
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  ฉบับท่ี 4 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมโรงไฟฟาแมเมาะ ระยะดาํเนินการ และ 
โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เคร่ืองที่ 4-7 ระยะกอสราง มกราคม – มิถุนายน 2560 

 
  

i 
 ฝ่ายสิงแวดล้อมโครงการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
โรงไฟฟาแมเมาะ ระยะดําเนินการ และโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

ระยะกอสราง ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่  4-7 อยางเครงครัด ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ระยะดําเนินการ และโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

ระยะกอสราง ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในหัวขอที่เกี่ยวของตามท่ีเสนอ
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทั้งมาตรการทั่วไป มาตรการระยะกอสราง และมาตรการ
ระยะดําเนินการ ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากร
สัตวปา นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง ระบบนิเวศวิทยา การคมนาคม การเกษตร การระบายนํ้าและการ
ปองกันน้ําทวม การจัดการกากของเสีย เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ทัศนียภาพ สาธารณสุข
และสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ซึ่งอยูในระยะดําเนินการ ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และเนื่องจากโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 
4-7 อยูในระยะกอสราง ดังนั้น การดําเนินงานตามมาตรการในบางหัวขอจะเปนมาตรการเฉพาะของโรงไฟฟา
แมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สรุปไดดังนี้ 

1.  คุณภาพอากาศ 

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
1) มลสารประเภทกาซ และฝุนละออง 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ไดแก กาซซัลเฟอรไดออกไซด 

(SO2) กาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2) ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) พบวาในระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไปแบบตอเนื่อง จํานวน 11 สถานี และการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบคร้ังคราว 
จํานวน 3 สถานี มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 
(พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) ตลอดระยะเวลาตรวจวัด 

2) มลสารประเภทโลหะหนัก 
ผลการตรวจวัดมลสารประเภทโลหะหนักในบรรยากาศ  วันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่งเปน

ชวงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดโลหะหนักจากปลองโรงไฟฟาที่สถานีตรวจอากาศหลัก ชุมชนบานหางฮุง 
และสถานีบานสบปาด พบวา ปริมาณสารปรอท และปริมาณสารหนูในฝุนบรรยากาศโดยท่ัวไป ทุกสถานี
ตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศ (Ambient Air Quality Criteria : AAQCs) 
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ตามประกาศกระทรวงส่ิงแวดลอมของออนตาริโอ (Ontario Ministry of the Environment: MOE) 
ประเทศแคนาดา ซึ่งสําหรับประเทศไทย และ US.EPA ยังไมมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานฯ ดังกลาว 

1.2 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13  
1) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเน่ือง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน 
ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2560 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  
ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่องกําหนด
มาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ แตเมื่อเปรียบเทียบกับคาควบคุมที่กําหนด
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอร
ไดออกไซด (SO2) ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะ สวนใหญมีคาอยูในคาควบคุมท่ี
กําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ยกเวน คาอัตราการระบายกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) รวมในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 17.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 เวลา 17.00 น. 
วันที่ 11 มีนาคม 2560 เวลา 20.00 น. วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. วันที่  5 เมษายน 2560 
เวลา 19.00 น. และวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ที่มีคาเกินกวาคาควบคุมที่กําหนดใน
รายงาน การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ทั้งนี้อัตราการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ดังกลาว
เปนคาชั่วขณะ และไมกอใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศจนเกินคามาตรฐานฯ   
แตอยางใด 

2) การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบ CEMS 
การตรวจสอบความถูกตองของการทํางานระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยางตอเนื่อง 

(Continuous Emission Monitoring System: CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-9 ปจจุบัน ดําเนินการ
ระหวางวันที่ 17-27 พฤษภาคม 2560 พบวาทั้งการทํา System Audit และ Performance Audit ดวยวิธี 
Relative Accuracy Test Audit (RATA) สรุปไดวา ระบบ CEMS ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-9 ปจจุบัน       
มีการติดตั้งในตําแหนงที่ถูกตองเหมาะสม และระบบการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด ระบบการตรวจวัด       
กาซออกไซดของไนโตรเจน ระบบการตรวจวัดกาซออกซิเจน ระบบการตรวจวัดอัตราการไหล มีประสิทธิภาพ         
การทํางานอยูในเกณฑดี สามารถตรวจวัดคาตางๆ ไดอยางถูกตองตามเกณฑการประเมินของ US. EPA 

3) คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวของโรงไฟฟาแมเมาะ 

เครื ่องที่ 4-13 ระหวางวันที่ 21 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 และระหวางวันที่ 25 พฤษภาคม –               
14 มิถุนายน 2560 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง 
(Particulate) ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานปริมาณของสารเจือปน      
ในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต สง หรือจําหนายพลังงานไฟฟา ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสีย
จากโรงไฟฟาแมเมาะ 
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สวนการตรวจวัดปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As) ที่ระบายจากปลองแบบครั้งคราวได
ดําเนินการตรวจวัดระหวางวันที่ วันที่ 25 พฤษภาคม –14 มิถุนายน 2560 ซึ่งเปนชวงเดียวกับการตรวจวัด
สารปรอท และสารหนูในฝุนบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยพบวาปริมาณสารปรอท (Hg) และสารหนู (As)          
ที่ระบายจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลองมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.2549) 

2. เสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ซึ่งตรวจวัด

ระหวางวันที่ 4-10 มิถุนายน 2560 บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะ ที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะ และโครงการกอสรางโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 
4-7 ทั้ง 4 สถานี (สถานีบานหางฮุง สถานีบานสบปาด สถานีบานพักพนักงานหวยคิง และสถานีริมรั้วพ้ืนที่
กอสรางโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) สวนคาระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) ที่บริเวณหองควบคุม
โรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 4-13 และบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ 
เครื่องที่ 4-7 มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546) ทั้งหมด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 
3.1 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพนํ้าทิ้งท่ีออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 

โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง พบวาดัชนีคุณภาพนํ้าทั้งหมดที่วิเคราะห มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการ
ระบายนํ้าทิ้ งจากแหล งกําเนิ ดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) 

3.2 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 4 จุด ไดแก อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อาง

เก็บน้ําแมเมาะ และทายอางเก็บนํ้าแมเมาะ ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โดยเปนตัวแทนของฤดูแลง พบวา
ดัชนีคุณภาพน้ําโดยท่ัวไปสวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวนปริมาณออกซิเจนละลาย (DO) ใน
บริเวณอางเก็บนํ้าแมเมาะ วัดคาได 3.3 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งนี้คาด
วามาจากการฟุงกระจายของอินทรียสารบริเวณพ้ืนทองน้ํา เนื่องจากการตรวจวัดอยูในชวงฤดูแลง ปริมาณน้ํา
นอยทําใหน้ําในอางเก็บนํ้าแมเมาะอยูในระดับต่ํา ประกอบกับกอนการเก็บตัวอยางมีฝนตกจึงสงผลใหบริเวณ
จุดตรวจมีปริมาณออกซิเจนละลายต่ํากวาเกณฑมาตรฐานเล็กนอย 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินโดยเก็บตัวอยาง 1 ครั้ง ในฤดูแลง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 

ซึ่งมีจุดเก็บตัวอยางนํ้าใตดิน จํานวน 3 จุด ไดแก บานขวงมวง บานสบปาด และบานหวยเปด พบวาทุกดัชนี
ตรวจวัด มีคาอยู ในเกณฑอนุโลมสูงสุดมาตรฐานนํ้าบาดาลที่ใชบริโภค ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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(พ.ศ. 2551) เรื่อง มาตรฐานน้ําบาดาลท่ีจะใชบริโภคได 
5. ทรัพยากรดิน 
ผลการตรวจสอบทรัพยากรดิน โดยเก็บตัวอยาง 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2560 ซึ่งเปน

ชวงเวลาเดียวกันกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งมีจุดเก็บตัวอยาง จํานวน 3 จุด ไดแก บริเวณที่ตั้ง
กอสรางโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 บริเวณชุมชนบานหางฮุง และบริเวณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด พบวาดัชนีตางๆ ของทรัพยากรดินทั้งหมดที่วิเคราะหทุกระดับ
ความลึก มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ทั้งการสกัดดวยวิธี Waste Extraction Test (STLC) ของลักษณะ
และคุณสมบัติของสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย ตามประกาศเรื่อง การกําจัดสิ่ง
ปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 และมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัยและ
เกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) 

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวพ้ืนทองน้ํา และสัตวน้ําวัยออน 

ในระหวางวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 ซ่ึงเปนตัวแทนของฤดูแลง มีผลโดยสรุปดังนี้ 
6.1 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
จากการตรวจสอบปริมาณแพลงกตอนทั้งหมด (แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว) บริเวณ

อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม เขื่อนกิ่วลม อางเก็บนํ้าแมเมาะ และทายอางเก็บน้ําแมเมาะ พบวาบริเวณ
เขื่อนก่ิวลม มีปริมาณแพลงกตอนทั้งหมดสูงสุด และบริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะมีปริมาณแพลงกตอนทั้งหมดต่ําสุด 
โดยพบชนิดแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวในทุกจุดสํารวจทั้งสิ้น 109 ชนิด  

ผลการสํารวจแพลงกตอนพืช พบวา มีความคลายคลึงกันในเรื่องขององคประกอบของชนิด            
แตแตกตางกันทางดานปริมาณอยางชัดเจน โดยมีชนิดเดนในพ้ืนที่ ไดแก Oscillatoria spp. สวนแพลงกตอนพืช
ชนิดอ่ืนๆ จะพบในปริมาณที่นอยแตที่ควรเฝาระวังและติดตาม คือ บริเวณอางเก็บน้ําแมขาม พบสาหรายสีเขียว
แกมนํ้าเงินชนิด Cylindrospermopsis raciborskii เปนชนิดเดนในพ้ืนที่ ซึ่งเปนชนิดที่สรางสารชีวพิษ
ประเภท cyanotoxin ที่เรียกวา cylindrospermopsin ซึ่งทําอันตรายตอตับและเนื้อเยื่อตาง ๆ  

ผลการสํารวจแพลงกตอนสัตว พบวามีความแตกตางกันทั้งจํานวน ชนิด และปริมาณในแตละสถานี
เก็บตัวอยาง บริเวณอางเก็บน้ําเหนือโรงไฟฟาและบริเวณแหลงน้ําดานทายโรงไฟฟามีปริมาณรวมแพลงกตอนสัตว
ใกลเคียงกัน โดยพบชนิดเดนในพ้ืนที่ ไดแก Copepod ในระยะ nauplii สวนแพลงกตอนสัตวชนิดอ่ืนๆ         
พบปริมาณนอย สวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดทั่วไปในแหลงน้ําจืด 

6.2 สัตวพื้นทองน้ํา 
พบสัตวพ้ืนทองนํ้าท้ังส้ิน 3 ไฟลัม 5 ช้ัน 10 อันดับ 14 วงศ 18 ชนิด ในแตละสถานีมีจํานวน ตั้งแต 15 – 

193 ตัวตอตารางเมตร พบตัวออนแมลงนํ้า (Insecta) เปนกลุมเดน ซึ่งสามารถพบไดในแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ํา
ในระดับปานกลางถึงระดับดีมาก โดยบริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ มีจํานวนชนิดของสัตวพ้ืนทองน้ําสูงกวาสถานี
อ่ืน ๆ (10 ชนิด)  
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6.3 สัตวน้ําวัยออน 
พบลูกปลาท้ังสิ้น 9 วงศ 11 ชนิด ในจํานวนนี้เปนลูกปลาท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ 5 ชนิด ไดแก  

ปลากระสูบจุด ปลานิล ปลาหมอชางเหยียบ ปลาหมอไทย และปลากระดี่หมอ ซึ่งสวนใหญเปนกลุมปลาที่
อาศัยอยูตามแหลงน้ํานิ่งทั่วไปโดยเฉพาะในบริเวณอางเก็บนํ้าแมเมาะซึ่งลูกปลาท่ีพบแพรกระจายอยูทั่วไป คือ 
ปลาซิวหนวดยาวและกริมควาย โดยลูกปลารวมทุกชนิดมีความชุกชุมระดับปานกลางในชวง 12-745 ตัวตอ 100 
ตารางเมตร เนื่องจากเปนชวงปลายฤดูรอน จึงพบชนิดปลานอยกวาชวงฤดูอ่ืนๆ แตในสวนที่พบลูกปลามากใน
สถานีที่ 1 และสถานีที่ 3 นั้นพบวามีพรรณไมน้ําขึ้นบริเวณที่ทําการเก็บตัวอยาง ไดแก ดีปลีน้ํา และสาหราย
หางกระรอก ซึ่งนาจะเปนทั้งแหลงอาหาร และท่ีหลบซอนของลูกปลา 

6.4 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาของอางเก็บน้ําแมเมาะ 
จากตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา 5 ชนิด ไดแก ปลาแกมช้ํ า ปลาซิวหนวดยาว              

ปลาหมอชางเหยียบ ปลาแปนแกว และปลานิล ในอางเก็บน้ําแมเมาะในวันที่ 22 เมษายน 2560 พบวา
ปริมาณ แคดเมียม โครเมียม นิเกิล และสารหนู. มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 98  ในขณะที่คาปรอทในเนื้อปลาทุกชนิด ในอางเก็บนํ้าแมเมาะมีคาสูงกวาเกณฑมาตรฐาน ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 ที่กําหนดคือ มีคาไมเกิน 0.02 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม เชนเดียวกับที่สํารวจพบสาร
ปรอทในเน้ือปลาสวนใหญที่จับไดจากอางเก็บนํ้าแมเมาะในเดือนพฤศจิกายน 2554 และจากการสํารวจในเดือน
เมษายน 2559 และเดือนตุลาคม 2559 ที่ผานมาซึ่งจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2554 
พบวาบริเวณอําเภอแมเมาะมีหิน Argillite และ Tuffaceous stone เปนชุดที่รองรับหินชุดเทอเชียรีอยู ซึ่งหิน
ชุดนี้มีคาปรอทสูง และเมื่อเกิดการผุพัง (Weathering Process) ตะกอนเหลานี้จะสะสมอยูในอางเก็บน้ํา เมื่อปลา
กินสัตวหรือพืชหนาดิน ก็จะกินตะกอนเหลานั้นเขาไปดวย จึงทําใหพบคาปรอทในเนื้อปลาสูงกวาโลหะหนักชนิด
อ่ืนๆ 

6.5 ปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน 
จากตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน ในอางเก็บน้ําแมเมาะในวันที่ 22 เมษายน 2560 ไมพบ

แคดเมียมและปรอทในตะกอนดิน (คา LOD = 0.3 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) ขณะที่พบวาปริมาณสารหนูมีคา
ระหวาง <1.000-3.925 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม สวนโครเมียมมีคาระหวาง <1.000-2.801 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
และปริมาณนิเกิลมีตรวจวัดพบเฉพาะท่ีสถานี SD1 (1.503  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) เทานั้น ซึ่งในสวนของกรม
ควบคุมมลพิษยังไมไดมีการกําหนดคามาตรฐานปริมาณโลหะหนักในตะกอนดิน แตเมื่อเปรียบเทียบกับคา 
Threshold Effects Concentration (TEC) ซึ่งเปนคามาตรฐานตะกอนดินจากสารอันตราย (Sediment 
Quality Guidelines) ที่คาดวาจะไมพบความเปนพิษตอสัตวหนาดินหากพบในปริมาณท่ีต่ํากวานี้ ทั้งนี้ตองมี
การศึกษาสาเหตุอีกคร้ังหลังจากมีการกักเก็บน้ําอางเก็บน้ําแมเมาะแลวตอไป 

7. การคมนาคม 
7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 3 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค 

บริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ และบริเวณทางเขาโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 
4-7 ระหวางวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 เวลา 06.00 – 18.00 น. เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุม
วันทํางาน 2 วัน และวันหยุดราชการ 1 วัน พบวา 
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- ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค  เปนถนน 4 ชองจราจร มีประมาณ
ยานพาหนะผานเขา-ออก เฉลี่ย 9,638 คันตอวัน โดยมีปริมาณรถยนตนั่งสวนบุคคลมากที่สุด (รอยละ 
38.14) มีคาอัตราสวนของปริมาณจราจร (V/C ratio) เทากับ 0.10 แสดงวามีความคลองตัวสูงมาก และ
สามารถรองรับปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก 

- ถนนทางเขา กฟผ. แมเมาะ เปนถนน 4 ชองจราจร มีประมาณยานพาหนะผานเขา-ออก 
เฉลี่ย 7,894 คันตอวัน โดยมีปริมาณรถจักรยานยนต (รอยละ 30.61) มีคาอัตราสวนของปริมาณจราจร 
(V/C ratio) เทากับ 0.08 แสดงวามีความคลองตัวสูงมาก และสามารถรองรับปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก 

- ถนนทางเขาโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 เปนถนน 2 ชอง
จราจร มีประมาณยานพาหนะผานเขา-ออก เฉลี่ย 3,074 คันตอวัน โดยมีปริมาณรถจักรยานยนตมากที่สุด 
(รอยละ 40.61) มีคาอัตราสวนของปริมาณจราจร (V/C ratio) เทากับ 0.11 แสดงวามีความคลองตัวสูง
มาก และสามารถรองรับปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก 

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
ทางหลวงหมายเลข 1348 มีอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้นรวม 3 ครั้ง มีผูบาดเจ็บรวม 1 คน 

และมีผูเสียชีวิต 2 คน และไมมีอุบัติเหตุทางการจราจรเกิดขึ้นบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ โดยอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากความประมาท ไมไดเกี่ยวของหรือมีสาเหตุมาจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ 
และกิจกรรมการกอสรางโครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ปจจุบัน ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 

โดยการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะท่ัวไปรวม 742,740 กิโลกรัม 
ขยะควบคุมพิเศษทั่วไป 39,104 กิโลกรัม น้ํายาเคมี 532 ลิตร และขยะติดเชื้อ 481 กิโลกรัม สําหรับ
โครงการพัฒนาโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที ่ 4 -7 มีปริมาณขยะทั่วไปรวม 85,545.4 
กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 5,100 กิโลกรัม ขยะปนเปอนสารเคมี 114 กิโลกรัม และเศษวัสดุอุปกรณกอสราง 
130,640 กิโลกรัม 

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
สําหรับการสํารวจขอมูลดานสังคมเศรษฐกิจ ทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนฯ ของป 2560 นั้น 

ไดสํารวจในเดือนมิถุนายน 2560 และอยูระหวางการประมวลผล  โดยจะนําเสนอผลการศึกษาในรายงาน
ฉบับที่ 5 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 

10. สาธารณสุข และสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
10.1 สาธารณสุข และสุขภาพ 
ขอมูลทุติยภูมิดานสภาวะสุขภาพของประชาชน 

ไดรวบรวมขอมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง.504 
รวม 21 กลุมโรค) ของโรงพยาบาลแมเมาะ และสํานักงานสาธารณสุขอําเภอแมเมาะ (โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โครงการฯ 5 แหง) เดือนมกราคม- พฤษภาคม 2560 พบวา อาการปวย
ใน 3 อันดับแรก คือ โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม โรคระบบไหลเวียนเลือด และ
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อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลีนิก และทางหองปฏิบัติการ  ตามลําดับ และจาก
ขอมูลสภาวะสุขภาพของประชาชนตามแบบการบันทึกในรายงานดานระบาดวิทยา (รง.506) ในชวงเดือน
ธันวาคม 2559 – มิถุนายน 2560 พบวา อาการปวยดานระบาดวิทยาที่เปนมากที่สุดใน 3 อันดับแรก คือ โรค  
CHICKENPOX และโรค CONJUNCTIVITIS ตามลําดับ 

การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 

การตรวจวัดสารปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของประชากร 4 หมูบาน ใน 3 ตําบล รอบ
เหมืองหินปูนแมเมาะ ไดแก บานสบปาดและบานปงตนปง ตําบลสบปาด บานแมเมาะสถานี ตําบลแมเมาะ 
และบานทาสี ตําบลบานดง ดําเนินการปละ 1 ครั้ง สําหรับป 2560 จะดําเนินการตรวจวัดในชวง 29 สิงหาคม 
– 27 ธันวาคม 2560 โดยศูนยอาชีวะเวชศาสตร โรงพยาบาลแมเมาะ ผลการตรวจวัดจะรายงานในรายงาน
ฉบับเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเนื้อวัว 
ผลการตรวจวัดสารปรอทในผัก 3 ชนิด ไดแก ขา ตะไคร และใบมะกรูด บริเวณชุมชนชุมชนบานหาง

ฮุง (วัดหางฮุงศรัทธาราม) บริเวณโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด และการตรวจวัดสารปรอทในเนื้อวัว
จากตลาดหนาอําเภอแมเมาะ ซึ่งไดทําการเก็บตัวอยางระหวางวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2560 โดยผลการ
ตรวจวัดพบวามีการปนเปอนสารปรอทใน 3 ตัวอยาง ไดแก ใบมะกรูดที่บริเวณชุมชนบานหางฮุง ใบยอที่บริเวณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด และเนื้อวัวที่ตลาดหนาอําเภอแมเมาะ ตรวจพบมีสารปรอทปนเปอน 
0.012, 0.003 และ 0.007 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) สวนการวิเคราะหการปนเปอนของสารหนูในอาหาร 
พบวา มีการปนเปอนในอาหาร 5 ตัวอยาง กลาวคือ หัวปลีของบริเวณชุมชนบานหางฮุงและ ใบยอบริเวณ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลสบปาด ตรวจพบมีสารหนูปนเปอน 0.08 และนอยกวา 0.02 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม ตามลําดับ และมีการปนเปอนอยูในเนื้อวัวที่ตลาดหนาอําเภอแมเมาะทั้ง 3 ตัวอยางในปริมาณ 0.04, 
0.07 และ 0.09 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซึ่งคาการปนเปอนท่ีตรวจพบท้ังหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมี
สารปนเปอน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ.2529) 

2) การตรวจสุขภาพของพนักงาน โรงไฟฟาแมเมาะ 
ผลการตรวจผูปฏิบัติงานโรงไฟฟาแมเมาะไดทําการตรวจโดยกองการแพทยและอนามัยโรงไฟฟา       

แมเมาะ จะรายงานในฉบับที่ 5 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2560) 

3) การตรวจสุขภาพของคนงานกอสราง โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 
บริษัท เนาวรัตนพัฒนาการ จํากัด (มหาชน) ไดทําการตรวจสุขภาพประจําปของคนงานกอสราง

ระหวางวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 มีจํานวนพนักงานเขารับการตรวจทั้งสิ้น 1,069 คน โดยอาการผิดปกติที่พบ
มากท่ีสุดคือ สมรรถภาพการมองเห็นชีวอนามัย (รอยละ 57.23) รองลงมา ไดแก ดัชนีมวลกาย (รอยละ 
56.68) และสมรรถภาพการไดยิน (รอยละ 34.69)  
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10.2 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) สถิติอุบัติเหตุระหวางการปฏิบัติงาน 
สถิติอุบัติเหตุของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 จากจํานวนผูปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งสิ้น 2,440 คน        

การดําเนินงานของโรงไฟฟาฯ เริ่มสะสมชั่วโมงการทํางานต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากเกิด
อุบัติเหตุกับพนักงานถึงขั้นหยุดงานเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ดังนั้น ชั่วโมงการทํางานสะสมต้ังแตเร่ิม
ดําเนินการเม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีชั่วโมงการทํางานสะสม 770,857 
ชั่วโมง โดยไมมีอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงานเกิดข้ึนกับพนักงานและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในพ้ืนที่โรงไฟฟาฯ 

สําหรับสถิติอุบัติเหตุของโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเครื่องที่ 4-7 พบวา         
จากจํานวนผูปฏิบัติงานเฉลี่ยทั้งส้ิน 4,936 คน มีชั่วโมงการทํางานสะสมโดยไมมีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
เกิดข้ึน 12,639,069 ชั่วโมง (เร่ิมสะสมชั่วโมงการทํางานตั้งแตวันที่เริ่มกอสราง จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560) 

2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน)  
โรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-13 ไดทําการฝกซอมแผนดับเพลิงและหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 

อาคาร FGD จํานวน 1 ครั้ง ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะเครื่องที่ 4-7 ไมมีการซอมแผนฉุกเฉิน แตไดเขา
รวมสังเกตการณ การฝกซอมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและหนีไฟความรุนแรงระดับ 3 อาคาร FGD ของโรงไฟฟา      
แมเมาะ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เพ่ือใชในการกําหนดแนวทางในการฝกซอมแผนฉุกเฉินดับเพลิงและหนีไฟ
ความรุนแรงระดับ 3 รวมกับโรงไฟฟาแมเมาะตอไป  


