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ฝายส่ิงแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี  ประทานบัตรที่ 27486/16309            
รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050  และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงแตงแร ของเหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ที่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) กําหนดเพิ่มเติมใหปฏิบัติตาม ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
จัดทํารายงานโดยฝายสิ่งแวดลอมโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อนําเสนอตอ                   

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร สํานักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร เขต 3 จังหวัด
เชียงใหม สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) สําหรับผลการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาว สรุปไดดังนี ้ 

1. การปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมีของ กฟผ. ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รวมถึงไดดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการของประทานบัตรที่ 27486/16309 รวมแผนผังโครงการทํา
เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 30481/16050 ในระยะเตรียมการ อยางครบถวน 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

  2.1. ดานคุณภาพอากาศ  

   2.1.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน 
2564 จํานวน 5 สถานี พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-

10) ทุกสถานีตรวจวัด มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24         
พ.ศ. 2547  

2.1.2 ผลการตรวจวัดความเขมของฝุนละอองในรูปความทึบแสงบริเวณแหลงกําเนิดฝุนในโรงโมหิน
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564  พบวา คาความทึบแสงทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมการ
ปลอยฝุนละอองจากโรงโม บด หรือยอยหิน  ที่ไมมีการติดตั้งระบบดูดฝุนละออง ตามประกาศกระทรวง 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2539 

2.2 ดานระดับเสียง   
 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จํานวน 4 สถานี พบวา     
คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑมาตรฐาน  
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540    
 

 



บทที่ 1  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
บทสรุปผูบริหาร และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
                    เหมืองแรหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ประทานบัตรที่ 27486/16309  
(มกราคม-มิถุนายน 2564)                                                                   รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 30481/16050                      
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2.3 ความสั่นสะเทือน  

 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จํานวน 4 สถานี พบวา      
คาความสั่นสะเทือนทุกสถานีตรวจวัด อยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือน ซึ่งกําหนดไวในรูปของ
ความสัมพันธระหวางคาความเร็วอนุภาคกับคาความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจากการทําเหมืองหิน พ.ศ. 2548 

2.4 คุณภาพน้ํา  
 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จํานวน 6 จุด พบวา ดัชนี

คุณภาพน้ําผิวดินทุกคา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงน้ําผิวดิน  ประเภทท่ี 3 ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับท่ี 8 พ.ศ.2537) 

ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดิน ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 จํานวน 5 จุด พบวา ดัชนี
คุณภาพน้ําใตดินทุกคา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ           
ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543 

2.5 ทรัพยากรชีวภาพบนบก 
  การสํารวจสัตวปาบริเวณพ้ืนที่โครงการและพื้นที่โดยรอบตามหลักวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญดานสัตวปา  

ยังไมไดดําเนินการเนื่องจากมาตรการฯ กําหนดใหตรวจวัดทุก 5 ป ซึ่งผลการสํารวจลาสุดไดมีการศึกษาไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) (รายละเอียดผลการศึกษาดัง รายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม รายงานฉบับสมบูรณ เลม 1/2 โครงการเหมืองแรหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมเคมี , กุมภาพันธ 2559 
หนาที่ 354-372) โดยในป 2564 มีกําหนดการสํารวจดานทรัพยากรสัตวปาในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2564 และจะรายงานผลใหทราบในรายงานฉบับถัดไป 

 

2.6 อาชีวอนามัย   
 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 

 การตรวจสุขภาพของพนักงานเหมืองแรหินปูนแมเมาะ ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2564 ยังไมสามารถดําเนินการได เนื่องจากสถานการณการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่อปองกัน และลดความเส่ียงในการแพรระบาดของโรค กฟผ.จึงเลื่อนการตรวจสุขภาพเปนชวง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

การตรวจสุขภาพประชาชน 

การตรวจสุขภาพประชาชนบานแมจาง บานขวงมวง และบานหวยคิง ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ยังไมสามารถดําเนินการได เน่ืองจากสถานการณการการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัส     

โคโรนา 2019 เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงในการแพรระบาดของโรค กฟผ.จึงเลื่อนการตรวจสุขภาพประชาชน
เปนชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม               บทท่ี 1  
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สถิติการเกิดอุบัติเหต ุ

สําหรับการบันทึกสถิติอุบัติเหตุในชวงระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา มีอุบัติเหตุทางดาน
ทรัพยสิน เครื่องจักร ระดับความรุนแรง C คือ คาเสียหายไมเกิน 100,000 บาท เกิดขึ้นจํานวน 1 คร้ัง โดยไมมี
อุบัติเหตุทางดานบุคคล และยานพาหนะเกิดขึ้น 

2.7 การคมนาคม 

 เหมืองแรหินปูนแมเมาะไดมีการติดตามตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแรใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 
กรณีที่พบการชํารุดจะรีบซอมแซมทันที นอกจากน้ีไดมีการติดตั้งปายสัญญาณจราจรและดูแลบํารุงรักษาใหปาย
ดังกลาวมีสภาพดีอยูเสมอ เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนที่โครงการ 

2.8 คณุคาตอคุณภาพชีวิต 
 การสํารวจความคิดเห็น ทัศนคติของชุมชนและการสํารวจสภาพชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต)  

ของชุมชนประจําป 2564 จะดําเนินการสํารวจฯ ในชวงระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 และจะนําผลการ
สํารวจมารายงานในฉบับตอไป 
 

2.9 ประวัติศาสตร โบราณคดี และโบราณสถาน  
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบตอแหลงโบราณคดีบริเวณถํ้าชางเผือกและดอยผาตูบ โดยสํานักศิลปากรท่ี 7 

เชียงใหม (อดีตคือสํานักศิลปากรท่ี 7 นาน) เพื่อทําการติดตามและตรวจสอบสภาพของผนังถํ้าในบริเวณท่ีพบ
ภาพเขียนสีวา มีการแตกราวแตกตางจากเดิมมากนอยเพียงใด โดยการถายภาพผนังถํ้าบริเวณที่มีการแตกราว
ปจจุบันเพ่ือใชเปรียบเทียบดําเนินการปละ 2 คร้ัง สําหรับการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2564 ทางกฟผ. ไดทําหนังสือ   
ขอความอนุเคราะหเขาตรวจสอบแหลงโบราณคดีเปนที่เรียบรอย เมื่อไดรับการตรวจสอบจะนําผลการตรวจสอบ
มารายงานในฉบับถัดไป 


