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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมระหวางการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ 
ตามที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ รายงานฉบับนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงาน
ตั้งแตเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

1. ภูมิประเทศ 
 การติดตามตรวจสอบความเสถียรภาพสนามบริเวณผนังบอเหมือง และที่ตั้งเครื่องจักรสําคัญ  ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 พบวา การเคล่ือนตัวของ Slope ทั้งผิวดินและใตดิน มีคาระหวาง 0.02-3.00 
เซนติเมตรตอเดือน และไมพบการพังทลายเหนือหนางานขุดเหมือง 
 

2. ธรณีวิทยา 
 การติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยเลื่อนที่อาจเปนปญหา
ตอการวางตัวและความตอเนื่องของช้ันถานหิน ตลอดจนความเสถียรของผนังบอเหมือง เพ่ือปองกันและแกไขการ
พังทลายของผนังบอเหมืองรูปแบบตางๆ ซึ่งไดติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสรางอยางตอเนื่อง 
 

3. คุณภาพอากาศ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  ระหวางเดือน 
มกราคม-มิถุนายน 2563 สรุปไดดังน้ี 
 
 

คาดัชนี หนวย ผลการตรวจวัด คามาตรฐาน 
ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มคก./ลบ.ม. 9-256 330 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

มคก./ลบ.ม. 8-186 120 

 
 

 ผลการตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมงของทุกสถานี พบวา ในบาง
วันมีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เนื่องจากชวงดังกลาวมีสภาพอากาศแหง รวมท้ังมีการเผาในที่โลงแจง เชน ไฟไหมปา การเผา
ขยะ รวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่เขตภาคเหนือ ทําใหปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 
(PM-10) ในจังหวัดทางภาคเหนือมีคาสูงกวามาตรฐานฯ เปนประจําตามฤดูกาล 
 

4. ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2563 พบวา ในพ้ืนที่ชุมชนรอบโครงการฯ มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.(Leq 24hr)  และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู
ในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหินตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) ทุกจุดตรวจวัด 
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5. แรงสั่นสะเทือน 
 การตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการระเบิด พบวา มีคาอยูในพ้ืนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานฯ ที่กฎหมาย
กําหนด 
 

6. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 ติดตามและประเมินสภาพอุทกวิทยาใน พ้ืนที่ บอเหมือง จากผลการสํารวจและบันทึกขอมูล  
รายเดือน ไดแก ปริมาณนํ้าฝน ปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ํา และประมาณการปลอยน้ําออกจากอางเก็บน้ํา/ฝาย 
ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ กฟผ. อยางตอเนื่อง  
 
 

7. คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําทิ้ง 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งจากน้ําตัวแทนในขุมเหมือง 2 สถานี ลําน้ําแมเมาะ 2 สถานี น้ําที่ระบาย
ออกจากบอตกตะกอน 6 สถานี และระบบบําบัดทางชีววิธี 4 สถานี ในเดือนมกราคม และเมษายน 2563 พบวา
ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําท้ิง สวนใหญมีคาอยูในเกณฑตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายนํ้าท้ิงของโรงงาน พ.ศ. 2560 ยกเวน คาทีดีเอส ในเดือนมกราคม 2563 ของบอตกตะกอน NE 
บอตกตะกอน SW NE Wetland SW Wetland และ Northern Wetland มีคา 3,107 3,500 3,193 3,714 
และ 3,426 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ และในเดือนเมษายน 2563 ของตัวแทนนํ้าจาก Sump ในขุมเหมือง 
บอตกตะกอน NE บอตกตะกอน SW และ SW Wetland มีคา 4,044 3,224 3,446 และ 3,750 มิลลิกรัมตอลิตร 
ตามลําดับ (มาตรฐานฯกําหนดไมเกิน 3,000 มิลลิกรัมตอลิตร) อยางไรก็ตามน้ําทิ้งของจุดตรวจวัดดังกลาวจะถูก
สงไปบําบัดยัง บอตกตะกอนอางเก็บน้ําหวยทราย และ Huai Sai Wetland เพ่ือใหน้ําทิ้งมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดกอนที่จะระบายลงสูแหลงน้ําสาธารณะบริเวณลําน้ําหวยเปด (สะพานฝงเกษตร) 
โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่บอตกตะกอนอางเก็บน้ําหวยทราย ซึ่งเปนจุดสุดทายกอนระบายลงสูแหลงลําน้ํา
สาธารณะ บริเวณลําน้ําหวยเปด (สะพานฝงเกษตร) นั้น พบวา คาทีดีเอสมีคาลดลงและอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ซึ่งไมสงผลกระทบกับชุมชนทายนํ้า รวมท้ังการนําน้ําท่ีไดรับการบําบัดดังกลาว กลับมาใชในกิจกรรมการทําเหมือง 
เชน พรมถนนเพ่ือลดฝุน และกิจกรรมการฟนฟูสภาพเหมือง ทั้งนี้ กฟผ. ยังไดมีการบริหารจัดการน้ําอยางใกลชิด
และไมไดระบายนํ้าสวนนี้ลงสูลําน้ําสาธารณะในชวงฤดูแลง แตจะระบายออกเฉพาะในชวงฤดูน้ําหลาก 
 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ในเดือนมกราคม และเมษายน 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
กําหนดของคุณภาพนํ้าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
(ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับนํ้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพ่ือการบริโภคโดยตองผานการฆา
เชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน หรือเปนประโยชนเพื่อการเกษตร) 
 
 

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
มกราคมและเมษายน 2563 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) 
 

10. ทรัพยากรดิน 
 

ผลการตรวจวัดดานทรัพยากรดินจากบริเวณท่ีทิ้งดินและพ้ืนที่ฟนฟูทั้ง 4 จุด ในวันที่ 15 เมษายน 2563 
พบวา คุณสมบัติของดินสวนใหญ มีคาปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางถึง
สมบูรณ พบปริมาณโลหะหนักที่ทําการวิเคราะห สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินทั้ง 2 คุณภาพ คือ
เพ่ือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม และเพ่ือการอ่ืนๆ นอกเหนือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ยกเวน อารเซนิก บริเวณพ้ืนที่ฟนฟูดานตะวันตกเฉียง
เหนือ (NW Dump) มคีา 27.83 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 27 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนท่ีที่ยังดําเนินกิจกรรมทําเหมืองอยู จึงทําใหปริมาณอารเซนิก  มีคาเกิน
มาตรฐาน ทั้งน้ีเปนไปตามธรรมชาติของคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของดินบริเวณแองแมเมาะที่มีปริมาณอารเซนิกสูง
อยูแลว อีกทั้งบริเวณพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการฟนฟูสภาพพ้ืนที่เปนบริเวณที่มีการรวบรวมวัสดุดินที่เกิดจาก
กิจกรรมการทําเหมืองแลวนํามาถมเพ่ือปรับแตงสภาพพ้ืนที่ใหใกลเคียงกับสภาพภูมิประเทศด้ังเดิม โดยมีที่มาของ
วัตถุตนกําเนิดดินแตกตางกันมาก ดังนั้นสมบัติของดินในแปลงสุมเก็บตัวอยางจะมีความผันแปรคอนขางสูงในแต
ละครั้งของการสุมเก็บตัวอยาง สําหรับพ้ืนท่ีบริเวณเหมืองแรลิกไนตแมเมาะเดิมเปนพ้ืนที่ปาไม ดังนั้นการปลูก
ตนไมเพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนที่จึงเปนกิจกรรมหลักในบริเวณน้ี ซึ่งการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติดิน จึงมี
ความสําคัญในการเตรียมพ้ืนที่พ้ืนฟูเหมือง 
 

11. นิเวศวิทยาทางบก 
ทําการติดตามตรวจสอบการปลูกพรรณไมในพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนที่ทิ้งดิน และพ้ืนที่ใชสอยตางๆ ไดแก  

ชนิดพันธุไมที่ปลูก อัตราการรอดตาย การปลูกซอม อัตราการเจริญเติบโต ปญหาและอุปสรรคตางๆ เปนตน 
ปละ 1 คร้ัง โดยป 2563 กําหนดรายงานในชวงครึ่งปหลัง สําหรับการดําเนินงานลาสุดในป 2562 ไดทําการวาง
แปลงศึกษาลักษณะสังคมพืชที่ไดจากการฟนฟูในตําแหนงตางๆ จํานวน 8 ตําแหนง พบชนิดไมเดนในแตละแปลง
ดังนี้ ตําแหนงที่ 1 พ้ืนที่ฟนฟูสภาพ (NW Dump) ไดแก จามจุรี ขี้เหล็ก เสลาเปลือกบาง และสัก ตําแหนงที่ 2 
พ้ืนที่ทิ้ งขี้ เถา ไดแก สัก ขี้ เหล็ก มะขาม และสะเดา ตําแหนงที่  3 พ้ืนที่ฟนฟูสภาพ (SW Dump) ไดแก 
สนประดิพัทธ ขี้เหล็ก มะขามเทศ กระถินยักษ ทรงบาดาล และตะแบก ตําแหนงที่ 4 พ้ืนที่ขางเคียงที่คงสภาพเดิม 
ไดแก คนทา สาธร เล็บเหยี่ยว ปอเลียง ตะแบก และสมกบ ตําแหนงท่ี 5 พ้ืนที่ฟนฟูสภาพ (สนามกอลฟ) ไดแก 
หางนกยูงฝรั่ง สะเดา มะเกลือ เสี้ยว และเสลาเปลือกบาง ตําแหนงท่ี 6 พ้ืนที่ฟนฟูสภาพ (NE Dump) ไดแก สัก 
ขี้เหล็ก มะขามเทศ กระถินยักษ และคูน ตําแหนงที่ 7 พ้ืนท่ีฟนฟูสภาพเหมืองหินปูน  ไดแก หวา ขี้เหล็ก 
สีเสียดแกน ซอ และตะขบ ตําแหนงที่ 8 พื้นที่ปาธรรมชาติ ไดแก สะแกแสง เสลาดํา ปรู โมกหลวง และประดูปา 
ซึ่งพ้ืนที่สวนใหญเริ่มเกิดการปรับโครงสรางทางชนิดพันธุไมในพ้ืนที่เกิดขึ้นแบบคอยเปนคอยไป  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ                    มกราคม-มิถุนายน 2563 

ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

12. นิเวศวิทยาทางนํ้า 
 กฟผ. ไดวามอบหมายภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการติดตาม
ตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ํา ปละ 1 ครั้ง โดยป 2563 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง สําหรับการ
ดําเนินการลาสุดในป 2562 ไดทําการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน  จํานวน 
2 สถานี ไดแก ลําน้ําแมเมาะ บริเวณบานหวยเปด (สะพานฝงเกษตร) และอางเก็บน้ําแมเมาะ  สรุปไดดังนี้ 
อางเก็บน้ําแมเมาะ พบแพลงกตอนพืชทั้งหมด 36 ชนิด 29 สกุล 4 ชั้น แพลงกตอนสัตว 11 ชนิด 10 สกุล 2 กลุม 
และ 1 ระยะวัยออน และสัตวพื้นทองน้ํา 6 ชนิด ลําน้ําแมเมาะบริเวณบานหวยเปด (สะพานฝงเกษตร)  พบ 
แพลงกตอนพืชท้ังหมด 26 ชนิด 25 สกุล 5 ชั้น แพลงกตอนสัตว 8 ชนิด 5 สกุล 1 กลุม และ 1 ระยะวัยออน และ
สัตวพ้ืนทองน้ํา 4 ชนิด 
 

13. เศรษฐกิจสังคม 
 ดําเนินการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ โครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะ  
โดยการสํารวจความคิดเห็นทัศนคติของชุมชนและการสํารวจสภาพชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของชุมชน 
เปนประจําทุกป ปละ 1 คร้ัง โดยป2563 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง สําหรับการดําเนินการลาสุดในป  
2562 ไดดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 23-27 กันยายน 2562 สรุปโดยรวมของแนวโนมทัศนคติทั้ง 5 ดาน ของ
ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแรลิกไนตแมเมาะฯ เปนไปในทิศทางบวก มีคาอัตรา
รอยละตั้งแตเกินรอยละ 60 ซึ่งถือเปนเกณฑใชไดถึงเกินคาอัตรารอยละ 90 โดยสวนมากมีคาอัตรารอยละระหวาง 
รอยละ 75 ถึงเกินคาอัตรารอยละ 90 จึงสรุปผลการวิเคราะหทัศนคติของประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการ
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะฯ ใหอยูในระดับดี 
 

14. สาธารณสุข 
 ดําเนินการรวบรวมขอมูลสุขภาวะสุขภาพของประชาชนจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 อาการปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 13.05 
รองลงมาคือ โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 12.74 และโรคระบบหายใจ  รอยละ 
6.31 ตามลําดับ 
 

15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 กฟผ. แมเมาะ ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอนเขาทํางาน และคนงานท่ีทํางานเกิน 3 เดือน 
สามารถตรวจรักษาไดฟรีที่ กองการแพทยและอนามัย โรงไฟฟาแมเมาะ (การจางคนงานเปนการทําสัญญาการจาง
แบบปตอป) และจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูปฏิบัติงานเหมืองแมเมาะ แบงออกเปนการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปและการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 มีผูปฏิบัติงานเขารับ 
การตรวจ 625 คน คิดเปนรอยละ 44.90 ของผูปฏิบัติงานทั้งหมด โดยผลการตรวจสุขภาพจะทําการสรุปปละครั้ง 
สําหรับผลการตรวจสุขภาพลาสุดในป 2562 นั้น พบวา มีผูปฏิบัติงานที่เขารับการตรวจท้ังสิ้น 1,504 คน ผลการ
ตรวจตามโรคที่เฝาระวัง 9 รายการ พบรายการท่ีตรวจพบมากที่สุด 3 ลําดับแรก คือ ระดับไขมันโคเลสเตอรอล  
ในเลือดสูง รอบเอวเกิน และระดับไขมันไตรกรีเซอไรดในเลือดสูง คิดเปนรอยละ 51.86 41.82 และ 33.11 
ตามลําดับ 


