
 
 
 

 
 

รายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าทายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ ระยะกอสราง  
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ก 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ ไดดําเนินงานตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ที่ระบุใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการอยางเครงครัด รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 4        
ซึ่งรายงานถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะกอสรางของโครงการ ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2562 ผลการดําเนินการของโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนจุฬาภรณ ขณะนี้อยูในระหวางกอสราง โดยได เริ่มดําเนินการ
กอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2560 ขณะนี้ดําเนินการกอสรางไปแลวคิดเปนรอยละ 97.80 ของแผนการกอสราง
ทั้งหมด ในชวงระหวางการกอสรางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
กําหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอยางครบถวน โดยโครงการฯ           
ตั้งสํานักงานชั่วคราวอยูในเขตพ้ืนที่เขื่อนจุฬาภรณ บริเวณลานกองวัสดุกอสราง กําหนดขอบเขตพ้ืนที่
กอสรางอาคารโรงไฟฟาและสวนประกอบอยางชัดเจน และดําเนินการกอสรางเฉพาะในพ้ืนที่ที่กําหนดไว วาง
แผนการกอสรางในสวนที่ตองดําเนินการขุดเปดหนาดินใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลง และวางแผนกอสราง
เชื่อมตอทอรับน้ําจากเข่ือนเขาโรงไฟฟาพลังน้ําในชวง ระหวางเดือนสิงหาคม-ธันวาคม 2561 ซึ่งเปนชวงท่ีไม
มีความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร โดยดําเนินการแลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ดินและหินที่ไดจาก
การขุดกอสรางฐานรากโรงไฟฟาจะถูกรวบรวมไปไว ในพ้ืนที่กอสรางของโครงการ และหลังจากกอสราง
โรงไฟฟาแลวเสร็จจะนํากลับลงมาถมรอบโรงไฟฟาฯ เชนเดิม สวนวัสดุอุปกรณกอสรางอ่ืนๆ จะจัดวางไวใน
พ้ืนที่ที่กําหนดไวเทานั้น และมีการกอสรางคันกั้นรอบพ้ืนที่กอสราง เพ่ือปองกันไมใหตะกอนท่ีถูกน้ําฝนชะ
ไหลลงสูลําน้ําพรม รวมทั้งจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณพ้ืนที่กอสรางและติดตั้งระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบติดกับท่ีใหหองน้ํา หองสุขาของสํานักงานกอสรางและในพ้ืนที่กอสราง  
 

 ในดานของความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันผลกระทบจากการขนสงอุปกรณกอสรางของ
โครงการ โครงการไดมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปายสัญลักษณในบริเวณกอสรางแนวเขตกอสราง 
เสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและบริเวณที่เกี่ยวของอยางชัดเจน  รวมทั้งควบคุมความเร็วของรถขนสงวัสดุ
อุปกรณกอสรางหรือยานพาหนะอื่นๆ ในชวงที่ผานชุมชนและชวงที่อยูในขอบเขตเขื่อนจุฬาภรณไมใหเกิน 40 
กิโลเมตรตอชั่วโมง และไดกําชับใหผูรับเหมามีการดําเนินงานตามคูมือระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอ
นามัย รวมทั้งกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ และมีการควบคุมใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด จัดใหมี
อุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคลใหแกคนงานกอสรางและควบคุมใหสวมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน  มีการ
ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลที่ใชในการกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ  และจัดทําสถิติความ
ปลอดภัย เพ่ือติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางานอีกดวย 
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ข 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 ดานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานการดูแลสิ่งแวดลอมและ
ชุมชน โครงการมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการใหแกชุมชนผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน จัดทํา
ปายรายละเอียดโครงการ บริเวณดานหนาโครงการ การเขารวมโครงการคณะทํางานเครือขายกัลยาณมิตร 
สื่อสารภารกิจเขื่อนจุฬาภรณ เปนตน เพ่ือประชาสัมพันธ ชี้แจง และทําความเขาใจแกประชาชนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานโครงการ รวมทั้งพรอมสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหากมีการรองขอ รวมทั้งมีการพิจารณา
จางแรงงานในพ้ืนที่ชุมชนทองถิ่นที่อยูใกลเคียงที่ตั้งโครงการ โดยปจจุบันมีแรงงานทองถิ่นที่ทํางานอยูใน
โครงการจํานวน 18 คน ในสวนของการดูแลสิ่งแวดลอมโครงการ ไดกําหนดใหผูรับเหมาและผูที่จะปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ตองปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอยางเครงครัด หามไมใหมีการตัดตนไมใกลเคียงพ้ืนที่กอสราง และ
เตรียมการปลูกพืชคลุมดินและปรับปรุงภูมิทัศนเมื่อการกอสรางแลวเสร็จ และไดดําเนินกิจกรรม “ปลูกปา
ทดแทน เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศ” เพ่ือปลูกปาฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ําเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รวมถึง
สรางฝายชะลอนํ้าขนาดเล็ก ณ รองลําน้ําเซิมนอย จํานวน 2 ฝาย อีกดวย 
 
2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

2.1 คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเข่ือนจุฬาภรณและ

ชุมชนใกลเคียง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงลุยลายและสํานักงานเทศบาลตําบลทุงลุยลาย 
ระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 พบวา ปริมาณฝุนละอองรวม ปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน                 
10 ไมครอน ที่ตรวจวัดไดจากทุกจุดตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป                 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) 

 

2.2 ระดับเสียง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนจุฬาภรณและชุมชน

ใกลเคียง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลทุงลุยลายและสํานักงานเทศบาลตําบลทุงลุยลาย ระหวาง
วันที่ 21-23 ธันวาคม 2562 พบวา คาระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ            
ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2548) 

 

2.3 คุณภาพน้ํา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณอางเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณกอนเขาสูอาคารระบายน้ําลง            

ลําน้ําเดิม (River Outlet) ทายบริเวณกอสรางเปนระยะ 100 เมตร และลําน้ําพรมทายอาคารระบายน้ําลง 
ลํานํ้าเดิมเปนระยะ 1.5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําที่ตรวจวัดสวนใหญ มี
คาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาออกซิเจนละลาย (DO) บริเวณจุดเก็บตัวอยางลําน้ําพรม 
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ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
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ทายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมเปนระยะ 1.5 กิโลเมตร (CLB3) มีคาออกซิเจนละลายตํ่ากวาเกณฑมาตรฐานฯ 
กําหนดเล็กนอย โดยมีคาออกซิเจนละลาย 3.9 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัม
ตอลิตร) เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เปนแกงหินมีน้ําขัง และชวงเวลาในการเก็บตัวอยางอยูในฤดูฝน จึงอาจเกิดการพัดพา
ตะกอนดินมารวมกัน และสงผลใหคาออกซิเจนละลายมีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐานฯ ซึ่งจะเกิดขึ้นเพียงคร้ังคราว และ
ไมมีแนวโนมวาจะเกิดเหตุน้ําเนาเสียแตอยางใด 

 

2.4 สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
ดําเนินการสอบถามประชาชนเก่ียวกับประโยชนที่ไดรับจากโครงการ การประกอบอาชีพของชุมชน 

ระดับความพึงพอใจและความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ ระหวางวันที่ 6-8 กุมภาพันธ 2561 โดยมี           
ผลการสํารวจพบวา ชุมชนสวนใหญรอยละ 98 เห็นวาโครงการเปนประโยชนตอชุมชน และชุมชนสวนใหญ             
รอยละ 93 พึงพอใจตอการดําเนินการของโครงการ สําหรับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในครั้งตอไปจะ
ดําเนินการในป 2563 

 

2.5 การสาธารณสุข 
จากการรวบรวมขอมูลการรายงานการระบาดวิทยาเกี่ยวกับจํานวนผูปวยที่มียุงเปนพาหะและจํานวน

ผูปวยโรคหนอนพยาธิของสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ ต.ทุงลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ พบวา               
ในชวงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 พบผูปวยดวยโรคไขเลือดออกท่ีมียุงเปนพาหะ จํานวน 6 ราย ไมพบผูปวย
โรคไขมาลาเรีย สําหรับขอมูลจํานวนผูปวยโรคหนอนพยาธิ  เนื่องจากสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ไมมี
บุคลากรและความพรอมของอุปกรณทางการแพทย จึงยังไมไดดําเนินการตรวจหาผูปวยดวยโรคหนอนพยาธิ
ในชวงเวลาดังกลาว 

 




