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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

 

   หนา ก ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมระหวางการดําเนินงานเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ ตามที่
เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมฯ รายงานฉบับนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงานตั้งแตเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2564 ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

 
 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

1. ภูมิประเทศ 
 การติดตามตรวจสอบความเสถียรภาพสนามบริเวณผนังบอเหมือง และที่ตั้งเครื่องจักรสําคัญ  ระหวาง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา การเคลื่อนตัวของ Slope ทั้งผิวดินและใตดิน ในชวงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2564 พบการเคลื่อนตัวใตดินของ Slope มีคาระหวาง 0.06-3.00 เซนติเมตรตอเดือน และไมพบการ
พังทลายเหนือหนางานขุดเหมือง 
 

2. ธรณีวิทยา 
 การติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งรอยเลื่อนที่อาจเปนปญหา
ตอการวางตัวและความตอเน่ืองของช้ันถานหิน ตลอดจนความเสถียรของผนังบอเหมือง เพ่ือปองกันและแกไขการ
พังทลายของผนังบอเหมืองรูปแบบตาง ๆ ซึ่งไดติดตามตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและธรณีโครงสรางอยางตอเนื่อง 
 

3. คุณภาพอากาศ 
 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ดําเนินการโดยกําหนดใหตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม 
(TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง บริเวณโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  
พบวาผลการตรวจวัดของ TSP มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ทุกสถานี  สวน PM-10 สวนใหญมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯ ยกเวนชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 ในบางวันที่มีคาเกินมาตรฐานฯ ทิศทางลมสวนใหญเปนลมที่
พัดมาจาก ทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) และมีความเร็วลมเฉลี่ย 0.73 เมตรตอวินาที 
 

4. ระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

การติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณโดยรอบเหมืองแรลิกไนตแมเมาะเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564  
พบวา ในพ้ืนที่ชุมชนรอบโครงการฯ มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.(Leq 24hr)  และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยูในเกณฑ
ตามท่ีกฎหมายกําหนดทุกจุดตรวจวัด สําหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง Leq 8hr ที่พ้ืนที่บอเหมือง บริเวณพ้ืนท่ีบอ
เหมือง C และบอเหมือง SE ดําเนินการตรวจวัดชวงเวลาเดียวกันกับระดับเสียงโดยทั่วไป พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานฯตามท่ีกฎหมายกําหนด 

  

5. แรงสั่นสะเทือน 
 การตรวจวัดแรงส่ันสะเทือนจากการระเบิด พบวา มีคาอยูในพ้ืนที่ปลอดภัยตามมาตรฐานฯ ที่กฎหมาย
กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ    มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

   หนา ข 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 

6. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 ติดตามและประเมินสภาพอุทกวิทยาในพ้ืนท่ีบอเหมือง  จากผลการสํารวจและบันทึกขอมูล 
รายเดือน ไดแก ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําเก็บกักในอางเก็บน้ํา และประมาณการปลอยน้ําออกจากอางเก็บน้ํา/ฝาย 
ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ กฟผ. อยางตอเนื่อง  
 

7. คุณภาพน้ํา 
 คุณภาพน้ําทิ้ง 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งจากน้ําตัวแทนในขุมเหมือง และน้ําที่ระบายออกจากบอตกตะกอน และ
ระบบบําบัดทางชีววิธี  ในเดือนมกราคมและเมษายน 2564 พบวาดัชนีตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง สวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑตามที่กฎหมายกําหนด ยกเวน คาทีดีเอส ในบางเดือนของของตัวแทนน้ําจาก Sump ในขุมเหมือง บอดัก
ตะกอน SW บอดักตะกอน Northern Northern Wetland NE Wetland และ SW Wetland อยางไรก็ตามน้ํา
ทิ้งของจุดตรวจวัดดังกลาวจะถูกสงไปบําบัดยังบอตกตะกอนอางเก็บน้ําหวยทราย และระบบบําบัดทางชีววิธี Huai 
Sai Wetland เพ่ือบําบัดใหน้ําทิ้งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดกอนที่จะระบายลงสูแหลงนํ้า
สาธารณะ(ลําน้ําหวยเปด) โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่บอตกตะกอนอางเก็บน้ําหวยทรายซ่ึงเปนจุดสุดทาย
กอนระบายลงสูแหลงลําน้ําสาธารณะ และที่บริเวณลําน้ําหวยเปด (สะพานฝงเกษตร) นั้น พบวา คาทีดีเอสมีคา
ลดลงและอยูในเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งไมสงผลกับชุมชนทายน้ํา รวมทั้งการนําน้ําที่ไดรับการบําบัดดังกล าว กลับมา
ใชในกิจกรรมการทําเหมือง เชน พรมถนนเพ่ือลดฝุน และกิจกรรมการฟนฟูสภาพเหมือง ทั้งนี้ กฟผ. ยังไดมีการ
บริหารจัดการนํ้าอยางใกลชิดและไมไดระบายน้ําสวนน้ีลงสูลําน้ําสาธารณะในชวงฤดูแลง แตจะระบายออกเฉพาะ
ในชวงฤดูน้ําหลาก  
 

 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินจากอางเก็บน้ํา 4 สถานี ในเดือนมกราคมและเมษายน 2564 พบวา 
ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด  
 
 

8. อุทกวิทยาน้ําใตดิน 
 มีการดํา เนินงานตรวจวัดและติดตามการเปล่ียนแปลงของระดับแรงดันน้ํ าใตดิน ระดับตื้น  
ของชุมชนบริเวณดานทิศใต ไดแก บานหวยคิง บานหางฮุง และบานหวยเปด และระดับลึกท่ีจะมีผลกระทบตอการ
ทําเหมืองอยางเปนระบบตามแผนงานประจํา จากบอสังเกตการณที่ติด ต้ังอยูภายในบอ ปละ 4 ครั้ ง 
(ทุก 3 เดือน) 
 

9.  คุณภาพน้ําใตดิน 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าใตดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและชุมชนโดยรอบ จํานวน 8 สถานี ในเดือน
มกราคมและเมษายน 2564 พบวา ทุกดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 
น้ําใตดิน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม      บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม   
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ  มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

 

   หนา ค ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

10. ทรัพยากรดิน 
 

ผลการตรวจวัดดานทรัพยากรดินจากบริเวณที่ทิ้งดินและพ้ืนที่ฟนฟูทั้ง 4 จุด ในวันที่ 7 เมษายน 2564 พบวา 
คุณสมบัติของดินสวนใหญ มีคาปฏิกิริยาดินเปนดางเล็กนอย มีความอุดมสมบูรณในระดับปานกลางถึงสมบูรณ พบ
ปริมาณโลหะหนักท่ีทําการวิเคราะห สวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพดินทั้ง 2 คุณภาพ คือเพ่ือการอยู
อาศัยและเกษตรกรรม และเพ่ือการอ่ืน ๆ นอกเหนือการอยูอาศัยและเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ยกเวน อารเซนิก บริเวณพ้ืนที่ฟนฟูดานทิศตะวันตกเฉียงใต 2 
(SW Dump 2) มีคา 28.12 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม) 

เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนพ้ืนที่ที่ยังดําเนินกิจกรรมทําเหมืองอยู จึงทําใหปริมาณอารเซนิก  มีคาเกิน
มาตรฐาน ทั้งนี้เปนไปตามธรรมชาติของคุณสมบัติทางธรณีวทิยาของดินบริเวณแองแมเมาะที่มีปริมาณอารเซนิกสูง
อยูแลว อีกท้ังบริเวณพ้ืนที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการฟนฟูสภาพพ้ืนที่เปนบริเวณท่ีมีการรวบรวมวัสดุดินที่เกิดจาก
กิจกรรมการทําเหมืองแลวนํามาถมเพ่ือปรับแตงสภาพพ้ืนที่ใหใกลเคียงกับสภาพภูมิประเทศดั้งเดิม โดยมีที่มาของ
วัตถุตนกําเนิดดินแตกตางกันมาก ดังนั้นสมบัติของดินในแปลงสุมเก็บตัวอยางจะมีความผันแปรคอนขางสูงในแต
ละครั้งของการสุมเก็บตัวอยาง สําหรับพ้ืนที่บริเวณเหมืองแรลิกไนตแมเมาะเดิมเปนพ้ืนที่ปาไม ดังนั้นการปลูก
ตนไมเพ่ือฟนฟูสภาพพ้ืนที่จึงเปนกิจกรรมหลักในบริเวณนี้ ซึ่งการติดตามการเปล่ียนแปลงของคุณสมบัติดิน จึงมี
ความสําคัญในการเตรียมพ้ืนที่พ้ืนฟูเหมือง 
 

11. นิเวศวิทยาทางบก 
กฟผ. ไมสามารถดําเนินการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางบก ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 

ได เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําใหไมสามารถเขาพ้ืนที่ 
ดําเนินการตรวจวัดดานนิเวศวิทยาทางบกได ทั้งนี้ หากสถานการณดังกลาวคลี่คลาย กฟผ. จะดําเนินการเขาพ้ืนที่
ดําเนินการตรวจวัดดานนิเวศวิทยาทางบกตอไป 

 

12. นิเวศวิทยาทางนํ้า 
 กฟผ. ไดมอบหมายภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทําการติดตาม
ตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางนํ้า ปละ 1 ครั้ง กําหนดดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4 ของป 2564 

 

13. เศรษฐกิจสังคม 
 ดําเนินการสํารวจทัศนคติของประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเหมืองลิกไนตแมเมาะโดยการ
สํารวจความคิดเห็นทัศนคติของชุมชนและการสํารวจสภาพชีวิตความเปนอยู (คุณภาพชีวิต) ของชุมชน เปนประจํา
ทุกป ปละ 1 ครั้ง กําหนดดําเนินการในไตรมาสท่ี 3-4 ของป 2564 
 

14. สาธารณสุข 
 ดําเนินการรวบรวมขอมูลสุขภาวะสุขภาพของประชาชนจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ ในชวง
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 พบวา อาการปวยใน 3 อันดับแรก ได แก โรคระบบไหลเวียนเลือด รอยละ 15.78 
รองลงมาคือ โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม รอยละ 13.12 และโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครง
รางและเน้ือยึดเสริม รอยละ 6.23 ตามลําดับ สําหรับจํานวนผูปวยที่เขารับการรักษาดวยโรคระบบทางเดินหายใจ 
พบจํานวน รอยละ 4.59   
 
 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร   รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
   และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
เหมืองแรลิกไนตแมเมาะ    มกราคม-มิถุนายน 2564 
 

   หนา ง 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

15. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 กฟผ. แมเมาะ ไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของคนงานกอนเขาทํางาน และคนงานที่ทํา งานเกิน 3 เดือน 
สามารถตรวจรักษาไดฟรีที่ กองการแพทยและอนามัย โรงไฟฟาแมเมาะ (การจางคนงานเปนการทําสัญญาการจาง
แบบปตอป) และจัดใหมีการตรวจสุขภาพประจําปใหกับผูปฏิบัติงานเหมืองแมเมาะ แบงออกเปนการตรวจสุขภาพ
ทั่วไปและการตรวจสุขภาพพิเศษตามลักษณะงาน โดยผลการตรวจสุขภาพจะทําการสรุปปละครั้ง  


