




 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                      บทสรุปผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม     
โรงไฟฟาแมเมาะ                                               ฉบับที่ 12 (มกราคม-มถิุนายน 2564) 
 

                ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ   ก 
               การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  สําหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง ทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โครงการโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 อยางเครงครัด  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สามารถสรุปไดดังนี้ 

ก. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในหัวขอที่

เกี่ยวของตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ ทั้งมาตรการท่ัวไป และมาตรการระยะ
ดําเนินการ ในทุกหัวขอ ไดแก คุณภาพอากาศ ระดับเสียง คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากร
สัตวปา นิเวศวิทยาทางนํ้าและการประมง ระบบนิเวศวิทยา การคมนาคม การเกษตร การระบายนํ้าและการ
ปองกันนํ้าทวม การจัดการกากของเสีย เศรษฐกิจ สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ทัศนียภาพ 
สาธารณสุขและสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาธารณสุข  

ข. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง 

โดยผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.  คุณภาพอากาศ 

1.1  คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบตอเนื่อง 
ผลก า รต ร วจ ว ัด ค ุณภ าพอา ก า ศ ในบร รย าก า ศ โ ด ยทั ่ว ไ ปแบบต อ เ นื ่อ ง  ไ ด แ ก   

กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และเฉลี่ย 24 ชั่วโมง กาซไนโตรเจนไดออกไซด 
(NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง พบวา ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) และฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) 
ตลอดระยะเวลาตรวจวัดทั้ง 11 สถานี ยกเวนปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) ของสถานีตรวจวัดอากาศหลัก 
(MS) ในเดือนกุมภาพันธ และเดือนมีนาคม และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ของ
สถานีตรวจวัดอากาศหลัก (MS) ในเดือนมกราคม และของทุกสถานีตรวจวัดในระหวางเดือนกุมภาพันธ-
เมษายน ทั้งนี้เนื่องจากในชวงฤดูแลง (เดือนมกราคม-เมษายน) มักมีการเผาในพื้นที่โลงเพื่อเตรียมพื้นท่ี
สําหรับเกษตรกรรมและไฟปา รวมถึงการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เขตภาคเหนือ ซึ่งเกิดขึ้นเปน
ประจําทุกปของพ้ืนที่อําเภอแมเมาะ และภาคเหนือตอนบน 
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1.2 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปแบบครั้งคราว 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปแบบครั้งคราว ในระหวางเดือนมกราคม -

มิถุนายน 2564 สามารถดําเนินการตรวจวัดไดเพียงปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) 
เมื่อวันที่ 11-17 มิถุนายน 2564 โดยผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2553) สําหรับปริมาณมลสาร
ประเภทโลหะหนัก ไดแก ปรอทในฝุน สารหนูในฝุน ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดได เนื่องจากสถานการณ
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหมที่กระจายวงกวางและมีจํานวนผูติดเชื้อ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว พ้ืนที่ตางๆ มีการกําหนดมาตรการเฝาระวังปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรค 
สําหรับบุคคลท่ีเดินทางเขาพ้ืนที่อยางเครงครัด สงผลใหบริษัทผูรับจางไมสามารถเดินทางมาเขามาเพ่ือ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดลําปางได ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือแจงหนวยงานท่ีกํากับดูแลการสงรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ เรื่อง ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564) เพ่ือทราบ และไดรับหนังสือตอบกลับจากหนวยงานอนุญาตเรียบรอยแลว 
(ภาคผนวก. ฏ) 

1.3 คุณภาพอากาศจากปลองโรงไฟฟาแมเมาะ 

คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองอยางตอเนื่อง 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยใชระบบติดตามตรวจสอบการระบายมลสารอยาง

ตอเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System : CEMS) ของโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 8-13 และ
โรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องที่ 4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเครื่องที่ 1) ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  

ที่ระบายจากปลองระบายมลสารของโรงไฟฟาแมเมาะทุกปลอง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ตามประกาศ
กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) เรื ่อง กําหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟาแมเมาะ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟาใหม (พ.ศ.2553) และอยู
ในคาควบคุมท่ีกําหนดในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ  

คุณภาพอากาศท่ีระบายจากปลองแบบครั้งคราว 
ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ไมสามารถดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ที่ระบายจากปลองแบบคร้ังคราวได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) สงผลใหบริษัทผูรับจางไมสามารถเดินทางมาเขามาเพ่ือปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดลําปางได  
ทั้งนี้ กฟผ. ไดจัดทําหนังสือแจงหนวยงานที่กํากับดูแลการสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เรื่อง  
ขอผอนผันการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม (เดือนมกราคม -มิถุนายน 
2564) เพ่ือทราบ และไดรับหนังสือตอบกลับจากหนวยงานอนุญาตเรียบรอยแลว (ภาคผนวก. ฏ)  
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ปรอทและสารหนู ในถานหินและวัตถุพลอยไดจากกระบวนการผลิต 
ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนัก ไดแก สารปรอท (Hg) และ สารหนู (As) ในถานหินและวัตถุ

พลอยไดจากกระบวนการผลิต ไดแก เถาหนักเถาลอย และยิปซัม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยบริษัท 
อินเตอรเนชั่นแนล เทสติ้ง เซอรวิส จํากัด พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักทั้งหมด มีคาอยูในเกณฑ 
มาตรฐานฯ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (2548) เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว  

 2. ระดับเสียง 

2.1 ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียง

สูงสุด (Lmax) ดําเนินการตรวจวัด ระหวางวันที่ 17-23 มีนาคม 2564 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) 
จํากัด บริเวณชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โรงไฟฟาแมเมาะที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟา
แมเมาะทั้ง 4 สถานี ไดแก สถานีบานหางฮุง  สถานีบานสบปาด  สถานีบานพักพนักงานหวยคิง และบริเวณ 
ริมรั้วพ้ืนท่ีโครงการฝงใตของโรงไฟฟาใกลกับสวนปาแมจาง พบวา ทั้งหมดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548)  

2.2 ระดับเสียงในสถานประกอบการ 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานประกอบการ ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) 

ดําเนินการตรวจวัด ระหวางวันที่ 17-23 มีนาคม 2564 โดย บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด บริเวณ
หองควบคุมโรงไฟฟาแมเมาะ หนวยที่ 8-13 และหองควบคุมโรงไฟฟาทดแทนโรงไฟฟาแมเมาะ เครื่องท่ี 
4-7 (โรงไฟฟาพลังความรอนแมเมาะเครื่องที่ 1) พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน (พ.ศ.2561) เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทํางานในแตละวันในทุกจุดตรวจวัด 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

3.1 คุณภาพน้ําผิวดิน 
ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 6 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ํา

แมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายนํ้าจากอางเก็บน้ําแมเมาะ ลําน้ําแมจาง และทายนํ้าลําน้ําแมจาง เมื่อวันที่ 
16 มีนาคม 2564 โดยเปนตัวแทนของฤดูแลง พบวา คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ํ า ในแหล ง นํ้าผิ วดิน  ประเภทที่  3 ตามประกาศคณะกรรมการ ส่ิงแวดลอมแห งชาติ   
ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวนคาออกซิเจนละลาย ที่บริเวณลํานํ้าแมจาง  และบริเวณทายลําน้ําแมจาง  
ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ เนื่องจากในชวงการตรวจวัด น้ําในลําน้ําแมจางมีปริมาณนอยมาก 
และน้ํามีสภาพน่ิงจากสภาพตามฤดูกาล จึงสงผลใหกระบวนการเติมออกซิเจนลงสูแหลงน้ําเกิดขึ้นนอยลง 
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นอกจากนี้ บริเวณทายลําน้ําแมจาง พบคาบีโอดี สารหนู และแมงกานีส มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ  
คาดวาเกิดจากการฟุงกระจายของตะกอนพ้ืนทองน้ําจากกิจกรรมการเลนน้ําของนักทองเที่ยวบริเวณแพ
อาหารใกลเคียง จึงสงผลใหปริมาณสารอินทรีย และโลหะหนักทั้ง 2 ชนิดดังกลาวที่สะสมอยูในตะกอนดิน
แขวนลอยข้ึนมาอยูในน้ํา ทั้งนี้ ลําน้ําแมจางเปนแหลงน้ําธรรมชาติ และไมเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรม
ของโรงไฟฟาแมเมาะ อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ 
และทายอางเก็บน้ําแมเมาะ ซึ่งเปนแหลงรองรับน้ําทิ้งของโรงไฟฟาแมเมาะ พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานฯ 
ทั้งหมด ดังนั้น คุณภาพน้ําบริเวณลําน้ําแมจางและทายลําน้ําแมจางที่มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ไมไดมี
สาเหตุมาจากการดําเนินงานของโรงไฟฟาแมเมาะ   

3.2 คุณภาพน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งที่ออกจากระบบบําบัดชีววิธี ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2564 โดยเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ ง พบวา คุณภาพน้ําทิ้ งมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานควบคุม  

การระบายนํ้าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2560) ทุกดัชนีตรวจวัด 

3.3 ตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําแมเมาะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2564 ซึ่งเปนตัวแทนฤดูแลง พบวา ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ 
กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2561 เรื่อง เกณฑคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดิน ขอ 2 กําหนดเกณฑคุณภาพ
ตะกอนดินในแหล งน้ํ าผิ วดิน เ พ่ือคุ มครองสัตวหน าดิน  สํ าหรับค าสารหนู  และค าแคดเมียม  
มีคาอยูในเกณฑขอ 3 กรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินเพ่ือคุมครองสัตวหนาดินเพ่ือ
การตัดสินใจดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพตะกอนดิน โดยโรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการตรวจวัดคา
โลหะหนักในตะกอนดินบริเวณอางเก็บน้ําแมจาง ซึ่งเปนตัวแทนตะกอนดินจากแหลงน้ําธรรมชาติบริเวณ
ใกลเคียงโรงไฟฟาแมเมาะเพ่ิมเติม เพ่ือนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคุณภาพตะกอนดินในอางเก็บน้ํา
แมเมาะในกรณีที่พบวา คาความเขมขนของสารอันตรายในตะกอนดินที่ตรวจพบไดมีคาสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานฯ ซึ่งจากผลการตรวจวัด พบวา คาสารหนูและคาแคดเมียมในตะกอนดินของอางเก็บน้ําแมเมาะ  

มีคาต่ํากวาคาสารหนูและคาแคดเมียมในตะกอนดินของอางเก็บน้ําแมจาง (แหลงน้ําธรรมชาติ) ซึ่งสอดคลอง
กับกรอบการประเมินคุณภาพตะกอนดินในแหลงน้ําผิวดินฯ ที่ถือวาไมมีนัยสําคัญ และไมตองดําเนินการใดๆ 
เนื่องจากเปนไปตามสภาพธรรมชาติของพ้ืนที่ 

3.4 ตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
ผลการตรวจวัดตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้งที่ผานระบบชีววิธี กอนระบายลงสูอางเก็บนํ้าแมเมาะ 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูแลง พบวา คาโลหะหนักของตะกอนดินจากแหลงน้ําทิ้ง 
มีคาอยูในเกณฑ TTLC (Total Threshold Limit Concentration) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไมใชแลว พ.ศ. 2548 ทุกดัชนีตรวจวัด 
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4. คุณภาพน้ําใตดิน 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน จํานวน 3 สถานี ไดแก บานขวงมวง บานสบปาด และ 

บานหวยเปด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ซึ่งเปนตัวแทนชวงฤดูแลง พบวา คุณภาพน้ําใตดินมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) และ
เกณฑอนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2551) ทุกดัชนีตรวจวัด 

5. ทรัพยากรดิน 
การตรวจวัดทรัพยากรดิน ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ในชวงฤดูแลง จํานวน 4 สถานี ไดแก บริเวณ

วัดหางฮุงศรัทธาราม รพ.สต.บานสบปาด ขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศใต และดานทิศตะวันตก โดยเก็บ
ตัวอยางดินสถานีละ 2 ระดับความลึก ไดแก ที่ระดับความลึก 0-20 และ 20-40 เซนติเมตร จากผลการ
ตรวจวัด พบวา คุณภาพดินสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2564 ยกเวนสารหนูบริเวณวัดหางฮุงศรัทธาราม และรพ.สต.บานสบปาด  
ทั้ง 2 ระดับความลึก ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือการอยูอาศัย และ  
สารหนูบริเวณขอบบอเก็บเถาถานหินดานทิศตะวันตก ทั้ง 2 ระดับความลึก ที่พบวา มีคาไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใชประโยชนเพ่ือการคาขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ เนื่องจากเปนไปตามสภาพ
ธรรมชาติของพ้ืนที่ โดยพบวา พ้ืนที่สูงทางภาคเหนือมีโอกาสพบการปนเปอนของสารหนูในดินคอนขางสูง 
รวมถึงในพ้ืนที่เกษตรกรรมของจังหวัดลําปาง ซึ่งสวนหนึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากสภาพธรรมชาติที่ทรัพยากรดิน
มีวัตถุตนกําเนิดดินที่มีสารหนูเปนองคประกอบอยูสูง 

6. นิเวศวิทยาทางน้ํา/การประมง 
ดําเนินการเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน และสัตวน้ําวัยออน 

บริเวณ 7 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ทายอางเก็บน้ําแมเมาะ 
ลําน้ําแมจาง ทายลําน้ําแมจาง และเข่ือนกิ่วลม  เมื่อวันที่ 3-4 เมษายน 2564 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง 
โดยมีผลสรุป ดังนี้  

6.1 แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว 
ผลการสํารวจแพลงกตอนพืช พบวา บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และ 

อางเก็บน้ําแมเมาะ พบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงินเปนกลุมที่มีปริมาณสูงสุด และพบแพลงกตอนพืชชนิดเดน 
หลายชนิด  ได แก  Aulacoseira granulate, Lepocinclis ovum, Oscillatoria spp., Euglena acus, 
Eudorina elegans, Cylindrospermopsis raciborskii, Synedra sp., Lepocinclis fusiformis แ ล ะ 
Peridinium spp. ซึ่งแตละชนิดก็พบแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ศึกษา สวนใหญเปนชนิดที่บงชี้ถึงแหลงน้ํา 
มีสารอาหารปานกลางจนถึงสูง ยกเวนบริเวณทายลําน้ําแมจาง ที่พบไดอะตอมชนิด Synedra sp. เปนชนิด
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เดน ซึ่งบงบอกไดถึงแหลงน้ําที่มีคุณภาพคอนขางดี มีสารอาหารนอย (ยุวดี, 2558) นอกจากน้ี ยังพบสาหราย 
สีเขียวแกมน้ําเงินจํานวน 2 ชนิด ที่สามารถสรางสารชีวพิษได ไดแก Cylindrospermopsis raciborskii  
ซึ่งสรางสารชีวพิษที่มีผลตอตับและเน้ือเยื่อตางๆ โดยพบเปนชนิดเดนบริเวณอางเก็บน้ําแมขาม และทาย 
อางเก็บน้ําแมเมาะ และพบ Microcystis aeruginosa ซึ่งสรางสารชีวพิษที่มีผลตอตับ แพรกระจายบริเวณ
อางเก็บน้ําแมจาง อางเก็บน้ําแมขาม และอางเก็บน้ําแมเมาะ แตยังพบมีปริมาณไมมาก 

 สําหรับการสํารวจแพลงกตอนสัตว พบโรติเฟอรเปนกลุมที่มีปริมาณสูงสุด และพบแพลงกตอน
สัตวชนิดเดนที่พบในพ้ืนที่มีหลายชนิด ไดแก Brachionus angularis, Copepod nauplii, Unknown 

Bdelloidea, Unidentified calanoid copepods, Difflugia labes, Brachionus caudatus แ ล ะ 
Polyarthra vulgaris ตามลําดับ ซึ่งแตละชนิดก็พบแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ศึกษา สวนแพลงกตอนสัตว
ชนิดอื่นๆ จะพบในปริมาณนอย และสวนใหญเปนชนิดที่สามารถพบไดท่ัวไปในแหลงน้ําจืด 

6.2 สัตวน้ําวัยออน 
 ผลการสํารวจลูกปลา พบลูกปลาทั้งสิ้น 10 วงศ จํานวน 16 ชนิด ซึ่งในจํานวนน้ีมีลูกปลาที่มี

มูลคาทางเศรษฐกิจจํานวน 6 ชนิด ไดแก สลาด กระทุงเหว กระทิง นิล หมอเทศขางลาย และหมอชางเหยียบ 

โดยพบลูกปลาชุกชุมมากที่สุดบริเวณอางเก็บน้ําแมขาม โดยสรุปจากการสํารวจในครั้ งนี้ พบวา  
ลูกปลามีการแพรกระจายเพ่ิมขึ้น และพบปลาหมอเทศขางลายท่ีเปนปลาถิ่นเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วกวาการ
สํารวจท่ีผานมา 

6.3 สัตวหนาดิน 
 ผลการสํารวจสัตวหนาดิน พบวา สวนใหญพบเปนตัวออนแมลงนํ้าในกลุมตัวออนแมลงปอ กุง 

ไสเดือนนํ้า หอยฝาเดียว และหอยสองฝา ซึ่งจัดวาเปนกลุมที่สามารถอาศัยอยูในแหลงน้ําที่มีคุณภาพ  
ปานกลางถึงระดับดี โดยพบความหนาแนนของสัตวหนาดินสูงที่สุดบริเวณทายอางเก็บน้ําแมเมาะ  

6.4 ปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลาของอางเก็บน้ําแมเมาะ 
ผลการตรวจวัดปริมาณโลหะหนักในเนื้อปลา จํานวน 5 สถานี ไดแก บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง 

อางเก็บนํ้าแมขาม อางเก็บน้ําแมเมาะ ลํานํ้าแมจาง และเขื่อนกิ่วลม  โดยตรวจวัดโลหะหนักในเน้ือปลา
จํานวน 6 ชนิด พบวา ตะกั่วและปรอทอินทรีย สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน Codex General 

Standard for Contaminants and Toxins in Food and Feed; CODEX STAN 193-1995 ยก เ ว น
ปลากดแกวที่สํารวจในอางเก็บน้ําแมจาง และปลากระสูบขีดที่สํารวจในเข่ือนกิ่วลม ที่พบคาปรอทอินทรีย  
มีคาเกินท่ีมาตรฐานฯ กําหนด อยางไรก็ตาม บริเวณอางเก็บน้ําแมจาง และเขื่อนกิ่วลมเปนแหลงน้ําดิบ  
ที่โรงไฟฟาแมเมาะสูบน้ํามาใชในกระบวนการผลิตไฟฟาเทานั้น ดังนั้น คาปรอทอินทรียที่มีคาเกินกวา
มาตรฐานฯ จึงไมเกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมของโรงไฟฟาแมเมาะ สําหรับคาโครเมียม แคดเมียม ปรอท 
และสารหนู ไมไดมีการกําหนดคาเกณฑมาตรฐานฯ 
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7. การคมนาคม 

7.1 การตรวจนับปริมาณการจราจร 
ผลการตรวจนับปริมาณจราจรจํานวน 2 จุด คือ ทางหลวงหมายเลข 1348 บริเวณบานเวียงสวรรค 

และบริเวณเสนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันทํางาน 2 วัน และ
วันหยุดราชการ 1 วัน สําหรับป 2564 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง และลาสุดไดดําเนินการเมื่อวันที่ 
29-31 ตุลาคม 2563 ซึ่งไดรายานไวแลวใน ฉบับที่ 11 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) ผลการสํารวจโดยสรุป 
พบวา ถนนทุกเสนยังมีความคลองตัวสูงมาก และสามารถรองรับปริมาณจราจรไดเพ่ิมอีกมาก โดยมีปริมาณ
รถยนตนั่งสวนบุคคลมากที่สุด  

7.2 การติดตามตรวจสอบ จํานวนอุบัติเหตุ สาเหตุของอุบัติเหตุ และระดับความรุนแรง 
ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 เกิดอุบัติเหตุทางการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 

1348 จํานวน 12 ครั้ง บาดเจ็บ 12 คน และเสียชีวิต 3 คน สวนบนถนนทางเขาสู กฟผ.แมเมาะ มีอุบัติเหตุ
เกิดข้ึนจํานวน 21 ครั้ง มีผูบาดเจ็บ 16 คน และไมมีผูเสียชีวิต โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดเกิดจากการขับ
รถเร็วและความประมาท 

8. การจัดการกากของเสีย 
โรงไฟฟาแมเมาะ ไดดําเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย โดยระหวางเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2564 มีการคัดแยกขยะตามสภาพของขยะบริเวณจุดรอรับขยะ โดยมีปริมาณขยะท่ัวไป 
101 ตัน ขยะติดเชื้อ 0.291 ตัน ปริมาณเถาหนัก 541,721 ตัน เถาลอย 803,362 ตัน ยิปซัม  851,153 ตัน
และกากของเสียอุตสาหกรรม ไดแก ตะกอนท่ีเกิดจากการรีดน้ําออกจากระบบผลิตน้ําใส Packing Grid  
เศษเหล็กที่ใชงานแลว น้ํามันปนนํ้าและจารบีที่ใชงานแลวพรอมถังบรรจุขนาด 200 ลิตร และ Rock Wool 
สงกําจัดจํานวน 813.49 ตัน สําหรับขยะรีไซเคิล รอจําหนายแกผูรับซื้อภายนอก ซึ่งถาเก็บไวไดเกินปริมาณ
รอยละ 80 ของพ้ืนที่จัดเก็บ จะแจงหนวยงานพัสดุเพ่ือทําเรื่องจัดจําหนายใหแกผูรับซื้อที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมตอไป 

ผลการวิเคราะหปริมาณ Organic Carbon ในเถาถานหิน และปริมาณโลหะหนักในเถาลอย  
เถาหนัก และน้ําชะเถา ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา ปริมาณโลหะหนักในเถาถานหินและ
น้ําชะเถา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่
ไมใชแลว พ.ศ. 2548  

9. เศรษฐกิจ สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
การสํารวจขอมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนรอบโรงไฟฟาแมเมาะ  

จะทําการสํารวจครอบคลุมตามขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาที่กําหนด ไดแก หมูบานที่อยูใน 5 ตําบลของอําเภอแมเมาะ 
ครอบคลุม 44 หมูบาน ปละ 1 ครั้ง สําหรับป 2564 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง โดยลาสุดทําการ
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สํารวจเมื่อเดือนสิงหาคม-กันยายน 2563 พบวา จากผลการสํารวจกลุมครัวเรือนจํานวน 430 ครัวเรือน 
กลุมผูนําชุมชน จํานวน 88 คน สวนใหญ รอยละ 90.2 ของกลุมครัวเรือน และรอยละ 94.3 ของกลุมผูนํา
ชุมชนรูสึกพึงพอใจตอการดําเนินการของ กฟผ.แมเมาะ 

10. สาธารณสุข และสุขภาพ 

10.1 มาตรการสําหรับชุมชนรอบโรงไฟฟา  

1) ขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนผูปวยโรคทั่วไปและโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาล ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 สรุปไดดังนี้ 

- ผูปวยนอก : จากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (รง.504 รวม 21 กลุมโรค) ภาพรวม
สุขภาพของประชาชนที่เขารับการรักษาที่สถานพยาบาลฯ พบวา อาการปวยใน 3 อันดับแรก ไดแก   
(1) โรคระบบไหลเวียนเลือด  (2) โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม และ (3) โรคระบบ
กลามเนื้อ รวมโครงรางและเน้ือยึดเสริม 

- ผูปวยใน : จากขอจากขอมูลสภาวะสุขภาพประชาชน ของโรงพยาบาลแมเมาะ พบวา อาการ
ปวย 3 อันดับแรก ไดแก (1) ทาลัสซีเมียแบบบีตา  (2) โรคติดเชื้อทางเดินปสสาวะ และ (3) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง ตามลําดับ 

- ผูปวยฉุกเฉิน : จากขอมูลสภาวะสุขภาพประชาชน ของสถานพยาบาลในอําเภอแมเมาะ พบวา 
อาการปวย 3 อันดับแรก ไดแก (1) ปวดทองโรคกระเพาะ  (2) หนามืด เวียนศีรษะ และ (3) โรคเยื่อจมูกและ
ลําคออักเสบเฉียบพลัน (โรคไขหวัด) ตามลําดับ 

- ผูปวยโรคเฝาระวังทางระบาดวิทยา : จากขอมูลสภาวะสุขภาพประชาชน (รง.506) ของ
สถานพยาบาลในอําเภอแมเมาะ พบวา อาการปวย 3 อันดับแรก ไดแก (1) โรคอุจจาระรวง  (2) โรคปอดบวม 
และ (3) โรคตับอักเสบชนิดบี ตามลําดับ 

- ผูปวยโรคท่ัวไปและโรคระบบทางเดินหายใจท่ีเขารับการรักษาในอําเภอแมเมาะ  : จากขอมูล
สภาวะสุขภาพของผูปวยในอําเภอแมเมาะ ไดแก ผูปวยนอก ผูปวยใน และผูปวยฉุกเฉิน พบวา มีจํานวน
ผูปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจ ทั้งหมด 5,490 ราย คิดเปนรอยละ 6.34 จากผูปวยที่เขารับการรักษา
ทั้งหมดของอําเภอแมเมาะ 

2) การตรวจวัดสารปรอท สารหนู ในกลุมประชาชน 

การตรวจวัดสารปรอทในเลือดและสารหนูในปสสาวะของประชากร 3 หมูบาน ใน 3 
ตําบล ปละ 1 ครั้ง สําหรับป 2564 กําหนดดําเนินการในชวงครึ่งปหลัง โดยลาสุดไดดําเนินการเมื่อเดือน
สิงหาคม 2563 พบวา ปริมาณสารปรอทในเลือด และสารหนูในปสสาวะของกลุมประชาชน มีคาไมเกิน
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คาอางอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4409 (พ.ศ.2555) คามาตรฐานของการตรวจหา
สารหนู (Arsenic) ในปสสาวะ และคามาตรฐานของการตรวจหาสารปรอท Mercury (Hg) ในเลือด 

3) การตรวจวัดปรอทและสารหนูในพืชผักและในเน้ือวัว 
ดําเนินการเก็บตัวอยางพืชผัก และเก็บตัวอยางเน้ือวัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 พบวา 

โลหะหนักในพืชผัก และเนื้อวัวมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานอาหารท่ีมีสารปนเปอน ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) และมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปอน (ฉบับที่ 2) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับที่ 273) พ.ศ. 2546 ทุกดัชนีตรวจวัด 

10.2 มาตรการสําหรับพนักงานในโรงไฟฟา  

1) จากขอมูลทุติยภูมิดานจํานวนผูปวยโรคทั่วไปและโรคระบบทางเดินหายใจของพนักงาน
โรงไฟฟา พบวา มีพนักงานมารับการรักษาท่ีสถานพยาบาลโรงไฟฟาแมเมาะ จํานวน 3,442 ราย เขารับการ
รักษาดวยโรคทั่วไป จํานวน 3,246 ราย และโรคระบบทางเดินหายใจ จํานวน 196 ราย 

2) การตรวจสุขภาพประจําปของพนักงานโรงไฟฟาแมเมาะ โดยกองการแพทยและอนามัย
โรงไฟฟาแมเมาะ มีการดําเนินการตลอดป และพนักงานจะเขารับการตรวจปละ 1 ครั้ง ระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา มีผูปฏิบัติงานเขารับการตรวจ รวมทั้งสิ้น 801 ราย คิดเปนรอยละ 43.70 

ของพนักงานทั้งหมด สําหรับผลการตรวจสุขภาพจะรายงานผลในรายงานฉบับถัดไป  

11. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) สถิติ อุบัติ เหตุระหวางการปฏิบัติงาน  ระหวางเดือนมกราคม -มิถุนายน 2564 พบวา  
มีอุบัติเหตุดานบุคคลจํานวน 10 ครั้ง โดยเปนความรุนแรงระดับ B (บาดเจ็บรุนแรง ถึงขั้นหยุดงาน) จํานวน 
2 ครั้ง ความรุนแรงระดับ C คือ บาดเจ็บเล็กนอย พยาบาลเบื้องตนไมหยุดงาน จํานวน 8 ครั้ง 

2) การปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน (ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564
โรงไฟฟาแมเมาะไดทําการฝกซอมแผนฉุกเฉินระดับ 1, 2 และ 3 รวม 12 ครั้ง  


