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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างการดําเนินงานเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ 
ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ รายงานฉบับน้ีเป็นการรายงานผลการดําเนินงาน
ต้ังแต่เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2560 ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ  ระหว่างเดือน 
กรกฎาคม–ธันวาคม 2560 สรุปได้ดังน้ี 
 

ค่าดัชนี หน่วย ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
ฝุ่นละอองรวมในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 9-157 330 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอนในเวลา 24 ชม. มคก./ลบ.ม. 5-62 120 
 

ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามท่ีกฎหมาย  

 

2. ระดับเสียงและแรงสัน่สะเทือน 
 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะระหว่างเดือนกรกฎาคม–
ธันวาคม 2560 พบว่าค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.(Leq 24hr) มีค่าอยู่ในช่วง 50.6-58.6 เดซิเบลเอ ระดับเสียงเฉลี่ย 
8 ชม.(Leq 8hr) มีค่า 66.2-64.8 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในช่วง 71.6-95.5 เดซิเบลเอ มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ตามท่ีกฎหมายกําหนด    

  

 ส่วนการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิด พบว่ากิจกรรมการระเบิดเปิดหน้าดินของเหมืองลิกไนต์      
แม่เมาะก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือน ในระดับที่ไม่สามารถตรวจวัดได้ที่บ้านหัวฝาย  ส่วนที่บ้านห้วยคิงมีค่าระหว่าง         
0.6-1.06 PPV(mm/s) ที่ระดับความถ่ี 17-34 Hz และที่ บ้านหางฮุง มีค่า 0.30 PPV(mm/s) ซึ่งมีค่าอยู่ในพ้ืนที่
ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กฎหมายกําหนด  
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3. คุณภาพน้าํและนเิวศวิทยาทางน้ํา 
 

3.1 คณุภาพนํ้าผิวดิน 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2560 ซึ่งตรวจวัด 
  - คุณภาพนํ้าจากกิจกรรมเหมืองแร่ลิกไนต์บริเวณขุมเหมือง พบว่าดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพ
และปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ   
  - คุณภาพนํ้าจากบ่อตกตะกอนและระบบบําบัดทางชีววิธี ซึ่งเป็นแหล่งรองรับนํ้าทิ้งจาก        
ขุมเหมืองและที่ทิ้งดิน  พบว่าดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพและปริมาณโลหะหนักทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานการควบคุมระบายนํ้าทิ้งฯ ยกเว้น ค่าทีดีเอส ในบ่อตกตะกอน SW บ่อตกตะกอนกลาง และ SW 
Wetland มีค่าสูงเกินมาตรฐานเล็กน้อย น้ัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากน้ําในส่วนดังกล่าวจะถูกส่ง
มาบําบัดที่บ่อดักตะกอนอ่างเก็บนํ้าห้วยทราย และห้วยทราย Wetland อีกครั้งเพ่ือให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามที่กฎหมายกําหนดก่อนที่จะระบายลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะบริเวณลํานํ้าห้วยเป็ด (สะพานฝ่ังเกษตร)  ซึ่งผลการ
ตรวจวัดค่าทีดีเอส ที่บ่อตกตะกอนอ่างเก็บนํ้าห้วยทราย ซึ่งเป็นบ่อตกตะกอนจุดสุดท้ายก่อนระบายลงสู่แหล่งลํา
นํ้าสาธารณะ (บริเวณลํานํ้าห้วยเป็ด(สะพานฝ่ังเกษตร))  มีค่าลดลงและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ  ซึ่งไม่ส่งผลกับ
ชุมชนท้ายนํ้า อีกทั้งน้ียังได้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างใกล้ชิดและไม่ได้ระบายนํ้าส่วนน้ีลงสู่ลํานํ้าสาธารณะในช่วง
ฤดูแล้ง แต่จะระบายออกเฉพาะในช่วงฤดูนํ้าหลาก 
  - คุณภาพนํ้าตามแหล่งนํ้าธรรมชาติ พบว่าดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพและปริมาณโลหะหนัก
ทั้งหมดที่ตรวจสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ เช่นกัน 
 

3.2  คุณภาพนํ้าใต้ดิน 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าใต้ดินระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2560  ซึ่งตรวจวัดคุณภาพนํ้าในบ่อ
บาดาล และบ่อนํ้าต้ืนบริเวณชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ลิกไนต์ พบว่ามีดัชนีคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมีและปริมาณ
โลหะหนัก ที่ตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพนํ้าใต้ดิน   
 

3.3 นิเวศวิทยาทางนํ้า 
 กฟผ. ได้ว่าจ้างภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทําการติดตามตรวจสอบ
ด้านนิเวศวิทยาทางนํ้า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2560 สรุปได้ดังน้ี  
 - อ่างเก็บนํ้าแม่เมาะ  พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 28 ชนิด มีปริมาณความหนาแน่นรวมเท่ากับ 7,637 ยูนิตต่อ
ลิตร แพลงก์ตอนพืชชนิดที่มีปริมาณสูงสุด คือ Synedra sp. รองลงมา ได้แก่ Oscillatoria spp.   พบแพลงก์ตอนสัตว์ 
11 ชนิด มีปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์รวมเท่ากับ 432 ตัวต่อลิตร แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีปริมาณสูงสุดคือโรติเฟอร์ 
Copepod nauplii  พบสัตว์พ้ืนท้องนํ้า 8 ชนิด มีความหนาแน่นรวมทั้งหมด เท่ากับ 233 ตัวต่อตารางเมตร   
 - ลํานํ้าแม่เมาะ  พบแพลงก์ตอนพืชทั้งหมด 24 ชนิด มีปริมาณความหนาแน่นรวมเท่ากับ 7,497 ยูนิตต่อลิตร 
แพลงก์ตอนพืชชนิดที่มีปริมาณสูงสุด คือ Synedra sp. และ Navicula spp. พบแพลงก์ตอนสัตว์ 6 ชนิด มีปริมาณ
แพลงก์ตอนสัตว์รวมเท่ากับ 270 ตัวต่อลิตร แพลงก์ตอนสัตว์ที่มีปริมาณสูงสุดคือโรติเฟอร์ Centropyxis 
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aculeata พบสัตว์พ้ืนท้องนํ้า 4 ชนิด  มีความหนาแน่นรวมทั้งหมด เท่ากับ 60 ตัวต่อตารางเมตร อยู่ใน Phylum 
Arthropoda เป็นกลุ่ม Insecta (ตัวอ่อนแมลงนํ้า) 1 ชนิด และกลุ่มกุ้งปู (Decapod) 1 ชนิด และพบสัตว์พ้ืนท้อง
นํ้าใน Phylum Mollusca (หอย) 2 ชนิด 
 

4. ภูมิประเทศและธรณีวิทยา 
 

 การติดตามตรวจสอบความเสถียรภาพสนามบริเวณผนังบ่อเหมือง ขอบเขตท่ีทิ้งดิน และที่ต้ังเครื่องจักร
สําคัญ  ระหว่างเดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2560  พบว่าการเคลื่อนตัวของ Slope ทั้งผิวดินและใต้ดิน มีค่า            
0.02-0.34 เซนติเมตรต่อเดือน และไม่พบการพังทลายเหนือหน้างานขุดเหมือง 
 

5. ทรัพยากรดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และปริมาณโลหะหนัก บริเวณที่ทิ้งดินและพ้ืนที่ฟ้ืนฟูทั้ง 5 แห่ง 

พบว่าดินบริเวณที่พ้ืนฟูมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีค่าปฏิกิริยาดินเป็นด่างอ่อนถึงด่างปานกลาง โดยพบ
ปริมาณโลหะหนักที่ทําการวิเคราะห์ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพดินทั้ง 2 คุณภาพ คือเพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม และเพ่ือการอ่ืนๆ นอกเหนือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2547) ยกเว้น ปริมาณสารหนู มีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือการอ่ืนๆ นอกเหนือการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม   ทั้งน้ีเป็นไป
ตามธรรมชาติของคุณสมบัติทางธรณีวิทยาของดินบริเวณแอ่งแม่เมาะน้ันมีปริมาณสารหนูสูงอยู่แล้ว 

 
 

6. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
6.1 การใช้ที่ดิน 
 การฟ้ืนฟูสภาพเหมืองที่ได้ผ่านการทําเหมืองแล้วให้มีสภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมก่อนมีการทําเหมืองซึ่ง
เหมืองแม่เมาะได้ดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กําหนดให้ปลูกพืชคลุมดิน หรือปลูกไม้ยืน
ต้นบริเวณที่ทิ้งดินที่ไม่มีการถมดินเพ่ิมเป็นเวลานานเหมืองแม่เมาะ ซึ่งพันธ์ุไม้ที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุพ้ืนเมืองซึ่ง
เหมาะสมในพ้ืนที่เหมืองแม่เมาะ  โดยกิจกรรมการฟ้ืนฟูเหมืองได้ปฏิบัติตามแผนแม่บทของงานฟ้ืนฟูสภาพเหมือง 
(Reclamation master plan) ซึ่งได้เริ่มดําเนินการฟ้ืนฟูสภาพเหมืองต้ังแต่ปี 2525 เป็นต้นมา พบว่าสามารถฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ที่ผ่านการทําเหมืองเพื่อการปลูกป่าทดแทนจํานวน 11,474 ไร่ เพ่ือเป็นพ้ืนที่กักเก็บนํ้า 50 ไร่ และเป็นสถานท่ี
พักผ่อนหย่อนใจ 700 ไร่ โดย กฟผ. ได้ต้ังกองทุนฟ้ืนฟูสภาพเหมืองโดยหักเงินเข้ากองทุน 9.77 บาทต่อตันถ่าน 
6.2 การคมนาคม 
 - มีการกําหนดกฎระเบียบควบคุมความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะรวมทั้งเพ่ือการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เช่น จํากัดความเร็วไม่เกิน 60 กม./ชม. สําหรับยานพาหนะท่ัวไป และ 45 กม./ชม. สําหรับรถบรรทุก
เครื่องจักรกลต่าง ๆ  
 - มีการปรับปรุงและราดยางถนน และใช้ระบบสายพานในการลําเลียงถ่านและดิน 
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6.3 ระบบสาธารณูปโภค 
 -การจัดการของเสียได้ดําเนินการตามระบบ ISO14001:2004 ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ ต้ังแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน 
 

6.4 ระบบประปา 
 -การจัดทําระบบประปาสําหรับการอุปโภคบริโภคของผู้ปฏิบัติงานเหมืองฯ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้  
 -ตรวจสอบคุณภาพนํ้าด่ืม โดยกองการแพทย์และอนามัยของ กฟผ. อย่างสมํ่าเสมอ 
 

7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

7.1 เศรษฐกิจสังคม 
  กฟผ. ได้ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเน่ือง โดยการ

จัดต้ังโครงการพัฒนาพ้ืนที่และชุมชน กฟผ. แม่เมาะ ให้การสนับสนุนด้านการเงินแก่สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน ในการจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน อําเภอแม่เมาะ อาทิเช่น ให้ตัวแทนชาวบ้านร่วม
กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพอากาศและให้รายงานผลการตรวจวัด  การอบรมเยาวชนในพ้ืนที่เรื่องการดําเนินการ
ของกฟผ. แม่เมาะเพื่อส่งต่อความรู้ความเข้าใจสู่ชุมชน  การจ้างแรงงานท้องถิ่นในงานฟ้ืนฟูสภาพเหมือง รวมท้ังการ
ประสานงานขอความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําโครงการส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียง เป็นต้น  
7.2 การสํารวจทัศนคติ  

กฟผ. ได้ว่าจ้าง บริษัท ทอพ-คลาสคอนซัลแทนท์ จํากัด ดําเนินการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ โดยการสํารวจความคิดเห็นทัศนคติของชุมชนและการสํารวจสภาพ
ชีวิตความเป็นอยู่ (คุณภาพชีวิต) ของชุมชน ได้ดําเนินการสํารวจฯ เมื่อวันที่ 2-7 ตุลาคม 2560 โดยการสัมภาษณ์ 
ตามชุดคําถามในแบบสัมภาษณ์  ทั้งสิ้น 535 ชุดตามกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้นําชุมชนและกลุ่มครัวเรือน  
ครอบคลุมพ้ืนที่ 26 หมู่บ้านใน 6 ตําบลที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะฯ ได้แก่ ตําบลแม่เมาะ 
ตําบลบ้านดง ตําบลนาสัก ตําบลสบป้าด ตําบลจางเหนือ  ตําบลบ้านเสด็จ ซึ่งผลสรุปโดยรวมของแนวโน้มทัศนคติ
ทั้ง 5 ด้าน  ได้แก่  

1. ทัศนคติด้านมิตรภาพ 
2. ทัศนคติด้านความจริงใจและความไว้วางใจ 
3. ทัศนคติด้านการรับรู้ประโยชน์จากกิจกรรมการทําเหมืองแม่เมาะและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง 
4. ทัศนคติด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ 
5. ทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวม (เมื่อเปรียบเทียบกับอดีต) 
ผลสรุปโดยรวมของแนวโน้มทัศนคติทั้ง 5 ด้าน ของผู้นําชุมชนและประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่เหมืองแร่

ลิกไนต์แม่เมาะฯ เป็นไปในทิศทางบวก มีค่าอัตราร้อยละต้ังแต่เกินร้อยละ 60 ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ใช้ได้ถึงเกินค่าอัตรา



 

 

 
 
 

   VII 

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 
เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ                    กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ฝ่ายส่ิงแวดลอ้มโครงการ 
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

ร้อยละ 90 โดยส่วนมากมีค่าอัตราร้อยละระหว่าง ร้อยละ 75 ถึงเกินค่าอัตราร้อยละ 90  จึงสรุปผลการวิเคราะห์
ทัศนคติของประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะฯ ให้อยู่ในระดับดี 
 

7.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย 
- ได้นํามาตรฐานการบริหารงานความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management : MSM)  มาใช้ 

ร่วมกับมาตรฐาน มอก.18001 
- ทําการซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยเป็นประจําทุกปีสําหรับในช่วงเดือน 

กรกฏาคม–ธันวาคม 2560 จํานวน 9 ครั้ง  
-  จัดอบรมสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย อาทิเช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

การดับเพลิงขั้นต้น การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือชีวิตเบ้ืองต้น และการเสริมสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การทํางาน เป็นต้น 

- สถิติอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการทํางาน  ช่วงเดือนช่วงเดือนกรกฏาคม–ธันวาคม 2560 มีการประสบ
อุบัติเหตุทั้งสิ้น 10 ราย ในจํานวนดังกล่าวเป็นบาดเจ็บเล็กน้อยไม่หยุดงานจํานวน 6 ราย บาดเจ็บเล็กน้อยหยุด
งานไม่เกิน 3 วันจํานวน 3 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อยหยุดงานเกิน 3 วันจํานวน 1 รายและได้มีการบันทึกสถิติ
อุบัติเหตุที่เกิดจากการทํางาน พร้อมทั้งสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุพร้อมทั้งกําหนดมาตรการ
ป้องกันเป็นที่เรียบร้อย 

- การตรวจสุขภาพของคนงานก่อนเข้าทํางาน และคนงานที่ทํางานเกิน 3 เดือน สามารถตรวจรักษาได้ฟรีที่ 
กองการแพทย์และอนามัย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้กับผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ 
ด้วยการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพพิเศษ  ปีละคร้ัง  การตรวจสุขภาพประจําปี 2560 ของผู้ปฏิบัติงานเหมือง
แม่เมาะ ได้ดําเนินการเมื่อปลายปี ซึ่งผลการตรวจจะรายงานในฉบับต่อไป 

 

8. สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
 

 ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบเหมืองเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมีการ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์ในบริเวณพ้ืนที่ที่ไม่ได้ดําเนินการแล้ว (Final Area) ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
เคลื่อนย้ายต้นไม้จากพ้ืนที่ที่จะดําเนินการเปิดหน้าดินทําเหมืองไปจัดไว้ในพ้ืนที่ที่ทําการปรับปรุงภูมิทัศน์    โดยจัดแบ่ง
พ้ืนที่ออกเป็น 3 ส่วน คือ บริเวณรอบสนามกอล์ฟ บริเวณสวนพฤษชาติ และบริเวณศาลายอดดอยทุ่งบัวตอง สําหรับ
ต้นไม้น้ัน ใช้พันธ์ุไม้ยืนต้น ซึ่งเป็นไม้พ้ืนบ้านและมีสีสันสวยงามโดยวิธีการขุดล้อมย้ายไปปลูกในที่ที่กําหนด รวมท้ังพืช
สมุนไพรเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับพันธ์ุไม้  มีการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนพฤกษชาติให้สวยงามเพ่ือรองรับงาน
เทศกาลท่องเที่ยวและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเย่ียมชม และปรับปรุงสวนเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 
สําหรับผู้มาเย่ียมชมได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาธรรมชาติและเป็นสถานที่พักผ่อนไปในคราวเดียวกัน 
 


