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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ 
ตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ รายงานฉบับนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
1. ภูมิประเทศ 
 การติดตามตรวจสอบความเสถียรภาพสนามบริเวณผนังบอเหมือง และที่ตั้งเครื่องจักรสําคัญ  ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 พบวาการเคลื่อนตัวของ Slope ทั้งผิวดินและใตดิน มีคา 0.04-0.54 เซนติเมตรตอ
เดือน และไมพบการพังทลายเหนือหนางานขุดเหมือง 
 
2. ธรณีวิทยา 
 การติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยเลื่อนที่อาจเปนปญหา
ตอการวางตัวและความตอเนื่องของช้ันถานหิน ตลอดจนความเสถียรของผนังบอเหมือง เพ่ือปองกันและแกไขการ
พังทลายของผนังบอเหมืองรูปแบบตางๆ ซึ่งไดติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสรางอยางตอเนื่อง 
 
 

3. คุณภาพอากาศ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  ระหวางเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2562  สรุปไดดังน้ี 
 
 

คาดัชนี หนวย ผลการตรวจวัด คามาตรฐาน 
ฝุนละอองรวมในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 11-284 330 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 6-185 120 
 

 
 ระหวางเดือนกุมภาพันธ-เมษายน 2562 ในบางวันมีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ที่กําหนดใหคาเฉล่ียในเวลา  
24 ชั่วโมงไมเกิน 120 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร เนื่องจากชวงดังกลาวเปนฤดูแลงทําใหเกิดไฟไหมปาหลายจุด
รวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่เขตภาคเหนือ 
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4. ระดับเสียง 
 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2562  พบวาในพ้ืนที่ชุมชนรอบโครงการฯ มีคาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชม.(Leq 24hr) มีคาอยูในชวง 42.9-62.7 
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในชวง 43.5-89.6 เดซิเบลเอ สวนบริเวณพ้ืนที่บอเหมือง ระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ชม. (Leq 8hr) มีคา 59.0-68.3 เดซิเบลเอ ซ่ึงมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด    

  

 
5. แรงสั่นสะเทือน 
 สวนการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พบวากิจกรรมการระเบิดกอใหเกิดแรงสั่นสะเทือนใน
ระดับที่ไมสามารถตรวจวัดไดที่บานหวยคิง และบานหางฮุง  ซึ่งมีคาอยูในพ้ืนท่ีปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานฯ 
ที่กฎหมายกําหนด  
 
6. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 ติดตามและประเมินสภาพอุทกวิทยาใน พ้ืนที่ บอเหมือง จากผลการสํารวจและบันทึกขอมูล 
รายเดือน ไดแก ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ํา และประมาณการปลอยน้ําออกจากอางเก็บน้ํา/
ฝายท่ีอยูภายใตความรับผิดชอบของ กฟผ. อยางตอเนื่อง 
 
 

7. คุณภาพน้ํา 
 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าทิ้ งจากน้ํ าตั วแทนในขุม เหมือง 2 สถานี  ลํ าน้ํ าแม เมาะ 2 สถานี  
น้ําที่ระบายออกจากบอตกตะกอน 6 สถานี และระบบบําบัดทางชีววิธี 4 สถานี ในเดือนมกราคมและเมษายน 
2562 พบวาดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้ ง สวนใหญมีคาอยูในเกณฑตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งของโรงงาน พ.ศ. 2560 ยกเวน คาทีดีเอส ของตัวแทนน้ําจาก 
Sump ในขุมเหมือง มีคา 3,070 มิลลิกรัมตอลิตร และในเดือนเมษายนของ NE Wetland และ SW Wetland มี
คา 3,134 และ 3,151 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ (มาตรฐานฯกําหนดไมเกิน 3,000 มลิลิกรัมตอลิตร)  
 อยางไรก็ตามน้ําทิ้งของจุดตรวจวัดดังกลาวจะถูกสงไปบําบัดตอไปยัง Huai Sai Wetland และบอดัก
ตะกอนอางเก็บน้ําหวยทรายในลําดับตอไป เพ่ือใหน้ําทิ้งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะ
ระบายลงสูแหลงนํ้าสาธารณะบริเวณลําน้ําหวยเปด (สะพานฝงเกษตร) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําท่ีบอ
ตกตะกอนอางเก็บนํ้าหวยทราย ซึ่งเปนจุดสุดทายกอนระบายลงสูแหลงลําน้ําสาธารณะ บริเวณลําน้ําหวยเปด 
(สะพานฝงเกษตร) นั้น พบวา คาทีดีเอสมีคาลดลงและอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งไมสงผลกับชุมชนทายน้ํา ทั้ งนี้ 
กฟผ. ยังไดมีการบริหารจัดการนํ้าอยางใกลชิดและไมไดระบายน้ําสวนนี้ลงสูลําน้ําสาธารณะในชวงฤดูแลง แตจะ
ระบายออกเฉพาะในชวงฤดูน้ําหลาก  
 

 
8. อุทกวิทยาน้ําใตดิน 
 มีการดํ าเนินงานตรวจวัดและติดตามการเปลี่ ยนแปลงของระดับแรงดันน้ํ าใต ดิน ระดับตื้ น  
ของชุมชนบริเวณดานทิศใต ไดแก บานหวยคิง บานหางฮุง และบานหวยเปด และระดับลึกท่ีจะมีผลกระทบตอ
การทําเหมืองอยางเปนระบบตามแผนงานประจํา จากบอสังเกตการณที่ติดตั้งอยูภายในบอ ปละ 4 ครั้ง 
(ทุก 3 เดือน) 
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9.  คุณภาพน้ําใตดิน 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและชุมชนโดยรอบ จํานวน 8 สถานี ในเดือน
มกราคม และเมษายน 2562 พบวาทุกดัชนีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าใตดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) 
 
10. ทรัพยากรดิน 
 

ผลการตรวจวัดดานทรัพยากรดินจากบริเวณที่ทิ้งดินและพ้ืนท่ีฟนฟูทั้ง 4 จุด ระหวางวันที่ 18 -24 
เมษายน 2562 พบวาคุณสมบัติของดินมีคาปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางถึง
สมบูรณ สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินทั้ง 2 คุณภาพ คือเพ่ือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม และ
เพ่ือการอ่ืนๆ นอกเหนือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 
(พ .ศ . 2547) ยกเวน  อารเซนิก  พ้ืนที่ฟ นฟูดานตะวันตกเฉียงเหนือ (NW Dump) และพ้ืนท่ีทิ้ งดินดาน
ตะวันออกเฉียงเหนือ (SW Dump 2) มีคา 27.64 และ 33.65 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 
27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่ยังดําเนินกิจกรรมทําเหมืองอยู จึงทําใหปริมาณอารเซนิก 
มีคาเกินมาตรฐาน ทั้งนี้เปนไปตามธรรมชาติของคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของดินบริเวณแองแมเมาะที่มีปริมาณ
อารเซนิกสูงอยูแลว อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการฟนฟูสภาพพ้ืนที่เปนบริเวณท่ีมีการรวบรวมวัสดุ
ดินที่เกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแลวนํามาถมเพ่ือปรับแตงสภาพพ้ืนที่ใหใกลเคียงกับสภาพภูมิประเทศดั้งเดิม 
โดยมีที่มาของวัตถุตนกําเนิดดินแตกตางกันมาก ดังนั้นสมบัติของดินในแปลงสุมเก็บตัวอยางจะมีความผันแปร
คอนขางสูงในแตละคร้ังของการสุมเก็บตัวอยาง สําหรับพ้ืนที่บริเวณเหมืองแรลิกไนตแมเมาะเดิมเปนพ้ืนท่ีปาไม 
ดังนั้นการปลูกตนไมเพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนที่จึงเปนกิจกรรมหลักในบริเวณนี้ ซึ่งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
คุณสมบัติดินจึงมีความสําคัญในการเตรียมพ้ืนที่พ้ืนฟูเหมือง 
 
11. นิเวศวิทยาทางบก 

ทําการติดตามตรวจสอบการปลูกพรรณไมในพ้ืนที่โครงการ พ้ืนท่ีทิ้งดิน และพ้ืนที่ใชสอยต างๆ ไดแก 
ชนิดพันธุไมที่ปลูก อัตราการรอดตาย การปลูกซอม อัตราการเจริญเติบโต ปญหาและอุปสรรคตางๆ เปนตน  
พ้ืนที่โครงการ พ้ืนที่ทิ้งดิน และพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ปละ 1 ครั้ง 

 
12. นิเวศนวิทยาทางน้ํา 
 กฟผ. ไดวาจางภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการติดตามตรวจสอบ
ดานนิเวศวิทยาทางน้ํา ทั้งนี้ จะรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกลาวในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เหมืองลิกไนตแมเมาะ เลมที่ 2/2562 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
 

 
 

13. เศรษฐกิจสังคม 
 กฟผ. ดําเนินการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะ 
โดยการสํารวจความคิดเห็นทัศนคติของชุมชนและการสํารวจสภาพชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของชุมชน 
เปนประจําทุกป คร้ังลาสุดไดดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน 2561 สําหรับป 2562 
กําหนดสํารวจฯ ในคร่ึงปหลัง 
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14. สาธารณสุข 
 ดําเนินการรวบรวมขอมูลสุขภาวะสุขภาพของประชาชนจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2562 เมื่อพิจารณาภาพรวมสุขภาพของประชาชนท่ีเขารับการรักษาที่ โรงพยาบาลและ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลดังกลาว พบวา มีอาการปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก โรคเก่ียวกับตอมไรทอ 
โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 18.47 รองลงมาคือ โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 17.58 และโรคระบบ
หายใจ รอยละ 10.42  ตามลําดับ 
 
15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 กฟผ. แมเมาะ ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอนเขาทํางาน และคนงานท่ีทํางานเกิน 3 เดือน 
สามารถตรวจรักษาไดฟรีที่ กองการแพทยและอนามัย โรงไฟฟาแมเมาะ (การจางคนงานเปนการทําสัญญาการจาง
แบบปตอป) และจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูปฏิบัติงานเหมืองแมเมาะ แบงออกเปนการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปและการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ในป 2561  มีผูปฏิบัติงานท่ีตองเขารับการตรวจสุขภาพท้ังสิ้น 
1,663 คน และเขารับการตรวจทั้งส้ิน 1,649 คน คิดเปนรอยละ 99.16  สําหรับป 2562 ไดดําเนินการตรวจ
สุขภาพเมื่อเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 ทั้งนี้ จะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป 


