
การดูแลสิ่งแวดลอมการดูแลสิ่งแวดลอม  สังคมสังคม  และชุมชนและชุมชน

โครงการเหมืองแรลิกไนตแมเมาะโครงการเหมืองแรลิกไนตแมเมาะ

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

การอบรมผูประกอบการเหมืองแรการอบรมผูประกอบการเหมืองแร

ณณ  โรงแรมเวียงตากริเวอรไซดโรงแรมเวียงตากริเวอรไซด  จจ..  ตากตาก

บุญเทียรบุญเทียร  คําภิระปาวงศคําภิระปาวงศ
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-ปริมาณถานสํารองที่คุมคาทางเศรษฐกิจ ประมาณ 814 ลานตัน

- อัตราการใชปจจบุนั 16 ลานตันตอป

- ณ. สิน้ ม.ีค. 54 ขุดไปแลว 351 ลานตัน
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บอเหมืองและที่ทิ้งดินปจจุบัน (พ.ศ. 2554)

ทีท่ิ้งดินสูงสุด

160 เมตร

บอเหมือง

ลึกสุด 270 เมตร



ที่ทิ้งดินสูงสุด

260 เมตร

บอเหมืองลึกสุด

500 เมตร

ปริมาณสํารองคงเหลือ 

~ 150 ลานตัน

บอเหมืองและที่ทิ้งดินปพ.ศ. 2578



• ปฏิบัตติามมาตรการในรายงาน EIA ที่ไดรับความเห็นชอบ 7 

ฉบับ  และสงรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการใหทางการทุก 6 

เดอืน

• เนนการควบคุมที่แหลงกําเนดิ ในผลกระทบสําคัญ ไดแก ฝุน กลิน่ 
เสียง ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ํา และพัฒนาอยางตอเนื่อง

• นํามาตรฐานและแนวทางที่มีอยูมาประยุกตใช ในการควบคุมและ
การจัดการดานสิง่แวดลอม

• ฟนฟสูภาพเหมืองใหคืนสูสภาพเดมิหรือดกีวา

• ใหชุมชนมสีวนรวม

การดูแลดานสิ่งแวดลอม



นํามาตรการใน EIA มาจัดทําเปนขั้นตอนการดําเนินงาน ที่กําหนดผูรับผดิชอบ และมีการตรวจ

ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอยางเปนระบบ



• ติดตั้งมาตรวัดปริมาณน้ําที่ใชฉีดพรมในระบบสายพาน เพื่อใหสามารถตรวจสอบ

ปริมาณน้ําที่ใชในแตละชวงเวลา

ฝุน

มาตรการเสริมและการพัฒนามาตรการที่สําคัญ
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Infrared Thermography

กลิ่นและเสียง

ใชเครื่องตรวจจับความรอน

กอนเห็นควันจากการติดไฟของถาน

ใชเครื่องตรวจจับความรอน 

จากการเสียดสีของลูกกลิ้งสายพาน

ลําเลียง



• นําเกณฑมาตรฐานฝุนในที่ทํางาน และฝุนในรูปความทบึ

แสงมาใชควบคุมฝุนในบอและระบบสายพานลําเลียง

• นํามาตรฐานความสั่นสะเทอืนที่เขมงวดสุดของประเทศ

ออสเตรเลียมาใชควบคุมความสั่นสะเทอืนจากการระเบิด

• นํามาตรฐานน้ําทิ้งลงทางน้ําชลประทานมาเปนเปาหมาย

ในการควบคุมคุณภาพน้ําทิ้ง

นํามาตรฐานและขอกําหนดที่มีอยูมาประยุกตใช



Ø พื้นที่ปลูกปา                  25,600 ไร

Ø แหลงน้าํ                        14,700 ไร

Ø สถานที่พักผอนหยอนใจ  1,700  ไร

รวม               42,000  ไร

แผนการใชประโยชนสุดทาย

ของพืน้ที่ (End-use)

สรุปปริมาณพื้นที่ปลูกตนไม

และพืชคลุมดิน

การฟนฟูสภาพเหมือง



โครงการสวนเทิดพระเกียรติเฉลมิพระชนมมายุ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

Top of NE Dump



การมีสวนรวมของชุมชน

•  การมีสวนรวมในการศึกษาผลกระทบ( EIA study)

•  การมีสวนรวมในการตรวจสอบการควบคมุผลกระทบ

•  การมีสวนรวมในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม



การตรวจการปฏิบัติตามมาตรการของอปท. ซึง่ไดรับการถายโอนภารกิจจากกพร.



ประกาศและคําสั่งอําเภอแมเมาะแตงตั้งคณะกรรมการมี

สวนรวมดําเนินการดานสิ่งแวดลอม และแตงตั้งตวัแทน

ชุมชนรวมตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม



การดูแลสังคมและชุมชน
• ประสานความรวมมือระหวางโครงการ/กองทุนพัฒนาชุมชน 

ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎร

สมาคมพัฒนาประชากร
และชุมชน(PDA)
โครงการโครงการ    99  ปป

ระยะ1 (2547-2550) :   เตรียมการ

ระยะ2 (2551-2553) :   จัดตั้งกลุม/องคกรของชมุชน

ระยะ1 (2554-2556) :   สนับสนุนการพึ่งตนเอง

และการพัฒนาอยางยั่งยืน

สมาคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ราษฎร

เนนสนับสนุนการศึกษา

การพัฒนาและสงเสริมอาชีพ

สาธารณสขุ/สิง่แวดลอม/ยาเสพติด

โครงการพัฒนา
พื้นที่และชุมชน

สงเสริมอาชีพ การศึกษาและเยาวชน

เนนการสนับสนุนหนวยงานราชการ

ดานสาธารณูปโภคและสาธารณสขุ

คุณภาพชีวิตและสิง่แวดลอม

กองทนุพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่รฟ.



ภารกิจภารกิจ
งานดานเยาวชนและการศึกษา

งานดานพัฒนาสาธารณูปโภค งานดานสงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม

งานสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน



ภารกิจภารกิจ

งานดานชวยเหลือสังคมและผูดอยโอกาสงานดานการศึกษา

งานดานการศึกษา(ครูชวยสอน) งานดานการศึกษา(อาหารกลางวัน)



ภารกิจภารกิจ

กลุมปลูกผักสวนครัว

กลุมอาชีพกสิกรรมกลุมอาชีพหมูหลุม

กลุมอาชีพธุรกิจขายปุย



83 %

17 %

ผลการดําเนินงานธนาคารหมูบานรักษแมเมาะ
( ครบ  42  หมูบานในเขตอําเภอแมเมาะ)

 ชาย 2,533 คน

กลุม 195 กลุม

หญิง 3,542 คน

หญิง 171 คน ชาย  81 คน

ยอดเงนิ   33,772,148 บาท

เงินออมสมาชิก

27,914,874 บาท

เงินสมทบจากโครงการ

5,857,274 บาท

ขอมูล ณ ตุลาคม 2551

จํานวนสมาชิก  6,075 ราย เปนชาย 2,533 คนหญิง 3,542 คน

รวม 195 กลุมหญิง 3,542 คน

หญิง 171 คน

เงินออมสมาชิก

27,914,874 บาท

เงินสมทบจากโครงการ

5,857,274 บาท

ยอดเงนิรวม   33,772,148 บาท

เงินสมทบจากโครงการ

5,857,274 บาท



กองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟาจังหวัดลําปาง

ตั้งตามประกาศจ. ลําปางเมื่อเมื่อวันที่ 20  ธันวาคม 2550 จัดสรรเงินจากการ

ผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาแมเมาะ  ซึ่งใชถานหนิลิกไนตเปนเชื้อเพลิง  ตองจายเงิน
สะสมเขากองทุนฯ   2.0 สตางคตอหนวย  เฉลี่ยปละ  ประมาณ 360  ลานบาท



การกําหนดพื้นที่และจดัสรรเงิน

พื้นที่ชัน้ใน ไดแก อาํเภอแมเมาะ 5  ตําบล ไดรับจัดสรร 70%

พื้นที่ชัน้กลาง ไดแกอําเภอเมือง  และอําเภอแมทะ ไดรับจัดสรร 20%

พื้นที่ชัน้นอก   ไดแก 10 อําเภอที่เหลือของจังหวัด ไดรับจัดสรร 10%

การบริหารงานของกองทุนฯ
ดําเนนิการในรูปคณะกรรมการ    3  ชุด

1. คณะกรรมการกองทนุพฒันาชุมชนในพืน้ทีร่อบโรงไฟฟาจังหวัดลําปาง

2. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผน / โครงการ กองทนุฯ ระดับอําเภอ

3. คณะอนุกรรมการกลัน่กรองแผน / โครงการ กองทนุฯ ระดับตําบล



พึงพอใจตอการดําเนินงานของ  กฟผ.แมเมาะ

44.4%
38.4%

13.9%

2.0% 0.3%

ปานกลาง มาก มากที่สุด นอย นอยที่สุด

ความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
 กฟผ.แมเมาะ ป 2550 

(สวนดุสิดโพล : 1 ตุลาคม 2550)

ผลการดําเนินงานที่ผานมา  ชุมชนสวนใหญในอาํเภอแมเมาะ มีชีวิตความ

เปนอยูที่ดีขึ้น   ชุมชนไดรับความรูในภารกิจตาง ๆ ของ กฟผ.แมเมาะและมคีวาม

เขาใจ กฟผ.แมเมาะเพิม่มากขึ้น ผลทําใหชุมชนสวนใหญมีทัศนคติที่ดี และมีความ

ความพึงพอใจระดบัความพึงพอใจระดบั

ปานกลางปานกลาง  --  มากที่สดุมากที่สดุ

รวมรวม  97.797.7%%



QSHE System

• The ISO 9001, ISO 14001 and TIS 18001 systems are certified



CSRCSR--DPIMDPIM

รางวัลที่ไดรับ

EIA AwardsEIA Awards Green mineGreen mineCSRCSR--DPIMDPIM




	การดูแลสังคมและชุมชน
	QSHE System

