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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงานภายใต้การ

ก้ากับดูแลของกระทรวงพลังงาน โดยด้าเนิน   

ธุรกิจหลัก “ ในการผลิต จัดให้ได้มา และจ้าหน่าย

พลังงานไฟฟ้า ” ให้แก่ การไฟฟา้นครหลวง 

(กฟน.) การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผู้ใช้ไฟฟ้า

ตามกฎหมายก้าหนด และประเทศใกล้เคียง พร้อม

ทั งธุรกิจอื่นๆ เกี่ยวเน่ืองกับกิจการไฟฟ้า ภายใต้

กรอบพระราชบัญญัติ กฟผ. 

ฝ่ายส่ิงแวดล้อมโครงการ...  

เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมส้าหรับ การพัฒนา   

แหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าของ กฟผ. ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนถึงการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทั งในระยะก่อสร้างและ ระยะด้าเนินการ  
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โรงไฟฟา้แมเ่มาะ 

ตั งอยู่เลขที่ 800 หมู่ที่ 6 ต้าบลแม่เมาะ อ้าเภอแม่เมาะ จังหวัดล้าปาง 

ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-13 และ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ 

เครื่องที่ 1 ก้าลังผลิตติดตั งรวม 2,455 เมกะวัตต์ โดยใช้ลิกไนต์เป็นเชื อเพลิงหลัก 

และใช้น ้ามันดีเซล เป็นเชื อเพลิงส้ารอง 

Lignite 
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โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเคร่ืองที่ 1 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 1 ได้ด้าเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณชิย์ 

(Commercial Operation Date : COD) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ถือเป็น

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด ที่จะเข้ามาเป็นอีกหนึ่งก้าลังหลักในการรักษา

ความมั่นคงทางพลังงานของพื นที่ภาคเหนือ โดยชื่อของ MM-T1 มีหลักเกณฑ์

การเรียกชื่อย่อของโรงไฟฟ้า ส้าหรับใช้เรียกในการปฏิบัติงาน ดังนี  
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กระบวนการผลิต 

1 

1 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จะใช้พลังงานความร้อนจากการเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์ในการ

ผลิตไอน ้าแรงดันเหนือวิกฤต โดยไอน ้าท่ีผลิตได้จะถูกน้าไปใช้หมุนเคร่ืองกังหัน

ไอน ้า (Steam Turbine Generator) เพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า  

2 ไอน ้าท่ีผ่านการใช้งานแล้วจากเคร่ืองกังหันไอน ้าจะถูกเปล่ียนสภาพให้กลายเป็น

น ้าเพ่ือกลับไปใช้ในกระบวนการผลิตไอน ้าอีกครั งหน่ึงโดยผ่านไอน ้าเข้าสู่เคร่ือง

ควบแน่น (Condenser) ซึ่งจะใช้น ้าเป็นตัวหล่อเย็น น ้าหล่อเย็นท่ีออกจากเคร่ือง

ควบแน่นท่ีมีอุณหภูมิสูงจะถูกท้าให้เย็นลงโดยผ่านหอหล่อเย็น  

ส้าหรับไอเสียที่เกิดขึ นจากห้องเผาไหม้เชื อเพลิง (Furnace) ในหม้อไอน ้า 

( B o i l e r )  จะผ่านระบบบ้าบัดมลสารโดยขั นแรกจะผ่านระบบก้าจัดก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน (Selective Catalytic Reduction ; SCR) เพ่ือก้าจัดก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ 

(NOx) ท่ีเกิดขึ นหลังการ เผาไหม้เชื อเพลิงในหม้อน ้า ต่อจากนั นจะดักจับฝุ่นละอองด้วย

อุปกรณ์ดักจับฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator ; ESP ) และสุดท้ายผ่าน

ระบบก้าจัดก๊าซซัลเฟอร์ออกไซด์ (Flue Gas Desulfurization ; FGD) โดยการแยกก๊าซ

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ออกจากก๊าซไอเสียท่ีได้จากการเผาไหม้เชื อเพลิงท่ีมีกัมมะถันปน

3 

2 3 
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อ่างเก็บน  าแม่จาง  

เขื่อนก่ิวลม 

อ่างเก็บน  าแม่ขาม  

แหล่งน  าใช้... 

อ่างเก็บน  าแม่จาง มีพื นท่ีรับน ้า 285 

ตารางกิโลเมตร ปริมาณน ้าไหลเข้าเฉล่ีย

ประมาณ 58.32 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ความจุท่ีระดับเก็บกัก เท่ากับ 108.55 

ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นความจุใชง้าน 

92.74 ล้านลูกบาศกเ์มตร  

อ่างเก็บน  าแม่ขาม มีพื นที่รับน ้า 122.26 

ตารางกิโลเมตร ปริมาณน ้าไหลเข้าเฉล่ีย

ประมาณ 22.07 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ความจุท่ีระดับเก็บกัก เท่ากับ 35.90 

ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นความจุใช้งาน 

33.40 ล้านลูกบาศก์เมตร  

เขื่อนก่ิวลม ตั งอยู่ที่ต้าบลบ้านแลง อ้าเภอเมือง 

จังหวัดล้าปาง เป็นเข่ือนเก็บกักน ้าคอนกรีต

เสริมเหล็ก โดยมีปริมาณน ้าท่ีระดับเก็บกักสูงสุด 

112 ล้านลูกบาศก์เมตร โดย กฟผ. จะสูบน ้าวันละ 

0.22 ล้านลูกบาศก์เมตร และไม่เกินเดือนละ 

6.74 ล้านลูกบาศก์เมตร  

        โรงไฟฟ้าแม่เมาะ น้าน ้าจากแหล่งน ้า

มาใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในโรงไฟฟ้าได้แก่ อ่าง

เก็บน ้าแม่จาง และอ่างเก็บน ้าแม่ขาม ซึ่งถ้า

ปริมาณน ้าจากทั ง 2 แหล่งข้างต้นไม่เพียงพอ 

กรณีปีน ้าแล้ง กฟผ. ได้มีการขอนุญาตสูบน ้า

จากเข่ือนก่ิวลม ในความรับผิดชอบของ

โครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม 

กรมชลประทาน โดยมีเง่ือนไขว่า จะสูบน ้าได้

เม่ือระดับน ้าในอ่างเก็บน ้าอยู่ที่ระดับไม่ต้่ากว่า

ปริมาณน ้าเก็บกัก 65 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และในปีท่ีปริมาณน ้าฝนเฉล่ียปกติ จะสูบน ้า

ด้วยอัตราการสูบน ้าขั นต้่า 1 ล้านลูกบาศก์

เมตรต่อปี แต่ไม่เกิน 30 ล้านลูกบาศก์เมตร

ต่อปี ส้าหรับช่วงระยะเวลาท้าการสูบน ้าได้ 

คือระหว่างเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม   
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คุณภาพอากาศ... 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการป้องกันและควบคุมการเกิดมลพิษและ

สารเจือปนในอากาศให้มีน้อยที่สุด ติดต ังอุปกรณ์เพื่อท าให้

อากาศที่ปล่อยออกจากโรงไฟฟ้า  มีคุณภาพดี และมีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง และ

แบบครั งคราว โดยด าเนินการป้องกันและลดผลกระทบทาง

อากาศ ดังน ี 

การควบคุม และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
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คุณภาพอากาศ... 

 4) ติดตั งระบบก้าจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

     (Flue Gas Desulfurization; FGD) เพื่อ 

     ดักจับก๊าซซัลเฟอร์ไออกไซด์ และฝุ่นที่เกิด 

     จากกระบวนการเผาไหม้  

 

 

 1) ติดตั งระบบควบคุมการเกิดก๊าซ  
     ออกไซด์ของไนโตรเจนด้วย Low NOx  

        Burner เพื่อควบคุมอุณหภูมิและ   

     ลดอัตราการระบายออกไซด์ของ 

     ไนโตรเจน 

 2) ติดตั งระบบควบคุมก๊าซออกไซด์ของ 

     ไนโตรเจนด้วย Selective Catalytic   

     Reduction ; SCR ซึ่งเป็นเทคโนโลยี 

     ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดก๊าซ  

     ออกไซด์ของไนโตรเจน 

 3) ติดตั งระบบดักจับฝุ่นละอองและเถ้าลอยด้วย 

     ไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator;  

     ESP) และติดตั งสายพานล้าเลียงเถ้าถ่านหิน    

     ให้เป็นระบบปิด เพื่อควบคุมการฟุ้งกระจาย 

     ของฝุ่น 
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ประชาสัมพันธ์ โดยติดตั ง

จอแสดงผลการตรวจวัด เพื่อให้ประชาชน

รับทราบผลได้อย่างทันที ที่บริเวณโรงพยาบาลแม่เมาะ  

• ติดตั งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่อง 

แบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 

System : CEMS) โดยมีการแสดงค่าความเข้มข้น

ของมลสารในอากาศแบบ Online เป็นแบบป้าย

แสดงผล บริเวณแยกหางฮุง 

• ติดตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบต่อเน่ืองบริเวณโดยรอบ

โรงไฟฟ้า (Ambient Air Quality Monitor System : AAQMS) จ้านวน 11  สถานี      

และแสดงผลการตรวจวัดแบบ Online      

คุณภาพอากาศ... 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง

แบบต่อเน่ือง โดยทั งหมดมีผลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และสิ่งแวดล้อม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ.2544)  
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  

ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

โดยปฏบิตัิตามมาตรการใน

รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม (EHIA) โดยคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

แบบตอ่เนือ่ง บริเวณโรงไฟฟ้า   

แม่เมาะ และชุมชนใกล้เคียง ส่วน

ใหญม่ีคา่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยกเวน้ค่าฝุน่ละอองรวม และฝุน่

ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน  

มีคา่เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

เนือ่งจาก มกีารเผาในทีโ่ลง่แจ้ง 

เชน่ ไฟป่า และการเผาเศษวัสดุ

ทางการเกษตร ซึ่งเกดิขึ นเปน็

ประจ้าทกุปีของพื นทีอ่้าเภอแม่เมาะ 

และภาคเหนือตอนบน  

ผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศ 

ประจ าปี 2563 
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• ปลูกต้นไม้ยืนต้นเป็นแนวกั นเสียง  

เพื่อลดระดับเสียงดังจากโรงไฟฟ้า 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ป้องกันและควบคุม ให้ระดับเสียง   

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน พร้อมทั งติดต ังอุปกรณ์ 

เพื่อช่วยในการลดระดับเสียงที่แหล่งก าเนิดเสียง 

บ ารุงรักษา และตรวจอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 

ดังน ี 

• ติดตั งอุปกรณ์ลดเสียง (Silencer)  

    บริเวณวาล์วฉุกเฉิน (Safety Valve) 

• ตรวจวัดระดับความดังในการท้างาน

ติดต่อกัน 8 ชั่วโมง  

• จัดท้าสัญลักษณ์หรือป้ายเตือนใน

บริเวณที่มีระดับเสียงดัง 

• จัดท้าแผนที่เส้นระดับเสียง (Noise 

Contour Map) เพือ่ก้าหนดพื นที่มี

ระดับเสียงดัง 

 

ระดับเสียง... 
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ผลการตรวจวัดระดับเสียง  

ประจ าปี 2563 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ด้าเนินการติดตามตรวจวัดระดับเสียงบริเวณภายในพื นที่โรงไฟฟ้า

และชุมชนใกล้เคียง โดยตรวจวัดครั งละ 7 วันต่อเนื่อง ทุก 6 เดือน ซึ่งผลการตรวจวัด

ระดับเสียง มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทุกจุดตรวจวัด  
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คุณภาพน  า... 

•  ติดตั งเคร่ืองเติมอากาศในบ่อพักน ้าทิ ง

จากโรงไฟฟ้า (Diversion Pond) เพื่อ

เพิ่มค่าออกซิเจนละลายน ้าในน ้าทิ ง 

จ้านวน 2 เครื่อง  

• ติดตั งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน ้า

แบบต่อเนื่อง (Online Monitor)       

ณ จุดที่ระบายน ้าออกจากบ่อพักน ้าทิ ง 

ก่อนระบายสู่อ่างเก็บน ้าแม่เมาะ 

• รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้า 

ต่อประชาชน โดยจัดท้าเป็นคอลัมน์ใน

วารสารสวัสดีแม่เมาะ  

• น้าน ้าทิ งที่ผ่านการบ้าบัดของโรงไฟฟ้า

แล้วน้ากลับมาใช้รดน ้าต้นไม้ และสนาม

หญ้า  

ระบบแสดงผลข้อมูลน  าทิ งแบบเนียร์เรียลไทม์ 
เครื่องเติมอากาศในบ่อพักน  าทิ ง 

เครื่องตรวจวัดคุณภาพน  าแบบต่อเนื่อง 

รายงานผลในวารสารสวัสดีแม่เมาะ 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีมาตรการป้องกันการเกิดมลพิษทางน ้า และควบคุมคุณภาพ

น ้าทิ งจากโรงไฟฟ้าให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ พร้อมทั งน้าน ้าทิ งกลับมาใช้

งานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน  า ประจ าปี 2563 

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการตรวจวัดคุณภาพน ้า ทั งภายในโรงไฟฟ้า     

และบริเวณรอบโรงไฟฟ้า โดยแบ่งการตรวจวัดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

1. คุณภาพน ้าผิวดิน  (ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง) 

2. คุณภาพน ้าทิ ง  (ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั ง) 

3. คุณภาพน ้าใต้ดิน  (ตรวจวัดปีละ 2 ครั ง) 

 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าในปี 2563 มีรายละเอียด ดังน ี 

1. คุณภาพน  าผิวดิน  

    ตรวจคุณภาพน ้า จ้านวน 6 จุด 

ได้แก่ บริเวณอ่างเก็บน ้าแม่จาง 1 จุด 

อ่างเก็บน ้าแม่ขาม 1 จุด อ่างเก็บน ้า

แม่เมาะ 2 จุด และล้าน ้าแม่จาง 2 จุด 

ซึ่งผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่ง

น  าผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ทุกดัชนี

ตรวจวัด  

ดัชนีตรวจวัด 

pH (กรดและด่าง) 

EC (การน าไฟฟ้า) T (อุณหภูมิ) 

Color (สี) 

BOD (ค่าบีโอดี) 

COD (ค่าซีโอดี) 

Oil&Grease 

(น  ามันและไขมัน) 

TDS (ของแข็ง

ละลายน  าทั งหมด) 

TSS (ของแข็ง

แขวนลอยทั งหมด) 

Zn 

สังกะสี 

Cu 

ทองแดง 

Pb 

ตะก่ัว 

Mn 

แมงกานี

Cd 

แคดเมีย

Hg 

ปรอท 

As 

สารหนู 

Sulfide 

ซัลไฟด์ 

Free Chlorine 

(คลอรีนอิสระ)  DO (ออกซิเจ นละลา ย) 
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 2. คุณภาพน  าท ิง  

ตรวจคุณภาพน ้า เป็นประจ้าทุกเดือน 

จ้านวน 1 จุด บริเวณน ้าทิ งที่ผ่าน

ระบบชีววิถี ก่อนระบายลงสู่อ่างเก็บ

น ้าแม่เมาะ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานควบคุมการระบายน  าท ิง

จากโรงงาน ตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560)  ทุกดัชนี

ตรวจวัด  

 

ดัชนีตรวจวัดเพิ่มเติม 

Trihalomethane 

ไตรฮาโลมีเทน 

ผลการตรวจวัด

คุณภาพน  า 

ประจ าปี 2563 

 3. คุณภาพน  าใต้ดิน 

ตรวจคุณภาพน ้า ปีละ 2 ครั ง จ้านวน 

3 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านข่วงม่วง  

บ้านสบป้าด และบ้านห้วยเป็ด พบว่า 

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ

น  าใต้ดิน ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 

2543) และเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตาม

มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลที่ใช้

บริโภคได้ ประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์ และ

มาตรการในทางวิชาการส้าหรับ

ป้องกันด้านสาธารณสุขและการ

ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 

(พ.ศ. 2551)  

 

ดัชนีตรวจวัดเพิ่มเติม 

Hardness 

ความกระด้างทั งหมด 

Fe 

เหล็ก 

Cl 

คลอไรด์ 
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นิเวศวิทยาทางน  า... โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  มีความตระหนักใน

การป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ นต่อ

ทรัพยากรสัตว์น ้า จึงมีการด้าเนินงาน

เพื่อรักษานิเวศวิทยาแหล่งน ้าให้อุดม

สมบูรณ์ ดังนี  

• ติดป้ายห้ามจับสัตว์น ้าในพื นที่อ่าง

เก็บน ้าแม่เมาะ เพื่อเป็นการอนุรักษ์

สัตว์น ้า  

• ตรวจสอบการท้างานและหมั่นท้า

ความสะอาดตะแกรงที่ใช้สูบน ้าเป็น

ประจ้า  

• ท้าการขุดลอกตะกอนดินภายในอ่าง

เก็บน ้าแม่เมาะ ตามโครงการงาน

ปรับปรุงอ่างเก็บน ้าแม่เมาะ เพื่อลด

การสะสมของโลหะหนัก และน้า

ตะกอนไปทิ งในสถานท่ีที่เหมาะสม 
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  ส้ารวจด้านนิเวศวิทยาทางน ้า โดยผู้เชี่ยวชาญจาก     

คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่าง 

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จ้าแนกชนิด ความความหนาแน่นและดัชนีความ

หลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์น ้าวัยอ่อน 

และสัตว์หน้าดิน บริเวณอ่างเก็บน ้ารอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ้านวน 7 สถานี    

ปีละ 2 ครั ง ในฤดูแล้ง และฤดูฝน 

 

ส าหรับในปี 2563 มีผลการส ารวจ ดังน ี 

ผลการส ารวจนิเวศวิทยาทางน  า ประจ าปี 2563 

แพลงก์ตอนพืช  พบ สาหร่ายสีเขียวแกมน  าเงิน เป็น

กลุ่มเด่น ส้าหรับชนิดท่ีพบเป็นชนิดเด่นในแต่ละสถานี และ

ช่วงเวลา ส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีบ่งชี ถึงแหล่งน ้าท่ีมี

สารอาหารปานกลางจนถึงสูง  

แพลงก์ตอนสัตว์ กลุ่มท่ีพบเด่นคือโรติเฟอร์ 

แต่ชนิดท่ีพบเด่นมีความแตกต่างกันในแต่ละ

สถานีและช่วงเวลาส่วนใหญ่เป็นชนิดท่ีบ่งชี 

ถึงแหล่งน ้ามีสารอาหารสูง  

สัตว์หน้าดิน  

ส่วนใหญ่พบตัวอ่อนแมลงน ้า ในกลุ่มตัวอ่อน

แมลงปอ กุ้ง ไส้เดือนน ้า หอยฝาเดียว และ

หอยสองฝา ซึ่งจัดว่าเป็นกลุ่มท่ีสามารถ

อาศัยอยู่ในแหล่งน ้าท่ีมีคุณภาพปานกลาง

ถึงระดับดี ส้าหรับค่าดัชนีความหลากหลาย 

พบว่า ในแต่ละสถานีมีความอุดมสมบูรณ์ใน

ระดับต้่าถึงปานกลาง  สัตว์น  าวัยอ่อน พบลูกปลาท่ีมีมูลค่าทาเศรษฐกิจ

จ้านวน 12 ชนิด เช่น กระสูบขีด กระสูบจุด ก้าง

แก้มช ้า กระทุงเหว นิล หมอเทศข้างลาย บู่ทราย 

และช่อน เป็นต้น ทั งนี ในช่วงฤดูฝนปี 2563 

ส้ารวจพบปลาก้างหรือปลากั งเป็นครั งแรก ซึ่ง

ปลาชนิดนี จะพบได้ในพื นท่ีท่ีน ้ามีคุณภาพดี  
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การจัดการของเสีย 
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการด้าเนินการเรื่อง

การจัดการ และควบคุมของเสียที่ถูกต้อง

ตามหลักวิชาการและกฎหมาย ดังนี  

เถ้าถ่านหิน 

• เถ้าหนัก จะถูกล้าเลียงตามสายพานแบบระบบปิดเพ่ือไป

รวมกับยิปซัม และจะถูกน้าไปทิ งยังบ่อเก็บเถ้าถ่านหิน 

• เถ้าลอย จะถูกล้าเลียงไปเก็บท่ีไซโล เพ่ือเตรียมการขาย

เป็นวัตถุดิบให้บริษัทเอกชน  

 
ยิปซัม 

• จ้าหน่ายให้โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ผง จังหวัดล้าปาง 

• ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินในพื นท่ี โรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

• ทิ งในบ่อทิ งขี เถ้าโดยระบบสายพานล้าเลียง         

ซึ่งจะฉีดพรมน ้า เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจาย 

เรซ่ิน 

• น้าไปจัดเก็บรวบรวมใส่ถุงพลาสติก แล้วน้าไปบรรจุ

ในถังน ้ามัน ขนาด 200 ลิตร จากนั นน้าไปไว้ท่ี

อาคารขยะควบคุมพิเศษ  

• ด้าเนินการจ้างผู้รับจ้างท่ีได้รับอนุญาตจาก        

กรมโรงงานอุตสาหกรรมน้าไปก้าจัด 

ขยะมูลฝอย 

• คัดแยกขยะ เป็น 4 ประเภท เก็บรวบรวมไว้ในภาชนะท่ีมี

ฝาปิดโดยแยกสีและติดป้ายก้ากับประเภทของขยะ 

• คัดแยกประเภทขยะมูลฝอยที่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 

เพ่ือจ้าหน่ายให้ผู้รับซื อ 

• รวบรวมของเสียอันตรายไว้ท่ีอาคารจัดเก็บขยะควบคุม

พิเศษ เพ่ือรอการก้าจัดโดยว่าจ้างผู้รับจ้างที่ได้รับ

อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั น 
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ประชาสัมพันธ์ 
ชุมชนสัมพันธ์ 

กิจกรรมด้านศึกษา 
- มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ให้แก่โรงเรียน  
- สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนและ  
  ทุนการศึกษาให้แก่เยาวชน 
- มอบอาคารเรียนเบอร์ 5 ส าหรับโครงการ 
  “โรงเรียนสีเขียว” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 
- ร่วมพิธีมอบรางวัลในโครงการ “ขยับความคิด 
พิชิตปัญหาพลังงานไทย” ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ 

ส าหรับในปี 2563 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ มีการด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ดังนี้ 

กิจกรรมด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
- ถวายเทียนพรรษาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 
  ให้แก่วัดในพื้นที่ 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมทาง  
  พุทธศาสนา เช่น ทอดผ้าป่าสามัคคี   
  ทอดกฐินสามัคคี ตักบาตรเทโวโรหณะ     
  วันลอยกระทง เป็นต้น 
- ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและบวชป่าเฉลิมพระเกียรติ  
- สนับสนุนด้านการศึกษาและศึกษาสงเคราะห์   
  “การสอบธรรมสนามหลวง” 

กิจกรรมด้านสังคมและการเมือง 
- ร่วมกิจกรรม “วันก านัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจ าปี 2563”   
  พร้อมสนับสนุนงบประมาณ จ านวน 44,000 บาท 
- ร่วมกิจกรรมการคดัเลือกชุมชน/หมู่บ้าน/บุคคลที่มีผลงาน  
  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นพื้นที่ภาคเหนือในโครงการ   
 “พิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิต” ณ ป่าชุมชน บ้านท่าสี 
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กิจกรรมด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 
- ส่งเสริมการศึกษาดูงานด้านเกษตรกรรม ณ ศูนย์ชีววิถี กฟผ.แม่เมาะ  
- ให้ความรู้ด้านอาชีพและชีววิถีสู่ชุมชน โดยสาธิตการท าEM ปุ๋ยแห้ง ปุ๋ยน้ า หรือสารไล่แมลง 
- ให้บริการนวดตอกเส้น รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้นวดตอกเส้น เพื่อส่งเสริมกลุ่มอาชีพ    
  นวดตอกเส้น 
  ส่งเสริมให้เกิดเป็นกลุ่มอาชีพนวดตอกเส้น  
- จัดกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดให้แก่ชุมชนโดยการแนะน าสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์  
  ของ กฟผ.แม่เมาะ 
 

 

กิจกรรมด้านการแพทย์และอนามัย 
- มอบเจลแอลกอฮอล์พร้อมแท่นกด หน้ากากอนามัยและ face shield    
  ให้แก่หน่วยงานด้านการแพทย ์
- เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยยากไร้ 12 หมู่บ้าน 
- ร่วมกิจกรรม “การป้องกันไข้เลือดออก” ในต าบลแม่เมาะ 
- มอบฉากกั้นอะคริลิค จ านวน 9 ชุด ให้แก่ โรงพยาบาลแม่เมาะ 
- ให้ความรู้แก่ อสม. และประชาชนในพื้นที่ เกี่ยวกับ   
  “การป้องกันและการปฐมพยาบาลจากมลพิษในสิ่งแวดล้อม” 
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เศรษฐกิจ 
และสังคม 

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนรว่มของประชาชน 
1. เผยแพร่ข่าวสารของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ไตรมาสละ 1 ฉบับ     

รวมทั้งหมด 4 ฉบับ ตลอดทั้งปี  
2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการผ่านสื่อท้องถิ่น       
  เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และวิทยุท้องถิ่น เป็นต้น 
3. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างต่อเนื่อง  
4. แจ้งข่าวสารผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้าน/ชุมชน     
  บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเป็นประจ า  
 
  
 

  

1. ส่งเสริมงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และการส่งเสริมอาชีพอย่างสอดคล้องกับบรบิทของชุมชน  
อย่างสม่ าเสมอ โดยจัดท าแผนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน
ด้านต่างๆ บริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเป็นประจ า  

2. ประชุมคณะกรรมการการมีส่วนร่วมด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
ต าบลบ้านดง และต าบลนาสัก เพ่ือรายงานผลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและหารือแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่  

3. มีนโยบายปฏิบัติในการพิจารณาคัดเลือกคนในอ าเภอแม่เมาะเข้า
ท างานเป็นล าดับแรก โดยต้องผ่านเกณฑ์เบื้องต้นของ กฟผ.  
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โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ส ารวจทัศนคติ และการมีส่วนร่วม
ของผู้น าชุมชน และประชาชนตอ่การด าเนินงานของ
โรงไฟฟ้า ครอบคลุมตามขอบเขตของหมู่บ้านที่อยู่ใน 
5 ต าบลของอ าเภอแม่เมาะ ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง  
โดยมหาวิทยาลยัราชภัฎล าปาง 
  ในปี 2563 สัมภาษณ์ผู้น าชุมชน จ านวน 88 ราย และ   
กลุ่มครวัเรอืน (ประชาชน) จ านวน 430 ครวัเรือน  

การส ารวจทัศนคติ 

ผลการส ารวจ พบว่า กลุ่มครัวเรือนจ านวน 430 ครัวเรือน และกลุ่ม
ผู้น าชุมชน จ านวน 88 คน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90.2 และร้อยละ 94.3 
รู้สึกพึงพอใจต่อการด าเนินการของ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ  
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บางกรวย นนทบุรี 11130 

จัดท้าโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ 

พิมพ์ท่ี กองสร้างสรรค์และผลิตสื่อเพ่ือการสื่อสาร 

ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ 


