
รายงานฉบับสมบูรณ 
(Final Report) 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) (
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เสนอ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 
   ดําเนินการโดย 
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
   พฤษภาคม 2552 



แบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงาน 

เหตุผลในการจัดทํารายงาน 

 เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรฯ เร่ือง 

กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เอกชน ที่ตองจัดทํารายงานฯ ประเภทโครงการโรงไฟฟา 

 เปนโครงการเขาขายตองจัดทํารายงานฯ ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร ฯ เร่ือง 

กําหนดเขตพืน้ที่และมาตรการคุมครองส่ิงแวดลอม จงัหวัด ..................... พ.ศ. ............ 

 เปนโครงการทีต่องจัดทํารายงานฯ เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง การจําแนกการใช

ประโยชนทรัพยากรที่ดินปาไมในพืน้ที่ปาสงวนแหงชาติ เมื่อวันที ่10 และ 17 มนีาคม 

2535 

 จัดทํารายงานฯ ตามความตองการของสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ 

 เหตุผลอ่ืน ๆ (ระบุ) : เปนรายงานขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน ป 2550 และเปนขอมูล

ปจจุบันของรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ซึ่งไดรับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอมแหงชาติแลว เมือ่วันที่ 5 มกราคม 2541 

  

การขออนุญาตโครงการ 

 รายงานฯ นี้จดัทําข้ึนเพื่อประกอบการขออนุญาตจากกรมปาไม กําหนดโดยมติ

คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่10 และ 17 มนีาคม 2535 

 รายงานฯ นี้จดัทําข้ึนเพื่อประกอบการขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี   
 โครงการนี้ไมตองยื่นขออนญุาตจากหนวยราชการ และไมตองขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

สถานภาพโครงการ (ระบุไดมากกวา 1 ขอ) 

 กอนการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 กําลังศึกษาความเปนไปไดของโครงการ 

 ยังไมไดกอสราง   
 เร่ิมกอสรางโครงการแลว (แนบรูปถาย พรอมวันที่) 

 ทดลองเดินเคร่ืองแลว 

 เปดดําเนนิโครงการแลว 

 สถานภาพโครงการนี้รายงานเม่ือวนัที่ 14 พฤษภาคม 2552    



แบบ สผ.2 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ชื่อโครงการ  โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบนัและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
 

ที่ต้ังโครงการ  ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว  จงัหวัดนาน 
 

ชื่อเจาของโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

ที่อยูเจาของโครงการ 53 หมู 2 ถนนจรัญสนิทวงศ ตําบลบางกรวย อําเภอบางกรวย   

จังหวัดนนทบุรี 
 

การมอบอํานาจ (   ) เจาของโครงการไดมอบอํานาจใหมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตรเปน 

ผูดําเนนิการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอํานาจที่แนบ 

( / )   เจาของโครงการมิไดมอบอํานาจแตประการใด 

 

 

 

 

  จัดทําโดย 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมใหเปนสภาพปจจุบันและมาตรการดาน

ส่ิงแวดลอม) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน สามารถดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดได โดยมีเน้ือหาทางวิชาการส่ิงแวดลอมท่ีสมบูรณ และครบถวนน้ัน เน่ืองจากไดรับความ

อนุเคราะหจากหนวยงาน และบุคลากรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังในดานการใหขอมูล การอํานวยความสะดวกดานการ

ติดตอประสานงาน และการเดินทางเขาสูพื้นท่ีศึกษา งานสํารวจภาคสนาม และการวิเคราะหขอมูล รวมถึงท่ีพักใน

ระหวางการสํารวจขอมูลภาคสนาม ไดแก กรมอุตุนิยมวิทยา กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม หนวยจัดการตนนํ้านํ้า

ยาว สังกัดกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กรมการปกครอง และกองรอยทหารพราน ท่ี 3201 ซึ่งทาง

คณะผูศึกษาขอขอบพระคุณทุกหนวยงานท่ีกรุณาใหความอนุเคราะหมา ณ ท่ีน้ี 

 คณะผูศึกษาขอขอบคุณเจาหนาท่ีของการทางไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ทุกทานท่ีเก่ียวของ

ในการอํานวยความสะดวกท้ังในดานขอมูล และการติดตอประสานงานตาง ๆ และทายท่ีสุด ใครขอขอบพระคุณ

ประชาชนในชุมชนท่ีอยูในพื้นท่ีโครงการ และบริเวณใกลเคียงท่ีใหความรวมมือในเร่ืองขอมูลดานสภาพเศรษฐกิจ 

และสังคมบางสวนแกคณะผูศึกษาในชวงระหวางการเก็บขอมูลภาคสนามเปนอยางดี ซึ่งขอมูลดังกลาวเปน

ประโยชนอยางมากตอการศึกษา และวิเคราะหผลกระทบของโครงการ ทําใหขอมูลทางวิชาการมีความสมบูรณ 

และถูกตอง  

 
         คณะผูจัดทํา 
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ของโครงการ และพื้นท่ีดําเนินการ โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

5-7 

5-3 เปรียบเทียบสภาพการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง 

ระหวางขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 

และผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ป 2550 

5-9 

5-4 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน–ทาวังผา) บริเวณ

กม.ท่ี 30+150 และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) 

บริเวณกม. ท่ี 2+000 (ขอมูลป 2549) 

5-16 

5-5 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) และ

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว-บานบรรณโสภิษฐ) จากการตรวจ

นับภาคสนาม ระหวางวันท่ี 25–26 ตุลาคม 2550 

5-18 

5-6 เปรียบเทียบสภาพการคมนาคมขนสงระหวางขอมูลในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 และผลการศึกษาในสภาพปจจบุัน ป 

2550 

5-20 

5-7 สรุปขอมูลสําคัญดานการใชพลังงานไฟฟาของจังหวัดนาน (ขอมูลป 2549) 5-23 

5-8 จํานวนผูใชไฟฟา และหนวยจําหนายไฟฟา แยกตามประเภทผูใชไฟฟา จงัหวัดนาน 

ปงบประมาณ 2549 (ม.ค.-ธ.ค. 2549) 

5-23 

 

 



 VII 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่  หนา 
5-9 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย บริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

5-27 

5-10 เปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เคว ีสําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

ระหวางขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 และขอมูลใน

สภาพปจจุบัน ป 2550 

5-30 

6-1 จํานวน และรอยละของประชากรเปาหมาย และขนาดตัวอยางในหมูบานตาง ๆ  ของสถานี

ไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 จังหวัดลําปาง 

6-6 

 

6-2 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประชาชน บริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ขอมูล กกช.2ค.) 

6-9 

6-4 ประเด็นจากการสอบถามความคิดเห็นประชาชน และแนวทางแกไข 6-28 

6-5 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม ระหวางผลการศึกษาในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบัน 

6-29 

6-6 โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี

ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผาน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

6-33 

6-7 แหลงทองเที่ยวในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1 B) ตําบลชน

แดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

6-36 

7-1 การวิเคราะหระดับผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน โดยวิธี Scaling matrix ท่ีแสดงความสัมพันธระหวางกิจกรรม กับส่ิงแวดลอมบริเวณ

พื้นท่ีโครงการ 

7-7 

7-2 เปรียบเทียบระดับของผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล ชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน 

7-17 

 

 



 VIII 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

ตารางที ่  หนา 
7-3 สรุปรายละเอียดผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวดันาน 

7-19 

8-1 ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการดานทรัพยากรดิน 

อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

8-6 

8-2 ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาด

ผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

8-9 

8-3 ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการปลูกปาทดแทน  และฟนฟู

ทรัพยากรปาไม  (กําหนดอัตราคาปลูกปา) โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวดันาน 

8-12 

   

8-4 ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบ

ทรัพยากรปาไม และการใชประโยชนท่ีดิน โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวดันาน 

8-13 

8-5 สรุปแผนการปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

8-21 

8-6 สรุปงบประมาณแผนการปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

8-34 

 

 

 

 

 



 IX 

สารบัญภาพ 

ภาพที ่  หนา 
 72-1 แผนท่ีแสดงแนวสายสงจากโรงไฟฟาหงสาลิกไนตในประเทศลาวกอนจะออมเขาสู

ประเทศไทยบริเวณชายแดน ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

2-3 

2-2 แนวสายสงไฟฟาของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน 

2-4 

2-3 ก.  ภาพถายทางอากาศแสดงพื้นท่ีแนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต บริเวณท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (บริเวณชายแดน) 

2-5 

 ข.  ภาพถายทางอากาศแสดงพื้นท่ีแนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต บริเวณท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (สวนท่ีสอง) 

2-6 

 2-4 ตําแหนงท่ีต้ัง และขอบเขตพื้นท่ีศึกษา โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวดันาน 

2-7 

2.-5 แผนท่ีแสดงแนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ต้ังแต

ชายแดน (บริเวณจังหวัดนาน) - สถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 จังหวัดลําปาง 

ระยะทางแนวสายสงประมาณ 245 กิโลเมตร 

2-9 

2-6 พื้นท่ีดําเนินกิจกรรม และลักษณะการตัดฟนไมยืนตน ไมพุม และการจัดการส่ิงกีด

ขวางตาง ๆ  สําหรับโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี 

2-11 

2-7 ลักษณะ และรูปแบบการกอสรางฐานรากสําหรับการติดต้ังขาเสาโครงเหล็กของระบบ

สงไฟฟา 500 เควี 

2-12 

2-8 พื้นท่ีดําเนินการ และรูปแบบการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

2-13 

2-9 ขั้นตอน และรายละเอียดการปฏิบัติงาน การจดัทํารายงานขอมูลสภาพแวดลอมใน

ปจจบุัน ป 2550 โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน 

2-15 

 

 



 X 

สารบัญภาพ (ตอ) 

ภาพที ่  หนา 
3-1 ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝน การระเหยนํ้า อุณหภูม ิและชวง Wet-dry 

period จากขอมูลของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน โดยใชขอมูลคาบ 30 ป (พ.ศ. 

2514-2550) 

3-6 

3-2 ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝน การระเหยนํ้า อุณหภูม ิและชวง Wet--dry 

period จากขอมูลของสถานีตรวจอากาศทาวงัผา จังหวัดนาน โดยใชขอมูลคาบ 30 ป 

(พ.ศ. 2514-2550) 

3-8 

3-3 ขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ป 2540 บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟา

หงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสอง

แคว จังหวัดนาน 

3-11 

3-4 ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทนาทางนํ้า โครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้น
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 คํานํา 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ซึ่งมีวัตถุประสงคตองการ

เนนใหสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันภายใตแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสวนท่ีเก่ียวของกับการ

เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม ตองมีการปรับโครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ใหเกิดความสมดุล โดยตองทําการปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณคาของสินคา ท่ีสงผลให

ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อยางไรก็ตาม สําหรับพลังงานรูปแบบตาง ๆ ท่ีเปนปจจัย

ท่ีสําคัญ และจําเปนอยางมากตอการพัฒนาประเทศ ความตองการในภาคการผลิตโดยเฉพาะพลังงานจากไฟฟา

ซึ่งเปนแหลงพลังงานท่ีสําคัญ และตองเพิ่มกําลังการผลิตใหสูงข้ึนตามการขยายตัวของการพัฒนาประเทศท่ี

เติบโตอยางมาก ซึ่งตองมีปริมาณเพียงพอสําหรับการพัฒนาในทุกรูปแบบ รวมท้ังมีกําลังผลิตสํารองท่ีพอเพียงกับ

ความตองการใชกระแสไฟฟาท้ังในชวงเวลาปกติ และชวงท่ีเกิดวิกฤตพลังงาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) ในฐานะหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการจัดหาแหลงพลังงาน และผลิตกระแสไฟฟา

ตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ จึงไดพิจารณาแนวทางในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อจัดหาแหลงพลังงาน

ไฟฟาสําหรับใชสอยภายในประเทศใหมีความเพียงพอ และไมเกิดปญหาการขาดแคลนพลังงาน ท้ังในสวนของ

การเพิ่มกําลังการผลิตในรูปแบบตางๆ และการขยายระบบสงไฟฟาใหครอบคลุมท่ัวท้ังประเทศ 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนอีกหน่ึงโครงการของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในการจัดหาพลังงานไฟฟาตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ 

โดยจะจัดซื้อไฟฟาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่ง กฟผ. จะกอสรางระบบสงไฟฟา 

500 เควี เชื่อมตอจากสปป.ลาว เขามาในเขตประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดนาน ผานจังหวัดแพร จนกระท่ัง

ส้ินสุดโครงการท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 จังหวัดลําปาง แตเน่ืองจากมีแนวสายสงไฟฟาบางชวงพาดผาน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B รวมท้ังพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งตามขอกําหนดในการดําเนิน

โครงการ ตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริม  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  พ .ศ .  2535 โดย  กฟผ .ไดมอบหมายให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

สําหรับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และไดรับความเห็นชอบจาก สผ. สําหรับรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน อยางไรก็ตาม เน่ืองจากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมน้ัน 

ไดดําเนินการในปพ.ศ. 2540 ซึ่งสภาพในปจจุบัน สถานภาพทางส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไปจาก

เดิม ดังน้ัน เพื่อใหรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมมีขอมูลครบถวน สมบูรณ และเปนขอมูล

สภาพแวดลอมปจจุบัน สําหรับใชเพื่อเปนเอกสารประกอบการขออนุมัติดําเนินการกอสรางโครงการตอ

คณะรัฐมนตรี กฟผ. จึงตองดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
1-2 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 

โดยทําการศึกษาขอมูลทรัพยากรส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ ในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีแนวสายสง

พาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมกําหนดมาตรการปองกันแกไข

ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม หากขอมูลสภาพแวดลอมโครงการมี

สภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไวในรายงาน EIA ฉบับเดิม 

1.3 ความเปนมาของโครงการ 

การกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนโครงการของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อจัดหาพลังงานไฟฟาตอบสนองความตองการใชภายในประเทศ โดยมี

โครงการท่ีจะรับซื้อไฟฟาจากโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.

ลาว) ตามท่ีรัฐบาลไทย และรัฐบาล สปป.ลาว ไดลงนามใน MOU เพื่อสงเสริมความรวมมือในการพัฒนาโครงการ

ผลิตไฟฟาใน สปป.ลาว โดย กฟผ. จะทําการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี เชื่อมตอจาก สปป.ลาว เขามาใน

ประเทศไทยทางชายแดนจังหวัดนาน ผานจังหวัดแพร จนกระท่ังส้ินสุดโครงการท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 

จังหวัดลําปาง ความยาวของแนวสายสงไฟฟาท้ังหมด 245 กิโลเมตร โดยมีแนวสายสงไฟฟาพาดผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B จํานวน 1 จุด ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร และพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

จํานวน 7 จุด ระยะทางรวม 43.45 กิโลเมตร ท้ังน้ีตามขอกําหนดในการดําเนินโครงการ ตองมีการจัดทํารายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) และรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE)  ตาม

ขอกําหนดของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) ดังน้ัน กฟผ. จึงไดให

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตนของโครงการเมื่อปพ.ศ. 2540 ท้ังน้ี รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ไดรับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2541  เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2541 

โดยกําหนดให กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด และรายงานการ

วิ เคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  ( IEE) ได รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย  และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) แลว  เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2544 ตอมาทาง กฟผ.  ไดชลอโครงการไว 

และปจจุบันมีแผนจะรับซื้อไฟฟาจากโครงการ ฯ  จึงไดมอบใหมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับปรับปรุงปพ.ศ. 2550 ขึ้นเพื่อใชเสริมกับรายงานฉบับเดิม 



บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการ 
 

2.1 คํานํา 

สําหรับโครงการพัฒนาใด ๆ ก็ตามโดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการพัฒนาขนาดใหญ หรือโครงการท่ีตอง

ดําเนินการในพื้นท่ีขนาดใหญ และ / หรือดําเนินการในพื้นท่ีออนไหว (Sensitive area) ท่ีมีโอกาสกอใหเกิด

ผลกระทบตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมไดงาย โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีอนุรักษประเภทตาง ๆ เชน พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม

นํ้าท่ี 1 อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) รวมท้ังพื้นท่ีท่ีมีความ

เปราะบางอื่น ๆ เปนตน ซึ่งตามขอกําหนดในการศึกษาดานส่ิงแวดลอม จําเปนตองทําการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการใหชัดเจน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับวาลักษณะโครงการจะเขาขายของโครงการท่ีตอง

ศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) หรือการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ท้ังน้ีเพื่อนําเสนอตอสํานักงาน

นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) พิจารณา และใหความเห็นเสนอตอไปยัง

คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติโครงการตอไป 

สําหรับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) น้ัน 

เน่ืองจากในสวนของรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 1 / 2541 เมื่อวันท่ี 5 มกราคม 2541 โดยกําหนดใหการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงานอยางเครงครัด สวนรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) น้ันไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2544 แตเน่ืองจากการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) ฉบับเดิม ไดดําเนินการในปพ.ศ. 2540 ซึ่งในสภาพปจจุบัน สถานภาพทางส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีโครงการอาจ

มีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังน้ัน เพื่อใหรายงาน EIA มีขอมูลครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน สําหรับใช

เปนเอกสารประกอบการขออนุมัติดําเนินการกอสรางโครงการตอคณะรัฐมนตรี ทาง กฟผ. จึงตองดําเนินการ

จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) เพื่อใชประกอบกับรายงาน 

EIA ฉบับเดิม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอขอมูลสภาพแวดลอมในปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 ในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมท้ังกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม หากขอมูลมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีศึกษาไว

ในรายงาน EIA ฉบับเดิม และใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

 

 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.2 วัตถุประสงคของโครงการ 
2.2.1 เพื่อนําเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 

2.2.2 เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ พรอมท้ังกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม หากขอมูลมีการเปล่ียนแปลงไปจากท่ีศึกษาไว

ในรายงาน EIA ฉบับเดิม (ปพ.ศ. 2540) และใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 

2.2.3 เพื่อเปนขอมูลเอกสารประกอบกับรายงาน EIA ฉบับเดิม (ปพ.ศ. 2540) สําหรับขออนุมัติ

ดําเนินการกอสรางโครงการตอคณะรัฐมนตรี  

 

2.3 รายละเอียด และลักษณะของโครงการ 

2.3.1 หลักเกณฑและเหตุผลในการพิจารณาเลือกแนวสายสงไฟฟาแรงสูงของโครงการ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดพิจารณาหลักเกณฑ และเหตุผลในการเลือกแนว

สายสงไฟฟาแรงสูงของโครงการในบริเวณพื้นท่ีโครงการดังกลาว เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีชายแดนไทยบริเวณจังหวัด

นานสวนใหญไดถูกกําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีใหเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1A (สีแดง) ตลอดท้ังแถบ (ภาพท่ี 

2-1) แสดงวาพื้นท่ีบริเวณน้ันยังมีปาปกคลุมอยู (แผนท่ีปาไมเมื่อปพ.ศ.2525) ซึ่งเปนพื้นท่ีท่ีหามเปล่ียนแปลง

ลักษณะพื้นท่ีปาไมเปนการใชประโยชนท่ีดินรูปแบบอื่นเด็ดขาด ท้ังน้ี เพื่อรักษาไวเปนพื้นท่ีตนนํ้าลําธารอยาง

แทจริง (ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2529 เร่ือง หลักเกณฑ และวิธีในการกําหนดชั้นคุณภาพลุม

นํ้า และขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมนํ้ายม-นาน) มีเพียงพื้นท่ีชายแดนบริเวณอําเภอสองแคว 

จังหวัดนานเทาน้ัน ท่ีถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 1B แสดงวาในชวงปพ.ศ.2525 (พิจารณาจากแผน

ท่ีปาไม ปพ.ศ.2525) บริเวณน้ันไมมีพื้นท่ีปาปกคลุม (แตปจจุบันไดฟนคืนสภาพกลับมาเปนพื้นท่ีปาบางแลว) 

ดังน้ัน กฟผ. จึงไดพยายามหลีกเล่ียงการใชพื้นท่ีปาในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 1A แลว โดยออมแนวสายสง

จากโรงไฟฟาหงสาลิกไนตเขาสูประเทศไทย ผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 1B บริเวณชายแดน ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ความยาวเพียง 1.4 กิโลเมตรเทาน้ัน (ภาพท่ี2-2 และภาพท่ี 2-3) 

2.3.2 ท่ีต้ังโครงการ 

การศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 

เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดาน

ส่ิงแวดลอม) มีพื้นท่ีดําเนินการต้ังอยูบริเวณชายแดนไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

ในเขตพื้นท่ีตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ซึ่งแนวสายบางสวนพาดผานพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติปานํ้ายาว

และปานํ้าสวด (ภาพท่ี 2-4)  

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-1 แผนที่แสดงแนวสายสงจากโรงไฟฟาหงสาลิกไนตในประเทศลาวกอนจะออมเขาสูประเทศ

ไทยบริเวณชายแดน ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
2-3 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สปป.ลาว  

1A 

1B 
1A 

ปา C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประเทศไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-2  แนวสายสงไฟฟาโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-3 ก. ภาพถายทางอากาศแสดงสภาพพื้นที่แนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต บริเวณที่พาดผาน 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B บริเวณตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (บริเวณชายแดน)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2-3 ข. ภาพถายทางอากาศแสดงสภาพพื้นที่แนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต บริเวณที่พาดผาน 

พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B บริเวณตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร (สวนที่สอง)   

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ที่ต้ังโครงการ 

แนวสายสงไฟฟา 

เขตปาสงวนแหงชาติปานํ้ายาว 
และปานํ้าสวด 



ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 

Right of way (ขางละ 30 เมตร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1B 

ลุมนํ้าหวยมอย 

ปาสงวนแหงชาติปาน้ํายาวและ
ปานํ้าสวด 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2-4 ตําแหนงที่ตั้ง และขอบเขตพ้ืนที่ลุมน้ําศึกษา โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน 
อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 



2.3.2 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา 

การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาสําหรับการศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูล

สภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) น้ัน ไดพิจารณากําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา (พื้นท่ีลุมนํ้า) 

ขึ้นมาใหมจากเดิมท่ีใชแผนท่ีลําดับชุด L7017 เปนลําดับชุด L7018 ตามท่ีกรมแผนท่ีทหารจัดทําข้ึนใหม โดย

ปรับเปล่ียนพื้นหลักฐานอางอิงทางราบจากเดิม INDIAN 1975 เปน WGS 84 ซึ่งรายละเอียดของแผนท่ีชุด L7018 จะ

มีขอมูลรายละเอียดท่ีทันสมัยกวาแผนท่ีลําดับชุด L7017 เพราะขอมูลท่ีใชจะเปนขอมูลในป 2540 เปนตนไป และคา

พิกัดของแผนท่ีชุด L7018 สามารถใชรวมกับเคร่ืองมือรังวัดดวยดาวเทียม (GPS) ไดอยางสอดคลองกัน เน่ืองจากคา

พิกัดจากเครื่องมือรังวัดดวยดาวเทียม GPS ก็กําหนดเปนระบบ WGS84 เชนเดียวกัน ซึ่งขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าจะ

แตกตางจากท่ีนําเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ท่ีดําเนินการในปพ.ศ. 2540 

ซึ่งจากสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษาท่ีปรากฏในแผนที่สภาพภูมิประเทศ ลําดับชุด L7018 

ระวาง 5148 III ชื่อระวาง เหนือของอําเภอสองแคว จึงไดกําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีท้ังโครงการ 

ไดแก ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร สวนพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษาเดิม คือ ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 2.96 ตาราง

กิโลเมตร และลุมนํ้าหวยมอยนอย พื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร รวมเปนพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด 4.03 ตารางกิโลเมตร ท้ังน้ี

เพื่อปรับปรุงขอมูลใหชัดเจน และเปนปจจุบันมากข้ึน สวนการศึกษาภาคสนามบริเวณพื้นท่ีโครงการ เนนศึกษา

บริเวณท่ีแนวสายสงไฟฟา 500 เควี พาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ในเขตตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร และศึกษาขอมูลทรัพยากรสิ่งแวดลอมโดยเนนในบริเวณยอดเขาซึ่ง

กําหนดเปนตําแหนงสําหรับต้ังเสาสายสงไฟฟา และศึกษาสภาพแวดลอมบริเวณใตแนวสายสงในเขตเดินสายสง

ไฟฟา (Right of way) ท่ีตองถูกขอใชประโยชนเมื่อมีการดําเนินโครงการ รวมท้ังทําการศึกษาขอมูลทรัพยากร

ส่ิงแวดลอมในบริเวณใกลเคียงภายในพื้นท่ีลุมนํ้า เพื่อเปนขอมูลอางอิงเปรียบเทียบ 

2.3.3 ขอมูลท่ัวไปของโครงการ 

ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าท่ี 1B) บริเวณตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน มีรายละเอียดของโครงการสรุปได ดังน้ี 

ระยะทางสายสงไฟฟา (ท้ังโครงการ)                245 

 กิโลเมตร 

แนวสายสงไฟฟาสวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B          1.4 กิโลเมตร 

ความกวางของเขตเดินสายสงไฟฟา (Right of way) ขางละ           30 เมตร 

ระยะหางระหวางเสาไฟฟา      400-450 เมตร 

2.3.4 ลักษณะของโครงการ 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนการกอสรางระบบสง

ไฟฟาโดยการวางเสาโครงเหล็กวงจรคูแรงดันไฟฟาขนาด 500 กิโลโวลต ขนาดของสายสงไฟฟา 4 X 1272 MCM 

ACSR เชื่อมโยงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ต้ังแตชายแดนไทย ท่ีตําบลชนแดน อําเภอสอง

แคว จังหวัดนาน ถึงสถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 จังหวัดลําปาง ความยาวท้ังส้ิน 245 กม. (ภาพท่ี 2-5) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-5  แผนที่แสดงแนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ตั้งแตชายแดน

(บริเวณจังหวัดนาน)-สถานีไฟฟาแรงสูงแมเมาะ 3 จังหวัดลําปาง ระยะทางแนวสายประมาณ 245 
กิโลเมตร 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
2-9 



สําหรับการกอสรางเสาไฟฟาในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร

น้ัน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะดําเนินการกอสรางบริเวณของสันเขาท่ีแยกตัวออกจากแนวสัน

เขาหลักท่ีมีความสูง โดยมีขั้นตอน และรูปแบบการกอสราง ดังน้ี 

1) การเจาะสํารวจชั้นดิน เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของชั้นดิน คุณสมบัติของดิน ระดับนํ้าใต

ดิน และคาความตานทานของดิน โดยการเจาะลึก 7 เมตร เพื่อนําขอมูลการสํารวจชั้นดินไปพิจารณาการกอสราง

ฐานรากของเสาไฟฟาทุกตน 

2) การตัดฟนตนไม หรือร้ือถอนอาคาร โรงเรือน และส่ิงปลูกสรางในบริเวณแนวเขตเดินสายสง

ไฟฟา (Right of Way) ขางละ 30 เมตร จากแนวก่ึงกลางของแนวสายสงไฟฟา (รวมสองดานกวาง 60 เมตร) 

เทาน้ัน (ภาพท่ี 2-6) โดยควบคุมใหตนไมลมไปในทิศทางเดียวกับแนวเขตเดินสายสงไฟฟา เพื่อมิใหไมท่ีลมไปทํา

ความเสียหายกับตนไมนอกเขตเดินสายสงไฟฟา 

3) การขุดหลุมกอสรางฐานราก หลุมขนาด 4x4x4 เมตร เพื่อการสรางแบบเทคอนกรีตเพื่อทํา

ฐานราก และต้ังขาเสาโครงเหล็ก (Stub) ของระบบสงไฟฟา (ภาพท่ี 2-7) 

4) การติดต้ังเสาไฟฟาโครงเหล็กวงจรคู ระยะระหวางเสา ประมาณ 400–450 เมตร เสาไฟฟา

จะชุบสังกะสีปองกันสนิม อุปกรณจะขนสงโดยยานยนตโดยใชเสนทางเดินเทาท่ีมีอยูเดิม หรือทําถนนทางเขา 

(Access road) ใหนอยท่ีสุด บริเวณสูงชันจะใชการชักรอก โดยใชพื้นท่ีในแนวเขตเดินสายสงไฟฟา ซึ่งกวาง 60 

เมตร เพื่อเก็บกองวัสดุอุปกรณ 

5) การขึงสายไฟฟาขนาด 1272 MCM ACSR / GA ใชวิธีแรงดึงในสาย (Controlled tension 

method) โดยใชเคร่ืองบังคับแรงดึง (Tensioner และ Puller) จนสายลอยพนพื้นดิน มีระยะหยอนของสาย 

(Ground clearance) สูงไมนอยกวา 11 เมตร ในพื้นท่ีท่ีเปนปาไม และไมใชชุมชน โดยไมตัดตนไมเปนแนวกวาง 

60 เมตร (ภาพท่ี 2-8) และสูงไมนอยกวา 13–16 เมตร ในพื้นท่ีชุมชน  

 

2.4 แนวทางการดําเนินงาน และการจัดการโครงการ 

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ทาง

คณะผูศึกษาไดทําการทบทวนรายละเอียดขอบเขตการศึกษาท่ีปรากฏในขอกําหนดการศึกษา (TOR) และใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ท่ีดําเนินการในปพ.ศ. 2540 เพื่อกําหนดกลุม

ทรัพยากร รวมท้ังเสนอรายละเอียดของแผนการดําเนินงานของแตละกลุมทรัพยากรยอย ท้ังน้ีในแนวทางของ

การศึกษาจะยึดตามแนวทางท่ัวไปในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ หรือ

กิจกรรมทุกประเภท ตามขอกําหนดของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-6 พื้นที่ดําเนินกิจกรรม และลักษณะการตัดฟนไมยืนตน ไมพุม  

และการจัดการสิ่งกีดขวางตางๆ สําหรับโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี 
 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
2-11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2-7 ลักษณะ และรูปแบบการกอสรางฐานรากสําหรับการติดตั้งขาเสาโครงเหล็ก 

ของระบบสงไฟฟา 500 เควี

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-8 พื้นที่ดําเนินการ และรูปแบบการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) 
ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 

ระยะถึงชายแดนไทย-ลาว 



รายงานการว

(

ิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
2-14

2.4.1 ขอบเขตการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาสภาพแวดลอมในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

โดยอางอิงขอมูลจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ท่ีดําเนินการศึกษาโดยโครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในปพ.ศ. 2540 เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบผลการศึกษา 

สภาพแวดลอม ในปพ.ศ. 2550 และใชประกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

2) การศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดาน

ส่ิงแวดลอม) จะดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันของทรัพยากรส่ิงแวดลอม และนิเวศวิทยาท่ีมีความสัมพันธกัน

อยางเปนระบบในบริเวณพื้นท่ีต้ังโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ท้ังทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ คุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการท่ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ซึ่งในการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมจะพิจารณาขนาด และความรุนแรงของผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนท้ังทางตรง และทางออม ท้ัง

ผลกระทบทางบวกและลบ ในระยะส้ันหรือยาว ท้ังน้ีการศึกษาจะครอบคลุมทุกกิจกรรม และองคประกอบตาง ๆ ท่ี

เก่ียวของกับโครงการ 

2.4.2 วิธีการศึกษา 

การศึกษา และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 

เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดาน

ส่ิงแวดลอม) ทําการศึกษาตามขอกําหนดแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของ

สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) สําหรับโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงท่ีอยู

ในพื้นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นท่ีลุมนํ้าชั้น 1B โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน (ภาพท่ี 2-9) 

อธิบายได ดังน้ี 

1) แนวทางการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการสายสงไฟฟาแรงสูงท่ีอยูในพื้นท่ีท่ี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B  เน่ืองจากในปจจุบันการพัฒนาประเทศ

เปนไปอยางรวดเร็ว ความจําเปนดานพลังงานโดยการใชไฟฟาเพื่อกิจกรรมตาง ๆ  ไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย เพื่อ

ตอบสนองความตองการใชไฟฟาใหพอเพียง หนวยงานท่ีรับผิดชอบจึงไดขยายการสงไฟฟาออกไปยังแหลงชุมชน

ในท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งการดําเนินงานโครงการดังกลาวกอใหเกิดผลกระทบท้ังโดยตรง และโดยออม โดย

ผลกระทบโดยตรง เชน การตัดฟนไมจากการเปดพื้นท่ีเพื่อเปดแนวเสนทางตลอดความยาวของแนวสายสงไฟฟา 

รวมไปถึงพื้นท่ีกองวัสดุกอสราง และเครื่องมือ ซึ่งพื้นท่ีท่ีรัฐกําหนดวามีความสําคัญทางทรัพยากรปาไมในแตละ

พื้นท่ี และไมท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ และวงจรสืบพันธุ หรือการทดแทนตามธรรมชาติจะตองถูกทําลายไปตาม

จํานวนความหนาแนนของหมูไม ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของสัตวปาจากการเปดพื้นท่ีเพื่อการกอสราง ทําให

พื้นท่ีอยูอาศัยลดลง ตัดเสนทางการหาอาหาร รวมท้ังมีผลกระทบตอพื้นท่ีหลบภัยของสัตวปาอีกดวย ผลกระทบ

จากปญหาการชะลางพังทลายของดิน และคุณภาพนํ้าผิวดิน ซึ่งการเปดพื้นท่ีจะมีผลตอคุณภาพนํ้าผิวดิน 

กลาวคือ ดินในเขตแนวสายสงไฟฟาปราศจากส่ิงปกคลุมผิวดิน ดังน้ัน เมื่อฝนตกลงมาผิวดินจะถูกชะลาง  

 



ิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ภาพที่ 2-9 ขั้นตอน และรายละเอียดของการปฏิบัติงาน การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน

รายงานการว

(



รายงานการว

(

ิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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และกัดเซาะจนกอใหเกิดการพังทลายแบบรองร้ิว และแบบรองลึกได โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชันสูง 

ตะกอนดินท่ีเกิดจากกระบวนการดังกลาวจะถูกพัดพาลงสูลําธาร และแหลงนํ้าธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุใหคุณภาพ

นํ้าผิวดินเปล่ียนแปลงไป ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจะมาก หรือนอย ขึ้นอยูกับลักษณะของดินแตละพื้นท่ี และปริมาณ

นํ้าฝน รวมไปถึงความสามารถในการทดแทนตามธรรมชาติของพืชคลุมดิน รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศนไปจากเดิม และไมอาจจะแกไขปรับปรุงใหกลับคืนสูสภาพเดิมได จึงทําใหศักยภาพ

ของสภาพภูมิทัศนสูญเสียหรือลดลงไป เปนตน สําหรับผลกระทบทางออมในการกอสรางสายสงไฟฟา เชน การ

บุกรุกพื้นท่ีปา เน่ืองจากการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงโดยเฉพาะในระยะกอสรางโครงการ อาจกอใหเกิดการ

ลักลอบตัดไม และการบุกรุกพื้นท่ีปาไมซึ่งสามารถทําไดสะดวก และงายข้ึนกวาเดิมโดยอาศัยถนนบริการ 

(Service road) ของโครงการ ผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยา เน่ืองจากการกอสรางจะทําใหเกิดการแบงพื้นท่ีของ

ระบบนิเวศท่ีแนวสายสงไฟฟาพาดผานออกเปน 2 สวน สภาพทางอุทกวิทยา และความสมดุลทางนิเวศนจะ

เปล่ียนแปลงไป ผลท่ีตามมาคือ ระบบนิเวศเดิมเสียไป และทําใหพืชพันธุ และสัตวปาตองอพยพ หรือสูญพันธุจาก

พื้นท่ีน้ัน นอกจากน้ี การบํารุงรักษาแนวสายสงเปนระยะ ๆ อาจสงผลตอการดํารงชีวิตของสัตวปา ผลกระทบตอ

ลักษณะภูมิอากาศ และการควบคุมนํ้าทวม ซึ่งการเปดพื้นท่ีปาออกเปนระยะทางยาว และตอเน่ืองจะมีผลตอ

ลักษณะภูมิอากาศประจําถ่ิน  (Local micro-climate) และท่ีสําคัญอยางมากคือ ผลกระทบตอเศรษฐกิจสังคม 

ถึงแมโครงการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงจะสงเสริมการพัฒนาประเทศ แตการกอสรางอาจมีผลกระทบทางออม

ตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบของการดํารงชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชนท่ีเคยเปนอยู รวมท้ังรูปแบบ

ของการประกอบอาชีพเดิม นอกจากน้ันการอํานวยประโยชนใหชุมชนมีไฟฟาใชในบางพื้นท่ีก็เปนการเปดโอกาส

ใหมีการต้ังถิ่นฐานอยางถาวรข้ึนในพื้นท่ีท่ีไมเหมาะสม เปนการใชประโยชนท่ีดินผิดประเภทซึ่งเปนสาเหตุใหเกิด

การทําลายพื้นท่ีปาไม ตนนํ้าลําธาร สัตวปา และสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ การกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูง

ผานพื้นท่ีท่ีมีความสําคัญทางดานส่ิงแวดลอมโดยเฉพาะในบริเวณเขตพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษ โดยมิไดคํานึงถึง

มาตรการปองกัน และลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอยางเพียงพอ ยอมกอใหเกิดผลเสียหายตอเน่ืองท้ังทางตรง 

และทางออมตอทรัพยากร และส่ิงแวดลอมในบริเวณดังกลาว 

2) หลักการศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา หรือการเปล่ียนแปลงใด ๆ ก็ตาม ยอมกอใหเกิดผลดี หรือผลเสีย หรือดาน

บวก และดานลบตอระบบสิ่งแวดลอม โดยระบบส่ิงแวดลอม / ระบบนิเวศท่ีมีสภาพสมดุล เปนระบบท่ีสามารถ

ควบคุมความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ไมใหมีการเปล่ียนแปลง หรือเมื่อมีการเปล่ียนแปลงก็สามารถ

ควบคุม และทดแทนได รวมท้ังการควบคุมปจจัยเขา (Input) และปจจัยออก (Output) ของระบบใหเกิดสภาพ

สมดุล เมื่อมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นจากการพัฒนา หรือนําเขาโครงการเขาสูระบบส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนการ

ผสมผสานกันระหวางกิจกรรมของโครงการ และทรัพยากรส่ิงแวดลอม โดยอาจอยูรวมกันได หรือไมได และเมื่อ

ผสมผสานกันแลวจะเกิดผลดี และผลเสียอยางไร 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนสภาวะท่ีส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิม หรือ

สภาวะปจจุบัน เน่ืองจากการถูกกระตุน หรือรบกวนของกิจกรรมตาง ๆ ท้ังในระหวางการดําเนินการ และภายหลัง

การดําเนินการก็ตาม โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นน้ีตองมีระดับ หรือขนาดท่ีสามารถวัดได รวมท้ังมีพฤติกรรมซึ่งอาจ

 



ผลการประเมินสถานภาพของดัชนีตาง ๆ เพื่อวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของ

โครงการ แสดงใหเห็นปญหา และเหตุของปญหา ท่ีใดเปนแหลงกอปญหา (Point sources) และแหลงรองรับ

ปญหา (Point effects) ซึ่งสามารถชี้นําแนวทางการแกไขเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม การพิจารณา

ผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นน้ัน ตองพิจารณาท้ังขนาด และทิศทางของผลกระทบที่เกิดข้ึน รวมท้ังตองเขาใจ

ดวยวาผลกระทบส่ิงแวดลอมบางอยางอาจเกิดขึ้นไดถาไดรับตัวเรง ซึ่งอาจเปนผลกระทบท่ีคาดไมถึง เพราะฉะน้ัน 

ตองพิจารณาใหครบถวน และใหชัดเจนกอนตัดสินใจดําเนินโครงการ ขั้นตอนตอไปของกระบวนการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอม เมื่อทราบถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอระบบส่ิงแวดลอมแลว การสรางมาตรการแกไขท่ีแสดงถึง

ขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Direction) ท่ียอมรับไดวา ตองทําอะไร ทําอยางไร ทําท่ีไหน ทําเมื่อไร เวลาใด 

ใชงบประมาณเทาใด และใครเปนผูรับผิดชอบ ส่ิงเหลาน้ีเปนพื้นฐานสําคัญในการพิจารณาวาจะนําโครงการ

พัฒนาเขาสูระบบไดหรือไม กระบวนการสรางมาตรการแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนเคร่ืองมือสําคัญในการที่

จะชวยตัดสินในการดําเนินโครงการ และตองเขาใจดวยวาผลกระทบยอมเกิดข้ึนเมื่อมีโครงการไมมากก็นอย    

แผนแกไขผลกระทบถือวาเปนแผนปฏิบัติการ (Action plan) ซึ่งมีความสําคัญ ถาแผนแกไขไมมีประสิทธิภาพอาจ

ทําใหการพัฒนาโครงการไมประสบผลสําเร็จ และแผนแกไขจะประสบผลสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพมากนอย

เพียงใดน้ันขึ้นอยูกับปญหาส่ิงแวดลอม ซึ่งจะทราบไดโดยการสรางระบบเพื่อตรวจสอบ และประเมินผล 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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3) ส่ิงแวดลอมท่ีคาดวาจะเกิดผลกระทบ 

การกําหนดทรัพยากรส่ิงแวดลอมท่ีคาดวาจะไดรับผลกระทบเนื่องจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ พิจารณาจากลักษณะการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการท่ีจะสงผลกระทบตอทรัพยากร

ส่ิงแวดลอม รวมท้ังอาศัยแนวทางในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบาย และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) นํามาประยุกตใหสอดคลองกับขอกําหนดในการศึกษาของโครงการ 

สําหรับการศึกษาขอมูลส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในพื้นท่ีโครงการท่ีแนวสายสงพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B 

และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พรอมกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม หากขอมูลสภาพแวดลอมโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีศึกษาไว

ในรายงาน EIA ฉบับเดิม ไดแบงขอมูลส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ ออกเปนกลุมตาง ๆ ดังน้ี 

(1) ทรัพยากรกายภาพ 

- ภูมิอากาศ 

- อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

- คุณภาพนํ้าผิวดิน 

- ทรัพยากรดิน 

- การชะลางพังทลายของดิน 

(2) ทรัพยากรชีวภาพ 

- ทรัพยากรปาไม 

- ทรัพยากรสัตวปา 

- นิเวศวิทยาทางนํ้า 

(3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

- การใชประโยชนท่ีดิน 

- คมนาคมขนสง 

- พลังงาน 

- การจัดการลุมนํ้า 

(4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

- ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม 

- โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

- ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
2-18 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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4) การวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการศึกษา ประกอบดวยรายละเอียด ดังน้ี 

(1) การประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอม โดยประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอมในปจจุบัน

วามีการเปล่ียนแปลงไปอยางมีนัยสําคัญหรือไม เมื่อเปรียบเทียบกับสถานภาพส่ิงแวดลอมท่ีไดศึกษาไวในรายงาน 

EIA ฉบับเดิม โดยพิจารณาถึงปจจัยท่ีทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมลง อะไรเปนแหลงสรางปญหา และแหลงใดเปน

แหลงรองรับปญหา ซึ่งโดยหลักการของการศึกษา และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ทําการประเมินสถานภาพ

ปจจุบันของส่ิงแวดลอมจากสถานภาพของดัชนีท่ีทําการศึกษาในระดับยอยแลวจึงทําการประเมินสถานภาพ

โดยรวม จากการบูรณาการดัชนีส่ิงแวดลอมแตละตัวซึ่งครอบคลุมส่ิงแวดลอมท้ังทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต อันจะทําใหเขาใจภาพรวมของระบบไดดีขึ้น เมื่อ

ประเมินสถานภาพส่ิงแวดลอมโดยรวมแลว ก็สามารถประเมินผลกระทบของโครงการท่ีมีตอส่ิงแวดลอมไดชัดเจน

มากขึ้น 

(2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนกิจกรรมในการจําแนก และการคาดคะเน

ผลกระทบของโครงการตอส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาท้ังขนาด หรือขอบเขต และทิศทาง (บวก หรือลบ) โดย

ประเมินท้ังกิจกรรมในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางโครงการ หากสถานภาพส่ิงแวดลอมมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยางมีนัยสําคัญ  

(3) การกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม พิจารณาจากทุกดัชนีท่ี

ไดรับผลกระทบทางลบจากกิจกรรมโครงการ จะนํามาวิเคราะหปญหา และเหตุของปญหา เพื่อดําเนินการกําหนด

มาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมาตรการจําเปนตองมีรายละเอียดท่ีชัดเจนวาตองดําเนินการ

อะไรบาง เพื่อท่ีจะลด / บรรเทาความรุนแรงของผลกระทบ การกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม สามารถเพิ่มเติมรายละเอียดของงาน หรือกิจกรรมของแผนงาน รวมท้ังรายละเอียดตาง ๆ เชน 

หนวยงานรับผิดชอบ พื้นท่ีดําเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ เปนตน รวมท้ังการใชหลักการผสมผสานเพื่อ

กําหนดมาตรการ และแผนปองกันแกไขท่ีมีประสิทธิภาพในการปองกันผลกระทบที่เกิดข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน 

(4) การกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม การติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนแผนงานท่ีถูกกําหนดข้ึนภายหลังเพื่อเปนระบบติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของแผน

ปองกันแกไขผลกระทบที่ไดดําเนินการไปแลวท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ซึ่งมีสวนท่ี

เก่ียวของกับท้ังกิจกรรมของโครงการ และทรัพยากรส่ิงแวดลอม โดยในแผนการติดตามตรวจสอบตองชัดเจน ระบุ

ดัชนีท่ีทําการตรวจวัดไวอยางชัดเจน พรอมท้ังระบุสถานท่ีดําเนินการ ระยะเวลา บุคลากร งบประมาณ ลักษณะ

งาน รวมท้ังรายละเอียดตาง ๆ  ใหชัดเจนมากท่ีสุด 



บทที่ 3 

ทรัพยากรกายภาพ 
 

3.1 คํานํา 

ทรัพยากรกายภาพ เปนทรัพยากรซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานภายในระบบนิเวศ ทําหนาท่ีชวยสนับสนุน

กิจกรรมตาง ๆ  สามารถสรางปจจัยการผลิต และชวยในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 

และสัมพันธกันไดดวย และยังมีหนาท่ีในการควบคุมบทบาท / การทํางาน ท้ังภายในระบบยอยของแตละ

ทรัพยากร และระบบนิเวศท่ีเก่ียวของ โดยทรัพยากรกายภาพที่สําคัญ เชน ลักษณะภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน การ

ชะลางพังทลายของดิน ทรัพยากรนํ้าท่ีพิจารณาท้ังดานอุทกวิทยานํ้าผิวดิน และคุณภาพนํ้าผิวดิน เปนตน ดังน้ัน 

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงองคประกอบ หรือโครงสรางของระบบส่ิงแวดลอมตาง ๆ ในกลุมทรัพยากร

กายภาพเพียงเล็กนอยก็อาจสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ในระดับความรุนแรงท่ีแตกตางกันไป ท้ังน้ี หาก

ระบบไมสามารถฟนคืนสภาพไดเองในระยะเวลาอันส้ันก็จะเกิดผลกระทบ และสรางปญหาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งจะ

นําไปสูสถานภาพของระบบที่อยูในสถานภาพเตือนภัย เส่ียงภัย และวิกฤต อันจะสงผลตอทรัพยากรชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิตของมนุษยในท่ีสุด 

 

ภูมิอากาศ 3.2 

3.2.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อทบทวนรายงานผลการศึกษา และศึกษาขอมูลสภาพปจจุบันของลักษณะภูมิอากาศ 

ไดแก ปริมาณนํ้าฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็วลม และการระเหยนํ้า บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี

ใกลเคียง 

2) เพื่อศึกษาสถานภาพของลักษณะภูมิอากาศเฉล่ียในรอบระยะเวลา 30 ป และประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง และหนาท่ีของระบบนิเวศในพื้นท่ีศึกษาของ

โครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการในการดําเนินโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได

ศึกษาไว  

3.2.2 วิธีการศึกษา 

1) ทบทวนขอมูลจากรายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 

2540 เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง และวิเคราะหขอมูลลักษณะภูมิอากาศใหเปนปจจุบันมากขึ้น 

2) วิเคราะหขอมูลอากาศในสวนสําคัญของขอมูล (Highlight) ไดแก คาสูงสุด และคาตํ่าสุดท่ี

เคยวัดได (Extreme maximum and minimum) คาเฉล่ียสูงสุด และคาเฉล่ียตํ่าสุด (Average maximum and 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

 (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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3) ประเมินสถานภาพของลักษณะภูมิอากาศ และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้น

จากการดําเนินโครงการ 

4) เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการในการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินโครงการ รวมท้ังมาตรการในการติดตามตรวจสอบ หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

3.2.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

การทบทวนผลการศึกษาดานลักษณะภูมิอากาศ พบวา ขอมูลสถิติภูมิอากาศของ

สถานีตรวจอากาศท่ีอยูใกลเคียงพื้นท่ีโครงการท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล พิจารณาจากขอมูลของสถานีตรวจ

อากาศจังหวัดนาน ซึ่งมีการรวบรวม และวิเคราะหขอมูลไวต้ังแตป พ.ศ. 2504–2538 รวมระยะเวลา 35 ป โดย

สรุปผลการศึกษาไดดังน้ี 

1.1) ขอมูลสภาพภูมิอากาศโดยท่ัวไป 

ปริมาณฝนรายป 1,253.1 มิลลิเมตร ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนสูงสุด 255.9 

มิลลิเมตร ในเดือนสิงหาคม และตํ่าสุด 8.0 มิลลิเมตร ในเดือนมกราคม ปริมาณฝนตกมากท่ีสุดใน 1 วัน มีคา 

170.5 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน มีจํานวนวันท่ีฝนตกตอป 123.0 วัน 

อุณหภูมิเฉล่ียรายป 25.7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 32.5 องศา

เซลเซียส อุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 20.2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดท่ีเคยบันทึกได 42.6 องศาเซลเซียส ในเดือน

เมษายน และเดือนมกราคมมีอุณหภูมิตํ่าสุด 4.4 องศาเซลเซียส คาเฉลี่ยพิสัยอุณหภูมิประจําป (Mean annual 

range of temperature) ของชวงเดือนท่ีรอนท่ีสุด และเดือนท่ีหนาวท่ีสุดมีคาเทากับ 23.1 

ความชื้นสัมพัทธของอากาศ เฉล่ีย 77.4 เปอรเซ็นต โดยคาความชื้นสัมพัทธ

สูงสุด 85.1 เปอรเซ็นต ในเดือนกันยายน และความชื้นสัมพัทธตํ่าสุด 66.0 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม 

ความเร็วลมเฉลี่ย 1.1 นอต ความเร็วลมสูงสุด 1.4 นอต ในเดือนเมษายน 

พฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม สวนความเร็วลมตํ่าสุด 0.7 นอต ในเดือนธันวาคม ซึ่งตามมาตราสวนแสดง

กําลังลมของโบฟอรต (Beaufort) ลมท่ีเกิดขึ้นเปนเพียงแคลมแผว (Light air) โดยลมแผวมีอัตราความเร็วลมอยู

ระหวาง 1-3 นอต หรือ 1.5 กิโลเมตรตอชั่วโมง โดยพื้นท่ีโครงการไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ในชวงเดือนตุลาคม ถึงกุมภาพันธ และไดรับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่น (Depression) และพายุใตฝุน (Typhoon) 

ในชวงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม และไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนเมษายนถึง

ตุลาคม 

การระเหยนํ้ารายป 1,242.4 มิลลิเมตร ปริมาณการระเหยนํ้าสูงสุด 142.9 ใน

เดือนเมษายน และเดือนธันวาคมมีอัตราการระเหยนํ้าตํ่าสุด 77.1 มิลลิเมตร 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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และจากขอมูลลักษณะภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน นํามา

แสดงความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝน  การระเหยนํ้า และอุณหภูมิเฉล่ีย โดยแสดงในรูปของกราฟเพื่อแบง

ชวงเวลาในรอบปออกเปนชวงแลงฝน  (Dry period) และชวงนํ้าหลาก หรือชวงมีฝน (Wet period) โดยชวงแลง

ฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน และชวงนํ้าหลาก หรือชวงมีฝน ระหวาง

เดือนเมษายนถึงตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน 

1.2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ท้ังในชวงระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง กิจกรรมการดําเนิน

โครงการไมมีผลกระทบ (0) ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากภูมิอากาศเปนสภาวะท่ีเกิดจาก

อิทธิพลในระดับทวีป และระดับโลก กิจกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีขนาดเล็กน้ีจึงไมสงผลตอลักษณะ

ภูมิอากาศ 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลลักษณะภูมิอากาศในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

ลักษณะอากาศในปจจุบัน พิจารณาท้ังจากสถิติขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสถานีตรวจ

อากาศจังหวัดนาน และสถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน ซึ่งเปนขอมูลระหวางป พ.ศ.2514-2550 รวม 36 

ป (ตารางท่ี 3-1 และตารางท่ี 3-2) นํามาศึกษาปริมาณฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ความเร็ว และทิศทางลม 

ปริมาณการระเหยนํ้า และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1) สถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน 

(1) ปริมาณฝนรายปเฉล่ีย 1,289 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือน

สิงหาคม เฉล่ีย 283.4 มิลลิเมตร และเดือนท่ีมีฝนตกนอยท่ีสุดคือ เดือนมกราคม เฉล่ีย 5.3 มิลลิเมตร ปริมาณฝน

ตกมากท่ีสุดใน 1 วัน 189.7 มิลลิเมตร ในเดือนกันยายน จํานวนวันท่ีฝนตกตอปเฉล่ีย 119 วัน เดือนท่ีมีจํานวน

วันท่ีฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือนสิงหาคม เฉล่ีย 22.5 วัน และเดือนท่ีมีจํานวนวันของฝนตกนอยท่ีสุด คือ เดือน

ธันวาคม เฉล่ีย 1.2 วัน 

(2) อุณหภูมิรายปเฉล่ีย 26.2 องศาเซลเซียส โดยคาอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 29.4 

องศาเซลเซียส ในเดือนเมษายน และอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 21.2 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิสูงสุด

เฉล่ีย 32.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 20.4 องศาเซลเซียส 

(3) ความชื้นสัมพัทธรายปเฉล่ีย 77 เปอรเซ็นต โดยมีคาความชื้นสัมพัทธ

เฉล่ียสูงสุด 84 เปอรเซ็นต ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียตํ่าสุดเทากับ 66 เปอรเซ็นต ใน

เดือนมีนาคม โดยความชื้นสัมพัทธตํ่าสุดท่ีเคยวัดไดเทากับ 11 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม 

(4) การระเหยนํ้ารายปเฉล่ีย 1,230.1 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีการระเหยนํ้ามาก

ท่ีสุดคือ เดือนเมษายน 138.4 มิลลิเมตร และเดือนท่ีมีการระเหยนํ้านอยท่ีสุดคือ เดือนธันวาคม 79.6 มิลลิเมตร 

(5) ทิศทาง และความเร็วลม พบวา ลมท่ีพัดมาจากทิศใต อยูระหวางเดือน

กุมภาพันธถึงกันยายน และเดือนธันวาคม สวนในเดือนตุลาคม และพฤศจิกายน เปนลมท่ีพัดมาจากทิศเหนือ 

สําหรับเดือนมกราคม เปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต ความเร็วลมเฉล่ียรายปมีคา 0.4 นอต ความเร็ว

ลมเฉล่ียสูงสุดมีคา 0.6 นอต ในเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม โดยลมพัดมาจากทิศใต และความเร็วลมเฉล่ียตํ่าสุด  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 3-1 ขอมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาบางประการของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน 

(ขอมูลปพ.ศ. 2514-2550) 
 

JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL

Pressure (Hectopascal)

Mean 1014.2 1011.8 1009.4 1007.5 1006.4 1005.0 1005.0 1005.3 1007.9 1011.0 1013.9 1015.9 1009.4

Ext. max. 1027.2 1024.8 1026.2 1021.0 1015.3 1012.6 1012.9 1013.1 1016.2 1021.1 1025.5 1028.3 1028.3

Ext. min. 1003.1 1000.4 998.5 995.8 997.4 995.8 996.0 995.2 996.6 1000.0 1003.7 1004.1 995.2

Mean daily range 6.8 7.2 7.2 6.8 5.7 4.6 4.4 4.6 5.2 5.5 5.8 6.4 5.8

Temperature (Celsius)

Mean 21.5 23.7 27.2 29.4 28.8 29.1 28.1 28.1 27.5 26.6 23.7 21.2 26.2

Mean max. 30.8 33.4 36.1 36.7 34.4 33.4 32.4 32.1 32.4 32.5 31.2 29.7 32.9

Mean min. 14.1 15.5 18.7 22.3 23.6 24.2 24.0 23.8 23.3 21.9 18.4 14.7 20.4

Ext. max. 36.8 38.3 41.8 43.0 41.9 40.3 37.8 38.4 36.3 36.6 36.0 35.3 43.0

Ext. min. 3.5 8.0 9.1 17.4 18.5 20.1 19.6 19.4 18.8 12.1 6.2 2.7 2.7

Relative Humidity (%)

Mean 76 70 66 68 77 80 82 84 84 82 80 78 77

Mean max. 96 93 89 89 92 92 93 95 96 95 96 96 94

Mean min. 45 38 37 43 56 61 65 68 65 60 54 48 53

Ext. min. 18 15 11 16 25 26 42 29 42 34 32 26 11

Dew Point (Celsius)

Mean 15.8 16.2 18.2 21.2 23.5 24.0 24.0 24.1 24.0 22.6 19.7 16.1 20.8

Evaporation (mm.)

Mean-pan 81.9 90.2 120.0 138.4 132.9 112.9 102.9 92.6 96.7 97.0 85.1 79.6 1230.1

Cloudiness (0-10)

Mean 2.8 2.3 2.5 3.8 6.3 7.6 8.2 8.4 7.1 5.5 4.3 3.2 5.2

Visibility (km.)

0700 L.S.T. 2.4 2.9 2.6 4.1 6.9 8.3 7.8 7.4 6.0 4.4 2.9 2.1 4.8

Mean 5.8 4.8 3.8 5.4 8.7 9.9 9.4 9.1 8.8 8.1 7.3 6.5 7.3

Wind (Knots)

Mean wind speed 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4

Prevailing wind SE S S S S S S S S N N S -

Max. wind speed 14 21 35 45 35 35 30 22 21 20 15 12

Rainfall (mm.)

Mean 5.3 9.7 38.2 94.5 190.8 148.2 202.9 283.4 220.3 72.9 15.9 7.0 1289.0

Mean rainy day 1.3 1.7 3.4 8.6 16.1 15.0 18.9 22.5 16.9 10.1 3.6 1.2 119.3

Daily maximum 41.0 42.3 65.0 77.2 97.7 77.3 155.2 135.6 189.7 80.1 89.2 72.6 189.7

Number of days with

Haze 23.0 26.1 29.7 25.0 8.4 2.3 1.1 0.6 2.2 6.6 10.0 16.9 151.9

Fog 10.2 1.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 1.9 6.1 12.5 15.5 47.8

Hail 0.0 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

Thunderstorm 0.3 0.8 3.4 8.6 12.6 8.9 7.3 10.7 10.2 4.1 0.6 0.1 67.6

Squall 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

45

 
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2550)  
 



 
 

ตารางที่ 3-2 ขอมูลลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาบางประการของสถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน 

(ขอมูลปพ.ศ.2514-2550) 

 
JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL

Pressure (Hectopascal)

Mean 1014.1 1012.6 1009.5 1007.8 1006.8 1005.5 1005.2 1006.0 1008.1 1011.7 1014.3 1016.4 1009.8

Ext. max. 1024.2 1025.1 1020.8 1021.3 1015.1 1011.6 1013.0 1013.4 1015.3 1022.2 1026.2 1028.5 1028.5

Ext. min. 1003.9 1001.9 996.7 998.1 998.3 997.4 996.4 996.2 997.2 1002.2 1004.3 1006.9 996.2

Mean daily range 6.7 7.3 7.4 6.8 5.6 4.5 4.2 4.5 5.1 5.3 5.7 6.2 5.8

Temperature (Celsius)

Mean 20.7 22.8 26.5 28.6 28.5 28.7 27.9 27.7 27.0 26.0 22.7 20.4 25.6

Mean max. 29.5 32.4 35.2 36.0 33.7 32.4 31.3 31.0 31.7 31.6 29.9 28.2 31.9

Mean min. 13.5 14.7 18.2 22.0 23.5 24.3 24.0 23.7 23.3 21.6 17.9 14.1 20.1

Ext. max. 34.8 37.5 40.2 41.7 41.4 39.5 36.2 36.7 36.5 35.9 39.6 33.8 41.7

Ext. min. 1.9 5.4 7.2 15.3 18.1 19.6 19.7 19.5 18.0 11.0 6.2 1.7 1.7

Relative Humidity (%)

Mean 79 73 69 72 80 82 85 86 86 84 82 80 80

Mean max. 96 95 92 92 94 94 95 95 96 96 97 97 95

Mean min. 44.5 35.5 32 42 53 62.5 67.5 68.5 66 59 52.5 47 52.5

Ext. min. 25 19 15 17 22 31 34 50 46 41 32 25 15

Dew Point (Celsius)

Mean 15.9 15.4 18.0 21.1 23.3 24.1 24.1 24.1 23.9 22.4 19.3 15.9 20.6

Evaporation (mm.)

Mean-pan 89.5 105.6 145.9 161.0 154.9 130.6 116.5 112.0 116.8 110.7 90.3 81.8 1415.3

Cloudiness (0-10)

Mean 2.4 2.0 2.4 4.2 6.6 8.2 8.7 8.8 7.6 5.8 4.2 2.9 5.3

Visibility (km.)

0700 L.S.T. 1.7 1.9 2.3 3.3 5.3 6.6 5.2 4.6 3.5 2.3 2.0 1.9 3.4

Mean 5.1 4.3 4.2 5.2 7.8 8.6 7.6 7.0 6.8 6.4 6.5 6.4 6.3

Wind (Knots)

Mean wind speed 0.5 0.6 0.9 0.9 0.8 1.0 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.6

Prevailing wind S S S S S S S S S SE NW S -

Max. wind speed 17 15 18 38 24 20 18 26 23 20 14 16 38

Rainfall (mm.)

Mean 8.2 8.3 37.9 98.2 195.5 192.6 255.7 291.9 219.7 74.9 23.5 9.7 1416.0

Mean rainy day 1.6 1.6 3.3 8.9 16.4 17.7 21.0 22.2 16.9 9.7 3.7 1.4 124.4

Daily maximum 35.5 55.5 82.5 162.5 102.0 150.0 149.9 147.1 100.2 70.7 116.9 61.7 162.5

Number of days with

Haze 26.5 26.9 29.3 25.5 10.0 1.0 2.6 0.7 5.4 9.2 14.0 16.5 167.6

Fog 15.8 4.2 1.0 0.3 0.4 0.2 0.5 0.6 3.3 14.2 17.3 18.5 76.1

Hail 0.0 0.0 0.3 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6

Thunderstorm 0.3 0.3 3.3 9.9 15.9 11.7 11.6 13.3 12.5 7.0 0.8 0.3 86.9

Squall 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.5

14.9 3.5 0.7 0.2 0.5 0.3 0.3 0.1 2.8 13.7 16.7 16.9  
ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา (2550)  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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มีคา 0.3 นอต ในเดือนกันยายนถึงธันวาคม และมกราคม โดยมีทิศทางลมจากทิศใตในเดือนกันยายน และลม

จากทิศเหนือในเดือนพฤศจิกายน 

  และเมื่อวิเคราะหผลการศึกษาโดยนําขอมูลเฉล่ียรายเดือนของความชื้น

สัมพัทธ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และการระเหยนํ้า เพื่อแบงชวงเวลาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแลงฝน (Dry period) 

และชวงมีฝน หรือชวงนํ้าหลาก (Wet period) โดยใชคาการระเหยนํ้า กับปริมาณนํ้าฝน และพิจารณา

ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝนกับอุณหภูมิ ซึ่งจากหลักเกณฑตาง ๆ สามารถแสดงชวงแลงฝน และชวงมีฝน

จากขอมูลของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน พบวา ชวงแลงฝน อยูระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม ประมาณ 

5 เดือน ชวงนํ้าหลาก (Wet period) อยูระหวางเดือนเมษายนถึงตุลาคม ประมาณ 7 เดือน (ภาพท่ี 3-1) 
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ภาพที่ 3-1 ความสัมพันธระหวางปริมาณฝน การระเหยนํ้า อุณหภูมิ และชวง Wet-dry period จากขอมูลของ

สถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน โดยใชขอมูลคาบ 36 ป (พ.ศ. 2514-2550) 

 

2.2) สถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน 

(1) ปริมาณฝนรายปเฉล่ีย 1,416 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีฝนตกมากท่ีสุดคือ เดือน

สิงหาคม 291.9 มิลลิเมตร และเดือนท่ีมีฝนตกนอยท่ีสุด เดือนกุมภาพันธเทากับ 8.3 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกมาก

ท่ีสุดใน 1 วัน มีคา 162.5 มิลลิเมตร ในเดือนเมษายน จํานวนวันท่ีฝนตกตอปเฉล่ีย 122.4 วัน เดือนท่ีมีฝนตกมาก

ท่ีสุดคือ เดือนสิงหาคม เฉล่ีย 22.2 วัน และเดือนท่ีมีฝนตกนอยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม เฉล่ีย 1.4 วัน 

ชวงน้ําหลาก ชวงแลงฝน ชวงแลงฝน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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    (2) อุณหภูมิรายปเฉล่ีย 25.6 องศาเซลเซียส โดยมีคาอุณหภูมิเฉล่ียสูงสุด 

28.7 องศาเซลเซียส ในเดือนมิถุนายน และอุณหภูมิเฉล่ียตํ่าสุด 20.4 องศาเซลเซียส ในเดือนธันวาคม อุณหภูมิ

สูงสุดเฉล่ีย 31.9 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิตํ่าสุดเฉล่ีย 20.1 องศาเซลเซียส 

(3) ความชื้นสัมพัทธรายปเฉล่ีย 80 เปอรเซ็นต โดยมีคาความชื้นสัมพัทธ

เฉล่ียสูงสุด 86 เปอรเซ็นต ในเดือนสิงหาคม และกันยายน ความชื้นสัมพัทธเฉล่ียตํ่าสุด 69 เปอรเซ็นต ในเดือน

มีนาคม โดยความชื้นสัมพันธตํ่าสุดท่ีเคยวัดไดเทากับ 15 เปอรเซ็นต ในเดือนมีนาคม 

(4) การระเหยนํ้ารายปเฉล่ีย 1,415.3 มิลลิเมตร เดือนท่ีมีการระเหยนํ้ามาก

ท่ีสุด เดือนเมษายนเทากับ 161 มิลลิเมตร และเดือนท่ีมีการระเหยนํ้านอยท่ีสุด คือ เดือนธันวาคม 81.8 มิลลิเมตร 

(5) ทิศทาง และความเร็วลม พบวา ลมท่ีพัดมาจากทิศใต อยูระหวางเดือน

มกราคมถึงกันยายน และเดือนธันวาคม สวนในเดือนตุลาคม เปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงใต สําหรับ

เดือนพฤศจิกายน เปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็วลมเฉลี่ยรายปมีคา 0.6 นอต ความเร็วลม

เฉล่ียสูงสุดมีคา 1.0 นอต ในเดือนมิถุนายน โดยลมจะพัดมาจากทิศใต และความเร็วลมเฉล่ียตํ่าสุดมีคา 0.3 นอต 

ในเดือนพฤศจิกายน โดยมีทิศทางลมจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 

และเมื่อวิเคราะหผลการศึกษาโดยนําขอมูลเฉล่ียรายเดือนของความชื้น

สัมพัทธ ปริมาณฝน อุณหภูมิ และการระเหยนํ้า เพื่อแบงชวงเวลาออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแลงฝน (Dry period) 

และชวงมีฝน หรือชวงนํ้าหลาก (Wet period) โดยใชคาการระเหยนํ้า กับปริมาณนํ้าฝน และพิจารณา

ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าฝนกับอุณหภูมิ ซึ่งจากหลักเกณฑตาง ๆ สามารถแสดงชวงแลงฝนและชวงมีฝน

จากขอมูลของสถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน พบวา ชวงแลงฝน (Dry period) อยูระหวางเดือนธันวาคม

ถึงเมษายน ประมาณ 5 เดือน และชวงนํ้าหลาก (Wet period) อยูระหวางเดือนพฤษภาคมถึงพฤศจิกายน 

ประมาณ 7 เดือน (ภาพท่ี 3-2)  

3) เปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลสภาพภูมิอากาศจากรายงานการวิ เคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ.2540 กับการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ.2550 สรุปรายละเอียดในแตละ

หัวขอ (ตารางท่ี 3-3) ท้ังของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน และสถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน ท่ี

วิเคราะหเพิ่มเติม พบวา ลักษณะภูมิอากาศโดยรวมไมแตกตางกันมากเมื่อเปรียบเทียบท้ังสองชวงเวลาท่ี

ทําการศึกษา ท้ังน้ีเน่ืองจากการดําเนินโครงการทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอมในพื้นท่ีระดับทองถ่ินภายใน

จังหวัด หรือพื้นท่ีขนาดเล็ก ไมมีอิทธิพลตอลักษณะภูมิอากาศซึ่งเปนปรากฏการณระดับภูมิภาค หรือระดับโลก 

3.2.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เมื่อพิจารณากิจกรรมของโครงการภายในขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา ซึ่งมีพื้นท่ี

ดําเนินการอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B แมวาจะมีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีเพื่อกอสรางระบบสงไฟฟา ท่ี

ตองมีการขุดหลุมกอสรางฐานรากเพื่อติดต้ังเสาไฟฟา และติดต้ังระบบสงไฟฟาก็ตาม ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีนอย

มาก หรืออาจไมเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศเลย ท้ังน้ีเพราะสภาพภูมิอากาศเปนสภาวะท่ีเกิดจากอิทธิพล 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 3-2 ความสัมพันธระหวางปริมาณฝน การระเหยนํ้า อุณหภูมิ และชวง Wet--dry period จากขอมูลของ

สถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน โดยใชขอมูลคาบ 36 ป (พ.ศ. 2514-2550) 

 

ตารางที่ 3-3 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะภูมิอากาศที่สําคัญ ระหวางผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
 

รายงานการศึกษาเดิม 
(พ.ศ. 2540) 

 ผลการศึกษา 
(พ.ศ. 2550) 

 (ขอมูลป 2514-2550) 
สถานีตรวจอากาศ 

ขอมูลลักษณะภูมิอากาศ หนวย 
(ขอมูลป 2504-2538) 
สถานีตรวจอากาศนาน 

 ทาวังผา นาน 

1. ปริมาณฝนรายปเฉล่ีย มิลลิเมตร 1,253.1  1,416.0 1,289.0 

2. อุณหภูมิเฉล่ีย องศาเซลเซียส     25.7  25.6 26.2 

3. ความชื้นสัมพัทธเฉล่ีย เปอรเซ็นต     77.4  80.0 77.0 

4. การระเหยนํ้ารายปเฉล่ีย มิลลิเมตร                 1,242.4  1,415.3 1,230.1 

5. ทิศทาง และความเร็วลม นอต                  SW/1.1  S-0.6 S-0.4 

 

 

ชวงแลงฝน ชวงแลงฝน ชวงน้ําหลาก 



 
 

ของมวลอากาศที่ปกคลุม และเคล่ือนไหวหมุนเวียนไปตามฤดูกาลตาง ๆ ท้ังในระดับทวีป และระดับโลก ประกอบ

กับมีพื้นท่ีดําเนินการกอสรางมีขนาดเล็กมาก จึงไมสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน จึง

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอลักษณะภูมิอากาศจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ดังน้ี 

1) ระหวางการกอสราง 

กิจกรรมการกอสรางของโครงการ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการในพื้นท่ีขนาดเล็กมีเพียง

กิจกรรมการขุดหลุมเพื่อกอสรางเสาสําหรับติดต้ังระบบสงไฟฟา และกิจกรรมที่เก่ียวของกับการกอสรางในพื้นท่ี

ชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสรางเฉพาะในบริเวณท่ีจะ

กอสรางเสาสายสงไฟฟาบริเวณยอดเขาเทาน้ัน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีไมสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ซึ่งเปนสภาวะท่ีเกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศท่ีสงผลในระดับทวีป และระดับโลก ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมี

ผลกระทบ (0) ตอลักษณะภูมิอากาศ 

2) ภายหลังการกอสราง 

กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการกอสรางมีเพียงกิจกรรมในการบํารุงรักษา และดูแลระบบ

สงไฟฟา ซึ่งไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลถึงสภาพภูมิอากาศ ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมี

ผลกระทบ (0) ตอลักษณะภูมิอากาศ 

 

3.3 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

3.3.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาทบทวนสภาพทางอุทกวิทยานํ้าผิวดิน และแหลงนํ้า ของพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุม

บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง รวมท้ังการพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการ (ถามี) 

2) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบศักยภาพทางอุทกวิทยา ซึ่งแสดงถึงสถานภาพดานอุทกวิทยานํ้าผิว

ดิน สําหรับประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ รวมถึงการเปล่ียนแปลงโดยภาพรวมจากการ

ดําเนินโครงการใหเปนปจจุบัน 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอสภาพทางอุทก

วิทยานํ้าผิวดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมตอไป 

หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

3.3.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) 

ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูลท่ีเก่ียวของตามท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว 

2) ขอบเขตการศึกษา ใชขอมูลทุติยภูมิซึ่งไดจากกรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทานเปน

ขอมูลหลัก รวมกับสํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลทางอุทกวิทยาในพื้นท่ีศึกษา เชน 

ปริมาณน้ําทาท่ีไดจากพื้นท่ีศึกษาเทียบกับปริมาณน้ําทาของกรมชลประทานในพื้นท่ีบริเวณเดียวกัน เปนตน โดย

ทบทวนจากขอมูลการกําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้า และอางอิงขอมูลจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 

3-9 



 
 

3) ศึกษารายละเอียดขอมูลพื้นฐานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ แผนท่ีการใช

ประโยชนท่ีดิน ขอมูลสถิติภูมิอากาศ ขอมูลปริมาณนํ้าทาในพื้นท่ีใกลเคียง เปนตน และรวบรวมขอมูลลักษณะ

ทางอุทกวิทยานํ้าผิวดินจากขอมูลทุติยภูมิของแหลงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ีโครงการ เชน กรมชลประทาน กรม

อุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนตน รวมท้ังใชขอมูลจากการศึกษาในรายงาน EIA 

ฉบับเดิม ซึ่งทําการศึกษาในพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย และลุมนํ้าหวยมอยนอย ตามท่ีนําเสนอไวในรายงาน EIA ฉบับ

เดิม รวมกับขอมูลท่ีรวบรวมเพิ่มเติม (ขอมูลถึงปจจุบัน ปพ.ศ. 2550) 

4) วิเคราะหศักยภาพทางอุทกวิทยา และการเปลี่ยนแปลงสภาพทางอุทกวิทยานํ้าผิวดิน ซึ่ง

แสดงถึงผลกระทบของการดําเนินกิจกรรมของโครงการท่ีมีผลตอสภาพการใหนํ้าของพื้นท่ีลุมนํ้า รวมท้ัง

เปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม ท้ังน้ีไดเปรียบเทียบขอมูลกับพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีใชใน

การศึกษาในรายงานฉบับเดิม โดยเปรียบเทียบขนาดพื้นท่ีลุมนํ้า และปริมาณนํ้า เพื่อหาสัมประสิทธิ์ในการ

คํานวณปริมาณนํ้าในลําธาร จากน้ันนําคาสัมประสิทธิ์ท่ีคํานวณไดไปคํานวณหาคาแฟคเตอรพื้นท่ีเพื่อคํานวณหา

ปริมาณนํ้า โดยมีสูตรท่ีใชในการคํานวณ ดังน้ี 
Q = 0.000004 A n 

โดยท่ี A = ขนาดพื้นท่ีลุมนํ้า (ตารางกิโลเมตร) นําคาสัมประสิทธิ์ (n) ซึ่งเปนการหา

ความสัมพันธระหวางปริมาณนํ้าในลําธาร และขนาดของพื้นท่ีลุมนํ้า (ท้ังน้ีพิจารณาจากขอมูลของพื้นท่ีลุมนํ้าท่ี

ทําการศึกษาอางอิงในรายงาน EIA ฉบับเดิม) ท่ีไดจากสมการเพื่อนํามาหาคาแฟคเตอร (Factor) สําหรับคํานวน

ปริมาณนํ้าในพื้นท่ีลุมนํ้า โดยมีสมการที่ใชในการคํานวณ ดังน้ี  
F = {A1 / A2} 0.9351 

    โดยท่ี A1    = พื้นท่ีลุมนํ้าหวยอวม (ขอมูลปพ.ศ. 2540) 

A2    = พื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย (ขอมูลปพ.ศ. 2550) 

n      = คาสัมประสิทธ = 0.9351 

ซึ่งคํานวณคาแฟคเตอร (F) ได 2.8918 และนําคาท่ีไดน้ีไปคํานวณกับพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีใชในการ

เปรียบเทียบ โดยในท่ีน้ีไดพิจารณาลุมนํ้าเดิมท่ีใชในการศึกษา ซึ่งไดแก ลุมนํ้าหวยอวม พื้นท่ีลุมนํ้า 2.92 ตาราง

กิโลเมตร 

5) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรม หากขอมูล

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ลุมน้ําหวยมอย 

ลุมน้ําหวยมอยนอย 

 

ภาพที่ 3-3 ขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผาน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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3.3.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ป 2540 

1.1) ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีลุมนํ้า 

ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

ไดแบงพื้นท่ีศึกษาออกเปน 2 ลุมนํ้ายอย คือ พื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย และพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอยนอย พื้นท่ี 2.96 และ 

1.07 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ มีสภาพเปนเทือกเขาสูง และสลับซับซอน มีความลาดชันของลุมนํ้า และลําธาร

สูง สภาพพื้นท่ีไมเหมาะแกการทําการเกษตร ความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต สภาพพื้นท่ีเปนปาดงดิบ

บริเวณริมนํ้าสลับกับปาเบญจพรรณ ดินคอนขางลึก มีการพัฒนาของชั้นดินท่ีดีครบทุกชั้นดิน เปนพื้นท่ีตนนํ้าลํา

ธารท่ีอยูระหวางประเทศไทยกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ใหการระบายนํ้าลงสู

ลุมนํ้านาน มีความสูงอยูระหวาง 400-700 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ลักษณะของลําธารเปนแบบ 

Dendritic pattern คือ ลักษณะของลําธารจะแตกออกเปนสาขายอย ๆ เหมือนการแตกของเสนกานใบของใบไม 

(Vein) ชนิดของลําธารเปนแบบ Perennial stream ซึ่งมีนํ้าไหลตลอดป 

จากรายงานขอมูลสภาพภูมิอากาศของสถานีตรวจอากาศนาน ป พ.ศ. 2504-

2538 พบวา มีปริมาณฝนรายป 1,253.1 มิลลิเมตร เปนปริมาณนํ้าฝนในชวงเดือนเมษายน-ตุลาคม (Wet period) 

1,171.5 มิลลิเมตร หรือรอยละ 93.5 ของปริมาณฝนในรอบป ปริมาณฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 255.9 มิลลิเมตร 

และตํ่าสุดในเดือนธันวาคม 7.8 มิลลิเมตร มีจํานวนวันท่ีฝนตกตอปเฉล่ีย 123.0 วัน ปริมาณการระเหยนํ้า 

1,242.4 มิลลิเมตร โดยมีปริมาณสูงสุดในเดือนเมษายน 142.9 มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนธันวาคม 77.1 

มิลลิเมตร 

การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญเปนปาดงดิบผสมกับปาเบญจพรรณ มีไมไผ

ขึ้นปะปนอยูโดยท่ัวไป ไมพบการทําการเกษตรในบริเวณพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากเปนพื้นท่ีตนนํ้าลําธารท่ีอยูติดกับ

เขตชายแดน สภาพดินเปนดินรวน ดินมีความชื้นสูง ความสามารถในการซึมนํ้าขณะดินอิ่มตัว (Soil Hydraulic 

Conductivity : Ks) สูงมาก ผลการวิเคราะหดินชั้นบน (0-25 เซนติเมตร) และดินชั้นลาง (25-50 เซนติเมตร) 

พบวา มีคา Ks ประมาณ 836 และ 300 มิลลิเมตร/ ชั่วโมง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ดินในพื้นท่ีลุมนํ้าแหงน้ีมีศักยภาพใน

การใหนํ้าฝนซึมไดหมด 

1.2) ลักษณะทางอุทกวิทยา 

(1) ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 2.96 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนํ้าทารายป 

1,892,400 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 51.02 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนรายป โดยมีปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลาก 

(เมษายน-ตุลาคม) 1,703,800 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 90.03 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้าท้ังหมด สวนในชวงฝนแลง 

(พฤศจิกายน-มีนาคม) ปริมาณนํ้า 188,600 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 9.97 เปอรเซ็นต ของปริมาณนํ้าท้ังหมด โดยมี

ปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน ประมาณ 421,200 ลูกบาศกเมตร และตํ่าสุดในเดือนมีนาคม ประมาณ 8,600 

ลูกบาศกเมตร 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(2) ลุมนํ้าหวยมอยนอย พื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณนํ้าทารายป 

608,100 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 45.12 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนรายป โดยมีปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลาก 

(เมษายน-ตุลาคม) 554,800 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 89.59 เปอรเซ็นตของปริมาณนํ้าท้ังหมด สวนในชวงฝนแลง 

(พฤศจิกายน-มีนาคม) ปริมาณนํ้า 63,300 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 10.41 เปอรเซ็นต ของปริมาณนํ้าท้ังหมด โดยมี

ปริมาณสูงสุดในเดือนกันยายน ประมาณ 139,200 ลูกบาศกเมตร และตํ่าสุดในเดือนมีนาคม ประมาณ 2,800 

ลูกบาศกเมตร 

(3) ลุมนํ้าหวยอวม พื้นท่ี 2.92 ตารางกิโลเมตร เปนพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีใชในการ

เปรียบเทียบ 

1.3) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(1) ระหวางการกอสราง การดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงน้ี มี

กิจกรรมหลัก คือ การกอสรางเสาไฟฟา และขึงสายไฟฟา กิจกรรมตัดตนไมตามแนวสายสง การสรางถนนชั่วคราว 

การกอสราง หรือการปรับปรุงถนน / เสนทาง ท่ีมีอยูในปจจุบันเพื่อใชในการดําเนินการกอสรางโครงการ ซึ่งในการ

กอสรางแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 500 เควี บริเวณพื้นท่ีดําเนินการกอสรางแนวสายสงไฟฟาแรงสูงจะตองมีการตัด

ตนไมเปนแนวกวางขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายสงไฟฟา ซึ่งจะตองตัดตนไมเปนแนวกวาง 60 เมตร ใน

บริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา และบริเวณท่ีกีดขวางการกอสรางระบบสงไฟฟา การดําเนินการในพื้นท่ีท่ี

เปนภูเขาสลับซับซอนเชนน้ี ยอมจะตองมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลกระทบในทางลบได เน่ืองจากจะมีการเปดพื้นท่ี

โลงตามแนวสายสงไฟฟาบริเวณเสาไฟฟา รวมไปถึงถนนท่ีใชขนสงวัสดุอุปกรณเพื่อการดําเนินการคร้ังน้ี ซึ่งสวนท่ี

จะไดรับผลกระทบโดยตรงคือ ตนไม และดิน การตัดตนไมเปดพื้นท่ีโลงทําใหประสิทธิภาพการดูดซับนํ้าฝน และ

การชะลอความรุนแรงของเม็ดฝนท่ีตกลงมาลดลง เม็ดฝนท่ีตกลงมาจะกระทบผิวดินโดยตรง ทําใหเกิดการอัดแนน

ของดินซึ่งทําใหความสามารถในการซึมนํ้าของดินลดลง เกิดนํ้าไหลบาหนาดิน (Surface runoff) เปนผลทําใหเกิด

การชะลางพังทลายของดิน (Erosion) การทับถมของตะกอนในทองลําธารทําใหนํ้าในลําธารมีความขุนสูง สงผล

กระทบตอไปยังระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และคุณภาพนํ้าภายในลุมนํ้า ซึ่งผลกระทบในระหวางดําเนินโครงการ

สามารถประเมินไดวามีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

(2) ภายหลังการกอสราง กิจกรรมภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ เปนกิจกรรม

ของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพสายสงไฟฟา และระบบสงไฟฟา และกิจกรรมการแผวถางส่ิงกีดขวาง

ใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง กิจกรรมเหลาน้ีจะมีผลกระทบนอยเมื่อเทียบกับในชวงระยะเวลาการกอสรางในชวงป

แรก การดําเนินการแผวถางตนไมก็ไมไดมีการเก็บริบเผาริบเหมือนการปลูกสรางสวนปา แตจะใหมีพืชปกคลุมดิน

ไว ซึ่งสามารถปกปองการกัดชะหนาดิน และปองกันการพังทลายของดินไดเปนอยางดี ดังน้ัน ประเมินไดวาไมมี

ผลกระทบ (0) ตอลักษณะอุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ป 2550  2) 

2.1) การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา พิจารณากําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าข้ึนใหมซึ่ง

ครอบคลุมท้ังพื้นท่ีโครงการ โดยไดพิจารณากําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าข้ึนมาใหมจากเดิมท่ีใชแผนท่ีลําดับชุด 

L7017 เปน L7018 ตามท่ีกรมแผนท่ีทหารจัดทําข้ึนใหม โดยปรับเปล่ียนหลักฐานอางอิงทางราบจากเดิม INDIAN 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.2) ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีลุมนํ้าหวยมอย สภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขาสูง และ

สลับซับซอน มีความลาดชันของลุมนํ้า และลําธารสูง พื้นท่ีสวนใหญมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต สภาพ

พื้นท่ีเปนปาดิบแลงในบริเวณท่ีเปนรองหวย สวนบริเวณท่ีเปนไหลเขา และยอดเขา มีสภาพเปนปาเบญจพรรณ 

สวนบริเวณท่ีเปนเนินเขาเต้ีย ๆ มีสภาพเปนพื้นท่ีไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียน ลักษณะลําธารมีขนาดเล็ก และมี

ความลาดชันสูงท้ังในทองลําธาร และริมฝงท้ังสองดาน ทองลําธารเปนกรวด หิน และทราย ดินคอนขางลึก มี

รองรอยการชะลางพังทลายของดินในบริเวณท่ีมีความลาดชัน ความสูงของพื้นท่ีระหวาง 420-723 เมตร จาก

ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ลักษณะลําธารเปนแบบ Intermittent มีนํ้าไหลในลําธารไมตลอดป ไหลเฉพาะในชวงฝน

เทาน้ัน มีความหนาแนนของลําธาร  (Stream density : Ds) 1.5 ลําธารตอตารางกิโลเมตร และความหนาแนน

ของการระบายนํ้า (Drainage density : Dd) 2.21 กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร ถือวามีการระบายนํ้าในระดับปาน

กลาง 

2.3) ขอมูลดานอุตุนิยมวิทยา พบวา ขอมูลในปจจุบัน (ถึงปพ.ศ.2550) ของสถานี

ตรวจอากาศจังหวัดนาน มีปริมาณฝนรายป 1,289 มิลลิเมตร โดยเปนปริมาณฝนในชวงเดือนเมษายนถึงตุลาคม

ซึ่งเปนชวงนํ้าหลาก (Wet period) 1,213.0 มิลลิเมตร หรือรอยละ 94.10 ของปริมาณฝนรายป ปริมาณฝนสูงสุด

ในเดือนสิงหาคม 283.4 มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนมกราคม 5.3 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ีฝนตกเฉล่ีย 119 วัน 

ปริมาณการระเหยนํ้ารายป 1,230.1 มิลลิเมตร สูงสุดในเดือนเมษายน 138.4 มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือน

ธันวาคม 79.6 มิลลิเมตร สวนขอมูลของสถานีตรวจอากาศทาวังผา จังหวัดนาน ซึ่งเปนสถานีท่ีอยูใกลเคียงพื้นท่ี

โครงการ และใชเปนขอมูลอางอิงเปรียบเทียบ มีปริมาณฝนรายป 1,416 มิลลิเมตร โดยเปนปริมาณฝนในชวง

เดือนเมษายนถึงตุลาคมซึ่งเปนชวงนํ้าหลาก (Wet period) 1,328.5 มิลลิเมตร หรือรอยละ 93.82 ของปริมาณฝน

รายป ปริมาณฝนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 291.9 มิลลิเมตร และตํ่าสุดในเดือนมกราคม 8.2 มิลลิเมตร จํานวนวันท่ี

ฝนตกเฉล่ีย 122.4 วัน ปริมาณการระเหยนํ้ารายป 1,415.3 มิลลิเมตร สูงสุดในเดือนเมษายน 161.0 มิลลิเมตร 

และตํ่าสุดในเดือนธันวาคม 81.8 มิลลิเมตร 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.4) การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีศึกษา ซึ่งไดแก ลุมนํ้าหวยมอย จากการศึกษาดวย

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวา  ประกอบดวยพื้นท่ีปาดิบแลง ปาเบญจพรรณเส่ือมโทรม และพื้นท่ีไรราง ขาว

ไร และไรหมุนเวียน สภาพดินเปนดินเน้ือละเอียด มีความชื้นสูง ความสามารถในการซึมนํ้าขณะดินอิ่มตัวดวยนํ้า 

(Ks) เร็วมาก ซึ่งจากผลการวิเคราะหตัวอยางดินชั้นบน (0-25 เซนติเมตร) และดินชั้นลาง (25-50 เซนติเมตร) 

พบวา คาสัมประสิทธิ์การซึมนํ้าเมื่อดินอิ่มตัว (Soil Hydraulic conductivity : Ks) 150.9 และ 128.0 เซนติเมตรตอ

ชั่วโมง ซึ่งแสดงใหเห็นวา ดินในพื้นท่ีลุมนํ้าแหงน้ีมีศักยภาพในการใหนํ้าซึมลงไปไดหมด 

2.5) ลักษณะทางอุทกวิทยา ลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร) มีปริมาณ

นํ้าทารายป 4,724,681 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 42.01 เปอรเซ็นตของปริมาณฝนรายป (เปรียบเทียบกับขอมูล

ปริมาณฝนของสถานีตรวจอากาศจังหวัดนานจนถึงปปจจุบัน) โดยมีปริมาณนํ้าในชวงนํ้าหลาก (เมษายน-

ตุลาคม) 4,240,009 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 89.74 เปอรเซ็นตของปริมาณท้ังหมด สวนในชวงฝนแลง 

(พฤศจิกายน-มีนาคม) มีปริมาณนํ้า 484,672 ลูกบาศกเมตร คิดเปน 10.26 เปอรเซ็นตของปริมาณท้ังหมด 

ปริมาณนํ้าสูงสุดในเดือนกันยายน 1,091,957 ลูกบาศกเมตร และตํ่าสุดในเดือนมีนาคม 21,978 ลูกบาศกเมตร 

โดยมีปริมาณนํ้าเฉล่ียรายปตอพื้นท่ี 519,767 ลูกบาศกเมตรตอตารางกิโลเมตร (ตารางท่ี 3-4) 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาอุทกวิทยานํ้าผิวดิน พบวา จากการกําหนดขอบเขตพื้นท่ี

ลุมนํ้าศึกษาขึ้นมาใหมท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี และลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏใน

ปจจุบัน และมีระบบฐานขอมูลท่ีสามารถใชประกอบในการอธิบายผลได อยางไรก็ตาม ผลการวิเคราะหขอมูลใน

สภาพปจจุบัน พบวา ปริมาณนํ้าผิวดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการมีปริมาณไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญเมื่อ

เปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าฝน คือ พื้นท่ีศึกษาเดิมซึ่งไดแก ลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 2.96 ตารางกิโลเมตร) ลุมนํ้า

หวยมอยนอย (พื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร) และลุมนํ้าหวยอวม (ลุมนํ้าเปรียบเทียบมีพื้นท่ี 2.92 ตารางกิโลเมตร) 

มีปริมาณนํ้าทาตอนํ้าฝนคิดเปน 51.02, 45.12 และ 44.65 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ในขณะท่ีลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 

9.09 ตารางกิโลเมตร) มีปริมาณนํ้าทาตอนํ้าฝนคิดเปน 42.01 เปอรเซ็นต เชนเดียวกันเมื่อพิจารณาปริมาณนํ้าตอ

หนวยพื้นท่ี พบวา ลุมนํ้าหวยมอย ลุมนํ้าหวยมอยนอย และลุมนํ้าหวยอวม มีปริมาณนํ้าตอหนวยพื้นท่ี 639,300, 

565,400 และ 559,500 ลูกบาศกเมตรตอตารางกิโลเมตร ตามลําดับ สวนลุมนํ้าหวยมอย มีปริมาณนํ้าตอหนวย

พื้นท่ี 519,767 ลูกบาศกเมตรตอตารางกิโลเมตร ซึ่งเปนไปตามหลักทฤษฏี คือ พื้นท่ีลุมนํ้าท่ีมีขนาดใหญขึ้น

ปริมาณนํ้าทาตอพื้นท่ีลุมนํ้าจะมีสัดสวนลดลง แตการเปล่ียนแปลงปริมาณนํ้าในรอบปก็มีลักษณะไมแตกตางกัน 

(ตารางท่ี 3-4 และตารางท่ี 3-5) 
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ตารางที่ 3-4 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยานํ้าผิวดิน บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

ปริมาณนํ้าในลําธาร (น้ําทา) 

ลุมน้ําที่ศึกษาในป พ.ศ. 25401 ลุมน้ําที่ศึกษาในป พ.ศ.

2550 เดือน 

หวยอวม (ลุมน้ําเปรียบเทียบ) หวยมอย หวยมอยนอย หวยมอย 2 
ลบ.ม. ลบ.ม. / ตร.กม. ลบ.ม. ลบ.ม. / ตร.กม. ลบ.ม. ลบ.ม. / ตร.กม. ลบ.ม. ลบ.ม. / ตร.กม. 

มกราคม 21,300 7,200 5,300 4,900 14,000 4,800 40,486 4,454 

กุมภาพันธ 10,400 3,500 3,600 3,400 9,600 3,300 27,762 3,054 

มีนาคม 8,600 2,900 2,800 2,600 7,600 2,600 21,978 2,418 

เมษายน 13,000 4,400 4,400 4,100 11,700 4,000 33,834 3,722 

พฤษภาคม 120,500 40,700 41,400 38,700 111,500 38,200 322,440 35,472 

มิถุนายน 222,300 75,100 62,500 58,400 168,800 57,800 488,142 53,701 

กรกฎาคม 290,100 98,000 91,600 88,400 254,300 87,100 735,394 80,901 

สิงหาคม 384,200 129,800 126,400 118,100 344,300 117,900 995,659 109,533 

กันยายน 421,200 142,300 139,200 130,100 377,600 129,300 1,091,957 120,127 

ตุลาคม 252,500 85,300 76,300 68,500 198,000 67,800 572,583 62,990 

พฤศจิกายน 111,000 37,500 39,100 36,800 106,900 36,600 309,137 34,008 

ธันวาคม 37,300 12,600 12,200 11,400 29,500 10,100 85,309 9,385 

รวม 1,892,400 639,300 604,800 565,400 1,633,800 559,500 4,724,681 519,767 

พื้นที่ลุมน้ํา  
2.96 1.07 2.92 9.09 

(ตร.กม.) 

ปริมาณน้ํ าท าต อ

ปริมาณนํ้าฝน (%) 
51.02 45.12 44.65 42.01* 

ปริมาณฝน (มม.) 
1,253.10 1,253.10 1,253.10 

1,289.0 (นาน) 

1,416.0 (ทาวังผา) 

 
หมายเหตุ : 1 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 

2 การวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน, 2550 
* ใชขอมูลปริมาณฝนของจังหวัดนาน (ขอมูลถึงปปจจุบัน) เปนขอมูลในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
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ตารางที่ 3-5 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะทางอุทกวิทยาท่ีสําคัญระหวางผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิมปพ.ศ.2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบันป พ.ศ.2550 
 

รายงานการศึกษาเดิม ผลการศึกษา 
 

(ป พ.ศ. 2540) (ป พ.ศ. 2550) 
ขอมูลดาน 

หนวย 
อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

หวยอวม* หวยมอย หอยมอยนอย  หวยมอย 

1. ปริมาณนํ้าทารายป ลบ.ม. 1,892,400 604,800 1,633,800  4,724,681 

2. พื้นท่ีลุมนํ้า ตร.กม. 2.96 1.07 2.92  9.09 

3. ปริมาณนํ้าทารายป 
ลบ.ม.ตอตร.กม. 

    ตอหนวยพื้นท่ี 
639,300 565,400 559,500  519,767 

4. ปริมาณฝนรายป มิลลิเมตร 1,253.10 1,253.10 1,253.10  1,289.0 

5. ปริมาณนํ้าทาตอ 
เปอรเซ็นต 51.02 45.12 44.65  42.01 

    ปริมาณนํ้าฝน 

หมายเหตุ : * ลุมนํ้าเปรียบเทียบ 
 

3.3.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

การกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต มีกิจกรรม

ท่ีเกิดขึ้น คือ การกอสรางเสาไฟฟา และติดต้ังระบบสงไฟฟา ซึ่งตองมีกิจกรรมการตัดตนไม และส่ิงกีดขวางใน

บริเวณพื้นท่ีท่ีจะกอสรางเสาไฟฟา รวมท้ังบริเวณที่กีดขวางการกอสรางออก นอกจากน้ันตองมีการลําเลียงวัสดุ

อุปกรณสําหรับการกอสรางเขาสูพื้นท่ีดําเนินการตามเสนทางท่ีมีอยูเดิม รวมท้ังอาจตองมีการปรับปรุงเสนทางให

สามารถใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการได ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ี กอใหเกิดผลกระทบทางลบ เน่ืองจาก

จะมีการเปดพื้นท่ีโลงในบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา รวมไปถึงเสนทางท่ีใชขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งสวนท่ีจะ

ไดรับผลกระทบโดยตรงคือ ตนไม และดิน การตัดตนไมเปดพื้นท่ีโลงทําใหประสิทธิภาพการดูดซับนํ้าฝน และการ

ชะลอความรุนแรงของเม็ดฝนท่ีตกลงมาลดลง ฝนท่ีตกลงมาจะกระทบผิวดินโดยตรง เกิดการอัดแนนของดินทําให

ความสามารถในการซึมนํ้าของดินลดลง เกิดนํ้าไหลบาหนาดิน (Surface runoff) เปนผลใหเกิดการชะลาง

พังทลายของดิน (Erosion) การทับถมของตะกอนในทองลําธารนํ้าในลําธารมีความขุนสูง และสงผลกระทบตอไป

ยังระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และคุณภาพนํ้าภายในลุมนํ้า แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากพ้ืนท่ีดําเนินการมีพื้นท่ีขนาด

เล็กมีการดําเนินการกอสรางเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ียอดเขาท่ีจะติดต้ังเสาสายสงไฟฟาเทาน้ัน ไมไดเปดพื้นท่ีออก

ท้ังหมด ดังน้ัน จึงประเมินไดวา มีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอการเปล่ียนแปลง ดานกระบวนการทาง

อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 
 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2) ภายหลังการกอสราง 

กิจกรรมภายหลังการกอสราง มีเฉพาะกิจกรรมของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการดูแล 

และบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาเทาน้ัน ซึ่งอาจตองมีการควบคุมตนไม และส่ิงกีดขวางท่ีจะเปนอันตรายตอระบบสง

ไฟฟาออกดวย ซึ่งสภาพพื้นท่ีท่ีมีพืชขึ้นปกคลุมดินแลวจึงทําใหสภาพปญหาที่เกิดข้ึนตอดิน การชะลางพังทลาย

ของดิน การซึมนํ้าผานผิวดิน และกระบวนการทางอุทกวิทยาอื่น ๆ ไมเปล่ียนแปลงจากสภาพเดิมมากนัก ดังน้ัน 

ภายหลังการกอสรางของโครงการจึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) เกิดขึ้นตอลักษณะอุทกวิทยานํ้าผิวดิน 
 

3.4 คุณภาพน้ําผิวดิน 

3.4.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษา ทบทวนรายงานผลการศึกษาฉบับป พ.ศ. 2540 และวิเคราะหสถานภาพปจจุบัน

ของคุณภาพนํ้าผิวดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียงท่ีคาดวาจะมีการเปล่ียนแปลงจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ 

2) เพื่อประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอคุณภาพนํ้าผิวดิน และระบบนิเวศของแหลงนํ้า ในชวง

ของการกอสราง หรือการดําเนินโครงการ ตลอดจนผลดานกระทบอื่น ๆ ท่ีสําคัญ ท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

3) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลการศึกษา ฉบับปพ.ศ. 2540 และผลการศึกษาในปจจุบัน ป

พ.ศ. 2550 

4) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เกิดข้ึนตอคุณภาพนํ้าผิวดิน ท้ังในระยะ

กอสราง และภายหลังการกอสราง ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปน

รูปธรรม และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไป

จากท่ีไดศึกษาไว 

3.4.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูลอื่น ๆ ตามท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว 

2) ศึกษาขอมูลคุณภาพนํ้าผิวดินโดยอางอิงตําแหนงจากจุดเก็บตัวอยางเดิมท่ีไดกําหนดไวใน

รายงาน EIA ฉบับเดิม เพื่อกําหนดแนวทางในการศึกษาดานคุณภาพนํ้าผิวดิน ท้ังน้ีไดกําหนดดัชนีคุณภาพนํ้า

ตามท่ีไดระบุไว เพื่อเปนขอมูลสําหรับเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

และอางอิงขอมูลเดิม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา 

3) กําหนดจุดเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน และวิธีการในการเก็บตัวอยาง อางอิงตามแนวทางที่กําหนด

ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม โดยมีจํานวน 3 จุด และกําหนดดัชนีคุณภาพนํ้า

ใหครอบคลุมตามท่ีมีการศึกษาไวท้ังคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ เพื่อเปรียบเทียบกับขอมูลท่ีได

ศึกษาไวแลว ซึ่งกําหนดใหครอบคลุมคุณภาพนํ้าสําหรับการใชประโยชนเพื่อการอุปโภค-บริโภค การดํารงชีวิตของ

สัตวนํ้า และการชลประทาน รวมท้ังการปนเปอนท่ีมีในแหลงนํ้าปจจุบัน โดยกําหนดดัชนีการวิเคราะหตัวอยางนํ้า

ผิวดินไวตามวิธีท่ีอธิบายใน Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water (APHA, 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ท้ังน้ีเพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยไดดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน 

รวม 3 สถานี (ภาพท่ี 3-4) ระหวางวันท่ี 24-26 ตุลาคม 2550 บริเวณแหลงนํ้าซึ่งแนวสายสงไฟฟาพาดผานแหลง

นํ้าในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B โดยมีรายละเอียดของจุดเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน ดังน้ี 

สถานีท่ี 1 ตนนํ้าลํานํ้ายาว              พิกัด 0678265 E 2155091 N 

สถานีท่ี 2 ลํานํ้ายาว              พิกัด 0677671 E 2151465 N 

สถานีท่ี 3 ทายลํานํ้ายาว บริเวณบานสองแคว พิกัด 0676772 E 2148208 N 

4) ศึกษาวิเคราะหสถานภาพของคุณภาพนํ้าในสถานภาพปจจุบัน รวมท้ังเปรียบเทียบความ

แตกตางกับผลการศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นตอการเปล่ียนแปลง

คุณภาพนํ้าผิวดิน 

5) เสนอแนะมาตรการการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมทั้งมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

3.4.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ป พ.ศ. 2540 

1.1) การกําหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดิน กําหนดไวท้ังหมด 3 จุด ไดแก จุดท่ี 

1 (B1) ตนนํ้าของลํานํ้ายาว จุดท่ี 2 (B2) ลํานํ้ายาว และจุดท่ี 3 (B3) ลํานํ้ายาว  

1.2) การศึกษาดานคุณภาพนํ้าผิวดิน จากผลการวิเคราะหขอมูล พบวา การเก็บ

ตัวอยางนํ้าคร้ังท่ี 1 (ระหวางวันท่ี 9–12 เมษายน 2539) คุณภาพในแหลงนํ้ามีคุณภาพดี ยกเวนบริเวณท่ีอยูใกล

ชุมชนท่ีมีปริมาณแบคทีเรีย (Total and Fecal coliform bacteria) คอนขางสูง สวนการเก็บตัวอยางคร้ังท่ี 2 

(ระหวางวันท่ี 26-28 กรกฏาคม 2539) มีความขุนสูง และปริมาณการปนเปอนสูงขึ้น 

1.3) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม มีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ในชวง

ระหวางการกอสราง และไมมีผลกระทบ (0) ภายหลังการกอสราง ตอคุณภาพนํ้าผิวดิน ซึ่งการดําเนินโครงการ

อาจสงกระทบตอคุณภาพนํ้าผิวดินในชวงเริ่มตนของการกอสรางท่ีเกิดขึ้นจากการชะลางพังทลายของดิน แตการ

ฟนคืนสภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีทําใหสภาพความรุนแรงของปญหาส่ิงแวดลอมลดลง 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ป พ.ศ. 2550 
การศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดิน (ตารางท่ี 3-6) บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เค

วี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) และพื้นท่ีใกลเคียง ทําการ
เก็บขอมูลระหวางวันท่ี 24–26 ตุลาคม 2550 ไดผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 3 -4 ตําแหนงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางนํ้า โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี    

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

สถานีที่ 1 

สถานีที่ 2 

สถานีที่ 3 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 3-6 ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันท่ี 24-26 ตุลาคม 2550) 
 

สถานี คามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย 

1 2 3 1 2 3 4 5 
1. อุณหภูมินํ้า( water temperature) Degree Celsius 25 27.7 26.2 ธ ธ’ ธ’ ธ’ - 

2. ความโปรงใส ( Transparency) cm. +15 +34 +28     - 

3. ความเปนกรด-ดาง (pH) unit 7.6 7.8 7.78 ธ 5-9 5-9 5-9 - 

4.ออกซิเจนละลายนํ้า ( Dissolved oxygen) mg./l 3.8 4.5 4 ธ 6.0 4.0 2.0 - 

5. ความขุน ( Turbidity) NTU 17 23 25.6 >10***    - 

6. ความนําไฟฟา( Conductivity) microS./cm 190.1 157.3 159.4     - 

7. คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) mg/l 0.3 0.7 1.1 ธ 1.5 2.0 4.0 - 

8. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) mg/l 67.0 8.5 18.0     - 

9. ปริมาณของแข็งละลายนํ้า (TDS) mg/l 81.4 118.6 124.3     - 

10. ความกระดาง (Hardness) mg/l as CaCO3 40.0 52.0 54.0 >500***    - 

11. ความเปนดาง ( Alkalinity ) mg/l 45.5 48.3 49.6.4     - 

12. ไนเตรต (NO3
-) mg/l 0.08 0.01 0.04 ธ  5.0  - 

13. ฟอสเฟต (PO4
3-) mg/l 0.277 0.234 0.175     - 

14. แคลเซียม (Ca) mg/l 33.21 44.41 45.5     - 

15. แมกนีเซียม (Mg) mg/l 0.49 0.24 4.8     - 

16. โซเดียม (Na) mg/l 1.20 1.77 3.0     - 

17. Sodium Absorption Ratio (SAR) - 1.26 1.23 1.09     - 

18. คลอไรด (Cl) mg/l 7.0 6.5 14.2     - 

19. ซัลเฟต (SO4
2-) mg/l 0.5 0.5 1.0 >250***    - 

20. เหล็ก (Fe) mg/l 0.270 0.415 0.407 >0.5***    - 

21. แมงกานีส (Mn) mg/l 0.023 0.032 0.069 ธ  1.0  - 

22. ตะก่ัว (Pb) mg/l 0.0078 0.0185 0.0394 ธ  0.05  - 

23. ทองแดง (Cu) mg/l ND ND 0.0715 ธ  0.1  - 

24. สังกะสี (Zn) mg/l 0.0287 0.0207 0.1634 ธ  1.0  - 

25. โครเม่ียม (Cr) mg/l ND ND 0.4163 >0.05***    - 

26. แคดเม่ียม (Cd) mg/l ND ND 1.133 ธ  
0.005* 

0.05** 
 - 

27. ปรอท (Hg) mg/l ND ND ND >0.001***    - 

28. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 ml 240 400 1100 ธ 1,000 4,000 - - 

(Fecal Coliform Bacteria)          

29. โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด MPN/100 ml 2,000 1,400 1500 ธ 5,000 20,000   

(Total Coliform Bacteria)          

30. สารกําจัดศัตรูพืช          

(Organochlorine Pesticides)          

-ดีดีที (DDT) ppb ND ND ND ธ  1.0  - 

-แอลฟา-บีเอชซี (Alpha-BHC) ppb ND ND ND ธ  0.02  - 

-อัลดริน (Aldrin) ppb ND ND ND ธ  0.1  - 

-ดีลดริน (Dieldrin) ppb ND ND ND ธ  0.1  - 

-เอนดริน (Endrin) ppb ND ND ND ธ    - 

-เฮปตาคลอร และเฮปตาคลอร อีปอกไซด ppb ND ND ND ธ  0.2  - 

(Heptachlor and Heptachlor epoxide)          

หมายเหตุ  ND = Non detectable , ธ เปนไปตามธรรมชาติ , ธ’ อุณหภูมิของนํ้าจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส  

* นํ้าท่ีมีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร , ** นํ้าท่ีมีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไมเกินกวา 100 มิลลิกรัมตอลิตร 

*** เกณฑคุณภาพนํ้าประปากรมอนามัย พ.ศ.2543 

แหลงท่ีมา  : มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537)  และเกณฑคุณภาพนํ้าประปากรมอนามัย พ.ศ.2543 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.1) สถานีท่ี 1 บริเวณตนนํ้าลํานํ้ายาว ลํานํ้ามีระดับความลึกเฉล่ีย 0.2 เมตร ความขุน

ของน้ํา 17 NTU ความกระดาง 40 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนดาง 45.5 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณไนเตรท 0.08 

มิลลิกรัมตอลิตร และปริมาณฟอตเฟส 0.277 มิลลิกรัมตอลิตร มีสภาพเปนแหลงนํ้าไหล แตเกิดความขุนในบาง

ชวง 

จากการไหลของนํ้าในพื้นทองนํ้าท่ีเปนโคลน แตสภาพท่ัวไปน้ํามีความใส สามารถมองเห็นพื้นท่ีทองนํ้าไดชัดเจน 
โดยพื้นทองนํ้ามีสภาพเปนกรวด 

2.2) สถานีท่ี 2 บริเวณลํานํ้ายาวกอนผานบานสองแคว เปนแหลงนํ้าไหล ความขุนของ
นํ้า 23 NTU คุณภาพนํ้าโดยท่ัวไปอยูในเกณฑธรรมชาติ มีความกระดาง และความเปนดางตํ่า ความเปนกรด-ดาง
ของน้ํา 7.8 ปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าสูงถึง 4.5 มิลลิกรัมตอลิตร 

2.3) สถานีท่ี 3 บริเวณปลายลํานํ้ายาว บานสองแคว เปนลําหวยเล็ก ระดับนํ้าต้ืน นํ้า
นอย และเปนการกักขังนํ้าเปนชวง ๆ จากเศษขอนไม และกิ่งไม คา BOD 1.1 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งสูงกวาบริเวณ
ตนนํ้าเล็กนอย 

ผลการศึกษาคุณภาพนํ้าในเดือนตุลาคม 2550 สรุปไดวา คุณภาพนํ้ามีปริมาณของธาตุอาหาร

ไนเตรท และฟอสเฟตเล็กนอย แตคุณภาพสวนใหญอยูในเกณฑดี สวนสภาพของลํานํ้านํ้าลึกเฉพาะบางตอน แต

เปนแหลงนํ้าไหล สวนในฤดูแลงมีปริมาณนํ้านอย 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

   จากการเปรียบเทียบขอมูลคุณภาพนํ้าผิวดินท่ีศึกษาในปพ.ศ. 2540 กับปจจุบัน ปพ.ศ. 

2550 (ตารางท่ี 3-7)  แตสถานีเก็บตัวอยางในการศึกษาคร้ังน้ี (ปพ.ศ. 2550) เก็บตัวอยางในพื้นท่ีทายนํ้ากวาผล

การศึกษาในปพ.ศ. 2540 และเปนการศึกษาในชวงปลายฤดูฝน แตสภาพของแหลงนํ้า และคุณสมบัติของน้ําท้ัง

ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ไมแตกตางจากการศึกษาในรายงานฉบับเดิมอยางมีนัยสําคัญ โดยคุณภาพนํ้าผิว

ดินมีความแตกตางเล็กนอยตามสภาพของฤดูกาล คือ ในชวงฤดูแลง มีความเปนดาง และคาการนําไฟฟาสูงกวา

ในฤดูฝน แตโดยภาพรวมคุณภาพนํ้าผิวดินยังจัดอยูในเกณฑดี ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดินประเภทท่ี 3 

เหมือนกัน 

3.4.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

จากสภาพของแหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการซึ่งเปนแหลงนํ้าต้ืน มีนํ้าไหลแรงในชวงฤดูฝน 

ซึ่งกิจกรรมการกอสรางองคประกอบตาง ๆ ของโครงการอาจกอใหเกิดความขุน และตะกอนแขวนลอยทางดาน

ทายนํ้าของลํานํ้าเพิ่มขึ้น แตการกอสรางจะทําในชวงฤดูแลงซึ่งลํานํ้ามีนํ้าไหลคอนขางนอย มีนํ้าในบางชวง 

หรือไมมีนํ้าในลํานํ้าเลย รวมท้ังพื้นท่ีดําเนินโครงการท่ีจะถูกเปดพื้นท่ีสําหรับการกอสรางเสาสายสงไฟฟามีพื้นท่ี

เพียงเล็กนอยบริเวณท่ีเปนยอดเขาเทาน้ัน ท้ังน้ีผลกระทบท่ีสงผลตอคุณภาพนํ้าผิวดินนอกจากเปนผลท่ีเกิดขึ้น

จากการเปดพื้นท่ีเพื่อการกอสรางแลว การปรับปรุงเสนทาง และการขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ ก็สงผล

ใหเกิดความขุนลงสูแหลงนํ้าไดเชนกัน ดังน้ัน จึงประเมินไดวาเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอคุณภาพ

นํ้าผิวดิน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 3–7 การเปรียบเทียบผลการศึกษาคุณภาพนํ้าผิวดินจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม

(EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
 

รายงานการศึกษาเดิม (ปพ.ศ. 2540) ผลการศึกษา (ปพ.ศ. 2550) 
ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน 

ฤดูแลง (เม.ย.) และฤดูฝน (ก.ค.) 2539 ปลายฤดูฝน (ต.ค. 2550) 

BOD ฤดูแลง คาระหวาง 0.40-1.00 มิลลิกรัมตอ

ลิตร และในฤดูฝน คาระหวาง 0.50-0.65 

มิลลิกรัมตอลิตร                                      

คาระหวาง 0.30-1.10 มิลลิกรัมตอลิตร 

คาความเปนกรด-ดาง 

(pH) 

มีคาระหวาง 6.90-8.35 บริเวณทายนํ้าน้ํา

ยาวที่ผานชุมชน จะมีความเปนดางมากกวา

บริเวณตนน้ํา  

มีคาระหวาง 7.60-7.80 โดยทุกสถานีมีคา

ใกลเคียงกัน ซึ่งแสดงวา คุณภาพน้ําในชวง

ปลายฤดูฝนมีสภาพดีกวาในชวงตนฤดูฝน 

และฤดูแลง 

ความนําไฟฟา (EC) มีคา 320.0-370.0 μs/cm. ในฤดูแลง และ 

110.0-126.0 μs/cm. ในฤดูฝน 

มีคา 157.0-190.1 μs/cm. 

ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ฤดูแลง มีคา 1.31-7.70 มิลลิกรัมตอลิตร 

และ 6.38-6.40 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูฝน ที่

มีน้ําไหลแรง 

มีคาระหวาง 3.80-4.60 มิลลิกรัมตอลิตร ใน

สภาพน้ําไหลเล็กนอย 

ความขุน (Turbidity) มีคาระหวาง 3.9-13.0 NTU ในฤดูแลง และ 

22.0-30.0 NTU ในฤดูฝน                              

มีคาระหวาง 17.0-25.6 NTU 

 ของแข็งละลายนํ้า (TDS) มีคา 178-230 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูแลง 

และ 95.2-120 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูฝน   

มีคาระหวาง 81.4-124.3 มิลลิกรัมตอลิตร 

 

ความกระดางทั้งหมด 

(Hardness) 

มีคา 133-161 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูแลง 

และ 45-57 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูฝน 

มีคาเทากับ 40-54 มิลลิกรัมตอลิตร แสดงวา

น้ําที่มีความกระดางตํ่าในชวงฤดูฝน 

ความเปนดาง (Alkalinity) ฤดูแลง มีคา 132.6-152.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

และ 43.2-63.3 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูฝน   

มีคาระหวาง 45.5-49.6 มิลลิกรัมตอลิตร 

ไนเตรท (NO3) มีคาระหวาง 0.05–0.07 มิลิลกรัมตอลิตร ใน

ฤดูแลง และ 0.12-0.68 มิลลิกรัมตอลิตร ใน

ฤดูฝน                                               

มีคาระหวาง 0.01–0.08 มิลลิกรัมตอลิตร 

 ฟอสเฟต (PO4
3-) มีคา 6.90-8.35 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูแลง 

และ 0.12-0.22 มิลลิกรัมตอลิตร ในฤดูฝน  

มีคาระหวาง 0.0175-0.277 มิลลิกรัมตอลิตร 

โดยทุกสถานีมีคาใกลเคียง  

โลหะหนัก มีคาต่ําไมเกินคามาตรฐาน มีคาต่ําไมเกินคามาตรฐาน   

 โคลิฟอรมแบคทีเรีย 

(Coliform bacteria)  

บริเวณท่ีผานพื้นที่ชุมชน มีคา Total  

coliform และ Fecal coliform คอนขางสูง 

มีคา Total coliform  และ Fecal coliform 

คอนขางสูงในบริเวณผานพื้นที่ชุมชน 

มาตรฐานคุณภาพน้ํา   ผิว

ดิน 

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2) ภายหลังการกอสราง 

สําหรับผลกระทบภายหลังการกอสรางของโครงการ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการดูแล

บํารุงรักษาระบบสงไฟฟา และมีการฟนคืนสภาพเองตามธรรมชาติของพื้นท่ี ทําใหไมมีผลกระทบเกิดข้ึนตอ

คุณภาพนํ้าผิวดิน ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอคุณภาพนํ้าผิวดิน 
 

3.5 ทรัพยากรดิน 
3.5.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาทบทวนรายงานผลการศึกษาฉบับปพ.ศ. 2540 และวิเคราะหสภาพปจจุบันของ

ทรัพยากรดิน ในพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนตอทรัพยากรดินจากการดําเนินกิจกรรมของ

โครงการท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง และเปรียบเทียบผลกับรายงานฉบับปพ.ศ. 2540 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอทรัพยากรดิน 

ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

3.5.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูลอื่น ๆ ตามท่ีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว เชน กรมพัฒนาท่ีดิน สํานักงาน

นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) เปนตน รวมท้ังจัดหาแผนท่ีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ ของกรมแผนท่ีทหาร แผนท่ีดินจังหวัดนาน ของกรมพัฒนาท่ีดิน แผนท่ีพื้นท่ีโครงการ จาก

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เปนตน 

2) ศึกษาสภาพปจจุบันของทรัพยากรดิน โดยพิจารณาสมบัติของดินท้ังทางดานกายภาพ เคมี 

และความอุดมสมบูรณของดิน โดยการเก็บตัวอยางดินจํานวน 3 จุด ซึ่งอางอิงตามการศึกษาในรายงาน EIA ฉบับ

เดิม (ภาพท่ี 3-5) แตละจุดเก็บตัวอยางดินแบบผสม (Composite sample) โดยเก็บแบบสามเหล่ียมดานเทาให

หางกันจุดละ 50 เมตร ตัวอยางดินท่ีเก็บเปนดินบนท่ีระดับความลึก 0-25 เซนติเมตร โดยการใชพล่ัวขุดใหเปนรูป

ตัววี (V) แซะดินตามมุมเอียงจากดานใดดานหน่ึงใหหนาประมาณ 1 น้ิวออกมาแลวใชมีดตัดขอบตามความยาว

ของใบพลั่วออกขางละ 1 น้ิว ท้ัง 2 ดาน ผสมดินจาก 3 จุดเขาดวยกันใหสม่ําเสมอแลวจึงแบงมาเปนตัวแทน

ตัวอยางละ 1 กิโลกรัม และสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

3) นําสงตัวอยางดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนามเพื่อวิเคราะหสมบัติของดิน ท้ังสมบัติทาง

กายภาพ ไดแก เน้ือดิน (Soil texture) และองคประกอบของดิน สมบัติทางเคมี ไดแก คาความเปนกรด-ดางของ

ดิน (pH) ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic matter) และความอุดมสมบูรณของดิน ซึ่งประกอบดวย ปริมาณอินทรีย

ไนโตรเจน (N) ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ท่ีเปนประโยชน และปริมาณโปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และ

แมกนีเซียม (Mg) ท่ีเปนประโยชน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 3-5  สภาพพื้นท่ีศึกษา และจุดเก็บตัวอยางทรัพยากรดิน บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ลุมน้ําหวยมอย) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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4) วิเคราะห และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ รวมท้ัง

เปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม 

5) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไป

จากท่ีไดศึกษาไว 

3.5.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540  

1.1) สมบัติทางกายภาพของดิน : ดินในบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา จัดอยูในชุดดิน

บริเวณท่ีเปนภูเขา (SC : Slope complex) เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต ซึ่งบริเวณท่ี

เปนภูเขาเหลาน้ี ไมเหมาะท่ีจะนํามาใชประโยชนในการทํากิจกรรมใด ๆ เพราะเส่ียงตอการเกิดการชะลาง

พังทลายของดินสูงมาก ตองรักษาเอาไวใหคงสภาพปาตามธรรมชาติใหดีท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดเพื่อสงวนไวเปนปาตน

นํ้าลําธาร สวนองคประกอบของดิน พบวา ปริมาณอนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว อยูในชวงรอยละ 39–

43, 14-16 และ 41–47 ตามลําดับ เปนดินเน้ือละเอียดท้ังหมด คือ เปนดินเหนียว (Clay) สีของดิน สีนํ้าตาลแดง

ตาม Munsell’s color Code คือ 5 YR 3/2 แสดงวาดินน้ีนาจะมีความอุดมสมบูรณสูง มีการสะสมของอินทรียวัตถุ

คอนขางมาก สงผลใหมีระดับความอุดมสมบูรณธาตุอาหารตาง ๆ สูง 

1.2) สมบัติทางเคมีของดิน : ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) เฉล่ีย 6.2 จัดวาเปนกรด

เล็กนอย ซึ่งความเปนกรด-ดางของดินระดับน้ี ไมเปนอันตรายตอตนไมปาธรรมชาติใด ๆ ปริมาณอินทรียวัตถุเฉล่ีย 

5.8 เปอรเซ็นต อยูในระดับสูง ท้ังน้ีเพราะบริเวณพื้นท่ีปามีมวลชีวภาพปกคลุมดินมากกวา และรวงหลนลงมา

สะสมท่ีผิวดิน 

1.3) ความอุดมสมบูรณของดิน : ปริมาณอินทรียไนโตรเจน เฉล่ีย 2,900 mg/kg อยูใน

ระดับสูง ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Available P) เฉล่ีย 3.0 mg/kg อยูในระดับตํ่า ปริมาณโปแตสเซียม

ท่ีเปนประโยชน (Available K) เฉล่ีย 103.3 mg/kg อยูในระดับสูงมาก ปริมาณแคลเซียมท่ีเปนประโยชน 

(Available Ca) เฉล่ีย 2,853.3  mg/kg อยูในระดับสูง ปริมาณแมกนีเซียมท่ีเปนประโยชน (Available Mg) เฉล่ีย 

456.0 mg/kg อยูในระดับสูง สรุปโดยภาพรวม ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษามีความอุดมสมบูรณของดินในระดับสูง 

1.4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กิจกรรมระหวางการกอสราง และภายหลังการ

กอสราง ไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรดิน เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีดําเนินการกอสรางมีขนาดเล็ก และเปนกิจกรรม

ในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรดิน และความอุดมสมบรูณของดิน   

2) การสํารวจ วิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) ลักษณะของดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

พื้นท่ีลุมนํ้าศึกษาบริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยกลุมชุดดินเพียงชุดเดียว คือ ชุด

ดินท่ี 62 มีสภาพเปนพื้นท่ีภูเขา มีลักษณะเปนพื้นท่ีลาดชันเชิงซอน (Slope complex : SC) โดยกรมพัฒนาท่ีดิน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.2) สมบัติบางประการของดิน 
ผลการเก็บตัวอยางดินเพื่อศึกษาสมบัติของดินในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

จํานวน 3 ตัวอยาง ไดผลการวิเคราะหดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-8 อธิบายได ดังน้ี 
(1) สมบัติทางกายภาพ บริเวณพื้นท่ีโครงการ ดินมีลักษณะเนื้อดินละเอียด 

เปนดินเหนียว (Clay) องคประกอบของดินประกอบดวยอนุภาคทราย (Sand) ทรายแปง (Silt) และดินเหนียว 
(Clay) เทากับรอยละ 29 24 และ 47 ตามลําดับ สภาพการใชท่ีดินสวนใหญเปนสภาพปาธรรมชาติ โดยมีท้ังท่ีเปน
ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม และไมมีการประกอบกิจกรรมของมนุษย สวนบริเวณตอนลางของพื้นท่ีลุม
นํ้า มีการใชประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตร มีสภาพเปนไรขาวโพด ขาวไร และไรหมุนเวียน   

(2) สมบัติทางเคมี ความเปนกรด-ดางของดิน (pH) อยูระหวาง 4.2-5.4 
คาเฉลี่ย 4.6 สภาพของดินเปนกรดจัด ซึ่งไมเปนอันตรายตอไมปาธรรมชาติ แตตามทฤษฎีการใชท่ีดินน้ัน หามมิ
ใหใชท่ีดินท่ีเปน Slope complex เพราะเส่ียงตอการสูญเสียหนาดินอยางรุนแรง สวนปริมาณอินทรียวัตถุ เปนตัว
ควบคุมกิจกรรมตาง ๆ ในดิน และเปนตัวบงชี้ระดับความอุดมสมบูรณของดินไดดัชนีหน่ึง ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุ
ในดินเก่ียวของกับสีของดิน สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางเคมีบางประการของดิน กลาวคือ ดินท่ีมี
อินทรียวัตถุมากจะมีสีคลํ้า มีโครงสรางดี มีความสามารถในการดูดซับประจุบวกสูง มีความทนทานตอการ
เปล่ียนแปลงคา pH ของดินสูงดวย จากการศึกษา พบวา มีปริมาณอินทรียวัตถุระหวางรอยละ 4.4-5.7 คาเฉล่ีย
รอยละ 5.0 อยูในระดับปานกลาง (ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2550) ท้ังน้ี เพราะในบริเวณพื้นท่ีปามีมวลชีวภาพปกคลุม
ดินมาก และรวงหลนลงมาสะสมท่ีผิวดินน่ันเอง ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุในระดับน้ีไมมีปญหาตอการเจริญเติบโต
ของปาไมแตประการใด อีกท้ังยังชวยในการดูดซับปริมาณนํ้าฝน ซึ่งสามารถชวยลดการเกิดกระบวนการตก
กระทบ (Detachment) ของฝนกับอนุภาคดิน เปนการชวยปองกันการชะลางพังทะลายของดินไดอีกประการหน่ึง
ดวย 
 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

 (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 

 

3-28 

ตารางที่ 3-8 สมบัติของดินบริเวณพื้นที่ลุมน้ําศึกษา โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B)  

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

สมบัติทางกายภาพ  สมบัติทางเคมี  ความอุดมสมบูรณของดิน 

Ks (cm/hr)  pH OM  

ดินบน ดินลาง     

ที่ 

 

รหัส 

จุดเก็บ 

 

สถานที่เก็บ

ตัวอยาง 

 

สภาพโดยรอบ 

บริเวณจุดเก็บ 

 
Sand 

(%) 

Silt 

(%

) 

Clay 

(%) 
เนื้อดิน 

คา อัตรา คา อัตรา  
คา (%) 

 

N 

(%) 
P 

(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Ca 
(mg/kg) 

Mg 
(mg/kg) 

อัตรา 

 

1 1T ยอดเขา ปาธรรมชาติ 23 25 52 C 157.1 VR 132.0 VR  4.4 4.4  0.22 2.0 40.0 72.0 500.0 M 

2 2M กลางเขา ปาธรรมชาติ 17 23 60 C 16.8 VR 6.0 VR  4.2 4.8  0.24 2.0 40.0 72.0 290.0 M 

3 3L เชิงเขา ปาธรรมชาติ 47 23 30 SCL 278.9 VR 246.0 VR  5.3 5.7  0.29 4.0 100.0 1360.0 40.0 M 

เฉลี่ย 29 24 47 C 150.9 VR 128.0 VR  4.6 5.0  0.25 3.0 60.0 501.3 276.7 M 

ที่มา : ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2550) 
หมายเหตุ :  C = ดินเหนียว     SCL = ดินรวนเหนียวปนทราย  M = ปานกลาง  H = สูง  L = ต่ํา 

        R  = เร็ว     VR  = เร็วมาก
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
3-29

2.3) ระดับความอุดมสมบูรณของดิน 
ความอุดมสมบูรณของดิน (Soil fertility) พิจารณาระดับของธาตุอาหารในดิน

ท่ีเปนประโยชนตอพืช ปกติประเมินเฉพาะธาตุอาหารที่สําคัญ คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) 
แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูล อธิบายไดดังน้ี 

(1) ปริมาณอินทรียไนโตรเจน คํานวณจากปริมาณอินทรียวัตถุในดิน พบวา มี
คาไมแตกตางกันมาก เฉล่ียรอยละ 5.0 จัดอยูในระดับสูง ซึ่งปริมาณอินทรียวัตถุระดับดังกลาวมีผลดีตอการ
เจริญเติบโตของปาไม 

(2) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีเปนประโยชน (Available P) ฟอสฟอรัสเปนดัชนีบงชี้
ถึงความอุดมสมบูรณท่ีสําคัญของดินดัชนีหน่ึง มีคาเฉล่ีย 3.0 mg/kg (ppm) อยูในระดับตํ่า แตในสภาพท่ีเปนปา
ไมจะไมไดรับผลกระทบจากการขาดธาตุฟอสเฟตแตอยางใด เพราะสภาพปาจะมีการหมุนเวียนกลับของธาตุ
อาหารในระบบปา (Biological recycling) 

(3) ปริมาณโพแทสเซียมท่ีเปนประโยชน (Available K) ปริมาณของ
โพแทสเซียมขึ้นอยูกับปริมาณแรดินเหนียว และอนุภาคทรายแปงซึ่งทําใหปริมาณโพแทสเซียมในดินผันแปรไปใน
ทิศทางท่ีสูงขึ้น โพแทสเซียมท่ีตรวจพบในตัวอยางดินอยูในระดับตํ่ามากในดินบริเวณยอดเขา และกลางเขา คือ มี
คา 40.0 mg/kg (ppm) สวนบริเวณเชิงเขามีคาสูง คือ 100.0 mg/kg (ppm) 

(4) ปริมาณแคลเซียม และแมกนีเซียมท่ีเปนประโยชน (Available Ca and 
available Mg) พบวา ดินบริเวณยอดเขา และกลางเขา มีคาแคลเซียมในระดับตํ่าคือ 72.0 mg/kg (ppm) และ
แมกนีเซียมมีคาในระดับสูง คือ 500.0 และ 290.0 mg/kg (ppm) ตามลําดับ สวนดินบริเวณเชิงเขามีคาแคลเซียม
ในระดับสูง คือ 1,360.0 mg/kg (ppm) และคาแมกนีเซียมในระดับตํ่า คือ 40.0 mg/kg (ppm) 

โดยภาพรวมแลว ระดับความอุดมสมบูรณของดินในพื้นท่ีศึกษาโครงการ
ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) อยู
ในระดับปานกลาง แตดวยสภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนปาไมธรรมชาติ ไมมีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย ดังน้ัน 
จึงมีการทดแทนของธาตุอาหารตามธรรมชาติจากการรวงหลนทับถมของซากพืชซากสัตวอยูแลว 

2.4) สัมประสิทธิ์การนํานํ้าเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Soil Hydraulic conductivity : Ks) 
พบวา Ks ของดินชั้นบน ซึ่งบงบอกถึงความสามารถของดินท่ีจะยอมใหนํ้าฝนแทรกซึมลงไปในดินไดมีคาเฉลี่ย 
150.9 cm/hr. อยูในระดับเร็วมาก (Very rapid) หรืองายตอการซึมนํ้ามากซึ่งสูงกวาของดินชั้นลางท่ีมีคาเฉลี่ย 
128.0 cm/hr. แตก็ยังคงอยูในระดับเร็วมาก เชนเดียวกัน 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

เมื่อพิจารณาขอมูลผลการศึกษาจากรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ.2540 กับผลการศึกษาในครั้งน้ี ป พ.ศ. 2550 (ตารางท่ี 3-9) พบวา ดินในบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้า

ศึกษา เปนชุดดินบริเวณท่ีเปนภูเขา (SC : Slope complex) มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต โดยสมบัติทาง

กายภาพของดินมีสภาพเหมือนเดิม สวนสมบัติทางเคมีของดินมีคาใกลเคียงกัน สําหรับระดับความอุดมสมบรูณ

ของดินในปจจุบันแมวาจะอยูระดับปานกลางซึ่งแตกตางจากเดิมซึ่งอยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม พื้นท่ีดังกลาว

เปนสภาพปาธรรมชาติท่ีมีการหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศตามธรรมชาติอยูแลว 

 



 
 

ตารางที่ 3-9 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะทรัพยากรดินท่ีสําคัญระหวางผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิมปพ.ศ. 2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบัน ป พ.ศ.2550 
 

รายงานการศึกษาเดิม  ผลการศึกษา 
ลักษณะทรัพยากรดิน 

(ปพ.ศ. 2540)  (ปพ.ศ. 2550) 

 1. สมบัติทางกายภาพ    

     1) ชุดดิน Slope complex (SC)  Slope complex (SC) 

     2) เน้ือดิน ดินเหนียว (Clay)  ดินเหนียว (Clay) 

2. สมบัติทางเคมี    

     1) pH ดินเปนกรดเล็กนอย (pH 6.2)  ดินเปนกรดจัด (pH 4.2-5.3) 

     2) อินทรียวัตถุ อินทรียวัตถุสูง (5.8 %)  อินทรียวัตถุปานกลาง (5.0%) 

3. ความอุดมสมบูรณของดิน อุดมสมบูรณสูง  อุดมสมบูรณปานกลาง 

4. Hydraulic conductivity (Ks) เร็วมากท้ังดินบน และดินลาง   

(เฉล่ีย 30.002 cm./hr.) 

เร็วมากท้ังดินบน (150.9 cm./hr.) 

และดินลาง (127.98 cm./hr.) 
 

3.5.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

เน่ืองจากพื้นท่ีศึกษาสวนใหญเปนพื้นท่ีภูเขามีความลาดชันสูง ดินจัดอยูในกลุม 

Slope complex ความลาดชันสูงกวา 35 เปอรเซ็นต กิจกรรมระหวางการกอสราง เชน การตัดตนไม การเปดหนา

ดิน การเหยียบยํ่า รวมท้ังกิจกรรมการกอสรางอื่น ๆ ยอมมีผลกระทบตอสมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดม

สมบูรณของดิน อยางไรก็ตาม สภาพดินท่ีมีลักษณะเปนดินต้ืน มีหินโผล รวมท้ังพื้นท่ีสําหรับการกอสราง และเก็บ

กองวัสดุท่ีจะถูกเปดหนาดิน มีพื้นท่ีไมมากในบริเวณท่ีเปนยอดเขา โดยมีพื้นท่ีประมาณ 4.5 ไร และดําเนินการ

กอสรางในชวงระยะเวลาส้ันๆ เทาน้ัน การสูญเสียหนาดินมีปริมาณเพียงเล็กนอย ดังน้ัน จึงประเมินเปนไมมี
ผลกระทบ (0) 

2) ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสราง ไมมีกิจกรรมในการรบกวนดิน รวมท้ังการปรับสภาพของดิน และ

พืชพรรณท่ีขึ้นปกคลุมพื้นท่ี สงผลใหสมบัติของดินดีขึ้นไมวาจะเปนสมบัติทางกายภาพ เคมี และความอุดม

สมบูรณของดิน รวมท้ังการปกคลุมของพืชซึ่งชวยลดปญหาดานการชะลางพังทลายของดิน ดังน้ัน จึงประเมินวา

ไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรดิน 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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3.6 การชะลางพังทลายของดิน 

3.6.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาทบทวนผลการศึกษาจากรายงานปพ.ศ. 2540 และวิเคราะหสภาพปจจุบันของการ

ชะลางพังทลายของดิน และการสูญเสียดินออกจากพื้นท่ีลุมนํ้าซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะบริเวณท่ีมี

การเปดหนาดิน และมีความเสี่ยงตอการชะลางพังทลายของดินสูง 

2) เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการท้ังระหวางการดําเนิน

โครงการ และภายหลังเสร็จส้ินโครงการตอการชะลางพังทลายของดิน 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอการชะลาง

พังทลายของดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ี

โครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

3.6.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลจากเอกสารตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงาน EIA ฉบับปพ.ศ. 2540 และ

ขอมูลท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว 

1.1) ขอมูลดานลักษณะภูมิอากาศ และอุทกวิทยา ไดแก ปริมาณฝน และนํ้าทา 

ทรัพยากรดิน และการชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดจากการใชท่ีดินรูปแบบตาง ๆ ของพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีเก่ียวของซึ่งอยู

ใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินการชะลางพังทลายของดินในบริเวณพื้นท่ีดังกลาว 

1.2) แผนท่ีการใชท่ีดิน และแผนท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีเก่ียวของ 

เพื่อเปนขอมูลในการกําหนดคาปจจัยตาง ๆ ในการศึกษาการชะลางพังทลายของดิน 

2) สํารวจภาคสนาม โดยกําหนดพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ คือ ลุมนํ้าหวยมอย ทํา

การเก็บตัวอยางดินบน และดินลาง ท่ีระดับความลึก 0-25 และ 25-30 เซนติเมตร ตามลําดับ ดวยกระบอกเก็บดิน 

(Soil core) ตามจุดเก็บตัวอยางในการศึกษาทรัพยากรดิน เพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์การนํานํ้าขณะดินอิ่มตัว 

(Coefficient of saturated hydraulic conductivity; Ks) โดยวิธี Falling head ของ Klute (1965) ท้ังน้ีเพื่อ

เปรียบเทียบความสามารถในการนํานํ้าของดินบน และดินลาง ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา เพื่อใหทราบผลกระทบเมื่อ

ดินบนถูกขุดออก และดินลางตองรับการซึมนํ้าแทนหลังการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3) ประเมินปริมาณการชะลางพังทลายของดิน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1) ประเมินการชะลางพังทลายของดิน (A) ของลุมนํ้าบริเวณพื้นท่ีศึกษา ไดกําหนด

ขอบเขตลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ และใชสมการสูญเสียดินสากล 

(Universal Soil Loss Equation; USLE) ของ Wischmeier และ Smith (1978) ท้ังน้ี ในการศึกษาการชะลาง

พังทลายของดินโดยใชสมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Looss Equation : USLE) น้ัน เน่ืองจากสมการ

การสูญเสียดินสากลเปนสมการท่ีพัฒนาขึ้นมาสําหรับประเมินคาอัตราการชะลางพังทลายของดินในลักษณะราย

ป สําหรับเฉพาะพื้นท่ี และเฉพาะการใชประโยชนท่ีดินแตละชนิด ซึ่งสําหรับคาปจจัยประเมินคาดัชนีพลังชะลาง

พังทลายของฝน (R-factor) น้ัน เปนการพิจารณาผลรวมของพลังงานจลนของฝนท่ีตกแตละครั้งสําหรับชวง

ระยะเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีกําหนดขึ้น ซึ่งในสมการใชขอมูลฝนรอบปหน่ึง ๆ หรือชวงรอบของการปลูกพืชเกษตรชนิด
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A = RKLSCP 
โดยมีรายละเอียดของปจจัยตาง ๆ ไดแก   

(1) A คือ อัตราการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีลุมนํ้า (หนวย ตันตอเฮกแตร

ตอป) และในการประเมินอัตรากรชะลางพังทลายของดิน (คา A) ไดแบงพื้นท่ีลุมนํ้าออกเปน Grid (1 Grid มีพื้นท่ี

เทากับ 1.0 ตารางกิโลเมตร) 

(2) R คือ คาดัชนีการชะลางของฝน (หนวย เมตริกตันตอเฮกแตรตอป) ซึ่งกรม

พัฒนาท่ีดิน (2526 และ 2545) กําหนดสมการสําหรับภาคเหนือ ดังน้ี  
R = 0.163Ra – 0.0375  , r = 0.727  

โดยท่ี Ra คือ ปริมาณฝนท้ังป หนวย มิลลิเมตร ซึ่งการศึกษาคร้ังน้ีใชขอมูล

ฝนเฉล่ียรายปของจังหวัดนาน ซึ่งมีปริมาณนํ้าฝนรายป 1289.0 มิลลิเมตรตอป แตหากใชขอมูลปริมาณนํ้าฝนใน

ฤดูฝน แทนปริมาณฝนรายป จะมีคาปริมาณนํ้าฝน 1,213.0 มิลลิเมตร ซึ่งเปนปริมาณฝนในชวงเดือนท่ีมีฝนตก 

(Wet period) ในชวงระหวางเดือนเมษายน-ตุลาคม ดังน้ัน การใชขอมูลปริมาณฝนรายปจะไดผลกระทบสูงสุดท่ี

เกิดขึ้น (Worst case) เน่ืองจากเปนขอมูลของปริมาณนํ้าฝนของทุกเดือนซึ่งเปนคาสูงสุด 

(3) K คือ คาดัชนีความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน เปนคาท่ีไดจาก

การเก็บตัวอยางดิน และวิเคราะหสมบัติของดิน (ตามจุดเก็บตัวอยางดินดานทรัพยากรดิน) แลวนํามาคํานวณคา 

K จากสมการของ USDA (1990) ดังน้ี 
K = K1*K2*K3*K4 

โดยท่ี K1 = 0.2+0.3exp[-0.0256Sand(1-Silt/100)] 

K2 = [Silt/(Silt + Clay)]0.3 

K3 = 1-[0.25C/{C + exp(3.72-2.95C)}] 

K4 = 1-[0.7SN1/{SN1+exp(-5.51+22.9SN1)}] 

Sand, Silt, Clay และ C = % ของ Sand, Silt, Clay และ Organic  

carbon 
SN1 = 1-Sand / 100 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดนําผลการวิเคราะหสมบัติของตัวอยางดินในการศึกษาดาน

ทรัพยากรดินแลวนํามาคํานวณคา K ตามสมการ 

(4) LS คือ ดัชนีแสดงอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตอการชะลางพังทลายของ

ดิน ซึ่งคํานวณไดจากสมการ 

LS = (λ/22.13)0.5*(0.065 + 0.045*s + 0.0065*s2) 

โดยท่ี  λ  = ความยาวของความลาดเท หนวย เมตร   

 s   = ความลาดเทของพื้นท่ี หนวย รอยละ 
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ซึ่งคา λ และ s ไดจากการวัดคาจากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน  

1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 

(5) CP คือ ปจจัยเก่ียวกับพืชปกคลุม และการปฏิบัติในการอนุรักษดิน และนํ้า

ในแตละประเภทการใชท่ีดิน ซึ่งไดจากผลงานวิจัยของหนวยงานตาง ๆ เชน กรมพัฒนาท่ีดิน รายงานการวิจัย 

วิทยานิพนธ เปนตน ตามท่ีนิพนธ (2527 และ 2545) ไดรวบรวมไว 

4) วิเคราะห และประเมินสภาพปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน (On-site erosion) จาก

สมการสูญเสียดินสากล (Universal Soil Lose Equation; USLE) ของบริเวณลุมนํ้ายอยตัวแทนท่ีครอบคลุมพื้นท่ี

โครงการ คือ ลุมนํ้าหวยมอย โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวของ เพื่อประกอบการวิเคราะหในสมการสูญเสียดิน

สากล รวมท้ังเก็บขอมูลอื่น ๆ ตามวิธีการตามท่ีระบุไว และเปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงาน EIA 

ฉบับเดิม 

5) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไป

จากท่ีไดศึกษาไว 

3.6.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ป พ.ศ. 2540  

1.1) คาสัมประสิทธิ์การนํานํ้าของดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Ks) สําหรับในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม

นํ้าท่ี 1B มีคาเฉล่ีย 30.002 เซนติเมตรตอชั่วโมง จัดอยูในระดับเร็วมาก (Very rapid) ซึ่งชี้ใหเห็นวาถาฝนตกหนัก

ไมเกิน 106 มิลลิเมตรตอชั่วโมง และตกหนักเชนน้ีเพียง 1 ชั่วโมงตอวันแลว ดินบริเวณน้ีควรดูดซึมนํ้าไดหมดไม

ควรจะเกิดนํ้าไหลบาเลยตราบใดท่ีสภาพปาปกคลุมพื้นท่ีท่ียังไมถูกทําลาย ดังน้ัน การเกิดการชะลางพังทลายของ

ดินจึงควรเกิดขึ้นไดไมเกินในระดับท่ีเปนไปตามธรรมชาติ และเมื่อคํานวณหาคาดัชนีความคงทนตอการถูกชะลาง

พังทลายของดิน (K) ในท้ัง 3 จุดเก็บ พบวาคาเฉล่ีย 0.0402 ซึ่งจัดอยูในขั้น Very low ซึ่งยากตอการชะลาง

พังทลาย 

1.2) การประเมินการชะลางพังทลายของดิน โดยสมการคํานวณคาการสูญเสียดิน (A) 

จากคา R K L S C และ P พบวา บริเวณพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B มีการสูญเสียดินเฉล่ีย 0.77 ตัน/ไร/ป อยูใน

ระดับเล็กนอย (Very slight) 

1.3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม การชะลางพังทลายของดินเปนผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมท่ีสรางผลกระทบสะสม (Increment impact) ตามมามากมาย เชน คุณภาพนํ้าผิวดิน เปนตน ซึ่งผล

การวิเคราะห พบวา กอใหเกิดผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ในระหวางการกอสราง เน่ืองจากจําเปนตองมี

การตัดตนไม และการเปดหนาดินบริเวณท่ีจะกอสรางฐานรากเพ่ือติดต้ังเสาไฟฟา ทําใหดินปราศจากการปกคลุม 

อาจทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน สวนภายหลังการกอสรางจะมีมาตรการในการควบคุมการชะลาง

พังทลายของดิน ประกอบกับบริเวณภายใตแนวสายสง จะมีหญา และพืชขึ้นปกคลุมทําใหลดโอกาสการเกิดการ

ชะลางพังทลายของดิน จึงไมมีผลกระทบ (0) ภายหลังการกอสราง  
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2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

การศึกษาเพื่อประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน โดยใชสมการการสูญเสียดิน

สากล (USLE) ของ Wischmeier และ Smith (1985) : ซึ่งมีสูตร A = RKLSCP โดยใชคาสัมประสิทธิ์จากปจจัย

ตาง ๆ ในการศึกษา ดังน้ี 

2.1) คาดัชนีการชะลางของฝน (R) : ในการศึกษาคร้ังน้ีใชขอมูลฝนเฉล่ียจากขอมูลของ

สถานีตรวจอากาศจังหวัดนาน ซึ่งมีคาเฉล่ีย 1,289.0 มิลลิเมตรตอป (คาเฉล่ียต้ังแตปพ.ศ.2514-2550) โดย

ประเมินคาดัชนีการชะลางของฝนไดเทากับ R = 0.163(1,289.0)–0.0375 = 210.069 เมตริกตันตอเฮกแตรตอป 

   2.2) คาดัชนีความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน (K) : จากคาสัมประสิทธิ์การ

นํานํ้าของดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Soil Hydraulic conductivity : Ks) ซึ่งวัดไดในหองปฏิบัติการจากตัวอยางดินของพื้นท่ี

ชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 1B (ตารางท่ี 3-10) ซึ่งคา Ks แสดงถึงความสามารถของดินท่ีจะยอมใหนํ้าฝนแทรกซึมลง

ไปในดินไดเมื่อดินอิ่มตัวดวยนํ้า ซึ่งดินชั้นบนมีคาเฉล่ีย 150.9 เซนติเมตรตอชั่วโมง จัดอยูในระดับเร็วมาก (Very 

rapid) หรืองายตอการซึมนํ้ามากกวาดินชั้นลางซึ่งมีคาเฉล่ีย 127.98 เซนติเมตรตอชั่วโมง แตก็จัดอยูในระดับเร็ว

มากเชนกัน (ตารางท่ี 3-11) ท้ังน้ี เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเก็บตัวอยาง มีลักษณะเปนดินต้ืน และมีหินโผล 

สงผลใหดินชั้นบนมีชองวางระหวางเม็ดดินมากกวาดินชั้นลาง โดยภาพรวมท้ังโครงสรางของดินมีความสามารถ

ในการซึมนํ้าไดเร็วมาก รวมท้ังสภาพปาปกคลุมพื้นท่ีท่ียังไมถูกทําลายไป ดังน้ัน การเกิดการชะลางพังทลายของ

ดินคาดวาเกิดขึ้นไดไมเกินในระดับท่ีเปนไปตามธรรมชาติ สวนคา K ไดจากการนําคา %Sand, %Silt, %Clay 

และ %Organic matter ท่ีวิเคราะหจากดินตัวอยางบริเวณบนเขา กลางเขา และเชิงเขา ของพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม

นํ้าท่ี 1B มาคํานวณท้ังในพิกัดดินบน (0-25 ซม.) และพิกัดดินลาง (25-30 ซม.) สามารถอธิบายการกระจายของ

คา K ท้ัง 3 จุด พบวา บริเวณบนเขา และกลางเขา มีความคงทนตอการชะลางพังทลายของดินในระดับปานกลาง 

สวนบริเวณเชิงเขา มีความคงทนตอการชะลางพังทลายของดินตํ่า แตเมื่อนํามาคิดเปนคาเฉล่ียของท้ัง 3 จุด แลว 

มีคาเฉล่ีย 0.203 อยูในระดับตํ่า (Low) แสดงวา ดินตามสภาพธรรมชาติมีความคงทนตอการชะลางพังทลายของ

ดินตํ่า (ตารางท่ี 3-12) 

2.3) ดัชนีแสดงอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศตอการชะลางพังทลายของดิน (LS) : ใน

การหาคา LS ทําการวัดความแตกตางของความสูง (AB) ของจุด Outlet จากความแตกตางของเสน Contour และ

ความยาว (BC) จากการจัดการจุดเก็บไปยัง Outlet จากพื้นท่ีลุมนํ้า ศึกษาจากภูมิประเทศมาตราสวน 1 : 50,000 

ไดจากการคํานวณตามหลักเลขาคณิตกับสมการในการประเมินคา LS พบวา มีคาเฉล่ียของท้ังพื้นท่ีลุมนํ้า เทากับ 

7.19 

2.4) ปจจัยเกี่ยวกับพืชปกคลุม และการปฏิบัติในการอนุรักษดิน และนํ้า (CP) : บริเวณ

พื้นท่ีโครงการ พบวา การใชประโยชนท่ีดินสวนใหญมีสภาพเปนปาเบญจพรรณไมมีไมสัก (ปาเบญจพรรณเสื่อม

โทรม) จึงใหคาปจจัยพืชปกคลุมดิน (C) เทากับ 0.048 สวนคาการปฏิบัติในการอนุรักษดิน และนํ้า (P) เทากับ 1 

เน่ืองจากไมมีกิจกรรมในการใชประโยชนท่ีดินท่ีตองใชมาตรการอนุรักษดิน และนํ้า 
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ตารางที่ 3-10 สัมประสิทธิ์การนํานํ้าของดินขณะดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Ks) และดัชนีความคงทนตอการชะลางพังทลาย

ของดิน (K) บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
Sampling site  Soil Hydraulic conductivity (Ks) 

0-25 cm. 25-30 cm. 
Site Sample 

cm./hr. R cm./hr. Rate 
Soil erodibility (K) Class 

 1T 157.14 VR 132.00 VR 0.211 M 

1B 2M 16.84 R 5.98 M 0.212 M 

 3L 278.87 VR 245.96 VR 0.186 L 

 Average 150.95 VR 127.98 VR 0.203 L 
หมายเหตุ :  VR = เร็วมาก R = เร็ว   M = ปานกลาง  L = ตํ่า  
 

ตารางที่ 3-11 การจําแนกระดับชั้นสัมประสิทธิ์การนํานํ้าของดินขณะดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Soil hydraulic 

conductivity : Ks) 

สัมประสิทธ์ิการนําน้ําของดินขณะดินอิ่มตัวดวยน้ํา 
ระดับ 

Ks (cm/hr) 

ชามาก (Very slow) <0.125 

ชา (Slow) 0.125-0.500 

ชาปานกลาง (Moderate slow) 0.500-2.000 

ปานกลาง (Moderate) 2.000-6.250 

เร็วปานกลาง (Moderate rapid) 6.250-12.500 

เร็ว (Rapid) 12.500-25.000 

เร็วมาก (Very rapid) >25.000 
ที่มา : O’ Neal (1952) 

 

ตารางที่ 3-12 ความสัมพันธระหวางระดับความคงทนตอการชะลางพังทลายของดิน (Soil erodibility classes)  

                   และดัชนีความคงทนตอการพังทลายของดิน  (Erodibility index) 

Erodibility index (K) Soil erodibility classes 

0 - 0.10                                  very  low (VL) 

0.11 – 0.20                                  low (L) 

0.21 - 0.32                                 moderate (M) 

0.33 - 0.43                                 moderate  high (MH) 

0.44 - 0.55                                 high (H) 

0.56 - 0.64                                 very  high (VH) 
ที่มา : Danger & EL - SWAIFT (1976) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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2.5) การประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดิน 

1) สภาพปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน (A) : ลุมนํ้าหวยมอย มีพื้นท่ี

ท้ังหมด 9.09 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากการประเมินการชะลางพังทลายของดินในสภาพปจจุบันกอนมีโครงการโดย

คํานวณคาการสูญเสียดิน (A) จากคาตาง ๆ ในสมการสูญเสียดินสากล (USLE) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-13 

พบวา มีอัตราการชะลางพังทลายของดิน 14.71 ตันตอเฮกแตรตอป (2.35 ตันตอไรตอป) ซึ่งตามเกณฑของกรม

พัฒนาท่ีดิน (2545) จัดอยูในระดับปานกลาง (Moderate) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3-14 

2) ระยะกอสราง แบงออกเปน 2 กรณีคือ 

(1)  กรณีตัดตนไมออกท้ังหมดเปนแนวกวาง 60 เมตร ในเขต

เดินสายสงไฟฟา (Right of way) มีการขนสง และเปดหนาดินเพื่อกิจกรรมของโครงการ และไมมีมาตรการอนุรักษ

ดิน และนํ้า (Worst case) ดังน้ัน อัตราการชะลางพังทลายของดินจึงเพิ่มขึ้นเปน 49.06 ตันตอเฮกแตรตอป หรือ 

7.84 ตันตอไรตอป ซึ่งอยูในระดับรุนแรง (Severe) 

(2) กรณีตัดตนไมเฉพาะบริเวณกอสรางเสาสายสงไฟฟา 4 ตน ไม

ตัดตนไมบริเวณรองเขา และมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดินตามท่ีเสนอไว อัตราการชะลาง

พังทลายของดินจึงตํ่ากวาปจจุบัน คือ 6.13 ตันตอเฮกแตรตอป หรือ 0.98 ตันตอไรตอป ซึ่งอยูในระดับเล็กนอย 

(Slight) หรือหากใชเกณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน (2526) จัดอยูในระดับนอยมาก (Very slight) เชนกัน 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

สําหรับการเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเดิม พบวา  มีคาปจจัยตางกัน ท้ังน้ีมี

รายละเอียดของปจจัยตาง ๆ อธิบายได ดังน้ี 

(1) K-fac การศึกษาเดิมใชคาสัมประสิทธิ์การนํานํ้าของดินอิ่มตัวดวยนํ้า (Ks) ซึ่งมิใช

คาปจจัย K ในสมการ USLE โดยคา K-fac ในสมการ USLE หมายถึง ความสามารถในการชะลางพังทลายของ

ดิน (Soil erodibility) ดังท่ีใชในการศึกษาปจจุบัน 

(2) LS-fac การศึกษาเดิมใชพื้นท่ีลุมนํ้ามีขนาดเล็กกวาซึ่งมีผลทําใหคาดังกลาวมีคาสูง

กวาการศึกษาในปจจุบันท่ีมีพื้นท่ีลุมนํ้าใหญกวาทําใหคาเฉล่ียตํ่ากวา 

สําหรับปจจัยอื่น ๆ  ในสมการถือวาไมแตกตางกัน นอกจากน้ีเกณฑ

ระดับการชะลางพังทลายของดินก็ตางกัน คือ การศึกษาเดิมอางอิงกรมพัฒนาท่ีดิน (2526)  แตการศึกษาคร้ังน้ีใช

การอางอิงจากกรมพัฒนาท่ีดิน (2545)  จึงทําใหคา A หรือ อัตราการชะลางพังทลายของดินของการศึกษาท้ังสอง

มีคาแตกตางกันไป 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 3-13 การประเมินปริมาณการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในปจจุบันเปรียบเทียบกับการศึกษาเดิมปพ.ศ.2540 
 

คาปจจุบัน (ป 2550) 
ปจจัยในการ

ประเมินการชะลาง
พังทลายของดิน 

ระยะกอสราง การศึกษาเดิม 
หนวย 

(ป 2540) กอนมีโครงการ กรณีตัดตลอด
แนว 

กรณีตัดเฉพาะ
บริเวณที่ตั้งเสา 

R-fac m-ton/ha/y 203.88 210.069 210.069 210.069 

K-fac - 0.04 0.203 0.203 0.203 

LS-fac - 12.26 7.19 7.19 7.19 

C-fac - 0.048 0.048 0.16 0.02 

P-fac - 1.00 1 1 0.25 

ton/ha/y 4.80 14.71 49.06 6.13 A 
ton/rai/y 0.77 2.35 7.84 0.98 

Rate* - Very Slight Moderate Severe Slight 

Watershed area Km2 4.03 9.09 9.09 9.09 

หมายเหตุ : * กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
 

ตารางที่ 3-14 การจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 
 

Class Level ton/ha/yr ton/rai/yr 

กรมพัฒนาที่ดิน (2526) หรือ Land Development Department (1983) 

1 Very slight 0.00-6.25 0.01-1.00 

2 Slight 6.25-31.25 1.01-5.00 

3 Moderate 31.25-125.00 5.01-20.00 

4 Severe 125.00-625.00 20.01-100.00 

5 Very severe >625.00 >100.00 

กรมพัฒนาที่ดิน (2545) หรือ Land Development Department (2002) 

1 Slight 0.00-12.50 0 - 2 

2 Moderate 12.50-31.25 2 - 5 

3 Severe 31.25-93.75 5 - 15 

4 Very severe 93.75-125.00 15 - 20 

5 Extremely severe >125.00 >20 

Soil loss tolerance (Permissible soil loss) = 2 tons/rai/yr 

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2545) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
3-38 

จะเห็นไดวา ผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ฉบับปพ.ศ.

2540 กับผลการศึกษาปพ.ศ.2550 พบวา ปริมาณการชะลางพังทลายของดินในการศึกษาปพ.ศ.2550 มีคา 2.35 

ตันตอไรตอป จัดอยูในระดับนอย (Slight) ตามเกณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2545 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผล

การศึกษาในรายงานฉบับปพ.ศ.2540 ซึ่งมีคา 0.77 ตันตอไรตอป พบวา มีคาอยูในระดับนอยมาก (Very slight)

ตามเกณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน ปพ.ศ.2526 ท้ังน้ี เน่ืองจากคาปจจัยตาง ๆ ท่ีใชในการคํานวณปริมาณการชะลาง

พังทลายของดินมีคาแตกตางจากคาเดิม และการกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้าศึกษาใหม ก็มีผลตอคาปจจัยใน

สมการการสูญเสียดิน จึงทําใหมีคาแตกตางกัน อยางไรก็ตาม ระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน

ไมแตกตางกันมากนักอยูในระดับนอยมากถึงนอย (Very slight to slight)  

3.6.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

การดําเนินการกอสรางมีการเปดหนาดินนอยมาก โดยจะมีการกอสรางเฉพาะบริเวณ

สันเขา ไมมีการตัดตนไม ในเขตพื้นท่ีกอสรางออกท้ังหมด โดยตัดฟนออกเฉพาะบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสง

ไฟฟาเพียง 4 เสาเทาน้ัน และทําการกอสรางเฉพาะในฤดูแลง ซึ่งจะชวยลดการชะลางพังทลายของดินลงได ท้ังน้ี 

พื้นท่ีดําเนินการกอสรางเสาของสายสงไฟฟามีพื้นท่ีเพียง 0.72 เฮกแตร (0.0072 ตารางกิโลเมตร หรือ 4.5 ไร) คิด

เปนรอยละ 0.079 ของพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอยเทาน้ัน ซึ่งผลการศึกษาพบวา มีการชะลางพังทลายของดินอยูในระดับ

นอย ดังน้ัน ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอการชะลางพังทลายของดินเปนผลกระทบดานลบระดับนอย(-1)  

2) ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ไมมีการเขาไปรบกวนโดยกิจกรรมของมนุษย สงผลให

สภาพปาบริเวณพื้นท่ีโครงการกลับสูสภาพเดิม รวมทั้งมีพืชปกคลุมพื้นท่ี และบริเวณผิวดินมีพืชพื้นลางขึ้นปกคลุม

ดินอยูก็จะชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดดี จึงคาดวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการชะลางพังทลายของดิน 

 

 



บทที่ 4 

ทรัพยากรชีวภาพ 
 

4.1 คํานํา 

ทรัพยากรชีวภาพ เปนทรัพยากรท่ีมีความสําคัญ และมีอิทธิพลอยางมากภายในระบบนิเวศ มี

ความสําคัญไมนอยกวาทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเปนองคประกอบภายในระบบ โดยการทําหนาท่ีของแตละทรัพยากร

ชีวภาพ มีความจําเปนตอการทําหนาท่ีของระบบนิเวศทั้งในดานการหมุนเวียนธาตุอาหาร และการถายทอด

พลังงาน เน่ืองจากเปนทรัพยากรที่ทําหนาท่ีเปนไดท้ังผูผลิต ผูบริโภค ผูยอยสลาย และผูสนับสนุน ท่ีเปน

กระบวนการสําคัญภายในระบบ ประกอบดวยทรัพยากรท่ีสําคัญ ไดแก ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และ

นิเวศวิทยาทางนํ้า โดยทรัพยากรปาไมทําหนาท่ีเปนผูผลิต เพื่อสรางผลผลิตใหทรัพยากรในกลุมอื่นไดใชประโยชน 

สวนทรัพยากรสัตวปา และระบบนิเวศวิทยาทางนํ้าก็มีความสําคัญไมดอยไปกวากัน โดยทําหนาท่ีเปนไดท้ังผูผลิต 

ผูบริโภค ผูยอยสลาย หรือผูสนับสนุน ดังน้ัน เมื่อมีกิจกรรมท่ีเปนการทําลาย หรือเปล่ียนแปลงทรัพยากรกลุมน้ีไม

วาโดยทางตรง หรือทางออม ยอมสงผลกระทบตอระบบนิเวศอยางแนนอน 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนโครงการพัฒนาดานพลังงาน

ไฟฟา ทําใหเกิดกระทบตอสภาพตามธรรมชาติโดยเฉพาะพ้ืนท่ีปาไมอยางหลีกเล่ียงไมได ทรัพยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะในกลุมทรัพยากรชีวภาพ ไมวาจะเปนทรัพยากรปาไม สัตวปา หรือระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า ยอมไดรับ

ผลกระทบไมทางตรงก็ทางออม เพราะกิจกรรมในการกอสรางตองมีการตัดฟนตนไมในบริเวณท่ีจะกอสรางแนว

สายสงไฟฟาออกเปนแนวกวาง 60 เมตร ในบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟาแรงสูง และบริเวณท่ีเปนอันตราย

ตอระบบสงไฟฟา โดยเฉพาะในบริเวณเขตเดินสายสงไฟฟา (Right of way) การตัดฟนตนไมรวมท้ังการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการในพ้ืนท่ีปาท้ังชวงระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ทําใหเกิดผลกระทบตอ

ระบบนิเวศวิทยาของสัตวปา และส่ิงมีชีวิตในนํ้า ไดแก การเปล่ียนแปลงสภาพแหลงท่ีอยูอาศัย  แหลงอาหาร เปน

ตน นอกจากน้ัน จากสภาพพื้นท่ีซึ่งถูกกําหนดเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ท่ีมีสภาพพื้นท่ีสูงชัน เปนแหลงตน

นํ้าลําธาร รวมท้ังมีปจจัยหลายอยางท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินโครงการ อาจกอใหเกิดผลกระทบตาง ๆ เชน 

ปญหาการพังทลายของดิน ปญหาคุณภาพนํ้า เปนตน ดังน้ัน การศึกษาขอมูลทรัพยากรชีวภาพ จะทําใหทราบ

สถานภาพปจจุบันของทรัพยากร และจากขอมูลท่ีวิเคราะหไดจะเปนพื้นฐานที่สําคัญสําหรับการประเมิน

สถานภาพ และผลกระทบตอทรัพยากรในระบบนิเวศ โดยแสดงถึงขนาด และทิศทางของผลกระทบตาง ๆ ท่ี

อาจจะเกิดขึ้น ท้ังน้ีไดเปรียบเทียบกับผลการศึกษาท่ีไดมีการศึกษาไวแลว เพื่อท่ีจะกําหนด รวมถึงการปรับปรุง

มาตรการในการปองกันแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น 

และสอดคลองกับสภาพปจจุบัน รวมท้ังเพื่อกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอไป 

 

 



4.2 ทรัพยากรปาไม 

4.2.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบัน ลักษณะ คุณคา และมูลคาของระบบนิเวศวิทยาของปาไมใน

บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) เพื่อประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอลักษณะนิเวศวิทยาปาไม จากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอ

ทรัพยากรปาไม ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได

ศึกษาไว 

4.2.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลทรัพยากรปาไมตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูลอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรปาไม และบริเวณพื้นท่ีศึกษา

ตามท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว 

2) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยรวบรวมขอมูลเชิงแผนท่ีบริเวณพื้นท่ีโครงการ ท้ังแผนท่ีสภาพ

ภูมิประเทศ แผนที่รายละเอียดโครงการ แผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน และแผนท่ีการจําแนกเขตการใชประโยชน

ท่ีดินในพื้นท่ีปาไม และอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) การกําหนดขอบเขตการศึกษา 

3.1) พื้นท่ีศึกษา ศึกษาทรัพยากรปาไมในขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ี

โครงการ และเนนทําการศึกษาในพื้นท่ีซึ่งแนวสายสงไฟฟา (บริเวณท่ีต้ังเสา และใตแนวสายสง) พาดผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร บริเวณชายแดนไทย-สปป.ลาว ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน  

3.2) ขอมูลท่ีศึกษา ศึกษาขอบเขตของพื้นท่ีปาไม ชนิดปา ชนิดไมเดน ความหนาแนน 

และปริมาตรของไมใหญ ความหนาแนนของลูกไม กลาไม และไมไผ ลักษณะทางนิเวศวิทยา มูลคา และคุณคา

ทางนิเวศวิทยาปาไม 

3.3) อางอิงขอมูลผลการศึกษาตามท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบ

ขอมูล 

4) การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม อางอิงวิธีการตามท่ีระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 โดยวางแปลงสํารวจแบบชั่วคราว (Temporary plot) ตามแนวสํารวจ 

(Line plot system) ตลอดความยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีอยูในเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทางยาว 

1.4 กิโลเมตร เนนบริเวณท่ีเปนยอดเขาท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา และใตแนวสายสงไฟฟา รวมท้ังสํารวจสภาพ

ปาในบริเวณขางเคียงแนวสํารวจ (แนวสายสงไฟฟา) ในระยะขางละ 500 เมตร จากกึ่งกลางของแนวสายสงไฟฟา 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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5) การวิเคราะห และประมวลผลขอมูล นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาวิเคราะหขอมูลลักษณะ

ทางนิเวศวิทยาปาไมในดานตาง ๆ ดังน้ี 

(1) ขอบเขตของระบบนิเวศ / ประเภทปา 

(2) ชนิดไม และไมเดนในแตละชนิดปา และความหนาแนนของหมูไม 

(3) ลักษณะการปกคลุมของเรือนยอด และโครงสรางดานต้ังของปา 

(4) การสืบตอพันธุตามธรรมชาติ (Natural regeneration) โดยวิเคราะหจากขอมูล

ความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม และกลาไม รวมท้ังพิจารณาปจจัยตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอสภาพการสืบพันธุ

ตามธรรมชาติของปา 

(5) ปริมาตรไม โดยจําแนกออกตามชั้นคุณภาพไม (Timberquality : TQ) 

(6) เศรษฐศาสตรปาไม และมูลคาของระบบนิเวศปาไมท่ีสามารถคํานวณออกมาเปน

มูลคาได 

(7) คุณคาทางนิเวศวิทยา ประเมินคุณคาของพื้นท่ีปาไมในดานความโดดเดนของพื้นท่ี

เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีอื่น ๆ ในบริเวณใกลเคียง เชน คุณคาในดานการเปนพื้นท่ีอนุรักษปาไม การเปนแหลงท่ี

อยูอาศัยของสัตวปา แหลงรวมความหลากหลายทางชีวภาพ สมุนไพร ความสวยงามตามธรรมชาติ เปนตน 

สําหรับบริเวณท่ีไมมีสภาพปาไมหลงเหลืออยู จะตรวจสอบสภาพการใชประโยชนท่ีดินเพื่อแสดงขอบเขต และ

สภาพนิเวศของพื้นท่ีท่ีอาจฟนคืนสภาพเมื่อปลอยไวตามธรรมชาติ 

6) ประเมินสถานภาพปจจุบันของระบบนิเวศปาไม เพื่อพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการ

ดําเนินโครงการตอทรัพยากรปาไม ท้ังในดานขนาด และทิศทางของผลกระทบ ท้ังน้ีพิจารณาจากกิจกรรมของ

โครงการตอการเปล่ียนแปลงสภาพความอุดมสมบูรณ และการสูญเสียพื้นท่ีปาไม รวมท้ังผลกระทบตอคุณคาของ

ระบบนิเวศวิทยาปาไม โดยเปรียบเทียบกับผลศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม 

ป 2540 

7) เสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

4.2.3 ผลการศึกษา 

1) การรวบรวมขอมูลภาพรวมทรัพยากรปาไม 

การรวบรวมขอมูลพื้นท่ีปาไมในพื้นท่ีจังหวัดนาน (ตารางท่ี 4-1) พบวา การสํารวจ

ทรัพยากรปาไมในปพ.ศ. 2504 จังหวัดนาน มีพื้นท่ีปา 5,101,250 ไร หรือ 71.15 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีจังหวัด และ

ในปพ.ศ. 2541พื้นท่ีปาลดลงเหลือ 2,995,238 ไร หรือ 41.77 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีจังหวัด (ธงชัย, 2541) อยางไรก็

ตาม การสํารวจทรัพยากรปาไมในชวงหลังสุดโดยใชวิธีการทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร พบวา ในปพ.ศ.2543 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 4-1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา และสภาพการใชประโยชนท่ีดินปาไม บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500      

เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

- 

 ไรราง ขาวไร ไรหมุนเวียน 

 ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม 

 

 ปาดิบแลง 

 

 ขอบเขตพื้นที่ลุมน้ําศึกษา (ลุมน้ําหวยมอย) 

ขางละ 30 เมตร) 
 

 Right of way (

 แนวสายสงไฟฟา 

                   

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 4-1 พื้นท่ีปาไมของจังหวัดนาน เปรียบเทียบกับพื้นท่ีปาไมของภาคเหนือ และพื้นท่ีปาท้ังประเทศในป 

พ.ศ.ตาง ๆ กัน (พ.ศ.2504-2547) 
 

จังหวัดนาน ภาคเหนือ ประเทศ 
ป พ.ศ. 

ไร % ไร % ไร % 

2504 5,101,250 71.15 72,671,875 68.54 171,017,812 53.33 

2516 6,506,250 90.74 70,996,875 66.96 138,578,125 43.21 

2519 5,280,625 73.65 63,954,375 60.32 124,010,625 38.67 

2521 4,463,125 62.25 59,335,625 55.96 109,515,000 34.15 

2525 3,509,375 48.94 54,847,500 51.73 97,875,000 30.52 

2528 3,273,750 45.66 52,578,750 49.59 94,291,349 29.40 

2531 3,201,750 44.65 50,251,470 47.39 89,877,182 28.03 

2532 3,193,125 44.53 50,138,750 47.29 89,635,625 27.95 

2534 3,107,187 43.34 48,214,357 45.47 85,436,284 26.64 

2536 3,008,125 41.95 47,019,480 44.35 83,470,967 26.03 

2538 3,002,813 41.88 46,178,701 43.55 82,178,161 25.62 

2541 2,995,238 41.77 45,660,825 43.07 81,076,428 25.28 

2543 5,577,188 77.80 60,168,938 56.75 106,319,238 33.15 

2547 5,310,813 74.07 57,542,750 54.27 104,744,300 32.66 

หมายเหตุ :  

พื้นท่ีจังหวัดนาน      7,170,045 ไร 

 พื้นท่ีภาคเหนือ  106,027,681 ไร 

 พื้นท่ีประเทศ  320,696,889 ไร 

ที่มา :  กรมปาไม, 2540 

 ธงชัย, 2541 

 http://www.forest.go.th 

 

มีพื้นท่ีปาไม 5,577,188 ไร หรือ 77.80 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีจังหวัด สวนขอมูลในปลาสุดท่ีมีการรวบรวมไวในสถิติ

กรมปาไม พบวา ในป 2547 มีพื้นท่ีปาไม 5,310,813 ไร หรือ 74.07 เปอรเซ็นตของพื้นท่ีจังหวัด ซึ่งจากขอมูลสถิติ

ดังกลาว พบวา แนวโนมพื้นท่ีปาไมลดลง ซึ่งเปนผลมาจากการบุกรุกแผวถางทําลายพื้นท่ีปาเพื่อใชประโยชนท่ีดิน

ประเภทตาง ๆ ทําใหพื้นท่ีปาถูกทําลายลงอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม ขอมูลในชวงหลังซึ่งพื้นท่ีปาไมมีเพิ่มขึ้น

น้ัน สวนหนึ่งเปนผลจากการใชเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมูล และอาจเปนพื้นท่ีปาท่ีเพิ่มขึ้นจากการอนุรักษ

พื้นท่ีปารูปแบบตาง ๆ จึงทําใหพื้นท่ีปาเพิ่มขึ้น แตอยางไรก็ตาม ถือวาสภาพปาไมในพื้นท่ีจังหวัดนาน ยังมี

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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สวนพื้นท่ีปาเพื่อการอนุรักษในพื้นท่ีจังหวัดนาน จากการตรวจสอบเอกสารพื้นท่ี

อนุรักษประเภทตาง ๆ พบวา ประกอบดวยพื้นท่ีอนุรักษท่ีสําคัญหลายแหง เชน อุทยานแหงชาติขุนนาน อุทยาน

แหงชาติแมจริม เขตรักษาพันธุสัตวปาดอยผาชาง เปนตน รวมท้ังพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติอีกหลายพ้ืนท่ี (ตารางท่ี  

4-2 และตารางท่ี 4-3) 

สวนการพิจารณาสภาพปาไมในพื้นท่ีจังหวัดนาน โดยการตรวจเอกสารขอมูลประเภท

ปาในพื้นท่ีลุมนํ้านาน ซึ่งทางบริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด (2537) ไดรายงานไวในการศึกษาขอมูล และ

ศักยภาพการพัฒนาลุมนํ้าแมนํ้านาน พบปาประเภทตาง ๆ ดังน้ี 

1.1) ปาดิบเขา (Hill Evergreen Forest) พบกระจายท่ัวพื้นท่ีโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ี

ภูเขาสูง ความสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต 1,000 เมตรขึ้นไป ชั้นเรือนยอดของปาแบงเปน 4 ชั้น และพบไมพื้นลาง

หนาแนน ชนิดไมเดนท่ีพบ เชน ทะโล (Schima wallichii Korth) อบเชย (Cinnamomum sp.) กําลังเสือโครง 

(Betula alnoides Buch.-Ham.) กอชนิดตาง ๆ เปนตน 

1.2) ปาดิบแลง (Dry Evergreen Forest) พบกระจายท่ัวไปตามริมฝงของลํานํ้า และ

ภูเขาท่ีไมสูงมาก ชนิดไมเดนท่ีพบ เชน ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) กระบาก (Anisoptera costata 

Korth) สมพง (Tetrameles nudiflora R.Br.) ตะแบก (Lagerstroemia sp.) มะกอก (Spondias pinnata Kurz) 

สมอพิเภก (Terminalia bellerica Roxb.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.Benn.) เปนตน 

1.3) ปาเบญจพรรณ (Mixed Deciduous Forest) พบกระจายท่ัวไปในพื้นท่ีท่ีมีระดับ

ความสูงประมาณ 500-600 เมตร ชนิดไมท่ีสําคัญ ไดแก สัก (Tectona grandis Linn. f.) ประดู (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A.Benn.) แดง 

(Xylia xylocarpa Taub.) ชิงชัน (Dalbergia oliveri Gamble) ซอ (Gmelina arborea Roxb.) มะคาโมง (Afzelia 

xylocarpa Roxb.) ง้ิว (Bombax anceps Pierre) ตะแบก (Lagerstroemia sp.) เปนตน 

1.4) ปาเต็งรัง (Dry Dipterocarp Forest) พบตามบริเวณเนินเขาท่ีเปนดินลูกรัง สภาพ

เปนปาโปรง ตนไมมีขนาดเล็ก เน่ืองจากสภาพดินต้ืน และเปนดินลูกรัง ชนิดไมท่ีพบ ไดแก เหียง (Dipterocarpus 

obtusifolius Teijsm. ex Miq.) พลวง (Dipterocarpus tuberculatus Roxb.) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) รัง 

(Shorea siamensis Miq.) กระโดน (Careya sphaerica Roxb.) ต้ิว (Cratoxylum sp.) เปลา (Croton 

oblongifolius Roxb.) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) กอแพะ (Quercus kerrii Craib.) เปนตน 

1.5) ปาท่ีถูกบุกรุกแผวถาง หรือปาเส่ือมโทรม (Old Clearing or Disturbed Forest) 

เปนประเภทการใชท่ีดินท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีปาไมจังหวัดนานเกิดขึ้นจากสาเหตุท่ีสําคัญ คือ จากการบุกรุกแผว

ถางของชาวเขา การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกของราษฏรในทองถ่ิน และการลักลอบตัดไมโดยผิดกฏหมาย 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 4-2 รายชื่อพื้นท่ีอนุรักษประเภทตาง ๆ ในพื้นท่ีจังหวัดนาน 
 

ลําดับที่ สถานที่ จังหวัด พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร) 
อุทยานแหงชาติ 

1 ขุนนาน นาน 248.60 

2 ขุนสถาน นาน 419.20 

3 ดอยภูคา นาน 1,704.00 

4 ถํ้าสะเกิน นาน 248.32 

5 นันทบุรี นาน 877.00 

6 แมจริม นาน 434.00 

7 ศรีนาน นาน 934.00 
เขตรักษาพันธุสัตวปา 

 ดอยผาชาง พะเยา, นาน 571.00 
วนอุทยาน 

 ถํ้าผาตูบ นาน 528 ไร 
 

ตารางที่ 4-3 รายชื่อพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติในพื้นท่ีจังหวัดนาน 
 

ลําดับ รายชื่อ ที่ตั้ง พ้ืนที่ (ไร) วันที่ประกาศ 

1 ปาเขานอย เมือง 1033.78 8 ธค 2502 

2 ปาสาลีก สา นานอย 77743.27 2 พค 2528 

3 ปาถํ้าผาตูบ เมือง 13653.79 23 เมย 2507 

4 ปานาซาวฝงซาย ถนนสายแพร-นาน เมือง 74134.78 31 ธค 2507 

5 ปานาซาว เมือง 43865.29 12 พย 2511 

6 ปาน้ําสา และปาแมสาครฝงซาย สา 130420.97 17 กค 2516 

7 ปาแมสาครฝงขวา สา 53946.59 24 มีค 2526 

8 ปาหวยแมขะนิง สา 201005.59 15 กค 2526 

ก่ิงอ. สันติสุข เมือง แมจริม 357598.38 15 กค 2526 9 ปาน้ําวา และปาแมจริม 

10 ปาน้ําวา และปาหวยสาล่ี สา 550077.23 7 พย 2528 

11 ปาหวยงวง และปาหวยสาล่ี นานอย นาหม่ืน 283623.72 27 พย 2528 

12 ปานาสาฝงขวาตอนขุน สา 136915.80 30 ธค 2528 

13 ปาฝงขวาแมน้ํานาน ตอนใต สา นาหม่ืน นานอย 1057690.17 8 ธค 2529 

14 ปาแมน้ํานานตะวันออกตอนใต แมจริม ก่ิงอ.สันติสุข 616139.64 2 ธค 2530 

ปาน้ํายาว และปาน้ําสวด ทุงชาง ทาวังผา ปว เมือง ก่ิงอ.บานหลวง 1412624.61 16 ธค 2530 15 

16 ปาดอยภูคา และปาผาแดง ทุงชาง ปว เชียงกลาง ทาวังผา 1555772.88 9 มีค 2531 

ท่ีมา : http://www.forest.go.th 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

การทบทวนขอมูลผลการศึกษาทรัพยากรปาไมในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพ้ืนท่ี

ใกลเคียง มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

2.1) สภาพทรัพยากรปาไม เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีศึกษาถูกกําหนดใหเปนพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B แสดงวาแผนท่ีปาไมในป พ.ศ. 2525 รายงานวาไมมีปาปกคลุม แตเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ี

ศึกษาท่ีอยูใกลแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว และไมมีราษฏรบุกรุก จึงทําใหสภาพปาฟนตัวจนมีลักษณะท่ีคอนขาง

สมบูรณ สภาพโดยรวมเปนปาเบญจพรรณท่ีมีชนิดไมหลากหลาย โดยชนิดท่ีสํารวจพบ เชน ประดู (Pterocarpus 

macrocarpus Kurz) ตับเตาตน (Diospyros ehretioides Wall.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. 

Benn.) มะมวงปา (Mangiferra caloneura Kurz) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) กาสามปก (Vitex 

peduncularis Wall. ex Schauer) สองสลึง (Lophopetalum duperreanum Pierre) สะแกแสง (Cananga 

latifolia Finet & Gagnep.) ผาเส้ียน (Vitex canescens Kurz) ไขเขียว (Parashorea stellata Kurz) มะกอก 

(Spondias pinnata (L.f.) Kurz) ยมหอม (Toona ciliata M.Roem.) เปนตน สวนบริเวณใกลแหลงนํ้า ชนิดไมจะ

แตกตางจากบริเวณอื่น ๆ ไมท่ีพบเปนไมขนาดใหญ เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีคอนขางชุมชื้น ชนิดไมท่ีพบ เชน 

ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Pierre) ตะครํ้า (Garuga pinnata Roxb.) มะไฟ (Baccaurea sapida Muell. Arg.) 

เลือด (Knema sp.)  เทพธาโร (Cinnamomum sp.) เปนตน สวนไผท่ีพบ ไดแก ไผไร (Gigantochloa albociliata 

Munro) ไผบง (Bambusa natans Wall. ex Munro) และไผซาง (Dendrocalamus strictus Nees) สวนชั้นเรือน

ยอดของปาแบงได 3 ชั้นเรือนยอดคือ เรือนยอดชั้นบน ความสูงมากกวา 20 เมตร สวนมากเปนไมขนาดใหญ และ

มีลักษณะดี ชนิดไมท่ีพบในชั้นเรือนยอดน้ี ไดแก ไขเขียว (Parashorea stellata Kurz) ตะเคียนหิน (Hopea 

ferrea Pierre) มะมวงปา (Mangiferra caloneura Kurz) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) กระบก 

(Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) สองสลึง (Lophopetalum duperreanum Pierre) เปนตน เรือนยอดชั้น

รอง มีความสูงประมาณ 15-20 เมตร ชนิดไมท่ีพบในชั้นเรือนยอดน้ีไดแก ประดู (Pterocarpus macrocarpus 

Kurz) ตับเตาตน(Diospyros ehretioides Wall.) กาสามปก (Vitex peduncularis Wall. ex Schauer) สะแกแสง 

(Cananga latifolia Finet & Gagnep.) ผาเส้ียน (Vitex canescens Kurz) มะกอก (Spondias pinnata (L.f.) 

Kurz) ยมหอม (Toona ciliata M.Roem.) ตะครํ้า (Garuga pinnata Roxb.) มะไฟ (Baccaurea sapida Muell. 

Arg.) เลือด (Knema sp.) เทพธาโร (Cinnamomum sp.) เปนตน และเรือนยอดชั้นลาง เปนชั้นเรือนยอดของไม

ขนาดเล็ก ลูกไม กลาไม และไมไผ ซึ่งชนิดไมท่ีพบเปนชนิดเดียวกับในชั้นเรือนยอดชั้นท่ีอยูสูงกวา 

2.2) ความอุดมสมบูรณของปา การศึกษาความอุดมสมบูรณของปาบริเวณพื้นท่ีศึกษา

พิจารณาจากความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม กลาไม และไมไผ รวมท้ังปริมาตรไมเฉล่ียท้ังตอพื้นท่ี และปริมาตร

เฉล่ียตอตน ประกอบในการพิจารณา ซึ่งพบวา บริเวณพื้นท่ีศึกษามีสภาพเปนปาเบญจพรรณ ท้ังในบริเวณแนว

สายสง และนอกแนวสายสง โดยพื้นท่ีในแนวสายสง มีปริมาตรไมเฉล่ีย 70.86 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร ปริมาตร

ไมเฉล่ียตนละ 0.460 ลูกบาศกเมตร มีความหนาแนนของไมใหญ 154 ตนตอเฮกแตร เปนไมท่ีมีขนาด

เสนผาศูนยกลางเพียงอก 10-30 เซนติเมตร เฉล่ีย 99 ตนตอเฮกแตร ไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางเพียงอก 30-60 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.3) ปริมาตรไมเฉล่ีย บริเวณในแนวสายสง มีปริมาตรไมเฉล่ียรวม 70.86 ลูกบาศก

เมตรตอเฮกแตร แยกเปนไมชั้นท่ี 1 เฉล่ีย 49.844 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร ไมชั้นท่ี 2 เฉล่ีย 6.496 ลูกบาศกเมตร

ตอเฮกแตร และไมชั้นท่ี 3 (ไมฟน) เฉล่ีย 14.520 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร แสดงใหเห็นวา ไมสวนใหญท่ีพบเปน

ไมขนาดใหญท่ีมีลักษณะดีมากกวาไมในกลุมอื่น ๆ ท้ังน้ีเน่ืองจากสภาพปาอยูบริเวณแนวชายแดน การเขาถึง

ลําบาก และสภาพปาท่ีคอนขางอุดมสมบูรณ มีตนไมหนาแนน ซึ่งทําใหแตละตนตองแกงแยงกันเพื่อรับแสง ดังน้ัน

ตนไมจึงมีการเจริญเติบโตทางดานความสูง ทําใหลําตนเปลาตรง สวนบริเวณนอกแนวสายสง มีปริมาตรเฉล่ียรวม 

68.836 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร แยกเปนไมชั้นท่ี 1 เฉล่ีย 50.773 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร ไมชั้นท่ี 2 เฉล่ีย 

11.068 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร และไมชั้นท่ี 3 (ไมฟน) เฉล่ีย 6.995 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร ซึ่งแสดงวา สภาพ

ปายังมีสภาพท่ีคอนขางสมบูรณ พบไมขนาดใหญท่ีมีลักษณะดีมากกวาไมกลุมอื่น ๆ เชนกัน 

2.4) สภาพปญหาของปาไม สภาพปาท่ีสํารวจมีสภาพคอนขางสมบูรณ ท้ังน้ีเปนผลมา

จากการที่มีพื้นท่ีอยูติดแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ทําใหการบุกรุกทําลายปามีนอย ประกอบกับพื้นท่ีเปนภูเขาสูง

ชัน และยังมีปญหาเก่ียวกับเร่ืองความมั่นคง ดังน้ัน ปญหาการบุกรุกปาจึงแทบไมมีในพื้นท่ี แตพบบางบริเวณนอก

พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

2.5) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ระหวางการกอสรางจําเปนตองถางบริเวณ

โดยรอบที่ต้ังเสาไฟฟา ซึ่งบริเวณน้ันเปนปาดิบแลง และปาเบญจพรรณท่ีคอนขางสมบรูณ จึงกอใหเกิดผลกระทบ

โดยตรงตอทรัพยากรปาไม ดังน้ัน ประเมินไดวาเกิดผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) แตภายหลังการกอสราง

คาดวาไมมีผลกระทบ (0) เน่ืองจากไมมีการสูญเสียพื้นท่ีปาเพิ่มเติมจากการดําเนินโครงการ   

2.6) มาตรการปองกันแกไขผลกระทบ ถามีการดําเนินโครงการจะมีผลกระทบเกิด

ขึ้นกับทรัพยากรปาไม ซึ่งเปนผลกระทบท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได แตเพื่อปองกัน และลดผลกระทบท่ีจะเกิดใหอยู

เฉพาะในพื้นท่ีท่ีดําเนินโครงการ และปองกันพื้นท่ีปาท่ีอยูใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดมาตรการ

ปองกันแกไขไว ดังน้ี 

(1) การตัดไมในพื้นท่ีดําเนินโครงการ ควรทําตามหลักวิชาการ และตัดไม

เฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน เชน หลีกเล่ียงการตัดไมในชวงฤดูฝนเพื่อปองกันปญหาการชะลางพังทลายของดิน เปนตน 

(2) เมื่อมีการสูญเสียพื้นท่ีปาจากการดําเนินโครงการ ตองมีการปลูกปา

ทดแทนเปนพื้นท่ีมากกวาท่ีตองสูญเสียไป โดยอาศัยความรวมมือระหวางหนวยงานตาง ๆ เชน การไฟฟาฝายผลิต

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(3) การปรับปรุงเสนทางเพื่อท่ีจะเขาไปชักลากไม ควรใชเสนทางเดิมท่ีมีอยู

แลว ไมควรตัดเสนทางใหม เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีคอนขางสูงชัน อาจจะสงผลใหเกิดปญหาการชะลางพังทลายของ

ดินได สวนในการปรับปรุงเสนทางควรหลีกเล่ียงการตัดตนไมใหนอยท่ีสุด และตองมีการควบคุมดูแลอยางใกลชิด

จากเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

2.7) มาตรการติดตามตรวจสอบ มีการกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบของ

โครงการ ไวดังน้ี 

(1) ตรวจสอบอัตราการรอดตายของพื้นท่ีปาท่ีปลูก และทําการปลูกซอมแซม

ในสวนท่ีตายไป โดยตองตรวจสอบทุก ๆ ส้ินปจนครบปท่ี 5 พรอมท้ังทํารายงานผลการตรวจสอบประจําป 

(2) ตองมีการตรวจสอบการทําไมออกจากพื้นท่ีโครงการ ใหมีการดําเนินการ

อยูในเฉพาะพื้นท่ีท่ีไดรับอนุญาตเทาน้ัน รวมท้ังทําการตรวจสอบปริมาณไมท่ีถูกตัดฟนออกท้ังหมด 

(3) ทําการติดตามตรวจสอบพื้นท่ีปาท่ีเหลืออยูบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ

โดยใชภาพถายดาวเทียม พรอมท้ังการตรวจสอบภาคสนามเปนเวลา 6 ป ซึ่งแบงเปน 2 ชวง ชวงละ 3 ป  

3) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

3.1) ลักษณะสังคมพืช บริเวณพื้นท่ีศึกษาลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร 

ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาด

ผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) มีท่ีต้ังอยูบริเวณใกลชายแดนไทย-สปป.ลาว บริเวณตําบลชนแดน อําเภอสอง

แคว จังหวัดนาน มีสภาพเปนปาดิบแลง โดยพบกระจายในบริเวณยอดเขาสูง และบริเวณติดริมลําหวย สวนปาดิบ

เขาพบเปนหยอมเล็ก ๆ บริเวณยอดเขาสูง และสภาพของปาเบญจพรรณ ปาเบญจพรรณเส่ือมโทรม และปาไผ 

พบกระจายบริเวณพื้นท่ีท่ีอยูตํ่าลงมา ตามไหลเขา และตีนเขา สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีความลาด

ชันสูง ดินต้ืน บางบริเวณปรากฎสภาพหินโผล รองหวยมีความลาดชันสูง และทองลําธารเปนกรวดหิน และเมื่อ

พิจารณาในภาพรวมท้ังพื้นท่ีลุมนํ้า พบวา นอกจากสภาพสังคมปาดิบแลง และปาเบญจพรรณท่ีพบเปนสวนใหญ

แลว ในบริเวณยอดเขาสูงบางแหงมีสภาพเปนปาดิบเขา แตมีพื้นท่ีไมมากสวนพื้นท่ีทางตอนลางของลุมนํ้ามีสภาพ

เปนปาท่ีถูกบุกรุกแผวถาง รวมท้ังพบพื้นท่ีเกษตรประเภทขาวไร ขาวโพด และไรหมุนเวียน ในพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา

ดวย (ภาพท่ี 4-1) อยางไรก็ตาม สภาพปายังคอนขางสมบูรณ โดยชนิดไมท่ีสํารวจพบ เชน สกุลคางคาว (Aglaia 

sp.) สกุลมะเกลือ (Diospyros sp.) สกุลมังคุดปา (Garcinia sp.) สกุลอบเชย (Cinamomum sp.) ตะแบกแดง 

(Lagerstroemia calyculata Kurz) มะไฟ (Baccaurea sapida Muell. Arg.) สกุลเลือด (Knema sp.) หวา 

(Xyzygium cumini (L.) Skeels) โพบาย (Sapium baccatum Roxb.) มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) 

พระเจาหาพระองค (Dracontomelon mangiferum Blume) ขวาว (Haldina cordifolia Ridsd.) สมพง 

(Tetrameles nudiflora R.Br.) คอแลน (Nephelium hypoleucum Kurz) ปออีเกง (Pterocymbium javanicum 

R.Br.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya Parker) เปนตน จากการวิเคราะหขอมูลในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

พบวา สํารวจพบชนิดไมไมนอยกวา 30 ชนิด ไมใหญ (Tree) ไมนอยกวา 20 ชนิด ลูกไม (Sapling) ไมนอยกวา 15 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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3.2) ลักษณะสังคมพืชบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ (นอกแนวสายสง) มีสภาพเปน

ปาเบญจพรรณ บางสวนมีสภาพเส่ือมโทรม จากการถูกบุกรุกพื้นท่ีเพื่อประโยชนในรูปแบบตางๆ และพื้นท่ีไร

หมุนเวียน ซึ่งในชวงฤดูกาลเพาะปลูก มีการปลูกขาวไร หรือขาวโพดในพื้นท่ีดังกลาว สวนนอกฤดูเพาะปลูกจะ

ปลอยพื้นท่ีท้ิงรางมีวัชพืชขึ้นปกคลุมท่ัวท้ังพื้นท่ี โดยพบในบริเวณไหลเขา และตีนเขา สภาพภูมิประเทศมีความ

ลาดชันสูง และดินมีความลึก แตสภาพปาไมสมบูรณเหมือนกับในบริเวณพื้นท่ีท่ีจะกอสรางระบบสงไฟฟา โดย

สภาพปาคอนขางโปรง และมีไผขึ้นปกคลุมพื้นท่ีหนาแนน โดยชนิดไมท่ีสํารวจพบ เชน ต้ิว (Cratoxylum 

formosum (Jack) Dyer) ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) กระพี้ (Millettia brandisiana Kurz) เปลา

ใหญ (Croton oblongifolius Roxb.) โพบาย (Sapium baccatum Roxb.) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex 

A. Benn.) ผาเส้ียน (Vitex canescens Kurz) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya Parker) ง้ิวปา (Bombax 

anceps Pierre) เปนตน จากการวิเคราะหขอมูล พบวา พบชนิดไมไมนอยกวา 30 ชนิด โดยเปนไมใหญไมนอย 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 4-2 สภาพสังคมปาไม (ปาดิบแลง) บริเวณพื้นท่ีท่ีจะกอสรางระบบสงไฟฟาของโครงการระบบสงไฟฟา 

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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กวา 20 ชนิด ลูกไมไมนอยกวา 10 ชนิด กลาไมไมนอยกวา 10 ชนิด และไผ 1 ชนิด โดยไมใหญมีขนาดความโต 

(Diameter at breast height : dbh) เฉล่ียประมาณ 18 เซนติเมตร ความสูงเฉล่ียประมาณ 10 เมตร ลูกไมความ

สูงเฉล่ียประมาณ 4 เมตร เรือนยอดปกคลุมของปา (Crown cover) ประมาณ 50-60 เปอรเซ็นต โครงสรางดานต้ัง

ของปา (Plant profile) แบงเปน 2 ชั้นเรือนยอด โดยเรือนยอดชั้นบน มีความสูงต้ังแต 10 เมตร ชนิดไมท่ีพบในชั้น

เรือนยอดนี้ เชน ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz) ต้ิว (Cratoxylum formosum (Jack) Dyer) กางหลวง 

(Albizia chinensis Merr.) ผาเส้ียน (Vitex canescens Kurz) กระบก (Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn.) 

ตาเสือ (Aphanamixis polystachya Parker) เปนตน และเรือนยอดชั้นลาง ความสูงนอยกวา 10 เมตร ชนิดไม

สวนใหญเปนชนิดเดียวกับไมในชั้นเรือนยอดชั้นบน สวนชนิดไมอื่น ๆ ท่ีพบ เชน แค (Markhamia sp.) ปอ 

(Grewia sp.) ง้ิวปา (Bombax anceps Pierre) เปลาใหญ (Croton oblongifolius Roxb.) เปนตน รวมท้ังลูกไม 

กลาไม ไมพุม และไมพื้นลางตาง ๆ สวนวัชพืชท่ีพบ เชน หญาคา (Imperata cylindrica Beauv.) หญาพง 

(Sorghum halepense (L.) Pers.) หญาขจรจบ (Pennisetum sp.) สาบเสือ (Eupatorium odoratum Linn.) 

ไมยราบยักษ (Minosa pigra Linn.) หนามคณฑา (Harrisonia perforata (Lour.) Merr.) หนามข้ีแรด (Acacia 

megaladena Desv.) เปนตน โดยพบบริเวณท่ีสภาพปาคอนขางโปรงซึ่งเปนพื้นท่ีปาเส่ือมโทรม สวนไผท่ีพบจาก

การสํารวจ ไดแก ไผปา (Bambusa arundinacea Willd.) 

3.3) ลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม การวิเคราะหขอมูลลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม 

พิจารณาขอมูลดานชนิดไมท่ีสํารวจพบ ความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม กลาไม และไมไผ และปริมาตรไมใน

พื้นท่ีโครงการ (ตารางท่ี 4-4 และตารางท่ี 4-5) ซึ่งพบวา บริเวณพื้นท่ีโครงการ สํารวจพบชนิดไมใหญไมนอยกวา 

20 ชนิด โดยมีความหนาแนนเฉล่ีย 258 ตนตอเฮกแตร และเมื่อแยกพิจารณาตามขนาดความโต ((Diameter at 

breast height : dbh) พบวา ไมขนาดความโต 10-30 เซนติเมตร เฉล่ีย 170 ตนตอเฮกแตร ไมขนาดความโต 30-

60 เซนติเมตร เฉล่ีย 75 ตนตอเฮกแตร และไมขนาดความโตมากกวา 60 เซนติเมตร เฉล่ีย 13 ตนตอเฮกแตร สวน

ลูกไม สํารวจพบไมนอยกวา 15 ชนิด ความหนาแนนเฉล่ีย 3,900 ตนตอเฮกแตร และกลาไม สํารวจพบไมนอย

กวา 13 ชนิด ความหนาแนนเฉล่ีย 18,125 ตนตอเฮกแตร สวนไมไผสํารวจพบ 3 ชนิด มีความหนาแนนเฉล่ีย 350 

ลําตอเฮกแตร สวนการวิเคราะหปริมาตรไม พบวา มีปริมาตรไมเฉล่ียสูงถึง 338.5313 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร 

สวนใหญอยูในชั้นคุณภาพไม (TQ) ท่ี 1.3 เฉล่ีย 225.5425 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร สวนขอมูลสภาพปาท่ีอยู

ใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ (นอกแนวสายสง) สํารวจพบชนิดไมใหญไมนอยกวา 20 ชนิดเชนเดียวกัน มีความ

หนาแนนเฉล่ีย 113 ตนตอเฮกแตร และเมื่อแยกพิจารณาตามขนาดความโต ((Diameter at breast height : dbh) 

พบวา ไมขนาดความโต 10-30 เซนติเมตร เฉล่ีย 100 ตนตอเฮกแตร ไมขนาดความโต 30-60 เซนติเมตร เฉล่ีย 10 

ตนตอเฮกแตร และไมขนาดความโตมากกวา 60 เซนติเมตร เฉล่ีย 3 ตนตอเฮกกแตร สวนลูกไม สํารวจพบไมนอย

กวา 11 ชนิด ความหนาแนนเฉล่ีย 3,200 ตนตอเฮกแตร และกลาไม สํารวจพบไมนอยกวา 11 ชนิด ความ

หนาแนนเฉล่ีย 29,167 ตนตอเฮกแตร สวนไมไผสํารวจพบเพียง 1 ชนิด ความหนาแนนเฉล่ียสูงถึง 2,317 ลําตอ

เฮกแตร สวนการวิเคราะหปริมาตรไม พบวา มีปริมาตรไมเฉล่ีย 22.4549 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร สวนใหญอยู

ในชั้นคุณภาพไม (TQ) ท่ี 1.2 เฉล่ีย 13.4400 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร 
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 4-4 ชนิดไม ความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม กลาไม และไมไผ และปริมาตรไมใหญในแตละพื้นที่ศึกษา โครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ 

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

ไมใหญ ลูกไม กลาไม ไมไผ ปริมาตรไม 

ความหนาแนน (ตนตอเฮกแตร) 

ขนาดความโต : ซม. 
พื้นที่ศึกษา 

ชนิด 

10-30 30-60 > 60 รวม 

ชนิด 
ความหนาแนน 

(ตนตอเฮกแตร) 
ชนิด 

ความหนาแนน 

(ตนตอเฮกแตร) 
ชนิด (ลําตอเฮกแตร) (ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร) 

การสํารวจภาคสนามในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
1. ในแนวสายสง             

     ปาดิบแลง 20 170 75 13 258 14 3,900 13 18,125 2 350 338.5313 

2. นอกแนวสายสง             

     ปาเบญจพรรณ 16 100 10 3 113 11 3,200 11 29,167 1 2,317 22.4549 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 1/ 

1. ในแนวสายสง             

     ปาเบญจพรรณ ** 99 48 7 154 ** 1,480 ** 20,500 ** 1,334 70.8600 

2. นอกแนวสายสง             

     ปาเบญจพรรณ ** 130 45 5 180 ** 800 ** 13,125 ** 855 68.8360 

หมายเหตุ :  ** ไมมีขอมูล 

   1/ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 

 

 

 



ตารางที่ 4-5 ปริมาตรไมเฉลี่ยจําแนกตามชั้นคุณภาพไมในแตละพื้นที่ศึกษา โครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ปริมาตรไมเฉลี่ย (ลูกบาศกเมตรตอไร) 
ตําแหนง ชนิดปา 

TQ 1.1 TQ 1.2 TQ 1.3 TQ 2 TQ 3 รวม 
การสํารวจภาคสนามในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

1. ในแนวสายสง ปาดิบแลง 17.6485 57.0135 225.5425 10.3168 28.0100 338.5313 

2. 0.0000 13.4400 0.0000 1.5423 7.4726 22.4549 นอกแนวสายสง ปาเบญจพรรณ 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 
1. ในแนวสายสง      ปาเบญจพรรณ ** ** ** ** ** 70.8600 

2. ** ** ** ** ** 68.8360 นอกแนวสายสง      ปาเบญจพรรณ 

หมายเหตุ :  ** ไมมีขอมูล 

TQ ชั้นคุณภาพไม (Timber quality) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

ชั้นคุณภาพที่ 1 (TQ1) : ทอนไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก (Dameter at breast height : dbh) ตั้งแต 10 เซนติเมตรขึ้นไป แบงออกเปน 

 ชั้นคุณภาพที่ 1.1 (TQ1.1) : ทอนไมที่มีความเปลาตรง สามารถนําไปแปรรูปไดทุกประเภท มีเศษไมที่เกิดจากการแปรรูปนอย 

 ชั้นคุณภาพที่ 1.2 (TQ1.2) : ทอนไมที่มีความเปลาตรงลดลง แตสามารถนําไปแปรรูปเชิงเศรษฐกิจได แตจะมีเศษไมเหลืออยูมาก 

ชั้นคุณภาพที่ 1.3 (TQ1.3) : ทอนไมที่ไมสามารถแปรรูปเปนไมแผนได เนื่องจากลําตนคดงอเปนโพรง หรือถูกทําลายโดยภัยธรรมชาติ 

เหมาะที่จะใชทําไมฟนหรือถาน 

ชั้นคุณภาพที่ 2 (TQ2) : ทอนไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก (dbh) ระหวาง 4-10 เซนติเมตร ลําตนเปลาตรง สามารถนําไปใชเปนไมเสากลมได 

ชั้นคุณภาพที่ 3 (TQ3) : ทอนไมที่มีขนาดเสนผานศูนยกลางเพียงอก (dbh) ตั้งแต 4 เซนติเมตรขึ้นไป ลําตนคดงอ เปนโพรง หรือมีรอยตําหนิ ไม

สามารถใชเปนไมเสากลม หรือแปรรูปได โดยทั่วไปใชเปนไมฟนหรือถาน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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3.4) คุณคาทางนิเวศวิทยาปาไม 

พิจารณาจากองคประกอบ และหนาท่ีของปาในสภาพธรรมชาติ ซึ่งปราศจาก

การรบกวน หรือไดรับการรบกวนจากปจจัยตาง ๆ นอยท่ีสุด จนไมทําใหองคประกอบ และการทําหนาท่ี

เปล่ียนแปลงจากเดิม หรือเลวลงกวาเดิม ซึ่งการประเมินคุณคาทางนิเวศวิทยาปาไม พิจารณาใน 4 ประเด็น ดังน้ี 

(1) องคประกอบ (Structure) ของปา พิจารณาใน 4 ประเด็นยอย คือ 

- ชนิด (Species) หมายถึง ชนิดปา และชนิดไมท่ีพบในพื้นท่ี โดย

อุทิศ (2536) กลาวไววา พื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายของชนิดพันธุ และความมากมายของจํานวนส่ิงมีชีวิต 

(Biodiversity) พื้นท่ีน้ันเปนพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และถือวามีคุณคาทางนิเวศวิทยาสูงตามไป

ดวย ซึ่งบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง สภาพสังคมปาไมเปนปาดิบแลงในบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสาย

สงไฟฟา และใตแนวสายสงไฟฟา สวนบริเวณนอกแนวสายสง สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ ซึ่งจากการสํารวจใน

บริเวณพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางระบบสงไฟฟา พบชนิดไมแยกเปนไมใหญไมนอยกวา 20 ชนิด ลูกไม ไมนอย

กวา 14 ชนิด กลาไม ไมนอยกวา 13 ชนิด และไผอีก 2 ชนิด และเมื่อวิเคราะหความหลากหลายของชนิดพันธุ 

(Species diversity) โดยใช Fisher’s index of diversity โดย Fisher และคณะ (1943) เปนคาดัชนีความ

หลากหลาย ซึ่งคํานวณโดยใชจํานวนชนิดพรรณไมกับจํานวนตนไมในแปลงตัวอยาง โดยมีสูตรในการคํานวณ 

ดังน้ี 

S = α loge (1+N/α) 
   โดยท่ี S  = จํานวนชนิดพันธุไมในแปลงตัวอยาง 

    N  = จํานวนตนไมท้ังหมดในแปลงตัวอยาง 

α = Fisher’s index of diversity 

การคํานวณดัชนีความหลากหลายในพื้นท่ีโครงการซึ่งใชขอมูลของไมใหญ พบวา ใน

บริเวณพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางระบบสงไฟฟา มีคา Fisher‘s index of diversity (α) 7.6723 ซึ่งคาดัชนีความ

หลากหลายน้ีเปนคาท่ีแสดงถึงจํานวนชนิดพันธุ (Species richness) และความสม่ําเสมอ (Species evenness) 

ของตนไมในพื้นท่ี โดยคาท่ีคํานวณไดสวนใหญมีคาไมสูงมาก ซึ่งแสดงวา พื้นท่ีโครงการมีความหลากหลายใน

ระดับตํ่า 

- ปริมาณ หมายถึง ความมากมายดานจํานวนของตนไม ผลการ

สํารวจ และวิเคราะหขอมูล พบวา ความหนาแนนของไมใหญ มีความหนาแนนเฉล่ีย 258 ตนตอเฮกแตร (41 ตน

ตอไร) ลูกไม มีความหนาแนนเฉล่ียระหวาง 3,900 ตนตอเฮกแตร (624 ตนตอไร) กลาไม มีความหนาแนนเฉล่ีย 

18,125 ตนตอเฮกแตร (2,900 ตนตอไร) และไผ มีความหนาแนนเฉล่ียระหวาง 350 ลําตอเฮกแตร (56 ลําตอไร) 

- สัดสวน หมายถึง สัดสวนของตนไมขนาดตางๆ ท่ีมีอยูในปา ใน

สภาพปาตามธรรมชาติท่ีอยูในภาวะสมดุล สัดสวนของไมขนาดใหญมีนอยกวาไมขนาดเล็ก ซึ่งทําใหการทดแทน

ของปาเปนไปอยางตอเน่ือง และรักษาสมดุลของปาใหคงอยูตลอดไป ซึ่งในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และรวมท้ังพื้นท่ี

ใกลเคียงก็ตาม เมื่อพิจารณาความหนาแนนของไมขนาดตาง ๆ แลว พบวา มีสัดสวนของไมขนาดใหญนอยกวาไม

ขนาดเล็ก ซึ่งแสดงถึงโอกาสในการทดแทนของตนไมในธรรมชาติ 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-17 

สวนการสืบพันธุ และการทดแทนตามธรรมชาติของตนไมในปาน้ัน 

พบวา สภาพปาตามธรรมชาติท่ีอยูในภาวะสมดุลธรรมชาติ ไมขนาดใหญจะมีปริมาณ หรือสัดสวนนอยกวาไม

ขนาดเล็ก (ลูกไม และกลาไม) ทําใหการขยายหรือสืบตอพันธุ และการทดแทนตามธรรมชาติภายในพื้นท่ีปา

เปนไปตามสภาพธรรมชาติ ซึ่งพิจารณาไดจากความหนาแนนของลูกไม และกลาไม รวมท้ังทําใหการทดแทนของ

ปาเปนไปอยางตอเน่ือง และรักษาสมดุลของปาใหคงอยูตลอดไป ดังน้ัน เมื่อนําปริมาณของไมขนาดตาง ๆ มา

เขียนแผนภูมิ โดยใหไมขนาดเล็กเปนฐาน และไมขนาดใหญเปนยอด ลักษณะโครงสรางของปาจะเปนรูปประมิด 

ซึ่งแสดงถึงความสามารถในสืบพันธุ และการทดแทนตามธรรมชาติ ซึ่งบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

เมื่อพิจารณาความหนาแนนของไมขนาดตาง ๆ และนําสัดสวนของไมใหญ ลูกไม และกลาไมมาเขียนแผนภูมิแลว 

ไดลักษณะเปนรูปประมิดยอดแหลม ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสืบตอพันธุ และการทดแทนของตนไมตาม

ธรรมชาติ อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาปจจัยตางๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอการสืบพันธุตามธรรมชาติของตนไมในปา

ซึ่งอาจเปนปจจัยท่ีเกิดจากธรรมชาติ หรือการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของมนุษยประกอบดวย 

- การกระจาย หมายถึง การขยาย การแพรพันธุของปา และชนิดไม

ในปา ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง จากการสํารวจพบวา ตนไมมีการกระจายพบไดในหลายพ้ืนท่ี 

ครอบคลุมทุกสภาพภูมิประเทศ และการใชประโยชนท่ีดิน แสดงถึงการกระจายพันธุของตนไมไปไดในหลายสภาพ

พื้นท่ี 

(2) หนาท่ี (Function) การทําหนาท่ีของปาไมท่ีสําคัญตอระบบนิเวศ คือ เปน

ผูผลิต (Producer) และเปนตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงาน โดยใชพลังงาน

จากแสงอาทิตย และดูดซับธาตุอาหารจากดินและนํ้ามาทําปฏิกิริยา และเก็บสะสมไว จากน้ันจึงถายทอดไปสู

ผูบริโภคในระดับตาง ๆ นอกจากจะควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหาร และการถายทอดพลังงานภายในระบบนิเวศ

แลว ปายังสามารถหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงานในปาไดเอง โดยการดูดซับธาตุอาหารตาง ๆ จาก

ดิน นํ้า และอากาศ พรอมกับดูดซับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย มาทําใหเกิดกระบวนการทางเคมีเปน

องคประกอบของสารอินทรีย ทําใหพืชสามารถเจริญเติบโตได และเมื่อพืชตายไปหรือสวนใดสวนหน่ึงหลุดรวงลงสู

พื้นดิน ซากพืชจะถูกจุลินทรียยอยสลายกลายเปนธาตุอาหารกลับลงสูพื้นดิน พรอมท้ังปลดปลอยพลังงานออกสู

บรรยากาศ ซึ่งปาท่ีมีกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงานอยูตอเน่ืองตลอดเวลา ถือเปนปาท่ี

คุณคาทางนิเวศสูง ดังน้ัน ปาบางประเภท เชน ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ เปนตน ซึ่งในชวงฤดูแลงจะมีการผลัดใบ

หมด สงผลใหการทําหนาท่ีในการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงานของปาหยุดชะงักไป ซึ่งมีผลตอการ

เจริญเติบโตของตนไม และการหมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงานในระบบนิเวศ ดังน้ัน จึงถือวาปาประเภทน้ีมี

คุณคาทางนิเวศวิทยาตํ่าลง ซึ่งพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง มีสภาพสวนใหญเปนปาดิบแลง และมีบางสวนท่ี

เปนสภาพของปาเบญจพรรณ ดังน้ัน การทําหนาท่ีของปาจึงมีการเปล่ียนแปลงไมมาก ภาพรวมของกระบวนการ

หมุนเวียนธาตุอาหาร และการถายทอดพลังงานยังเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ดังน้ัน จึงถือวาไมสงผลตอคุณคาทาง

นิเวศวิทยาของพื้นท่ีปา 

(3) กิจกรรมท่ีสงผลกระทบตอพื้นท่ีปา กิจกรรมของมนุษยท่ีสงผลกระทบตอ

พื้นท่ีปาไม มีท้ังกิจกรรมท่ีเปนประโยชน เชน การฟนฟู การปองกันรักษา การปลูกทดแทน เปนตน ซึ่งกิจกรรมท่ี
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4) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาดานทรัพยากรปาไมในบริเวณพื้นท่ีโครงการในสภาพ

ปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 กับผลการศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

(ตารางท่ี 4-6) พบวา สภาพสังคมพืชยังมีสภาพ / องคประกอบท่ีคลายคลึงกัน โดยในบริเวณท่ีเปนรองหวย หรือ

รองเขา สภาพปาเปนสังคมของปาไมผลัดใบ (ปาดิบแลง) ซึ่งมีสภาพคอนขางสมบูรณ โดยพิจารณาจากความ

หนาแนน และปริมาตรไม ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลการศึกษาเดิม พบวา สภาพปามีความสมบรูณขึ้น ท้ังน้ีจาก

สภาพท่ีพบตนไมขนาดใหญขึ้นปกคลุมพื้นท่ีอยางหนาแนน รวมท้ังการฟนคืนสภาพของปา เน่ืองจากไมมีกิจกรรม

การบุกรุกพื้นท่ีปาในบริเวณดังกลาวจากการท่ีเปนพื้นท่ีบริเวณเขตชายแดน สวนในบริเวณยอดเขาทางตอนลาง

ของพื้นท่ีลุมนํ้า สภาพปาคอนขางโปรง และเปนสังคมของปาผลัดใบ (ปาเบญจพรรณ) บางสวนสภาพปาคอนขาง

เส่ือมโทรม ซึ่งพื้นท่ีเหลาน้ีอยูหางจากเขตชายแดนเขามา ท้ังน้ียังพบอีกวา มีหลายพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกเพื่อใชประโยชน

ท่ีดินในรูปแบบตาง ๆ บางพื้นท่ีถูกท้ิงราง และกําลังอยูในชวงของกระบวนการทดแทนตามธรรมชาติ จึงทําให

สภาพความอุดมสมบูรณของปาลดตํ่าลง นอกจากน้ัน ยังพบวาหลาย ๆ พื้นท่ีมีการใชประโยชนเพื่อการเกษตร ซึ่ง

เปนสาเหตุหน่ึงท่ีทําใหระบบนิเวศของพื้นท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติ อยางไรก็ตาม เมื่อ

พิจารณาภาพรวมของระบบนิเวศวิทยาปาไมของพื้นท่ีศึกษา ถือวาความแตกตางท่ีเกิดข้ึนเปนกระบวนการ

ทดแทนของสังคมพืชตามธรรมชาติ ซึ่งเปนสภาพท่ีพื้นท่ีไมถูกบุกรุกทําลายจากกิจกรรมของมนุษย แตเมื่อ

พิจารณาในสภาพโดยรวมถือวาไมแตกตางจากเดิมอยางมีนัยสําคัญท้ังในดานองคประกอบ และการทําหนาท่ีของ

ระบบนิเวศปาไม 

4.2.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) การประเมินสถานภาพ 

การศึกษา และวิเคราะหขอมูล เพื่อประเมินสถานภาพของทรัพยากรปาไมในบริเวณ

โครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง พิจารณาท้ังจากปจจัยภายในของปา ซึ่งประเมินจากลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม  

ไดแก ความหนาแนน ปริมาตรไม องคประกอบ และการทําหนาท่ีของปา คุณคาทางนิเวศวิทยาของปา เปนตน 

และปจจัยภายนอก ซึ่งเปนปจจัยท่ีเก้ือหนุน หรือขัดขวางการอํานวยผลประโยชนของปาไม ซึ่งสวนใหญเปน

กิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษย เชน การบุกรุกพื้นท่ีปา การปองกันรักษาปา เปนตน โดยมีรายละเอียด สําหรับการ

ประเมินสถานภาพของทรัพยากรปาไม ดังน้ี 
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ตารางที่ 4-6 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไมท่ีสําคัญบางประการ ระหวางผลการศึกษาจาก

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และการศึกษาขอมูล

สภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
 

รายงานการศึกษา (EIA) ฉบับเดิม ขอมูลสภาพปจจุบัน 
ลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม 

ปพ.ศ. 2540 ปพ.ศ. 2550 

1. ประเภทปา ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง, ปาเบญจพรรณ 

2. ความหนาแนนเฉล่ีย (ตนตอเฮกแตร)   

   2.1 ไมใหญ 154 258 

   2.2 ลูกไม 1,480 3,900 

   2.3 กลาไม 20,500 18,125 

   2.4 ไมไผ (ลําตอเฮกแตร) 1,334 350 

3. ปริมาตรไมเฉล่ีย (ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร) 70.86 338.53 

 

 

1.1) ดัชนีในการประเมินสถานภาพ กําหนดดัชนีท่ีใชในการประเมินสถานภาพ ดังน้ี 

(1) ดัชนีหลัก เปนดัชนีท่ีใชชี้เฉพาะเจาะจงถึงสภาพของการเปนปาธรรมชาติ 

(Virgin forest) ท่ีไมมีการบุกรุกหรือมีกิจกรรมของมนุษย เปนดัชนีท่ีแสดงถึงลักษณะนิเวศวิทยาของปาแตละชนิด 

โดยพิจารณาจาก 

- ปริมาตรไม แสดงถึงปริมาตรไมท่ีอยูในพื้นท่ีปา ถามีปริมาตรมาก

ควรจะมีความสมบูรณมากจึงเปนดัชนีท่ีสําคัญอันหน่ึงของการประเมินสถานภาพ แตท้ังน้ีแตกตางไปตามชนิดปา 

และส่ิงแวดลอมในแตละแหง 

- การปกคลุมของพื้นท่ีปา มีพื้นท่ีปกคลุมพื้นท่ีในสัดสวนท่ีไม

กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ซึ่งตามหลักการจะตองมีพื้นท่ีปาปกคลุมไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นตของพื้นท่ี 

หรืออยางนอยท่ีสุดตองไมตํ่ากวา 1 ใน 3 ของพื้นท่ี 

- ความหนาแนนของไมใหญ แสดงถึงจํานวนไมใหญท่ีมีอยูในพื้นท่ี 

เปนตัวชี้สภาพโครงสรางปา ถามีความหนาแนนมากก็จะเปนปาท่ีสมบูรณ 

- ความหนาแนนลูกไม และกลาไม แสดงถึงไมชั้นรองของปาวามี

ความสมบูรณเพียงใด ถามีมากแสดงวาระบบนิเวศปายังสมบูรณ เน่ืองจากมีลูกไม และกลาไมมาก ทําใหเกิดการ

ทดแทนตามธรรมชาติ และความหนาแนนของกลาไมยังแสดงถึงความสามารถในการสืบตอพันธุตามธรรมชาติ 

(2) ดัชนีเสริม เปนดัชนีท่ีใชชี้วัดสภาพโดยรวมของทรัพยากรปาไม โดยอาศัย

ปจจัยอื่น ๆ ท่ีสงผลตอทรัพยากรปาไม โดยพิจารณาจาก 

- การใชประโยชนท่ีดิน และพื้นท่ีปาปกคลุม โดยใชขอมูลการศึกษา

ดานการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าจากภาพถายทางอากาศ หรือภาพถายดาวเทียม 
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- สถานภาพการจัดการ และการอนุรักษ แสดงการจัดการพื้นท่ีเพื่อ

จะคงไวซึ่งสถานภาพทางธรรมชาติ และการใชทรัพยากรอยางย่ังยืน ซึ่งถาพื้นท่ีใดมีการจัดการ และการอนุรักษ

อยางมีประสิทธิภาพก็จะเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณ 

- กิจกรรมของมนุษย และชุมชน ท่ีกอใหเกิดปญหาท่ีสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรปาไม เชน การนําทรัพยากรปาไมมาใชประโยชน เปนตน 

1.2) เกณฑการประเมินสถานภาพ กําหนดเกณฑสถานภาพทรัพยากรปาไมเปน 4 

สถานภาพ   ซึ่งแตละสถานภาพมีลักษณะ ดังน้ี 

(1) สมดุลธรรมชาติ (Nature) : ทรัพยากรปาไมไมถูกรบกวนจากปจจัย ตางๆ 

มีองคประกอบหลากหลาย มีปริมาณ และชนิดในอัตราสวนท่ีเหมาะสม และทําหนาท่ีไดปกติตามธรรมชาติ 

(2) เตือนภัย (Warning) : โครงสราง และองคประกอบบางสวนของทรัพยากร

ปาไมถูกรบกวนทําใหการทําหนาท่ีของปาไมสมบูรณ แตสามารถกลับตัวฟนสูสภาพเดิมไดในเวลาไมนาน 

(3) เส่ียงภัย (Risky) : มีการรบกวนโครงสราง และองคประกอบของทรัพยากร

ปาไม ทําใหบางสวนมีจํานวนลดลง และมีชนิดอื่นเขามาทดแทน หรือมีบางอยางมีจํานวนมากเกินไป ทําใหการ

ทํางานเปล่ียนไปจากเดิม ตองใชเวลานานมากกวาจะกลับคืนสูสภาพเดิม 

(4) วิกฤต (Crisis) : ทรัพยากรปาไมถูกรบกวนทําใหโครงสราง และ

องคประกอบบางชนิดเหลือนอย หรือสูญพันธุไปจากระบบหรือไมทําหนาท่ี ทําใหการทํางานไมครบวงจร หรือมี

ประสิทธิภาพลดลง แตสามารถฟนกลับคืนสูสภาพธรรมชาติไดแตตองใชเทคโนโลยีเขาชวย และใชเวลานานมาก

จึงจะกลับคืนสูสภาพเดิมได 

1.3) สถานภาพของทรัพยากรปาไม เมื่อพิจารณาจากการวิเคราะหขอมูล พบวา 

เน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ยังมีสภาพเปนปาตามธรรมชาติ แมวาในบางพื้นท่ีจะถูกบุก

รุกเพื่อใชประโยชน แตก็ไมสงผลถึงการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ี จากการศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา

ปาไมโดยพิจารณาจากดัชนีตาง ๆ ท่ีใชในการประเมินสถานภาพ พบวา สภาพปายังมีสภาพความอุดมสมบูรณสูง 

ตนไมมีความหนาแนน รวมท้ังปริมาตรไมสูง และเมื่อพิจารณาคุณคาดานนิเวศวิทยาตาง ๆ ท้ังองคประกอบ และ

หนาท่ีของปา ประเมินไดวามีคุณคาทางนิเวศวิทยาในระดับสูง สวนการประเมินปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอ

พื้นท่ีปา พบวา มีการใชประโยชนจากพื้นท่ีปาบางสวนโดยเฉพาะบริเวณท่ีแนวถนนตัดผานพื้นท่ีปาเขาไป รวมท้ัง

สภาพภูมิประเทศท่ีมีความสูงไมมาก และมีความลาดชันนอย และมีแนวโนมขยายพื้นท่ีเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเมื่อ

พิจารณากับลักษณะทางกายภาพ เชน ตําแหนงท่ีต้ังท่ีอยูใกลเขตชายแดน สภาพพื้นท่ีสูงชัน ดินต้ืน และการ

เขาถึงลําบาก จึงทําใหสภาพปายังคงสภาพความอุดมสมบูรณ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาสถานภาพของทรัพยากรปาไม

โดยรวมท้ังในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียง ประเมินสถานภาพของทรัพยากรปาไมอยูในระดับใกล

สมดุลธรรมชาติ (Natural Stage) ซึ่งหมายถึง การท่ีองคประกอบ และการทําหนาท่ีของปายังอยูในสภาพ

ธรรมชาติ แตก็ควรตองมีการเฝาระวังปญหา / ความรุนแรงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมท้ังตองมีมาตรการในการ

ปรับปรุง ฟนฟู หรือพัฒนาสภาพพ้ืนท่ีใหคงสภาพเดิมโดยใชหลักการทางอนุรักษวิทยา 
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2) ผลกระทบส่ิงแวดลอมตอทรัพยากรปาไม 

2.1) สถานภาพของทรัพยากรปาไม 

สถานภาพของทรัพยากรปาไมในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

จากผลการวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ พบวา องคประกอบ และการทําหนาท่ีของปา มีสภาพใกลเคียง หรือไม

แตกตางจากสภาพธรรมชาติด้ังเดิมของพื้นท่ี ถึงแมวาจะมีโอกาสเกิดการเปล่ียนแปลงไดก็ตาม ดังน้ัน จึงประเมิน

สถานภาพของทรัพยากรปาไมโดยรวมอยูในระดับสมดุลธรรมชาติ (Natural stage) ซึ่งแสดงถึงการท่ี

องคประกอบของปาท้ังในดานชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย และการทําหนาท่ีของปา ยังอยูในสภาพ

ธรรมชาติ 

2.2) การพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตอทรัพยากรปาไมในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

พิจารณาประเมินผลกระทบท้ังทางตรง และทางออมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการท้ังในชวงระหวางการ

กอสราง และภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ (ตารางท่ี 4-7) โดยตามแผนการดําเนินงานของโครงการท่ีจะทําการ

กอสรางเฉพาะเสาสายสงไฟฟาในบริเวณของสันเขาท่ีแยกตัวออกจากแนวสันเขาหลักท่ีมีความสูงจํานวน 4 ตน 

โดยหลีกเล่ียงการตัดฟนตนไมท่ีอยูใตแนวสายสง ท้ังน้ีเมื่อพิจารณาพื้นท่ีดําเนินการของการกอสรางเสาสายสง

ไฟฟาท่ีตองใชพื้นท่ีตนละ 30X60 เมตร ดังน้ัน จึงมีพื้นท่ีท่ีจะสูญเสียไปในการกอสรางท้ังหมด 7,200 ตารางเมตร 

คิดเปน 0.72 เฮกแตร หรือ 4.5 ไร เทาน้ัน (กรณีท่ี 1) แตอยางไรก็ตาม ในการขอใชประโยชนพื้นท่ีปาไมทางการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองขอใชพื้นท่ีใตแนวสายสงไฟฟาท้ังหมด ซึ่งถือวาเปนกรณีท่ีรุนแรงท่ีสุด 

(Worst case) โดยมีพื้นท่ี 0.084 ตารางกิโลเมตร หรือ 52.51 ไร (กรณีท่ี 2) ดังน้ัน จึงไดประเมินผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไมจากการดําเนินการของโครงการ โดยมีรายละเอียดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ดังน้ี 

(1) ระหวางการกอสราง 

(1.1) การสูญเสียท่ีดินปาไม และพื้นท่ีปาไม การดําเนินโครงการตอง

มีการเปดพื้นท่ี และปรับสภาพพื้นท่ีเพื่อการกอสรางตาง ๆ ซึ่งบางสวนอาจมีสภาพปา / ตนไมหลงเหลืออยู ซึ่งมีผล

ตอการสูญเสียพื้นท่ีปา / ตนไม โดยเฉพาะบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา ซึ่งมีพื้นท่ีปาท่ีจะสูญเสียไปใน

บริเวณพื้นท่ีดําเนินการรวมท้ังหมดเพียง 0.0072 ตารางกิโลเมตร คิดเปน 0.72 เฮกแตร หรือ 4.5 ไร เทาน้ัน (กรณี

ท่ี 1) แตในการขอใชประโยชนพื้นท่ีปาไมทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองขอใชพื้นท่ีใตแนว

สายสงไฟฟาท้ังหมด ซึ่งมีความยาว 1.4 กิโลเมตร และความกวางตามเขตเดินสายสงไฟฟา (Right of way) อีก

ขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางของแนวสายสงไฟฟาซึ่งถือวาเปนการสูญเสียพื้นท่ีปาท้ังหมดพื้นท่ีรวม 0.084 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 52.51 ไร (กรณีท่ี 2) แมวาพื้นท่ีน้ันจะไมมีการตัดฟนตนไมออกก็ตาม ท้ังน้ีเมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา

การเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปาไมของจังหวัดนาน พบวา มีปริมาณตํ่ากวามาก ดังน้ัน ประเมินเปนผลกระทบดานลบ
ระดับนอย (-1) 
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ตารางที่ 4-7 ลักษณะ ทิศทาง และระดับของผลกระทบส่ิงแวดลอมตอทรัพยากรปาไม โครงการระบบสงไฟฟา

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B)  

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

ผลกระทบ 
(ปริมาณ) ลักษณะของผลกระทบส่ิงแวดลอม 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

ทิศทาง 
ผลกระทบ 

ระดับ 
ผลกระทบ 

1. สูญเสียท่ีดิน และพ้ืนที่ปาไม (เฮกแตร) 0.72 8.40 

                                          (ไร) 4.5 52.51 
ลบ นอย 

2. การสูญเสียตนไม     

     2.1 ไมใหญ (ตน) 186 2,167 ลบ ปานกลาง 

     2.2 ลูกไม (ตน) 2,808 32,760 ลบ ปานกลาง 

     2.3 กลาไม (ตน) 13,050 152,250 ลบ นอย 

     2.4 ไมไผ (ลํา) 252 2,940 ลบ นอย 

3. การเปล่ียนแปลงสภาพระบบนิเวศวิทยาปาไม ** ** ลบ นอย 

4. ความหลากหลายทางชีวภาพ ตํ่า ตํ่า ลบ นอย 

5. การสูญเสียแหลงอาหาร และถ่ินที่อยูอาศัยของสัตวปา ตํ่า ตํ่า ลบ นอย 

6. สูญเสียมูลคาของระบบนิเวศวิทยาปาไม     

     6.1 การสูญเสียเน้ือไม (ลูกบาศกเมตร) 243.7425 2,843.652 ลบ ปานกลาง 

     6.2 การสูญเสียมูลคาเนื้อไม (บาท)   610,851 7,126,595 ลบ ปานกลาง 

     6.3 การสูญเสียมูลคาลูกไม (บาท) 28,080 327,600 ลบ ปานกลาง 

     6.4 การสูญเสียมูลคากลาไม (บาท) 20,358 237,510 ลบ นอย 

     6.5 การสูญเสียมูลคาไมไผ (บาท) 5,040 58,800 ลบ นอย 

     6.6 การสูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (Kcal/yr.) 10.8 X 107 12.6 X 108 ลบ นอย 

     6.7 มูลคาการสูญเสียประโยชนของพื้นที่ปา (บาท) 1,260 14,700 ลบ นอย 

     6.8 มูลคาดานการทองเที่ยว (บาท) 126 1,470 ลบ นอย 

     6.9 มูลคาคารบอน (บาท) 15,120 176,400 ลบ นอย 

     6.10 มูลคาการสูญเสียดินจากการพังทลาย (บาท) 756 8,820 ลบ นอย 

     6.11 มูลคาของปาเม่ือไมมีการใชประโยชน (บาท) 252 2,940 ลบ นอย 

     6.12 มูลคาทางออมของปา (บาท) 675,000 7,875,000 ลบ นอย 

7. คุณคาทางนิเวศวิทยา ปานกลาง ปานกลาง ลบ นอย 

ภาพรวม -  ลบ นอย 

หมายเหตุ : กรณีท่ี 1 ใชพื้นท่ีดําเนินการเฉพาะบริเวณท่ีกอสรางเสาสายสงไฟฟาเทาน้ัน 

กรณีท่ี 2 ใชพื้นท่ีดําเนินการใตแนวสายสงไฟฟาท้ังหมดท่ีอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B 

(ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร) 
       **  ไมสามารถประเมินเปนตัวเงินได 
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(1.2) การสูญเสียตนไม และปริมาตรไมตนทุนของปา เมื่อมีการเปด

พื้นท่ีเพื่อการกอสรางเสาสายสงไฟฟาท่ีตองตัดฟนตนไม และส่ิงกีดขวางการกอสรางออกในบริเวณยอดเขาออก 

ซึ่งทําใหเกิดการสูญเสียตนไมขนาดตาง ๆ และสูญเสียเน้ือไมออกจากพื้นท่ี ซึ่งจากการวิเคราะหขอมูลความ

หนาแนน และปริมาตรไมในปา สามารถประเมินการสูญเสียตนไมในพื้นท่ีดําเนินการ (เฉพาะบริเวณท่ีจะกอสราง

เสาสายสงไฟฟา) ประมาณวาจะมีการสูญเสียตนไมใหญ 186 ตน ลูกไม 2,808 ตน กลาไม 13,050 ตน และไผ 

252 ลํา สวนการสูญเสียปริมาตรไม มีประมาณ 243.7425 ลูกบาศกเมตร (กรณีท่ี 1) สวนในกรณีท่ีใชพื้นท่ีใตแนว

สายสงไฟฟาท้ังหมดน้ัน โดยประมาณวาจะมีการสูญเสียตนไมใหญ 2,167 ตน ลูกไม 32,760 ตน กลาไม 

152,250 ตน และไผ 2,940 ลํา สวนการสูญเสียปริมาตรไม มีประมาณ 2,843.652 ลูกบาศกเมตร (กรณีท่ี 2) ท้ังน้ี 

คาท่ีวิเคราะหไดมีคาสูงเน่ืองจากสภาพของปาท่ีมีสภาพสมบูรณ ดังน้ัน ปริมาณการสูญเสียตนไม และปริมาตรไม

ตนทุนออกจากพื้นท่ีโครงการจึงถือวามีปริมาณในระดับคอนขางสูง ดังน้ัน ประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับ
ปานกลาง (-2) 

(1.3) การเปล่ียนแปลงสภาพระบบนิเวศวิทยาปาไม เน่ืองจากในการ

ดําเนินกิจกรรมของโครงการ ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดดําเนินการตามมาตรการปองกัน

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังน้ัน เสนทางท่ีเขาสูพื้นท่ีดําเนินการ รวมท้ังกิจกรรมตาง ๆ จะพยายามใหเกิด

ผลกระทบตอพื้นท่ีใหนอยท่ีสุด อยางไรก็ตาม จากสภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชวงระหวางการกอสรางอาจ

กอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศปาไม และระบบนิเวศที่เก่ียวของได แตการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนน้ันมีการ

เปล่ียนแปลงในพื้นท่ีขนาดเล็ก และชวงเวลาส้ัน ๆ เทาน้ัน และภายหลังการดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ สภาพ

ตาง ๆ ก็จะปรับตัวเขาสูสภาพสมดุลธรรมชาติ ซึ่งแสดงใหเห็นวา การเปล่ียนแปลงดังกลาวน้ีเปนการเปล่ียนแปลง

ท่ีไมแตกตางจากสภาพเดิม ดังน้ัน ประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

(1.4) ผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ เน่ืองจากสภาพ

พื้นท่ีโครงการยังมีสภาพสมบูรณ ถึงแมวาจะไมไดอยูในเขตพื้นท่ีของอุทยานแหงชาติ หรือเขตรักษาพันธุสัตวปา 

แตก็เปนพื้นท่ีปาสงวนแหงชาติ เน่ืองจากสภาพปาท่ียังคงสภาพสมบูรณ การดําเนินกิจกรรมของโครงการอาจ

สงผลถึงความหลากหลายทางชีวภาพของพื้นท่ีได ซึ่งอาจมีผลถึงการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ แตจาก

การวิเคราะหขอมูลผลการศึกษา พบวา คาดัชนีความหลากหลายมีคาไมสูงมาก ดังน้ัน ประเมินเปนผลกระทบ
ดานลบระดับนอย (-1)  

(1.5) การสูญเสียแหลงอาหาร และถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา พื้นท่ี

ปาถือวาเปนระบบนิเวศที่สําคัญตอการดํารงชีวิตของส่ิงมีชีวิต เปนแหลงสําหรับเพาะพันธุ ขยายพันธุ และเล้ียงดู

ลูกออนของสัตวปาหลายชนิด สําหรับพื้นท่ีโครงการถึงแมวาจะยังคงสภาพเปนปาธรรมชาติ แตเน่ืองจากขอจํากัด

จากปจจัยหลาย ๆ ปจจัย เชน ลักษณะทางกายภาพของพื้นท่ี รวมท้ังกิจกรรมบางอยางท่ีรบกวนการดําเนินชีวิต

ของสัตวปาจากการเดินทางสัญจรในบริเวณใกลเคียง เปนตน จึงทําใหพบสัตวเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีไมมาก 

สวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็กท่ีสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดอยางดี ดังน้ัน ถือวา

เปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 
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(1.6) การสูญเสียมูลคาของระบบนิเวศวิทยาปาไม การประเมิน

มูลคาของระบบนิเวศวิทยาปาไมเปนเร่ืองยุงยาก และสลับซับซอน เน่ืองจากในปามีองคประกอบหลายอยางซึ่งมี

หนาท่ีแตกตางกันไป และอาจเปนมูลคาทางตรง หรือทางออมตอระบบปาไม หรือระบบนิเวศอื่น ๆ โดยปจจุบัน มี

ความพยายามในการประเมินมูลคาของระบบนิเวศปาไม โดยพิจารณาจากมูลคาของส่ิงมีชีวิตตาง ๆ ท่ีอยูใน

ระบบนิเวศซึ่งอาจไมใชมูลคาท่ีแทจริง เน่ืองจากในระบบมีท้ังองคประกอบท่ีมีชีวิต และไมมีชีวิตอาศัยอยูรวมกัน  

และแตละอยางมีมูลคาแตกตางกันไปบางอยางสามารถประเมินคาไดแตบางอยางไมสามารถประเมินมูลคาได 

การศึกษาน้ีจึงไดวิเคราะหมูลคาของระบบนิเวศวิทยาปาไม เพื่อคํานวณออกมาเปนมูลคาของพื้นท่ีปา โดยมี

รายละเอียดในการประเมิน ดังน้ี 

(1.6.1) มูลคาของเนื้อไม กรณีท่ี 1 ในการดําเนินโครงการ

จะตองเปดพื้นท่ีเพื่อกอสรางเสาของระบบสงไฟฟาในบริเวณยอดเขาจํานวน 4 ตน มีพื้นท่ี 4.5 ไร สวนกรณีท่ี 2 ใน

การดําเนินโครงการจะตองเปดพื้นท่ีเพื่อกอสรางเสาของระบบสงไฟฟาใตแนวสายสงตลอดความยาวท่ีอยูในเขต

พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1B มีพื้นท่ี 52.51 ไร ดังน้ัน ในการประเมินมูลคาของเนื้อไม จึงพิจารณาจากปริมาตรไมสุทธิซึ่ง

ประเมินจากปริมาตรไมเฉล่ียในพื้นท่ีศึกษา และมูลคาไมท่ีทําการซื้อขายในพื้นท่ีภาคเหนือ ซึ่งเปนราคาประเมิน

จากราคาตลาด โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

- ปริมาตรไมสุทธิ กรณีท่ี 1 พื้นท่ีดําเนินโครงการ

ท้ังหมด 4.5 ไร (0.72 เฮกแตร) มีสภาพเปนพื้นท่ีปาไมท้ังหมด จากการวิเคราะหขอมูลดานปริมาตรไมในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการ ซึ่งพบวา มีปริมาตรไมเฉล่ียสูงถึง 338.5313 ลูกบาศกเมตรตอเฮกแตร ดังน้ัน สามารถประเมินเปน

ปริมาตรไมสุทธิท้ังส้ิน 243.7425 ลูกบาศกเมตร โดยเปนปริมาตรไมท่ีสามารถแปรรูปได (TQ 1.1, TQ 1.2 และ 

TQ 2) 61.1847 ลูกบาศเมตร และปริมาตรของไมฟน (TQ 1.3 และ TQ 3) 182.5578 ลูกบาศกเมตร สวนกรณีท่ี 2 

พื้นท่ีดําเนินโครงการท้ังหมด 52.51 ไร (8.40 เฮกแตร) สามารถประเมินเปนปริมาตรไมสุทธิท้ังส้ิน 2,843.6629 

ลูกบาศกเมตร โดยเปนปริมาตรไมท่ีสามารถแปรรูปได (TQ 1.1, TQ 1.2 และ TQ 2) 713.8219 ลูกบาศเมตร และ

ปริมาตรของไมฟน (TQ 1.3 และ TQ 3) 2,129.8410 ลูกบาศกเมตร 

- ราคาไม จากการสอบถามขอมูลราคาไมท่ีมีการ

ซื้อขายกันในทองท่ีภาคเหนือ ในพื้นท่ีจังหวัดนาน แพร ลําปาง และพะเยา จากผูประกอบการคาไม (ราคาตลาด) 

พบวา มูลคาของไมขึ้นอยูกับขนาด และชนิดไม โดยไมกลุมไมสัก และไมวงศยาง (Dipterocapaceae) หรือไมเน้ือ

แข็งชนิดอื่น ๆ เมื่อนํามาแปรรูปจะมีมูลคาสูงกวาไมชนิดอื่น ๆ โดยมีราคาต้ังแตประมาณ 5,000 บาทตอลูกบาศก

เมตรขึ้นไป สวนไมชนิดอื่น ๆ จะมีมูลคาตํ่ากวา และท่ีเปนไมฟน หรือไมใชสอยจะมีมูลคาคอนขางตํ่า และเปนการ

ใชประโยชนเพื่อการยังชีพ โดยมีราคาลูกบาศกเมตรต้ังแตประมาณ 1,000 บาท ดังน้ัน ในการประเมินมูลคาไมใน

พื้นท่ีโครงการ ใชคาเฉลี่ยท่ีราคา 7,000 บาทตอลูกบาศกเมตร สวนไมฟน (ชั้นคุณภาพไมชั้น 1.3 และชั้น 3) ใช

คาเฉล่ียท่ีราคา 1,000 บาทตอลูกบาศกเมตร 

- มูลคาของเน้ือไม จากการประเมินมูลคาของเน้ือ

ไมท่ีจะถูกตัดฟนออกจากพื้นท่ีโครงการ ในกรณีท่ี 1 พบวา มีมูลคาไมไมนอยกวา 610,851 บาท โดยเปนมูลคา

ของไมท่ีสามารถแปรรูปได 428,293 บาท และมูลคาของไมฟน 182,558 บาท สวนในกรณีท่ี 2 พบวา มีมูลคาไม
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(1.6.2) มูลคาของลูกไม กลาไม และไมไผ การประเมิน

มูลคาของระบบนิเวศวิทยาปาไมในสวนของลูกไม และกลาไม ซึ่งจะเจริญเติบโตเปนไมใหญทําใหมีการสืบพันธุ

ตามธรรมชาติในพื้นท่ีปาน้ันถือเปนมูลคาของระบบนิเวศอยางหนึ่ง รวมท้ังมูลคาของไมไผซึ่งเปนพืชท่ีมีประโยชน

ตอมนุษยท้ังในดานการกอสราง แหลงอาหาร และการใชสอยตาง ๆ จึงถือวามีความสําคัญอยางย่ิงตอระบบนิเวศ

ปาไม ซึ่งการประเมินมูลคาการสูญเสียลูกไม กลาไม และไมไผ คํานวณจากจํานวนของลูกไม กลาไม และไมไผ

ท้ังหมดในพื้นท่ีโครงการคูณกับราคาเฉล่ียของลูกไม กลาไม และไมไผ โดยลูกไมใหราคาตนละ 10 บาท กลาไม

ราคาตนละ 1.56 บาท สวนไมไผคิดเฉล่ียลําละ 20 บาท ซึ่งจากการประเมิน พบวา กรณีท่ี 1 พื้นท่ีโครงการมีการ

สูญเสียลูกไม และกลาไม ประมาณ 2,808 และ 13,050 ตน สวนไผมีการสูญเสียประมาณ 252 ลํา คิดเปนมูลคา

ของลูกไม และกลาไม ได 28,080 และ 20,358 บาท ตามลําดับ และมูลคาของไมไผ 5,040 บาท คิดเปนมูลคา

ท้ังหมด 53,478 บาท เมื่อนําไปรวมกับมูลคาเน้ือไม (ไมแปรรูป และไมฟน) ท่ีสูญเสียไปทําใหมีมูลคาของไมในปา

รวมท้ังหมด 664,329 บาท สวนกรณีท่ี 2 พื้นท่ีโครงการมีการสูญเสียลูกไม และกลาไม ประมาณ 32,760 และ 

152,250 ตน สวนไผมีการสูญเสียประมาณ 2,940 ลํา คิดเปนมูลคาของลูกไม และกลาไม ได 327,600 และ 

237,510 บาท ตามลําดับ และมูลคาของไมไผ 58,800 บาท คิดเปนมูลคาท้ังหมด 623,910 บาท เมื่อนําไปรวมกับ

มูลคาเน้ือไม (ไมแปรรูป และไมฟน) ท่ีสูญเสียไปทําใหมีมูลคาของไมในปารวมท้ังหมด 7,750,504 บาท 

(1.7) การสูญเสียมูลคาไมจากปริมาตรไมท่ีเพิ่มพูนข้ึนในแตละป 

(Annual increment) 

(1.7.1) ความเพิ่มพูนรายป เมื่อไมมีการดําเนินโครงการ 

ปริมาตรไมจะเพิ่มพูนขึ้นจากการเจริญเติบโตของไมในปาแตละป ซึ่ง Openshaw และ Backer (1972) ได

ทําการศึกษาความเพิ่มพูนรายปของปาชนิดตาง ๆ และสรุปความเพิ่มพูนรายปเฉล่ียของปาแตละชนิดในประเทศ

ไทย ดังน้ี 
ชนิดปา              อัตราความเพิ่มพูนรายป 
ปาเต็งรัง   รอยละ 1.5 ของปริมาตรไมด้ังเดิม (stock)   

ปาเบญจพรรณ  รอยละ 2.0 ของปริมาตรไมด้ังเดิม (stock) 

ปาดิบ   รอยละ 2.5 ของปริมาตรไมด้ังเดิม (stock) 

การวิเคราะหความเพิ่มพูนรายปของไมในพื้นท่ีดําเนินการ

กอสรางเสาของระบบสงไฟฟา ซึ่งมีสภาพสวนใหญเปนปาดิบแลง และมีบางสวนท่ีเปนสภาพของปาเบญจพรรณ 

ดังน้ัน จึงพิจารณาใชอัตราความเพิ่มพูนรายปเฉล่ียในอัตรารอยละ 2.5 ซึ่งประเมินไดวา กรณีท่ี 1 ในพื้นท่ี

ดําเนินการมีความเพิ่มพูนรายปของไม 6.0936 ลูกบาศกเมตร สวนกรณีท่ี 2 มีความเพิ่มพูนรายปของไม 71.0916 

ลูกบาศกเมตร 

(1.7.2) มูลคาเพิ่มรายป เปนการคํานวณในกรณีท่ีไมมีการ

พัฒนาโครงการ โดยปลอยใหปาเจริญเติบโตตามธรรมชาติ สามารถคํานวณไดจากปริมาตรไมท่ีเพิ่มขึ้น (ความ
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(1.8) การสูญเสียผลผลิตข้ันปฐมภูมิ 

โครงการพัฒนาท่ีสงผลใหระบบนิเวศปาไมมีการเปล่ียนแปลง

สภาพไปอยางถาวร โดยเฉพาะเมื่อตนไม หรือพืชสีเขียวตาง ๆ ซึ่งเปนผูผลิตในระบบนิเวศท่ีตองถูกทําลายลงอยาง

หลีกเล่ียงไมได จึงทําใหผลผลิตขั้นปฐมภูมิของปาสูญเสียไป โดย Odum (1971) ประเมินวา ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ

ของปาในเขต Tropical มีประมาณ 10,000-20,000 กิโลแคลลอรีตอตารางเมตรตอป ในกรณีท่ี 1 ซึ่งกิจกรรมของ

โครงการ ตองทําใหสูญเสียพื้นท่ีปาไมไมนอยกวา 4.5 ไร หรือ 7,200 ตารางเมตร ดังน้ัน จึงมีการสูญเสียผลผลิต

ขั้นปฐมภูมิไมนอยกวา 10.8X107 กิโลแคลลอรีตอป โดยคิดท่ีปริมาณเฉล่ีย 15,000 กิโลแคลลอรีตอตารางเมตรตอ

ป สวนกรณีท่ี 2 ซึ่งกิจกรรมของโครงการ ตองทําใหสูญเสียพื้นท่ีปาไมไมนอยกวา 52.51 ไร หรือ 84,000 ตาราง

เมตร ดังน้ัน จึงมีการสูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิไมนอยกวา 12.6X108 กิโลแคลลอรีตอป โดยคิดท่ีปริมาณเฉล่ีย 

15,000 กิโลแคลลอรีตอตารางเมตรตอป ซึ่งเมื่อผลผลิตขั้นปฐมภูมิรวมในรูปพลังงานสูญเสียไปยอมสงผลใหหวง

โซอาหาร และกระบวนการถายทอดพลังงานในระบบนิเวศปาไมเปล่ียนแปลงตามไปดวย แตอยางไรก็ตาม การ

สูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิน้ียังไมสามารถคิดคํานวณออกมาเปนมูลคาได เน่ืองจากไมมีการศึกษาท่ีนํามาใชใน

การอางอิงได 

(1.9) การสูญเสียมูลคาของปา (Non-extractive values) 

(1.9.1) การสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปา Pearce (1998) 

สรุปไววา มูลคาท่ีเกิดจากการสูญเสียพื้นท่ีปาคิดรวมมูลคาท้ังหมดท่ีเกิดขึ้นเมื่อสูญเสียพื้นท่ีปาไป เชน มูลคาของ

พืชสมุนไพร พืชอาหาร ของปา เปนตน โดยมีมูลคาเฉล่ีย 50 ดอลลารตอเฮกแตร สําหรับปาในเขต Tropical ดังน้ัน 

ในกรณีท่ี 1 เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 4.50 ไร หรือ 0.72 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปา

ไมนอยกวา 1,260 บาท (คิดท่ีอัตรา 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท) สวนในกรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนินโครงการใน

พื้นท่ีปา 52.51 ไร หรือ 8.40 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 14,700 บาท 

(1.9.2) มูลคาดานการทองเท่ียว Pearce (1998) สรุปไววา 

มูลคาการสูญเสียพื้นท่ีปาสําหรับการทองเที่ยว มีมูลคาเฉล่ียในอัตราระหวาง 5-10 ดอลลารตอเฮกแตร สําหรับปา

ในเขต Tropical ดังน้ัน ในกรณีท่ี 1 เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 0.72 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียไมนอยกวา 

126 บาท (คิดท่ีอัตรา 5 ดอลลารตอเฮกแตร และ 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท) สวนในกรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนิน

โครงการในพื้นท่ีปา 52.51 ไร หรือ 8.40 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 1,470 บาท 

(1.9.3) มูลคาคารบอนท่ีถูกปลดปลอยออกมา Pearce 

(1998) สรุปไววา มูลคาคารบอนท่ีเกิดจากการสูญเสียพื้นท่ีปาไม มีมูลคาเฉล่ียในอัตราระหวาง 600-4000 

ดอลลารตอเฮกแตร สําหรับปาในเขต Tropical ดังน้ัน เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 0.72 เฮกแตร จึงมีการ

สูญเสียไมนอยกวา 15,120 บาท (คิดท่ีอัตรา 600 ดอลลารตอเฮกแตร และ 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท) สวนใน

กรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 52.51 ไร หรือ 8.40 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปา

ไมนอยกวา 176,400 บาท 
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(1.9.4) มูลคาการสูญเสียดินจากการชะลางพังทลาย Pearce 

(1998) สรุปไววา มูลคาการสูญเสียดินจากการชะลางพังทลายเมื่อไมมีปาปกคลุม มีมูลคาเฉล่ียในอัตรา 30 

ดอลลารตอเฮกแตร สําหรับปาในเขต Tropical ดังน้ัน เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 0.72 เฮกแตร จึงมีการ

สูญเสียไมนอยกวา 756 บาท (คิดท่ีอัตรา 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท) สวนในกรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนินโครงการ

ในพื้นท่ีปา 52.51 ไร หรือ 8.40 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 8,820 บาท 

(1.9.5) มูลคาของปาไมเมื่อไมมีการใชประโยชน Pearce 

(1998) สรุปไววา มูลคาของปาเมื่อไมมีการใชประโยชนหรือการอนุรักษพื้นท่ีปาใหคงสภาพไวน้ัน ทําใหไดมูลคา

ของปาเพิ่มขึ้นจากผลผลิตตาง ๆ โดยมีมูลคาเฉล่ียอัตราระหวาง 2-27 ดอลลารตอเฮกแตร สําหรับปาในเขต 

Tropical ดังน้ัน เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 0.72 เฮกแตร จึงสูญเสียมูลคาของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 252 

บาท (คิดท่ีอัตรา 10 ดอลลารตอเฮกแตร และ 1 ดอลลาร เทากับ 35 บาท) สวนในกรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนิน

โครงการในพื้นท่ีปา 52.51 ไร หรือ 8.40 เฮกแตร จึงมีการสูญเสียประโยชนของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 2,940 บาท 

(1.10) การสูญเสียมูลคาทางออม (ส่ิงแวดลอม) ของปา กรม

ปาไมกําหนดคาเฉล่ียมูลคาทางส่ิงแวดลอมของปาท่ัวประเทศในราคา 150,000 บาทตอไรตอป ในพื้นท่ีปาท่ีเปน

ตนนํ้าลําธาร ดังน้ัน ในพื้นท่ีโครงการซึ่งมีการสูญเสียพื้นท่ีปาท้ังหมด 4.5 ไร จึงมีมูลคาทางส่ิงแวดลอมของปาคิด

เปน 675,000 บาทตอป สวนในกรณีท่ี 2 เมื่อมีการดําเนินโครงการในพื้นท่ีปา 52.51 ไร จึงมีการสูญเสียประโยชน

ของพื้นท่ีปาไมนอยกวา 7,875,000 บาท 

(1.11) การสูญเสียประโยชนของปาท้ังประโยชนทางตรงจาก

การสูญเสียตนไม เน้ือไม และผลผลิตตาง ๆ ของปา และประโยชนทางออมอื่น ๆ ซึ่งประเมินออกมาเปนมูลคา

ไมได เมื่อมีการสูญเสียพื้นท่ีปา ยอมมีผลกระทบตอระบบส่ิงแวดลอมอยางอื่น ๆ ตามไปดวย เชน ปญหาการชะ

ลางพังทลายของดินลงไปทับถมในแหลงนํ้า ปญหาการทําลายถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ปญหาการขนสงวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ท่ีกีดขวางการคมนาคม แมกระท่ังปญหาตอลักษณะอากาศ ดังน้ัน เมื่อมีการดําเนินโครงการจึง

ตองมีมาตรการตาง ๆ ควบคุมอยางมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดวย 

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึนเมื่อมีการดําเนินโครงการตอ

ทรัพยากรปาไม พบวา สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาปาไมโดยตรง ท้ังในดานองคประกอบของปาท่ี

เปล่ียนแปลงไป เชน การสูญเสียท่ีดิน และพื้นท่ีปาไมอยางถาวร สูญเสียตนไม และปริมาตรไม การเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน รวมท้ังดานการทําหนาท่ีของปาโดยเฉพาะการ

สูญเสียแหลงอาหาร และถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ซึ่งสงผลถึงการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงาน 

รวมท้ังพิจารณาการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐศาสตร และทางส่ิงแวดลอมจากการสูญเสียพื้นท่ีปา โดยผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นมีขนาดไมรุนแรง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะในพื้นท่ีดําเนินการในบริเวณท่ีจะ

กอสรางเสาของระบบสงไฟฟาเทาน้ัน โดยท่ีจะพยายามตัดตนไมใหนอยท่ีสุด รวมท้ังพื้นท่ีใตแนวสายก็จะไมเปด

พื้นท่ีใหโลงตลอดความยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B อยางไรก็ตาม จากการ

ประเมินมูลคาในดานตาง ๆ ของทรัพยากรปาไม แสดงใหเห็นวา ประโยชนท่ีไดจากพื้นท่ีปามีท้ังประโยชนทางตรง 

และทางออม บางดานสามารถประเมินมูลคา และคุณคาได และบางอยางไมสามารถประเมินคาได ซึ่งเมื่อ
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(2) ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางของโครงการในการกอสรางเสาสายสงไฟฟา 

และติดต้ังระบบสงไฟฟาของโครงการ มีเพียงกิจกรรมในการบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟาเทาน้ัน สภาพการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นมีเฉพาะในบริเวณยอดเขาท่ีมีการกอสรางซึ่งไมแตกตางจากสภาพเดิมมาก แตผลท่ีเกิดขึ้น

จากกิจกรรมของโครงการอาจทําใหการเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียงสะดวกมากข้ึน แต

อยางไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีการกําหนดแผนการปฏิบัติ

ท่ีกําหนดขึ้นเพื่อปองกันแกไขผลกระทบของโครงการไวแลว ซึ่งตองมีการบังคับใชท่ีเขมงวดเพื่อชวยปองกันปญหา

การบุกรุกทําลายปาท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากน้ันเปนภาระงานอีกอยางหน่ึงซึ่งเมื่อมีกิจกรรมท่ีสงผลตอ

การสูญเสียพื้นท่ีปาไมท่ีตองมีการปลูกตนไมขึ้นทดแทน ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงผลกระทบของโครงการภายหลัง

การกอสรางของโครงการจึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรปาไม 

 

4.3 ทรัพยากรสัตวปา 

4.3.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาชนิด ความชุกชุม สถานภาพ สภาพถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และพื้นท่ีดําเนิน

กิจกรรมของสัตวปา ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตอทรัพยากรสัตวปา 

และระบบนิเวศวิทยาท่ีเก่ียวของ 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอทรัพยากรสัตวปา 

ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรมตอไป หากขอมูล

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

4.3.2 วิธีการศึกษา 

1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับทรัพยากรสัตวปา

ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง รวมท้ังจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม 

ปพ.ศ. 2540 

2) ขอบเขตการศึกษา การศึกษาทรัพยากรสัตวปา เนนศึกษาสัตวปาใน 4 กลุม คือ นก สัตว

เล้ียงลูกดวยนม สัตวเล้ือยคลาน และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก โดยศึกษาถึงชนิด ความชุกชุม สถานภาพปจจุบัน

ของสัตวปา รวมท้ังพิจารณาสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมสําหรับสัตวปา ในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการท่ีอยูในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้น 1B ระยะทางยาว 1.4 กิโลเมตร นําขอมูลท่ีไดจากการสํารวจมาวิเคราะห

สถานภาพ ความสําคัญ และสภาพปญหาของสัตวปา เพื่อประเมินสถานภาพปจจุบัน และผลกระทบจากการ

ดําเนินโครงการท่ีสงผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปาในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง และอางอิงขอมูล
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3) การสํารวจขอมูลภาคสนาม อางอิงวิธีการศึกษาตามท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 ซึ่งมีท้ังการสํารวจทางตรง ไดแก การสังเกต การคนหา การดัก

จับ และการสองไฟสํารวจ และการสํารวจทางออมโดยการสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

3.1) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) จากแหลงขอมูลท่ีมีการรวบรวมไวแลว เชน 

รายงานการวิจัย ฐานขอมูลตาง ๆ เปนตน และศึกษาขอมูลจํานวนชนิดสัตวปาจากขอมูลพื้นฐาน เชน แผนแมบท

การจัดการอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา หรือพื้นท่ีอนุรักษอื่น ๆ ในพื้นท่ีใกลเคียง เปนตน 

3.2) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ขอมูลท่ีตองมีการจัดหา หรือจัดทําข้ึนมาใหมซึ่ง

ทางดานการจัดการสัตวปาน้ีมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองเก็บขอมูลภาคสนาม การเก็บขอมูลแบงออกเปน 2 วิธี 

คือ การสํารวจทางตรง (Direct method) และการสํารวจทางออม (Indirect method) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) การสํารวจทางตรง ตามพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินตางๆ บริเวณพื้นท่ี

ศึกษา เพื่อสํารวจ และบันทึกขอมูลชนิด และจํานวนของสัตวปาท่ีพบตามเสนทางสํารวจ และรองรอยของสัตวปา 

โดยวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

- การสังเกต (Observation) การเขาไปศึกษาสํารวจภาคสนาม เพื่อ

เก็บขอมูลดานสัตวปาจากการพบเห็นสัตวปา และจากหลักฐานอื่น ๆ เชน รองรอยการทํารัง รอยกัดกินใบไม เสียง

รอง เปนตน โดยการสํารวจสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน สํารวจตามเสนทาง (Transect line) การสํารวจตาม

แหลงโปง (ถามี) การสํารวจตามสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัย เปนตน โดยการสํารวจตองกระทําท้ังกลางวัน และกลางคืน 

- การสองไฟสํารวจ (Spotlight line) การสองหาสัตวในตอนกลางคืน

เพื่อศึกษาขอมูลสัตวปาตาง ๆ ท่ีออกหากินในเวลากลางคืน 

- การนับมูลสัตว (Dung count) การสํารวจมูลสัตววาเปนชนิดใด 

และประเมินจํานวนประชากรสัตวปา 

- การนับรอยเทา (Track count) การสํารวจประชากรสัตวปาโดย

การวิเคราะหจากรอยเทาวาเปนสัตวปาชนิดใด และนับจํานวนรอยเทาเพื่อนํามาวิเคราะหจํานวนประชากรของ

สัตวปา 

- การดักจับ (Life trap) วิธีการที่ตองใชอุปกรณในการดักจับสัตว

ชนิดท่ีพบเห็นตัวไดยาก และวองไวสูง เชน การใชสวิงจับสัตวเล้ือยคลาน ตาขายสําหรับดักจับนกและคางคาว กรง

สําหรับดักสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดเล็ก และสัตวเล้ือยคลานบางชนิด เปนตน 

(2) การสํารวจทางออม โดยการสอบถามจากประชาชน พราน และเจาหนาท่ี

ในพื้นท่ีโดยใชแบบสอบถามสําหรับประชาชนท่ัวไป และสัมภาษณกับพรานหรือเจาหนาท่ี เพื่อใหทราบขอมูล

เก่ียวกับประชากรสัตวปา ถิ่นท่ีอยูอาศัย และกิจกรรมการใชประโยชนของคนในพื้นท่ี 
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3.3) การวิเคราะหขอมูล การศึกษาทรัพยากรสัตวปา ตองเก็บขอมูลหลายดานเพราะมี

ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสัตวปาหลายปจจัย และการวิเคราะหขอมูลตองกระทําอยางละเอียด และรอบคอบ โดยขอมูล

หลักท่ีตองวิเคราะห คือ 

(1) การวิเคราะหดานประชากร (Population) 

- ความหลากชนิด (Species diversity) เพื่อใหทราบวามีสัตวปา

กลุมใดบาง แตละกลุมมีกี่ชนิด ประกอบดวยชนิดอะไรบาง โดยจัดทําบัญชีรายชื่อสัตวปา (Species list) 

- ความชุกชุม (Abundance) การวิเคราะหวาสัตวปาแตละชนิดมี

ความชุกชุมมากหรือนอยอยางไร โดยใชเกณฑหลาย ๆ เกณฑประกอบวิเคราะห 

- การกระจายของการสํารวจพบ (Frequency of occurrence) เปน

การวิเคราะหวาสัตวปาแตละชนิดมีการกระจายมากหรือนอยอยางไร โดยพิจารณาจากจํานวนครั้งท่ีพบสัตวปา 

และจํานวนคร้ังท่ีทําการสํารวจ 

(2) การวิเคราะหสถานภาพของสัตวปา (Status) 

- สถานภาพของสัตวปา อางอิงตาม พ.ร.บ. สงวน และคุมครองสัตว

ปา พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546 

- สถานภาพปจจุบัน (Present Status) อางอิงจากเอกสาร IUCN 

(2006) และอางอิงตามการจําแนกของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (2540) 

เปนเกณฑประกอบการพิจารณา  

(3) การวิเคราะหถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปา (Habitat) ทําการวิเคราะหสภาพ

ถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปาอยางจําเพาะเจาะจงในพื้นท่ีศึกษา โดยจําแนกวาถิ่นท่ีอยูอาศัยมีลักษณะอยางไร 

(4) วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับนิเวศวิทยาของสัตวปา และความสัมพันธ

ตอระบบนิเวศวิทยาของพื้นท่ี เพื่อประเมินสถานภาพของสัตวปา รวมท้ังวิเคราะหถึงปญหาของสัตวปา 

4) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการท่ีอาจเกิดขึ้นตอทรัพยากร

สัตวปา ตามแนวทาง และขอกําหนดตามที่นําเสนอไว รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงาน 

EIA ฉบับเดิม ซึ่งขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ จะนํามาวิเคราะห และประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปา โดยการ

ประเมินผลกระทบสัตวปาใน 3 ระดับ คือ  

(1) สัตวปาท่ีไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ เพราะมีแหลงอาหาร 

หรือถิ่นท่ีอยูอาศัยเพิ่มมากขึ้น  

(2) สัตวปาเสียประโยชน เพราะสัตวปาอาจจะตาย หรือสูญเสียท่ีอยูอาศัย 

เน่ืองจากการดําเนินโครงการ  

(3) สัตวปากลุมท่ีไมไดหรือไมเสียประโยชน จากการดําเนินโครงการเพราะ

สัตวปาสามารถปรับตัว และอาศัยอยูในพื้นท่ีโครงการอยางปกติ  
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ซึ่งในการประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปา พิจารณาตามเงื่อนไขตาง ๆ 

ท้ังผลกระทบตอสัตวปาจากการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอสัตวปาแตละชนิด ระยะเวลาท่ีเกิดผลกระทบ ขนาด

ของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และความไวของสัตวปาแตละชนิดในการไดรับผลกระทบ 

5) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรม หากขอมูล

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

 4.3.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

ขอมูลการศึกษาดานทรัพยากรสัตวปาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) ฉบับเดิม มีรายละเอียดสรุปได ดังน้ี 

1.1) ขอมูลท่ัวไปของทรัพยากรสัตวปา 

สภาพพ้ืนท่ีศึกษาในบริเวณพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B บริเวณแนวชายแดน

ไทย-สปป.ลาว สภาพปาคอนขางสมบูรณ พื้นท่ีปาสวนใหญเปนปาเบญจพรรณ พบไมเดน และไมขนาดใหญ เชน 

ประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz.) และกระบก (Irvingia malayana  Olv. ex A. Benn.) เปนตน พบสัตว

ปาอาศัยอยูในพื้นท่ีศึกษา และบริเวณใกลเคียง จํานวน 158 ชนิด เปนสัตวเล้ียงลูกดวยนม 22 ชนิด นก 110 ชนิด  

สัตวเล้ือยคลาน 16 ชนิด และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 10 ชนิด สัตวปาสวนใหญชุกชุมนอย 104 ชนิด ชุกชุมปาน

กลาง 45 ชนิด และชุกชุมมาก 9 ชนิด ไมพบสัตวปาสงวน และสัตวปาใกลจะสูญพันธุในพื้นท่ีศึกษา พบเฉพาะ

สัตวปาท่ีมีแนวโนมจะสูญพันธุ 1 ชนิด คือ ล่ินชวา (Manis  javanica) สัตวปาท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา เปนสัตวปา

คุมครองจํานวน 124 ชนิด สวนใหญเปนสัตวปาท่ีมีความสามารถปรับตัวไดดี จึงไมไดรับ หรือเสียประโยชนจาก

การดําเนินโครงการน้ี จํานวน 153 ชนิด มีสัตวปาเพียงชนิดเดียวเทาน้ันท่ีไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ

น้ี  คือ กิ้งกาบินปกสีสม  (Draco maculatus) อยางไรก็ตาม มีสัตวปาท่ีไดรับประโยชน 4 ชนิด คือ กิ้งกาสวน 

(Calotes  mystaceus)  กิ้งกาหัวแดง (Calotes versicolor) เหย่ียวขาว (Elanus caeruleus) และนกตะขาบทุง 

(Coracias  benghalensis) 

สวนสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา จากสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีศึกษา 

เปนพื้นท่ีภูเขาท่ีมีรองนํ้าระหวางหุบเขา และปาไมท่ีปกคลุมพื้นท่ีซึ่งแตกตางกันทําใหเกิดถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปา

หลากหลาย ไดแก ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง ปาไผ และลําธาร และแองนํ้าธรรมชาติ 

สําหรับปญหาทรัพยากรสัตวปา เน่ืองจากพื้นท่ีศึกษาอยูบริเวณชายแดนไทย-

สปป.ลาว ซึ่งต้ังอยูในเขตปลอดชุมชน ปญหาการลาสัตวปาจึงไมรุนแรง มีการลาสัตวบางแตไมมากนักเพราะการ

เดินทางเขาพื้นท่ีลําบาก ปญหาการลาสัตวปาจึงเกิดขึ้นนอย 

1.2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ระหวางการกอสราง จะเกิดผลกระทบจากโครงการ ดานลบระดับนอย (-1) 

เน่ืองจากพื้นท่ีปาไมลดลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวปาโดยตรง เพราะปาไมเปนท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และแหลง
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1.3) ขอเสนอแนะ 

(1) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะตองออกกฏระเบียบ และอบรม

พนักงาน คนงานทุกคนท่ีเขาไปทํางานในพื้นท่ีปา ไมใหลาสัตวปา หรือทําอันตรายตอสัตวปาทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

(2) ขณะท่ีมีการกอสราง หามมิใหทําการตัดตนไมนอกเหนือจากแนวสายสง

อยางเด็ดขาด เพื่อลดปญหาการทําลายท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) การรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมดานทรัพยากรสัตวปาท่ีมีการศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดนาน 

โดยไดรวบรวมขอมูลการศึกษาในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการเพื่อเปนขอมูลประกอบในการศึกษา โดยอางอิง

จากเอกสารการศึกษา เชน การศึกษาของกรมชลประทาน (2542) ท่ีทําการศึกษาในพื้นท่ีโครงการศึกษา

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการกก-อิง-นาน ซึ่งสํารวจสัตวปาในพื้นท่ีลุมนํ้านาน พบวา สํารวจพบสัตวปาไมนอย

กวา 262 ชนิด โดยแยกเปนนก 157 ชนิด สัตวเล้ียงลูกดวยนม 38 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 45 ชนิด และสัตวสะเทิน

นํ้าสะเทินบก 22 ชนิด และจากการศึกษาของภาควิชาอนุรักษวิทยา (2538) ซึ่งทําการศึกษาวิเคราะหลุมนํ้า

บริเวณลุมนํ้านาน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน พบวา สํารวจพบสัตวปาอยางนอย 99 ชนิด โดยแยกเปนนก 50 

ชนิด สัตวเล้ียงลูกดวยนม 25 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 19 ชนิด และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 5 ชนิด 

2.2) การวิเคราะหขอมูลสัตวปาดานประชากร โดยพิจารณาจากชนิด ความชุกชุม และ

การกระจายของการสํารวจพบในการสํารวจภาคสนาม พบสัตวปาไมนอยกวา 132 ชนิด แยกเปนสัตวเล้ียงลูกดวย

นม 17 ชนิด นก 89 ชนิด สัตวเล้ือยคลาน 17 ชนิด และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 ชนิด (ตารางท่ี 4-8) ซึ่งมี

รายละเอียดขอมูลของสัตวปาแตละกลุม ดังน้ี 

 (1) สัตวเล้ียงลูกดวยนม สํารวจพบท้ังทางตรง และทางออม ไมนอยกวา 17 

ชนิด ใน 9 วงศ 6 อันดับ (ตารางท่ี 4-9) สวนใหญเปนสัตวประจําถ่ิน เชน ชะมดเช็ด (Viverricula indica) หมูปา 

(Sus scrofa) กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) เกง (Muntiacus muntjak) หนูทองขาว (Rattus rattus) กระตาย

ปา (Lepus pequensis) กระรอกทองแดง (Callosciurus erythraeus) เปนตน 

สวนความชุกชุม พบวา 14 ชนิด มีความชุกชุมตํ่า (Uncommon) เชน 

คางคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphink) อีเห็นขางลาย (Paradoxurus hermaphroditus) หมูปา (Sus 

scrofa) กระตายปา (Lepus pequensis) เกง (Muntiacus muntjak) เปนตน และท่ีเหลือ 3 ชนิด มีความชุกชุม

ปานกลาง (Common) ไดแก หนูทองขาว (Rattus rattus) กระรอกปลายหางดํา (Callosciurus caniceps) และ

กระรอกทองแดง (Callosciurus erythraeus) และการพิจารณาการกระจายของการสํารวจ พบวา สัตวปาทุกชนิด

มีการกระจายพบไดท่ัวท้ังพื้นท่ี



ตารางที่ 4-8 สรุปขอมูลการสํารวจทรัพยากรสัตวปา พื้นที่โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน

                           อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550)

1. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 6 9 17 14 3 -

2. นก 12 34 89 60 28 1

3. สัตวเลื้อยคลาน 1 6 17 12 5 -

4. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 4 9 9 - -

รวม 20 53 132 95 36 1

ตารางที่ 4-8 (ตอ)

EN VU LC LR/nt LR/lc - EN VU NT LR / nt - - ค ค*

1. สัตวเลี้ยงลูกดวยนม - - - - 15 2 - - - - 17 12 5 2

2. นก - - 88 - - 1 - - 1 - 88 7 82 8

3. สัตวเลื้อยคลาน - - - - - 17 - - - - 17 12 5 1

4. สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก - - 9 - - - - - - - 9 8 1 -

รวม 0 0 97 0 15 20 0 0 1 0 131 39 93 11
หมายเหตุ : 1. ความชุกชุมของสัตวปา VC = Very Common C = Common UC = Uncommon

2. สถานภาพของสัตวปา

   IUCN EN = Endangered VU = Vulnerabled LC = Least Concerned

LR/nt = Lower risk / near threatened LR/lc = Lower risk / Least concern  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

   สผ. (2540) EN = Endangered VU = Vulnerabled NT = Near Threatened

LR/nt = Lower risk / near threatened  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

   พรบ.(2535) ค = สัตวปาคุมครอง ค * = สัตวปาคุมครองชนิดที่เพาะพันธุได  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

ประเภท 

ประเภท 

สถานภาพของสัตวปา

IUCN สผ. (2540) พรบ. 2535

จํานวน ความชุกชุมของสัตวปา

อันดับ วงศ ชนิด UC C VC



ตารางที่ 4-9 ขอมูลสัตวเลี้ยงลูกดวยนมบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B)

                           ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550)

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER SCANDENTIA

FAMILY TUPAIIDAE   

1 กระแตเหนือ Tupaia belangeri R UC LR/lc (1994) - -

ORDER CHIROPTERA

FAMILY PTEROPODIDAE  

2 คางคาวขอบหูขาวกลาง Cynopterus sphinx R UC LR/lc (1994) - -

3 คางคาวหนายาวใหญ Macroglossus sobrinus R UC LR/lc (1994) - ค

ORDER CARNIVORA

FAMILY VIVERRIDAE    

4 ชะมดเช็ด* Viverricula indica R UC LR/lc (1994) - ค*

5 อีเห็นขางลาย* Paradoxurus hermaphroditus R UC LR/lc (1994) - -

FAMILY HERPESTIDAE   

6 พังพอนเล็ก Herpestes javanicus R UC - - ค

ORDER ARTIODACTYLA

FAMILY SUIDAE    

7 หมูปา Sus scrofa R UC LR/lc (1994) - -

FAMILY CERVIDAE    

8 เกง, อีเกง, ฟาน Muntiacus muntjak R UC LR/lc (1994) - ค*

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร
สถานภาพ

ประเภท ความชุกชุม



ตารางที่ 4-9 (ตอ)

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER RODENTIA

FAMILY SCIURIDAE   

9 กระรอกทองแดง Callosciurus erythraeus R C LR/lc (1994) - -

10 กระรอกหลากสี Callosciurus finlaysonii R UC LR/lc (1994) - -

11 กระรอกปลายหางดํา Callosciurus caniceps R C LR/lc (1994) - -

12 กระเล็นขนปลายหูสั้น Tamiops macclellandii R UC LR/lc (1994) - -

13 กระจอน Menetes berdmorei R UC LR/lc (1994) - -

FAMILY MURIDAE

14 หนูทองขาว Rattus rattus R C - - -

15 หนูฟานเหลือง Maxomys surifer R UC LR/lc (1994) - -

16 หนูหวาย Leopoldamys sabanus R UC LR/lc (1994) - -

ORDER LAGOMORPHA

FAMILY LEPORIDAE    

17 กระตายปา Lepus pequensis R UC LR/lc (1994) - ค
หมายเหตุ : 1. * = ขอมูลจากการสอบถาม และการตรวจเอกสาร

2. ประเภทของสัตวปา R = สัตวประจําถิน
3. ความชุกชุมของสัตวปา VC = Very Common C = Common UC = Uncommon
4. สถานภาพของสัตวปา
   IUCN LR/lc = Lower risk / Least concern  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ
   สผ. (2540)  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ
   พรบ. (2535) ค = สัตวปาคุมครอง ค * = สัตวปาคุมครองชนิดทีเพาะพันธุได  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ความชุกชุม
สถานภาพ

ประเภท
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 (2) นก สํารวจพบท้ังทางตรง และทางออม ไมนอยกวา 89 ชนิด ใน 34 วงศ 

12 อันดับ (ตารางท่ี 4-10) โดยชนิดท่ีสํารวจพบสวนใหญเปนนกประจําถ่ิน เชน ไกปา (Gallus gallus) นกกวัก 

(Amaurornis phoenicurus) นกตีทอง (Magalaima haemacephala) อีกา (Corvus macrorhynchos) นกปรอด

เหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus) นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps) เปนตน 

สวนความชุกชุม พบวา 60 ชนิด มีความชุกชุมตํ่า (Uncommon) เชน เหย่ียว

รุง (Spilornis cheela) นกมูม (Ducula badia) นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) นกเคากู (Otus lempiji) 

นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps) นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus) เปนตน 28 

ชนิด มีความชุกชุมปานกลาง (Common) ไดแก นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus) ไกปา (Gallus gallus) 

นกอีวาบต๊ักแตน (Cacomantis merulinus) นกตะขาบทุง (Coracias benghalensis) เปนตน และมีความชุกชุม

มาก (Very common) 1 ชนิด ไดแก นกเขาใหญ (Streptopelia chinensis) และการพิจารณาการกระจายของการ

สํารวจ พบวา นกเกือบทุกชนิดมีการกระจายไดท่ัวท้ังพื้นท่ีทุกสภาพการใชประโยชนท่ีดิน แตมีนกบางชนิดท่ีพบ

เฉพาะบริเวณท่ีทําการสํารวจซึ่งเปนพื้นท่ีปา เชน นกเขาเขียว (Chalocophaps indica) นกมูม (Ducula badia) 

นกขุนทอง (Gracula religiosa) นกเขาเปลา (Treron curvirostra) เปนตน 

(3) สัตวเล้ือยคลาน สํารวจพบท้ังทางตรง และทางออม ไมนอยกวา 17 ชนิด 

ใน 6 วงศ 1 อันดับ (ตารางท่ี 4-11) โดยชนิดท่ีสํารวจพบทุกชนิดเปนสัตวประจําถ่ิน เชน ตุกแกบาน (Gekko 

gecko) กิ้งกาแกว (Calotes emmai) จิ้งเหลนบาน (Mabuya multifasciata) ตะกวด (Varanus bengalensis) งู

สิงบาน (Ptyas korros) งูเขียวหางไหมทองเหลือง (Trimeresurus albolabris) เปนตน 

สวนความชุกชุม พบวา 12 ชนิด มีความชุกชุมตํ่า (Uncommon) เชน กิ้งกา

แกว (Calotes emma) จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง (Riopa bowringii) งูสายมานพระอินทร (Dendrelaphis pictus) 

ตะกวด (Varanus bengalensis) งูเขียวหางไหมทองเหลือง (Trimeresurus albolabris) เปนตน และ 5 ชนิดท่ี

เหลือ มีความชุกชุมปานกลาง (Common) ไดแก จิ้งเหลนหลากลาย (Mabuya macularia) ตุกแกบาน (Gekko 

gecko) จิ้งเหลนบาน (Mabuya multifasciata) เปนตน และการพิจารณาการกระจายของการสํารวจ พบวา เกือบ

ทุกชนิดมีการกระจายไดท่ัวท้ังพื้นท่ีทุกสภาพการใชประโยชนท่ีดิน แตบางชนิดพบเฉพาะบริเวณท่ีทําการสํารวจซึ่ง

เปนพื้นท่ีปาโดยเฉพาะในกลุมงูในทุกวงศ       

 (4) สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก สํารวจพบท้ังทางตรง และทางออม ไมนอยกวา 

9 ชนิด ใน 4 วงศ 1 อันดับ (ตารางท่ี 4-12) โดยชนิดท่ีสํารวจพบทุกชนิดเปนสัตวประจําถ่ิน เชน คางคกบาน (Bufo 

melanostictus) กบออง (Rana nigrovittata) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) ปาดบาน (Polypedates 

leucomystax) อึ่งอางบาน (Kaloula pulchra) อึ่งนํ้าเตา (Microhyla ornata) เปนตน 

สวนการพิจารณาความชุกชุม พบวา ทุกชนิดมีความชุกชุมตํ่า (Uncommon) 

และการพิจารณาการกระจายของการสํารวจ พบวา ทุกชนิดมีการกระจายไดท่ัวท้ังพื้นท่ีทุกสภาพการใชประโยชน

ท่ีดิน โดยเฉพาะบริเวณท่ีเปนแหลงนํ้า



ตารางที่ 4-10 ขอมูลนกบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B)

                           ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER CICONIIFORMES

FAMILY ARDEIDAE

1 นกยางกรอกพันธุจีน Ardeola bacchus W C LC (2001) - ค

2 นกยางควาย Bubulcus ibis R / W UC LC (2001) - ค

ORDER FALCOIFORMES

FAMILY ACCIPITRIDAE

3 เหยี่ยวขาว Elanus caeruleus R UC LC (2001) - ค

4 เหยี่ยวรุง Spilornis cheela R UC LC (2001) - ค

5 เหยี่ยวนกเขาหงอน* Accipiter trivirgatus R UC LC (2001) - ค

6 เหยี่ยวนกเขาชิครา Accipiter badius R / W UC LC (2001) - ค

7 เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก* Accipiter virgatus R UC LC (2001) - ค

8 เหยี่ยวปกแดง* Butastur liventer R UC LC (2001) NT ค

9 เหยี่ยวทะเลทราย* Buteo buteo W UC LC (2001) - ค

FAMILY FALCONIDAE

10 เหยี่ยวแมลงปอขาแดง Microhierax caerulescens R UC LC (2001) - ค

ORDER GALLIFORMES

FAMILY PHASIANIDAE

11 ไกปา Gallus gallus R C LC (2001) - ค*



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER GRUIFORMES

FAMILY RALLIDAE

12 นกกวัก Amaurornis phoenicurus R UC LC (2001) - ค

ORDER COLUMBIFORMES

FAMILY COLUMBIDAE

13 นกเขาใหญ Streptopelia chinensis R VC LC (2001) - -

14 นกเขาเขียว Chalcophaps indica R UC LC (2001) - ค

15 นกมูม* Ducula badia R UC LC (2001) - ค

16 นกเขาเปลา* Treron curvirostra R UC LC (2001) - ค

ORDER PSITTACIFORMES

FAMILY PSITTACIDAE

17 นกหกเล็กปากแดง Loriculus vernalis R UC LC (2001) - ค*

ORDER CUCULIFORMES

FAMILY CUCULIDAE

18 นกอีวาบตั๊กแตน Cacomantis merulinus R C LC (2001) - ค

19 นกกระปูดเล็ก Centropus bengalensis R C LC (2001) - ค

20 นกกระปูดใหญ Centropus sinensis R C LC (2001) - ค

21 นกบั้งรอกใหญ Phaenicophaeus tristis R UC LC (2001) - ค

22 นกคัดคูมรกต Chrysococcyr maculatus R / W UC LC (2001) - ค



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER STRIGIFORMES

FAMILY STRIGIDAE

23 นกเคากู Otus lempiji R UC - - ค

24 นกเคาแมว Glaucidium cuculoides R UC LC (2001) - ค

ORDER APODIFORMES

FAMILY APODIDAE

25 นกแอนตาล Cypsiurus balasiensis R C LC (2001) - ค

26 นกแอนบาน Apus nipalensis R C LC (2001) - ค

FAMILY HEMIPROCNIDAE

27 นกแอนฟาหงอน Hemiprocne coronata R UC LC (2001) - ค

ORDER CORACIIFORMES

FAMILY ALCEDINIDAE

28 นกกระเต็นนอย Alcedo atthis R / W UC LC (2001) - ค

29 นกกระเต็นอกขาว Halcyon smyrnensis R C LC (2001) - ค

FAMILY MEROPIDAE

30 นกจาบคาเล็ก Merops orientalis R / B C LC (2001) - ค

31 นกจาบคาเคราน้ําเงิน Nyctyornis athertoni R UC LC (2001) - ค

FAMILY CORACIIDAE

32 นกตะขาบทุง Coracias benghalensis R C LC (2001) - ค



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

FAMILY UPUPIDAE

33 นกกะรางหัวขวาน Upupa epops R / W UC LC (2001) - ค

ORDER PICIFORMES

FAMILY MEGALAIMIDAE

34 นกโพระดกคอสีฟา Megalaima asiatica R UC LC (2001) - ค

35 นกตีทอง Megalaima haemacephala R UC LC (2001) - ค

36 นกโพระดกสวน Megalaima linaeta R UC LC (2001) - ค

37 นกตั้งลอ Megalaima virens R UC LC (2001) - ค

38 นกโพระดกหูเขียว Megalaima faiostricta R UC LC (2001) - ค

39 นกโพระดกหนาผากดํา Magalaima australis R UC LC (2001) - ค

FAMILY PICIDAE

40 นกหัวขวานเขียวหัวดํา* Picus canus R UC LC (2001) - ค

ORDER PASSERIFORMES

FAMILY HIRUNDINIDAE

41 นกนางแอนตะโพกแดง Hirundo daurica R / W UC LC (2001) - ค

42 นกนางแอนบาน Hirundo rustica R / W C LC (2001) - ค

FAMILY MOTACILLIDAE

43 นกเดาดินสวน Anthus hodgsoni W C LC (2001) - -

44 นกเดาดินทุง Anthus richardi R C LC (2001) - -

45 นกอุมบาตร Motacilla alba W C LC (2001) - ค



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

FAMILY CHLOROPSEIDAE

46 นกขมิ้นสวน Aegithina tiphia R UC LC (2001) - ค

47 นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง Chloropsis aurifrons R UC LC (2001) - ค

48 นกเขียวกานตองปกสีฟา Chloropsis cochinchinensis R UC LC (2001) - ค

FAMILY PYCNONOTIDAE

49 นกปรอดทอง Pycnonotus atriceps R UC LC (2001) - ค

50 นกปรอดหัวสีเขมา Pycnonotus aurigaster R UC LC (2001) - ค

51 นกปรอดสวน Pycnonotus blanfordi R C LC (2001) - ค

52 นกปรอดคอลาย Pycnonotus finlaysoni R UC LC (2001) - ค

53 นกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus R C LC (2001) - ค*

54 นกปรอดเหลืองหัวจุก Pycnonotus melanicterus R C LC (2001) - ค

FAMILY DICRURIDAE

55 นกแซงแซวเล็กเหลือบ Dicrurus aeneus R UC LC (2001) - ค

56 นกแซงแซวสีเทา Dicrurus leucophaeus R / W UC LC (2001) - ค

57 นกแซงแซวหางบวงใหญ Dicrurus paradiseus R UC LC (2001) - ค

FAMILY CORVIDAE

58 อีกา Corvus macrorhynchos R UC LC (2001) - ค

FAMILY TIMALIIDAE

59 นกจาบดินอกลาย Pellorneum refuceps R C LC (2001) - ค

60 นกระวังไพรปากเหลือง* Pomatorhinus schisticeps R UC LC (2001) - ค



75 นกอีเสือหัวดํา Lanius schach R UC LC (2001) - ค

ตารางที่ 4-10 (ตอ)

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

Stachyris rufifrons61 นกกินแมลงหนาผากน้ําตาล

Pellorneum kickelli

R UC LC (2001) - ค

62 นกกินแมลงปาอกสีน้ําตาล R UC LC (2001) - ค

63 นกกินแมลงตาเหลือง Chrysomma sinense R UC LC (2001) - ค

64 นกกินแมลงอกเหลือง Macronous gularis R C LC (2001) - ค

FAMILY SYLVIDAE

65 นกกระจิบสวน Orthotomus sutorius R C LC (2001) - ค

66 นกกระจิบคอดํา Orthotomus atrogularis R C LC (2001) - ค

67 นกกระจิ๊ดสีคล้ํา Phylloscopus fuscatus W UC LC (2001) - ค

68 นกกระจิบหญาอกเทา Prinia hodgsonii R UC LC (2001) - ค

69 นกกระจิบหญาสีขางแดง Prinia rufescens R UC LC (2001) - ค

FAMILY TURDIDAE

70 นกกางเขนดง Copsychus malabaricus R UC LC (2001) - ค*

71 นกกางเขนบาน Copsychus saularis R UC LC (2001) - ค*

72 นกยอดหญาสีดํา Saxicola caprata R C LC (2001) - -

FAMILY MONRCHIDAE

73 นกจับแมลงจุกดํา Hypothymis azurea R / W UC LC (2001) - -

FAMILY LANIDAE

74 นกอีเสือสีน้ําตาล Lanius cristatus W UC LC (2001) - ค



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

87 นกกระจอกบาน Passer montanus R C LC (2001) - -

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

FAMILY STURNIDAE

76 นกเอี้ยงสาลิกา Acridotheres tristis R C LC (2001) - ค*

77 นกขุนทอง Gracula religiosa R UC LC (2001) - ค*

78 นกกิ้งโครงคอดํา Sturnus nigricollis R UC LC (2001) - ค*

FAMILY NECTARINIIDAE

79 นกปลีกลวยเล็ก Arachnothera longirostra R UC LC (2001) - ค

80 นกปลีกลวยลาย Arachnothera magna R UC LC (2001) - ค

81 นกกินปลีอกเหลือง Nectarinia jugularis R C LC (2001) - ค

FAMILY DICAEIDAE

82 นกสีชมพูสวน Dicaeum cruentatum R C LC (2001) - ค

83 นกกาฝากปากหนา Dicaeum agile R UC LC (2001) - ค

84 นกกาฝากกนเหลือง Dicaeum chrysorrheum R UC LC (2001) - ค

FAMILY ZOSTEROPIDES

85 นกแวนตาขาวสีทอง Zosterops palpebrosus R UC LC (2001) - ค

FAMILY PASSERIDAE

86 นกกระจอกตาล Passer flaveolus R UC LC (2001) - -



ตารางที่ 4-10 (ตอ)

หมายเหตุ :

2. ประเภทของสัตวปา

   พรบ. (2535) ค = สัตวปาคุมครอง ค * = สัตวปาคุมครองชนิดที่เพาะพันธุได  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท ความชุกชุม
สถานภาพ

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

FAMILY ESTRILDIDAE

88 นกกระติ๊ดขี้หมู Lonchura punctulata R C LC (2001) - ค

89 นกกระติ๊ดตะโพกขาว Lonchura striata R C LC (2001) - ค

1. * = ขอมูลจากการสอบถาม และการตรวจเอกสาร

R = สัตวประจําถิ่น W = สัตวที่อพยพมาในฤดูหนาว P = สัตวที่อพยพผาน

B =สัตวที่อพยพมาในชวงฤดูผสมพันธุ

3. ความชุกชุมของสัตวปา VC = Very Common C = Common UC = Uncommon

4. สถานภาพของสัตวปา

   IUCN LC = Least concern  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

   สผ. (2540) NT = Near Threatened  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ



ตารางที่ 4-11 ขอมูลสัตวเลื้อยคลานบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B)

                          ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550)

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER SQUAMATA

FAMILY GEKKONIDAE

1 จิ้งจกหางหนาม Hemidactylus frenatus R UC - - -

2 จิ้งจกหางเรียบ Hemidactylus garnotii R UC - - -

3 จิ้งจกหางแบน Cosymbotus platyurus R UC - - -

4 ตุกแกบาน Gekko gecko R C - - -

FAMILY AGAMIDAE

5 กิ้งกาแกว Calotes emma R UC - - ค

6 กิ้งกาสวน Calotes mystaceus R C - - ค

7 กิ้งกาหัวแดง Calotes versicolor R C - - ค

FAMILY SCINCIDAE

8 จิ้งเหลนหลากลาย Mabuya macularia R C - - -

9 จิ้งเหลนบาน Mabuya multifasciata R C - - -

10 จิ้งเหลนเรียวทองเหลือง Riopa bowringii R UC - - -

11 จิ้งเหลนภูเขาเกล็ดเรียบ Sphenomorphus maculatus R UC - - -

FAMILY VARANIDAE

12 ตะกวด, แลน* Varanus bengalensis R UC - - ค

ความชุกชุม
สถานภาพ

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท



ตารางที่ 4-11 (ตอ)

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

FAMILY COLUBRIDAE

13 งูลายสอสวน Xenochrophis flavipunctatus R UC - - -

14 งูลายสาบคอแดง Rhabdophis subminiatus R UC - - -

15 งูสิงบาน, งูเหาตะลาน Ptyas korros R UC - - ค*

16 งูสายมานพระอินทร Dendrelaphis pictus R UC - - -

FAMILY VIPERIDAE

17 งูเขียวหางไหมทองเหลือง Trimeresurus  albolabris R UC - - -

หมายเหตุ : 1. * = ขอมูลจากการสอบถาม และการตรวจเอกสาร

2. ประเภทของสัตวปา R = สัตวประจําถิ่น

3. ความชุกชุมของสัตวปา VC = Very Common C = Common UC = Uncommon

4. สถานภาพของสัตวปา

   IUCN EN = Endangered  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

   สผ. (2540)  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

   พรบ. (2535) ค = สัตวปาคุมครอง  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

ความชุกชุม
สถานภาพ

ลําดับที่ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-47 

2.3) สถานภาพของสัตวปา สถานภาพของสัตวปาพิจารณาอางอิงการจําแนก

สถานภาพของ IUCN (2006) สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (2540) และ

พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และประกาศเพ่ิมเติมสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุได 

พ.ศ. 2546 โดยมีรายละเอียดของสัตวปาแตละกลุม ดังน้ี 

(1) สัตวเล้ียงลูกดวยนม สถานภาพของสัตวปาซึ่งจัดโดย IUCN พบวา สวน

ใหญ (15 ชนิด) อยูในกลุมชนิดท่ีมีความเสี่ยงนอย-กลุมท่ีเปนท่ีกังวลนอยท่ีสุด (Lower Risk / Least concern)  

เชน กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) คางคาวหนายาวใหญ (Macroglossus sobrinus) อีเห็นขางลาย 

(Paradoxurus hermaphroditus) หมูปา (Sus scrofa) เกง (Muntiacus muntjak) เปนตน และท่ีเหลืออีก 2 ชนิด

ท่ียังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ ไดแก หนูทองขาว (Rattus rattus) และพังพอนเล็ก (Herpestes javanicus) 

สวนการจัดสถานภาพโดยสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม พบวาทุกชนิดยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ 

และการจัดสถานภาพตาม พ.ร.บ. สงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พบ

ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครอง 5 ชนิด ไดแก คางคาวหนายาวใหญ (Macroglossus sobrinus) ชะมดเช็ด 

(Viverricula indica) พังพอนเล็ก (Herpestes javanicus) กระตายปา (Lepus pequensis) และเกง (Muntiacus 

muntjak) ในจํานวนน้ีมี 2 ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุได คือ เกง (Muntiacus muntjak) และชะมด

เช็ด (Viverricula indica) สวนชนิดท่ีเหลืออีก 12 ชนิด ยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ (สัตวปานอกประเภท) 

เชน กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) คางคาวขอบหูขาวกลาง (Cynopterus sphink) อีเห็นขางลาย 

(Paradoxurus haemaphroditus) หนูทองขาว (Rattus rattus) กระจอน (Menetes berdmorei) หนูหวาย 

(Leopoldamys sabanus) เปนตน 

(2) นก สถานภาพของสัตวปาซึ่งจัดโดย IUCN พบวา เกือบทุกชนิด (88 ชนิด) 

อยูในกลุมชนิดท่ีเปนท่ีกังวลนอยท่ีสุด (Least concern) ชนิด สวนชนิดท่ีเหลือ 1 ชนิดน้ัน ยังไมไดรับการกําหนด

สถานภาพ ไดแก นกเคากู (Otus lempiji) 

สวนการจัดสถานภาพโดยสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม พบชนิดท่ีใกลถูกคุกคาม (Near Threatened) 1 ชนิด ไดแก เหย่ียวปกแดง (Butastur liventer) 

สวนชนิดท่ีเหลืออีก 88 ชนิด ยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ     

และการจัดสถานภาพตาม พ.ร.บ. สงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

พบวาสวนใหญจํานวน 82 ชนิด เปนสัตวปาคุมครอง ในจํานวนน้ีมี 8 ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุ

ได เชน ไกปา (Gallus gallus) นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) นกกางเขนดง (Copsychus 

malabaricus) นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis) เปนตน สวนชนิดท่ีเหลืออีก 7 ชนิด ยังไมไดรับการ

กําหนดสถานภาพ (สัตวปานอกประเภท) เชน นกกระจอกบาน (Passer montanus) นกเขาใหญ (Streptopelia 

chinensis) นกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea) นกยอดหญาสีดํา (Saxicola caprata) เปนตน



ตารางที่ 4-12 ขอมูลสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพ

                          ลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ระหวางวันที่ 24-26 ตุลาคม 2550)

IUCN สผ. (2540) พ.ร.บ. (2535)

ORDER ANURA

FAMILY BUFONIDAE

1 คางคกหัวราบ Bufo macrotis R UC LC (2001) - ค

2 คางคกบาน Bufo melanostictus R UC LC (2001) - -

FAMILY RANIDAE

3 กบออง Rana nigrovittata R UC LC (2001) - -

4 กบหนอง Fejervarya limnocharis R UC LC (2001) - -

FAMILY RHACOPHORAIDAE

5 ปาดบาน, เขียดตะปาด Polypedates leucomystax R UC LC (2001) - -

FAMILY MICROHYLIDAE

6 อึ่งลาย Calluella guttulata R UC LC (2001) - -

7 อึ่งอางบาน Kaloula pulchra R UC LC (2001) - -

8 อึ่งขางดํา Microhyla heymonsi R UC LC (2001) - -

9 อึ่งน้ําเตา Microhyla ornata R UC LC (2001) - -
หมายเหตุ : 1. * = ขอมูลจากการสอบถาม และการตรวจเอกสาร

2. ประเภทของสัตวปา R = สัตวประจําถิน
3. ความชุกชุมของสัตวปา VC = Very Common C = Common UC = Uncommon
4. สถานภาพของสัตวปา
   IUCN LC = Least concern
   สผ. (2540) VU = Vulnerabled  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ
   พรบ. (2535) ค = สัตวปาคุมครอง  - = ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ

ลําดับที่ ชื่อไทย ความชุกชุม
สถานภาพ

ชื่อวิทยาศาสตร ประเภท
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 (3) สัตวเล้ือยคลาน สถานภาพของสัตวปาซึ่งจัดโดย IUCN พบวา ทุกชนิดยัง

ไมไดรับการกําหนดสถานภาพเชนเดียวกัน 

สวนการจัดสถานภาพโดยสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม สัตวปาทุกชนิดยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ 

และการจัดสถานภาพตาม พ.ร.บ. สงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 พบ

ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครอง 5 ชนิด เชน กิ้งกาสวน (Calotes mystaceus) ตะกวด (Varanus bengalensis) งูสิง

บาน (Ptyas korros) เปนตน ในจํานวนน้ีมี 1 ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครองชนิดท่ีเพาะพันธุได ไดแก งูสิงบาน (Ptyas 

korros) สวนชนิดท่ีเหลืออีก 12 ชนิด ยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ (สัตวปานอกประเภท) 

(4) สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก สถานภาพของสัตวปาซึ่งจัดโดย IUCN พบวา 

ทุกชนิดมีสถานภาพเปนชนิดท่ีเปนท่ีกังวลนอยท่ีสุด (Least concern) 

สวนการจัดสถานภาพโดยสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม พบวา ทุกชนิดยังไมไดรับการกําหนดสถานภาพ 

และการจัดสถานภาพตาม พ.ร.บ. สงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

พบวา ชนิดท่ีเปนสัตวปาคุมครอง 1 ชนิด ไดแก คางคกหัวราบ (Bufo macrotis) สวนชนิดท่ีเหลืออีก 8 ชนิด ยัง

ไมไดรับการกําหนดสถานภาพ (สัตวปานอกประเภท) 

2.4) สภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา 

พื้นท่ีลุมนํ้าศึกษาท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยการใชประโยชนท่ีดิน

เกือบท้ังหมดเปนพื้นท่ีปาไม โดยมีสภาพเปนสังคมปาดิบแลง และสังคมของปาเบญจพรรณ (ปาเบญจพรรณ

เส่ือมโทรม) ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณท่ีมีสภาพเปนพื้นท่ีภูเขาสูง สวนพื้นท่ีตอนลาง พบวา มีการใชประโยชนพื้นท่ี

เพื่อทําการเกษตร ไดแก พื้นท่ีปลูกขาวไร ขาวโพด และไรหมุนเวียน รวมท้ังมีบางพื้นท่ีท่ีถูกปลอยท้ิงราง และพบ

แหลงนํ้าธรรมชาติในพื้นท่ีศึกษาดวย สําหรับพื้นท่ีตอนลางของลุมนํ้าท่ีทําการศึกษา มีสภาพของการบุกรุกพื้นท่ีปา

เพื่อใชประโยชนในการทําการเกษตรทําใหพื้นท่ีปามีสภาพเส่ือมโทรม ซึ่งจากสภาพพื้นท่ีท่ีมีความหลากหลายของ

การใชประโยชนท่ีดินดังกลาว ทําใหพบสัตวปาหลายชนิดเขาไปใชประโยชนในบริเวณพื้นท่ีศึกษา ดังน้ัน เมื่อ

พิจารณาถึงสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยตามธรรมชาติของสัตวปาบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง พบวา จาก

สภาพนิเวศวิทยาท่ีมีความหลากหลายจึงทําใหพบจํานวนชนิดสัตวปาหลายชนิด แตสวนใหญเปนสัตวปาขนาด

เล็ก ซึ่งมีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี และเปนชนิดท่ีสามารถพบได

ท่ัวไป 

2.5) สภาพปญหาของสัตวปา สวนใหญเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงการ

ใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีโครงการ ซึ่งสงผลถึงสภาพปาท่ีเส่ือมโทรมลง รวมทั้งการบุกรุกพื้นท่ีปาเพื่อวัตถุประสงค

อยางอื่น ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงประชากรของสัตวปาบางกลุมโดยเฉพาะสัตวปาขนาดใหญท่ี

ตองการพื้นท่ีอยูอาศัยท่ีเปนพื้นท่ีปาธรรมชาติขนาดใหญ เน่ืองจากพื้นท่ีปาถูกแบงออกเปนสวนยอย ๆ และผืนปา
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สวนปญหาการลาสัตวปา เปนอีกปญหาท่ีมีความสําคัญ และสงผลกระทบตอ

ประชากรของสัตวปา เน่ืองจากผลผลิตตาง ๆ ท่ีไดจากปาโดยเฉพาะในบริเวณนี้ท่ีมีลูกตาว (Arenga pinnata 

(Wurmb) Merr.) ซึ่งเปนพืชเศรษกิจท่ีสําคัญชนิดหน่ึงของจังหวัดนาน และสามารถพบไดในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

จึงมีชาวบานไมวาชาวไทย หรือชาวลาว ท่ีเขามาหาเก็บลูกตาวในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และมีการลาสัตวปาบาง

ชนิดเพื่อเปนอาหาร โดยเฉพาะในกลุมนก สัตวเล้ียงลูกดวยนม และสัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก แตเปนปญหาท่ีไม

รุนแรง 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาดานทรัพยากรสัตวปาในบริเวณพื้นท่ีโครงการใน

สภาพปจจุบัน ปพ.ศ.2550 กับผลการศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ.

2540 ท่ีเก็บขอมูล 2 คร้ัง ในเดือนเมษายน และกรกฎาคม พ.ศ. 2540 (ตารางท่ี 4-13) พบวา ชนิดสัตวปาท่ีสํารวจ

พบสวนใหญเปนชนิดเดียวกับท่ีพบในการสํารวจในครั้งท่ีแลว ไมมีความแตกตางทางดานชนิด แมวาผลการสํารวจ

ขอมูลในสภาพปจจุบันพบจํานวนชนิดของสัตวปาลดลงจากเดิม โดยปพ.ศ.2540 พบสัตวปาท้ังหมด 158 ชนิด 

สวนในปพ.ศ.2550 พบสัตวปา 132 ชนิด เน่ืองจากในการสํารวจครั้งน้ี ไดทําการสํารวจเพียงคร้ังเดียวในชวงปลาย

ฤดูฝน (24-26 ตุลาคม พ.ศ.2550) จึงไดขอมูลไมครบทุกชวงฤดู อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงองคประกอบดาน

นิเวศวิทยาของสัตวปาในดานอื่น ๆ เชน ความชุกชุม สถานภาพของสัตวปา รวมท้ังสภาพถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตว

ปา และสภาพปญหาท่ีเกิดขึ้นตอสัตวปา ก็มีสภาพไมแตกตางจากเดิม โดยพิจารณาจากชนิดของสัตวปาท่ีสํารวจ

พบซึ่งเกือบท้ังหมดเปนชนิดเดียวกับผลการสํารวจในคร้ังท่ีแลว ท้ังน้ีเปนผลมาจากบริเวณพื้นท่ีศึกษาไมมีชุมชน

อาศัยอยู จึงไมมีกิจกรรมของมนุษยทําใหสภาพปาอุดมสมบูรณดีขึ้นกวาป พ.ศ.2540 ทําใหสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัย

ของสัตวปาถือวามีสภาพอุดมสมบูรณขึ้นเชนกัน และคาดวาทรัพยากรสัตวปาในสภาพปจจุบันนาจะมีสถานภาพ

ท่ีดีขึ้น เชนกัน 

4.3.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) สถานภาพทรัพยากรสัตวปา 

การประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตวปาในพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) พิจารณาจากองคประกอบ 

และหนาท่ีของทรัพยากรสัตวปาตอระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการ อธิบายได ดังน้ี 

1.1) องคประกอบ การศึกษาทรัพยากรสัตวปาในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี

ใกลเคียง โดยทําการศึกษาสัตวปา 4 กลุม พบวา สวนใหญเปนสัตวปาประจําถ่ิน (Resident) เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี

ปาในพื้นท่ีโครงการยังมีสภาพคอนขางสมบูรณ เน่ืองจากเปนพื้นท่ีท่ีอยูติดเขตชายแดน สวนพื้นท่ีบริเวณตอนลาง

ของลุมนํ้าท่ีศึกษาไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อใชประโยชนในดานการเกษตรเปนบริเวณกวาง จึงทําใหผืนปาไม

ตอเน่ืองกันเปนผืนใหญ ดังน้ัน จึงอาจสงผลถึงการกระจาย และการเคล่ือนท่ีของสัตวปา ท่ีถูกจํากัดดวยสภาพ

พื้นท่ี แตการดํารงชีวิตของสัตวปายังอยูในสภาพปกติตามธรรมชาติ 
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ตารางที่ 4-13 เปรียบเทียบขอมูลดานทรัพยากรสัตวปา ระหวางผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และการศึกษาขอมูลสภาพปจจุบัน 

ปพ.ศ. 2550 
 

รายงานการศึกษา (EIA) ฉบับเดิม ขอมูลสภาพปจจุบัน 
ลักษณะทางนิเวศวิทยาสัตวปา 

ป พ.ศ.2540 (เมษายน, กรกฎาคม ) ป พ.ศ.2550 (ตุลาคม) 

1. จํานวนชนิดของสัตวปา (Species) 158 132 

   1.1 สัตวเล้ียงลูกดวยนม 22 17 

   1.2 นก 110 89 

   1.3 สัตวเล้ือยคลาน 16 17 

   1.4 สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 10 9 

2. ความชุกชุม (Abundance)   

   2.1 ชุกชุมมาก 9 1 

   2.2 ชุกชุมปานกลาง 45 36 

   2.3 ชุกชุมนอย 104 95 

3. สถานภาพของสัตวปา (Status)   

   3.1 สัตวปาคุมครอง 124 93 

4. ผลกระทบตอสัตวปา   

   4.1 สัตวปาไดรับประโยชน 4 0 

   4.2 สัตวปาท่ีปรับตัวได 153 132 

   4.3 สัตวปาท่ีเสียประโยชน 1 0 
 

 

1.2) หนาท่ีตอระบบนิเวศ ทรัพยากรสัตวปาทําหนาท่ีเปนสวนประกอบหน่ึงในระบบ

นิเวศ โดยถือเปนผูบริโภค รวมท้ังในบางชวงทําหนาท่ีเปนท้ังผูยอยสลาย และผูสนับสนุนได ดังน้ัน การมีชนิด

ปริมาณ สัดสวน และการกระจายท่ีเหมาะสมของประชากรสัตวปา ยอมสงผลใหการทําหนาท่ีของระบบนิเวศมี

ความเหมาะสม และเปนไปตามสภาพธรรมชาติ  

2) การประเมินสถานภาพ 

พิจารณาจากองคประกอบ และหนาท่ีของทรัพยากรสัตวปาตอระบบนิเวศในพื้นท่ี

โครงการ รวมท้ังพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก สภาพถ่ินท่ีอยูอาศัย การใชประโยชนท่ีดิน สถานภาพการ

อนุรักษตามกฏหมาย และสภาพปญหาท่ีสงผลตอสัตวปา ซึ่งกําหนดระดับของสถานภาพไว 4 ระดับ ดังน้ี 

2.1) สถานภาพสมดุล (Nature) : สัตวปามีการดํารงชีวิตเปนไปตามธรรมชาติโดยท่ี

ส่ิงแวดลอมตาง ๆ อยูในสภาพท่ีเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตอยางเปนปกติสุข ไมมีการถูกรบกวน หรือรบกวนนอย

มากจากกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นจึงอาจพบสัตวปาท่ีใกลจะสูญพันธุ หรือหายากได 
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2.2) สถานภาพเตือนภัย (Warning) : สัตวปามีการดํารงชีวิตเปนไปตามธรรมชาติ โดย

ส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงบางแตสามารถฟนฟูใหกลับสูสภาวะสมดุลได การรบกวนจากกิจกรรมของมนุษยมีบาง

เปนคร้ังคราว และสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของสัตวปาในระดับท่ีสัตวปาสามารถปรับตัวเขา

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดจึงยังสามารถพบเห็นสัตวปาท่ีใกลสูญพันธุได 

2.3) สถานภาพเส่ียงภัย (Risky) : สัตวปามีการดํารงชีวิตไมเปนไปตามธรรมชาติ ตอง

ด้ินรนตอสู และปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการหลีกหน้ีกิจกรรมตาง ๆ ท่ีมนุษยกอขึ้นซึ่งแทบ

จะไมพบเห็นสัตวท่ีหายาก และใกลจะสูญพันธุ 

2.4) สถานภาพวิกฤติ (Crisis) : สัตวปามีการดํารงชีวิตอยูอยางยากลําบาก 

ส่ิงแวดลอมถูกเปล่ียนแปลงไปจนยากท่ีจะฟนฟูได และไมเหมาะสมตอการดํารงชีวิต มีการถูกรบกวนจากกิจกรรม

ตาง ๆ ของมนุษยมากจึงไมสามารถพบเห็นสัตวปาหายาก 

3) ผลการประเมินสถานภาพทรัพยากรสัตวปา 

เมื่อพิจารณาจากท้ังองคประกอบ และหนาท่ีของทรัพยากรสัตวปาตอระบบนิเวศของ

พื้นท่ีโครงการ รวมทั้งพิจารณาปจจัยอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังสภาพถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปา การใชประโยชนท่ีดิน 

สภาพการอนุรักษตามกฏหมาย และปญหาท่ีเกิดขึ้นตอสัตวปา พบวา สัตวปาสวนใหญท่ีสํารวจพบมีระดับความ

ชุกชุมตํ่า (Uncommon) จํานวน 95 ชนิดจากสัตวปาท่ีสํารวจพบท้ังหมด 132 ชนิด รวมท้ังสวนใหญเปนสัตวปา

ประจําถ่ิน สามารถพบเห็นไดท่ัวไปสามารถพบกระจายไดท่ัวท้ังพื้นท่ี ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการปรับตัวของ

สัตวปาใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดดี ประกอบกับสภาพถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปามีหลากหลาย

รูปแบบ และนอกจากน้ัน สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนตอสัตวปาก็ไมรุนแรง ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของ

ทรัพยากรสัตวปาตอระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการ ยังถือวามีความเหมาะสม แตเมื่อพิจารณาประกอบกับปจจัย

อื่น ๆ แลว ประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตวปาอยูในระดับเตือนภัย (Warning stage) 

4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตอทรัพยากรสัตวปา 

พิจารณาตามเง่ือนไขตาง ๆ ไดแก ผลกระทบตอสัตวปาจากการดําเนินโครงการ ผลกระทบตอสัตวปาแตละชนิด 

ระยะเวลาท่ีเกิดผลกระทบ ขนาดของผลกระทบท่ีเกิดขึ้น และความไวของสัตวปาแตละชนิดในการไดรับผลกระทบ 

โดยมีรายละเอียดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตอทรัพยากรสัตวปา จากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

4.1) สถานภาพปจจุบันของสัตวปา เมื่อพิจารณาสถานภาพปจจุบันของทรัพยากรสัตว

ปาบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดยใชขอมูลจากผลการศึกษา พบวา เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการประกอบดวยกิจกรรมการใช

ท่ีดินเปนพื้นท่ีปาไม ดังน้ัน สัตวปาจึงสามารถดํารงชีวิต และดําเนินกิจกรรมไดตามสภาพปกติธรรมชาติ แต

อยางไรก็ตาม บางสวนของพื้นท่ีไดถูกเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีไปจากเดิม ซึ่งเปนผลมาจากกิจกรรมของมนุษย 

ดังน้ัน สัตวปาจึงมีการปรับตัวเพื่อใหสามาถใชประโยชนไดในพื้นท่ีเหลาน้ันดวย โดยตองมีการปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปไดเปนอยางดี ซึ่งสวนใหญเปนสัตวปาในกลุมนกท่ีมีการเคล่ือนท่ี และเคล่ือนยาย

ไดเร็ว โดยชนิดสัตวปาสวนใหญเปนสัตวปาเฉพาะถ่ิน สามารถพบไดท่ัวไป ไมพบสัตวปาชนิดท่ีหายาก หรือใกล

สูญพันธ แมวาบางชนิดจะมีความชุกชุมมากก็ตาม รวมท้ังสัตวปาทุกชนิดมีการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม
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4.2) ผลกระทบส่ิงแวดลอมตอทรัพยากรสัตวปา  

(1) เกณฑการประเมินผลกระทบ การดําเนินกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นจากการ

ดําเนินการ โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยกิจกรรมการสรางเสาสายสงไฟฟา ท่ีตองมีการขุด และเปดพื้นท่ีในการกอสราง 

รวมท้ังการติดต้ังระบบสงไฟฟา ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีทําใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาของพื้นท่ีอยางหลีกเล่ียง

ไมได รวมท้ังสงผลกระทบตอเน่ืองถึงการดํารงชีวิตของสัตวปาท่ีอยูในพื้นท่ีในชวงเวลาท่ีดําเนินโครงการดวย แมวา

จะมีชวงระยะเวลาในการดําเนินโครงการไมนานก็ตาม ซึ่งสภาพปจจุบันของระบบนิเวศของพื้นท่ีก็มีผลตอการ

ดํารงชีวิตของสัตวปาในระดับหน่ึงอยูแลว ท้ังน้ี ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นน้ียอมสงผลกระทบตอสัตวปาท้ังทางตรง และ

ทางออม ท้ังในชวงระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ โดยท่ีระดับของผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจ

เปนผลกระทบมาก หรือนอย ขึ้นอยูกับชนิด และความสามารถในการปรับตัวของสัตวปาแตละชนิด ดังน้ัน จึง

กําหนดเปนเกณฑในการประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปาเปน 3 กลุม คือ 

- สัตวปาสูญเสียประโยชน เพราะไดรับผลกระทบจากการดําเนิน

โครงการท้ังทางตรง และทางออม เน่ืองจากถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และพื้นท่ีดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ถูก

เปล่ียนแปลง หรือถูกทําลายจากการดําเนินกิจกรรมการกอสราง แมวาสัตวปาสามารถเคลื่อนยายหลบหนีออก

จากพื้นท่ี และออกไปอาศัยในพื้นท่ีอื่นซึ่งมีสภาพใกลเคียงกับพื้นท่ีเดิม แตสัตวปาตองแกงแยงแขงขันเน่ืองจาก

ปจจัยในการดําเนินชีวิตลดลง หรือสัตวปาบางชนิดอาจไดรับอันตราย เน่ืองจากไมสามารถเคล่ือนยายออกจาก

พื้นท่ี หรือถูกลา 

- สัตวปาไดรับประโยชน เน่ืองจากถ่ินท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และ

พื้นท่ีสําหรับดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสัตวปาเพิ่มขึ้น สัตวปาสามารถดําเนินชีวิตไดโดยปกติในพื้นท่ีบริเวณน้ัน ๆ 

- สัตวปาสามารถปรับตัวได สัตวปาไดรับผลกระทบจากการที่สภาพ

พื้นท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม แตสามารถปรับสภาพ หรือพฤติกรรม เพื่ออาศัย และดําเนินชีวิตตามปกติใน

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปได 

4.3) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอประเภท / 

ชนิดของสัตวปา โดยพิจารณาประกอบกับกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ผลกระทบตอประเภท / ชนิดของสัตวปา กิจกรรมของโครงการมีผลตอการ

เปล่ียนแปลงระบบนิเวศของพื้นท่ีโครงการ เน่ืองจากการกอสรางตองมีการเปดพื้นท่ีเพื่อกอสรางเสาสายสงไฟฟาท่ี

ตองตัดฟนตนไมออกจากพื้นท่ี ถึงแมวาจะดําเนินการเฉพาะบริเวณท่ีเปนยอดเขาเพื่อหลีกเล่ียงการตัดตนไมใต

แนวสายสงไฟฟาก็ตาม เมื่อมีการแบงพื้นท่ีออกเปนสวน ๆ ยอมสงผลถึงการดํารงชีวิตของสัตวปาบางชนิด พื้นท่ี / 

ระบบนิเวศที่ถูกแบงออกเปนสวน ๆ ทําใหเกิดความไมตอเน่ืองของระบบนิเวศ แตหากพิจารณาถึงการสูญเสีย

พื้นท่ีปาธรรมชาติแลว ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นไมรุนแรงมากเพราะพื้นท่ีปาท่ีจะสูญเสียไปมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน 
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(2) กิจกรรมของโครงการ ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ในชวงระหวาง

การกอสราง ประเมินไดวาเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอทรัพยากรสัตวปาเชนเดียวกัน โดยในชวง

ระหวางการกอสราง แมวาจะตองมีการเปดพื้นท่ีเพื่อกอสรางเสาสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งตองทําการตัดฟนตนไม 

และส่ิงกีดขวางออกจากพ้ืนท่ี แตก็ไมเปนการรบกวนการดําเนินกิจกรรมของสัตวปาตามธรรมชาติมากนัก เพราะ

พื้นท่ีดําเนินการมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ท้ังน้ีสัตวปาเองก็สามารถปรับตัวใหสามารถใชประโยชนในพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีท่ีอยูใกลเคียงได แมวาสัตวปาบางชนิดอาจตองใชเวลาในการปรับตัวมากก็ตาม สวนภายหลัง

การกอสรางแลวเสร็จ สัตวปาบางชนิดสามารถเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีโครงการได หรือสัตวปาบางชนิด

สามารถใชประโยชนเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีเก่ียวของจากการดําเนินโครงการได ซึ่งผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอสัตวปาน้ี

จึงเปนผลกระทบเพียงเล็กนอย และในระยะเวลาส้ัน ๆ เทาน้ัน นอกจากน้ันสภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นใหมภายหลัง

การกอสรางก็ไมแตกตางจากสภาพเดิมมากนัก ดังน้ัน ภายหลังการกอสรางจึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ (0) ตอ

ทรัพยากรสัตวปา 

เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมของการดําเนินโครงการตอทรัพยากรสัตวปาท้ังจากการ

ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตอประเภท / ชนิดของสัตวปา รวมท้ังจากกิจกรรมของโครงการ ประเมินได ดังน้ี  

ในชวงระหวางการกอสรางเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ท้ังน้ีสัตวปาสวน

ใหญท่ีสํารวจพบเปนสัตวขนาดเล็ก มีการเคล่ือนท่ี และเคล่ือนยายไดเร็ว รวมท้ังสามารถปรับตัวใหเขากับ

สภาพแวดลอมไดดี  

ภายหลังการกอสราง สภาพแวดลอมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จไม

แตกตางจากสภาพเดิม แตพื้นท่ีปาบางสวนอาจตองถูกแผวถางออกเพื่อการกอสรางของโครงการ สงผลใหระบบ

นิเวศ และการเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปาลดนอยลง หรือถูกจํากัดพื้นท่ีใชประโยชนไป แตเน่ืองจากสัตวปาสวน

ใหญเปนสัตวปาประจําถ่ินจึงสามารถปรับตัว  และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดํารงชีวิตใหเขากับ

สภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปได นอกจากน้ันสภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ อาจสงผล

ใหการใชประโยชนพื้นท่ีเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นท่ีโครงการ มีความหลากหลาย และเขมขนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทําให

สภาพพื้นท่ี / ระบบนิเวศแตกตางไปจากสภาพเดิมเกิดเปนระบบนิเวศใหม ถึงแมวาสัตวปาสามารถปรับตัว และใช



 

4.4 นิเวศวิทยาทางน้ํา 

4.4.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาลักษณะ สถานภาพปจจุบันของระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ท่ี

ปรากฎในแหลงนํ้าในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) เพื่อประเมินผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้า และนิเวศวิทยาทางนํ้าท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการรวมท้ังผลกระทบตอระบบนิเวศอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการการปองกันแกไขผลกระทบของกิจกรรมท่ีอาจเกิดข้ึนตอระบบ

นิเวศวิทยาทางนํ้า ตลอดจนกําหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และ

สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีได

ศึกษาไว 

4.4.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากรายงานการศึกษาท่ีเก่ียวของกับนิเวศวิทยาทางนํ้าในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง จากท้ังจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 

2) กําหนดจุดเก็บตัวอยางดานนิเวศวิทยาทางนํ้าในแหลงนํ้าท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินโครงการ ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับการศึกษาดานคุณภาพนํ้าผิวดิน 

3) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาส่ิงมีชีวิตในนํ้า ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว ปลา และ

สัตวหนาดินในแหลงนํ้าบริเวณพื้นท่ีโครงการ ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดิน และ

อางอิงขอมูลจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 เพื่อเปนฐานขอมูล

พื้นฐานประกอบในการศึกษา 

4) การสํารวจ และรวบรวมขอมูลภาคสนาม อางอิงวิธีการศึกษาตามท่ีระบุไวในรายงานการ

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 เพื่อศึกษาขอมูลดานนิเวศวิทยาแหลงนํ้า ความอุดม

สมบูรณของแหลงอาหารตามธรรมชาติ ชนิด และปริมาณของแพลงกตอนพืช และสัตว และสัตวหนาดิน โดยมี

รายละเอียดการศึกษา และวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

4.1) ดัชนีความหลากหลายของชนิดแพลงกตอน และสัตวหนาดิน คํานวณจากสมการ 

Shannon‘s species diversity index (Gorman and Karr, 1978) ดังน้ี 
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เมื่อ H’ = ดัชนีความหลากหลาย (Diversity index) 

N = จํานวนส่ิงมีชีวิตรวม (Total nember of individuals) 

ni = จํานวนส่ิงมีชีวิตในกลุม (Number of individuals in each species) 

i = จํานวนกลุมของส่ิงมีชีวิตท่ีพบในการสํารวจ 

แปลคาตาม Magurran, 1988 ดังน้ี 

H’  =  <1.0  มีความหลากหลายตํ่า 

H’ =  1.0-3.0 มีความหลากหลายปานกลาง 

H’ =  >3.0  มีความหลากหลายสูง 

4.2) การเก็บตัวอยางแพลงกตอน ในจุดเดียวกับจุดเก็บตัวอยางคุณนํ้าผิวดิน จํานวน 3 

สถานีเชนเดียวกัน โดยใชถุงลากแพลงกตอนขนาด 70 และ 230 ไมครอน เก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงก

ตอนสัตว ใชกระบอกตวงขนาด 5 ลิตร ตักนํ้าบริเวณผิว (0-30 ซม.) จํานวน 20 ลิตร นําตัวอยางท่ีรวบรวมไดใส

ขวดดองเก็บรักษาดวยนํ้ายาฟอรมาลินเขมขน 5% เพื่อนําไปวิเคราะหชนิด และประเมินท่ีหองปฏิบัติการ คณะ

ประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

4.3) การเก็บรักษาตัวอยางสัตวหนาดิน การเก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช Ekman 

dredge พื้นท่ีหนาตัด 0.25 ตารางฟุต เก็บตัวอยางสถานีละ 2 ชุด ซึ่งจากตัวอยางดินท่ีรวบรวมได ทําการสังเกต

ลักษณะ และสวนประกอบของนํ้าตัวอยางท้ังหมดใสในตะแกรง รอนลางทําความสะอาดแลวใชปากคีบเลือกเก็บ

ตัวอยางใสขวดดองเก็บรักษาดวยนํ้ายาฟอรมาลินเขมขน 7 % เพื่อนําไปวิเคราะหชนิด กลุม และนับจํานวนท่ี

หองปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

5) วิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และความสัมพันธตอสภาพพื้นท่ี เพื่อ

ประเมินสถานภาพ รวมท้ังวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า 

6) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการท่ีอาจเกิดข้ึนตอนิเวศวิทยาทางนํ้า 

รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 

2540 

7) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรม และสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

4.4.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

ขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 

2540 ในสวนของผลการศึกษานิเวศวิทยาของแหลงนํ้า ซึ่งทําการเก็บตัวอยาง 2 คร้ัง โดยคร้ังท่ี 1 เก็บตัวอยาง

ระหวางวันท่ี 9-12 เมษายน 2539 ซึ่งพบแพลงกตอนพืชในกลุม Bacillariophyta มากท่ีสุด สวนแพลงกตอนสัตว
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2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) แพลงกตอน 

การศึกษาชนิด และความอุดมสมบูรณของแพลงกตอน (ตารางท่ี 4-14) จาก

การเก็บตัวอยางในชวงปลายฤดูฝน ระหวางวันท่ี 24-26 ตุลาคม 2550 อธิบายผลการศึกษาไดดังน้ี 

(1) สถานีท่ี 1 บริเวณตนนํ้าลํานํ้ายาว มีความหนาแนนของแพลงกตอนพืช

เทากับ 318,600 เซลลตอลูกบาศกเมตร และมีความหนาแนนของแพลงกตอนสัตว 29,500 เซลลตอลูกบาศกเมตร 

แพลงกตอนพืชสวนใหญเปนกลุมไดอะตอม (Diatom) ไมมีชนิดใดที่มีปริมาณหนาแนนเปนชนิดเดน พบแพลงก

ตอนพืช 12 ชนิด แพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ดัชนีความหลากชนิด (ตารางท่ี 4-15) ของแพลงกตอนเทากับ 1.965 จัด

วามีความสัมพันธของจํานวน และความหนาแนนในแตละชนิดของแพลงกตอนในเกณฑปานกลาง 

(2) สถานีท่ี 2 ลํานํ้ายาว กอนถึงบานสองแคว บริเวณน้ีเปนแหลงนํ้าไหลคด

เค้ียว และมีความขุนเล็กนอยในบางตอน มีปริมาณแพลงกตอนพืช 106,200 เซลลตอลูกบาศกเมตร และมี

ปริมาณแพลงกตอนสัตว 11,800 เซลลตอลูกบาศกเมตร ชนิดของแพลงกตอนพืชสวนใหญ ไดแก ไดอะตอม 

(Diatom) สวนแพลงกตอนสัตว ไดแก โปรโตซัว และตัวออนแมลงนํ้า มีปริมาณรวม 11,800 เซลลตอลูกบาศก

เมตร พบแพลงกตอนพืช 8 ชนิด แพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ดัชนีความหลากชนิดของแพลงกตอน เทากับ 1.748 จัด

วามีความสัมพันธของจํานวน และความหนาแนนในแตละชนิดของแพลงกตอนในเกณฑปานกลาง 

(3) สถานีท่ี 3 ลํานํ้ายาว ทายชุมชนบานสองแคว มีความอุดมสมบูรณของ

แพลงกตอนคลายคลึงกับสถานีท่ี 2 โดยมีปริมาณของแพลงกตอนรวม 89,600 เซลลตอลูกบาศกเมตร โดยมี

จํานวนชนิดของแพลงกตอนท้ังพืช และสัตวอยูในเกณฑตํ่า โดยพบแพลงกตอนพืช 6 ชนิด และแพลงกตอนสัตว 2 

ชนิด ดัชนีความหลากชนิด เทากับ 1.673 จัดวามีความสัมพันธของจํานวน และความหนาแนนในแตละชนิดของ

แพลงกตอนในเกณฑปานกลาง 

ซึ่งปริมาณ และความอุดมสมบูรณของแพลงกตอนในพื้นท่ีโครงการจัดวาอยู

ในระดับตํ่า ไมมีชนิดใดเดนเปนพิเศษ ท้ังน้ีอาจเน่ืองจากแหลงนํ้าในพื้นท่ีศึกษามีธาตุอาหารต่ํา การเจริญของ

แพลงกตอนจึงอยูในเกณฑตํ่า 

 

 

 

 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-58 

ตารางที่ 4-14 ชนิด และปริมาณแพลงกตอนท่ีสํารวจพบในแหลงนํ้าบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (วันท่ี 24-26 ตุลาคม 2550) 
ปริมาณแพลงกตอน (เซลลตอลูกบาศกเมตร) 

สถานีที่สํารวจ 
ชนิดแพลงกตอน 

น้ํายาว 1 น้ํายาว 2 น้ํายาว 3 

แพลงกตอนพืช   - - - 

Phylum Cyanophyta(blue green algae) - - - 

  Oscillatoria sp. 5,900 5,900 16,800 

  Schizothrix sp. 11,800 - 5,600 

  Lyngbya sp. - - 11,200 

Bacillariophyta(diatom) - - - 

  Diatoma sp. 94,400 5,900 - 

  Fragilaria capucina 88,500 41,300 16,800 

  Synedra ulna 23,600 5,900 22,400 

  Neidium affine 17,700 - - 

  Gomphonema varikuli 5,900 - - 

  Navicula sp. - 23,600 - 

  Cymbella tugida - 5,900 - 

Chlorophyta(green algae) - - - 

  Hyalotheca mucosa 35,400 11,800 5,600 

  Spirogyra crassa 17,700 - - 

  Triploceras sp. 5,900 - - 

  Cladophora sp. 5,900 5,900 - 

  Hydrodictyon sp. 5,900 - - 

แพลงกตอนสัตว  - - - 

Protozoa  - - - 

  Centropyxis ecornis 23,600 - - 

  Arcella vulgaris - 5,900 - 

Arthropoda  - - - 

  *Aquatic insect larvae 5,900 5,900 5,600 

  Alona sp. - - 5,600 

รวมปริมาณ  - - - 
  แพลงกตอนพืช 318,600 106,200 78,400 

  แพลงกตอนสัตว 29,500 11,800 11,200 

  รวมทั้งหมด 348,100 118,000 89,600 
รวมชนิด  - - - 
  แพลงกตอนพืช 12 8 6 

  แพลงกตอนสัตว 2 2 2 

  รวมทั้งหมด 14 10 8 

หมายเหตุ : *   =   ไมสามารถแยกชนิดได    



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-59 

ตารางที่ 4-15 ดัชนีความหลากชนิด (H/) ของแพลงกตอน และสัตวหนาดิน ในแหลงนํ้าบริเวณพื้นท่ีโครงการ

ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

สิ่งมีชีวิตในน้ํา สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 ระดับ 

แพลงกตอน 1.965 1.748 1.673 ปานกลาง 

สัตวหนาดิน 0.436 1.470 0 ตํ่า 

 

2.2) สัตวหนาดิน 

ชนิด และปริมาณความหนาแนนของสัตวหนาดินในพื้นท่ีศึกษา (ตารางท่ี 4-

16) มีความแตกตางกันไปแตละสถานีท่ีศึกษา โดยความหนาแนนของสัตวหนาดินในบริเวณตนนํ้ามีความอุดม

สมบูรณมากกวาบริเวณทายนํ้าลงมา โดยมีรายละเอียดของผลการศึกษา ดังน้ี 

(1) สถานีท่ี 1 ตนนํ้าลํานํ้ายาว ปริมาณความหนานแนนของสัตวหนาดิน 418 

ตัวตอตารางเมตร โดยบริเวณน้ีจะไดรับผลกระทบจากความขุนของนํ้า และตะกอนจากนํ้าฝนมาก สัตวหนาดินพบ

เพียงไสเดือนนํ้าจืด และหอยทรายขนาดเล็ก (Corbicula sp.) 

(2) สถานีท่ี 2 ลํานํ้ายาว กอนผานชุมชนบานสองแคว พบสัตวหนาดิน 45 

ชนิด ความหนาแนน 220 ตัวตอตารางเมตร โดยพบตัวออนแมลง และหอยฝาเดียวในวงศ Viviparidae และ

Thiaridae (หอยขม และหอยขี้นก) 

(3) สถานีท่ี 3 ทายนํ้าชุมชนบานสองแคว มีตะกอนพื้นทองนํ้ามาก พบสัตว

หนาดินเพียงชนิดเดียว คือ ตัวออนร้ินนํ้าจืด ในระยะท่ีเปนหนอนแดงขนาดเล็ก (Chironomus sp.) มีความ

หนาแนนรวม 66 ตัวตอตารางเมตร 

ซึ่งความอุดมสมบูรณของสัตวหนาดินในแหลงนํ้าบริเวณพื้นท่ีโครงการจัดวามี

ความอุดมสมบูรณตํ่า โดยพิจารณาท้ังชนิด และปริมาณ 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

เมื่อเปรียบเทียบขอมูลการศึกษาดานนิเวศวิทยาทางนํ้าในบริเวณพื้นท่ีโครงการในสภาพ

ปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 กับผลการศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

(ตารางท่ี 4-17) พบวา ปริมาณ และความอุดมสมบูรณของแพลงกตอนในพื้นท่ีโครงการจัดวาอยูในระดับตํ่า ไมมี

ชนิดใดเดนเปนพิเศษ รวมท้ังชนิด และปริมาณ ก็มีความคลายคลึงกัน แมวาในการศึกษาคร้ังน้ีจะมีปริมาณนอย

กวา ท้ังน้ีเน่ืองจากแหลงนํ้าในพื้นท่ีศึกษามีธาตุอาหารต่ํา การเจริญเติบโตของแพลงกตอนจึงอยูในเกณฑตํ่า ซึ่งก็

ไมแตกตางจากผลการศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิมเชนกัน สวนความอุดมสมบูรณของสัตวหนาดินในแหลงนํ้า

บริเวณพื้นท่ีโครงการจัดวามีความอุดมสมบูรณตํ่า โดยพิจารณาทั้งชนิด และปริมาณท่ีอยูในเกณฑตํ่า ท้ังน้ี

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีโครงการเปนพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบูรณของส่ิงมีชีวิตในนํ้าในเกณฑตํ่า รวมท้ังคาดัชนีความ

หลากชนิดของแพลงกตอน และ สัตวหนาดินมีคาตํ่า ดังน้ันสรุปไดวา ปริมาณสัตวหนาดินในปจจุบันไมแตกตาง

จากผลการศึกษาในรายงานฉบับเดิมเชนกัน 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-60 

ตารางที่ 4-16 ชนิด และปริมาณสัตวหนาดินท่ีสํารวจพบในแหลงนํ้าบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (วันท่ี 24-26 ตุลาคม 2550) 

 

สถานี 
กลุม / ชนิดของสัตวหนาดิน 

1 2 3 

PHYLUM  ANNELIDA      

 Class  Oligochaeta (ไสเดือนน้ําจืด)      

   Family Tubificidae 66 - - 

PHYLUM  ARTHROPODA      

Class  Insecta      

  Order  Diptera       

   Family  Chironomidae (ตัวออนร้ินน้ําจืด) - - 66 

  Order  Odonata (ตัวออนแมลงปอ)      

   Family Libellulidae - 44 - 

  Order  Trichoptera (ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา)      

   Family  Limnephilidae - 44 - 

PHYLUM  MOLLUSCA      

Class  Gastropoda (หอยฝาเดียว)      

  Order Mesogastropoda      

   Family  Viviparidae (หอยขม)      

     Mekongia  sp. - 22 - 

   Family  Thiaridae (หอยขี้นก)      

     Brotia  sp. - 88 - 

     Terebia  sp. - 22 - 

Class  Bivalvia  (หอยสองฝา)      

  Order  Veneroida      

   Family  Corbiculidae (หอยทราย)      

     Corbicula  sp. 352 - - 

รวม  (ตัวตอตารางเมตร) 418 220 66 

หมายเหตุ : ลักษณะทองลําธารเปนดิน โคลน กรวด และทราย 

 

 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-61 

ตารางที่ 4-17 เปรียบเทียบขอมูลดานนิเวศวิทยาทางนํ้า ระหวางผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และการศึกษาขอมูลสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 

2550 
 

รายงานการศึกษา (EIA) ฉบับเดิม ขอมูลสภาพปจจุบัน 
ลักษณะทางนิเวศวิทยาทางน้ํา 

ปพ.ศ. 2540 ปพ.ศ. 2550 

แพลงกตอนพืช มีคาระหวาง 1.20-2.50 ลานเซลลตอ

ลูกบาศกเมตร (ฤดูแลง) และ 0.07-

0.40 ลานเซลลตอลูกบาศกเมตร (ฤดู

ฝน) 

มีคาระหวาง 0.078 - 0.300 ลาน

เซลลตอลูกบาศกเมตร (ปลายฤดู

ฝน) เมื่อนํ้ามีความขุนลดลง 

แพลงกตอนสัตว 

 

มีค าระหวาง  2 ,933-3,033 ตัวตอ

ลูกบาศกเมตร (ฤดูแลง) และ 30,000-

57,200 ตัวตอลูกบาศกเมตร (ฤดูฝน)

โดยโปรโตซัวเปนกลุมเดนในฤดูฝน 

มีคาระหวาง 11,200-29,500 ตัว

ตอลูกบาศกเมตร โดยมีโปรโตซัว 

และตัวออนแมลงเปนกลุมเดน 

สัตวหนาดิน มีคาระหวาง 22-418 ตัวตอตารางเมตร 

(ฤดูแลง) และ 44-792 ตัวตอตาราง

เมตร (ฤดูฝน) โดยมีไสเดือนนํ้า และ

หอยฝาเดียวขนาดเล็ก Trabia sp. เปน

กลุมเดน 

มีค า ระหว าง  66 -418  ตัวต อ

ตารางเมตร โดยมีตัวออนแมลง 

และหอยฝาเดียวขนาดเล็กเปน

กลุมเดน 

ความอุดมสมบูรณ ตํ่า ตํ่า 

 

4.4.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

สภาพนิเวศวิทยาทางนํ้าในบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีความอุดมสมบูรณตํ่า เน่ืองจากเปนแหลงนํ้า

ต้ืน จะมีนํ้ามากเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งสภาพนํ้าท่ีต้ืนหากมีการเปล่ียนแปลงคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า จะมี

ผลกระทบตอส่ิงมีชีวิตในนํ้าไดมาก ซึ่งไดประเมินผลกระทบของโครงการ ดังน้ี 

1) ระหวางการกอสราง 

แหลงนํ้าในฤดูฝนเปนสภาพนํ้าหลาก และมีความขุนสูง แตในชวงฤดูแลง นํ้าคอนขาง

ต้ืนเขิน ซึ่งการดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง ถึงแมจะลดผลกระทบอันเน่ืองจากการเกิดตะกอนสูแหลงนํ้าได 

แตภาวะท่ีมีฝนตก และเกิดการชะลางตะกอนลงสูลํานํ้า กอใหเกิดความขุนอยางกระทันหัน จะมีผลตอการ

ดํารงชีวิตของแพลงกตอน และสัตวหนาดิน แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดในระยะส้ัน ไมรุนแรง เฉพาะชวงท่ีมีฝน

ตกในฤดูฝนเทาน้ัน ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของพ้ืนท่ีอยูแลว รวมท้ังวงจรชีวิตของแพลงกตอนคอนขางส้ัน และ

ภายหลังเมื่อนํ้ามีความโปรงแสงท่ีเหมาะสมจะทําใหวงจรชีวิตของแพลงกตอนเกิดข้ึนใหมในระยะเวลาอันส้ัน

ดังน้ัน จึงประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

 



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
4-62 

 

2) ภายหลังการกอสราง 

แหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการมีความอุดมสมบูรณของแพลงกตอน และสัตวหนาดินใน

เกณฑตํ่า ปริมาณอินทรียสาร และธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเจริญของแพลงกพืชมีนอยมาก นอกจากน้ัน

ภายหลังการกอสรางของโครงการไมมีกิจกรรมท่ีสงผลกระทบถึงการเปล่ียนแปลงสภาพของแหลงนํ้า และคุณภาพ

นํ้าผิวดิน ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอนิเวศวิทยาทางนํ้า 



บทที่ 5 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

คํานํา 5.1 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษยเปนทรัพยากรท่ีเกิดจากการผสมผสานระหวางทรัพยากรกายภาพ และ

ทรัพยากรชีวภาพ ซึ่งจะสรางคุณคา และมีประโยชนตอการดําเนินกิจกรรมของมนุษย รวมท้ังเปนการเพิ่มคุณคา

ของทรัพยากรใหมากขึ้นดวย ซึ่งทรัพยากรในกลุมน้ีประกอบดวยการใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมขนสง 

พลังงาน และการจัดการลุมนํ้า ซึ่งการใชทรัพยากรเหลาน้ีหากขาดการจัดการท่ีถูกตอง เหมาะสม หรือมีการเรง

พัฒนาผลผลิตแลว ยอมทําใหทรัพยากรตนทุน หรือปริมาณสํารอง (Stock) หมดส้ินไป ทําใหทรัพยากรน้ัน ๆ ขาด

ความย่ังยืน และสงผลกระทบตอเน่ืองถึงทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีอยูภายในระบบนิเวศดวยเชนกัน 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต เปนโครงการพัฒนาดานพลังงาน

ไฟฟาท่ีประเทศไทยจะซื้อไฟฟาจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยตองกอสราง

ระบบสงไฟฟาเขามายังประเทศไทยผานชายแดนจังหวัดนาน ผานจังหวัดแพร จนถึงจังหวัดลําปาง ดังน้ัน 

กิจกรรมการดําเนินโครงการท้ังระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ยอมสงผลกระทบไดท้ังทางบวก 

หรือทางลบ ทางตรง หรือทางออมตอทรัพยากรคุณคาการใชประโยชนของมนุษยได และสงผลตอเน่ืองถึงคุณคา

ตอคุณภาพชีวิตของมนุษยในทายท่ีสุด และหากการศึกษาพบวา ทรัพยากรบางชนิดเกิดผลกระทบทางลบในระดับ

ใดก็ตาม ก็จะตองเสนอมาตรการปองกันแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนการบรรเทา และลดระดับความรุนแรง

ของผลกระทบท่ีจะมีตอคุณภาพชีวิตของมนุษย ส่ิงแวดลอม และองคประกอบอื่น ๆ ภายในระบบนิเวศ ท้ัง

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ และผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศ 

 

5.2 การใชประโยชนที่ดิน 

5.2.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาประเภท ลักษณะ และสัดสวนพื้นท่ีของการใชประโยชนท่ีดินรูปแบบตาง ๆ ใน

สภาพปจจุบันบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟา

หงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

2) เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมซึ่งอาจสงผลถึงการเปล่ียนแปลงลักษณะการใชประโยชน

ท่ีดิน และทรัพยากรส่ิงแวดลอมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3) เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอ

ลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปน

รูปธรรม และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลง

ไปจากท่ีไดศึกษาไว 

 



5.2.2 วิธีการศึกษา 

1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากรายงานการศึกษาตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนท่ีดิน

ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง รวมท้ังขอมูลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

2) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับพื้นท่ีโครงการจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ ภาพถายดาวเทียม 

ภาพถายทางอากาศ แผนท่ีปาไม แผนท่ีการจําแนกเขตการใชประโยชนท่ีดินในเขตปาสงวนแหงชาติของกรมปาไม

ในสวนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ีโครงการ และแผนท่ีศักยภาพของดิน และความเหมาะสมของการใชท่ีดินของกรม

พัฒนาท่ีดิน เพื่อแสดงสภาพการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน โดยศึกษา และสํารวจประเภท และลักษณะการใช

ท่ีดินท้ังในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียงตามวิธีการท่ีระบุไวในรายงาน EIA ฉบับเดิมปพ.ศ. 2540 

3) ขอบเขตการศึกษา ใชขอมูลจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 แผนท่ีการใช

ประโยชนท่ีดิน และเทคนิคการสํารวจระยะไกลประกอบกับการสํารวจภาคสนาม และการวิเคราะหดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อศึกษาสภาพการใชประโยชนท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โดย

พิจารณากําหนดพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา ไดแก ลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร) และ

พิจารณาสภาพการใชประโยชนท่ีดินโดยเนนศึกษาจากบริเวณก่ึงกลางของแนวสายสงไฟฟาออกไปขางละ 500 

เมตร รวมเปนพื้นท่ีศึกษากวาง 1 กิโลเมตร ในเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งแนวสายสงไฟฟาพาดผานเปน

ระยะทางประมาณ 1.40 กิโลเมตร และจากบริเวณสวนทายของแนวขอบเขตพื้นท่ีออกไปอีก 250 เมตร ซึ่งปรากฏ

ในแผนท่ีสภาพภูมิประเทศของกรมแผนท่ีทหาร ลําดับชุด L7017 หรือ L7018 ระวางท่ี 5148 III ท้ังน้ี มีพื้นท่ีศึกษา

เทากับ 1.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,031.25 ไร ศึกษาประเภท ลักษณะของการใชท่ีดิน และขนาดพื้นท่ี รวมท้ัง

ประเมินผลกระทบท่ีมีตอการใชท่ีดินตามแนวพื้นท่ีท่ีจะกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี ในเขตเดินสายสงไฟฟา 

(Right of way) ขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายสงไฟฟา มีพื้นท่ีดําเนินการท้ังหมด 0.084 ตารางกิโลเมตร

หรือ 52.5 ไร โดยอางอิงขอมูลจากรายงาน EIA ฉบับเดิม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา 

4) ศึกษาพื้นท่ีภาคสนาม เพื่อวิเคราะห และการตรวจสอบความถูกตองของการใชประโยชน

ท่ีดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ในสภาพปจจุบัน 

5) จัดทําแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดิน และคํานวณพ้ืนท่ีการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ ท่ี

ปรากฏในพื้นท่ีลุมนํ้า พื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีดําเนินการ 

6) ประเมินสภาพการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดิน รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับ

ผลการศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม และประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตอการ

เปล่ียนแปลงรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน 

7) เสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนรูปธรรม หากขอมูล

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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5.2.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

1.1) สภาพการใชประโยชนท่ีดิน 

การศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป

พ.ศ. 2540 พบวา บริเวณพื้นท่ีศึกษาตามแนวสายสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (ชวงท่ี

พาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) อยูในเขตพ้ืนท่ีตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยเร่ิมจาก

บริเวณชายแดนติดตอกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) และผานเขาสูประเทศไทย 

ซึ่งบริเวณพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ (ภาพท่ี 5-1 และตารางท่ี 5-1) มีพื้นท่ีศึกษาเทากับ 1.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 

1,031.25 ไร ประกอบดวยการใชประโยชนท่ีดิน 4 ประเภท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ปาดิบเขาธรรมชาติ ขึ้นปกคลุมพื้นท่ีในบริเวณท่ีเปนภูเขาสูง และตามแนว

สันเขา มีไมใหญขึ้นปกคลุมอยูอยางหนาแนน สภาพปาคอนขางสมบูรณ โดยมีพื้นท่ี 1.19 ตารางกิโลเมตร หรือ 

743.75 ไร คิดเปนรอยละ 72.12 ของพื้นท่ีศึกษา 

(2) ปาไผ พบกระจายท่ัวท้ังพื้นท่ี โดยเปนลักษณะของการข้ึนทดแทนพื้นท่ีปา

ธรรมชาติท่ีถูกบุกรุกแผวถางเพื่อทําไรเล่ือนลอยของราษฏรที่เขามาใชประโยชนพื้นท่ีซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียง มี

พื้นท่ี 0.37 ตารางกิโลเมตร หรือ 231.25 ไร คิดเปนรอยละ 22.43 ของพื้นท่ีศึกษา 

(3) ปาไผผสมปาเบญจพรรณ มีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน สภาพพื้นท่ียังคงมี

ไมใหญท่ีสามารถบงบอกถึงชนิดของปาเบญจพรรณท่ีหลงเหลือใหพบเห็นบาง เปนพื้นท่ีท่ีเกิดจากการบุกรุก

ทําลายเพื่อการใชประโยชนท่ีดินในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งสวนใหญเปนพื้นท่ีการเกษตร มีพื้นท่ี 0.07 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 43.75 ไร คิดเปนรอยละ 4.24 ของพื้นท่ีศึกษา 

(4) พื้นท่ีไรราง มีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ัน สภาพพ้ืนท่ีปกคลุมดวยวัชพืช 

จําพวกหญา สาบเสือ ไผขนาดเล็ก ลูกไม และอื่น ๆ ขึ้นปกคลุมท้ังพื้นท่ี มีพื้นท่ี 0.02 ตารางกิโลเมตร หรือ 12.50 

ไร คิดเปน รอยละ 1.21 ของพื้นท่ีศึกษา 

1.2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

กิจกรรมระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมีผลกระทบตอการใช

ประโยชนท่ีดินดานลบระดับนอย (-1) เน่ืองจากการตัดฟนตนไมออกจากพื้นท่ีเปนการเปล่ียนสภาพการใช

ประโยชนท่ีดินไปจากเดิมอยางถาวร และแนวสายสงไฟฟาภายหลังการกอสราง อาจเปนเสนทางท่ีกอใหเกิดการ

บุกรุกพื้นท่ีปาในบริเวณใกลเคียงได 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 5-1 สภาพการใชประโยชนท่ีดิน บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟา 

หงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน  

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-1 สัดสวนพื้นท่ีของการใชประโยชนท่ีดินประเภทตาง ๆ ในพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีดําเนินการ โครงการ

ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต  

บริเวณ / ขนาดพื้นที่ 
พื้นที่ศึกษา พื้นที่ดําเนินการ ลักษณะการใชที่ดิน 

ตร.กม. ไร รอยละ ตร.กม. ไร รอยละ 

ปาดิบเขาธรรมชาติ 1.19   743.75   72.12 0.0270  16.88  32.15 

ปาไผ 0.37   231.25   22.43 0.0420  26.25  49.99 

ปาไผ / ปาเบญจพรรณ 0.07    43.75    4.24 0.0075   4.69   8.93 

ไรราง 0.02    12.50    1.21 0.0075   4.69   8.93 

1.65 1,031.25 100.00 0.0840 52.51 100.00 รวม 

ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2540 
 

1.3) ขอเสนอแนะ และมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(1) การดําเนินการโครงการ จะตองตัดฟน และแผวถางพื้นท่ีปาไม เฉพาะใน

สวนท่ีจําเปนเทาน้ัน 

(2) ในพื้นท่ีบริเวณท่ีเปนหุบ หรือรองนํ้าลึก หรือรองเขาท่ีสายสงจะพาดผาน 

ซึ่งเมื่อมีการเดินสายไฟฟาจะไมกระทบตอความปลอดภัยของระบบสายสงไฟฟา ควรงดเวนการตัดตนไมออก 

หรือตัดออกเฉพาะแนวท่ีจะทําการขึงสาย หรือมีวิธีการท่ีเหมาะสมทางเทคโนโลยีอื่นมาใช 

(3) การขนสงวัสดุอุปกรณในการกอสราง ควรใชเสนทางเดิมท่ีมีอยูแลว และ

ปรับปรุงใหดีขึ้น หรือจะทําการขนสงโดยใชสัตวตางก็จะทําใหเกิดความเสียหายลดลงได 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา ศึกษาสภาพการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ี

ลุมนํ้าศึกษาท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ ไดแก ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร พิจารณาสภาพการใช

ประโยชนท่ีดินโดยเนนบริเวณพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B โดยทําการศึกษาจากบริเวณก่ึงกลางของแนวสายสง

ไฟฟาออกไปขางละ 500 เมตร รวมเปนพื้นท่ีศึกษากวาง 1 กิโลเมตร และจากบริเวณสวนทายของแนวขอบเขต

พื้นท่ีออกไปอีก 250 เมตร ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ท่ีแนวสายสงไฟฟาพาดผาน มีระยะทางประมาณ 1.40 

กิโลเมตร รวมพ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 1.65 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,031.25 ไร 

2.2) ศึกษาประเภท ลักษณะ และขนาดพื้นท่ีของการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้า

ศึกษา พื้นท่ีศึกษาของโครงการ และพื้นท่ีดําเนินการ รวมท้ังประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตอการใชท่ีดินตาม

แนวพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟา 500 เควี ขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายสงไฟฟา ซึ่งมีความ

ยาว 1,400 เมตร และความกวาง 60 เมตร คิดเปนดําเนินการ 0.084 ตารางกิโลเมตร หรือ 52.51 ไร โดยใช

การศึกษาจากขอมูลภาพถายดาวเทียม และใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) ในการแสดงผลขอมูล ไดผล

การศึกษาดังภาพท่ี 5-2 และตารางท่ี 5-2 โดยมีรายละเอียดผลการศึกษา ดังน้ี 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ภาพที่ 5-2 การจําแนกการใชประโยชนท่ีดิน ในบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา และพื้นท่ีดําเนินการ โครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-2 สภาพการใชประโยชนท่ีดินในปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 บริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา พื้นท่ีศึกษาของ

โครงการ และพื้นท่ีดําเนินการ โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
บริเวณ / ขนาดพ้ืนที่ 

ลุมน้ําหวยมอย พ้ืนที่ศึกษา พ้ืนที่ดําเนินการ 
(9.09 ตร.กม.) (1.65 ตร.กม.) (0.084 ตร.กม.) 

การใชที่ดิน 

ตร.กม. ไร รอยละ ตร.กม. ไร รอยละ ตร.กม. ไร รอยละ 

ปาดิบแลง 3.36 2,100.00 36.96 1.16 725.000 70.30 0.071 44.375 84.52 

ปาเบญจพรรณ 
4.77 2,981.25 52.48 0.49 306.250 29.70 0.013 8.125 15.48 

เส่ือมโทรม 

ไรราง ขาวไร 

และไรหมุนเวียน 
0.96 600.00 10.56 - - - - - - 

รวม 9.09 5,681.25 100.00 1.65 1,031.25 100.00 0.084 52.500 100.00 

 

(1) สภาพการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ีลุมนํ้าท้ังหมด 

9.09 ตารางกิโลเมตร พบวา สภาพปจจุบันประกอบดวยสภาพการใชประโยชนท่ีดิน 3 รูปแบบ ไดแก ปาดิบแลง 

ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม และพื้นท่ีไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียน มีพื้นท่ี 3.36, 4.77 และ 0.96 ตารางกิโลเมตร 

ตามลําดับ โดยสภาพปาดิบแลง พบบริเวณพื้นท่ีสูงซึ่งมีความลาดชันมาก ในบริเวณท่ีเปนยอดเขา และรองนํ้า 

หรือรองหวย สภาพปาสมบูรณ โดยพบตนไมขนาดใหญขึ้นอยูกระจายท่ัวท้ังพื้นท่ี สวนสภาพของปาเบญจพรรณ

เส่ือมโทรม พบบริเวณตอนกลางของพื้นท่ีลุมนํ้า สภาพพื้นท่ีบริเวณไหลเขา หรือเนินเขาท่ีมีความสูงไมมาก บาง

แหงเปนสภาพพ้ืนท่ีท่ีถูกบุกรุกมากอน ทําใหพบตนไมขนาดใหญหลงเหลืออยูนอย สภาพไมสมบูรณเหมือนปาดิบ

แลง สวนใหญพื้นท่ีจะถูกปกคลุมดวยปาไผอยางหนาแนน สําหรับพื้นท่ีไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียน พบใน

บริเวณตอนลางของพ้ืนท่ีลุมนํ้า และอยูติดกับเสนทางคมนาคม สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีเนินเต้ีย ๆ หรือติดริมนํ้า เปน

สภาพท่ีถูกบุกรุกเพื่อใชประโยชนในการทําการเกษตร โดยการแผวถางพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวไร 

เปนตน รวมท้ังเปนพื้นท่ีสําหรับเล้ียงสัตว ทําใหพบไมขนาดใหญในพื้นท่ีนอย ในบางพื้นท่ีท่ียังพบตนไมหลงเหลือ

อยูก็จะถูกกานท้ิงไวจนกระท่ังตนไมยืนตนตาย 

(2) สภาพการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ (พื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) มีพื้นท่ีท้ังหมด 1.65 ตารางกิโลเมตร ซึ่งพิจารณาจากความยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีพาด

ผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทาง 1.40 กิโลเมตร และความยาวเลยจากขอบเขตท่ีแนวสายสงไฟฟาท่ีอยู

ในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B อีก 250 เมตร รวมความยาวของพื้นท่ีศึกษา 1,650 เมตร และมีความกวางจาก

กึ่งกลางของแนวสายสงอีกขางละ 500 เมตร รวมความกวางของพื้นท่ีศึกษา 1 กิโลเมตร พบวา ประกอบดวย

สภาพการใชประโยชนท่ีดิน 2 รูปแบบ ไดแก ปาดิบแลง และปาเบญจพรรณเส่ือมโทรม พื้นท่ี 1.16 และ 0.49 

ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ โดยปาดิบแลงพบในบริเวณท่ีเปนยอดเขา และรองหวยต้ังแตแนวเขตชายแดน มีสภาพ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
5-7 



(3) สภาพการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีดําเนินการ มีความยาว 1,400 

เมตร และความกวาง 60 เมตร คิดเปนดําเนินการ 0.084 ตารางกิโลเมตร พบวา ประกอบดวยสภาพการใช

ประโยชนท่ีดิน 2 รูปแบบ ไดแก ปาดิบแลง และปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม โดยมีพื้นท่ี 0.071 และ 0.013 ตาราง

กิโลเมตร ตามลําดับ 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ.2550 กับขอมูลในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ.2540 พบวา สภาพการใชประโยชนท่ีดินมีการ

เปล่ียนแปลงไปจากสภาพเดิมในดานรูปแบบ และขนาดของพื้นท่ีเพียงบางสวน แตการเปล่ียนแปลงยังมีรูปแบบ

ของสภาพการใชประโยชนท่ีดิน และสัดสวนของพื้นท่ีเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ีท้ังหมดไมแตกตางจากสภาพเดิม 

(ตารางท่ี 5-3) พื้นท่ีสวนใหญท่ีปรากฏในบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ และพื้นท่ีดําเนินการยังคงสภาพเปนปา

ธรรมชาติ สวนสภาพพ้ืนท่ีไรรางท่ีปรากฏในบริเวณพื้นท่ีโครงการท่ีศึกษาจากรายงาน EIA ฉบับเดิมน้ัน ไดฟนคืน

สภาพเปนสังคมของปาเบญจพรรณ และปาไผ (ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม) การศึกษาในครั้งน้ีจึงไมปรากฏสภาพ

ของพื้นท่ีท่ีเปนไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียนในบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการ และพื้นท่ีดําเนินการ นอกจากน้ัน 

สภาพของปาดิบแลง และปาเบญพรรณ (ปาไผ) เมื่อพิจารณาจากแผนท่ี และภาพถายดาวเทียมมีสภาพไม

แตกตางกัน จึงทําใหการวิเคราะหสภาพพื้นท่ีทําไดยาก นอกจากน้ัน ฐานขอมูลดานระบบสารสนเทศภูมิศาสตรท่ี

นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล ก็เปนสวนหน่ึงท่ีตองทําการปรับแกสภาพการใชประโยชนท่ีดิน จึงทําใหเกิดความ

แตกตางขึ้น 

5.2.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง กิจกรรมในการกอสรางระบบสงไฟฟาของโครงการ จะทําการกอสราง

เฉพาะเสาสายสงไฟฟาในบริเวณท่ีเปนยอดเขาเทาน้ัน โดยมีการขุดหลุมเพื่อการสรางแบบเทคอนกรีตเพื่อทําฐาน

ราก และต้ังขาเสาโครงเหล็ก (Stub) ขนาด 4X4x4 เมตร รวมท้ังทําการแผวถางตนไมท่ีอยูในเขตเดินสายสงไฟฟา 

(Right of way) ขางละ 30 เมตร รวมสองดานกวาง 60 เมตร จากกึ่งกลางของแนวสายสงไฟฟาเฉพาะเทาท่ีจําเปน 

เพื่อทําการติดต้ังเสาไฟฟาโดยมีระยะหางระหวางเสาประมาณ 400-500 เมตร และทําการขึงสายสงไฟฟา มีระยะ

หยอนของสายสูงไมนอยกวา 11 เมตร ในพื้นท่ีท่ีเปนปาไม และไมใชชุมชน และสูงไมนอยกวา 13-16 เมตร ใน

พื้นท่ีชุมชน ซึ่งจากลักษณะการดําเนินกิจกรรมดังกลาว จะมีการใชพื้นท่ีเฉพาะบริเวณท่ีจะทําการกอสรางเสาสาย

สงไฟฟา รวมท้ังการเก็บกองวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในเขตเดินสายสงไฟฟาบริเวณท่ีจะทําการกอสรางเสาเทาน้ัน โดย

มีจํานวนเสาท่ีอยูในเขตพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B จํานวน 4 ตน ซึ่งแตละตนใชพื้นท่ีดําเนินการขนาด 30 X 60 

เมตร ดังน้ัน รวมพื้นท่ีท่ีจะถูกใชสําหรับการกอสรางท้ังหมด 7,200 ตารางเมตร หรือ 4.5 ไร (0.72 เฮกแตร) อยางไร

ก็ตาม ในการขอใชประโยชนพื้นท่ีปาไม ทาง กฟผ. ตองขอใชพื้นท่ีใตแนวสายสงไฟฟาตลอดท้ังแนวท่ีผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งพื้นท่ีบริเวณดังกลาวมีสภาพเปนพื้นท่ีปาดิบแลงท่ีจะสูญเสียไปอยางถาวร ท้ังน้ี แมวาพื้นท่ี

ปาท่ีสูญเสียไปจะมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเปนบางสวนก็ตาม แตเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเปนพื้นท่ีสูงชัน ซึ่งอาจเกิด 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-3 เปรียบเทียบสภาพการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง ระหวางขอมูลใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และผลการศึกษาใน

สภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
 

ขนาดพ้ืนที่ 
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

ตารางกิโลเมตร ไร เปอรเซ็นต 
รายงาน EIA ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540    

1. พื้นที่ศึกษา    

   1.1 ปาดิบเขาธรรมชาติ 1.19 743.75 72.12 

   1.2 ปาไผ 0.37 231.25 22.43 

   1.3 ปาไผ / ปาเบญจพรรณ 0.07 43.75 4.24 

   1.4 ไรราง 0.02 12.50 1.21 

รวม 1.65 1,031.25 100.00 

2. พื้นที่ดําเนินการ    

   1.1 ปาดิบเขาธรรมชาติ 0.0270 16.88 32.15 

   1.2 ปาไผ 0.0420 26.25 49.99 

   1.3 ปาไผ / ปาเบญจพรรณ 0.0075 4.69 8.93 

   1.4 ไรราง 0.0075 4.69 8.93 

รวม 0.0840 52.51 100.00 
ขอมูลสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550    

1. พื้นที่ศึกษา    

   1.1 ปาดิบแลง 1.160 725.00 70.30 

   1.2 ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม 0.490 306.25 29.70 

รวม 1.650 1,031.25 100.00 

2. พื้นที่ดําเนินการ    

   1.1 ปาดิบแลง 0.071 44.38 84.52 

   1.2 ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม 0.013 8.13 15.48 

รวม 0.084 52.51 100.00 

 

ปญหาการชะลางพังทลายของดินได รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีใกลเคียงซึ่งเกิดขึ้น

ในชวงระยะส้ัน ๆ ระหวางการกอสรางเทาน้ัน ดังน้ัน ควรมีการกําหนดมาตรการสําหรับปองกัน และแกไขปญหาท่ี

จะเกิดขึ้น และอีกประการหนึ่งคือ การเปล่ียนแปลงท่ีทําใหเกิดการสูญเสียพื้นท่ีปาไปอยางถาวร อาจสงผลกระทบ

ตอระบบนิเวศในพื้นท่ีใกลเคียงได นอกจากน้ัน ดังน้ัน ชวงระหวางการกอสรางของโครงการจึงประเมินเปน

ผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ในดานการใชประโยชนท่ีดิน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2) ภายหลังการกอสราง เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จจะมีพื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไปประมาณ 4.5 ไร 

ในบริเวณที่เปนเสาสายสงไฟฟา และพื้นท่ีในเขตเดินสายสงไฟฟาอยางถาวร ท้ังน้ี ไมไดเปดพื้นท่ีโลงตลอดความ

ยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ันเมื่อ

พิจารณาในภาพรวมของพื้นท่ี อยางไรก็ตาม หากไมมีมาตรการในการควบคุมการใชประโยชนท่ีดินท่ีเขมงวด อาจ

สงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มเติมได เพราะในการขอใชประโยชนพื้นท่ีปาไม ทาง กฟผ. ตองขอใชพื้นท่ีใตแนว

สายสงไฟฟาตลอดท้ังแนวท่ีผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B แมวาในสวนของระบบสงไฟฟาท่ีกอสรางข้ึนมาจะใช

พื้นท่ีในการดําเนินกิจกรรมเฉพาะในบริเวณท่ีกอสรางเสา และในเขตเดินสายสงไฟฟา ซึ่งมีกิจกรรมเฉพาะในสวน

ของการบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาเทาน้ัน ไมมีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนท่ีดิน ดังน้ัน ภายหลัง

การกอสราง และเร่ิมกิจกรรมของระบบสงไฟฟาจึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ในดานการใชประโยชนท่ีดิน 

 

5.3 คมนาคมขนสง 

5.3.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาปริมาณการจราจรบนเสนทางสายหลัก และเสนทางท่ีเขาสูพื้นท่ีโครงการ ท่ีอาจ

ไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

2) เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับ และสภาพของการคมนาคมขนสง เพื่อประเมินผล

กระทบส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอการ

คมนาคมขนสง ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ี

โครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

5.3.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลการศึกษาปริมาณการจราจรบนทางหลวงสายหลัก และสายรองท่ีอยูใกลเคียง

พื้นท่ีโครงการท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยอางอิงตามวิธีการท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีการศึกษาไว 

2) ขอบเขตการศึกษา พิจารณาเฉพาะการคมนาคมขนสงทางบกบนเสนทางสายหลัก ไดแก 

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน-ทาวังผา) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายสองแคว–เชียงคํา) 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข1279 (สายสองแคว–บานบรรณโสภิษฐ) และเสนทางท่ีเขาสูพื้นท่ีทางโครงการ 

(สายบานบรรณโสภิษฐ-จุดผอนปรนชายแดนไทย–ลาว) โดยศึกษาจํานวน ลักษณะ ขนาดของถนน และปริมาณ

การจราจร รวมท้ังอางอิงขอมูลจากรายงาน EIA ฉบับเดิม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา 

3) รวบรวมขอมูลเก่ียวกับเสนทางคมนาคมขนสงบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง เนน

การคมนาคมขนสงทางบกบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน-ทาวังผา) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1148 (สายสองแคว–เชียงคํา) และเสนทางท่ีเขาสูพื้นท่ีทางโครงการทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสอง

แคว–บรรณโสภิษฐ) รวมท้ังถนนเขาสูพื้นท่ีโครงการ (สายบานบรรณโสภิษฐ-จุดผอนปรนชายแดนไทย–ลาว) โดย

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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4) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการตอการ

คมนาคมขนสงบนเสนทางสายหลัก และสายรองในบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับผล

ศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม 

5) เสนอแนะและปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

5.3.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ.2540 

1.1) สภาพเสนทาง และปริมาณการจราจร 

ขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ.

2540 รายงานวา การเดินทางเขาสูพื้นท่ีศึกษา โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต  (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ต้ังอยูในเขตตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

สามารถเดินทางเขาสูพื้นท่ีโครงการโดยใชเสนทางคมนาคมทางบกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สาย

นาน-ทาวังผา)  แลวแยกเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ถึงทางแยกตัดกับทาง

หลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว-บานบรรณโสภิษฐ) เขาสูบานใหมชายแดน ตําบลชนแดน อําเภอสอง

แคว และตามเสนทางดังกลาวเขาไปยังจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว โดยมีระยะทางจากตัวอําเภอเมือง จังหวัด

นาน ถึงจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ระยะทางประมาณ 101 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดของเสนทางคมนาคม

เขาสูบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียง ดังน้ี 

(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน-ทาวังผา) ผิวการจราจรเปน

แบบแอสฟลลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) มี 2 ชองจราจร บางชวงมี 4 ชองจราจร โดยเฉพาะบริเวณท่ีผาน

พื้นท่ีชุมชน ความกวางรวม 5.8 เมตร ไหลทางกวางรวม 1.1 เมตร สามารถใชงานไดดีตลอดป สําหรับปริมาณ

การจราจรบนเสนทางน้ีตามขอมูลในรายงาน EIA ฉบับเดิม พบวา มีปริมาณรถยนตน่ังมากท่ีสุด คือ 2,310 คัน 

รองลงมาคือ มอเตอรไซค และรถยนตโดยสารต้ังแต 6 ลอข้ึนไป จํานวน 1,324 และ 913 คัน ตามลําดับ 

(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา) ผิวการจราจร

เปนแบบแอสฟลลติกคอนกรีต 2 ชองจราจร ความกวางรวม 6 เมตร บางชวงของเสนทางไมมีไหลทาง สําหรับ

ปริมาณการจราจรบนเสนทางน้ีตามขอมูลในรายงาน EIA ฉบับเดิม พบวา มีปริมาณรถมอเตอรไซคมากท่ีสุด คือ 

2,043 คัน รองลงมาคือ รถยนตโดยสารต้ังแต 6 ลอขึ้นไป และรถยนตน่ัง จํานวน 787 และ 712 คัน ตามลําดับ 

(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว-บานบรรณโสภิษฐ) ผิว

การจราจรเปนแบบแอสฟลล ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร จนส้ินสุดเสนทางท่ีบานบรรณโสภิษฐ ผิวการจราจร

คอนขางขรุขระ มี 2 ชองจราจร ไมมีไหลทาง สําหรับปริมาณการจราจรบนเสนทางน้ีตามรายงาน EIA ฉบับเดิม 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(4) เสนทางจากบานบรรณโสภิษฐ-บานใหมชายแดน ถึงจุดผอนปรนชายแดน

ไทย-ลาว ผิวการจราจรเปนถนนดินลูกรังบดอัด มีหินโผลเปนบางชวง ความกวาง 3-5 เมตร ปริมาณการจราจรบน

เสนทางน้ีตามรายงาน EIA ฉบับเดิม พบวา สวนใหญเปนรถบรรทุก 4 ลอ ซึ่งใชเดินทางเขา-ออกไปยังจุดผอนปรน

ชายแดน โดยมีวันละ 2-3 เท่ียว ยกเวนวันท่ี 5, 10, 15, 20, 25 และ 30 ของเดือน ซึ่งจะมีการซื้อขายบริเวณจุด

ผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ทําใหมีปริมาณการจราจรคอนขางมาก ซึ่งในชวงวันดังกลาว มีปริมาณรถบรรทุก 4 

ลอ ประมาณวันละ 30 คัน 

1.2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผิวการจราจรของแตละเสนทางมีลักษณะคอนขางดีสามารถใชงานไดตลอดป 

และมีปริมาณการจราจรไมเกินคาท่ีกําหนด โดยเฉพาะเสนทางจากบานใหมชายแดนไปยังจุดผอนปรนชายแดน

ไทย-ลาว ซึ่งมีปริมาณการจราจรคอนขางนอย เมื่อมีการขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีศึกษาจึงไมทําใหปริมาณ

การจราจรเพิ่มมากขึ้น และไมไดตัดถนนใหม โดยใชเสนทางเดิมท่ีมีอยูแลว จึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ (0) ตอ

การคมนาคมขนสงในชวงระหวางการกอสราง สวนภายหลังการกอสราง ปริมาณการจราจรจะกลับสูสภาพปกติ มี

เพียงการเขาไปดูแลรักษาระบบสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสามารถใชเสนทางเดิม

ได จึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ (0) ตอการคมนาคมขนสง 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) การเดินทางเขาสูพื้นท่ีโครงการ 

การเดินทางสูจังหวัดนาน สามารถเดินทางไดท้ังทางรถยนต รถไฟ และ

เคร่ืองบิน สวนการเดินทางเขาสูพื้นท่ีศึกษาโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ต้ังอยูในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยใชเสนทาง ดังน้ี 

(1) การเดินทางโดยรถยนต (ภาพท่ี 5-3) 

- จังหวัดนาน ต้ังอยูหางจากกรุงเทพฯ ระยะทาง 668 กิโลเมตร โดย

เดินทางตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน (สายกรุงเทพฯ-นครสวรรค) และเดินทางตอไปยัง

จังหวัดพิษณุโลก-อุตรดิตถ-เดนชัย-แพร และนาน ตามทางหลวงแผนดินหมายเลข 11 (สายนครสวรรค-เดนชัย) 

และ 101 (สายเดนชัย-นาน) ใชเวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง 

- จากตัวจังหวัดนาน โดยใชทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สาย

นาน-ทาวังผา) ระยะทาง 42 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวอําเภอทาวังผา แลวแยกซายเขาสูทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1148 (สายทาวังผา–สองแคว) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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พื้นที่โครงการ 

 
ภาพที่ 5-3 การเดินทางสูพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) 

ระยะทางจนถึงอําเภอสองแคว 33 กิโลเมตร จากน้ันถึงทางแยกเลี้ยวขวาเขาสูทางหลวงหมายเลข 1279 (สายสอง

แคว–บานบรรณโสภิษฐ) 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว–บานบรรณ

โสภิษฐ) ส้ินสุดเสนทางที่ประมาณกม. 11 บริเวณบานบรรณโสภิษฐ และเดินทางตามถนนลูกรังบดอัดจนถึงจุด

ผอนปรนชายแดนไทย-ลาว 

- สําหรับการเดินทางโดยรถโดยสารประจําทางในจังหวัดนาน มี

บริการรถโดยสารประจําทางท้ังประเภทปรับอากาศ และรถธรรมดา ท้ังจากกรุงเทพฯ เชียงใหม เชียงราย และแพร 

(2) การเดินทางโดยเคร่ืองบิน 

สายการบิน พี บี แอร (PB Air) เปดใหบริการเท่ียวบินสายกรุงเทพฯ-

นาน และนาน–กรุงเทพฯ ในวันจันทร พุธ ศุกร และอาทิตย วันละ 1 เท่ียวบิน 

(3) การเดินทางโดยรถไฟ 

การเดินทางโดยรถไฟตองลงท่ีสถานีรถไฟเดนชัย จังหวัดแพร แลวใช

บริการรถยนตโดยสารประจําทางจากสถานีเดนชัยเขาสูจังหวัดนาน 

2.2) สภาพการคมนาคมเขาสูพื้นท่ีโครงการ (ภาพท่ี 5-4) 

(1) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน-ทาวังผา) ผิวจราจรเปนแบบ

แอสฟลลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) มี 2 ชองจราจร บางชวงเปน 4 ชองจราจรในบริเวณท่ีเปนชุมชน

ขนาดใหญ ความกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางรวม 1.1 เมตร สามารถใชงานไดดีตลอดป ปริมาณการจราจรบน

เสนทางแยกตามประเภทของยานพาหนะซึ่งรวบรวมขอมูลของสํานักอํานวยความปลอดภัย กองวิศวกรรมจราจร 

(2549) รายละเอียดในตารางท่ี 5-4 พบวา มีปริมาณของรถยนตน่ัง (Car,Taxi) ≤ 7 ท่ีน่ัง มากท่ีสุด 3,062 คันตอ

วัน รองลงมาคือ รถบรรทุก 4 ลอ (Light truck) มีปริมาณ 754 คันตอวัน ท้ังน้ี เมื่อรวมปริมาณรถจักรยาน และ

มอเตอรไซค (โดยปกติไมคิดรวม) อีก 17 และ 967 คันตอวัน ตามลําดับ คิดเปนปริมาณการจราจรรวมท้ังหมด 

6,269 คันตอวัน หรือ 578 PCU / ชั่วโมง คา V/C Ratio 0.29 แสดงวา ความคลองตัวของการจราจรอยูในสภาพดี

มาก 

(2) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) ผิวจราจรเปน

แบบแอสฟลลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) มี 2 ชองจราจร ความกวาง 6 เมตร ไหลทางกวางรวม 1 เมตร 

สามารถใชงานไดดีตลอดป การรวบรวมขอมูลปริมาณการจราจรโดยสํานักอํานวยความปลอดภัย กองวิศวกรรม

จราจร (2549) พบวา มีปริมาณของมอเตอรไซค (Motorcycles) มากท่ีสุด 1,991 คันตอวัน รองลงมาไดแก 

รถยนตน่ัง (Car,Taxi) ≤ 7 ท่ีน่ัง 744 คันตอวัน ท้ังน้ี เมื่อรวมปริมาณรถจักรยาน และมอเตอรไซด (โดยปกติไมคิด

รวม) อีก 175 และ 1,991 คันตอวัน ตามลําดับ คิดเปนปริมาณการจราจรรวมท้ังหมด 4,115 คันตอวัน หรือ 248 

PCU / ชั่วโมง คา V/C Ratio 0.12 แสดงวา ความคลองตัวของการจราจรอยูในสภาพดีมาก 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(ก) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) บริเวณจุดบรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 

        
 

ข) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว–บานบรรณโสภิษฐ) (
 

      

     

(ค) สภาพถนนดินบดอัดเขาสูพื้นที่โครงการ (บานใหมชายแดน-จุดผอนปรนชายแดนไทย–ลาว) 

 
ภาพที่ 5-4 สภาพเสนทางคมนาคมบริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควีสําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-4 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080 (สายนาน–ทาวังผา) บริเวณกม.ท่ี 30+150 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) บริเวณกม. ท่ี 2+000 

(ขอมูลปพ.ศ. 2549) 
 

สาย 1080 (สายนาน–ทาวังผา) 

บริเวณ กม. ท่ี 30+150 

สาย 1148 (สายทาวังผา–สองแคว)

บริเวณ กม. ท่ี 2+000 
ประเภทยานพาหนะ PEC 

ขา

ออก 

PCU / ขา

ออก 

PCU / 
ขาเขา ขาเขา รวม รวม 

ชั่วโมง ชั่วโมง 

1.0 1622 1440 3062 255 328 416 744 62 รถยนตนั่ง (Car,Taxi) ≤ 7 ที่นั่ง 

1.0 190 196 386 32 87 96 183 15 รถยนตนั่ง (Car,Taxi)  > 7 ที่นั่ง 

โดยสาร 4 ลอ (Light bus) 1.3 113 135 248 27 2 7 9 1 

โดยสาร 6 ลอ (Medium bus) 1.5 5 10 15 2 0 1 1 0 

โดยสาร > 6 ลอ (Heavy bus) 1.7 75 70 145 21 0 1 1 0 

บรรทุก 4 ลอ (Light truck) 1.3 360 394 754 82 317 328 645 70 

บรรทุก 6 ลอ (Medium truck) 1.5 289 296 585 73 130 178 308 37 

บรรทุก 10 ลอ (Heavy truck) 1.7 115 131 246 35 36 18 54 8 

บรรทุกพวง > 10 ลอ (Full trailer) 1.7 62 68 130 18 4 0 4 1 

บรรทุก >10 ลอ (Semi trailer) 1.7 68 66 134 19 0 0 0 0 

รถจักรยาน (Bicycles) 0.25 6 11 17 0 105 70 175 4 

มอเตอรไซค (Motorcycles) 0.30 502 45 547 14 993 998 1991 50 

รวม 3407 2862 6269 578 2002 2113 4115 248 

Design Capability (คันตอช่ัวโมง) 2000 2000 

V/C ratio 

(Total PCU / Design Capability) 
0.29 0.12 

สภาพการจราจร สภาพคลองตัวดีมาก สภาพคลองตัวดีมาก 

ที่มา : สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง (2549) 

หมายเหตุ : PCE = Passenger Car Equivalent  

V/C 0.88-1.00 ความคลองตัวอยูในสภาพแยมาก 

V/C 0.67-0.87 ความคลองตัวอยูในสภาพแย 

V/C 0.52-0.66 ความคลองตัวอยูในสภาพพอใชได 

V/C 0.36-0.51 ความคลองตัวอยูในสภาพดี  

V/C นอยกวา 0.36 ความคลองตัวอยูในสภาพดีมาก 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(3) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว–บานบรรณโสภิษฐ) เปน

ถนนคอนกรีตมี 2 ชองจราจร ความกวางรวม 6 เมตร ไหลทางกวางรวม 0.5 เมตร และมีการปรับกวางตามสภาพ

พื้นท่ี ผิวจราจรคอนขางขรุขระสุดเสนทางถนนคอนกรีตประมาณกม. ท่ี 11 ตอจากน้ันเปนถนนดินบดอัด (จาก

บานบรรณโสภิษฐ–บานใหมชายแดน จนถึงจุดผอนปรนชายแดนไทย–ลาว) ระยะทางอีกประมาณ 9 กิโลเมตร รถ

สามารถสวนทางกันได ผิวจราจรขรุขระ มีหินโผลเปนบางชวง บางชวงเปนรองกวาง และลึก เน่ืองจากในชวงหนา

ฝนมีการสัญจรโดยใชโซพันลอเขาไปในพื้นท่ีทําใหถนนเสียหาย ระหวางทางมีดานตรวจของกองรอยทหารพราน ท่ี 

3201 ซึ่งเปนจุดสกัดผูท่ีจะเดินทางเขาสูจุดผอนปรนไทย-ลาวจากน้ันเดินทางไปตามเสนทางพบชองทางเดินเทา

เขาสูพื้นท่ีโครงการทางดานขวามือ (บริเวณพิกัด 678583 N และ 2142186 E) เปนเสนทางสําหรับชักลากไมเกา

รถทุกชนิดไมสามารถผานเขาไปได ระยะทางเดินเทาอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จนถึงบริเวณพื้นท่ีโครงการ  

2.3) การสํารวจปริมาณการจราจร มีรายละเอียดผลการศึกษา ดังน้ี 

(1) ชนิดของยานพาหนะ และลักษณะการจราจร ในการสํารวจไดแบงชนิด

ยานพาหนะออกเปน 7 ประเภท ไดแก 

- รถยนตน่ัง (Car และ Taxi) หมายถึง รถเกง รถตู รถกระบะแวน 

และรถแท็กซี่ สวนใหญเปนรถเกง หรือรถสวนตัววิ่งไป–กลับ 

- โดยสาร 4 ลอ (Light bus) สวนใหญเปนรถโดยสารประจําทาง

ทองถิ่นท่ีวิ่งเขาตัวจังหวัดนาน 

- โดยสาร >6 ลอ (Heavy bus) มี 2 ประเภทคือ รถทัศนาจร และรถ

โดยสารประจําทางระหวางจังหวัด เปนยานพาหนะท่ีมีปริมาณการจราจรนอย 

- บรรทุก 4 ลอ (Light truck) เปนยานพาหนะท่ีมีปริมาณมากรอง

จากมอเตอรไซค สวนใหญเปนรถบรรทุกเล็ก (Pick up) 

- บรรทุก 6 ลอ (Medium truck) และบรรทุก >10 ลอ (Heavy truck) 

สวนใหญเปนรถบรรทุกหนักสําหรับขนสงสินคาท่ีมีนํ้าหนักมาก ๆ ใชเดินทางระหวางจังหวัด 

- มอเตอรไซค (Motorcycles) และรถสามลอ เปนยานพาหนะท่ีมี

ปริมาณมากท่ีสุด สวนใหญเปนมอเตอรไซคสวนตัวของชาวบานในทองถิ่น ซึ่งวิ่งในลักษณะไป-กลับ ทุกวัน หรือ

เปนประจําจากท่ีพักเขาสูพื้นท่ีเกษตร 

(2) ปริมาณการจราจร จากการสํารวจปริมาณการจราจรบริเวณพื้นท่ีศึกษา

ระหวางวันท่ี 25–26 ตุลาคม 2550 (ตารางท่ี 5-5) อธิบายไดดังน้ี   

- บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–เชียงคํา) 

ผิวจราจรเปนแบบแอสฟลลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) มี 2 ชองทางจราจร ความกวางรวม 8 เมตร ไหล

ทางกวางรวม 1 เมตร สามารถใชงานไดดีตลอดป จากการรวบรวมขอมูลโดยการตรวจนับภาคสนาม พบวา มี

ปริมาณของมอเตอรไซคมากท่ีสุด คือ 912 คันตอวัน รองลงมาไดแก รถบรรทุก 4 ลอ 328 คันตอวัน ซึ่งเมื่อรวม

ปริมาณรถมอเตอรไซค (โดยปกติไมคิดรวม) คิดเปนปริมาณการจราจรรวมท้ังหมด 1,476 คันตอวัน หรือคิดเปน  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-5 ปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายทาวังผา–สองแคว) และทางหลวง

แผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว-บานบรรณโสภิษฐ) จากการตรวจนับภาคสนาม ระหวางวันท่ี 

25–26 ตุลาคม 2550 
 

ทางหลวงหมายเลข 1148 ทางหลวงหมายเลข 1279 

(สายทาวังผา–เชียงคํา) (สายบานใหมชายแดน–จุดผอนปรน) 
PEC ประเภทยานพาหนะ 

PCU / PCU / 
ขาเขา ขาออก รวม ขาเขา ขาออก รวม 

ชั่วโมง ชั่วโมง 

รถยนตนั้ง (Car,Taxi) ≤ 7 ที่นั่ง 1.0 36 40 76 6 10 10 20 2 

โดยสาร 4 ลอ (Light bus) 1.3 40 52 92 10 14 18 32 4 

โดยสาร > 6 ลอ (Heavy bus) 1.7 4 4 8 1 1 1 2 0 

บรรทุก 4 ลอ (Light truck) 1.3 136 192 328 36 80 78 158 17 

บรรทุก 6 ลอ (Medium truck) 1.5 16 32 48 6 10 10 20 3 

บรรทุก 10 ลอ (Heavy truck) 1.7 4 8 12 2 1 1 2 0 

มอเตอรไซค (Motorcycles) 0.30 368 544 912 23 196 188 384 10 

รวม 604 872 1476 84 312 306 618 36 

Design Capability (คันตอช่ัวโมง) 2000 2000 

V/C ratio 

(Total PCU / Design Capability) 
0.042 0.018 

สภาพการจราจร สภาพคลองตัวดีมาก สภาพคลองตัวดีมาก 

หมายเหตุ : PCE = Passenger Car Equivalent  

V/C 0.88-1.00 ความคลองตัวอยูในสภาพแยมาก 

V/C 0.67-0.87 ความคลองตัวอยูในสภาพแย 

V/C 0.52-0.66 ความคลองตัวอยูในสภาพพอใชได 

V/C 0.36-0.51 ความคลองตัวอยูในสภาพดี 

V/C นอยกวา 0.36 ความคลองตัวอยูในสภาพดีมาก 

 

84 PCU / ชั่วโมง และเมื่อคํานวณอัตราความแออัดของเสนทาง (V/C ratio) มีคา 0.042 แสดงวา ความคลองตัว

ของการจราจรอยูในสภาพดีมาก 

- บริเวณทางหลวงแผนดินหมายเลข 1279 (สายสองแคว–บาน

บรรณโสภิษฐ) ลักษณะผิวจราจรเปนคอนกรีต (Concrete) ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร มี 2 ชองจราจร ความ

กวางรวม 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.5 เมตร ผิวจราจรคอนขางขรุขระ โดยจากการรวบรวมขอมูลปริมาณ

การจราจรโดยการตรวจนับภาคสนาม พบวา มีปริมาณของมอเตอรไซคมากท่ีสุด คือ 384 คันตอวัน รองลงมา

ไดแก รถบรรทุก 4 ลอ 158 คันตอวัน ซึ่งเมื่อรวมปริมาณของรถมอเตอรไซค (โดยปกติไมคิดรวม) คิดเปนปริมาณ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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- บริเวณท่ีผานเสนทางเขา–ออกดานตรวจของกองรอยทหารพราน ท่ี 

3201 จากการสอบถามขอมูลปริมาณรถท่ีผานเขาไปยังจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว พบวา ในวันธรรมดาสวน

ใหญปริมาณการจราจรบนเสนทางน้ีเปนรถมอเตอรไซด ประมาณวันละ 10 คัน และรถบรรทุก 4 ลอ ประมาณ วัน

ละ 3–5 คัน ซึ่งเปนรถท่ีเขาไปประกอบอาชีพการเกษตร สวนในวันท่ี 5,10,15, 20, 25 และ 30 ของทุกเดือนจะมี

การซื้อขายบริเวณจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ทําใหมีปริมาณการจราจรคอนขางมาก โดยมีรถผานเขา-ออก 

ต้ังแตเวลา 6.00–15.00 น. ซึ่งมีปริมาณรถบรรทุก 6 ลอ ประมาณ 3-4 คัน รถบรรทุก 4 ลอ ประมาณ 20-30 คัน 

และมอเตอรไซคประมาณ 5-7 คัน ยกเวนในวันท่ี 5 และ 25 ของทุกเดือน จะมีสินคาสําหรับซื้อขายมากกวาปกติ 

พบวา มีปริมาณรถบรรทุก 6 ลอ ประมาณ 15-20 คัน รถบรรทุก 4 ลอ ประมาณ 60-70 คัน และมอเตอรไซด

ประมาณ 5-10 คัน สําหรับสภาพเสนทางบริเวณน้ีเปนถนนดินบดอัด เปนรองลึก ความกวางของถนนประมาณ 3-

5 เมตร ขึ้นกับสภาพพื้นท่ี บริเวณใกลจุดผอนปรนสภาพเปนถนนแอสฟลลติกคอนกรีต (Asphaltic concrete) 

ความกวางถนนรวม 6 เมตร ไหลทางกวางขางละ 0.50 เมตร ระยะทางจนถึงจุดผอนปรนชายแดนไทย- ลาว 

ประมาณ 2 กิโลเมตร 

2.4) สถานภาพดานการคมนาคมขนสง 

จากการศึกษาปริมาณการจราจร และความสามารถในการรองรับปริมาณ

การจราจรบนทางหลวงสายหลัก และเสนทางบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1080, 

1148 และ 1279) จากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก สํานักอํานวยความปลอดภัย (กองวิศวกรรมจราจร, 2549) และการ

สํารวจขอมูลภาคสนาม พบวา สภาพการจราจรมีสภาพคลองตัวสูง ไมติดขัด และสามารถรองรับปริมาณ

การจราจรไดอีกมาก 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 กับขอมูลในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 พบวา สภาพการคมนาคมขนสงไมเปล่ียนแปลง

ไปจากสภาพเดิมมากนัก (ตารางที่ 5-6) ในดานสภาพเสนทาง และปริมาณการจราจร พบวา มีสภาพการจราจร

อยูในสภาพคลองตัวดีมาก และสามารถรองรับปริมาณการจราจรไดอีกมาก 

5.3.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

กิจกรรมในชวงระหวางการกอสรางของโครงการ ตองมีการใชรถบรรทุกในการขนสง 

และลําเลียงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ ซึ่งจากการศึกษา พบวา สภาพเสนทางมีผิวจราจรคอนขางดี สามารถ

ใชงานไดตลอดป โดยจากการศึกษาของ JICA พบวา ถนนท่ีมี 2 ชองทางจราจร ควรมีรถแตละประเภทวิ่งผานไม

เกิน 12,000 คันตอวัน ซึ่งจากขอมูลท่ีวิเคราะหไดพบวา ทุกเสนทางในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ มีปริมาณ

การจราจรไมเกินคาท่ีทําการศึกษาจึงไมมีผลกระทบตอปริมาณการจราจรบนเสนทางสายหลัก ยกเวนถนนจาก

บานใหมชายแดนไปยังจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ท่ีผิวการจราจรเปนถนนดินบดอัด สภาพคอนขาง 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-6 เปรียบเทียบสภาพการคมนาคมขนสงระหวางขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 
 

ปริมาณ และสภาพการจราจร 
รายงานการศึกษาเดิม ขอมูลสภาพปจจุบัน เสนทางคมนาคมขนสง 

(ปพ.ศ. 2540) (ปพ.ศ. 2550) 

1. ทางหลวงหมายเลข 1080 (สายนาน-ทาวังผา)   

   1.1 สภาพเสนทาง Asphaltic concrete Asphaltic concrete 

   1.2 ปริมาณการจราจร 5,624 คันตอวัน 6,269 คันตอวัน 

   1.3 ความคลองตัวของการจราจร ไมมีขอมูลการศึกษา คลองตัวดีมาก 

V/C ratio = 0.29 

2. ทางหลวงหมายเลข 1148 (สายทาวังผา-เชียงคํา)   

   2.1 สภาพเสนทาง Asphaltic concrete Asphaltic concrete 

   2.2 ปริมาณการจราจร 3,807 คันตอวัน 1,476 คันตอวัน 

   2.3 ความคลองตัวของการจราจร ไมมีขอมูลการศึกษา คลองตัวดีมาก 

V/C ratio = 0.042 

3. ทางหลวงหมายเลข 1279 (สายสองแคว-บานบรรณโสภิษฐ)   

   3.1 สภาพเสนทาง Concrete Concrete 

   3.2 ปริมาณการจราจร 798 คันตอวัน 618 คันตอวัน 

   3.3 ความคลองตัวของการจราจร ไมมีขอมูลการศึกษา คลองตัวดีมาก 

V/C ratio = 0.018 

4. เสนทางบานบรรณโสภิษฐ-จุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว   

   4.1 สภาพเสนทาง ลูกรังบดอัด ลูกรังบดอัด 

   4.2 ความคลองตัวของการจราจร ไมมีขอมูลการศึกษา ไมมีขอมูลการศึกษา 

 

ขรุขระ ซึ่งในชวงฤดูฝนดินจะเปนโคลนทําใหการเดินทางลําบาก โดยเฉพาะจากการใชรถบรรทุกขนาดใหญในการ

ขนสงวัสดุอุปกรณ จึงควรหลีกเล่ียงการดําเนินการในชวงฤดูฝน รวมท้ังเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่

ยานพาหนะ นอกจากน้ัน ตองมีการปรับปรุงผิวการจราจร และพัฒนาเสนทางใหสามารถรองรับนํ้าหนักรถบรรทุก

ขนาดใหญได จึงไมเปนปญหาตอการคมนาคมขนสงในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ดังน้ัน ระหวาง

การกอสราง จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการคมนาคมขนสง 

2) ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ปริมาณการจราจรจะกลับเขาสูสภาวะปกติ และการ

พัฒนาเสนทางจะสงผลใหมีเสนทางจราจรมีสภาพท่ีดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวกมากข้ึน ดังน้ัน จึงประเมินเปน

ผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 
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5.4. พลังงาน 

5.4.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาขอมูลสถานภาพปจจุบันของการใชพลังงานในรูปแบบตาง ๆ บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) เพื่อศึกษาผลกระทบดานการใชพลังงานของชุมชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และ

พื้นท่ีใกลเคียงท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอการใชพลังงาน 

ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

5.4.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับสภาพการใชพลังงานรูปแบบตาง ๆ ในสภาพปจจุบัน โดยศึกษา

แหลงท่ีมา ปริมาณการใชพลังงาน สภาพปญหาการใชพลังงาน และแหลงพลังงานสํารอง ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

และพื้นท่ีใกลเคียง 

2) ขอบเขตการศึกษา ศึกษาประเภท รูปแบบ และปริมาณการใชพลังงาน ท่ีพบในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โดยใชขอมูลทุติยภูมิของหนวยงานท่ีเก่ียวของ และอางอิงขอมูลจากรายงาน EIA 

ฉบับเดิม เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา 

3) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการใชพลังงานจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

4) เสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังมาตรการในการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการท่ีเหมาะสม หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

5.4.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม 

ปพ.ศ. 2540 สรุปไดดังน้ี 

(1) รูปแบบของพลังงาน จากขอมูลรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 มีรูปแบบการใชพลังงานประกอบดวยพลังงานไฟฟา และแหลงเชื้อเพลิงตาง ๆ เชน กาซหุง

ตม นํ้ามัน ฟน (ถานไม) เปนตน และพบวา พลังงานท่ีใชสวนใหญเปนพลังงานจากไมฟน 

(2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เน่ืองจากพลังงานท่ีใชในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

สวนมากเปนพลังงานจากไมฟน ซึ่งขณะทําการกอสรางจะมีการตัดสางตนไมออกจากแนวเขตเดินสายไฟทําใหมี

ไมฟนเกิดขึ้นซึ่งเปนผลดีตอประชาชนที่อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ดังน้ัน จึงเปนผลกระทบดาน

บวกระดับนอย (+1) สวนภายหลังการกอสราง จะมีการสงจายไฟฟาเขาสูระบบเครือขายของระบบสงไฟฟา ทํา

ใหประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ไดรับประโยชนจากพลังงานไฟฟาท่ีสงจายมาใหจาก

สถานีไฟฟายอยอีกตอหน่ึง ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการภายหลังการกอสราง จึงเปนผลกระทบดานบวก

ระดับนอย (+1) เชนกัน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 
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2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 แยกอธิบายไดดังน้ี 

(1) ภาพรวมการใชพลังงานของจังหวัดนาน มีการบริการไฟฟาจากหนวยงานของการ

ไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนาน จํานวน 11 สถานี และจากขอมูลของการไฟฟาสวนภูมิภาค (2549) พบวา มี

จํานวนผูใชไฟฟา 125,816 ราย หนวยจําหนายไฟฟาท้ังหมด 169,711,880 kWh เฉล่ีย 1,349 kWh/ราย โดยมีคา

ไฟฟาเฉล่ีย 2.96 บาทตอหนวย มีความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด 29.7 MW โดยรับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาฝาย

ผลิตแหงประเทศไทย 191,632,633 หนวย ท้ังน้ีในจังหวัดนานทุกหมูบานมีไฟฟาใชโดยมีจํานวน 908 หมูบาน 

หรือ 128,120 ครัวเรือน โดยใชไฟฟาจากระบบสายสงไฟฟา 901 หมูบาน หรือจํานวน 125,020 ครัวเรือน และใช

ไฟฟาจากระบบพลังงานแสงอาทิตย 7 หมูบาน หรือ 1,372 ครัวเรือน (ตารางท่ี 5-7) 

(2) จํานวนผูใชไฟฟา และหนวยจําหนายไฟฟาแยกตามประเภทผูใชไฟฟา โดยขอมูล

จากหนวยงานการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนาน (2549) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5-8 พบวา ผูใชไฟฟาประเภท

บานพักอยูอาศัย (นอยกวา 150 หนวย) มีการใชไฟฟามากท่ีสุด คือ 63,301,856 kWh รองลงมาไดแก กิจการ

ขนาดเล็ก และสวนราชการ และองคกรท่ีไมแสวงผลกําไร มีการใชไฟฟา 29,885,254 และ 25,702,237 kWh 

ตามลําดับ 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 กับขอมูลในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 พบวา สวนใหญยังใชพลังงานจากฟนในการหุง

ตม (ภาพท่ี 5-5) สวนรูปแบบของพลังงานยังมีการใชไฟฟา และแหลงเชื้อเพลิงตาง ๆ เชน กาซหุงตม นํ้ามัน เปน

ตน ซึ่งไมตางจากท่ีไดศึกษาไว 

5.4.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

   ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ และปริมาณการใชพลังงานในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง เน่ืองจากระหวางการกอสรางไมมีการพักอาศัย อีกท้ังไมมีกิจกรรมใดท่ีสงผลทําให

ไฟฟาดับ สวนการใชพลังงานรูปแบบตาง ๆ ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ยังคงมีการใชพลังงานจากไมฟนในการหุงตม 

รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมในการดํารงชีวิตยังอยูในสภาพปกติ และจะมีระบบไฟฟาท่ีดีขึ้นจากเดิม แตเปนการ

พัฒนาพลังงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหระบบมากขึ้น ดังน้ัน จึงประเมินเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

ตอการใชพลังงาน 

2) ภายหลังการกอสราง 

   ภายหลังการกอสรางโครงการ จะมีการดําเนินการสงจายไฟฟาเขาสูระบบเครือขาย

ของระบบสงไฟฟา ซึ่งสงผลใหประชาชนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในเร่ืองของพลังงาน ดังน้ัน ผลกระทบ

ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการจึงประเมินเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 
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ตารางที่ 5-7 สรุปขอมูลสําคัญดานการใชพลังงานไฟฟาของจังหวัดนาน (ขอมูลป 2549) 

ปงบประมาณ 2549 
รายการ หนวย 

(ม.ค.-ธ.ค. 2549) 

จํานวนครัวเรือนท้ังหมด ครัวเรือน 128,120 

จํานวนผูใชไฟฟา ราย 125,816 

หนวยจําหนาย หนวย 169,711,880 

หนวยจําหนายโดยเฉล่ีย หนวย/ราย 1,349 

คาไฟฟาโดยเฉล่ีย บาท/หนวย 2.96 

ความตองการพลังงานไฟฟาสูงสุด เมกะวัตต 29.7 

พลังงานไฟฟาท่ีรับซื้อ หนวย 191,632,633 

จํานวนการไฟฟา แหง 11 

จํานวนหมูบานในจังหวัดนาน หมูบาน 908 

จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาใช หมูบาน 908 

ระบบสายไฟฟาครอบคลุม หมูบาน 901 

ระบบสายไฟฟาครอบคลุม ครัวเรือน 125,020 

ระบบไฟฟาพลังแสงอาทิตย หมูบาน 7 

ระบบไฟฟาพลังแสงอาทิตย ครัวเรือน 1,372 
ที่มา  :   การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนาน (2549)  

http://www.phaiphanan.com 
 

ตารางที่ 5-8 จํานวนผูใชไฟฟา และหนวยจําหนายไฟฟา แยกตามประเภทผูใชไฟฟา จังหวัดนาน 

ปงบประมาณ 2549 (ม.ค.-ธ.ค. 2549) 

ปงบประมาณ 2549 (ม.ค. - ธ.ค. 2549) 
ประเภทผูใชไฟฟา  ผูใชไฟฟา หนวยจําหนาย 

ราย) (kWh) (
บานอยูอาศัย (นอยกวา 150 หนวย)  104,537 63,301,856 

บานอยูอาศัย (มากกวา 150 หนวย)  11,777 24,273,540 

7,215 29,885,254 กิจการขนาดเล็ก  

85 21,454,555 กิจการขนาดกลาง  

- - กิจการขนาดใหญ  

10 2,168,325 กิจการเฉพาะอยาง  

1,348 25,702,237 สวนราชการ และองคกรที่ไมแสวงผลกําไร  

56 1,999,750 สูบน้ําเพื่อการเกษตร  
ที่มา  :  การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนาน (2549)   

http://www.phaiphanan.com 
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ภาพที่ 5-5 รูปแบบการใชพลังงานของชุมชนบริเวณใกลเคียง พื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
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5.5 การจัดการลุมน้ํา 

5.5.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อทบทวนรายงานการศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

และศึกษาลักษณะดานภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

2) เพื่อศึกษาระบบนิเวศของลุมนํ้าในลักษณะการวิเคราะหขอมูลแบบองครวม (Integration 

data analysis) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า มาตรการใชท่ีดินในชั้นคุณภาพลุมนํ้า มาตรการใชท่ีดินของรัฐ และ

สภาพการใชท่ีดินในปจจุบัน 

3) เพื่อศึกษาสถานภาพ และประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนิน

โครงการ ซึ่งทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสราง และหนาท่ีของระบบนิเวศในลุมนํ้า 

4) เพื่อเสนอแนะมาตรการ ปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอการจัดการลุมนํ้า 

ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน หาก

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการในปจจุบันมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไวในปพ.ศ. 2540 

5.5.2 วิธีการศึกษา 

1) เพื่อรวบรวม และทบทวนขอมูลจากเอกสารโครงการ รวมท้ังรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และปรับปรุงขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญตาง ๆ ใหทันสมัย ซึ่งเปนขอมูลท่ีมี

ความสัมพันธ และเก่ียวของกับการศึกษาทางดานการจัดการลุมนํ้า 

2) รวบรวมแผนที่ซึ่งเก่ียวของกับการศึกษา เชน แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ (Topographic map) 

แผนท่ีโครงการ (Project map) แผนท่ีการใชท่ีดิน (Land use map) แผนท่ีดิน (Soil map) แผนท่ีหิน (Geological 

map) แผนท่ีการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า (Watershed classification map) และแผนท่ีเสนนํ้าฝนเทา (Isohyetal 

map) เปนตน 

3) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ทางดานลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา และอุทก

วิทยาของพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา หรือพื้นท่ีใกลเคียงจากหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรม

ชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษพลังงาน กรมปาไม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และสํานักนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) เปนตน เพื่อ

ใชเปนขอมูลประกอบในการศึกษา 

4) การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษา โดยใชขอบเขตของพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอยท่ีกําหนดข้ึนมาใหม 

ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ พรอมท้ังศึกษาเปรียบเทียบลักษณะทางดานภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้า ใน

ปจจุบันกับท่ีกําหนดไวในปพ.ศ. 2540 

5) ศึกษาชั้นคุณภาพลุมนํ้าในพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา และลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน พรอมท้ัง

วิเคราะหสภาพ และสัดสวนของพื้นท่ีดังกลาวในลักษณะตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการลุมนํ้า 

6) วิเคราะหขอมูลลักษณะภูมิศาสตรกายภาพของลุมนํ้า ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา 

การใชประโยชนท่ีดิน ศักยภาพการใหนํ้า และตะกอนจากพื้นท่ีลุมนํ้า ท่ีเกิดขึ้นในสภาพปจจุบัน 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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7) ประเมินสถานภาพของลุมนํ้า และประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินการโครงการ โดยพิจารณาจากขอมูลดานการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้า ชั้นคุณภาพลุมนํ้า ลักษณะ 

และการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการในดานการชะลางพังทลายของดิน และการสูญเสียดิน

ตะกอนในพื้นท่ีลุมนํ้า รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับผลศึกษาในรายงาน EIA ฉบับเดิม 

8) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอการจัดการลุมนํ้า 

ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ี

โครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

5.5.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

1.1) สภาพทางภูมิศาสตรกายภาพ จากขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 ซึ่งไดกําหนดพื้นท่ีลุมนํ้ายอย 2 ลุมนํ้า ท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ ไดแก 

ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 2.96 ตารางกิโลเมตร และลุมนํ้าหวยมอยนอย พื้นท่ี 1.07 ตารางกิโลเมตร โดยท้ังสองลุมนํ้า

มีสภาพการใชประโยชนท่ีดินเปนปาเบญจพรรณ สวนลักษณะทางดานภูมิศาสตรกายภาพ พบวา มีรูปแบบของ

ลําธารแบบ Dendritic มีนํ้าไหลในลําธารตลอดป (Perennial stream) ความหนาแนนของลําธาร (Stream 

density : DS) มีคา 8 และ9 ลําธารตอตารางกิโลเมตร และมีความหนาแนนของการระบายนํ้า (Drainage 

density : Dd) มีคา 4.66 และ 3.36 ลําธารตอตารางกิโลเมตร จัดอยูในระดับการระบายนํ้าปานกลาง 

1.2) การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า พบวา ลุมนํ้าหวยมอย ประกอบดวยชั้นคุณภาพลุม

นํ้าท่ี 1A, 1B และ 2 พื้นท่ี 0.46, 0.96 และ 1.54 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ พื้นท่ีรวม 2.96 ตารางกิโลเมตร สวน

ลุมนํ้าหวยมอยนอย ประกอบดวยชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1A, 1B, 2 และ 3 พื้นท่ี 0.14, 0.19, 0.08 และ 0.66 ตาราง

กิโลเมตร ตามลําดับ พื้นท่ีรวม 1.07 ตารางกิโลเมตร 

1.3) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ระหวางการกอสรางมีผลกระทบดานลบ

ระดับปานกลาง (-2) เน่ืองจากการดําเนินโครงการสงผลกระทบตอองคประกอบ และหนาท่ีของระบบลุมนํ้า สวน

ภายหลังการกอสรางประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการจัดการลุมนํ้า  

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) ลักษณะท่ัวไปของพื้นท่ีลุมนํ้า 

ลักษณะท่ัวไปของลุมนํ้าศึกษา บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) พิจารณาขอบเขตลุมนํ้าหวย

มอย พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ มีความสูงระหวาง 420-723 เมตรจากระดับนํ้าทะเล

ปานกลาง และมีทิศดานลาดทางทิศตะวันตกเฉียงใต (ตารางท่ี 5-9) 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 5-9 ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย บริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการระบบสง          

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ ลุมน้ําหวยมอย หนวย 

1. พื้นที่ (Watershed  area) 9.09 ตารางกิโลเมตร 

2. ความยาวเสนขอบเขตลุมน้ํา (Perimeter)    13.57 กิโลเมตร 

3. ระดับตํ่าสุด (Minimum elevation) 420.00 เมตร รทก. 

4. ระดับสูงสุด (Maximum elevation) 723.00 เมตร รทก. 

5. ความสูงเฉล่ีย (Mean elevation) 545.64 เมตร รทก. 

6. ความลาดชันเฉล่ีย (Mean slope) 31.56 เปอรเซ็นต 

7.  ทิศดานลาด (Aspect) ตะวันตกเฉียงใต - 

8  Compactness coefficient : Kc 1.26 - 

9.  Form factor : FF 1.19 - 

10. อัตราสวนความแตกตางระดับความสูง (Relief ratio : RR) 109.63 เมตรตอกิโลเมตร 

11.ความหนาแนนการระบายน้ํา (Drainage density : Dd) 2.21 กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร 

12. ความหนาแนนลําธาร (Stream density : Ds) 1.54 ลําธารตอตารางกิโลเมตร 
 

2.2) จํานวน ชนิด และรูปแบบของลําธาร 

ลุมนํ้าหวยมอย มีรูปแบบของลําธาร (Stream pattern) เปนแบบ Dendritic 

ซึ่งมีลักษณะของลําธารภายในพ้ืนท่ีลุมนํ้าคลายเสน Vein ของใบไม ซึ่งเปนแบบของสําธารท่ีแตกกิ่งกานสาขา

ออกไปแบบมีทิศทางไมแนนอน โดยท่ัวไปแลวรูปแบบของลําธารทางภาคเหนือของประเทศจะปรากฏรูปแบบน้ี

เปนสวนใหญ เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศเปนเทือกเขา และมีภูเขาสูงตํ่าสลับกันไป ประกอบกับลักษณะทาง

ธรณีวิทยาเปนหินแกรนิตซึ่งมีองคประกอบไมสม่ําเสมอ ทําใหนํ้าไหลไปไดทุกทิศทาง และแยกสาขาออกไป ชนิด

ของลําธาร (Stream type) เปนแบบ Intermittent stream ซึ่งเปนลําธารท่ีมีนํ้าไหลไมตลอดปโดยนํ้าจะแหงในฤดู

แลง โดยผลการสํารวจภาคสนาม พบวา ในชวงฤดูแลงบริเวณตนนํ้าถึงจะไมมีนํ้าไหล แตก็ยังมีนํ้าขังอยูในลําธาร

เปนบางชวง และสภาพพ้ืนท่ีมีความชุมชื้นประกอบกับในพื้นท่ียังมีความอุดมสมบูรณของปาไมคอนขางดี หากมี

การปองกัน และมีมาตรการการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีเหมาะสม ลําธารชนิดน้ีสามารถพัฒนาเปนลํา

ธารท่ีมีนํ้าไหลตลอดป (Perennial stream) ได 

2.3) ความหนาแนนของลําธาร 

ความหนาแนนของลําธาร (Stream density : Ds) แสดงถึง อัตราสวน

ระหวางจํานวนลําธาร (First order) ตอพื้นท่ีลุมนํ้า ถาพื้นท่ีลุมนํ้ามีความหนาแนนของลําธารมากแสดงวา มี

ความสามารถในการระบายนํ้าดี โดยผลการศึกษา พบวา ลุมนํ้าหวยมอย มีความหนาแนนของลําธาร 1.5 ลําธาร

ตอตารางกิโลเมตร 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.4) ความหนาแนนของการระบายนํ้า 

ความหนาแนนของการระบายน้ํา (Drainage density : Dd) แสดงถึง 

อัตราสวนระหวางความยาวท้ังหมดของลํานํ้าตอพื้นท่ีลุมนํ้า เปนคาท่ีบอกถึงความสามารถในการระบายนํ้าของ

ลุมนํ้า โดยท่ัวไปแลว พื้นท่ีท่ีมีความยาวของลํานํ้ามาก และมีความหนาแนนของลําธารมาก พื้นท่ีลุมนํ้าก็จะมี

ความสามารถในการระบายน้ําดี ผลการศึกษา พบวา ลุมนํ้าหวยมอยมีความหนาแนนของการระบายน้ํา 2.21 

กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร แสดงวา ลุมนํ้าหวยมอยมีความสามารถในการระบายปานกลาง (Moderate : 1-3 

km/km2) 

2.5) ศักยภาพของพื้นท่ีลุมนํ้า 

ปริมาณฝนรายป 1,237.3 มิลลิเมตร ปริมาณนํ้าทาท้ังหมด 4,724,681 

ลูกบาศกเมตร (42.01 เปอรเซ็นตของปริมาณฝน) และอัตราการระเหยนํ้ารายป 1,244.5 มิลลิเมตร ซึ่งมีอัตราการ

ระเหยน้ําสูงกวาปริมาณนํ้าฝน แตเน่ืองจากในพื้นท่ีลุมนํ้ามีพื้นท่ีปาไมปกคลุมอยูหนาแนน ทําใหสภาพท่ัวไปของ

พื้นท่ีโครงการมีความชุมชื้นอยูตลอดเวลา 

2.6) การใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้า 

สภาพการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ีท้ังหมด 9.09 ตาราง

กิโลเมตร พบวา ประกอบดวยสภาพการใชประโยชนท่ีดิน 3 รูปแบบ ไดแก ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม 

และพื้นท่ีไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียน มีพื้นท่ี 3.36, 4.77 และ 0.96 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ โดยสภาพปาดิบ

แลง พบบริเวณพื้นท่ีสูงซึ่งมีความลาดชันมาก ในบริเวณท่ีเปนยอดเขา และรองนํ้า หรือรองหวย สภาพปาสมบูรณ 

โดยพบตนไมขนาดใหญขึ้นอยูกระจายท่ัวท้ังพื้นท่ี สวนสภาพของปาเบญจพรรณเสื่อมโทรม พบบริเวณตอนกลาง

ของพื้นท่ีลุมนํ้า สภาพพ้ืนท่ีบริเวณไหลเขา หรือเนินเขาท่ีมีความสูงไมมาก บางแหงเปนสภาพพื้นท่ีท่ีถูกบุกรุกมา

กอน ทําใหพบตนไมขนาดใหญหลงเหลืออยูนอย สภาพไมสมบูรณเหมือนปาดิบแลง สวนใหญพื้นท่ีจะถูกปกคลุม

ดวยปาไผอยางหนาแนน สําหรับพื้นท่ีไรราง ขาวไร และไรหมุนเวียน พบในบริเวณตอนลางของพื้นท่ีลุมนํ้า และอยู

ติดกับเสนทางคมนาคม สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีเนินเต้ีย ๆ หรือติดริมนํ้า เปนสภาพท่ีถูกบุกรุกเพื่อใชประโยชนในการทํา

การเกษตร โดยการแผวถางพื้นท่ีเพื่อปลูกพืชไร เชน ขาวโพด ขาวไร เปนตน รวมท้ังเปนพื้นท่ีสําหรับเล้ียงสัตว ทํา

ใหพบไมขนาดใหญในพื้นท่ีนอย ในบางพื้นท่ีท่ียังพบตนไมหลงเหลืออยูก็จะถูกกานท้ิงไวจนกระท่ังตนไมยืนตน

ตาย 

2.7) ปริมาณการชะลางพังทลายของดิน 

ลุมนํ้าท่ีศึกษามีพื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจากการประเมินการชะลาง

พังทลายของดินในสภาพปจจุบันกอนมีโครงการโดยสมการสูญเสียดินสากล (USLE) เพื่อคํานวณคาการสูญเสีย

ดิน (A) จากคาปจจัยตาง ๆ ไดแก คา R K L S C และ P พบวา พื้นท่ีลุมนํ้าศึกษามีอัตราการชะลางพังทลายของ

ดินเทากับ 14.71 ตันตอเฮกแตรตอป (2.35 ตันตอไรตอป) ท้ังน้ีหากคิดเปนปริมาณการชะลางพังทลายของดินมี

คา 13,371 ตันตอปซึ่งตามเกณฑของกรมพัฒนาท่ีดิน (2545) จัดอยูในระดับปานกลาง (Moderate) 
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2.8) ชั้นคุณภาพลุมนํ้าบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา  

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าในประเทศไทยในพื้นท่ีลุมนํ้าปง วัง ยม และ

นาน (ปพ.ศ. 2525) ไดกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าไว 5 ชั้น คือ ชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1, 2, 3, 4 และ 5 ซึ่งในแตละชั้น

คุณภาพลุมนํ้ามีลักษณะพื้นฐาน (สามัคคี, 2539) ดังน้ี 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1 เปนปาเพื่อการปองกัน (Protective forest) เพื่อ

เปนตนนํ้าลําธารเปนแหลงใหนํ้าตอพื้นท่ีตอนลาง มักเปนพื้นท่ีตอนบนมีความลาดชันมาก (Very steep slope) 

ดินมีสมรรถนะการพังทลายสูง เปนพื้นท่ีท่ีควรเก็บสงวนไวเพื่อเปนแหลงตนนํ้าลําธาร อุทยานแหงชาติ และเขต

รักษาพันธสัตวปา 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 2 เปนพื้นท่ีปาปองกัน หรือปาเพื่อการคา หรือปา

เศรษฐกิจ (Commercial forest) ปกติอยูในพื้นท่ีสูง มีความลาดชันสูง (Steep slope) ถึงสูงมาก (Very steep 

slope) ดินมีสมรรถนะการพังทลายนอยกวาพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1 เปนพื้นท่ีท่ีควรเก็บรักษาไวเพื่อการทําไม 

แหลงตนนํ้าลําธาร อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธสัตวปา และเพื่อการอื่นทางดานปาไม 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 3 เปนพื้นท่ีเชิงเขามีความลาดชันสูง (Steep slope) 

ดินมีสมรรถนะการพังทลายปานกลาง พื้นท่ีเหมาะสมท่ีจะใชเปนปาเศรษฐกิจ ทุงหญาเล้ียงสัตว ปลูกผลไม การ

ปลูกพืชยืนตน (ไมผล) แตตองมีมาตรการการอนุรักษดิน และนํ้าควบคูอยางเขมงวด 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 4 เปนพื้นท่ีเนินราบ มีความลาดชันปานกลาง 

(Gentle slope) เหมาะสําหรับปลูกพืชไร ไมผล ทุงหญาเล้ียงสัตว ตองมีมาตรการปองกันการพังทลายของดิน 

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 5 เปนพื้นท่ีราบถึงราบลุม เหมาะสําหรับการทํานา 

(Lowland cropping) โดยไมจําเปนตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน เหมาะสําหรับทําพื้นท่ี

เกษตรกรรม และพื้นท่ีชุมชน 

เพื่อกําหนดแนวทางในการจัดการลุมนํ้าจําเปนตองทราบขอบเขตพ้ืนท่ีลุมนํ้า  

รวมถึงเน้ือท่ีของพื้นท่ีแตละชั้นคุณภาพลุมนํ้า ซึ่งผลศึกษา พบวา ลุมนํ้าหวยมอย ประกอบดวยพื้นท่ีชั้นคุณภาพท่ี 

1A, 1B และ 2 พื้นท่ี 1.994, 1.336 และ 5.760 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ รวมพื้นท่ีท้ังหมด 9.09 ตารางกิโลเมตร 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 กับขอมูลในรายงาน

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 ดานการจัดการลุมนํ้า ซึ่งมีการกําหนดขนาดของ

พื้นท่ีลุมนํ้าใหม ไดแก ลุมนํ้าหวยมอย พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีลุมนํ้าเดิม ซึ่งไดแก ลุมนํ้า

หวยมอย และลุมนํ้าหวยมอยนอย พื้นท่ี 2.97 และ 1.07 ตารางกิโลเมตร ตามลําดับ แตสัดสวนของพื้นท่ีเมื่อ

เปรียบเทียบกับพื้นท่ีลุมนํ้าท้ังหมดไมแตกตางจากสภาพเดิม ซึ่งมีพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 2 มากที่สุด และ

พื้นท่ีสวนใหญยังคงสภาพเปนปาตามธรรมชาติ (ตารางท่ี 5-10) 
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ตารางที่ 5-10 เปรียบเทียบลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพของพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา บริเวณพื้นท่ีโครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) 

ระหวางขอมูลในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และ

ขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550  
 

ปพ.ศ. 2540 ปพ.ศ. 2550 
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพ หนวย ลุมน้ํา ลุมน้ํา ลุมน้ํา 

หวยมอย1/ หวยมอยนอย1/ หวยมอย2/ 

1. พื้นที่ (Watershed  area) ตารางกิโลเมตร 2.96 1.07 9.09 

2. ความยาวเสนขอบเขตลุมน้ํา 
กิโลเมตร 

(Perimeter) 
* * 13.57 

3. ระดับตํ่าสุด (Minimum elevation) เมตร รทก. 450 140 420 

4. ระดับสูงสุด (Maximum elevation) เมตร รทก. 705 685 723 

5. ความสูงเฉล่ีย (Mean elevation) เมตร รทก. * * 545.64 

6. ความลาดชันเฉล่ีย (Mean slope) เปอรเซ็นต * * 31.56 

7.  ทิศดานลาด (Aspect) - S S SW 

8  Compactness coefficient : Kc - * * 1.26 

9.  Form factor : FF - * * 1.19 

10. อัตราสวนความแตกตางระดับความสูง 
เมตรตอกิโลเมตร 

(Relief ratio : RR) 
* * 109.63 

11. จํานวนลําธาร สาย 27 9 14 

12. ความหนาแนนการระบายน้ํา 
กิโลเมตรตอตารางกิโลเมตร 

(Drainage density : Dd) 
4.66 3.36 2.21 

13. ความสามารถในการระบายน้ํา  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

14. ความหนาแนนลําธาร 
ลําธารตอตารางกิโลเมตร 

(Stream density : Ds) 
9 8 1.54 

15. ชนิดของลําธาร - Perennial Perennial Intermittent 

16. แบบลําธาร - Dendritic Dendritic Dendritic 

หมายเหตุ : * ไมมีขอมูล 

  1/ รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

ขอมูลสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550   2/ 
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5.5.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากการศึกษาขอมูลดานการจัดการลุมนํ้า โดยพิจารณาท้ังลักษณะภูมิศาสตรกายภาพ การจัด

ชั้นคุณภาพลุมนํ้า การใชประโยชนท่ีดิน และการทําหนาท่ีของระบบลุมนํ้าในพื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอย พบวา 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ อธิบายไดดังน้ี 

1) ระหวางการกอสราง 

การกอสรางของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเจาะสํารวจดิน การตัด

ฟนตนไม การขุดหลุมเพื่อทําฐานราก การติดต้ังเสาไฟฟา และการขึงสายไฟฟา ซึ่งในการกอสรางจําเปนตองมีการ

ขนยายวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองจักร ซึ่งสรางความเสียหายใหแกทรัพยากรชีวภาพ ไดแก ทรัพยากรปาไมในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการ สรางความรําคาญตอสัตวปา มีผลตอการบดอัดของดินทําใหสมรรถนะการซึมนํ้าของดินลดลง เมื่อ

มีฝนตกจะเกิดนํ้าไหลบาหนาดิน ไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขุดหลุมกอฐานรากอาจเพิ่มปริมาณ

ตะกอนลงสูลํานํ้าทําใหลําธารต้ืนเขิน สงผลตอลักษณะทางอุทกวิทยาของลุมนํ้าอีกเชนกัน การท่ีนํ้ามีลักษณะการ

ไหลเร็ว และแรงน้ี นํ้าไมสามารถซึมเก็บไวในดินไดนาน ดังน้ัน ระยะเวลาการไหลของนํ้าจะสั้นลง นํ้าไมสามารถ

ไหลไดตลอดป ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการลุมนํ้า คือ การจัดการนํ้าใหไดคุณภาพ และปริมาณ

ในระยะเวลาท่ีตองการ รวมท้ังถาพิจารณาลักษณะการใชท่ีดิน และการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า พบวา ลุมนํ้า

หวยมอย มีการใชท่ีดินเปนพื้นท่ีปาไมท้ังปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และมีบางสวนท่ีครอบคลุมพื้นท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าท่ี 1A ซึ่งการดําเนินโครงการยอมสงผลกระทบตอการจัดการลุมนํ้าเปนอยางมาก แตเมื่อพิจารณาเฉพาะใน

พื้นท่ีศึกษา ซึ่งมีขนาดเล็ก และพื้นท่ีดําเนินการท้ังหมดอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B การดําเนินกิจกรรมการ

กอสรางเฉพาะในพื้นท่ีดําเนินการบริเวณยอดเขาและใชพื้นท่ีเสนทางท่ีมีอยูเดิมจะชวยลดความรุนแรงของ

ผลกระทบลงได อยางไรก็ตาม เน่ืองจากเปนการดําเนินกิจกรรมในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งไมสอดคลอง

ตามมาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้า ดังน้ัน จึงประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับปานกลาง (-2) ตอการ

จัดการลุมนํ้า 

2) ภายหลังการกอสราง 

การดําเนินกิจกรรมภายหลังการกอสราง มีเพียงกิจกรรมการบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา 

และการบํารุงรักษาพื้นท่ีดําเนินการโดยการตัดตนไมท่ีสูงเกิน 3 เมตร และในสวนท่ีกีดขวางในเขตเดินสายสงไฟฟา 

(Right of way) ท่ีคาดวาจะเกิดอันตรายกับระบบสงไฟฟาออก ซึ่งไมสงผลกระทบตอกิจกรรมดานการจัดการลุม

นํ้า ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการจัดการลุมนํ้า 



บทที่ 6 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

6.1 คํานํา 

การศึกษาดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตจากการดําเนินกิจกรรมกอสรางโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยการศึกษา และ

ทบทวนขอมูลสภาพทางเศรษฐกิจ และสังคม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว ท่ีอยูในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ขอมูลเหลาน้ีมีความละเอียดออน

มาก เพราะเปนตัวชี้ หรือดัชนีท่ีสําคัญท่ีแสดงลักษณะคุณภาพชีวิตของประชาชน และใชสําหรับเปนขอมูล

ประกอบในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท้ังระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง และท่ีสําคัญอยาง

ยิ่ง คือ เปนขอมูลท่ีเก่ียวของกับมนุษยโดยตรง ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีคา มีหลากหลายความคิด และเปนผูกําหนด

แนวทางในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังน้ัน จึงจําเปนตองวางแผนการไดมาซึ่งขอมูลท่ีเฉพาะเจาะจง มีความ

นาเชื่อถือ ความถูกตอง และสามารถวิเคราะหผลไดชัดเจน และใกลเคียงกับขอเท็จจริง 

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมนํ้าท่ี 1B) ไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมมาแลวเมื่อประมาณ 10 ป ท่ีผานมา (ปพ.ศ. 

2540) ซึ่งในปจจุบัน สภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมตาง ๆ อาจมีการเปล่ียนแปลงสภาพไปจากเดิม ดังน้ัน หากจะมี

การดําเนินโครงการจึงตองทําการศึกษาขอมูลเพิ่มเติม ท้ังน้ี ในพื้นท่ีท่ีแนวสายสงไฟฟาซึ่งพาดผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B น้ี ไมมีหมูบาน และราษฎรอาศัยอยู รวมท้ังไมมีกิจกรรมการใชท่ีดิน แตอยางไรก็ตาม มี

หมูบานท่ีต้ังอยูใกลเคียงพื้นท่ีดังกลาวหลายหมูบาน รวมท้ังในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ มีกิจกรรมการใช

ประโยชนท่ีดินเพื่อการเกษตรซึ่งอยูภายในขอบเขตพื้นท่ีลุมนํ้าศึกษา จึงไดดําเนินการศึกษาขอมูลของหมูบานตาง  ๆ

ท่ีต้ังอยูใกลเคียงจากขอมูลทุติยภูมิ คือ ขอมูลการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.2ค.) ของกรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ซึ่งประกอบดวยสภาพทางสังเศรษฐกิจ  การมีสวนรวม ความ

เขมแข็งของชุมชน สุขภาพ และอนามัย สวนขอมูลดานโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตร ทัศนียภาพ และแหลงทองเที่ยว ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ใชวิธีการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิเชนกัน 

โดยอางอิงขอมูลจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิมท่ีเคยจัดทําไว และไดทําการเก็บ

รวบรวมขอมูลภาคสนามในสภาพปจจุบันเพิ่มเติมในป 2551 รวมท้ังการคนควาขอมูลเพิ่มเติมซึ่งจะนําขอมูล

ดังกลาวมาประกอบกันเพื่อใชในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการตอไป 

 

6.2 ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม 
6.2.1 วัตถุประสงค 

1)  เพื่อศึกษาถึงลักษณะโดยท่ัวไปทางดานเศรษฐกิจ สังคม และประชากรที่อยูอาศัยในเขต

พื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

6-1รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



2)  เพื่อศึกษาถึงลักษณะและสภาพการถือครองท่ีดิน และการใชประโยชนจากท่ีดินของ

ประชาชน ท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

3)  เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการท้ังในระหวางการกอสรางโครงการ และชวงการ

ดําเนินโครงการ 

4)  เพื่อใชเปนแนวทางในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางดานเศรษฐกิจ สังคม ท่ีอาจจะ

เกิดขึ้น ตลอดจนใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว 

6.2.2 ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหง

สาลิกไนต (เฉพาะสวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ดานสังคมและเศรษฐกิจน้ี  จะทําการศึกษา

ลักษณะโดยท่ัวไปทางสังคม  เศรษฐกิจ  และประชากร ของครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ 

โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาไวในพื้นท่ีรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นท่ีโครงการ แตในรัศมีดังกลาวไมมีประชาชนอาศัย

อยู ดังน้ันจึงเลือกพื้นท่ีใกลเคียง โดยเลือกทุกหมูบานในเขตตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน เพราะวา

เปนเสนทางท่ีจะเขาสูพื้นท่ีกอสรางของโครงการไดสะดวกท่ีสุด โดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงายจากหมูบานตางๆ 

ในตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จํานวน 9 หมูบาน ไดแกหมูบานหวยเลา หมูบานวังเสา หมูบานนํ้าปาน หมูบาน

หวยแกลบ หมูบานปางกอม หมูบานสบพาง หมูบานนํ้าพลุ หมูบานหวยมอย หมูบานใหมชายแดน (ภาพท่ี 6-1)  

โดยมีเน้ือหาครอบคลุมถึงลักษณะทางสังคม  เศรษฐกิจ  และประชากร การประกอบอาชีพ  รายไดและรายจาย  

ลักษณะการถือครองและการใชประโยชนท่ีดิน  ความตองการในการเปล่ียนแปลงท่ีอยูอาศัยใหม ความรูและ

ความคิดเห็นของประชากรที่มีตอโครงการ 
6.2.3 วิธีการศึกษา 

การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมดานเศรษฐกิจ สังคมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต มีวิธีการศึกษาดังน้ี 

1)  แหลงขอมูล  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาอาศัยขอมูลจาก 2 แหลงคือ 

1.1)  ขอมูลทุติยภูมิ  ไดแกขอมูลจาก รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการ

ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ฉบับเดิมปพ.ศ. 2540 ขอมูลจากรายงาน กชช. 2 ค.

ของกรมพัฒนาชุมชน รายหมูบาน จังหวัดนาน 

1.2)  ขอมูลปฐมภูมิ ไดแกขอมูลท่ีทําการเก็บรวบรวมมาจากภาคสนาม ดวยการสัมภาษณ 

โดยใชแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนตามวัตถุประสงคขางตน  ประกอบกับการสังเกตการณรวมดวย โดยมีโครงสราง

และองคประกอบของแบบสอบถามดังน้ี 

-  ขอมูลดานสังคม และประชากร ประกอบดวย  เพศ อายุ จํานวนบุตรเกิดรอด 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน  ระดับการศึกษา การนับถือศาสนา การยายถ่ิน และการเปนสมาชิกกลุมทางสังคม 

รวมท้ังการมีสวนรวมในชุมชนดวย 

-  ขอมูลดานการประกอบอาชีพ ประกอบดวย ลักษณะการประกอบอาชีพใน

ปจจุบัน ขนาดพื้นท่ีถือครอง ลักษณะการถือครอง การใชประโยชนท่ีดิน รายได รายจาย และหน้ีสิน 

6-2รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



 

6-3

ภาพที่ 6-1  ตําแหนงท่ีต้ังหมูบานท่ีอยูใกลเคียง พื้นท่ีโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟา

หงสาลิกไนต(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B)  ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัด

นาน (ขอมูลป 2550)    

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



-  ดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ประกอบดวย การเจ็บปวย การ

รักษาพยาบาล การมีไฟฟาใช นํ้าบริโภค อุปโภค และนํ้าในการเกษตร 

-  ความรู และความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ 

2)  ประชากรและการสุมตัวอยาง 

2.1)  ประชากรเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ

ประกอบดวยครัวเรือนตางๆ ท่ีอยูในหมูบานท้ัง 9 หมูบาน ของตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

2.2)  การสุมตัวอยาง  แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ 

(1)  การสุมตัวอยางในระดับหมูบาน  ในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ การสุม

ตัวอยางหมูบานจะเปนแบบเฉพาะเจาะจง  โดยเลือกทุกหมูบานท่ีต้ังอยูในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ จํานวน 9 

หมูบาน 

(2)  การสุมตัวอยางในระดับครัวเรือน  เปนการสุมตัวอยางแบบจากครัวเรือน

ตางๆ  ท่ีอยูในหมูบานท้ัง 9 หมูบาน โดยจะทําการสุมตัวอยางเพื่อใหไดตัวแทนในระดับครัวเรือนจากแตละ

หมูบาน โดยใชสูตรในการกําหนดขนาดตัวอยางอยางงายตามวิธีการของ Parel และคณะ   

2.3)  การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามใชวิธีการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือน หรือ

ตัวแทนของหัวหนาครัวเรือน ตามแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน พรอมกับการสังเกตการณ โดยแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน

น้ีจะประกอบดวย 4 สวนคือ 

(1)  ลักษณะทางสังคม และประชากร 

(2)  การประกอบอาชีพ  รายได  รายจาย  ลักษณะและสถานภาพของการถือ

ครองท่ีดินการใชประโยชนในท่ีดิน และภาวะหน้ีสิน 

(3)  ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

(4)  ความรูและคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ  

3) การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมมาไดท้ังจากแหลงขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ จะนํามาวิเคราะห

โดยเสนอออกมาในภาพรวมของสภาพปจจุบัน  โดยจะนําเสนอขอมูลจากแหลงปฐมภูมิออกมาในรูปของตาราง

อัตราสวนรอย  และคาเฉล่ีย  ควบคูกับการศึกษาขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ  เพื่อนํามาประกอบการพิจารณา

ผลกระทบทางสังคม เศรษฐกิจ  และประชากร ตอไป 

4) โครงสรางของแบบสอบถาม 

4.1)  ขอมูลดานลักษณะทางประชากร  และสังคม  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  จํานวน

สมาชิกของครัวเรือน  สถานภาพในครัวเรือน  สถานภาพในชุมชน  ระดับการศึกษา  การนับถือศาสนา  การยาย

ถิ่น  และลักษณะบานท่ีอยูอาศัย  รวมถึงการเปนสมาชิกกลุม  และการมีสวนรวมในชุมชนดวย 

4.2)  ขอมูลดานเศรษฐกิจ ประกอบดวย การประกอบอาชีพ  รายได รายจาย ภาวะ

หน้ีสินการถือครองท่ีดิน  ลักษณะของการถือครอง และการใชประโยชนในท่ีดิน  รวมถึงความตองการในการ

เปล่ียนอาชีพดวย 
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4.3)  ขอมูลดานสาธารณสุข  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  ประกอบดวย 

แหลงท่ีมาของน้ําในการบริโภค อุปโภค  การเจ็บปวย  การรักษาพยาบาล  การมีไฟฟา  และการกําจัดขยะ  และ

นํ้าเสียจากครัวเรือน 

4.4)  ความรูและความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี  ท้ังในระหวาง

การกอสรางโครงการ  และในชวงการดําเนินการของโครงการ 

5)  จํานวนตัวอยาง 

จากรายงาน กชช.2 ค. ปพ.ศ. 2550  ในเขตพื้นท่ีศึกษาของโครงการ  ปรากฏวามี

จํานวนครัวเรือน  และจํานวนประชากร  ในหมูบานตาง ๆ  ของตําบลชนแดน  อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  รวม

ท้ังส้ิน 612 ครัวเรือน  จํานวนประชากรรวมเทากับ 2,160 คน  มีขนาดครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 3.5 คน สําหรับ

การศึกษาน้ีจะทําการสุมตัวอยางโดยสุมตัวอยางอยางงาย  และกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรกําหนดตัวอยาง

ของ Parel และคณะ  ไดขนาดตัวอยางเทากับ 241 ตัวอยางจากน้ันจึงทําการคํานวณหาสัดสวนจากแตละหมูบาน  

รายละเอียดดังตารางท่ี 6-1  (Parel, et al.,1973.) ซึ่งมีสูตรดังน้ี 

n  =   .     NZ2P(1-P)        . 

    Nd2 + Z2P(1-P) 

  เมื่อ  n จํานวนตัวอยางจากการคํานวณ 

   N จํานวนประชากรเปาหมาย 

  P สัดสวนของผูท่ีคิดวาไดรับผลกระทบกับไมไดรับผลกระทบ ในท่ีน้ี 

กําหนดใหเทากับรอยละ 50 (ซึ่งเปนคาสูงสุดท่ีเปนไปได) 

   d คาความคลาดเคล่ือนสูงสุดท่ียอมรับไดในท่ีน้ีกําหนดเทากับรอยละ 5 

   Z คาของ Z ภายใตโคงปกติท่ีระดับความเชื่อมั่นท่ีกําหนด ในท่ีน้ี 

กําหนดระดับความเชื่อมั่นท่ีรอยละ 95 ทําใหคา Z มีคาเทากับ 1.96 

6.2.4 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับ

เดิม ปพ.ศ. 2540 

1.1) การสุมตัวอยาง ประชากรเปาหมาย ไดแก ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในหมูบานท้ัง 9 

หมูบาน ของตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยสุมตัวอยางตามวิธีการของ Parel และคณะ (1973) 

จากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดปพ.ศ. 2540 ซึ่งมี 513 ครัวเรือน ไดจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 161 ตัวอยาง 

1.2) ลักษณะทางประชากร และสังคม การศึกษาดานลักษณะทางประชากร และ

สังคมจากกลุมตัวอยาง พบวา 

(1) อายุ และเพศ กลุมตัวอยางเปนเพศชายมากกวาเพศหญิง และมีอายุเฉล่ีย

เทากับ 40 ป 

(2) ระดับการศึกษา สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาตอนตน 

(3) การนับถือศาสนา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
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ตารางที่ 6-1  จํานวน และรอยละของประชากรเปาหมาย และขนาดตัวอยางในหมูบานตางๆ ของตําบลชนแดน 

อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  
หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวนประชากร

เปาหมาย (ครัวเรือน) 

จํานวนตัวอยาง

จากการคํานวณ 

จํานวนตัวอยางท่ี

เก็บจริง 

รอยละของประชากร

เปาหมาย 

1 บานหวยเลา 71 28 30 42.3 

2 บานวังเสา 101 40 40 39.6 

3 บานนํ้าปาน 85 33 35 41.2 

4 บานหวยแกลบ 72 28 28 38.9 

5 บานปางกอม 84 33 34 40.5 

6 บานสบพาง 29 12 14 48.3 

7 บานนํ้าหลุ 81 32 32 39.5 

8 บานหวยมอย 49 19 20 40.8 

9 บานใหมชายแดน 40 16 18 45.0 

รวม 612 241 251 41.0 
ท่ีมา :  กรมการพัฒนาชุมชน. 2550.  

รายงานการพัฒนาชนบทแหงชาติ (กชช.2 ค.) พ.ศ. 2550 จังหวัดนาน 
 

(4) สถานภาพสมรส และจํานวนบุตรเกิดรอด สวนใหญมีสถานภาพสมรส 

และอยูกับคูสมรส และสวนใหญมีจํานวนบุตร 1-2 คน หรือ 3-4 คน 

(5) จํานวนสมาชิกในครัวเรือน เฉล่ีย 5 คน 

(6) การต้ังถิ่นฐาน และการยายถ่ิน สวนใหญเปนคนท่ีเกิด และเติบโตใน

หมูบานท่ีศึกษา โดยมีระยะเวลาการอยูอาศัยเฉล่ีย 28.5 ป 

1.3) ลักษณะทางเศรษฐกิจ 

(1) การประกอบอาชีพหลักของประชากร สวนใหญประกอบอาชีพดาน

การเกษตร ประเภทการทําไร หรือปลูกพืชไร 

(2) ดานอาชีพรอง หรืออาชีพเสริม สวนใหญไมไดประกอบอาชีพรอง หรือ

อาชีพเสริม แตกลุมตัวอยางท่ีสอบถามบางตัวอยางประกอบอาชีพรับจางดานการเกษตรเปนอาชีพรอง 

(3) รายไดจากการประกอบอาชีพหลัก มีรายไดเฉล่ียตอป 9,405.05 บาท 

(4) รายไดจากการประกอบอาชีพรอง มีรายไดเฉล่ียตอป 7,101.34 บาท 

(5) รายไดรวมตอครัวเรือนตอป มีรายไดรวมเฉล่ีย 18,872.05 บาท 

(6) รายจายรวมของครัวเรือนตอป มีรายจายเฉล่ีย 18,767.83 บาท 

(7) การถือครองที่ดิน มีจํานวนท่ีดินท่ีถือครองโดยเฉล่ีย 8.17 ไร 

1.4) ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

(1) การมีไฟฟาใช ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช 

(2) แหลงนํ้าด่ืม และนํ้าใช มีแหลงนํ้าด่ืม และนํ้าใชของครัวเรือนเพียงพอตอ

การบริโภคตลอดท้ังป 
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(3) การสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 

- เกือบท้ังหมดมีสวมใช 

- การเจ็บปวย และการรักษาพยาบาลในรอบปท่ีผานมา เปนโรคหวัด 

หรือไขหวัดเปนสวนใหญ 

- การใชวิธีการปองกันการปฎิสนธิ สวนใหญใชวิธีการตาง ๆ  ในการ

ปองกันการปฎิสนธิ 

1.5) การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคาส่ิงแวดลอม 

(1) การใช และแหลงของเชื้อเพลิงในการหุงตม สวนใหญใชไมฟนในการหุงตม 

(2) การใชไมในการปลูกสราง ซอมแซม และตอเติมบาน สวนใหญตัดมาจาก

ในเขตปาสงวนแหงชาติ 

(3) การเคยพบเห็นสัตวปา และการบริโภคเน้ือสัตวปา ในบริเวณน้ีราษฎร

ยังคงมีการใชทรัพยากรทุกชนิดจากปาอยู หรืออีกนัยหน่ึงแสดงวาบริเวณน้ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบรูณ 

(4) การเคยเขาไปในบริเวณปาสงวนแหงชาติ และการเคยพบเห็นแหลง

โบราณคดีตาง ๆ สวนใหญไมเคยเขาไปในบริเวณปาสงวนแหงชาติท่ีจะมีการกอสรางโครงการ 

1.6) ความรู และความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 

500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(1) ความรูท่ีเก่ียวของกับโครงการ สวนใหญไมเคยไดยินไมเคยรูเร่ืองมากอน 

(2) ความคิดเห็นตอโครงการท่ีมีผลดี และผลเสียตอการดํารงชีวิตดานตาง ๆ 

สวนใหญเห็นวาไมมีผลดี หรือผลเสียตอการดํารงชีวิตในดานตาง ๆ เกือบทุกดาน ยกเวนดานความเปนอยู

โดยท่ัวไป ดานการชะลางพังทลายของดิน ดานความสวยงามตามธรรมชาติ ดานปริมาณนํ้าในการเพาะปลูก และ

ใชสอย และดานการเขาไปเก็บหาของปา หรือลาสัตว 

(3) ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการ

กอสราง ในระหวางการกอสราง สวนใหญมีความคิดเห็นท่ีเห็นดวย สวนภายหลังการกอสรางโครงการแลวเสร็จน้ัน 

สวนใหญเห็นดวยกับโครงการเชนกัน 

(4) ดานของการตอตานจากกลุมองคกรพัฒนาในทองถิ่น ไมมีกลุมตอตาน 

1.7) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

(1) ระหวางการกอสราง 

- ไมมีผลกระทบดานประชากร และสังคมตอประชาชนท่ีอาศัยอยูใน

พื้นท่ีใกลเคียงโครงการ เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการไมไดทําใหลักษณะทางประชากร และสังคมเปล่ียนแปลงไป

แตอยางใด 

- ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบท้ังทางบวก และทางลบระดับ

นอย ทางลบ ไดแก ดานอาชีพ การถือครองที่ดิน และรายได เน่ืองมาจากประชาชนสวนใหญเปนเกษตรกร ซึ่ง

ในขณะดําเนินการกอสรางน้ัน อาจมีกิจกรรมบางอยางท่ีอาจเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวน

6-7รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



- ลักษณะทางดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ มี

ผลกระทบตอลักษณะทางดานสาธารณสุขทางลบระดับนอย 

- ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ มีผลกระทบตอความคิดเห็นท้ังใน

ทางบวก และทางลบระดับนอย 

(2) ภายหลังการกอสราง 

- ไมมีผลกระทบทางดานประชากร และสังคม ดานเศรษฐกิจ รวมท้ัง

ดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตอประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นท่ีใกลเคียงโครงการ 

- ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ มีผลกระทบทางบวกระดับมากตอการ

พัฒนาชุมชน และประเทศชาติในดานพลังงานไฟฟา 

กลาวโดยสรุประหวางการกอสราง จะเกิดผลกระทบดานบวกระดับนอย 

(+1) จากการวาจางแรงงานของประชาชนท่ีอาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ สวนภายหลังการกอสราง 
ไมกอใหเกิดผลกระทบ (0)   

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ป 2550 

 2.1) ขอมมูลรายงาน กกช.2ค. 

      เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีดําเนินการอยูติดเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว 

ไมพบชุมชนอาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาว ดังน้ัน ในการศึกษาขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 สวนหน่ึงจึงใช

ขอมูลลักษณะดานประชากร สังคม เศรษฐกิจ การมีสวนรวม และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูอาศัยใน

หมูบานตาง ๆ ท่ีอยูใกลเคียงพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด จํานวนท้ังหมด 9 หมูบาน ในเขตตําบลชนแดน อําเภอสอง

แคว จังหวัดนาน (ภาพท่ี 6-1) ตามท่ีเสนอในรายงานจากขอมูล กชช 2 ค. เดือนพฤษภาคม 2550 (ตารางท่ี 6-2) 

เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลอธิบายได ดังน้ี 

(1) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ประกอบดวย 9 หมูบาน มี

จํานวนครัวเรือนรวม 612 ครัวเรือน ประชากรรวมท้ังส้ิน 2,160 คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.5 คน และ

เมื่อแยกพิจารณาออกเปนรายหมูบาน พบวา หมูท่ี 2 บานวังเสา มีจํานวนครัวเรือนมากท่ีสุด 101 ครัวเรือน โดยมี

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.4 คน รองลงมา ไดแก หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน และหมูท่ี 5 บานปางคอม มีจํานวน

ครัวเรือน 85 และ 84 ครัวเรือน ตามลําดับ โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 4.1 และ 3.1 คน ตามลําดับ 

สวนหมูท่ี 6 บานสบพาง มีจํานวนครัวเรือนนอยท่ีสุด 29 ครัวเรือน โดยมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ียนอยท่ีสุด 

3.0 คน 

(2) ขอมูลดานแหลงนํ้า ทุกหมูบานมีนํ้าประปาหมูบานใช แตมี 3 หมูบานท่ี

ทุกครัวเรือนมีนํ้าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอดป ไดแก หมูท่ี 1 บานหวยเลา หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน และหมูท่ี 5 บานปาง

คอม สวนอีก 6 หมูบาน มีนํ้าสะอาดด่ืมเพียงพอตลอดปแตไมครบทุกครัวเรือน สวนดานนํ้าใช มีเพียงพอตลอดป

ในทุกครัวเรือนเกือบทุกหมูบาน ยกเวนหมูท่ี 2 บานวังเสา และหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ ท่ีมีนํ้าใชท่ีเพียงพอตลอดปไม 

6-8รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



ตารางที่ 6-2 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจของประชาชน บริเวณพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผาน

                      พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน (ขอมูล กกช.2ค.)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

จํานวนครัวเรือน 71 101 85 72 84 29 81 49 40

จํานวนประชากร (คน) 268 341 351 271 262 87 279 156 145

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย (คน) 3.8 3.4 4.1 3.8 3.1 3.0 3.4 3.2 3.6

แหลงน้ํา

การมีน้ําประปาใช มี มี มี มี มี มี มี มี มี

   ครัวเรือนที่มีน้ําสะอาดดื่มเพียงพอตลอดป 71 90 85 71 84 24 73 49 39

   ครัวเรือนที่มีน้ําใชเพียงพอตลอดป 71 100 85 72 84 29 64 49 40

   น้ําในการเกษตรที่เพียงพอตลอดป ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ ไมพอ

บริการสาธารณะในหมูบาน

   การมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / อนุบาล ไมมี มี มี ไมมี มี ไมมี มี มี มี

   การมีโรงเรียนประถมศึกษา ไมมี มี มี ไมมี มี มี มี มี มี

   การมีโทรศัพทสาธารณะที่ใชการได มี มี ไมระบุ มี มี มี มี มี มี

   การมีลานกีฬา / สนามกีฬา มี มี มี มี มี มี มี มี มี

บริการสาธารณะในตําบล 

   การมีโรงพยาบาล ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

   การมีโรงเรียนมัธยมศึกษา มี มี มี มี มี มี มี มี มี

ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาของรัฐใช ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ ไมระบุ

การคมนาคม และการสื่อสาร

   การมีถนนลาดยาง / คอนกรีต มี มี มี มี มี มี มี มี มี

   การมีถนนลูกรัง / หินคลุก มี ไมมี ไมมี มี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

   การมีถนนไปอําเภอ มี มี มี มี มี มี มี มี มี



ม

น

ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

รานคาในหมูบาน

   การมีรานคาขายปจจัยการผลิต ไม ี ไมมี มี ไมมี มี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

   การมีแหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร ไมมี ไมมี มี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

เชื้อเพลิงที่ใชสวนใหญ ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟน ถาน / ฟ

การดําเนินการทางการเกษตร

   การมีโรงสี (แหง) 2 2 1 1 2 2 2 1 1

   จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร 70 100 85 32 80 29 0 49 37

   จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร 0 0 10 10 6 0 80 0 0

   แบบผสมผสาน / ทฤษฎีใหม

เศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

   จํานวนครวัเรือนที่ประกอบอาชีพรับจาง 0 75 25 10 50 20 50 20 20

   อัตราคาจางทั่ว ๆ ไป (บาทตอวัน) 0 120 125 120 150 150 200 120 200

   จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดจากสถานที่ 1 0 1 0 0 0 0 0 10

   ทองเที่ยวในหมูบาน

การทํานา

   พื้นที่ทํานาทั้งหมด (ไร) 2,800 1,100 130 127 413 100 270 600 72

   จํานวนครัวเรือนที่ทํานา 70 25 35 32 60 11 22 10 22

   ผลผลิตขาวเปลือกกิโลกรัมตอไร (เฉลี่ย) 300 350 300 800 50 500 500 300 350

   ขายขาวเฉลี่ยบาทตอกิโลกรัม (เฉลี่ย) 10 7 8 8 8 6 8 8 6

การทําไร

   พื้นที่ทําไรอายุสั้นทั้งหมด (ไร) 0 0 175 0 2,000 0 472 80 72

   จํานวนครัวเรือนที่ทําไรอายุสั้น 0 0 85 0 80 0 81 20 25



ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

   พืชไรอายุสั้นที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง 0 0 ขาวโพด 0 ไมระบุ 0 ขาวโพด ขาวโพด ขาวโพด

   พื้นที่ทําไรอายุยาวทั้งหมด (ไร) ไมระบุ 412 285 145 300 65 500 300 150

   จํานวนครัวเรือนที่ทําไรอายุยาว 70 52 85 30 83 29 81 49 40

   พืชไรอายุยาวที่ปลูกมากเปนอันดับหนึ่ง ขาวไร ขาวไร ขาวไร ขาวไร ไมระบุ ขาวไร ขาวไร ขาวไร ขาวไร

การทําสวนผลไม

   พื้นที่ทําสวนผลไมทั้งหมด (ไร) 0 0 0 0 600 250 50 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่ทําสวนผลไม 0 0 0 0 50 15 10 0 0

   ผลไมที่ปลูกกันมาก 0 0 0 0 ไมระบุ ลิ้นจี่ ลิ้นจี่ 0 0

การทําสวนผัก

   พื้นที่ทําสวนผักทั้งหมด (ไร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่ทําสวนผัก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   ผักที่ปลกูกันมาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การทําสวนไมดอกไมประดับ หรือเพาะพันธุไม

   พื้นที่ทําสวนไมดอกไมประดับ หรือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   เพาะพันธุไมทั้งหมด (ไร)

   จํานวนครัวเรือนที่ทําสวนไมดอกไมประดับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   หรือเพาะพันธุไม

   ไมดอกไมประดับหรือพันธุไมที่ปลูกกันมาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การทําสวนยาง

   พื้นที่ทําสวนยางทั้งหมด (ไร) 0 0 0 0 30 0 0 70 0

   จํานวนครัวเรือนที่ทําสวนยาง 0 0 0 0 50 0 0 14 0

การปลูกไมยืนตน

   ไมยืนตนที่ปลูกเพื่อขายกันมาก ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมระบุ ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี



ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

   พื้นที่ที่ปลูกไมยืนตน (ไร) 0 0 0 0 60 0 0 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่ปลูกไมยืนตนเพื่อขาย 0 0 0 0 10 0 0 0 0

การทําการเกษตรอื่นๆ 

   จํานวนครัวเรือนที่ทําการเกษตรอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   กิจกรรมการเกษตรอื่น ๆ ที่ทํากันมาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   พื้นที่ที่ทําการเกษตรอื่น ๆ (ไร) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การเกษตรฤดูแลง

   พื้นที่ที่ทําการเกษตรฤดูแลง (ไร) 0 0 0 0 300 0 10 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่ทําการเกษตรฤดูแลง 0 0 0 0 30 0 5 0 0

การเลี้ยงสัตว

   จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวเพื่อขาย 60 0 0 67 60 0 0 10 15

   จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงวัวนมเพื่อขายนม 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงควายเพื่อขาย 0 0 5 0 20 0 0 2 4

   จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงหมูเพื่อขาย 0 15 15 0 40 0 0 49 30

   จํานวนครัวเรือนที่เลี้ยงเปดไกเพื่อขาย 0 0 5 0 80 0 0 20 0

การประมง

   จํานวนครัวเรือนที่ทําการประมงน้ําจืด 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

   จํานวนครัวเรือนที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด 0 0 0 0 0 0 0 0 0

การประกอบอุตสาหกรรม / หัตถกรรมในครัวเรือน

   จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพหัตถกรรม / 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   อุตสาหกรรมในครัวเรือน

   หัตถกรรม / อุตสาหกรรมที่ทํากันมาก ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี



   ดินเปรี้ยว ใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช

ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

การมีสถานประกอบการ และอุตสาหกรรมในทองถิ่น

   จํานวนโรงงารอุตสาหกรรมในหมูบาน (แหง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   จํานวนครัวเรือนที่มีคนทํางานในโรงงาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   อุตสาหกรรมในหมูบาน / ตําบล

สัตวใชงาน และเครื่องจักรในการเกษตร

   จํานวนครัวเรือนที่มีวัว-ควายไวใชงานเอง 5 6 4 5 11 4 4 4 2

   จํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรขนาดเล็กเอง 70 25 15 31 30 15 6 8 22

   จํานวนครัวเรือนที่มีเครื่องจักรขนาดใหญเอง 0 0 25 0 0 0 0 0 0

สิทธิในที่ดินทํากิน

   พื้นที่รวมของหมูบาน (ไร) 18,700 175,000 12,000 15,000 16,000 14,300 15,000 15,600 20,000

   การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน (สวนใหญ) ไมมี ไมมี ใบจอง ไมมี สปก4-01 ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี

   ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเอง และไมเชา 71 101 85 72 84 29 81 49 40

   ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินของตนเองแตตอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   เชาเพิ่ม

   ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินของตนเองตอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   เชาทั้งหมด

ปญหาคุณภาพดินที่พบ

   หนาดินตื้น ไมใช ใช ใช ใช ใช ใช ไมใช ไมใช ใช

   หนาดินถูกชะลาง ไมใช ใช ใช ใช ใช ใช ไมใช ใช ใช

   ดินจืด ไมใช ใช ใช ใช ใช ใช ไมใช ใช ใช

   ดินมีกรวดทราย ไมใช ใช ใช ใช ใช ใช ใช ไมใช ใช

   ดินดาน ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ใช ไมใช ไมใช



   เลี้ยงดู และไมมีรายไดหรือมีแตไมเพียงพอ

ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

ความรู และการศึกษา

   จํานวนคนที่มีอายุ 6-15 ปที่ไมไดรับการ 0 1 0 0 0 0 6 0 1

   ศึกษา หรือเรียนไมจบภาคบังคับ

   จํานวนคนที่มีอายุ 15-60 ปที่ไมรูหนังสือ 14 37 49 39 67 7 65 10 35

การจัดกิจกรรมของหนวยงานตางๆ

   การฝกอบรมดานวิชาชีพ (คน) 66 55 40 50 60 60 80 0 50

   การฝกอบรมดานการศึกษา (คน) 260 260 260 180 180 80 262 110 115

   การฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย (คน) 25 105 0 55 55 20 124 147 135

การมีสวนรวม และความเขมแข็งของชุมชน

การมีสวนรวมของชุมชน

   ครัวเรือนทีมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 70 99 85 72 84 29 81 49 40

   ครัวเรือนที่เปนสมาชิกกลุม สหกรณ กองทุน 71 95 76 64 71 24 73 44 36

   และอื่น ๆ

ภูมิปญญาทองถิ่น

   การมีภูมิปญญาทองถิ่น / ชาวบาน / มี มี มี มี มี มี มี มี มี

   ปราชญชาวบาน

   การมีศูนยการเรียนรูชุมชน (แหง) 1 0 0 1 1 0 1 1 1

การไดรับความคุมครองทางสังคม

   คนที่มีอายุมากกวา 60 ปที่ไมไดรับการดูแล 5 0 0 0 0 0 1 0 0

   คนพิการในหมูบานที่ไมไดรับการดูแล 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   จํานวนเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากสาเหตุตาง ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   คนที่มีอายุ 15-60 ปที่ไมมีที่อยูถาวร ไมมีผู 0 0 0 0 0 0 1 0 0



ที่มา : ขอมูล กชช 2 ค. พ.ศ. 2550 กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. <www.phorchor.go.th>

ตารางที่ 6-2 (ตอ)

 ลักษณะทางประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 5 หมูที่ 6 หมูที่ 7 หมูที่ 8 หมูที่ 9 

บานหวยเลา บานวังเสา บานน้ําปาน บานหวยแกลบ บานปางคอม บานสบพาง บานน้ําหลุ บานหวยมอย บานใหมชายแดน

   ครัวเรือนที่หัวหนาครัวเรือนเปนหญิง และเปน 0 0 0 0 1 2 0 1 0

   ผูเลี้ยงดูครอบครัว

   คดีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (คดี) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

สุขภาพ และอนามัย

   จํานวนเด็กอายุต่ํากวา 1 ปที่ตาย (คน) 0 1 4 2 0 1 2 4 2

   จํานวนคนที่ตายดวยโรคตาง ๆ ในรอบป 1 0 0 0 0 0 0 0 0

   การรักษาพยาบาลที่สวนใหญใช

   ซื้อยากินเอง ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช

   รักษาที่สถานบริการสาธารณสุข ใช ใช ใช ใช ใช ใช ใช ใช ใช

   รักษาโดย อสม. / ศสมช. ใช ใช ใช ไมใช ไมใช ไมใช ใช ใช ไมใช

   รักษาโดยหมอแผนโบราณ / แพทยทางเลือก ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช ไมใช

   จํานวนคนที่ไดรับบาดเจ็บจากการใชสารเคมี 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   กําจัดศัตรูพืช

   จํานวนผูใชยาเสพติดในหมูบาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0

แรงงาน

   จํานวนคนอายุ 18-60 ปที่ประกอบอาชีพ 181 180 157 151 97 40 96 79 115

   และมีรายได

   จํานวนคนอายุ 18-60 ปที่ไมไดประกอบ 12 26 20 19 11 0 1 0 19

   อาชีพ และไมมีรายได

   งานที่เพศชายสวนมากออกไปทํานอกตําบล ชางฝมือ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ ชางฝมือ โรงงานอุตฯ

   งานที่เพศหญิงสวนมากออกไปทํานอกตําบล ชางฝมือ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ โรงงานอุตฯ ชางฝมือ ชางฝมือ โรงงานอุตฯ

   การมีแรงงานตางดาวในหมูบาน (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0



รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                           6-16 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 

ครบทุกครัวเรือน สําหรับนํ้าในดานการเกษตรท่ีเพียงพอตลอดป พบวา ทุกหมูบานมีนํ้าในการเกษตรไมเพียงพอ

ตลอดป 

(3) การบริการสาธารณะในหมูบาน ประกอบดวยการมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ

โรงเรียนอนุบาล การมีโรงเรียนประถมศึกษา การมีโทรศัพทสาธารณะท่ีใชการได และการมีลานกีฬา หรือสนามกีฬา

ประจําหมูบาน ซึ่งการมีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียนอนุบาล มีไมครบทุกหมูบาน โดยหมูบานท่ีไมมี ไดแกหมูท่ี 

1 บานหวยเลา หมูท่ี 4 บานหวยแกลบ และหมูท่ี 6 บานสบพาง เชนเดียวกับการมีโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีไมครบ

ทุกหมูบาน โดยหมูบานท่ีไมมี ไดแกหมูท่ี 1 บานหวยเลา และหมูท่ี 4 บานหวยแกลบ สวนการมีโทรศัพทสาธารณะท่ี

ใชการได มีเกือบทุกหมูบาน ยกเวนหมูท่ี 3 บานนํ้าปาน ท่ีไมระบุวามี หรือไม หรือใชการได หรือไม  สวนลานกีฬา 

หรือสนามกีฬา มีทุกหมูบาน 

(4) การบริการสาธารณะในตําบล ในตําบลชนแดนไมมีโรงพยาบาล แตมี

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

(5) ครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาของรัฐใช จากขอมูลกชช 2 ค. เดือนพฤษาคม 2550 

ไมไดระบุเอาไววามีจํานวนก่ีครัวเรือน 

(6) การคมนาคม และการส่ือสาร ทุกหมูบานมีถนนลาดยาง หรือถนนคอนกรีต

ท่ีสามารถใชไดทุกฤดูกาล รวมท้ังมีถนนท่ีไปยังอําเภอท่ีใชไดทุกฤดูกาลเชนกัน 

(7) การมีรานคาในหมูบาน แยกเปนการมีรานคาขายปจจัยในการผลิต กับการ

มีแหลงรวบรวมผลผลิตการเกษตร มีเพียง 2 หมูบาน ท่ีมีรานคาขายปจจัยในการเกษตร คือ หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน 

และหมูท่ี 5 บานปางคอม สวนการมีแหลงรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรน้ันมีเพียงหมูบานเดียว คือ หมูท่ี 3 บานนํ้า

ปาน 

(8) การใชเชื้อเพลิงในหมูบาน พิจารณาแหลงท่ีมาของเชื้อเพลิงท่ีใชในหมูบาน

เปนสวนใหญ โดยทุกหมูบานใชถาน หรือไมฟนเปนเชื้อเพลิงในการหุงตมเปนสวนมาก 

(9) การดําเนินการทางการเกษตร แยกเปนการมีโรงสีในหมูบาน จํานวน

ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตร และจํานวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตรแบบผสมผสาน หรือตาม

ทฤษฎีใหม โดยทุกหมูบานมีโรงสี และเกือบทุกครัวเรือนในแตละหมูบานประกอบอาชีพดานการเกษตร ยกเวนหมูท่ี 

3 บานนํ้าปาน หมูท่ี 6 บานสบพาง และหมูท่ี 8 บานหวยมอยท่ีทุกครัวเรือนประกอบอาชีพดานการเกษตร  และมีอยู 

4 หมูบาน ท่ีมีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน หรือตามทฤษฎีใหม แตก็มีจํานวนนอย ยกเวนหมู

ท่ี 7 บานนํ้าหลุ ท่ีเกือบทุกครัวเรือนประกอบอาชีพการเกษตรแบบผสมผสาน หรือตามทฤษฎีใหม 

(10) ดานเศรษฐกิจ พิจารณาการประกอบอาชีพรับจาง การทํานา การทําไร 

การทําสวนผัก การทําสวนไมดอกไมประดับ หรือเพาะพันธุไม การทําสวนยาง การปลูกไมยืนตน การทําเกษตรฤดู

แลง การเล้ียงสัตว การประมง การเพาะเล้ียงสัตวนํ้า การประกอบอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมในครัวเรือน การมี

สถานประกอบการ และอุตสาหกรรมในทองถิ่น และการใชแรงงานสัตว หรือเคร่ืองจักรในการเกษตร ดานการ

ประกอบอาชีพรับจาง มีเพียงหมูบานเดียวท่ีไมมีครัวเรือนใดเลยท่ีประกอบอาชีพรับจาง คือหมูท่ี 1 บานหวยเลา 

สวนหมูบานอื่น ๆ มีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพรับจาง โดยหมูท่ี 2 บานวังเสา เปนหมูบานท่ีมีครัวเรือนประกอบอาชีพ



(11) การทํานา ทุกหมูบานมีครัวเรือนท่ีทํานาแตไมครบทุกครัวเรือน โดยหมูท่ี 1 

บานหวยเลา มีครัวเรือนท่ีทํานามากท่ีสุด 70 ครัวเรือน (รอยละ 98.6 ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานน้ี)  รองลงมา 

ไดแก หมูท่ี 5 บานปางคอม 60 ครัวเรือน (รอยละ 71.4 ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานน้ี)  และหมูท่ี 8 บานหวย

มอย มีครัวเรือนท่ีทํานานอยท่ีสุด 10 ครัวเรือน (รอยละ 20.4ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานน้ี) สวนผลผลิต

ขาวเปลือก กับราคาขายขาวมีความแตกตางกันไปในแตละหมูบาน โดยหมูท่ี 4 บานหวยแกลบ มีจํานวนผลผลิต

โดยเฉลี่ยตอไรมากที่สุด 800 กิโลกรัมตอไร  รองลงมา ไดแก หมูท่ี 6 บานสบพาง กับหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มีผลผลิต

โดยเฉล่ียตอไร 500 กิโลกรัมตอไร และหมูท่ี 5 บานปางคอม มีผลผลิตตอไรนอยท่ีสุด 50 กิโลกรัมตอไร  เชนเดียวกับ

ราคาขาย โดยหมูท่ี 1 บานหวยเลา มีราคาขายขาวเฉล่ียตอกิโลกรัมสูงท่ีสุด 10 บาท และหมูท่ี 6 บานสบพาง กับหมู

ท่ี 9 บานใหมชายแดน มีราคาขายขาวเฉล่ียตอกิโลกรัมตํ่าสุด 6 บาท 

(12) การทําไร แบงเปนการทําไรอายุส้ัน กับการทําไรอายุยาว โดยการทําไรอายุ

ส้ันมี 5 หมูบานท่ีทํา ไดแก หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน หมูท่ี 5 บานปางคอม หมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ หมูท่ี 8 บานหวยมอย และ

หมูท่ี 9 บานใหมชายแดน สวนหมูท่ี 3 บานนํ้าปาน กับหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มีครัวเรือนทําไรอายุส้ันมากท่ีสุด (85 และ 

81 ครัวเรือน)  รองลงมา ไดแก หมูท่ี 5 บานปางคอม 80 ครัวเรือน (รอยละ 95.2 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีอยูใน

หมูบานน้ี) สวนหมูท่ี 8 บานหวยมอย มีครัวเรือนท่ีทําไรอายุส้ันนอยท่ีสุด 20 ครัวเรือน (รอยละ 40.8 ของครัวเรือน

ท้ังหมดท่ีอยูในหมูบานน้ี) โดยพืชไรท่ีปลูกมาก ไดแก ขาวโพด สวนพืชไรอายุยาว ปลูกทุกหมูบาน โดยหมูท่ี 3 บาน

นํ้าปาน หมูท่ี 6 บานสบพาง หมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ หมูท่ี 8 บานหวยมอย และหมูท่ี 9 บานใหมชายแดน ทุกครัวเรือน

ปลูกพืชไรอายุยาว รองลงมา ไดแก หมูท่ี 1 บานหวยเลา และหมูท่ี 5 บานปางคอม ในอัตราสวนท่ีใกลเคียงกัน (รอย

ละ 98.6 และ 98.8 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีอยูในหมูบานน้ัน ๆ ตามลําดับ) โดยหมูท่ี 4 บานหวยแกลบ ปลูกพืชอายุ

ยาวนอยท่ีสุด 30 ครัวเรือน (รอยละ 41.7 ของครัวเรือนท้ังหมดท่ีอยูในหมูบานน้ี) ซึ่งพืชไรอายุยาวท่ีปลูกมาก ไดแก 

ขาวไร 

(13) การทําสวนผลไม มีเพียง 3 หมูบานเทาน้ันท่ีปลูกผลไม ไดแก หมูท่ี 5 บาน

ปางคอม หมูท่ี 6 บานสบพาง และหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ โดยหมูท่ี 5 บานปางคอม มีครัวเรือนทําสวนผลไมมากท่ีสุด 

50 ครัวเรือน (รอยละ 59.5 ของครัวเรือนในหมูบานน้ี) และหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มีจํานวนครัวเรือนท่ีทําสวนผลไมนอย

ท่ีสุด 10 ครัวเรือน (รอยละ 12.3 ของครัวเรือนในหมูบานน้ี) และไมผลท่ีปลูกกันมาก ไดแก ล้ินจี่ 
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(14) การทําสวนยางพารา และปลูกไมยืนตน มีเพียง 2 หมูบานท่ีมีการทําสวน

ยาง คือหมูท่ี 5 บานปางคอม และหมูท่ี 8 บานหวยมอย โดยหมูท่ี 5 บานปางคอม มีครัวเรือนท่ีทําสวนยางมากกวา

หมูท่ี 8 บานหวยมอย โดยคิดเปนรอยละ 59.5 กับ 28.6 ของครัวเรือนในแตละหมูบาน ตามลําดับ และมีเพียง

หมูบานเดียวท่ีปลูกไมยืนตน คือ หมูท่ี 5 บานปางคอม โดยมีครัวเรือนท่ีปลูกคิดเปนรอยละ 11.9 ของครัวเรือนใน

หมูบานน้ี 

(15) การทําสวนผัก การทําสวนไมดอกไมประดับ หรือเพาะพันธุไม และการทํา

การเกษตรอื่น ๆ ไมมีหมูบานใดท่ีทํา 

(16) การทําการเกษตรในฤดูแลง มีเพียง 2 หมูบานท่ีทํา คือหมูท่ี 5 บานปาง

คอม และหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ โดยมีจํานวนครัวเรือน 30 และ 5 ครัวเรือน ตามลําดับ (รอยละ 35.7 และ 6.2 ของ

ครัวเรือนในแตละหมูบาน) 

(17) การเล้ียงสัตวเพื่อขาย พบวา หมูท่ี 1 บานหวยเลา เล้ียงสัตวชนิดเดียวโดย

เล้ียงวัวเพื่อขาย มีจํานวนครัวเรือนท่ีเล้ียง 60 ครัวเรือน (รอยละ 84.5 ของครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานน้ี)  

เชนเดียวกับหมูท่ี 2 บานวังเสา และหมูท่ี 4 บานหวยแกลบ ท่ีเล้ียงสัตวเพื่อขายเพียงชนิดเดียว ไดแก หมู และวัว 

จํานวนครัวเรือนท่ีเล้ียงคิดเปนรอยละ 14.9 และ 93.1 ของครัวเรือนท้ังหมดในแตละหมูบาน ตามลําดับ  สวนหมูท่ี 6 

บานสบพาง กับหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ ท้ัง 2 หมูบานน้ีไมไดเล้ียงสัตวใด ๆ เพื่อขาย สําหรับหมูบานท่ีเล้ียงสัตวมากกวา 

1 ชนิดเพื่อขาย ไดแก หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน หมูท่ี 5 บานปางคอม หมูท่ี 8 บานหวยมอย เล้ียงวัว ควาย หมู เปด และ

ไกเพื่อขาย และหมูท่ี 9 บานใหมชายแดน เล้ียงวัว ควาย และหมูเพื่อขาย 

(18) การประมง และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้า ไมมีหมูบานใดท่ีทําการประมง และ

เพาะเล้ียงสัตวนํ้า เชนเดียวกันท่ีไมมีหมูบานใดเลยท่ีประกอบอุตสาหกรรม หรือหัตถกรรมในครัวเรือน และก็ไมมี

หมูบานใดท่ีมีคนทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมในหมูบาน หรือในตําบล 

(19) การใชแรงงานสัตว หรือเคร่ืองจักรในการทําการเกษตร ทุกหมูบานมีวัว 

หรือควาย และมีเคร่ืองจักรขนาดเล็กใชในการเกษตรเปนของตนเองแตไมทุกครัวเรือน โดยมีเพียงหมูบานเดียว คือ 

หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน ท่ีมีเคร่ืองจักรขนาดใหญใชทําการเกษตรเปนของตนเองจํานวน 25 ครัวเรือน (รอยละ 29.4 ของ

ครัวเรือนท้ังหมดในหมูบานน้ี) 

(20) สิทธิในท่ีดินทํากิน เกือบทุกหมูบานไมมีสิทธิในท่ีดินทํากิน ยกเวนหมูท่ี 3 

บานนํ้าปาน ท่ีมีใบจอง และหมูท่ี 5 บานปางคอม ท่ีมีสปก.4-01 และไมมีครัวเรือนมีท่ีดินทํากินไมพอ และตองเชา

เพิ่ม และไมมีท่ีดินเปนของตนเอง หรือทุกครัวเรือนในทุกหมูบานมีท่ีดินทํากินเปนของตนเอง 

(21) ปญหาคุณภาพดิน มีความแตกตางกันไปในแตละหมูบาน โดยหมูท่ี 1 

บานหวยเลา มีปญหาดานดินเปร้ียวเพียงปญหาเดียว หมูท่ี 2 บานวังเสา หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน หมูท่ี 4 บานหวย

แกลบ หมูท่ี 5 บานปางคอม หมูท่ี 6 บานสบพาง และหมูท่ี 9 บานใหมชายแดน มีปญหาคุณภาพดินเหมือนกัน 

ไดแก ปญหาหนาดินต้ืน หนาดินถูกชะลาง ดินจืด และมีกรวดทราย สวนหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มีปญหาดินมีกรวด

ทราย และดินดาน สวนหมูท่ี 8 บานหวยมอย มีปญหาหนาดินถูกชะลาง และดินจืด 
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(22) ความรู และการศึกษา มี 3 หมูบาน ท่ีมีคนท่ีมีอายุ 6-15 ป ท่ีไมไดรับ

การศึกษา หรือเรียนไมจบภาคบังคับ ไดแก หมูท่ี 2 บานวังเสา มี 1 คน หมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มี 6 คน และหมูท่ี 9 บาน

ใหมชายแดน มี 1 คน สวนจํานวนคนท่ีมีอายุ 15-60 ปท่ีไมรูหนังสือน้ันมีทุกหมูบาน โดยหมูท่ี 5 บานปางคอม และ

หมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ มีมากท่ีสุดใกลเคียงกัน รองลงมา ไดแก หมูท่ี 3 บานนํ้าปาน และหมูท่ี 6 บานสบพาง มีจํานวน

คนท่ีมีอายุ 15-60 ปท่ีไมรูหนังสือนอยท่ีสุด และในดานการไดรับการฝกอบรมตาง ๆ พบวา ทุกหมูบานไดรับการ

ฝกอบรมโดยเฉพาะดานการศึกษา สวนการฝกอบรมดานวิชาชีพ และการฝกอบรมดานสุขภาพอนามัย มีเพียงดาน

ละ 1 หมูบานท่ีไมไดรับการฝกอบรม ไดแก หมูท่ี 8 บานหวยมอย กับหมูท่ี 3 บานนํ้าปาน 

(23) การมีสวนรวมของชุมชน แยกเปนการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น 

กับการเปนสมาชิกกลุม สหกรณ หรือกองทุน ทุกหมูบาน และเกือบทุกครัวเรือนในแตละหมูบานมีสวนรวมในการ

แสดงความคิดเห็น โดยหมูท่ี 1 บานหวยเลา กับหมูท่ี 2 บานวังเสา มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นไมทุก

ครัวเรือน นอกจากน้ันทุกหมูบานมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นทุกครัวเรือน สวนในดานการเปนสมาชิกกลุม 

สหกรณ หรือกองทุน ทุกหมูบานเปนสมาชิก แตไมครบทุกครัวเรือน 

(24) ภูมิปญญาทองถิ่น แยกเปนการมีภูมิปญญาทองถิ่น หรือมีปราชญ

ชาวบาน กับการมีศูนยการเรียนรูชุมชน โดยทุกหมูบานมีภูมิปญญาทองถิ่น หรือปราชญชาวบาน สวนการมีศูนย

การเรียนรูชุมชน มี 6 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 1 บานหวยเลา หมูท่ี 4 บานหวยแกลบ หมูท่ี 5 บานปางคอม หมูท่ี 7 บาน

นํ้าหลุ หมูท่ี 8 บานหวยมอย และหมูท่ี 9 บานใหมชายแดน 

(25) การไดรับการคุมครองทางสังคม ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก จํานวนคนท่ีมี

อายุมากกวา 60 ปท่ีไมไดรับการดูแล จํานวนคนพิการในหมูบานท่ีไมไดรับการดูแล จํานวนเด็กท่ีถูกทอดท้ิงจาก

สาเหตุตาง ๆ จํานวนคนท่ีมีอายุ 15-60 ปท่ีไมมีท่ีอยูถาวร หรือไมมีผูเล้ียงดู และไมมีรายได หรือมีแตไมเพียงพอ 

จํานวนครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนเปนหญิง และเปนผูเล้ียงดูครอบครัว และจํานวนคดีความท่ีเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ซึ่งมีเพียง 2 หมูบานท่ีมีจํานวนคนท่ีมีอายุมากกวา 60 ปท่ีไมไดรับการดูแล ไดแกหมู

ท่ี 1 บานหวยเลา จํานวน 5 คน และหมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ จํานวน 1 คน จํานวนคนท่ีมีอายุ 15-60 ปท่ีไมมีท่ีอยูถาวร 

หรือไมมีผูเล้ียงดู และไมมีรายได หรือมีแตไมเพียงพอ มีเพียงหมูบานเดียว คือ หมูท่ี 7 บานนํ้าหลุ โดยมีเพียง 1 คน 

จํานวนครัวเรือนท่ีหัวหนาครัวเรือนเปนหญิง และเปนผูเล้ียงดูครอบครัว มีอยู 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี 5 บานปางคอม 

จํานวน 1 ครัวเรือน หมูท่ี 6 บานสบพาง จํานวน 2 ครัวเรือน และหมูท่ี 8 บานหวยมอย จํานวน 1 ครัวเรือน จํานวน

คนพิการในหมูบานท่ีไมไดรับการดูแล จํานวนเด็กท่ีถูกทอดท้ิงจากสาเหตุตาง ๆ และจํานวนคดีความท่ีเก่ียวกับ

ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ไมมีหมูบานใดท่ีมี หมายถึงวา ทุกหมูบานไมมีคนพิการ หรือท่ีมีแตไดรับการ

ดูแล ไมมีเด็กท่ีถูกทอดท้ิง และไมมีคดีความตาง ๆ 

(26) สุขภาพอนามัย แยกเปน 5 ดาน ไดแก จํานวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 1 ปท่ี

ตาย จํานวนคนตายดวยโรคตาง ๆ ในรอบป การรักษาพยาบาลที่สวนใหญใช จํานวนคนท่ีไดรับบาดเจ็บจากการใช

สารเคมีกําจัดศัตรูพืช และจํานวนผูใชยาเสพติดในหมูบาน สําหรับจํานวนเด็กท่ีมีอายุตํ่ากวา 1 ปท่ีตาย มีเพียง 2 

หมูบานเทาน้ันท่ีไมมี คือ หมูท่ี 1 บานหวยเลา กับหมูท่ี 5 บานปางคอม นอกน้ันมีเด็กอายุตํ่ากวา 1 ปท่ีตาย โดยหมู

ท่ี 3 บานนํ้าปาน กับหมูท่ี 8 บานหวยมอย มีจํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 1 ปตายมากท่ีสุด คือ 4 คน หมูท่ี 4 บานหวย
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(27) แรงงาน แยกเปน 5 ดาน ไดแก จํานวนคนท่ีมีอายุ 18-60 ปท่ีประกอบ

อาชีพ และมีรายได จํานวนคนท่ีมีอายุ 18-60 ป ท่ีไมไดประกอบอาชีพ และไมมีรายได งานท่ีเพศชายสวนมาก

ออกไปทํานอกตําบล งานท่ีเพศหญิงสวนมากออกไปทํานอกตําบล และการมีแรงงานตางดาวในหมูบาน สําหรับ

จํานวนคนท่ีมีอายุ 18-60 ปท่ีประกอบอาชีพ และมีรายได พบวา ทุกหมูบานมีคนท่ีมีอายุ 18-60 ป มีอาชีพ และมี

รายได และขณะเดียวกันเกือบทุกหมูบาน มีจํานวนคนท่ีมีอายุ 18-60 ป ท่ีไมไดประกอบอาชีพ และไมมีรายได 

ยกเวนหมูท่ี 6 บานสบพาง กับหมูท่ี 8 บานหวยมอย ท่ีไมมีคนท่ีไมมีอาชีพ และรายได  สําหรับงานท่ีคนในหมูบาน

ออกไปทํานอกตําบลนั้น ท้ังเพศชาย และเพศหญิงสวนมากท่ีออกไปทํานอกตําบล ไดแก งานดานชางฝมือ และงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม และทุกหมูบานไมมีแรงงานตางดาวอยูเลย 

2.2)  การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชนตอการ

ดําเนินโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม
นํ้าท่ี 1B) ท่ีมีตอโครงการ  ไดดําเนินการเก็บขอมูลระหวาง 8-12 สิงหาคม พ.ศ. 2551 

ผลการศึกษาสามารถสรุปรายละเอียดผลการสํารวจและวิเคราะหขอมูลใน

ประเด็นดานสถานะเศรษฐกิจ และสังคมได (ตารางท่ี6-3) ดังน้ี 

(1)  ลักษณะทางประชากรและสังคม  กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง  มี

อัตราสวนเพศหญิงตอเพศชาย เทากับ 67.3 : 32.7 มีอายุเฉล่ียเทากับ 48.6 ป สวนใหญไดรับการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาตอนตน และเกือบท้ังหมดนับถือศาสนาพุทธ  มากกวารอยละ 80 มีสถานภาพสมรสเปนสมรสและอยู

กับคูสมรสในปจจุบัน  ในจํานวนท่ีเคยสมรสมีจํานวนบุตรเกิดรอดโดยเฉลี่ยเทากับ 3.2 คน  มีจํานวนสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 5 คน สวนใหญเกิดและเติบโตในหมูบานท่ีศึกษา  ในจํานวนผูท่ียายถ่ินเขามานั้นมีระยะเวลา

การอยูอาศัยเฉล่ียเทากับ 47.5 ป  สาเหตุสําคัญท่ียายเขามาอยูอาศัยในหมูบานท่ีอยูในปจจุบันน้ันเพราะเหตุผล

ดานการแตงงาน ครอบครัว หรือสวนตัว และการประกอบอาชีพ  ลักษณะของบานท่ีอยูอาศัยในปจจุบันเปนบานท่ีมี

ลักษณะถาวรสวนใหญเปนบานไมชั้นเดียวสรางดวยไมใตถุนสูง  และเปนบานไม 2 ชั้นสรางดวยไมผสมอิฐหรือปูน  

และเกือบท้ังหมดไมตองการยายถ่ินออกไปอยูท่ีอื่น ๆ  อีก 
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ตารางที่  6-3  จํานวนและรอยละของความรู และความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี  

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ จํานวน (251) รอยละ 

การไดยิน/ รูเร่ืองเกี่ยวกับโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี ของโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต   

   ไมเคยไดยิน/ รูเร่ืองเลย 204 81.3 

   เคยไดยินจาก :- (ตอบไดมากกวา 1 คําตอบ) 47 18.7 

     คนในบาน/ เพื่อนบาน 17 36.2 

     ผูใหญบาน/ กํานัน 13 27.7 

     เจาหนาที่การไฟฟาฝายผลิต 12 25.5 

     เจาหนาที่ราชการอื่นๆ 9 19.1 

    อื่นๆ นอกจากน้ี 0 0.0 

การชวยงานใหกับโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี   

   ไมทําเพราะไมมีเวลาวาง 84 33.5 

   ไมทํา ไมมีเหตุผล 71 28.3 

   ยังไมแนใจ 42 16.7 

   ทําแนนอน 54 21.5 

ความคิดเห็นที่มีตอโครงการฯ ในดานความจําเปนที่มีตอการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ   

   ไมมีความจําเปน 39 15.5 

   มีความจําเปน 132 52.6 

   ไมทราบ/ ไมตอบ 80 31.9 

ความคิดเห็นที่มีตอโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี ตอการสรางงานและการจางงาน   

   ไมมีการสรางงานและการจางงานเพิ่มข้ึน 33 13.1 

   มีการสรางงานและการจางงานเพิ่มข้ึน 144 57.4 

   ไมทราบ/ ไมตอบ 74 29.5 

ความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี และการแผวถางปาออกไปจากจุดกึ่งกลางขางละ 30 เมตร  

บนเขาบริเวณชายแดนไทย-ลาว ที่มีตอการดํารงชีวิต   

ดานการประกอบอาชีพ   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 60 23.9 

   มีผลเสีย 15 6.0 

   มีผลดี 11 4.4 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 165 65.7 

ดานจํานวนผลผลิตตอไร   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 60 23.9 

   มีผลเสีย 16 6.4 

   มีผลดี 10 4.0 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 
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ตารางที่ 6-3  (ตอ)   

ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ จํานวน (251) รอยละ 

ดานคาใชจายในการเพาะปลูก   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 55 21.9 

   มีผลเสีย 13 5.2 

   มีผลดี 10 4.0 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 133 53.0 

ดานรายไดจากการเพาะปลูก   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 54 21.5 

   มีผลเสีย 13 5.2 

   มีผลดี 13 5.2 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 171 68.1 

ดานรายจายรวม   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 51 20.3 

   มีผลเสีย 16 6.4 

   มีผลดี 9 3.6 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 175 69.7 

ดานรายไดรวม   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 52 20.7 

   มีผลเสีย 14 5.6 

   มีผลดี 11 4.4 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 174 69.3 

ดานความเปนอยูโดยทั่วไป   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 59 23.5 

   มีผลเสีย 6 2.4 

   มีผลดี 30 12.0 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 156 62.2 

ดานปาไมในบริเวณนี้   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 45 17.9 

   มีผลเสีย 61 24.3 

   มีผลดี 7 2.8 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 138 55.0 
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ตารางที่ 6 -3  (ตอ)  

ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ จํานวน (251) รอยละ 

ดานน้ําในการเพาะปลูก   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 48 19.1 

   มีผลเสีย 37 14.7 

   มีผลดี 8 3.2 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 158 62.9 

ดานความสวยงามตามธรรมชาติ   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 55 21.9 

   มีผลเสีย 44 17.5 

   มีผลดี 7 2.8 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 145 57.8 

ดานสภาพอากาศ   

   ไมมีผลดี หรือผลเสีย 49 19.5 

   มีผลเสีย 37 14.7 

   มีผลดี 7 2.8 

   ยังสรุปไมไดหรือไมแนใจ 158 62.9 

ความคิดเห็นที่เห็นดวยกับขอความในโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี    

ระหวางการกอสรางโครงการฯ   

1. การพังทะลายของดินงายข้ึน 168 66.9 

2. ปริมาณสัตวน้ําในลําหวย/ ลําคลอง/ แมน้ํา ลดลง 113 45.0 

3. ทําใหตนไมบนภูเขาถูกทําลายมากข้ึน 174 69.3 

4. ทําใหเขาไปหาผลไมปา/ ขุดหนอไมปาไดงายข้ึน 92 36.7 

5. ทําใหชาวบานเขาไปเพาะปลูกพืชสะดวกข้ึน 65 25.9 

6. ทําใหเขาไปแผวถางปาเพื่อเพาะปลูกงายข้ึน 79 31.5 

7. ทําใหปริมาณฝนลดลง 92 36.7 

8. ทําใหน้ําในลําหวย/คลอง/แมน้ําลดลง 84 33.5 

9. ทําใหน้ําปาไหลทวมเรือกสวนไรนาของชาวบานงายข้ึน 109 43.4 

10. เปนการทําลายตนน้ําลําธาร 150 59.8 

11. ทําใหปริมาณผลผลิตการเกษตรของทานลดลง 94 37.5 

12. ทําใหเกิดเสียงดังรบกวนจากการทํางานของเครื่องจักรมากข้ึน 127 50.6 

13. ทําใหชาวบานสูญเสียที่ดินทํากิน 127 50.6 

14. ทําใหสูญเสียรายไดจากการหาของปา 77 30.7 

15. ทําใหฝุนละอองฟุงกระจายมากข้ึน 115 45.8 

16. ทําใหเกิดเสียงหนวกหู นารําคาญจากการทํางานของ เคร่ืองจักร 127 50.6 

17. ทําใหเกิดอากาศในบริเวณนี้นอนมากข้ึน 89 35.5 
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ตารางที่ 6-3 (ตอ)    

ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ จํานวน (251) รอยละ 
18. ทําใหมีขโมยในชุมชนชุกชุมมากข้ึน 56 22.3 

19. ทําใหการคาขายของตางๆ ของชาวบานดีข้ึน 91 36.3 

20. ทําใหชาวบานมีงานทํามากข้ึน 110 43.8 

21. ทําใหชาวบานเปนโรคทางเดินหายใจมากข้ึน 77 30.7 

22. ทําใหสูญเสียความเปนสวนตัว 67 26.7 

23. ทําใหเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรไป-มาของชาวบานงายข้ึน 74 29.5 

24. ทําใหปริมาณการจราจรมีมากข้ึน 69 27.5 

25. ทําใหมีคนแปลกหนาเขามาในหมูบานมากข้ึน 127 50.6 

     เฉลี่ยของความคิดเห็นที่เห็นดวยกับโครงการระหวางการกอสรางโครงการ 14.18 56.7 

ภายหลังการกอสรางโครงการ   

1. ทําใหเกิดแนวปองกันไฟปา 80 31.9 

2. ทําใหเขาไปตัดตนไมไดงายข้ึน 89 35.5 

3. ทําใหเขาไปเก็บหาของปาตาง ๆ ไดงายข้ึน 89 35.5 

4. ทําใหเขาไปเก็บผลไมไดงายข้ึน 61 24.3 

5. ทําใหเขาไปลาสัตวปาไดงายข้ึน 55 21.9 

6. ทําใหเขาไปเพาะปลูกพืชผลไดงายข้ึน 55 21.9 

7. ทําใหขยายพื้นที่เพาะปลูกไดงายข้ึน 59 23.5 

8. ทําใหปริมาณฝนลดลง 80 31.9 

9. ทําใหปริมาณนํ้าในลําหวย/ ลําธาร/ คลอง/ แมน้ําลดลง 74 29.5 

10. ทําใหเกิดน้ําไหลทวมเรือกสวนไรนาของชาวบานงายข้ึน 82 32.7 

11. เปนการทําลายทัศนียภาพ/ ความสวยงามตามธรรมชาติอยางถาวร 100 39.8 

12. ทําใหเจาของที่ดินที่มีสายสงพาดผานไดเงินคารอนสิทธิ์ 156 62.2 

13. ทําใหผลผลิตการเกษตรของทานลดลง 99 39.4 

14. ทําใหเกิดฝุนละอองฟงกระจายมากข้ึน 41 16.3 

15. ทําใหอากาศรอนมากข้ึน 36 14.3 

16. ทําใหเกิดลม พายุ แรงมากข้ึน 31 12.4 

17. ทําใหรายไดจากการเกษตรลดลง 41 16.3 

18. ทําใหหมูบานของทานมีความเจริญมากข้ึน 205 81.7 

19. ทําใหคนในหมูบานมีงานทํามากข้ึน 159 63.3 

20. ทําใหมีไฟฟาใชอยางไมขาดแคลน 212 84.5 

21. ทําใหเกิดการพัฒนาดานพลังงานแกชุมชนและประเทศชาติ 215 85.7 

22. ทําใหเกิดความกลัววาจะเกิดอันตรายตอการร่ัวไหลของกระแสไฟฟา 66 26.3 

23. ทําใหดินและหินตามเชิงเขาเกิดการพังทะลายไดงายข้ึน 62 24.7 

 

6-24รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



  ตารางที่ 6-3  (ตอ)  
ความรูและความคิดเห็นที่มีตอโครงการ จํานวน (251) รอยละ 

ภายหลังการกอสรางโครงการ   

24. ทําใหหมูบานของทานมีความเจริญมากข้ึน 195 77.7 

25. เปนการวางแผนปองกันการขาดแคลนพลังงานไฟฟาไวอยางดี 205 81.7 

     เฉลี่ยของความคิดเห็นที่เห็นดวยกับโครงการภายหลังการกอสรางโครงการ 18.59 

     รอยละของความคิดเห็นที่เห็นดวยกับโครงการภายหลังการกอสรางโครงการ 74.3 

ความคิดเห็นที่มีตอโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควีโดยสรุป   

   ไมเห็นดวย 27 10.8 

   เห็นดวย 175 69.7 

   ไมมีความคิดเห็น/ไมแนใจ 49 19.5 

 

(2)  ลักษณะทางเศรษฐกิจ  กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพดาน

การเกษตรโดยเฉพาะการทํานา และทําไรตาง ๆ  รองลงไปไดแกประกอบอาชีพดานคาขายหรือประกอบธุรกิจ

สวนตัวตาง ๆ  และกวาคร่ึงหน่ึงไมมีอาชีพรองหรือเสริม ในจํานวนท่ีมีอาชีพรองหรือเสริมน้ันสวนใหญประกอบ

อาชีพรองหรือเสริมดานการเกษตร และ/หรือเล้ียงสัตว  มีรายไดจากการประกอบอาชีพหลักเฉล่ียตอปเทากับ 

27,166.77 บาท  รายไดจากการประกอบอาชีพรองหรือเสริมเฉล่ียตอปเทากับ 17,536.62 บาท  สวนรายไดรวมของ

ครัวเรือนเฉล่ียตอปเทากับ 40,656.43 บาท   และมีรายจายรวมเฉล่ียตอปเทากับ 27,381.85 บาท  สําหรับภาวะ

หน้ีสินในปจจุบันเฉล่ียเทากับ 52,215.81 บาท  และรอยละ 80 ไมตองการเปล่ียนอาชีพท่ีทําอยูในปจจุบัน  ในดาน

จํานวนท่ีดินท่ีถือครองนั้นสวนใหญมีท่ีดินท่ีถือครอง 1 แปลง  โดยมีขนาดท่ีดินเฉล่ียเทากับ 9.5 ไร 

(3)  ลักษณะทางสาธารณสุข  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  กลุม

ตัวอยางมากกวารอยละ 80 มีไฟฟาใช  ในจํานวนท่ีไมมีไฟฟาใชน้ันสวนใหญใชตะเกียงนํ้ามันในการใหแสงสวาง  

กวารอยละ 80  ไมมีการกําจัดนํ้าเสียในครัวเรือนหรือปลอยใหซึมลงดินไปเอง  การกําจัดขยะสวนใหญใชวิธีการกอง

รวมกันไวรอเผาหรือฝง  นํ้าท่ีใชในการบริโภคและอุปโภคสวนใหญไดแก  นํ้าประปาหมูบาน  สวนการนํานํ้ามาผาน

กรรมวิธีตาง ๆ  กอนด่ืมน้ัน  พบวา  มากกวารอยละ 50ไมทํา  ท่ีทําน้ันสวนใหญใชวิธีการตม และการกรอง  สําหรับ

นํ้าท่ีใชในการเกษตรน้ันสวนใหญใชนํ้าจากนํ้าฝน และนํ้าจากลําหวย ลําคลอง ลําธารตาง ๆ  และเกือบรอยละ 75 

ไมมีปญหาหรือขาดแคลนนํ้าท่ีใชในดานการเกษตร ในดานการมีและการใชสวมน้ัน  ท้ังหมดมีสวมใชและเกือบ

ท้ังหมดเปนสวมซึมหรือสวมราดน้ํา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการมีสุขอนามัยท่ีดี และเกือบทุกครัวเรือนรูจักและดําเนินการ

กําจัดลูกนํ้าในบริเวณบานของตนเอง และกวารอยละ 70  ตอบวามีหนวยปองกันมาลาเรียมาชวยพนยาดวย  สวน

ใหญใชวิธีการปองกันการปฏิสนธิดวยวิธีการตาง ๆ  โดยสวนใหญใชวิธีการทําหมันหญิง  และการรับประทานยาเม็ด

คุมกําเนิด  สําหรับการเจ็บปวยของกลุมตัวอยางและของสมาชิกในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมาน้ัน  พบวา  สวนใหญ

ปวยเปนโรคหวัด หรือไขหวัด  รองลงไปไดแกปวยเปนโรคเกี่ยวกับระบบกลามเนื้อตาง ๆ  โดยกวารอยละ 80 ไป

รักษาพยาบาลท่ีศูนยสาธารณสุข หรือสถานีอนามัย 
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



(4)  การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ  และคุณคาส่ิงแวดลอม  กลุม

ตัวอยางกวารอยละ 80 ใชไมฟน รองลงไปไดแก ใชกาซเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม  โดยสวนใหญหามาจากปาใกล ๆ 

หมูบาน  ในดานไมท่ีใชปลูกสรางและซอมแซมบานน้ันสวนใหญตัดมาจากปาใกล ๆ  บาน   สําหรับการเคยเขาไปใน

บริเวณท่ีจะมีการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี ติดชายแดนไทย-ลาวน้ัน กวารอยละ 75 ไมเคยเขาไป  ในจํานวน

ท่ีเขาไปน้ันก็เพื่อเก็บหาของปาและลาสัตวเปนสวนใหญ  และเมื่อถามถึงการเกิดไฟปาในบริเวณใกลเคียงในรอบปท่ี

ผานมา  พบวา  สวนใหญตอบวาไมมีไฟปาเกิดข้ึน  ในจํานวนท่ีตอบวามีน้ันท้ังหมดตอบวามีไมเกิน 4 คร้ังตอป   

สวนการมีโบราณวัตถุตาง ๆ  ในหมูบานน้ันกวารอยละ 80ตอบวาไมมี  และเมื่อถามถึงความคิดเห็นเก่ียวกับความ

อุดมสมบูรณของทรัพยากรปาไม สัตวปา โบราณวัตถุตางๆ รวมท้ังนักทองเท่ียวในรอบ 5 ปท่ีผานมากับปจจุบัน  

พบวาในปจจุบันมีนอยกวาในอดีตในเกือบทุกดาน  

(5)  ความปลอดภัยในชีวิต  และทรัพยสินเก่ียวกับการลักขโมย จี้ ปลน ทะเลาะ

วิวาท ทํารายรางกายในหมูบาน  และภายในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา  พบวาสวนใหญตอบวาไมมี  ท่ีตอบวามีก็มี

นอยมากไมเกิน 10 คร้ังตอป  และเกือบท้ังหมดเห็นวาในหมูบานท่ีอาศัยอยูในปจจุบันน้ันมีความปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพยสินมาก 

(6)  การเปนสมาชิกกลุมทางสังคมและการมีสวนรวม  สวนใหญไมไดเปน

สมาชิกกลุมทางสังคมใด ในจํานวนท่ีเปนสมชิกกลุมตาง ๆ  น้ันสวนใหญเปนสมาชิกกลุมสหกรณการเกษตร และ

กลุมกองทุนหมูบาน และในจํานวนท่ีเปนสมาชิกกลุมทางสังคมน้ันสวนใหญเห็นวามีประโยชนปานกลางและมาก 

และกวารอยละ 80  มีสวนรวมกิจกรรมในชุมชน โดยสวนใหญออกทั้งแรงงานและเงิน  สวนการติดตามขาวสาร

การเมืองน้ันเกือบรอยละ 75  ติดตามขาวสารท้ังการเมืองในระดับทองถิ่น และระดับประเทศ โดยติดตามจากส่ือ

โทรทัศน และส่ือบุคคลมากท่ีสุด  สําหรับผูนําในการพัฒนา และการใหความรู หรือสงเสริมการประกอบอาชีพน้ัน 

สวนใหญไดแกผูใหญบาน หรือผูชวยผูใหญบาน และสมาชิก หรือกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

(7)  ความรู และความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี 

สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต จังหวัดนาน  กลุมตัวอยางสวนใหญไมเคยไดยิน หรือรูเร่ือง ในจํานวนท่ีเคย

ไดยินหรือรูเร่ือง สวนใหญรูเร่ืองหรือไดยินมาจากเพื่อนบาน คนในบาน ผูใหญบาน กํานัน และเจาหนาท่ีของการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  และกวารอยละ 50  เห็นวาโครงการน้ีมีความจําเปนตอการพัฒนาชุมชนและ

ประเทศชาติ  และเมื่อถามถึงวาโครงการน้ีจะมีผลตอการดํารงชีวิตในดานการประกอบอาชีพ  จํานวนผลผลิต 

รายได รายจาย ความเปนอยูโดยท่ัวไป  ดานปริมาณปาไมดาน  ปริมาณนํ้าในการเพาะปลูก  ความสวยงามตาม

ธรรมชาติ  และสภาพอากาศ พบวา สวนใหญเห็นวายังสรุปไมได แตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเฉพาะผลดี กับ

ผลเสีย พบวา  มีผลเสียมากกวาผลดีในเกือบทุกดานยกเวนดานความเปนอยูโดยท่ัวไป  ไมมีผลดีหรือผลเสียใด ๆ  

และเมื่อถามถึงความตองการเขามามีสวนรวมกับโครงการ รอยละ 33.5 ไมอยากเขามามีสวนรวมกับโครงการโดย

การเขามารับจางแรงงานใหกับโครงการเพราะไมมีเวลา  สําหรับความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการไดแยกเปนประเด็นตาง 

ๆ  ออกเปนรายขอยอยๆ ท้ังเชิงลบและเชิงบวกจํานวน 25 ขอยอยสําหรับในระหวางการกอสราง และ 25 ขอยอย

สําหรับภายหลังการกอสราง หรือชวงการดําเนินการของโครงการ พบวาในระหวางการกอสรางโครงการ มีความ
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



4) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

ตามท่ีมีการนําเสนอรายงานการศึกษาสภาพปจจุบันในดานสังคมและเศรษฐกิจ โดยใช

ขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูล กชช 2 ค. และมีขอคิดเห็นจากท่ีประชุมในเรื่องการเปรียบเทียบขอมูลเดิม เมื่อปพ.ศ. 

2540 ท่ีเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกับตัวอยางท้ัง 9 หมูบานในเขตตําบล

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน กับการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากแหลงขอมูล กชช 2 ค. รายหมูบาน 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน พ.ศ. 2550 พบวามีขอมูลบางสวนท่ีไมสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได 

จึงไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามกับตัวอยางจํานวน 251 ราย 

เมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 เพื่อนํามาเปรียบเทียบในสวนท่ีขาดตามท่ีมีขอคิดเห็นจากท่ีประชุม ดังรายละเอียดใน

ตารางท่ี 6-5 ซึ่งอธิบายไดดังน้ี 

4.1)  ลักษณะทางประชากร และสังคม จากรายงานการศึกษา EIA ฉบับเดิม (ป 2540) 

รายงานวา มีชุมชน 9 หมูบาน จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 513 ครัวเรือน และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 5 คน 

และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลฑุติยภูมิจากแหลงขอมูล กชช.2 ค. พบวา มีชุมชน 9 หมูบาน โดยจํานวน

ครัวเรือนท้ังหมด 612 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวม 2,160 คน และมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย 3.5 คน สวน

การศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 จากตัวอยางจํานวน 251 

พบวา เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอัตราสวนเพศเทากับรอยละ 67.3 อายุเฉล่ียเทากับ 48.6 ป จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาตนเปนสวนใหญ มีจํานวนบุตรเกิดรอดเฉล่ียเทากับ 3.2 คน มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉล่ีย

เทากับ 5.0 คน สวนใหญเกิด และเติบโตในหมูบานท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน ในจํานวนผูท่ียายเขามาน้ันเขามาอยูอาศัย

เฉล่ีย 47.5 ป 

4.2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ จากรายงานการศึกษา EIA ฉบับเดิม (ปพ.ศ. 2540) รายงาน

วา มีการประกอบอาชีพดานการเกษตร (ทําไร) เปนสวนใหญ และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลทุติยภูมิจาก

แหลงขอมูล กชช.2 ค. พบวา ประกอบอาชีพดานการเกษตร (ทําไร  ทํานา) รับจาง เล้ียงสัตว และอื่น ๆ และสวน

ใหญไมมีสิทธิในท่ีดินทํากิน สวนการศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเมื่อวันท่ี  8-12 สิงหาคม 

2551 จํานวน 251 ตัวอยาง พบวา สวนใหญประกอบอาชีพดานการเกษตร รองลงไปไดแก ประกอบอาชีพ  

6-27รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



ตารางที่ 6-4  ประเด็นจากการสอบถามความคิดเห็นประชาชน  และแนวทางแกไข 

ประเด็นสําคัญ แนวทางแกไข 

1.  ไมเคยไดยิน หรือรูเร่ืองโครงการ ประชาสัมพันธโครงการใหมากขึ้น  อยางตอเน่ืองเพื่อสราง

ความเขาใจถึงความจําเปนในการกอสรางโครงการ  และการ

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี  รวมท้ังมาตรการในการ

ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ  

(แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ  และสังคม) 

2.  ผลกระทบตอการดํารงชีวิต หลังจากกอสรางแลวเสร็จใหรีบคืนพื้นท่ีโดยเร็ว  พรอมกับปลูก

พืชคลุมดินตาง ๆ เชน หญาแฝก  เอาไวเพื่อปองกันการกัดเซาะ

ของหนาดิน   

ในพื้นท่ี 1.4 ตร.กม. ไมมีผลกระทบ

ตอการดํารงชี วิต โดย ท่ัวไปของ

ราษฎรในพ้ืนท่ี แตอาจจะมีผลเสีย

ดานทัศนียภาพอยูบาง  

(แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ  และสังคม) 

3.  กลุมตัวอยาง รอยละ 10.8 ไมเห็น

ดวยกับโครงการเน่ืองจากความ

กังวลวา  ระบบสงไฟฟาจะพาดผาน

พื้นท่ีทํากิน  ทําใหการใชประโยชน

พื้นท่ีไมสามารถทําได และคารอน

สิทธิ์ในพื้นท่ีทํากิน 

1.  ประชาสัมพันธโครงการ   เพื่อชี้แจงใหประชาชนไดทราบ

โดยเฉพาะ ความวิตกกังวลในดานตาง ๆ   

2.  การสํารวจ  และทําความเขาใจกับประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบโดยตรงจากโครงการ  เน่ืองจากแผนการจัดการเร่ือง

ท่ีดิน  และคารอนสิทธิ์ใหมีความเหมาะสม  และเปนธรรม 

 
ดานคาขาย หรือธุรกิจสวนตัวตาง ๆ สวนใหญไมมีอาชีพรอง หรืออาชีพเสริม มีรายไดรวมของครัวดรือนเฉล่ียเทากับ

40,656.43 บาท มีรายจายรวมเฉล่ียเทากับ 27,381.85 บาท สวนใหญเปนหน้ี และมีหน้ีโดยเฉล่ียเทากับ 52,215.81 

บาท โดยกูยืมมาจากกองทุนหมูบาน และธกส. 

4.3) ลักษณะดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ จากรายงานการศึกษา 

EIA ฉบับเดิม (ปพ.ศ. 2540) รายงานวา สวนใหญไดรับการบริการทางดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลฑุติยภูมิจากแหลงขอมูล กชช.2 ค. พบวา ไดรับการบริการ

ทางดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไดแก โรงเรียน เสนทางคมนาคม ไฟฟา แหลงนํ้า เปนตน 

สวนการศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 จํานวน 251 ตัวอยาง 

พบวา สวนใหญบริโภค และอุปโภคนํ้าจากนํ้าประปาหมูบาน นํ้าในการเกษตรสวนใหญใชนํ้าฝน และนํ้าจากลําหวย 

ลําธาร คลอง มีสวมใช และสวนใหญเปนสวมซึม หรือสวมราดนํ้า การกําจัดขยะสวนใหญกองไวเพื่อรอเผา หรือฝง 

มีการกําจัดลูกนํ้าในบริเวณบาน ในรอบปท่ีผานมาสวนใหญเจ็บปวย โดยเจ็บปวยดวยโรคหวัด หรือไขหวัดใหญ 

และระบบกลามเนื้อตาง ๆ โดยสวนใหญรักษาพยาบาลท่ีศูนยสาธารณสุข หรือสถานีอนามัย และโรงพยาบาล หรือ

คลินิค 
 

6-28รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



ตารางที่ 6-5 เปรียบเทียบขอมูลลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม ระหวางผลการศึกษาในรายงานการ   

วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป 2540 และการศึกษาในสภาพปจจุบัน 
รายงานการศึกษา EIA  

ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 

ผลการศึกษาในปจจุบัน ผลการศึกษาในปจจุบัน 
ฉบับเดิม 

(ปพ.ศ. 2550) (
(ปพ.ศ. 2540) 

ปพ.ศ. 2551) 

แหลงที่มาของขอมูล - แบบสอบถาม จํานวน 161 

ตัวอยาง 

- ขอมูล กชช. 2 ค.  - แบบสอบถาม จํานวน 251 

ตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากร 

และสังคม 

- ชุมชน 9 หมูบาน - ชุมชน 9 หมูบาน - ชุมชน 9 หมูบาน 

- จํานวนทั้งหมด 513 ครัวเรือน - จํานวนท้ังหมด 612 ครัวเรือน - จํานวนท้ังหมด 612 ครัวเรือน 

- จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 5 คน 

- จํานวนประชากร 2,160 คน - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 5 คน - จํานวนสมาชิกในครัวเรือน

เฉล่ีย 3.5  คน 

6-29

ลักษณะทางเศรษฐกิจ - ประกอบอาชีพดาน

การเกษตร (ทําไร) 

- ประกอบอาชีพดาน

การเกษตร (ทําไร  ทํานา) 

รับจาง เล้ียงสัตว และอ่ืน ๆ 

- ประกอบอาชีพดาน

การเกษตร (ทําไร ทํานา) 

- คาขาย/ ประกอบธุรกิจ

สวนตัว  - ไมมีสิทธิในท่ีดินทํากิน 

- ไดรับการบริการทางดาน

สาธารณสุข สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

ลักษณะดาน

สาธารณสุข 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

- ไดรับการบริการทางดาน

สาธารณสุข สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

- ไดรับการบริการทางดาน

สาธารณสุข  สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ ไดแก  โรงเรียน 

เสนทางคมนาคม ไฟฟา  แหลง

น้ํา เปนตน 

การใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ 

และคุณคาทาง

ส่ิงแวดลอม 
 

- ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมฟน 

ไมเพ่ือการกอสราง สัตวปา 

ของปา เปนตน 

- ไมมีขอมูล - ใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมฟน 

ไมเพ่ือการกอสราง สัตวปา 

ของปา เปนตน 

ความรู และความ

คิดเห็นที่มีตอโครงการ 
 

- เห็นดวยกับโครงการ และไมมี

กลุมตอตาน 

- ไมมีขอมูล - เห็นดวยกับโครงการ รอยละ

69.7 และไมมีกลุมตอตาน 

การมีสวนรวมของ

ชุมชน และภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

- ไมมีขอมูล - มีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น  และเปนสมาชิกกลุม 

- มีสวนรวมในการแสดงความ

คิดเห็น  และเปนสมาชิกกลุม 

 - มีภูมิปญญาทองถ่ิน หรือ

ปราชญทองถ่ิน 

- มีศูนยการเรียนรูชุมชน 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต                            

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 



4.4) การใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคาทางส่ิงแวดลอม รายงานการศึกษา 

EIA ฉบับเดิม(ปพ.ศ. 2540) รายงานวา มีการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ เชน ไมฟน ไมเพื่อการกอสราง 

สัตวปา ของปา เปนตน และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลฑุติยภูมิจากแหลงขอมูล กชช.2 ค. พบวา ไมมี

ขอมูลในสวนน้ี สวนการศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 จํานวน 

251 ตัวอยาง พบวา สวนใหญใชไมฟนเปนเชื้อเพลิงในการหุงตม รองลงไปไดแก ใชแกส สําหรับไมฟนสวนใหญหา

มาจากบริเวณปาใกล ๆ และเคยพบเห็นสัตวปาในบริเวณใกล ๆ หมูบาน 

4.5) ความรู และความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ รายงานการศึกษา EIA ฉบับเดิม (ปพ.ศ. 

2540) รายงานวา ประชาชนเห็นดวยกับโครงการ และไมมีกลุมตอตาน และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลฑุ

ติยภูมิจากแหลงขอมูล กชช.2 ค. พบวา ไมมีขอมูลในสวนน้ี สวนการศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามเมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 จํานวน 251 ตัวอยาง พบวา มีความคิดเห็นท่ีเห็นดวยกับโครงการใน

ภาพรวมเทากับรอยละ 69.7 

4.6) การมีสวนรวมของชุมชน และภูมิปญญาทองถ่ิน รายงานการศึกษา EIA ฉบับเดิม 

(ปพ.ศ. 2540) รายงานวา ไมมีขอมูลในสวนน้ี และผลการศึกษาในปจจุบันโดยใชขอมูลฑุติยภูมิจาก กชช.2 ค. 

พบวา มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และเปนสมาชิกกลุม มีภูมิปญญาทองถ่ิน หรือปราชญทองถ่ิน มีศูนยการ

เรียนรูชุมชน สวนการศึกษาในปจจุบันโดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามเมื่อวันท่ี 8-12 สิงหาคม 2551 จํานวน 

251 ตัวอยาง พบวา สวนใหญไมไดเปนสมาชิกกลุมทางสังคม ในจํานวนท่ีเปนน้ันสวนใหญเปนสมาชิกกลุมกองทุน

หมูบาน รองลงไปไดแก กลุมสหกรณการเกษตร และธกส. โดยเห็นวามีประโยชนปานกลาง และมากเปนสวนใหญ 

และมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชนในทุกกิจกรรมท่ีมีเปนสวนใหญ 

6.2.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

1.1) ลักษณะทางประชากร และสังคม ไมมีผลกระทบทางดานประชากร และสังคมตอ

ประชาชนในพื้นท่ีศึกษา เน่ืองมาจากกิจกรรมของโครงการไมทําใหลักษณะทางประชากร และสังคมเปล่ียนแปลงไป

แตอยางใด เน่ืองจากเปนการกอสรางในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ เทาน้ัน 

1.2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ มีผลกระทบทางทั้งทางบวก และทางลบระดับนอย โดย

ผลกระทบทางลบระดับนอย ไดแก ดานอาชีพ การถือครองที่ดิน และรายได  เน่ืองมาจากประชาชนสวนใหญเปน

เกษตรกรซึ่งในขณะดําเนินการกอสรางน้ัน จะมีกิจกรรมตาง ๆ บางอยางท่ีอาจเปนอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เชน การขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ เปนตน ซึ่งเกิดจากผลกระทบเฉพาะชวงการกอสราง

เทาน้ัน สวนผลกระทบทางบวกระดับนอย อาจจะมีการจางแรงงานเกิดขึ้นซึ่งเปนแรงงานในทองถ่ิน และก็จะเกิด

การคาขายของตาง ๆ เล็ก ๆ นอยๆ ทําใหมีรายไดหมุนเวียนเพิ่มขึ้น แตก็มีเพียงสวนนอย และชั่วคราวเทาน้ัน  

1.3) ลักษณะทางดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  มีผลกระทบดาน

ลบระดับนอยตอลักษณะทางดานสาธารณสุข  เน่ืองจากกิจกรรมการกอสรางโครงการตองมีการคมนาคมขนสงวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุไดท้ังตอประชาชนในพื้นท่ี และตอเจาหนาท่ีเอง  ดังน้ัน ความปลอดภัยใน

การเดินทางของประชาชน และบุคคลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ หรือเขามาในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ อาจสงผลตอความไม
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สรุปโดยรวม ประเมินไดวาไมมีผลกระทบ (0) เน่ืองจากชุมชนที่ศึกษาต้ังอยูหางจากพื้นท่ี

ดําเนินการ และไมมีกิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ี และกิจกรรมของโครงการ 

2) ภายหลังการกอสราง 

2.1) ลักษณะทางประชากร และสังคม ไมมีผลกระทบทางดานประชากร และสังคม 

เน่ืองจากการดําเนินโครงการไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงทางดานประชากร และสังคม และโครงการท่ีเกิดขึ้นก็ไมได

มีสวนในการดึงดูดใหประชาชนยายเขามาอยู และใชประโยชนในพื้นท่ีมากขึ้นดวย  

2.2) ลักษณะทางเศรษฐกิจ ไมมีผลกระทบทางดานเศรษฐกิจตอประชาชนในพื้นท่ี  

เพราะลักษณะของโครงการเปนเพียงการต้ังเสาไฟฟาเพื่อกอสรางระบบสงไฟฟาเทาน้ัน ไมมีการเวนคืน หรือรอน

สิทธิ์ในท่ีดินถือครอง เน่ืองจากเปนสภาพพื้นท่ีสูงชัน และต้ังอยูติดเขตชายแดนไทย-สปป.ลาว จึงไมมีกิจกรรมของ

มนุษยในพื้นท่ีน้ัน จึงไมสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ รายได และรายจายท่ีเปนอยูเดิม 

2.3) ลักษณะทางสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ไมมีผลกระทบตอ

ลักษณะทางดานสาธารณสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตอประชาชนในพื้นท่ีแตอยางใด เพราะหลังการ

ดําเนินโครงการไมมีกิจกรรมท่ีสงผลถึงการเปล่ียนแปลงทางดานสาธารสุข สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

รวมท้ังการฟนคืนสภาพเขาสูภาวะปกติตามธรรมชาติ 

สรุปโดยรวม ประเมินไดวาไมมีผลกระทบ (0) เน่ืองจากชุมชนที่ศึกษาต้ังอยูหางจาก

พื้นท่ีดําเนินการ ไมมีกิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ี และกิจกรรมของโครงการซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความ

เปนอยูของชุมชน 

การประเมินผลกระทบในระหวางการกอสรางโครงการ และภายหลังการกอสราง

โครงการน้ัน ในระหวางการกอสรางโครงการ มีผลกระทบในดานสังคม เศรษฐกิจ สาธารณสุข สุขภาพอนามัย และ

ความคิดเห็น ดานลบระดับตํ่า ในทางลบ ไดแก โครงการอาจเปนอุปสรรคตอการประกอบอาชีพ และรายไดอยูบาง 

ในทางบวก ไดแก อาจทําใหเกิดการจางแรงงานเพิ่มขึ้น การคาขายของเล็ก ๆ นอย ๆ  ของชาวบานดีขึ้นทําใหมี

รายไดเพิ่มมากข้ึน  แตเปนชวงระยะเวลาส้ัน ๆ  สวนดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย และสาธารณูปโภคน้ันมี

ผลกระทบในดานลบระดับตํ่า เน่ืองจากในระหวางการกอสรางโครงการ จะตองมีการขนยายวัสดุส่ิงของตาง ๆ  ซึ่ง

อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางไดเพราะปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้น  เกิดเสียงดัง  ฝุนฟุงกระจาย  ไมไดรับ

ความสะดวกในการคมนาคมขนสงพืชผลการเกษตรตาง ๆ  แตก็เปนชวงระยะเวลาส้ัน ๆ  ในทางบวกก็คือคิดวาจะมี

งานทํามากข้ึน  ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น  การคาขายของตาง ๆ  จะดีขึ้นแตก็เปนชวงระยะเวลาส้ัน ๆ  สวนภายหลังการ

กอสรางโครงการ หรือในชวงการดําเนินการของโครงการ  ไมมีผลกระทบทางดานคุณคาตอคุณภาพชีวิตในทุกดาน  

แตเมื่อพิจารณาในรายดาน พบวา มีผลกระทบท้ังในดานบวกและดานลบในระดับตํ่า  ในทางบวก ไดแก เปน

หลักประกันความม่ันคงในการมีไฟฟาใชอยางไมขาดแคลน ทําใหมีการพัฒนาในดานตาง ๆ  อยางตอเน่ืองตามมา  

สวนในทางลบ ไดแก ในชวงท่ีจะตองมีการซอมบํารุงระบบเทาน้ัน 
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6.3 โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

6.3.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษา และสํารวจแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร   

ตาง ๆ ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณใกลเคียง 

2) เพื่อศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอคุณคาทางประวัติศาสตรจากการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางปองกันแกไข และมาตรการลดผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น หากขอมูล

สภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

6.3.2 วิธีการศึกษา 

1) รวบรวมขอมูลตามท่ีไดมีการศึกษาไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) 

ฉบับเดิม และขอมูลท่ีมีหนวยงานตาง ๆ ไดศึกษาไว 

2) ขอบเขตการศึกษา ศึกษา และสํารวจแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตรท่ีปรากฏในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง รวมท้ังอางอิงขอมูลจากรายงาน EIA ฉบับเดิม

เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานประกอบในการศึกษา 

3) การสํารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบแหลงคุณคาทางประวัติศาสตรในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

และพื้นท่ีใกลเคียง 

4) ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอแหลงคุณคาทางประวัติศาสตร 

5) เสนอแนะแนวทางปองกันแกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจ

เกิดขึ้น หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

6.3.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม 

ปพ.ศ. 2540 

ขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ป

พ.ศ. 2540 ของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการหงสาลิกไนต ซึ่งทําการศึกษาโดยใชแบบสอบถาม 

โดยไดถามถึงการเคยพบคณะนักสํารวจโบราณคดี ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีทําการสอบถามตอบวา ไมเคยพบเห็นคณะนัก

สํารวจทางโบราณคดีเลย และกลุมตัวอยางถึงรอยละ 95 ใหขอมูลวา ในบริเวณหมูบาน และพื้นท่ีใกลเคียง ไมพบ

ซากสัตวโบราณ หรือโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานใด ๆ เลย รวมท้ังไมเคยรูจักแหลงโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ

ดวย 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1)  การรวบรวมขอมูลดานโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และแหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตร บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียง พบวา มีแหลงโบราณสถานภูเขาเขียว ซึ่งต้ังอยูในทองท่ี

ตําบลบานพี้ อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน ในเขตอุทยานแหงชาตินันทบุรี โดยมีลักษณะเปนเจดียทรงโบราณ ต้ังอยู

บนยอดเขา <http://www.ezytrip.com/travel/002009.htm> ซึ่งต้ังอยูใกลเคียงพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด 
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2.2) การสํารวจภาคสนามในสวนของโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตร ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมปรากฎสถานท่ี หรือพื้นท่ี รวมท้ังส่ิงของท่ีมีลักษณะ

ดังกลาว รวมทั้งขอมูลจากการสอบถามชุมชนในพื้นท่ีใกลเคียง ซึ่งทุกหมูบานไมเคยพบเห็นคณะนักสํารวจ

โบราณคดี และภายในบริเวณหมูบาน และพ้ืนท่ีใกลเคียงก็ไมมีโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตรอยูเลย 

 3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

   จากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และขอมูล

การศึกษาสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 (ตารางท่ี 6-6) พบวา ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมปรากฎ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด  
 

ตารางที่ 6-6 โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี

ใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผาน

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ  
และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

พื้นที่ศึกษา 
รายงานการศึกษาเดิม การศึกษาสภาพปจจุบัน 

 ปพ.ศ. 2540  ปพ.ศ. 2550 

1. พื้นที่โครงการ (พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

2. พื้นที่ลุมน้ํา (ลุมน้ําหวยมอย) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

3. พื้นที่ใกลเคียง (รัศมี 5 กิโลเมตร) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

4.  จังหวัดนาน ไมมีขอมูลการศึกษา ภูเขาเขียว 
 

6.3.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

จากขอมูลในการรวบรวมเอกสาร และการสํารวจภาคสนาม ซึ่งราษฏรในทุกหมูบานไมเคยพบ

คณะนักสํารวจทางโบราณคดีเขามาในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีชุมชนท่ีอยูใกลเคียง รวมท้ังในบริเวณหมูบาน 

และพื้นท่ีใกลเคียงก็ไมมีซากสัตวโบราณ หรือโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานต้ังอยู ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมี

ผลกระทบ (0) เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ ท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ตอ

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 
 

6.4 ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

6.4.1 วัตถุประสงค 

1) เพื่อศึกษาสภาพของพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียงในดานคุณคาความสวยงามตาม

ธรรมชาติ และการเปนแหลงทองเที่ยวประเภทตาง ๆ 
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2) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทัศนียภาพ และแหลงทองเที่ยวท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

3) เพื่อเสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดข้ึนตอ

ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปน

รูปธรรม และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพเปล่ียนแปลงไป

จากท่ีไดศึกษาไว 

6.4.2 วิธีการศึกษา 

1) ศึกษาสภาพปจจุบัน และพิจารณาศักยภาพของพื้นท่ีในดานคุณคาความสวยงามตาม

ธรรมชาติ และการเปนแหลงทองเท่ียว โดยพิจารณาท้ังในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โดยรวบรวม

ขอมูลจาก 2 แหลง คือ 

1.1) แหลงขอมูลทุติยภูมิ รวบรวมขอมูลจากเอกสารงานวิจัย รวมทั้งรายงานของ

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย กองอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรม 

สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) สวนราชการจังหวัดนาน และสํานักอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เปนตน 

1.2) แหลงขอมูลปฐมภูมิ การสํารวจขอมูลภาคสนามในสวนท่ีเก่ียวของกับแหลง

ทองเที่ยว 

2) ประเมินสภาพการเปล่ียนแปลงทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว ในสวนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ี

โครงการ และประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ รวมท้ังเปรียบเทียบความแตกตางกับ

ผลศึกษาในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

3) เสนอแนะ และปรับปรุงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอลักษณะ

ทางทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

เปนรูปธรรม และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน หากขอมูลสภาพแวดลอมในพื้นท่ีโครงการมีสภาพ

เปล่ียนแปลงไปจากท่ีไดศึกษาไว 

6.4.3 ผลการศึกษา 

1) การทบทวนขอมูลผลการศึกษาจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม 

ปพ.ศ. 2540 พบวา ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมปรากฎพื้นท่ีท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติท่ีเปน

แหลงทองเที่ยว 

2) การสํารวจ และวิเคราะหขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

2.1) การรวบรวมขอมูลดานทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และ

พื้นท่ีใกลเคียง โดยแหลงทองเท่ียวท่ีพบใกลเคียงพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด ไดแก นํ้าตกตาดทอง ต้ังอยูท่ีบานปางไฮ 

หมูท่ี 7 ตําบลนาไรหลวง อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ต้ังอยูหางจากตัวอําเภอสองแควประมาณ 3.3 กิโลเมตร 

สามารถเดินทางโดยรถยนตตามถนนลาดยางสาย 1279 (สายสองแคว-บรรณโสภิษฐ) ระยะทางประมาณ 3 

กิโลเมตร แลวแยกเขาไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 300 เมตร <http://www.thaitambon.com> และจากการ
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2.2) การสํารวจภาคสนามบริเวณพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ รวมท้ังในบริเวณ

ท่ีเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B หากพิจารณาถึงสภาพของพื้นท่ี เน่ืองจากเปนแหลงตนนํ้าลําธาร ซึ่งเปนพื้นท่ีสูง 

สภาพพื้นท่ีปายังคอนขางสมบูรณ มีสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงาม สามารถพิจารณาในเชิงของการทองเที่ยวตาม

ธรรมชาติได แตอยางไรก็ตาม ไมปรากฏแหลงทองเที่ยวท้ังในบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกลเคียงโครงการ 

3) การเปรียบเทียบขอมูลผลการศึกษา 

จากรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 และ

การศึกษาขอมูลในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 (ตารางท่ี 6-7) พบวา บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง (รัศมี 

5 กิโลเมตร) ไมปรากฎพ้ืนท่ีท่ีมีทัศนียภาพท่ีสวยงามทางธรรมชาติท่ีเปนแหลงทองเที่ยวแตอยางใด สวนในเขตตําบล

ชนแดน และพ้ืนที่ใกลเคียง รวมท้ังในเขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ซึ่งไมมีขอมูลผลการศึกษาในรายงานฉบับเดิม พบ
แหลงทองเที่ยวท่ีสําคัญ ไดแก น้ําตกตาดทอง และอุทยานแหงชาติถํ้าสะเถิน 

6.4.4 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 

1) ระหวางการกอสราง 

เน่ืองจากการสํารวจในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมปรากฏพื้นท่ีท่ีเปน

แหลงทองเท่ียว แมวาบางพื้นท่ีเปนบริเวณท่ีมีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงามแตการท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลง

ทองเที่ยวในอนาคตยังมีขอจํากัดหลายอยาง ดังน้ัน ประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอทัศนียภาพ และแหลง

ทองเที่ยว 

2) ภายหลังการกอสราง 

เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมพบแหลงทองเท่ียว ถึงแมวาในบาง

พื้นท่ีเปนบริเวณท่ีมีจุดเดนทางธรรมชาติ มีสถานท่ีสวยงาม และมีศักยภาพในการทองเท่ียว แตเน่ืองจากยังมี

ขอจํากัดอีกหลายอยางท่ีสงผลใหการพัฒนายังไมสามารถดําเนินการได นอกจากน้ัน กิจกรรมการดําเนินโครงการซึ่ง

มีพื้นท่ีดําเนินการเพียงเล็กนอยจึงไมสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศน ดังน้ัน ภายหลังการกอสรางจึงประเมิน

วาไมมีผลกระทบ (0) ตอทัศนียภาพท่ีสวยงาม และแหลงทองเท่ียวเชนกัน 
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ตารางที่ 6-7 แหลงทองเที่ยวในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1 B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
 

แหลงทองเที่ยว 
พื้นที่ศึกษา รายงานการศึกษาเดิม 

 (ปพ.ศ. 2540) 
การศึกษาสภาพปจจุบัน 

 (ปพ.ศ. 2550) 

1. พื้นที่โครงการ (พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 B) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

2. พื้นที่ลุมน้ํา (ลุมน้ําหวยมอย) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

3. พื้นที่ใกลเคียง (รัศมี 5 กิโลเมตร) ไมปรากฏ ไมปรากฏ 

4. เขตตําบลชนแดน และใกลเคียง ไมมีขอมูลการศึกษา น้ําตกตาดทอง 

5. เขตอําเภอสองแคว จังหวัดนาน ไมมีขอมูลการศึกษา อุทยานแหงชาติถํ้าสะเถิน 

 



 

บทที่ 7 

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

7.1 คํานํา 

การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนกระบวนการสําคัญ และเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนตอการตัดสินใจ

นําโครงการพัฒนาตาง ๆ เขาสูระบบส่ิงแวดลอม ท้ังน้ีเปนการนําผลจากการวิเคราะหสถานภาพในปจจุบันของ

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมเปรียบเทียบกับสภาพของส่ิงแวดลอมตาง ๆ ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ังในระหวางการกอสราง 

และภายหลังการกอสราง ดังน้ัน จึงเปนงานประยุกต และวิเคราะหดวยกระบวนการดานวิทยาศาสตร ศิลปศาสตร 

และประสบการณ ซึ่งความแมนยําในการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมข้ึนอยูกับผลการวิเคราะหขอมูลในสภาพ

ปจจุบันกับผลการคาดคะเนสิ่งท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังน้ี เร่ืองท่ีละเอียด และท่ีสําคัญก็คือ การวิเคราะห

ใหไดผลแมนยําน้ัน ผูวิเคราะหตองเขาใจลักษณะโครงการอยางชัดเจนหากลักษณะโครงการไมชัดเจน 

รายละเอียดคลุมเครือ หรือมีการซอนเรนขอเท็จจริง การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมคงจะประเมินไดยาก 

เพราะลักษณะโครงการจะบงบอกถึงกระบวนการดําเนินงานอยางมีขั้นตอน และเปนรูปธรรม คือ มีขนาด และ

ทิศทางท่ีชัดเจน ทําใหเห็นภาพรวมวาการดําเนินโครงการจะเกิดการเปล่ียนแปลงตอสภาวะแวดลอมอยางไรเมื่อ

เปรียบเทียบกับสภาพปจจุบัน และจะเกิดผลกระทบในระดับ (ขนาด) และทิศทางใด ซึ่งจะมีผลตอเน่ืองไปถึงการ

สรางมาตรการปองกัน และแผนแกไขผลกระทบท่ีเปนรูปธรรม เพื่อใหการดําเนินโครงการน้ันสัมฤทธิ์ผล รวมท้ังลด

ผลกระทบตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมอยางเหมาะสม ดังน้ัน รายงานบทน้ีจึงไดสรุปสภาพปจจุบัน

ของทรัพยากรท่ีศึกษา และการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท้ังขนาด และทิศทาง เพื่อแสดงภาพรวมการ

ประเมินผลกระทบของโครงการท่ีชัดเจน ซึ่งจะใชเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจดําเนินโครงการตอไป 

 

7.2 การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

7.2.1 เกณฑการประเมินผลกระทบ 

1) การหาคาผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบส่ิงแวดลอม คือ การเปล่ียนแปลงท้ังทางขนาด (Magnitude) และทิศทาง 

(Direction) ของโครงสราง (Structure) และการทํางาน (Function) ของระบบส่ิงแวดลอมดวยการกระทําของ

มนุษย หรือภัยธรรมชาติ โดยผลกระทบสิ่งแวดลอมน้ันตองสามารถแสดงใหเห็นถึงขนาด (มาก ปานกลาง นอย) 

และทิศทาง (บวก / ลบ / ไมมี) เสมอ ท้ังน้ีเปนการพิจารณาจากความแตกตางระหวางสภาพส่ิงแวดลอมในอนาคต 

(ระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง) กับสภาพปจจุบันของสิ่งแวดลอม ซึ่งวิเคราะหดวยกระบวนการ

ทางวิทยาศาสตร โดยความแตกตางท่ีเกิดขึ้นเรียกวา ผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental impact) ซึ่งอาจเปน

ผลกระทบทางบวก หรือลบก็ได เมื่อไดรับคาผลกระทบ (บวก / ลบ / ไมมี)  แลว นําผลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐาน หรือคาปกติธรรมชาติ ซึ่งสามารถชี้ใหเห็นวาผลกระทบ (บวก / ลบ) น้ันสูง หรือตํ่ากวาคามาตรฐาน

ธรรมชาติ อันเปนคาท่ีผูวิเคราะหสามารถอธิบายไดวามีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมาก นอย หรือไมมีผลกระทบเลย 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2) การกําหนดเกณฑผลกระทบ 

การประเมิน หรือคํานวณคาผลกระทบ โดยการเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน หรือคา

ธรรมชาติ ไดกําหนดเกณฑผลกระทบเปน 4 ระดับคือ ไมมีผลกระทบ ผลกระทบนอย ผลกระทบปานกลาง และ

ผลกระทบมาก โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1) ไมมีผลกระทบ กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน 0 (ศูนย) คือ สภาวะท่ีโครงสราง / 

องคประกอบ (ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย) และการทํางานของระบบส่ิงแวดลอมไมเปล่ียนแปลง หรือ

มีการเปล่ียนแปลงไดภายใตคามาตรฐาน หรือคาธรรมชาติเฉล่ียท่ียอมรับได (Natural change) 

2.2) ผลกระทบนอย กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน +1 คือ สภาวะท่ีระบบ

ส่ิงแวดลอมน้ันยังคงทํางาน / หนาท่ีปกติ แตมีการเปล่ียนแปลงโครงสราง / องคประกอบบาง เปนการเปล่ียนแปลง

บางสวน (เพิ่มใหม เพิ่มของเกา หรือขาดหายไป) ท่ีไมมีผลกระทบตอการทํางานของระบบ หรือมีการเปล่ียนแปลง

ขององคประกอบบางชนิด บางท่ี และบางเวลา ในชวงเวลาส้ัน ๆ และเมื่อหยุดรบกวนระบบก็สามารถฟนกลับคืน

สภาพเดิมไดในเวลาไมนาน 

2.3) ผลกระทบปานกลาง กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน +2 คือ สภาวะท่ีโครงสราง / 

องคประกอบมีการเปล่ียนแปลงภายในชวงคามาตรฐาน / คาปกติ การเปล่ียนแปลงการทํางาน / หนาท่ีของระบบ

อาจเกิดจากชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย ไมเปนไปตามสภาพธรรมชาติของส่ิงแวดลอมภายในระบบ 

ทําใหระบบส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงการทํางานไป เชน ทํางานเร็วข้ึน ชาลง ลดถอย หรือเฉ่ือยชาเกิดขึ้น เปน

ตน ตองใชเวลานานจึงจะฟนคืนสภาพเดิมได 

2.4) ผลกระทบมาก กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน + 3 คือ สภาวะท่ีท้ังโครงสราง / 

องคประกอบ และการทํางาน / หนาท่ีของระบบส่ิงแวดลอมเปล่ียนแปลงไป คือ ทําหนาท่ีไดตํ่า หรือสูงกวาเกณฑ

มาตรฐาน / คาปกติอยางส้ินเชิง ระบบไมสามารถฟนคืนสภาพเดิมไดเองตามธรรมชาติ ถาจะคืนสภาพเดิมตองใช

เทคโนโลยีเขาชวย และตองใชเวลานานมาก 

3) การประยุกตวิธีการประเมินผลกระทบ 

ภายหลังกําหนดเกณฑระดับผลกระทบเปนไมมีผลกระทบ ผลกระทบนอย ผลกระทบ

ปานกลาง และผลกระทบมาก ซึ่งมีคาระดับคะแนนระหวาง 0 ถึง + 3 ไดแลว ตองนําคาเหลาน้ีมาประเมิน/

วิเคราะหผลกระทบของแตละส่ิงแวดลอม (ทําการประเมินไวแลวในตอนทายของผลการศึกษาแตละเร่ือง / ดัชนี) 

และผลกระทบรวมของท้ังโครงการ ท้ังน้ีเพราะวาโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสา

ลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B)  ประกอบดวยหลาย ๆ กิจกรรม (Activities) และแตละ

กิจกรรมประกอบดวยปฏิบัติการ (Actions) เมื่อรวมทุกกิจกรรม / ปฏิบัติการแลว จะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

แตละส่ิง / เร่ือง / ดัชนี จากน้ันจึงนําคาเฉล่ีย (ภาพรวม) ของแตละส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปหาคาผลกระทบของท้ัง

โครงการ ท้ังน้ีพิจารณาจากคะแนนรวมท่ีไดจากการประเมินของแตละกิจกรรม และส่ิงแวดลอม และหารดวย

จํานวนกิจกรรม และส่ิงแวดลอม และพิจารณากําหนดระดับของผลกระทบเฉล่ียท้ังหมด การท่ีจะไดผลลัพธท่ี

ตองการ ตองประยุกตวิธีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA methods) โดยใชวิธี Scaling checklist รวมกับ 

Scaling matrix ในการประเมินผลกระทบแตละดัชนี / ขอมูล และผลกระทบของโครงการ สวนการเสนอผลงาน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 
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7.2.2 ผลกระทบส่ิงแวดลอมของแตละทรัพยากร 

จากการทบทวนขอมูลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) จากรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต ท่ีดําเนินการในป

พ.ศ. 2540 เพื่อเปนขอมูลประกอบในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับการศึกษาในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 

2550 น้ี ท้ังน้ีไดพิจารณารายละเอียดในการประเมินผลกระทบ ผลการประเมิน และการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมในสภาพปจจุบัน โดยมีรายละเอียดในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ดังน้ี 

1) การทบทวนขอมูลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ปพ.ศ. 2540 

1.1) กิจกรรมของโครงการ การดําเนินโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยกิจกรรมหลายกิจกรรม 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

(1) ระหวางการกอสราง 

- การตัดตนไมบริเวณใตแนวสายสงไฟฟาท่ีกีดขวางกิจกรรมการ

       กอสรางระบบสงไฟฟา 

- การเตรียมพื้นท่ี (ปรับปรุงเสนทางลําเลียงชั่วคราว) 

- การขนสงวัสดุอุปกรณ 

- การเปดหนาดินเพื่อกอสรางฐานรากเสาไฟฟา 

- การติดต้ังเสาไฟฟา 

- การขึงสายไฟฟา 

(2) ภายหลังการกอสราง 

- การบํารุงรักษา และดูแลแนวสายสงไฟฟา 

- การตัดสางยอดไมไมใหสูงเกิน 3 เมตรจากพ้ืนดิน ในบริเวณท่ีจะ

       เปนอันตรายตอระบบสงไฟฟา 

- การสงกระแสไฟฟา 

1.2) ผลการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 

(1) ภูมิอากาศ 

ท้ังในชวงระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง กิจกรรม

การดําเนินโครงการไมมีผลกระทบ (0) ตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เน่ืองจากภูมิอากาศเปนสภาวะท่ี

เกิดจากอิทธิพลในระดับทวีป และระดับโลก กิจกรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลงในพื้นท่ีขนาดเล็กน้ีจึงไมสงผลตอ

ลักษณะภูมิอากาศ 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 
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(2) อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

ระหวางการกอสราง การดําเนินการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงน้ี มี

กิจกรรมหลัก คือ การกอสรางเสาไฟฟา และขึงสายไฟฟา กิจกรรมตัดตนไมตามแนวสายสง การสรางถนนชั่วคราว 

การกอสราง หรือการปรับปรุงถนน / เสนทาง ท่ีมีอยูในปจจุบันเพื่อใชในการดําเนินการกอสรางโครงการ ซึ่งในการ

กอสรางแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 500 เควี บริเวณพื้นท่ีดําเนินการกอสรางแนวสายสงไฟฟาแรงสูงจะตองมีการตัด

ตนไมเปนแนวกวางขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวสายสงไฟฟา ซึ่งจะตองตัดตนไมเปนแนวกวาง 60 เมตร ใน

บริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา และบริเวณท่ีกีดขวางการกอสรางระบบสงไฟฟา การดําเนินการในพื้นท่ีท่ีเปน

ภูเขาสลับซับซอนเชนน้ี ยอมจะตองมีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดผลกระทบในทางลบได เน่ืองจากจะมีการเปดพื้นท่ีโลง

ตามแนวสายสงไฟฟาบริเวณเสาไฟฟา รวมไปถึงถนนท่ีใชขนสงวัสดุอุปกรณเพื่อการดําเนินการคร้ังน้ี ซึ่งสวนท่ีจะ

ไดรับผลกระทบโดยตรงคือ ตนไม และดิน การตัดตนไมเปดพื้นท่ีโลงทําใหประสิทธิภาพการดูดซับนํ้าฝน และการ

ชะลอความรุนแรงของเม็ดฝนท่ีตกลงมาลดลง เม็ดฝนท่ีตกลงมาจะกระทบผิวดินโดยตรง ทําใหเกิดการอัดแนน

ของดินซึ่งทําใหความสามารถในการซึมนํ้าของดินลดลง เกิดนํ้าไหลบาหนาดิน (Surface runoff) เปนผลทําใหเกิด

การชะลางพังทลายของดิน (Erosion) การทับถมของตะกอนในทองลําธารทําใหนํ้าในลําธารมีความขุนสูง สงผล

กระทบตอไปยังระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และคุณภาพนํ้าภายในลุมนํ้า ซึ่งผลกระทบในระหวางดําเนินโครงการ

สามารถประเมินไดวามีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

ภายหลังการกอสราง กิจกรรมภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ เปน

กิจกรรมของเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานตรวจสอบสภาพสายสงไฟฟา และระบบสงไฟฟา และกิจกรรมการแผวถางส่ิง

กีดขวางใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง กิจกรรมเหลาน้ีจะมีผลกระทบนอยเมื่อเทียบกับในชวงระยะเวลาการกอสราง

ในชวงปแรก การดําเนินการแผวถางตนไมก็ไมไดมีการเก็บริบเผาริบเหมือนการปลูกสรางสวนปา แตจะใหมีพืชปก

คลุมดินไว ซึ่งสามารถปกปองการกัดชะหนาดิน และปองกันการพังทลายของดินไดเปนอยางดี ดังน้ัน ประเมินได

วาไมมีผลกระทบ (0) ตอลักษณะอุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

(3) คุณภาพนํ้าผิวดิน 

ในชวงระหวางการกอสราง มีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอ

คุณภาพนํ้าผิวดิน ซึ่งการดําเนินโครงการอาจสงกระทบตอคุณภาพนํ้าผิวดินในชวงเร่ิมตนของการกอสรางท่ีเกิดขึ้น

จากการชะลางพังทลายของดิน แตภายหลังการกอสรางสภาพพ้ืนท่ีฟนคืนสภาพตามธรรมชาติของพื้นท่ีทําให

สภาพความรุนแรงของปญหาส่ิงแวดลอมลดลง จึงไมมีผลกระทบ (0) ภายหลังการกอสราง 

(4) ทรัพยากรดิน 

กิจกรรมระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอทรัพยากรดิน เน่ืองจากพื้นท่ีท่ีดําเนินการกอสรางมีขนาดเล็ก และเปนกิจกรรมในชวงระยะเวลาส้ัน ๆ 

จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรดิน และความอุดมสมบรูณของดิน  

(5) การชะลางพังทลายของดิน 

การชะลางพังทลายของดินเปนผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสราง

ผลกระทบสะสม (Increment impact) ตามมามากมาย เชน คุณภาพนํ้าผิวดิน เปนตน ซึ่งผลการวิเคราะห พบวา 
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(6) ทรัพยากรปาไม 

ระหวางการกอสรางจําเปนตองถางบริเวณโดยรอบท่ีต้ังเสาไฟฟา ซึ่ง

บริเวณน้ันเปนปาดิบแลง และปาเบญจพรรณท่ีคอนขางสมบรูณ จึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรปาไม 

ดังน้ัน ประเมินไดวาเกิดผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) แตภายหลังการกอสรางคาดวาไมมีผลกระทบ (0) 

เน่ืองจากไมมีการสูญเสียพื้นท่ีปาเพิ่มเติมจากการดําเนินโครงการ  

(7) ทรัพยากรสัตวปา 

 ระหวางการกอสราง จะเกิดผลกระทบจากโครงการ ดานลบระดับ

นอย (-1) เน่ืองจากพื้นท่ีปาไมลดลง ซึ่งมีผลกระทบตอสัตวปาโดยตรง เพราะปาไมเปนท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร 

และแหลงหลบซอนศัตรู แตภายหลังการกอสรางไมมีผลกระทบ (0) ใด ๆ เน่ืองจากสัตวปาสามารถปรับตัว และ

อพยพจากพื้นท่ีใกลเคียงกับท่ีอยูอาศัย และหาอาหารในท่ีเดิมได 

(8) นิเวศวิทยาทางนํ้า 

มีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) หรือไมมีผลกระทบ (0) 

เกิดขึ้นตอนิเวศวิทยาทางนํ้า 

(9) การใชประโยชนท่ีดิน 

กิจกรรมระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางมีผลกระทบ

ตอการใชประโยชนท่ีดินดานลบระดับนอย (-1) เน่ืองจากการตัดฟนตนไมออกจากพื้นท่ีเปนการเปล่ียนสภาพ

การใชประโยชนท่ีดินไปจากเดิมอยางถาวร และแนวสายสงไฟฟาภายหลังการกอสราง อาจเปนเสนทางท่ี

กอใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาในบริเวณใกลเคียงได 

(10) คมนาคมขนสง 

ผิวการจราจรของแตละเสนทางมีลักษณะคอนขางดีสามารถใชงาน

ไดตลอดป และมีปริมาณการจราจรไมเกินคาท่ีกําหนด โดยเฉพาะเสนทางจากบานใหมชายแดนไปยังจุดผอนปรน

ชายแดนไทย-ลาว ซึ่งมีปริมาณการจราจรคอนขางนอย เมื่อมีการขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีศึกษาจึงไมทําให

ปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น และไมไดตัดถนนใหม โดยใชเสนทางเดิมท่ีมีอยูแลว จึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ 

(0) ตอการคมนาคมขนสงในชวงระหวางการกอสราง สวนภายหลังการกอสราง ปริมาณการจราจรจะกลับสูสภาพ

ปกติ มีเพียงการเขาไปดูแลรักษาระบบสายสงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งสามารถใช

เสนทางเดิมได จึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ (0) ตอการคมนาคมขนสง 
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(11) พลังงาน 

เน่ืองจากพลังงานท่ีใชในบริเวณพื้นท่ีโครงการ สวนมากเปนพลังงาน

จากไมฟน ซึ่งขณะทําการกอสรางจะมีการตัดสางตนไมออกจากแนวเขตเดินสายไฟทําใหมีไมฟนเกิดขึ้นซึ่งเปน

ผลดีตอประชาชนท่ีอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ดังน้ัน จึงเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

สวนภายหลังการกอสราง จะมีการสงจายไฟฟาเขาสูระบบเครือขายของระบบสงไฟฟา ทําใหประชาชนที่อาศัยอยู

ในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ไดรับประโยชนจากพลังงานไฟฟาท่ีสงจายมาใหจากสถานีไฟฟายอยอีกตอหน่ึง 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการภายหลังการกอสราง จึงเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) เชนกัน 

(12) การจัดการลุมนํ้า 

ระหวางการกอสรางมีผลกระทบดานลบระดับปานกลาง (-2) 

เน่ืองจากการดําเนินโครงการสงผลกระทบตอองคประกอบ และหนาท่ีของระบบลุมนํ้า สวนภายหลังการกอสราง

ประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการจัดการลุมนํ้า 

(13) ลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม 

ระหวางการกอสราง จะเกิดผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

จากการวาจางแรงงานของประชาชนที่อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ สวนภายหลังการกอสราง ไม
กอใหเกิดผลกระทบ (0)  

(14) โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

เน่ืองจากบริเวณหมูบาน และพื้นท่ีใกลเคียง ไมพบซากสัตวโบราณ 

หรือโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานใด ๆ เลย รวมท้ังไมมีผูใดในหมูบานรูจักแหลงโบราณสถาน หรือโบราณวัตถุ

ดวย ดังน้ัน จึงประเมินวาท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสราง ไมมีผลกระทบ (0) ตอแหลง

โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

(15) ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมปรากฎพื้นท่ีท่ีมีความ

สวยงามทางธรรมชาติท่ีเปนแหลงทองเท่ียว ดังน้ัน จึงประเมินวาท้ังในระหวางการกอสราง และภายหลังการ

กอสราง ไมมีผลกระทบ (0) ตอทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

การดําเนินการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) เมื่อมีปฏิบัติการ (Actions) ตาง ๆ เกิดขึ้นแลว ยอมจะสงผลกระทบ

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมท้ัง 4 กลุมคือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ซึ่งการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 สามารถสรุปไดดัง

ตารางท่ี 7-1 โดยมีรายละเอียดอธิบายไดดังน้ี   
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ตารางที ่7-1 การวิเคราะหระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนทีพ่าดผานพืน้ที่ชัน้คุณภาพ

ลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน โดยวิธี Scaling matrix ที่แสดงความสัมพันธระหวางกจิกรรม กับสิ่งแวดลอมบริเวณพืน้ที่โครงการ 
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ระหวางการกอสราง                  

1. การตัดตนไมบริเวณใตแนวสายสง 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 0 -1 0 +1 -2 0 0 0 -7 -1 

2. การเตรียมพื้นที่ (ปรับปรุงเสนทางลําเลียง

ชั่วคราว) 
0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -2 0 0 0 -8 -1 

3. การขนสงวัสดุอุปกรณ 0 -1 -1 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -6 -1 

4. การเปดหนาดินเพื่อกอสรางฐานราก 0 0 -1 0 -2 -1 0 -1 -1 0 0 -2 0 0 0 -8 -1 

5. การติดตั้งเสาไฟฟา 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 

6. การขึงสายไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

รวม 0 -3 -4 0 -5 -3 -4 -3 -2 0 +1 -7 0 0 0 -30  

เฉลี่ย 0 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1 -1 0 +1 -2 0 0 0  -1 
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ภายหลังการกอสราง                  

1. การบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0 +2 +1 

2. การตัดสางตนไมไมใหกีดขวางระบบสงไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 

3. การสงกระแสไฟฟา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 +1 +1 

รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +3 0 0 0 0 +4  

เฉลี่ย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 0  +1 

หมายเหตุ :  เกณฑคะแนนระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางการกอสราง 

  คะแนนรวม 0-6  ระดับผลกระทบนอย (+ / - 1) 

  คะแนนรวม 7-12  ระดับผลกระทบนอย (+ / - 2) 

  คะแนนรวมมากกวา 12 ระดับผลกระทบนอย (+ / - 3) 

เกณฑคะแนนระดับผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังการกอสราง 

  คะแนนรวม 0-3  ระดับผลกระทบนอย (+ / - 1) 

  คะแนนรวม 3-6  ระดับผลกระทบนอย (+ / - 2) 

  คะแนนรวมมากกวา 6  ระดับผลกระทบนอย (+ / - 3)           

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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2.1) ทรัพยากรกายภาพ 

(1) ภูมิอากาศ 

- ระหวางการกอสราง 

กิจกรรมการกอสรางของโครงการ เปนกิจกรรมท่ีดําเนินการ

ในพื้นท่ีขนาดเล็กมีเพียงกิจกรรมการขุดหลุมเพื่อกอสรางเสาสําหรับติดต้ังระบบสงไฟฟา และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ

กับการกอสรางในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ระยะทางประมาณ 1.4 กิโลเมตร มีการใชพื้นท่ีเพื่อการกอสราง

เฉพาะในบริเวณที่จะกอสรางเสาสายสงไฟฟาบริเวณยอดเขาเทาน้ัน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีไมสงผลตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนสภาวะท่ีเกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศท่ีสงผลในระดับทวีป และระดับโลก 

ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอลักษณะภูมิอากาศ 

- ภายหลังการกอสราง 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกอสรางมีเพียงกิจกรรมใน

การบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟา ซึ่งไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนท่ีท่ีมีอิทธิพลถึงสภาพภูมิอากาศ 

ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอลักษณะภูมิอากาศ 

(2) อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

- ระหวางการกอสราง 

การกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต มีกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น คือ การกอสรางเสาไฟฟา และติดต้ังระบบสงไฟฟา ซึ่งตองมีกิจกรรม

การตัดตนไม และส่ิงกีดขวางใน บริเวณพื้นท่ีท่ีจะกอสรางเสาไฟฟา รวมท้ังบริเวณท่ีกีดขวางการกอสรางออก 

นอกจากน้ันตองมีการลําเลียงวัสดุอุปกรณสําหรับการกอสรางเขาสูพื้นท่ีดําเนินการตามเสนทางท่ีมีอยูเดิม รวมท้ัง

อาจตองมีการปรับปรุงเสนทางใหสามารถใชในการดําเนินกิจกรรมของโครงการได ซึ่งกิจกรรมตาง ๆ เหลาน้ี 

กอใหเกิดผลกระทบทางลบ เน่ืองจากจะมีการเปดพื้นท่ีโลงในบริเวณท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟา รวมไปถึง

เสนทางท่ีใชขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งสวนท่ีจะไดรับผลกระทบโดยตรงคือ ตนไม และดิน การตัดตนไมเปดพื้นท่ีโลงทํา

ใหประสิทธิภาพการดูดซับนํ้าฝน และการชะลอความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกลงมาลดลง ฝนท่ีตกลงมาจะกระทบ

ผิวดินโดยตรง เกิดการอัดแนนของดินทําใหความสามารถในการซึมนํ้าของดินลดลง เกิดนํ้าไหลบาหนาดิน เปนผล

ใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน การทับถมของตะกอนในทองลําธารนํ้าในลําธารมีความขุนสูง และสงผลกระทบ

ตอไปยังระบบนิเวศวิทยาทางนํ้า และคุณภาพนํ้าภายในลุมนํ้า แตอยางไรก็ตาม เน่ืองจากพื้นท่ีดําเนินการมีพื้นท่ี

ขนาดเล็กมีการดําเนินการกอสรางเฉพาะบริเวณพื้นท่ียอดเขาท่ีจะติดต้ังเสาสายสงไฟฟาเทาน้ัน ไมไดเปดพื้นท่ี

ออกท้ังหมด ดังน้ัน จึงประเมินไดวา มีผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอการเปล่ียนแปลง ดานกระบวนการ

ทางอุทกวิทยานํ้าผิวดิน 

- ภายหลังการกอสราง 

กิจกรรมภายหลังการกอสราง  มี เฉพาะกิจกรรมของ

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในการดูแล และบํารุงรักษาระบบสงไฟฟาเทาน้ัน ซึ่งอาจตองมีการควบคุมตนไม และส่ิงกีด

ขวางท่ีจะเปนอันตรายตอระบบสงไฟฟาออกดวย ซึ่งสภาพพื้นท่ีท่ีมีพืชขึ้นปกคลุมดินแลวจึงทําใหสภาพปญหาท่ี



 

(3) คุณภาพนํ้าผิวดิน 

- ระหวางการกอสราง 

จากสภาพของแหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการซึ่งเปนแหลงนํ้าต้ืน 

มีนํ้าไหลแรงในชวงฤดูฝน ซึ่งกิจกรรมการกอสรางองคประกอบตาง ๆ ของโครงการอาจกอใหเกิดความขุน และ

ตะกอนแขวนลอยทางดานทายนํ้าของลํานํ้าเพิ่มขึ้น แตการกอสรางจะทําในชวงฤดูแลงซึ่งลํานํ้ามีนํ้าไหลคอนขาง

นอย รวมท้ังพื้นท่ีดําเนินโครงการท่ีจะถูกเปดพื้นท่ีสําหรับการกอสรางเสาสายสงไฟฟามีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยบริเวณ

ท่ีเปนยอดเขาเทาน้ัน ท้ังน้ีผลกระทบท่ีสงผลตอคุณภาพนํ้าผิวดินนอกจากเปนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเปดพื้นท่ีเพื่อ

การกอสรางแลว การปรับปรุงเสนทาง และการขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ ก็สงผลใหเกิดความขุนลงสู

แหลงนํ้าไดเชนกัน ดังน้ัน จึงประเมินไดวาเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ตอคุณภาพนํ้าผิวดิน 

- ภายหลังการกอสราง 

สําหรับผลกระทบภายหลังการกอสรางของโครงการ 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการดูแลบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา และมีการฟนคืนสภาพเองตามธรรมชาติของพื้นท่ี ทําใหไม

มีผลกระทบเกิดขึ้นตอคุณภาพนํ้าผิวดิน ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอคุณภาพนํ้าผิวดิน 

(4) ทรัพยากรดิน 

- ระหวางการกอสราง 

กิจกรรมระหวางการกอสราง เชน การตัดตนไม การเปด

หนาดิน การเหยียบยํ่า รวมท้ังกิจกรรมการกอสรางอื่น ๆ ยอมมีผลกระทบตอสมบัติทางกายภาพ เคมี และความ

อุดมสมบูรณของดิบาง อยางไรก็ตาม สภาพดินท่ีมีลักษณะเปนดินต้ืน มีหินโผล รวมท้ังพื้นท่ีสําหรับการกอสราง 

และเก็บกองวัสดุท่ีจะถูกเปดหนาดิน มีพื้นท่ีไมมากในบริเวณท่ีเปนยอดเขา โดยมีพื้นท่ีประมาณ 4.5 ไร และ

ดําเนินการกอสรางในชวงระยะเวลาส้ันๆ เทาน้ัน ดังน้ัน จึงประเมินเปนไมมีผลกระทบ (0) 

- ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสราง ไมมีกิจกรรมในการรบกวนดิน รวมท้ัง

การปรับสภาพของดิน และพืชพรรณท่ีขึ้นปกคลุมพื้นท่ี สงผลใหสมบัติของดินดีขึ้นไมวาจะเปนสมบัติทางกายภาพ 

เคมี และความอุดมสมบูรณของดิน ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรดิน 

(5) การชะลางพังทลายของดิน 

- ระหวางการกอสราง 

การดําเนินการกอสรางมีการเปดหนาดินนอยมาก โดยจะมี

การกอสรางเฉพาะบริเวณสันเขา ไมมีการตัดตนไม ในเขตพื้นท่ีกอสรางออกท้ังหมด โดยตัดฟนออกเฉพาะบริเวณ

ท่ีจะกอสรางเสาสายสงไฟฟาเพียง 4 เสาเทาน้ัน และทําการกอสรางในฤดูแลง ซึ่งจะชวยลดการชะลางพังทลาย

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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- ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ไมมีการเขาไปรบกวนโดย

กิจกรรมของมนุษย สงผลใหสภาพปาบริเวณพื้นท่ีโครงการกลับสูสภาพเดิม รวมท้ังมีพืชปกคลุมพื้นท่ี และบริเวณ

ผิวดินมีพืชพื้นลางขึ้นปกคลุมดินอยูก็จะชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดดี จึงคาดวาไมมีผลกระทบ (0) 

ตอการชะลางพังทลายของดิน 

2.2) ทรัพยากรชีวภาพ 

(1) ทรัพยากรปาไม 

- ระหวางการกอสราง 

เมื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดข้ึนเมื่อมีการดําเนินโครงการ

ตอทรัพยากรปาไม พบวา สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาปาไมโดยตรง ท้ังในดานองคประกอบของปาท่ี

เปล่ียนแปลงไป เชน การสูญเสียท่ีดิน และพื้นท่ีปาไมอยางถาวร สูญเสียตนไม และปริมาตรไม การเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน รวมท้ังดานการทําหนาท่ีของปาโดยเฉพาะการ

สูญเสียแหลงอาหาร และถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปา ซึ่งสงผลถึงการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถายทอดพลังงาน 

รวมท้ังพิจารณาการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐศาสตร และทางส่ิงแวดลอมจากการสูญเสียพื้นท่ีปา โดยผลกระทบท่ี

เกิดขึ้นมีขนาดไมรุนแรง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะในพื้นท่ีดําเนินการในบริเวณท่ีจะ

กอสรางเสาของระบบสงไฟฟาเทาน้ัน โดยท่ีจะพยายามตัดตนไมใหนอยท่ีสุด รวมท้ังพื้นท่ีใตแนวสายก็จะไมเปด

พื้นท่ีใหโลงตลอดความยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B อยางไรก็ตาม จากการ

ประเมินมูลคาในดานตาง ๆ ของทรัพยากรปาไม แสดงใหเห็นวา ประโยชนท่ีไดจากพื้นท่ีปามีท้ังประโยชนทางตรง 

และทางออม บางดานสามารถประเมินมูลคา และคุณคาได และบางอยางไมสามารถประเมินคาได ซึ่งเมื่อ

พิจารณาโดยภาพรวมแลว พบวา ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นโดยตรงตอทรัพยากรปาไมอาจเปนผลกระทบท่ีไมรุนแรง แต

อาจไดรับผลกระทบทางออมจากการเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีปาทําไดสะดวกข้ึน ดังน้ัน เมื่อพิจารณาผลกระทบ

โดยรวมในระหวางการกอสรางของโครงการจึงประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

- ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางของโครงการในการกอสรางเสาสายสง

ไฟฟา และติดต้ังระบบสงไฟฟาของโครงการ มีเพียงกิจกรรมในการบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟาเทาน้ัน 

สภาพการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นมีเฉพาะในบริเวณยอดเขาท่ีมีการกอสรางซึ่งไมแตกตางจากสภาพเดิมมาก แตผล

ท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการอาจทําใหการเขาไปใชประโยชนในพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียงสะดวกมาก

ขึ้น แตอยางไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีการกําหนดแผนการ

ปฏิบัติท่ีกําหนดขึ้นเพื่อปองกันแกไขผลกระทบของโครงการไวแลว ซึ่งตองมีการบังคับใชท่ีเขมงวดเพื่อชวยปองกัน

ปญหาการบุกรุกทําลายปาท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหลัง นอกจากนั้นเปนภาระงานอีกอยางหน่ึงซึ่งเมื่อมีกิจกรรมท่ี

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
7-11 



 

(2) ทรัพยากรสัตวปา 

- ระหวางการกอสราง 

ในชวงระหวางการกอสรางเปนผลกระทบดานลบระดับ

นอย (-1) ท้ังน้ีสัตวปาสวนใหญท่ีสํารวจพบเปนสัตวขนาดเล็ก มีการเคล่ือนท่ี และเคล่ือนยายไดเร็ว รวมท้ัง

สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี  

- ภายหลังการกอสราง  

สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึนภายหลังการกอสรางแลวเสร็จไม

แตกตางจากสภาพเดิม แตพื้นท่ีปาบางสวนท่ีถูกแผวถางออกเพื่อการกอสรางของโครงการ สงผลใหระบบนิเวศ 

และการเปนถิ่นท่ีอยูอาศัยของสัตวปาลดนอยลง หรือถูกจํากัดพื้นท่ีใชประโยชนไป แตเน่ืองจากสัตวปาสวนใหญ

เปนสัตวปาประจําถ่ินจึงสามารถปรับตัว และเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในการดํารงชีวิตใหเขากับสภาพแวดลอมท่ี

เปล่ียนแปลงไปได นอกจากน้ันสภาพกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ อาจสงผลใหการใชประโยชน

พื้นท่ีเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นท่ีโครงการ มีความหลากหลาย และเขมขนมากยิ่งขึ้น ซึ่งทําใหสภาพพ้ืนท่ี / ระบบ

นิเวศแตกตางไปจากสภาพเดิมเกิดเปนระบบนิเวศใหม แตสัตวปาสามารถปรับตัว และใชประโยชนจาก

สภาพแวดลอมน้ันได นอกจากน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการท่ีเกิดขึ้นตอเน่ืองไมวาจะเปนเร่ือง

การเดินทางท่ีสะดวกรวดเร็วมากข้ึน ส่ิงอํานายความสะดวกอื่น ๆ ท่ีถูกนําเขามาในพื้นท่ีโครงการ และอื่น ๆ ยอม

สงผลตอพฤติกรรมของสัตวปาได แตเมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว ประเมินวาภายหลังการกอสรางไมมี

ผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรสัตวปา 

(3) นิเวศวิทยาทางนํ้า 

- ระหวางการกอสราง 

แหลงนํ้าในฤดูฝนเปนสภาพนํ้าหลาก และมีความขุนสูง แต

ในชวงฤดูแลง นํ้าคอนขางต้ืนเขิน ซึ่งการดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง ถึงแมจะลดผลกระทบอันเน่ืองจากการ

เกิดตะกอนสูแหลงนํ้าได แตภาวะท่ีมีฝนตก และเกิดการชะลางตะกอนลงสูลํานํ้า กอใหเกิดความขุนอยาง

กระทันหัน จะมีผลตอการดํารงชีวิตของแพลงกตอน และสัตวหนาดิน แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดในระยะส้ัน ไม

รุนแรง เฉพาะชวงท่ีมีฝนตกในฤดูฝนเทาน้ัน ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของพื้นท่ีอยูแลว รวมท้ังวงจรชีวิตของแพลงก

ตอนคอนขางส้ัน และภายหลังเมื่อนํ้ามีความโปรงแสงท่ีเหมาะสมจะทําใหวงจรชีวิตของแพลงกตอนเกิดขึ้นใหมใน

ระยะเวลาอันส้ัน ดังน้ัน จึงประเมินเปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) 

- ภายหลังการกอสราง 

แหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการมีความอุดมสมบูรณของแพลงก

ตอน และสัตวหนาดินในเกณฑตํ่า ปริมาณอินทรียสาร และธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเจริญของแพลงกพืชมี

นอยมาก นอกจากน้ันภายหลังการกอสรางของโครงการไมมีกิจกรรมท่ีสงผลกระทบถึงการเปล่ียนแปลงสภาพของ

แหลงนํ้า และคุณภาพนํ้าผิวดิน ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอนิเวศวิทยาทางนํ้า 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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2.3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

(1) การใชประโยชนท่ีดิน 

- ระหวางการกอสราง 

ระหวางการกอสราง กิจกรรมในการกอสรางระบบสงไฟฟา

ของโครงการ จะทําการกอสรางเฉพาะเสาสายสงไฟฟาในบริเวณท่ีเปนยอดเขาเทาน้ัน โดยมีการขุดหลุมเพื่อการ

สรางแบบเทคอนกรีตเพื่อทําฐานราก และต้ังขาเสาโครงเหล็ก (Stub) ขนาด 4X4x4 เมตร รวมท้ังทําการแผวถาง

ตนไมท่ีอยูในเขตเดินสายสงไฟฟา (Right of way) กวาง 60 เมตร เพื่อทําการติดต้ังเสาไฟฟาโดยมีระยะหาง

ระหวางเสาประมาณ 400-500 เมตร และทําการขึงสายสงไฟฟา มีระยะหยอนของสายสูงไมนอยกวา 11 เมตร ใน

พื้นท่ีท่ีเปนปาไม และไมใชชุมชน และสูงไมนอยกวา 13-16 เมตร ในพื้นท่ีชุมชน ซึ่งจากลักษณะการดําเนิน

กิจกรรมดังกลาว จะมีการใชพื้นท่ีเฉพาะบริเวณท่ีจะทําการกอสรางเสาสายสงไฟฟา รวมท้ังการเก็บกองวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ ในเขตเดินสายสงไฟฟาบริเวณท่ีจะทําการกอสรางเสาเทาน้ัน โดยมีจํานวนเสาท่ีอยูในเขตพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B จํานวน 4 ตน ซึ่งแตละตนใชพื้นท่ีดําเนินการขนาด 30 X 60 เมตร ดังน้ัน รวมพื้นท่ีท่ีจะถูกใช

สําหรับการกอสรางท้ังหมด 7,200 ตารางเมตร หรือ 4.5 ไร (0.72 เฮกแตร) อยางไรก็ตาม ในการขอใชประโยชน

พื้นท่ีปาไม ทาง กฟผ. ตองขอใชพื้นท่ีใตแนวสายสงไฟฟาตลอดท้ังแนวท่ีผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งพื้นท่ี

บริเวณดังกลาวมีสภาพเปนพื้นท่ีปาดิบแลงท่ีจะสูญเสียไปอยางถาวร ท้ังน้ีแมวาพื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไปจะมีพื้นท่ี

เพียงเล็กนอยเปนบางสวนก็ตาม แตเน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีเปนพื้นท่ีสูงชัน ซึ่งอาจเกิดปญหาการชะลางพังทลายของ

ดินได รวมท้ังสงผลกระทบตอระบบการใชประโยชนท่ีดินในพื้นท่ีใกลเคียงซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะส้ัน ๆ ระหวางการ

กอสรางเทาน้ัน และอีกประการหน่ึงคือ การเปล่ียนแปลงที่ทําใหเกิดการสูญเสียพื้นท่ีปาไปอยางถาวร อาจสงผล

กระทบตอระบบนิเวศในพื้นท่ีใกลเคียงได นอกจากน้ัน ดังน้ัน ชวงระหวางการกอสรางของโครงการจึงประเมินเปน

ผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) ในดานการใชประโยชนท่ีดิน 

- ภายหลังการกอสราง 

เมื่อดําเนินโครงการแลวเสร็จจะมีพื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไป

ประมาณ 4.5 ไร บริเวณท่ีเปนเสาสายสงไฟฟา และพื้นท่ีในเขตเดินสายสงไฟฟาอยางถาวร แตท้ังน้ีไมไดเปดพื้นท่ี

โลงตลอดท้ังความยาวของแนวสายสงไฟฟาท่ีอยูในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงพื้นท่ี

เพียงเล็กนอยเทาน้ันเมื่อพิจารณาตอภาพรวมของพื้นท่ี อยางไรก็ตาม หากไมมีมาตรการในการควบคุมการใช

ประโยชนท่ีดินท่ีเขมงวด อาจสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นท่ีปาเพิ่มเติมได เพราะในการขอใชประโยชนพื้นท่ีปาไม 

ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทสไทย (กฟผ.) ตองขอใชพื้นท่ีใตแนวสายสงไฟฟาตลอดท้ังแนวท่ีผานพื้นท่ีชั้น

คุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B แมวาในสวนของระบบสงไฟฟาท่ีกอสรางข้ึนมาจะใชพื้นท่ีในการดําเนินกิจกรรมเฉพาะใน

บริเวณท่ีกอสรางเสา และในเขตเดินสายสงไฟฟา ซึ่งมีกิจกรรมเฉพาะในสวนของการบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา ไม

มีกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชนท่ีดิน ดังน้ัน ภายหลังการกอสราง และเร่ิมกิจกรรมของระบบสง

ไฟฟา ประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) เกิดขึ้น 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(2) การคมนาคมขนสง 

- ระหวางการกอสราง 

กิจกรรมในชวงระหวางการกอสรางของโครงการ ตองมีการ

ใชรถบรรทุกในการขนสง และลําเลียงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ ซึ่งจากการศึกษา พบวา สภาพเสนทางมีผิว

จราจรคอนขางดี สามารถใชงานไดตลอดป โดยจากการศึกษาของ JICA พบวา ถนนท่ีมี 2 ชองทางจราจร ควรมี

รถแตละประเภทวิ่งผานไมเกิน 12,000 คันตอวัน ซึ่งจากขอมูลท่ีวิเคราะหไดพบวา ทุกเสนทางในบริเวณใกลเคียง

พื้นท่ีโครงการ มีปริมาณการจราจรไมเกินคาท่ีทําการศึกษาจึงไมมีผลกระทบตอปริมาณการจราจรบนเสนทางสาย

หลัก ยกเวนถนนจากบานใหมชายแดนไปยังจุดผอนปรนชายแดนไทย-ลาว ท่ีผิวการจราจรเปนถนนดินบดอัด 

สภาพคอนขางขรุขระ ซึ่งในชวงฤดูฝนดินจะเปนโคลนทําใหการเดินทางลําบาก โดยเฉพาะจากการใชรถบรรทุก

ขนาดใหญในการขนสงวัสดุอุปกรณ จึงควรหลีกเล่ียงการดําเนินการในชวงฤดูฝน รวมท้ังเพิ่มความระมัดระวังใน

การขับขี่ยานพาหนะ นอกจากน้ัน ตองมีการปรับปรุงผิวการจราจร และพัฒนาเสนทางใหสามารถรองรับนํ้าหนัก

รถบรรทุกขนาดใหญได จึงไมเปนปญหาตอการคมนาคมขนสงในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ดังน้ัน 

ระหวางการกอสราง จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการคมนาคมขนสง 

- ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ปริมาณการจราจรจะกลับ

เขาสูสภาวะปกติ และมีการพัฒนาเสนทางจะสงผลใหมีเสนทางจราจรมีสภาพท่ีดีขึ้น สามารถเดินทางไดสะดวก

มากขึ้น ดังน้ัน จึงประเมินเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

(3) พลังงาน 

- ระหวางการกอสราง 

ไมมีผลตอการเปล่ียนแปลงรูปแบบ และปริมาณการใช

พลังงานในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง เน่ืองจากระหวางการกอสรางไมมีการพักอาศัย อีกท้ังไมมี

กิจกรรมใดท่ีสงผลทําใหไฟฟาดับ สวนการใชพลังงานรูปแบบตาง ๆ ในบริเวณพื้นท่ีโครงการ ยังคงมีการใช

พลังงานจากไมฟนในการหุงตม รวมท้ังการดําเนินกิจกรรมในการดํารงชีวิตยังอยูในสภาพปกติ และจะมีระบบ

ไฟฟาท่ีดีขึ้นจากเดิม แตเปนการพัฒนาพลังงานเพื่อเพิ่มความมั่นคงใหระบบมากข้ึน ดังน้ัน จึงประเมินเปน

ผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) ตอการใชพลังงาน 

- ภายหลังการกอสราง 

ภายหลังการกอสรางโครงการ จะมีการดําเนินการสงจาย

ไฟฟาเขาสูระบบเครือขายของระบบสงไฟฟา ซึ่งสงผลใหประชาชนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคงในเร่ืองของ

พลังงาน ดังน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการจึงประเมินเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) 

(4) การจัดการลุมนํ้า 

- ระหวางการกอสราง 

การกอสรางของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพนํ้าท่ี 1B) ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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- ภายหลังการกอสราง 

การดําเนินกิจกรรมภายหลังการกอสราง มีเพียงกิจกรรม

การบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา และการบํารุงรักษาพื้นท่ีดําเนินการโดยการตัดตนไมท่ีสูงเกิน 3 เมตร และในสวนท่ี

กีดขวางในเขตเดินสายสงไฟฟา ท่ีคาดวาจะเกิดอันตรายกับระบบสงไฟฟาออก ซึ่งไมสงผลกระทบตอกิจกรรมดาน

การจัดการลุมนํ้า ดังน้ัน จึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอการจัดการลุมนํ้า 

2.4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

(1) สภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

ระหวางการกอสราง - 

เน่ืองจากไมมีชุมชนในพื้นท่ีดําเนินการ และชุมชนท่ีศึกษาก็

อยูหางจากพื้นท่ีดําเนินการมาก และไมมีกิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ี และกิจกรรมของโครงการ จึง

ประเมินไดวาไมมีผลกระทบ (0) 

- ภายหลังการกอสราง 

เน่ืองจากชุมชนท่ีศึกษาต้ังอยูหางจากพื้นท่ีดําเนินการ ไมมี

กิจกรรมของชุมชนท่ีเก่ียวของกับพื้นท่ี และกิจกรรมของโครงการซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชนจึง

ประเมินไดวาไมมีผลกระทบ (0) 

(2) โบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 

จากขอมูลในการรวบรวมเอกสาร และการสํารวจภาคสนาม ไมพบ

หลักฐานโบราณสถาน และแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรในพื้นท่ีโครงการ รวมท้ังในบริเวณหมูบาน และพื้นท่ี

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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(3) ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

- ระหวางการกอสราง 

เน่ืองจากการสํารวจในบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ี

ใกลเคียง ไมปรากฏพื้นท่ีท่ีเปนแหลงทองเที่ยว แมวาบางพื้นท่ีเปนบริเวณท่ีมีจุดเดนทางธรรมชาติท่ีสวยงามแตการ

ท่ีจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวในอนาคตยังมีขอจํากัดหลายอยาง ดังน้ัน ประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอ

ทัศนียภาพ และแหลงทองเท่ียว 

- ภายหลังการกอสราง 

เน่ืองจากบริเวณพื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง ไมพบ

แหลงทองเที่ยว ถึงแมวาในบางพื้นท่ีเปนบริเวณท่ีมีจุดเดนทางธรรมชาติ มีสถานท่ีสวยงาม และมีศักยภาพในการ

ทองเที่ยว แตเน่ืองจากยังมีขอจํากัดอีกหลายอยางท่ีสงผลใหการพัฒนายังไมสามารถดําเนินการได นอกจากน้ัน 

กิจกรรมการดําเนินโครงการซึ่งมีพื้นท่ีดําเนินการเพียงเล็กนอยจึงไมสงผลตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิทัศน 

ดังน้ัน ภายหลังการกอสรางจึงประเมินวาไมมีผลกระทบ (0) ตอทัศนียภาพท่ีสวยงาม และแหลงทองเท่ียวเชนกัน 

3) การเปรียบเทียบระดับของผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 

เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ไดดําเนินการศึกษาไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) ฉบับเดิม ท่ีดําเนินการในปพ.ศ. 2540 และไดดําเนินการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 ท้ังน้ีไดพิจารณาเปรียบเทียบระดับของผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (ตารางท่ี 7-2) จากการศึกษาท้ังสองคร้ัง โดยพบวา ผลกระทบของแตละทรัพยากรส่ิงแวดลอมมี

ลักษณะไมแตกตางจากเดิม สวนใหญมีระดับ และทิศทางของผลกระทบไมตางจากเดิม ยกเวนบางทรัพยากร

ส่ิงแวดลอมท่ีผลการประเมินแตกตางออกไปบาง เชน การชะลางพังทลายของดิน การคมนาคม และสภาพ

เศรษฐกิจสังคม อธิบายไดดังน้ี คือ ในดานการชะลางพังทลายของดิน แมวาจะไดผลการประเมินเหมือนกัน แต

ตัวเลขปริมาณพังทลายของดินท่ีประเมินใหมป 2550-2551 มีคาสูงกวาท่ีประเมินไวในป พ.ศ.2540 เน่ืองจากการ

ใชปจจัยในการประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินโดยสมการ Universal soil loss equation (USLE) ของ

ขอมูลในสภาพปจจุบัน ทําใหระดับของการชะลางพังทลายของดินเพิ่มขึ้นจากเดิม จากระดับนอยมาก (Very low) 

เปนระดับนอย (Low) แตไดประเมินวาการดําเนินกิจกรรมของโครงการในชวงระหวางการกอสรางเปนผลกระทบ

ดานลบระดับนอย (-1) เหมือนเดิม ดานการคมนาคมขนสง พิจารณาถึงผลท่ีเกิดขึ้นจากการปรับปรุงเสนทางเพื่อ

ใชประโยชนสําหรับการกอสราง และติดตามตรวจสอบระบบสงไฟฟา ทําใหสภาพเสนทางคมนาคมมีสภาพท่ีดีขึ้น 

จึงไดประเมินเปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) ในชวงภายหลังการกอสราง  และสภาพเศรษกิจสังคม 

รายงานฉบับป 2540 ประเมินวาในการกอสรางมีผลกระทบทางบวก ระดับนอย (+1) เน่ืองจากไดไมฟนจากการ

ดําเนินโครงการเพื่อใชเปนเชื้อเพลิง แตเน่ืองจากการตัดไมออกมีเฉพาะบริเวณเสาสงไฟฟา 4 ตน จึงมีไมเพียง

เล็กนอย และอยูไกลจากชุมชนในฉบับป 2550 จึงประเมินวา ไมมีผลกระทบ (0) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที ่7-2 เปรียบเทียบระดับของผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน 
 

ทิศทาง และระดับของผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ขอมูลการศึกษา (EIA) ปพ.ศ. 2540 ขอมูลสภาพปจจุบัน ปพ.ศ. 2550 

ทรัพยากรส่ิงแวดลอม 
ระหวางการ
กอสราง 

ภายหลังการ
กอสราง 

ระหวางการ
กอสราง 

ภายหลังการ
กอสราง 

ทรัพยากรกายภาพ 

1. ภูมิอากาศ 0 0 0 0 

2. อุทกวิทยานํ้าผิวดิน -1 0 -1 0 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน -1 0 -1 0 

4. ทรัพยากรดิน 0 0 0 0 

5. การชะลางพังทลายของดิน -1 0 -1 0 
ทรัพยากรชีวภาพ 
6. ทรัพยากรปาไม -1 0 -1 0 

7. ทรัพยากรสัตวปา -1 0 -1 0 

8. นิเวศวิทยาทางน้ํา -1 0 -1 0 
ทรัพยากรคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
9. การใชประโยชนที่ดิน -1 -1 -1 0 

10. คมนาคมขนสง 0 0 0 +1 

11. พลังงาน +1 +1 +1 +1 

12. การจัดการลุมน้ํา -2 0 -2 0 
ทรัพยากรคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
13. สภาพเศรษฐกิจ และสังคม +1 0 0 0 

14. โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ

แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 
0 0 0 0 

15. ทัศนียภาพ และแหลงทองเที่ยว 0 0 0 0 
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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7.2.3 ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการในภาพรวม 

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในภาพรวมของโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว 

จังหวัดนาน สรุปไดวา ระหวางการกอสราง เปนผลกระทบดานลบระดับนอย (-1) เน่ืองจากกิจกรรมของโครงการ

มีผลกระทบตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมจากการตัดฟนตนไมใตแนวสายสงในบริเวณท่ีจะกอสรางเสาของระบบสง

ไฟฟา การขุดหลุมกอสรางฐานราก การติดต้ัง และกอสรางระบบสงไฟฟา และการขนสงวัสดุอุปกรณ ตออุทก

วิทยานํ้าผิวดิน คุณภาพนํ้าผิวดิน ทรัพยากรดิน การชะลางพังทลายของดิน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา 

นิเวศวิทยาทางนํ้า การใชประโยชนท่ีดิน การคมนาคมขนสง การจัดการลุมนํ้า และสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

สวนภายหลังการกอสราง เปนผลกระทบดานบวกระดับนอย (+1) เน่ืองจากกิจกรรมของระบบสงไฟฟา และการ

บํารุงรักษาระบบสงจายไฟฟา มีผลตอพลังงานท่ีเพียงพอ และสรางความมั่นคงดานพลังงาน รวมท้ังสภาพ

เสนทางคมนาคมที่พัฒนาขึ้นภายหลังเพื่อใชในการติดตามตรวจสอบระบบงานของระบบสงไฟฟาท่ีทําใหสภาพ

เสนทางดีขึ้น (ตารางท่ี 7-3) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
7-19 

ตารางที่ 7-3 สรุปรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) 

ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม ระยะเวลา 
ทิศทาง ระดับ รายละเอียด 

ทรัพยากรกายภาพ 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ดําเนินการในพื้นที่ขนาดเล็ก มีเพียงการขุดหลุมเพื่อกอสรางเสาสําหรับติดตั้งระบบสงไฟฟา และกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการกอสรางเฉพาะบริเวณยอดเขาที่อยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B เทานั้น ซึ่งไมสงผลตอ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเปนสภาวะที่เกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศที่สงผลในระดับ

ทวีป และระดับโลก 

1. ภูมิอากาศ 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

มีเพียงกิจกรรมในการบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟาเทานั้น ซึ่งไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ที่

มีอิทธิพลถึงสภาพภูมิอากาศ 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

มีพื้นที่ดําเนินการขนาดเล็ก และมีการดําเนินการกอสรางเฉพาะบริเวณพื้นที่ยอดเขาที่จะติดตั้งเสาสายสง

ไฟฟา ไมไดเปดพื้นที่ออกทั้งหมด 

2. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

มีเฉพาะกิจกรรมของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในการดูแล และบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา รวมทั้งสภาพที่มีพืชขึ้น

ปกคลุมพื้นที่ ทําใหปญหาการชะลางพังทลายของดิน การซึมน้ําผานผิวดิน และกระบวนการทางอุทกวิทยา

อื่น ๆ ไมเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิมมากนัก ประกอบกับมีพื้นที่ดําเนินการเพียงเล็กนอย 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

แหลงน้ําในพื้นที่โครงการเปนแหลงน้ําตื้น มีน้ําไหลแรงในชวงฤดูฝน ผลกระทบจากการเปดพื้นที่เพื่อการ

กอสราง การปรับปรุงเสนทาง และการขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นที่โครงการ สงผลใหเกิดความขุนลงสูแหลง

น้ําได แตถาดําเนินการในชวงฤดูแลงผลกระทบจะลดลง 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นในการดูแลบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา และมีการฟนคืนสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่

โครงการ ไมมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน 



 

ตารางที่ 7-3 (ตอ) 

 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม ระยะเวลา 
ทิศทาง ระดับ รายละเอียด 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

 (0) 

ไมมี 

(0) 

การดําเนินกิจกรรมดังกลาวกระทําในพื้นที่ขนาดเล็ก และชวงระยะเวลาสั้น จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ 4.ทรัพยากรดิน 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

ไมมีกิจกรรมในการรบกวนพื้นที่ รวมทั้งการปรับสภาพของดิน และพืชพรรณที่ขึ้นปกคลุมพื้นที่ สงผลดีตอ

สมบัติของดินที่ดีขึ้น รวมทั้งการปกคลุมของพืชซึ่งชวยลดปญหาดานการชะลางพังทลายของดินได 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

ถาหากตัดไมในแนวสายสงออกหมดตลอดแนว  จะมีอัตราการชะลางพังทลายของดินในระดับรุนแรง  

เนื่องจากพื้นที่มีความลาดชันสูงแตการดําเนินโครงการในระยะกอสรางจะตัดไมออกเฉพาะชวงที่วางเสาสาย

สง 4 เสา  บริเวณเนินเขา  สวนบริเวณรองเขาไมตัดไมออก  ดังนั้นอัตราการชะลางพังทลายของดินจึงอยูใน

ระดับนอย  และยังมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดินอีกดวย 

5. การชะลางพังทลายของดิน 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

ไมมีกิจกรรมการรบกวนพื้นที่โดยกิจกรรมของมนุษย สงผลใหสภาพปาบริเวณพื้นที่โครงการกลับสูสภาพเดิม 

รวมทั้งมีพืชขึ้นปกคลุมพื้นที่ และบริเวณผิวดินมีพืชพื้นลางขึ้นปกคลุมพื้นที่ ก็จะชวยปองกันการชะลาง

พังทลายของดินได 

ทรัพยากรชีวภาพ 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาปาไมโดยตรง ทั้งดานองคประกอบ และการทําหนาที่ของปาจากการ

เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาที่มีการสูญเสียพื้นที่อยางถาวร แมวาจะใชพื้นที่นอยมาก และเปนกิจกรรมที่เพิ่มโอกาส

ในการเขาไปใชประโยชนจากพื้นที่ปาไดสะดวกขึ้น 

1. ปาไม 

 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

มีเพียงกิจกรรมในการบํารุงรักษา และดูแลระบบสงไฟฟาเทานั้น สภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีเฉพาะใน

บริเวณยอดเขาที่มีการกอสรางซึ่งไมแตกตางจากสภาพเดิมมาก 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 7-3 (ตอ) 

 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม ระยะเวลา 
ทิศทาง ระดับ รายละเอียด 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

พื้นที่ดําเนินการมีขนาดเล็ก กิจกรรมของโครงการไมสงผลกระทบตอพฤติกรรมของสัตวปาตามธรรมชาติมากนัก แตการ

สูญเสียพื้นที่ปา ยอมสงผลตอระบบนิเวศ และสภาพการเปนถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา หรือถูกจํากัดพื้นที่ใชประโยชนไป 

แมวากิจกรรมของโครงการไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพของระบบนิเวศไปจากเดิมมากนัก 

2. สัตวปา 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาปาไม และระบบลุมน้ํา ทําใหสัตวปาตองปรับพฤติกรรมในการดํารงชีวิตในชวงแรก แต

ภายหลังสัตวปาสามารถปรับตัว และใชประโยชนในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงไดเหมือนเดิม 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

การชะลางตะกอนลงสูลําน้ํากอใหเกิดความขุนอยางกระทันหัน มีผลตอการดํารงชีวิตของแพลงกตอน และสัตวหนาดิน แต

จะเกิดในระยะสั้น ๆ ไมรุนแรง เฉพาะชวงที่มีฝนตกในฤดูฝนเทานั้น ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของพื้นที่ 

3. นิเวศวิทยาทางน้ํา 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

แหลงน้ํามีความอุดมสมบูรณของแพลงกตอน และสัตวหนาดินในเกณฑต่ํา ปริมาณอินทรียสาร และธาตุอาหารตาง ๆ ที่มีผล

ตอการเจริญของแพลงกพืชมีนอยมาก และไมมีกิจกรรมที่สงผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพของแหลงน้ํา และคุณภาพ

น้ําผิวดิน 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

นอย 

(1) 

ใชพื้นที่เพื่อกอสรางเฉพาะในเขตเดินสายสงไฟฟาบริเวณพื้นที่ยอดเขาที่จะติดตั้งเสาสายสงไฟฟาเทานั้น ซึ่งเปน

การสูญเสียพื้นที่เพียงเล็กนอยเปนบางสวน และอาจสงผลกระทบตอระบบการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่

ใกลเคียงไดในชวงระยะสั้น ๆ 

1. การใชประโยชนที่ดิน 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

ไมมีกิจกรรมเกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน และการวางแผนการใชที่ดิน 

 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 7-3 (ตอ) 

 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

องคประกอบทางสิ่งแวดลอม ระยะเวลา 
ทิศทาง ระดับ รายละเอียด 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ปริมาณการจราจรไมเกินคามาตรฐานที่กําหนดจึงไมมีผลกระทบตอสภาพการจราจรบนเสนทางสายหลัก ซึ่ง

ไมเปนปญหาตอการคมนาคมขนสงในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 

2. คมนาคมขนสง 

ภายหลังการ

กอสราง 

บวก นอย 

(+) (1) 

ปริมาณการจราจรกลับสูสภาวะปกติ และการพัฒนาเสนทางสงผลใหมีเสนทางจราจรมีสภาพที่ดี สามารถ

เดินทางไดสะดวกขึ้น 

ระหวางการ

กอสราง 

บวก 

(+) 

นอย 

(1) 

ไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และปริมาณการใชพลังงาน การดํารงชีวิตยังอยูในสภาพปกติ มีระบบ

พลังงานที่ดีขึ้น 

3.พลังงาน 

ภายหลังการ

กอสราง 

บวก นอย 

(+) (1) 

มีการสงจายไฟฟาเขาสูระบบเครือขายของระบบ ซึ่งสงผลใหประชาชนมีไฟฟาใชเพิ่มขึ้น และมีความมั่นคง

ในเรื่องของพลังงาน 

ระหวางการ

กอสราง 

ลบ 

(-) 

ปานกลาง 

(2) 

การดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B สําหรับกอสรางเสาของระบบสงไฟฟาบริเวณยอดเขา

จํานวน 4 เสา ซึ่งไมสอดคลองตามมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา แตมีการใชพื้นที่สําหรับ

ดําเนินกิจกรรมเพียงเล็กนอยเทานั้น 

4. การจัดการลุมน้ํา 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

กิจกรรมการบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา และการบํารุงรักษาพื้นที่โครงการ ไมมีความเกี่ยวของกับกิจกรรมดาน

การจัดการลุมน้ํา 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ชุมชนตั้งอยูหางจากพื้นที่ดําเนินการ และไมมีกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ และกิจกรรมของ

โครงการ 

1. ลักษณะทางเศรษฐกิจ และ

สังคม 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี ไมมี 

(0) (0) 

ชุมชนตั้งอยูหางจากพื้นที่ดําเนินการ และไมมีกิจกรรมของชุมชนที่เกี่ยวของกับพื้นที่ และกิจกรรมของ

โครงการ ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของชุมชน 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
7-23 

ตารางที่ 7-3 (ตอ) 

 
ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สําคัญ องคประกอบทาง 

สิ่งแวดลอม 
ระยะเวลา 

ทิศทาง ระดับ รายละเอียด 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ไมมีผลกระทบและไมมีกิจกรรมที่จะไปรบกวนในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชนที่อยูใกลเคียง รวมทั้ง

ไมมีรองรอยซากสัตวโบราณ หรือโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานตั้งอยูในบริเวณดังกลาว  เพราะการกอสราง

มีการเปดหนาดินเฉพาะบริเวณที่ฝงเสาเทานั้น 

2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ 

และ แหลงสําคัญทาง

ประวัติศาสตร 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ไมมีผลกระทบและไมมีกิจกรรมที่จะไปรบกวนในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชนที่อยูใกลเคียง รวมทั้ง

ไมมีรองรอยซากสัตวโบราณ หรือโบราณวัตถุ หรือโบราณสถานตั้งอยูในบริเวณดังกลาว   อีกทั้งในระยะ

ภายหลังการกอสราง ไมมีการเปดหนาดิน มีเฉพาะกิจกรรมการบํารุงรักษาเทานั้น 

ระหวางการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ไมปรากฏพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 3. ทัศนียภาพ และแหลง

ทองเที่ยว 

ภายหลังการ

กอสราง 

ไมมี 

(0) 

ไมมี 

(0) 

ไมปรากฏพื้นที่ที่เปนแหลงทองเที่ยวในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 

 



บทที่ 8 

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม 

 
  

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน และมาตรการดานส่ิงแวดลอม) โดยภาพรวม

แลวจะกอใหเกิดผลกระทบทางลบในเกือบทุกกลุมทรัพยากร ซึ่งกลุมท่ีไดรับผลกระทบทางบวก ไดแก คุณคาตอ

การใชประโยชนของมนุษย ซึ่งผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีวิเคราะหไดน้ัน มีความเชื่อมโยงซึ่งกัน และกัน กลาวคือ 

ผลกระทบส่ิงแวดลอมหนึ่งอาจเปนแหลงเกิดปญหา (Point sources) ตออีกส่ิงแวดลอมมากกวาหน่ึงส่ิงแวดลอม 

หรือผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนแหลงรองรับปญหา (Point effects) เพียงหน่ึง ซึ่งเกิดจากแหลงเกิดปญหามากกวา

หน่ึง ผลกระทบส่ิงแวดลอม / ปญหาท่ีสําคัญ ไดแก ผลกระทบตอคุณภาพนํ้าผิวดิน ทรัพยากรดิน การชะลาง

พังทลายของดิน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา นิเวศวิทยาทางนํ้า การใชประโยชนท่ีดิน คมนาคมขนสง และ

การจัดการลุมนํ้า ดังน้ัน การดําเนินโครงการ ถาหากมีผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมใดก็ตาม ตองเสนอ

มาตรการหรือแผนปองกันแกไขผลกระทบเสมอ เพื่อลดระดับผลกระทบทางลบใหลดลง หรือไมเกิดผลกระทบเลย 

ดังจะไดกลาวในรายละเอียดตอไป 

เน่ืองจากการดําเนินโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ตองมีการตัดตนไมใต

แนวสายสงไฟฟากวาง 60 เมตร (ขางละ 30 เมตร จากกึ่งกลางแนวเสาสายสงไฟฟา) แตเน่ืองจากพื้นท่ีเปนยอด

เขาสลับกับหุบเขา ดังน้ัน จึงตัดตนไมเฉพาะบริเวณท่ีต้ังเสาไฟฟารวม 4 ตน พื้นท่ีประมาณ 0.0072 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 4.5 ไร และในระหวางการกอสราง กิจกรรมการตัดตนไม การขุดเจาะ และการกอสรางฐานราก การ

ขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางเขาสูพื้นท่ีดําเนินการ และการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี ยอมสงผลกระทบตอปาไม และ

สัตวปาบริเวณนั้น อีกท้ังยังทําใหมีโอกาสเกิดการชะลางพังทลายของดินไดมากข้ึน ซึ่งมีผลกระทบตอคุณภาพนํ้า

ผิวดิน และคุณภาพชีวิตในท่ีสุด จึงตองจัดทําควรจัดแผนการฟนฟูปาไม และแผนการปองกันการชะลางพังทลาย

ของดิน เพื่อลดผลกระทบท่ีเกิดขึ้นดังกลาว รวมท้ังมีการประชาสัมพันธโครงการโดยทางการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อใหประชาชนรับทราบถึงลักษณะโครงการ และเผยแพรความรูทางดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ เพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของ

ทรัพยากรที่ตองสงวนรักษาไว และปองกันการบุกรุกทําลายปา ดังน้ัน จึงไดเสนอมาตรการปองกันแกไข และลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตาง ๆ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม และไดกําหนดแผนการ

ปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในรูปของแผนปฏิบัติการ

ส่ิงแวดลอม (Action plan) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 



8.1 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
 ในสวนของมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ

ส่ิงแวดลอมซึ่งไดกําหนดไว 4 แผนดวยกันคือการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน การติดตามตรวจสอบ

ทรัพยากรปาไม การใชประโยชนท่ีดิน และการติดตามตรวจสอบเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ีไดพิจารณากําหนด

มาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมในรูปของ

แผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม (Action plan) เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวย 9 แผนปฏิบัติการ 

ดังน้ี 

  1) แผนปฏิบัติการท่ัวไป 

  2) แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน  

3) แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยา และคุณภาพนํ้าผิวดิน 

4) แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 

  5) แผนปฏิบัติดานนิเวศวิทยาทางนํ้า 

  6) แผนปฏิบัติดานการคมนาคมขนสง 

  7) แผนปฏิบัติดานการใชประโยชนท่ีดิน 

  8) แผนปฏิบัติดานการจัดการลุมนํ้า 

  9) แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ และสังคม 

  โดยมีรายละเอียดของแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ ดังน้ี 
 

8.1.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการของ

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2551 มี

มติเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการ

โรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) ของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข

และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ดังน้ี 

1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมของรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมให

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติการโดยให

เปนไปตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของสํานักงาน ฯ 

2) การตัดตนไม ใหตัดเฉพาะในแนวเขตทางแนวสายสงไฟฟาเทาน้ัน โดยควบคุมใหไม

ลมไปในทิศทางเดียวกันกับแนวเขตทาง เพื่อมิใหไมลมไปทําความเสียหายกับตนไมนอกเขต 

3) หากมีความจําเปนตองปรับปรุงถนนเพื่อขนสงอุปกรณกอสราง จะตองปรับปรุงจาก

เสนทางเทาท่ีมีอยูเดิมใหเปนถนนชั่วคราว โดยใหมีถนนทางเขา (Access Road) นอยท่ีสุด 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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4) กฟผ. จะตองปลูกปาทดแทนจํานวน 100 ไร ในพื้นท่ีใกลเคียงโครงการ ในจังหวัด

นาน โดยปาท่ีปลูกทดแทนใหมีความหลากหลายของชนิดพันธุพืชตามสภาพพื้นท่ีเดิม 

5) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบ/กอสราง/ดําเนินการ กฟผ. 

จะตองนํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมไปกําหนดในเง่ือนไขสัญญาจางบริษัทผูรับจาง

และใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

6) หากการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหา

ส่ิงแวดลอม กฟผ. จะตองดําเนินการแกไขปญหาเหลาน้ันโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณใด ๆ ท่ีกอใหเกิด

ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม กฟผ. จะตอแจงใหจังหวัดนาน กรมปาไม และสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบโดยเร็ว เพื่อจะใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว 

7) หาก กฟผ. มีประสงคจะขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตลอดจนการ

ดําเนินการซึ่งแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ กฟผ. ตองเสนอรายละเอียดของการเปล่ียนแปลง ผลการศึกษาและ

ประเมินผลกระทบในรายละเอียดท่ีขอเปล่ียนแปลงเปรียบเทียบกับขอมูลเดิม ใหคณะกรรมการผูชํานาญการ

พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการเปล่ียนแปลงทุกคร้ัง 

8) หากมีประเด็นปญหา ขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนินโครงการ 

กฟผ. ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อขจัดปญหาความขัดแยงของชุมชนในพื้นท่ีทันที 

การประเมินผล การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการท่ัวไปเพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.)  

ทุก 6 เดือน 

 
8.1.2 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน 
 1) หลักการ และเหตุผล 

  เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการสวนใหญเปนพื้นท่ีภูเขามีความลาดชันสูง ดินจัดอยูในกลุม 

Slope complex กิจกรรมระหวางการกอสราง เชน การตัดตนไม การเปดหนาดิน การเหยียบยํ่า รวมท้ังกิจกรรม

การกอสรางอื่น ๆ ยอมมีผลกระทบตอสมบัติทางกายภาพ การชะลางพังทลายของดิน และความอุดมสมบูรณของ

ดิน ประกอบดวยสภาพดินท่ีมีลักษณะเปนดินต้ืน และมีหินโผล ซึ่งจากการประเมินผลกระทบการชะลางพังทลาย

ของดิน ประเมินไดวาในชวงกอสรางมีผลกระทบดานลบระดับนอยตอทรัพยากรดิน เน่ืองจากดําเนินการกอสรางมี

การเปดหนาดินเฉพาะบริเวณท่ีจะกอสรางเสาเทาน้ัน การสูญเสียหนาดินจึงมีปริมาณเพียงเล็กนอย แตอยางไรก็

ตาม จําเปนตองมีมาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และแกไขผลกระทบท่ีมีตอทรัพยากรดินในดานการ

ชะลางพังทลายของดิน 

 2) วัตถุประสงค 

  (1) เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรดิน และการชะลาง

พังทลายของดิน ท้ังในระยะกอสราง และภายหลังการกอสราง  
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  (2) เพื่อกําหนดแผนปองกัน การชะลางพังทลายของดิน 

  3) พื้นท่ีดําเนินการ 

 พื้นท่ีโครงการกอสรางระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต  

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีเพื่อกอสรางฐานรากของเสาไฟฟา และใต

แนวสายสงท่ีมีความกวาง 60 เมตร ระยะทาง 1.4 กิโลเมตร 

 4) วิธีดําเนินการ 
   (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานทรัพยากรดิน และการชะ
ลางพังทลายของดิน 
   (1.1) ระยะกอสราง 

   - ตองดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง หรือฝนท้ิงชวงในฤดูฝนเพื่อ

หลีกเล่ียงฝนท่ีกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินเมื่อมีการตัดตนไม และเปดหนาดิน 

   - หากจําเปนตองทําเสนทางลําลองเขาไปยังพื้นท่ีดําเนินการ ตอง

ดําเนินการในฤดูแลง หรือฝนท้ิงชวงในฤดูฝนเพื่อลดผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน 

   - ตองนํามาตรการอนุรักษดิน และนํ้ามาใช เชน การใชส่ิงกอสราง

รองรับ หรือปองกันการพังทลายของดินขณะกอสราง และภายหลังการกอสรางแลวเสร็จตองมีการปลูกพืชคลุมดิน 

โดยใชพืชตระกูลถั่ว ตลอดจนพืชตระกูลหญา (พืชทองถิ่น) เพื่อคลุมดินบริเวณท่ีมีการเปดหนาดินจะชวยใหเกิด

การชะลางพังทลายของดินนอยลง และชวยใหนํ้าซึมลงดินไดดีขึ้น ลดการเกิดนํ้าไหลบาหนาดิน 

   - การดําเนินการในสวนของการขุดดินเพื่อการกอสรางฐานราก หรือ

กิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจะตองดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ตองกําหนดขอบเขตพื้นท่ีดําเนินการใหชัดเจน และ

ดําเนินการเฉพาะในพื้นท่ีท่ีจะทําการกอสรางเทาน้ัน โดยปกหมุดขึงเทปแสดงเขตพื้นท่ีกอสราง ท้ังน้ีอยูภายในแนว

เขตเดินสายไฟฟา (Right of way)  

   - ตองควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขุด และเปดหนาดินโดยตัด

ตนไมบริเวณพื้นท่ีกองดิน และหิน และบริเวณขางเคียงสําหรับใชเปนท่ีกองเก็บหนาดินข้ึนไปใหไดพื้นท่ีพอดีกับ

ปริมาณดิน และหินท่ีเกิดจากการขุดเจาะหลุม จะตองมีการคลุมทับผิวหนาดินท่ีเจาะมา แลวใชวัสดุคลุมดินไวเพื่อ

ปองกันการพัดพาดินไปกับฝน แลวนําดิน และหินท่ีขุดขึ้นมากลบไปในหลุมจนหมดเมื่อดําเนินการติดต้ังเสาแลว

เสร็จ 

   (1.2) ระยะดําเนินการ 

   - ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จตองมีการปลูกพืชคลุมดิน โดยใชพืช

ตระกูลถั่ว ตลอดจนพืชตระกูลหญาในทองถิ่นเพื่อคลุมดินบริเวณท่ีมีการเปดหนาดินจะชวยใหเกิดการชะลาง

พังทลายของดินนอยลง และชวยใหนํ้าซึมลงดินไดดีขึ้น ลดการเกิดนํ้าไหลบาหนาดิน 
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 (2) แผนปองกัน การชะลางพังทลายของดิน 
   (2.1) ระยะกอสราง 

   - ตองควบคุมใหตัดตนไมเฉพาะบริเวณท่ีต้ังเสาเทาน้ัน โดยกําหนด

เขตของพื้นท่ีท่ีมีการตัดตนไมใหชัดเจน พรอมท้ังวางแผนการตัดตนไมใหสอดคลองกับงานกอสรางในพื้นท่ี โดยทํา

การตัดตนไมจากบริเวณท่ีตํ่าสุดกอน และการกองวัสดุในบริเวณกอสรางท่ีเหมาะสม 

   - การเขาไปในพื้นท่ีดําเนินการ และการขนสงอุปกรณกอสรางไม

จําเปนตองทําถนนบริการ(Access road) เพียงแตปรับปรุงทางเดินเทาท่ีมีอยูใหสามารถขนสงอุปกรณไดสะดวก 

และตองพิจารณาระยะทางเขาถึงพื้นท่ีดําเนินการที่ใกลท่ีสุด เพื่อขนสงอุปกรณโดยการชักรอกเขาสูพื้นท่ี

ดําเนินการ (ท่ีต้ังเสา) อื่น ๆ 

   - การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการตองกระทําในฤดูแลงหรือ

ฝนท้ิงชวงในฤดูฝนเพื่อหลีกเล่ียงการชะลางพังทลายของดินโดยอนุภาคฝนโดยตรง 

   (2.2) ระยะดําเนินการ 

   - ในพื้นท่ีท่ีมีความเสี่ยงตอการสูญเสียดินสูง ตองนําวิธีการอนุรักษ

ดินและนํ้า มาใช เชน การปลูกหญาแฝก (Vetiver grass) หรือปลูกพืชคลุมดินขวางความลาดเทของพื้นท่ี โดยไม

นําเคร่ืองจักรมาใชในการปรับท่ี ใหใชกําลังคน และเคร่ืองมือกลขนาดเล็ก ไดแก จอบ และเสียม ในการปลูกพืช 

และตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนถึงฤดูฝน ใชงบดําเนินการ 270,000 บาท รายละเอียดดังตารางท่ี 8-1  

5) ระยะเวลาดําเนินการ 

 ดําเนินการในระหวางการกอสราง และภายหลังการกอสรางแลวเสร็จเปนระยะเวลา 1 

ป โดยทําการปลูกแฝก หรือพืชคลุมดินทันทีหลังการกอสรางแลวเสร็จ และดูแลบํารุงรักษาอีก 1 ป ภายหลังการ

ปลูก 

  6) หนวยงานรับผิดชอบ 

   (1) ระยะกอสราง  : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

  (2) ระยะดําเนินการ : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 7) การประเมินผล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินเพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

(สผ.) ทุก 6 เดือน 

 8) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง  : รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : งบดําเนินการ 270,000 บาท รวมอยูในงบประมาณ 

      ประจําปของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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ตารางที่ 8-1  ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนปฏิบติัการดานทรัพยากรดิน อุทกวทิยาและ

คุณภาพนํ้าผิวดิน โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต(สวนท่ี

พาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

หนวย : ลานบาท 

ปที่ดําเนินการ 
ป พ.ศ .2540 ป พ.ศ. 2550 กิจกรรม 

1 2 รวม 1 2 รวม 

1. การปลูกแฝก หรือพืชคลุมดิน 0.07 0.03 0.10 0.09 0.04 0.13 

2. งานฟนฟูพื้นท่ี / แหลงเส่ือมโทรม 0.02 0.04 0.06 0.04 0.06 0.10 

3. การจัดทํารายงาน 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 

รวม 0.10 0.08 0.18 0.15 0.12 0.27 

 
8.1.3 แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน 

1) หลักการ และเหตุผล 

จากสภาพของแหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการซึ่งเปนแหลงนํ้าต้ืน มีนํ้าไหลแรงในชวงฤดูฝน 

ซึ่งกิจกรรมการกอสรางองคประกอบตาง ๆ ของโครงการจะกอใหเกิดความขุนของนํ้า ไดแก การกอสรางเสาไฟฟา 

การสรางถนนชั่วคราว หรือการปรับปรุงถนน / เสนทาง และการเปดพื้นท่ีโลงตามแนวสายสงไฟฟา บริเวณเสา

ไฟฟา รวมไปถึงถนนท่ีใชขนสงวัสดุอุปกรณ ซึ่งการตัดตนไมเปดพื้นท่ีโลงทําใหประสิทธิภาพการดูดซับนํ้าฝน และ

การชะลอความรุนแรงของเม็ดฝนที่ตกลงมาทําใหเม็ดฝนที่ตกลงมากระทบผิวดินโดยตรง เปนผลทําใหเกิดการชะ

ลางพังทลายของดิน (Erosion) ไหลลงมากับนํ้าผิวดินลงสูลําธารทําใหนํ้าในลําธารมีความขุนสูง การทับถมของ

ตะกอนในแหลงนํ้า สงผลกระทบตอลักษณะการไหลของนํ้า รวมถึงคุณภาพนํ้าภายในลุมนํ้า ซึ่งจากการ

ประเมินผลกระทบของดานอุทกวิทยานํ้าผิวดินและคุณภาพน้ําผิวดินในระหวางการกอสรางประเมินไดวามี

ผลกระทบดานลบระดับนอย ดังน้ัน จึงตองมีมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบอุทกวิทยา และคุณภาพนํ้า

ผิวดิน รวมท้ังตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินดวย 

 2) วัตถุประสงค 

  (1) เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบดานอุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน ในระยะ

กอสราง  

  (2) เพื่อกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพนํ้าผิวดินท้ังในระยะกอสราง 

และภายหลังการกอสราง 

  3) พื้นท่ีดําเนินการ 

  บริเวณแหลงนํ้าซึ่งแนวสายสงไฟฟาพาดผานแหลงนํ้า โดยเก็บตัวอยางนํ้าผิวดิน

บริเวณลํานํ้ายาว ประกอบดวย จุดท่ี 1 ตนนํ้าของลํานํ้ายาว จุดท่ี 2 ลํานํ้ายาวกอนผานบานสองแคว และจุดท่ี 3 

ปลายลํานํ้ายาว บานสองแคว  
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 4) วิธีดําเนินการ 
   (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานอุทกวิทยา และคุณภาพน้ํา
ผิวดิน มีรายละเอียด ดังน้ี 

   (1.1) ระยะกอสราง 

    - ตองดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง หรือฝนท้ิงชวงในฤดูฝน เพื่อ

หลีกเล่ียงการชะลางดินตะกอนโดยนํ้าฝนลงสูแหลงนํ้าใหนอยท่ีสุด 

    - ใชวัสดุคลุมกั้นกองดิน และหินท่ีขุดข้ึนมาจากการขุดหลุมกอสราง

ฐานราก เพื่อปองกันการพัดพาดินไปโดยนํ้าฝนจากนํ้าท่ีไหลบาหนาดิน จนกวาจะนําดิน และหินดังกลาวกลบลง

ไปในหลุมจนหมดเมื่อดําเนินการวางเสาแลวเสร็จ 

    - บริเวณท่ีต้ังเสาตองมีการทําทางระบายนํ้าเพื่อรองรับนํ้าไหลบา

หนาดินท่ีอาจเกิดขึ้นไดในชวงฝนตกหนัก ใหไหลระบายลงสูแหลงนํ้า หรือลําธารตาง ๆ ไดโดยเร็ว 

   - ตองควบคุมคุณภาพนํ้าในลํานํ้าใหสามารถใชอุปโภคได โดยการ

ตัดฟนตนไมเฉพาะบริเวณพื้นท่ีต้ังเสาไฟฟา และตองกองวัสดุในบริเวณกอสรางท่ีมีการชะลางพังทลายของดินตํ่า 

เพื่อลดการเกิดตะกอนลงสูแหลงนํ้าใหเกิดขึ้นนอยท่ีสุด 

  (1.2) ระยะดําเนินการ 

   - บริเวณท่ีมีความลาดชันสูง และมีการพังทลายดินไดงาย ตองมีการ

ปลูกพืชคลุมดินบริเวณพ้ืนท่ีโลงท่ีดําเนินการ เพื่อใหนํ้าฝนที่ตกลงมามีโอกาสซึมลงในดินไดมากท่ีสุด เพื่อลด

ปญหานํ้าไหลบาหนาดินท่ีจะเกิดขึ้น  

 (2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน มีรายละเอียด ดังน้ี 

   (2.1) ระยะกอสราง 

  ดัชนีตรวจวัด  : ดัชนีท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน ให

        ครอบคลุมทุกดัชนีตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว

        ดิน ไดแก ความขุน (Turbidity) ปริมาณตะกอน

        แขวนลอยในน้ํา (Suspended solid) ความเปน

        กรดดาง (pH) การนําไฟฟา (EC) และอุณหภูมิ

        ของน้ํา (Temperature) 

   สถานีตรวจวัด : สถานีท่ี 1 ตนนํ้าลํานํ้ายาว พิกัด 0678265             

        E 2155091 N 

     สถานีท่ี 2 ลํานํ้ายาว พิกัด 0677671            

     E 2151465 N 
      สถานีท่ี 3 ปลายลํานํ้ายาว พิกัด 0676772  

      E 2148208 N 

  วิธีการตรวจวัด : ใชวิธีการการวิเคราะหตัวอยางนํ้าผิวดินตามวิธีท่ี 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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    อธิบายใน Standard Methods for the  

       Examination of Water and Waste Water 

     (APHA, AWWA, and WFF,1992) และตามท่ี

     กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิว 

     ดิน (ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

     ฉบับท่ี 8, 2537) 

    ความถ่ี : ดําเนินการปละ 2 คร้ัง .ในชวงฤดูแลง และฤดูฝน   

       ตลอดระยะเวลาการกอสราง 

  คาใชจายโดยประมาณ : ปละ  320,000 บาท  

   (2.2) ระยะดําเนินการ 

  ดัชนีตรวจวัด  : ดัชนีท่ีใชในการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน ให

        ครอบคลุมทุกดัชนีตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิว 

       ดิน ไดแก ความขุน (Turbidity) ปริมาณตะกอน

        แขวนลอยในน้ํา (Suspended solid) ความเปน

        กรดดาง (pH) การนําไฟฟา (EC) และอุณหภูมิ

        ของน้ํา (Temperature) 

   สถานีตรวจวัด : สถานีท่ี 1 ตนนํ้าลํานํ้ายาว พิกัด 0678265             

        E 2155091 N 

     สถานีท่ี 2 ลํานํ้ายาว พิกัด 0677671                      

     E 2151465 N 
          สถานีท่ี 3 ปลายลํานํ้ายาว พิกัด 0676772  

             E 2148208 N 

  วิธีการตรวจวัด : ใชวิธีการการวิเคราะหตัวอยางนํ้าผิวดินตามวิธีท่ี 

    อธิบายใน Standard Methods for the  

       Examination of Water and Waste Water 

     (APHA,    AWWA, and WFF,1992) และตามท่ี

     กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิว

     ดิน(ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ

       ฉบับท่ี 8, 2537) 

   ความถ่ี  : ดําเนินการปละ 2 คร้ัง ในชวงฤดูแลงและตนฤดูฝน 

   คาใชจายโดยประมาณ : ปละ 320,000 บาท (รายละเอียดในตารางท่ี 8-2) 

  5) ระยะเวลาดําเนินการ 

ดําเนินการอยางตอเน่ืองท้ังในระยะการกอสราง และระยะดําเนินการรวมระยะเวลา 5 ป 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-2 ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน โครงการ 

ระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม

นํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  

หนวย : ลานบาท 

ปที่ดําเนินการ 
กิจกรรม 

1 2 3 4 5 รวม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

ป พ.ศ.2540       

1. เก็บตัวอยางนํ้า 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.30 

2. งานวิเคราะหคุณภาพนํ้า 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.75 

3. จัดทํารายงาน 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.05 

รวม 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 1.10 

กฟผ. 

ป พ.ศ.2550       

1. เก็บตัวอยางนํ้า 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.50 

2. งานวิเคราะหคุณภาพนํ้า 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 

3. จัดทํารายงาน 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.10 

รวม 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 1.60 

กฟผ. 

 
 6) หนวยงานรับผิดชอบ 

   (1) ระยะกอสราง  : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

  (2) ระยะดําเนินการ : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 7) การประเมินผล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบั ติการดานอุทกวิทยา  และคุณภาพนํ้าผิวดิน  เพื่อ นําเสนอตอสํานักงานนโยบาย  และแผน

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน  

  8) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง  : รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

   (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของ กฟผ. 
 
 8.1.4 แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 
  1) หลักการ และเหตุผล 

 การดําเนินโครงการโดยเฉพาะในระยะกอสรางยอมสงผลกระทบดานลบตอทรัพยากร

ปาไมโดยตรง ท้ังในดานองคประกอบของปาไมท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน การสูญเสียตนไม พื้นท่ีปาไม การสูญเสีย

ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน รวมท้ังดานการทําหนาท่ีของปาโดยเฉพาะการสูญเสียแหลงอาหาร และถ่ิน

ท่ีอยูอาศัยของสัตวปา แตผลกระทบท่ีเกิดขึ้นมีขนาดไมรุนแรง เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงจะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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 2) วัตถุประสงค 

 (1) เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอนิเวศวิทยาทางบก ท้ังในระยะ

กอสราง และภายหลังการกอสราง  

 (2) เพื่อกําหนดแผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

 (3) เพื่อกําหนด แผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไมท่ีปลูกทดแทน และพื้นท่ีปาไม

โดยรอบ 

  3) พื้นท่ีดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง 

   บริเวณพื้นท่ีดําเนินการสวนท่ีพาดผานชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B กวาง 60 เมตร 

ยาว 1.4 กม. 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  พื้นท่ีปลูกปา จํานวน 100 ไร ในจังหวัดนาน และพื้นท่ีโดยรอบ 

 4) วิธีดําเนินการ 
  (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางบก 
   (1.1) ระยะกอสราง 

   - ทรัพยากรปาไม 

   - การตัดตนไมในพื้นท่ีดําเนินโครงการ ซึ่งตามระเบียบ

ปฏิบัติตองใหกรมปาไมเปนผูดําเนินการ 

   - การปรับปรุงเสนทางเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นท่ี ให

ใชเสนทางเดิมท่ีมีอยูแลว และตองแจงเจาหนาท่ีกรมปาไมเพื่อรวมพิจารณาทุกคร้ังกอนดําเนินการ 

    - ทรัพยากรสัตวปา 

   - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตองประชาสัมพันธ 

ควบคุม และดูแลพนักงานหรือคนงานทุกคนท่ีเขาไปทํางานในพื้นท่ีปา ไมใหลาสัตวปา หรือทําอันตรายตอสัตวปา

ทุกชนิดโดยเด็ดขาด 

   - ตองไมตัดตนไมนอกเขตพื้นท่ีดําเนินการกอสรางอยาง

เด็ดขาด เพื่อลดปญหาการทําลายท่ีอยูอาศัย และแหลงอาหารของสัตวปา 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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  (1.2) ระยะดําเนินการ 

  - เน่ืองจากมีการสูญเสียพื้นท่ีปาจากการดําเนินโครงการ ตองมีการ

ปลูกปาทดแทนเปนพื้นท่ีมากกวาท่ีตองสูญเสียไป พื้นท่ีดําเนินการมีการสูญเสียพื้นท่ีปาในบริเวณพื้นท่ีดําเนินการ

ท้ังส้ิน 4.5 ไร ถาพิจารณาดําเนินการเฉพาะในบริเวณท่ีเปนยอดเขาจํานวน 4 ตน แตในกรณีท่ีดําเนินการเปดพื้นท่ี

ใตแนวสายสงออกท้ังหมด (Worst case) จะมีการสูญเสียพื้นท่ีปาในบริเวณพื้นท่ีดําเนินการท้ังส้ิน 52.51 ไร ดังน้ัน 

ตองดําเนินการปลูกปาทดแทนในบริเวณพื้นท่ีปาเส่ือมโทรมท่ีอยูใกลเคียงพื้นท่ีโครงการในจังหวัดนานไมนอยกวา 

100 ไร  
 (2) แผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

   ระยะดําเนินการ 

   - ตองปลูกปาทดแทนพื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไปโดยเนนชนิด และพันธุไม

ด้ังเดิมในพื้นท่ี รวมท้ังใชไมเบิกนําซึ่งเปนพืชอาหารของสัตวปา เพื่อทดแทนตนไมในปาธรรมชาติท่ีถูกตัดฟนลง 

โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ประสานงานกับกรมปาไม หรือสํานักงานปาไมท่ีเก่ียวของ เพื่อ

กําหนดพื้นท่ีปลูกปาท่ีเหมาะสมในจังหวัดนานจํานวน 100 ไร โดยกําหนดแผนการดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลา 

1 ป ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ เปนงบดําเนินการรวม 350,000 บาท คาดูแลรักษาปาไมท่ีปลูกปท่ี 2-6 ปละ 

100,000 บาท ปท่ี 7-10 ปละ 50,000 บาท และคาจัดทํารายงาน 20,000 บาท/ป รวมเปนเงินท้ังส้ิน 1,250,000 

บาท (รายละเอียดในตารางท่ี 8-3) 
 (3) แผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม 

ในระยะดําเนินการ ทําการติดตามผลการปลูกปาจํานวน 100 ไร และพื้นท่ีปา

โดยรอบในรัศมี 1 กม. โดยใชภาพถายดาวเทียม / ภาพถายทางอากาศ พรอมท้ังสํารววจขอมูลในภาคสนาม โดย

ดําเนินการในปท่ี 6 ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ใชงบประมาณ 470,000 บาท (รายละเอียดแสดงในตารางท่ี 8-4) 

 5) ระยะเวลาดําเนินการ 

  ระยะดําเนินการ  

  แผนท่ี 1 แผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

   ปลูกปาทดแทนใหแลวเสร็จภายใน 1 ป และดูแลปาไมท่ีปลูกอีก 9 ป  

   รวม 10 ป  

  แผนท่ี 2 แผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม 

 ติดตามผลการปลูกปาทดแทน จํานวน 100 ไร และพื้นท่ีโดยรอบในรัศมี  

 1 กม.ในปท่ี 6 ภายหลังการกอสราง  

 6) หนวยงานรับผิดชอบ 

   (1) ระยะกอสราง  : กรมปาไม และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการโดยกรมปาไม หรือกรมอุทยานแหงชาติสัตว

       ปา และพันธุพืช โดยความรวมมือของหนวยงาน และ ประ

       ชาชนในทองถ่ิน และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-3  ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

(กําหนดอัตราคาปลูกปา) โครงการระบบสงไฟฟา 500 เคว ีสําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

หนวย : ลานบาท 
ปที่ดําเนนิการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

กิจกรรม 
รวม 

ป พ.ศ. 2540*            

1. การปลูกปาตามระเบียบกรมปาไม 

ป 2540* 

    - คาปลูกปา (2,500 บาท/ไร)* 

    - คาบํารุงรักษา (680 บาท/ไร/ป)* 

 

0.250 

- 

 

- 

0.068 

 

- 

0.068 

 

- 

0.068 

 

- 

0.068 

 

- 

0.068 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

0.250 

0.340 

2. จัดทํารายงาน 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 - - - - 0.060 

รวม 0.260 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 - - - - 0.650 
ป พ.ศ. 2550            

1. การปลูกปา** 

    - คาปลูกปา (3,500 บาท /ไร)** 

    - คาบํารุงรักษาชวงท่ี1 ปที่ 2-6 

(1,000 บาท/ไร/ป)** 

    - คาบํารุงรักษาชวงท่ี2 ปที่ 7-10 

(500 บาท/ไร/ป)** 

 

0.350 

- 

 

- 

 

- 

0.100 

 

- 

 

- 

0.100 

 

- 

 

- 

0.100 

 

- 

 

- 

0.100 

 

- 

 

- 

0.100 

 

- 

 

- 

- 

 

0.050 

 

- 

- 

 

0.050 

 

- 

- 

 

0.050 

 

 

- 

- 

 

0.050 

 

0.350 

0.500 

 

0.200 

2. จัดทํารายงาน 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.020 0.200 

รวม 0.370 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 1.250 

หมายเหตุ * คาปลูกปา และบํารุงปา ป 2540 หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.5/ว 9067 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2539 เร่ือง กําหนดอัตราคา

ปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาท่ีปลูกตามเง่ือนไขทายหนังสืออนุญาต ใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวน

แหงชาติ  

** เปนคาปลูกปา และคาบํารุงปา ตามมติคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และโครงการรวมกับเอกชน ในการประชุมคร้ังท่ี 8/2551 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม พ.ศ.

2551 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-4  ระยะเวลา และงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนติดตามตรวจสอบทรัพยากรปาไม และการ

ใชประโยชนท่ีดินโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ี

พาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน  
 

หนวย : ลานบาท 

งบประมาณ กิจกรรมการดําเนนิงาน 
ป พ.ศ. 2540 ป พ.ศ. 2550 

1. คาจัดซื้อ และวิเคราะหขอมูลภาพถายดาวเทียม/ภาพถายทางอากาศ 0.15 0.30 

2. คาสํารวจขอมูลภาคสนาม 0.05 0.15 

3.คาจัดทํารายงาน 0.02 0.02 

รวม 0.22 0.47 

 

 7) การประเมินผล 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน 

 8) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง  : รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของ กฟผ. 

 
 8.1.5 แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ํา 

 1) หลักการและเหตุผล 

 จากการศึกษาในพื้นท่ีโครงการพบวา แหลงนํ้าในฤดูฝนเปนสภาพนํ้าหลาก และมี

ความขุนสูง แตในชวงฤดูแลง นํ้าคอนขางต้ืนเขิน ซึ่งการดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง ถึงแมจะลดผลกระทบ

อันเน่ืองจากการเกิดตะกอนสูแหลงนํ้าได แตภาวะท่ีมีฝนตก และเกิดการชะลางตะกอนลงสูลํานํ้า กอใหเกิดความ

ขุนอยางกระทันหัน จะมีผลตอการดํารงชีวิตของแพลงกตอน และสัตวหนาดิน ประเมินไดวามีผลกระทบดานลบ

ระดับนอย แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดในระยะส้ัน ไมรุนแรง เกิดขึ้นเฉพาะชวงท่ีมีฝนตกในฤดูฝนเทาน้ัน ซึ่งเปน

ลักษณะธรรมชาติของพื้นท่ีอยูแลว รวมท้ังวงจรชีวิตของแพลงกตอนคอนขางส้ัน และภายหลังเมื่อนํ้ามีความโปรง

แสงท่ีเหมาะสมจะทําใหวงจรชีวิตของแพลงกตอนเกิดขึ้นใหมในระยะเวลาอันส้ัน แตภายหลังท่ีมีการกอสรางเสร็จ

เรียบรอยแลว แหลงนํ้าในพื้นท่ีโครงการมีความอุดมสมบูรณของแพลงกตอน และสัตวหนาดินในเกณฑตํ่า 

ปริมาณอินทรียสาร และธาตุอาหารตาง ๆ ท่ีมีผลตอการเจริญของแพลงกพืชมีนอยมาก นอกจากน้ันภายหลังการ

กอสรางของโครงการไมมีกิจกรรมท่ีสงผลกระทบถึงการเปล่ียนแปลงสภาพของแหลงนํ้า ดังน้ัน เพื่อปองกันมิให

เกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางนํ้า จึงตองมีมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานนิเวศวิทยาทางนํ้า 

 3) พื้นท่ีดําเนินการ 

  พื้นท่ีดําเนินการคือ ลํานํ้ายาวตามจุดเก็บตัวอยางคุณภาพนํ้าผิวดิน และนิเวศวิทยา

ทางนํ้า 

 4) วิธีดําเนินการ 
   มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางน้ํา 

 (1) ระยะกอสราง 

  - มาตรการการปองกัน แกไข และลดผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางนํ้า สามารถ

ใชรวมกับมาตรการปองกันแกไขดานคุณภาพนํ้าโดยเฉพาะในชวงฤดูฝน พื้นท่ีกองดิน และหิน ตลอดจนการ

ปองกันชะลางตะกอนควรทําแนวหญาขวางพื้นท่ีลาดชัน เพื่อปองกันตะกอนมิใหลงสูแหลงนํ้าโดยตรง 

 (2) ระยะดําเนินการ 

  - สามารถใชรวมกับมาตรการปองกัน แกไขดานคุณภาพนํ้าไดเชนเดียวกัน 

 5) หนวยงานรับผิดชอบ 

   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 6) การประเมินผล 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางนํ้า เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน 

  7) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง  : รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

   (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของ กฟผ.  

 
 8.1.6 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 

 1) หลักการ และเหตุผล 
 กิจกรรมในชวงระหวางการกอสรางของโครงการ ตองมีการขนสง และลําเลียงวัสดุ

อุปกรณเขาสูพื้นท่ีโครงการ โดยใชระบบการขนสงดวยรถบรรทุกซึ่งผิวการจราจรเปนถนนดินบดอัด สภาพคอนขาง
ขรุขระ ซึ่งในชวงฤดูฝนดินจะเปนโคลนทําใหการเดินทาง และขนสงลําบาก โดยเฉพาะจากการใชรถบรรทุกขนาด
ใหญในการขนสงวัสดุอุปกรณรวมท้ัง อาจมีวัสดุอุปกรณรวงหลน หรือเกิดฝุนละอองฟุงกระจาย ซึ่งสงผลตอ
ชาวบานท่ีอาศัยอยูริมถนน ดังน้ัน จึงตองจัดทํามาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานการคมนาคมขนสง 

 2) วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการคมนาคมขนสงในระยะกอสราง 
 
 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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 3) พื้นท่ีดําเนินการ 
  เสนทางการคมนาคมขนสงทางบกเสนทางสายหลัก ไดแก ทางหลวงแผนดินหมายเลข 

1080 (สายนาน-ทาวังผา) ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1148 (สายสองแคว–เชียงคํา) และทางหลวงแผนดิน
หมายเลข1279 (สายสองแคว–บานบรรณโสภิษฐ) และเสนทางท่ีเขาสูพื้นท่ีโครงการ (สายบานบรรณโสภิษฐ-จุด
ผอนปรนชายแดนไทย–ลาว) 

 4) วิธีดําเนินการ 
 (1) ในชวงเวลากอสรางโครงการ บริเวณใกลทางหลวงตองมีการปกปายเตือนท่ี

สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน สําหรับเตือนผูใชเสนทางเปนระยะ ๆ ท้ัง 2 ฝงถนน เพื่อปองกันอุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้น และตองระมัดระวังมิใหอุปกรณใด ๆ ท่ีเคล่ือนยายในระหวางการขนสงไปกีดขวางการจราจร 

 (2) ตองทําการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นท่ีใกลเคียงไดรับทราบถึงการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการ เพื่อปองกันการเกิดอันตรายตอผูใชรถใชถนน 

 (3) ตองดําเนินการกอสรางในฤดูแลง เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนตอสภาพ
ถนน และการคมนาคมขนสงในพื้นท่ีโครงการ 

 (4) ระหวางการขนยายวัสดุอุปกรณ ตองมีผาใบคลุมวัสดุอุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกัน
การรวงหลน และตองทําการฉีดพรมนํ้าบริเวณถนน เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง ท่ีอาจสงผลกระทบ
ตอประชาชนในพื้นท่ี และตองระมัดระวังในการขนสงท่ีผานพื้นท่ีชุมชนโดยใชความเร็วท่ีพอเหมาะท่ีไมกอใหเกิด
ความรบกวนตอประชาชนในบริเวณแนวเสนทางคมนาคม 

 5) หนวยงานรับผิดชอบ 
   ผูรับเหมาในความดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

  6) การประเมินผล 

  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานการคมนาคมขนสง เพื่อนําเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน 

 7) งบประมาณ 
   รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 
 
 8.1.7 แผนปฏิบัติการดานการใชประโยชนที่ดิน 

 1) หลักการ และเหตุผล 

 กิจกรรมในการกอสรางระบบสงไฟฟาของโครงการ จะทําการกอสรางเฉพาะเสาสายสง 

ไฟฟาในบริเวณท่ีเปนยอดเขาเทาน้ัน การเปล่ียนแปลงสภาพการใชท่ีดินภายใตแนวสายสงกวาง 60 เมตร ทําให

เกิดการสูญเสียพื้นท่ีปาไปอยางถาวร อาจสงผลกระทบตอระบบนิเวศในพื้นท่ีใกลเคียงได เมื่อดําเนินโครงการแลว

เสร็จจะมีพื้นท่ีปาท่ีสูญเสียไปประมาณ 4.5 ไร บริเวณท่ีเปนเสาสายสงไฟฟา และพื้นท่ีในเขตเดินสายสงไฟฟา

อยางถาวร แตเปนการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเทาน้ันเมื่อพิจารณาตอภาพรวมของพื้นท่ี ท้ังน้ี แมวาพื้นท่ี

ปาท่ีสูญเสียไปจะมีพื้นท่ีเพียงเล็กนอยเปนบางสวนก็ตาม แตเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีเปนพื้นท่ีสูงชัน ซึ่งอาจเกิด
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 2) วัตถุประสงค 

 (1) เพื่อปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีอาจเกิดขึ้นตอการใชประโยชนท่ีดิน 

 (2) เพื่อกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมดานการใชประโยชน

ท่ีดิน 

 3) พื้นท่ีดําเนินการ 

 พื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีใกลเคียง โดยพิจารณากําหนดพื้นท่ีลุมนํ้าท่ีครอบคลุมพื้นท่ี

ศึกษา ไดแก ลุมนํ้าหวยมอย (พื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร) และพิจารณาสภาพการใชประโยชนท่ีดินโดยเนนศึกษา

จากบริเวณก่ึงกลางของแนวสายสงไฟฟาออกไปขางละ 500 เมตร รวมเปนพื้นท่ีศึกษากวาง 1 กิโลเมตร ในเขต

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ี 1B ซึ่งแนวสายสงไฟฟาพาดผานเปนระยะทางประมาณ 1.4กิโลเมตร และจากบริเวณ

สวนทายของแนวขอบเขตพื้นท่ีออกไปอีก 250 เมตร 

 4) วิธีดําเนินการ 
   (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดิน 
   (1.1) ระยะกอสราง 

    - การดําเนินกิจกรรมการกอสราง รวมท้ังกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของท่ี

ดําเนินการในเขตเดินสายสงไฟฟาน้ัน จะตองควบคุมใหอยูเฉพาะในเขตพื้นท่ีดําเนินโครงการเทาน้ัน  

   - การขนสงวัสดุอุปกรณในการกอสรางเขาสูพื้นท่ีโครงการ ตองใช

เสนทางเดินเทาท่ีมีอยูเดิม และปรับปรุงเฉพาะท่ีจําเปนเทาน้ัน หรือใชวิธีการท่ีไมสงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลง

ระบบนิเวศของพื้นท่ีใกลเคียง เชน การขนสงโดยการชักรอก การขนสงโดยใชสัตวพาหนะ เปนตน และเมื่อ

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะตองปรับสภาพเสนทางเหลาน้ันใหมีสภาพใกลเคียงสภาพธรรมชาติใหมากท่ีสุด 

   (1.2) ระยะดําเนินการ 

   - ตองตรวจสอบการเปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการ และพ้ืนท่ีใกลเคียง เพื่อควบคุมไมใหมีกิจกรรมท่ีขัดกับมาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุม

นํ้า รวมท้ังมีแนวทางในการควบคุมท่ีเขมงวด และมีการบังคับใชโดยการกําหนดบทลงโทษท่ีชัดเจน 

   - ตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 

เน่ืองจากสภาพพ้ืนท่ีโครงการเปนพื้นท่ีสูง และมีความลาดชัน  

   - ตองมีมาตรการในการฟนฟูสภาพพื้นท่ีภายหลังการดําเนิน

โครงการ  
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 (2) แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานการใชประโยชนที่ดิน 
  ระยะดําเนินการ 

 - ใชภาพถายดาวเทียม / ภาพถายทางอากาศ เพื่อศึกษาการ

เปล่ียนแปลงการใชประโยชนท่ีดินภายหลังการกอสราง พรอมท้ังตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในภาคสนาม 

โดยดําเนินการในปท่ี 3 ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ใชงบประมาณรวม 470,000 บาทประกอบดวยคาจัดซื้อ 

และ วิเคราะหขอมูลภาพถายดาวเทียม /ภาพถายทางอากาศ 300,000 บาท  คาสํารวจภาคสนาม 150,000 บาท 

และคาจัดทํารายงาน 20,000 บาท 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 

 (1) ระยะกอสราง  : ชวงระยะเวลาท่ีมีการกอสราง 

 (2) ระยะดําเนินการ : ดําเนินการในปท่ี 3 ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 

6) หนวยงานรับผิดชอบ 

 (1) ระยะกอสราง  : ผูรับเหมาในความดูแลของการไฟฟาฝายผลิตแหง 

  ประเทศไทย (กฟผ.) 

 (2) ระยะดําเนินการ : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 7) การประเมินผล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานการใชประโยชนท่ีดิน เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน  

  8) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง  : รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

   (2) ระยะดําเนินการ : รวมอยูในงบประมาณประจําปของ กฟผ. 

 
 8.1.8 แผนปฏิบัติการดานการจัดการลุมน้ํา 

 1) หลักการ และเหตุผล 

  กิจกรรมตาง ๆ ท่ีดําเนินการในพื้นท่ีโครงการท่ีสงผลกระทบตอการจัดการลุมนํ้า 

ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การเจาะสํารวจดิน การตัดฟนตนไม การขุดหลุมเพื่อทําฐานราก การติดต้ังเสา

ไฟฟา และการขึงสายไฟฟา ซึ่งในการกอสรางจําเปนตองมีการขนยายวัสดุอุปกรณ และเคร่ืองจักร ซึ่งสรางความ

เสียหายใหแก ทรัพยากรปาไมในบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีผลตอการบดอัดของดินทําใหสมรรถนะการซึมนํ้าของดิน

ลดลง เมื่อมีฝนตกจะเกิดนํ้าไหลบาหนาดิน ไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขุดหลุมกอฐานรากอาจ

เพิ่มปริมาณตะกอนลงสูลํานํ้าทําใหลําธารต้ืนเขิน สงผลตอลักษณะทางอุทกวิทยาของลุมนํ้าอีกเชนกัน การท่ีนํ้ามี

ลักษณะการไหลเร็ว และแรงน้ี ทําใหนํ้าซึมลงดินไดนอยลง สงผลใหมีนํ้าไหลในฤดูฝนมาก และมีนํ้าในฤดูแลง

นอยลง ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการลุมนํ้า คือ การจัดการนํ้าใหไดคุณภาพ มีปริมาณท่ี

เหมาะสม มีนํ้าไหลตลอดเวลาท่ีตองการ รวมท้ังถาพิจารณาลักษณะการใชท่ีดิน และการกําหนดชั้นคุณภาพลุม
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 2) วัตถุประสงค 

 เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการจัดการลุมนํ้า 

 3) พื้นท่ีดําเนินการ 

 พื้นท่ีลุมนํ้าหวยมอยมีขอบเขตพื้นท่ี 9.09 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการ

ท้ังหมด 

 4) วิธีดําเนินการ 
   (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานการจัดการลุมน้ํา 

  (1.1) ระยะกอสราง 

   - การควบคุมการพังทลายของดิน ในการกอสรางท่ีมีการขุดหลุมเพื่อ

วางฐานราก และการขนสงวัสดุอุปกรณโดยยานพาหนะในพ้ืนท่ีสูงชัน กอใหเกิดการพังทลายของดิน  ดังน้ัน ตอง

ทําการสํารวจเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณในพื้นท่ีท่ีมีความปลอดภัย และไมมีความเสี่ยงตอการเกิดการ

พังทลายของดิน เชน บริเวณท่ีราบ ความลาดชันไมมากนัก หางไกลจากลํานํ้า เปนตน หากไมสามารถหาพื้นท่ีท่ี

เหมาะสมไดตองปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก ปกคลุมดินไวตลอดแนวเสนทางท่ีคาดวาจะเกิดการชะลาง

พังทลายของดิน และพิจารณากอสรางนอกฤดูฝน เพื่อหลีกเล่ียงการกัดชะตะกอนท่ีเกิดจากการขุดหลุมจากน้ําฝน 

และการชะลางพังทลายของดิน เปนตน 

  (1.2) ระยะดําเนินการ 

   - ตองดูแลพืชคลุมดินท่ีปลูกไวเพื่อการอนุรักษทรัพยากรดิน และนํ้า

อยางตอเน่ือง และตองควบคุมไมใหพืชท่ีปลูกมีความสูงเกิน 3 เมตร  

   - ปลูกไมยืนตนเสริมบริเวณแนวถนน หรือทางเดินท่ีใชขนสงอุปกรณ 

เพื่อเปนการอนุรักษดิน และนํ้า  

 5) หนวยงานรับผิดชอบ 

   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 6) การประเมินผล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานการจัดการลุมนํ้า เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน  
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  7) งบประมาณ 

   (1) ระยะกอสราง 

    รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

   (2) ระยะดําเนินการ 

    รวมอยูในงบประมาณประจําปของ กฟผ. 

 
 8.1.9 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ และสังคม 

 1) หลักการ และเหตุผล 
 เน่ืองจากชุมชนท่ีศึกษาอยูหางจากพื้นท่ีดําเนินการคอนขางมาก และไมมีกิจกรรมท่ี

เก่ียวของกับพื้นท่ีดําเนินการ ดังน้ัน กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นระหวางการกอสราง และภายหลังดําเนินการไมมีผลกระทบ
ตอชุมชนแตอยางใด อยางไรก็ตาม ในสวนของแผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ และสังคม จึงไดดําเนินการเนน
เฉพาะสวนของมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอม 

 2) วัตถุประสงค 
 เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอมดานเศรษฐกิจ และสังคม 
3) พื้นท่ีดําเนินการ 

  พื้นท่ีโครงการ และพื้นท่ีชุมชนใกลเคียง คือ ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
จํานวน 9 หมูบาน 

 4) วิธีดําเนินการ 
   (1) มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานเศรษฐกิจ และสังคม 

  (1.1) ระยะกอสราง 
   - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตองประชาสัมพันธโครงการ

อยางตอเน่ือง เพื่อสรางความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปนในการกอสรางโครงการ และการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในพื้นท่ี รวมท้ังมาตรการในการปองกัน และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในดานตางๆ 

   - กิจกรรมของโครงการบางอยางจําเปนตองใชแรงงานเพื่อการ
กอสราง ดังน้ัน ตองใหบริษัทผูรับเหมาพิจารณาคัดเลือกประชาชนในทองถ่ินเขามาทํางานดวย เพื่อเปนการสราง
งาน และเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่นดวย 

  (1.2) ระยะดําเนินการ 
   -  หลังการกอสรางแลวเสร็จ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ตองปลูกพืชคลุมดินในบริเวณท่ีไดแผวถางปาไปในการกอสรางโครงการ เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
และยังชวยซึมซับความชุมชื้นของดินเอาไวดวย อีกท้ังยังสามารถกอใหเกิดทัศนียภาพท่ีสวยงาม และกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติดวย 

   -  ตองดําเนินการดานชุมชนสัมพันธท้ัง 9 หมูบานในเขตตําบลชนแดน 
เพื่อใหราษฎรมีภาพลักษณท่ีดีตอการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย เชน การชวยเหลือกิจกรรมหรือการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ภายในชุมชน 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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 5) หนวยงานรับผิดชอบ 
   การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 (2) แผนติดตามตรวจสอบความคิดเห็น 
ระยะดําเนินการ 

สํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณผูท่ีอยูอาศัยในหมูบาน
ท้ัง 9 หมูบานในตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู 
ความคิดเห็นท่ีมีตอการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอันเน่ืองมาจากโครงการ  การประกอบอาชีพ  รายได รายจาย 
สุขภาพอนามัย และการชวยเหลือของหนวยงานตาง ๆ  ภายในปแรก ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ใช
งบดําเนินการท้ังส้ิน 380,000 บาท 

 6) การประเมินผล 

 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

แผนปฏิบัติการดานดานเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อเสนอตอสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอม (สผ.) ทุก 6 เดือน  

 7) งบประมาณ 
   รวมอยูในงบประมาณการกอสรางของโครงการ 

ท้ังน้ีแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอมดานตาง ๆ  ไดสรุปรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8-5 
 
8.2 สรุปงบประมาณ 

สรุปงบประมาณแผนปฏิบัติการส่ิงแวดลอม เพื่อปองกันแกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม ท้ังในระยะ

กอสราง และดําเนินการ  ใชงบประมาณท้ังส้ิน 4,400,000 บาท  รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8-6  

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานส่ิงแวดลอม) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-5 สรุปแผนการปฏิบัติการสิ่งแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบลชน   

                 แดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

1. แผนปฏิบัติการทั่วไป  
คณะกรรมการใหดําเนินการพิจารณารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1B) ตําบล 

ชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน ในการประชุม

ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2551 มีมติ

เห็นชอบตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับ

โครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (การปรับปรุงขอมูล

สภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม)

โดยใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

ปฏิบัติตามมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

 

1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอ

ในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด พรอมทั้งรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมใหสํานักงาน

นโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตาม

ระยะเวลาที่กําหนดในแผนปฏิบัติการโดยใหเปนไปตามแนวทาง

การนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

สํานักงาน ฯ 

2) การตัดตนไม ใหตัดเฉพาะในแนวเขตทางของแนวสายสง

ไฟฟาเทานั้น โดยควบคุมใหไมลมไปในทิศทางเดียวกับแนวเขต

ทาง เพื่อมิใหไมที่ลมไปทําความเสียหายกับตนไมนอกเขต 

3) หากมีความจําเปนตองปรับปรุงถนนเพื่อขนสงอุปกรณ

กอสราง  จะตองปรับปรุงจากเสนทางเทาที่มีอยูเดิมใหเปนถนน

ลําลองชั่วคราว  โดยใหมีถนนทางเขา (Access road) นอยที่สุด 

4) กฟผ. จะตองปลูกปาทดแทนจํานวน 100 ไร ในพื้นที่

ใกลเคียงโครงการ ในจังหวัดนาน  โดยปาที่ปลูกทดแทนใหมีความ

หลากหลายของชนิดพันธุพืชตามสภาพพื้นที่เดิม 

 

- การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

- 1. แผนปฏิบัติการทั่วไป (ตอ) 
 

5) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบ/กอสราง/

ดําเนินการ กฟผ. จะตองนํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดาน

สิ่งแวดลอมไปกําหนดในเงื่อนไขสัญญาจางบริษัทผูรับจาง และใหถือปฏิบัติ

โดยเครงครัด  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

6) หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึง

แนวโนมปญหาสิ่งแวดลอม กฟผ. จะตองดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้น

โดยเร็ว  และหากเกิดเหตุการณใด ๆ  ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม กฟผ. จะตองแจงใหจังหวัดนาน กรมปาไม และสํานักงานนโยบาย

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว เพื่อจะไดประสานให

ความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว 

7) หาก กฟผ. มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

และ/หรือมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  ตลอดจนการดําเนินการซึ่งแตกตางจากที่เสนอ

ไวในรายงานฯ กฟผ. ตองเสนอรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษา

และประเมินผลกระทบในรายละเอียดที่ขอเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับขอมูล

เดิม ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงทุกครั้ง 

8) หากยังประเด็นปญหา ขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนิน

โครงการ กฟผ. ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว เพื่อขจัดปญหาความ

ขัดแยงของชุมชนในพื้นที่ทันที 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

แผนปองกันการชะลางพังทลายของดิน - 2. แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน 
ระยะกอสราง 1) เนื่องจากพื้นที่โครงการสวนใหญเปนพื้นที่ภูเขามี

ความลาดชันสูง ดินจัดอยูในกลุม  Slope complex 

กิจกรรมระหวางการกอสราง เชน การตัดตนไม การ

เปดหนาดิน การเหยียบย่ํา รวมทั้งกิจกรรมการ

กอสรางอื่น ๆ ยอมมีผลกระทบตอสมบัติทาง

กายภาพ การชะลางพังทลายของดิน และความ

อุดมสมบูรณของดิน ประกอบดวยสภาพดินที่มี

ลักษณะเปนดินตื้น และมีหินโผล ซึง่จากการ

ประเมินผลกระทบการชะลางพังทลายของดิน 

ประเมินไดวาในชวงกอสรางมีผลกระทบดานลบ

ระดับนอยตอทรัพยากรดิน เนื่องจากดําเนินการ

กอสรางมีการเปดหนาดินเฉพาะบริเวณที่จะ

กอสรางเสาเทานั้น การสูญเสียหนาดินจึงมีปริมาณ

เพียงเล็กนอย แตอยางไรก็ตาม จําเปนตองมี

มาตรการปองกันการชะลางพังทลายของดิน และ

แกไขผลกระทบที่มีตอทรัพยากรดินในดานการชะ

ลางพังทลายของดิน 

- ดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง หรือชวงฝนทิ้งชวงในฤดูฝน 

เพื่อหลีกเลี่ยงฝนที่กอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินเมื่อมีการตัด

ตนไม และเปดหนาดิน 

- หากจําเปนตองทําเสนทางลําลองเขาไปยังพื้นที่ดําเนินการ 

ตองดําเนินการในฤดูแลง หรือชวงฝนทิ้งชวงในฤดูฝนเพื่อลด

ผลกระทบจากการชะลางพังทลายของดิน 

- ตองนํามาตรการอนุรักษดิน และน้ํามาใช เชน การใช

สิ่งกอสรางรองรับ หรือปองกันการพังทลายของดินขณะกอสราง 

และภายหลังการกอสรางแลวเสร็จตองมีการปลูกพืชคลุมดิน โดยใช

พืชตระกูลถั่ว ตลอดจนพืชตระกูลหญา (พืชทองถิ่น) เพื่อคลุมดิน

บริเวณที่มีการเปดหนาดินจะชวยใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน

นอยลง และชวยใหน้ําซึมลงดินไดดีขึ้น ลดการเกิดน้ําไหลบาหนาดิน 

- การดําเนินการในสวนของการขุดดินเพื่อการกอสรางฐานราก 

หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่จะตองดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรดิน ตอง

กําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการใหชัดเจน และดําเนินการเฉพาะใน

พื้นที่ที่จะทําการกอสรางเทานั้น โดยปกหมุดขึงเทปแสดงเขตพื้นที่

กอสราง ทั้งนี้อยูภายในแนวเขตเดินสายไฟฟา (Right of way) 

รวมทั้งตองมีมาตรการในการควบคุมผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขุด 

และเปดหนาดินโดยตัดตนไมบริเวณพื้นที่กองดิน และหิน และ 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-23 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงาน
รับผิดชอบ 

บริเวณขางเคียงสําหรับใชเปนที่กองเก็บหนาดินขึ้นไปใหไดพื้นที่พอดี

กับปริมาณดิน และหินที่เกิดจากการขุดเจาะหลุม จะตองมีการคลุมทับ

ผิวหนาดินที่เจาะมา แลวใชวัสดุคลุมดินไวเพื่อปองกันการพัดพาดินไป

กับฝน แลวนําดิน และหินที่ขุดขึ้นมากลบไปในหลุมจนหมดเมื่อ

ดําเนินการติดตั้งเสาแลวเสร็จ 

2. แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดิน (ตอ) 
 

(2) ระยะดําเนินการ 

- ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงตอการสูญเสียดินสูง ตองนําวิธีการอนุรักษ

ดินและน้ํา มาใช เชน การปลูกหญาแฝก (Vetiver grass) หรือปลูกพืช

คลุมดินขวางความลาดเทของพื้นที่ โดยไมนําเครื่องจักรมาใชในการ

ปรับที่ ใหใชกําลังคน และเครื่องมือกลขนาดเล็ก ไดแก จอบ และเสียม 

ในการปลูกพืช และตองดําเนินการใหแลวเสร็จกอนถึงฤดูฝนเปนเวลา 

2 ป ใชงบดําเนินการ 270,000 บาท 

  

3. 1) ระยะกอสราง 1) ระยะกอสราง แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยา และคุณภาพน้ํา
ผิวดิน ดัชนีตรวจวัด : ดัชนีที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ผิวดิน ใหครอบคลุมทุกดัชนีตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

ไดแก ความขุน (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา 

(Suspended solid) ความเปนกรดดาง (pH) การนําไฟฟา 

(EC) และอุณหภูมิของน้ํา (Temperature) 

- ในระยะของการกอสราง ตองดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง 

หรือชวงฝนทิ้งชวงในฤดูฝน เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลางดินตะกอนโดยฝน

ลงสูแหลงน้ําใหนอยที่สุด 

    จากสภาพของแหลงน้ําในพื้นที่โครงการซึ่งเปนแหลง

น้ําตื้น มีน้ําไหลแรงในชวงฤดูฝน ซึ่งกิจกรรมการกอสราง

องคประกอบตาง ๆของโครงการจะกอใหเกิดความขุน

ของน้ํา ไดแก การสรางเสาไฟฟา การสรางถนนชั่วคราว 

หรือการปรับปรุงถนน / เสนทางและการเปดพื้นที่โลง

ตามแนวสายสงไฟฟา บริเวณเสาไฟฟา รวมไปถึงถนนที่

ใชขนสงวัสดุอุปกรณซึ่งการตัดตนไมเปดพื้นที่โลงทําให 

- ใชวัสดุกั้นกองดิน และหินที่ขุดขึ้นมาจากการขุดหลุมกอสรางฐานราก

ในชวงระยะการกอสราง เพื่อปองกันการพัดพาดินไปโดยน้ําฝนจากน้ํา

ที่ไหลบาหนาดิน จนกวาจะนําดิน และหินดังกลาวกลบลงไปในหลุมจน

หมดเมื่อดําเนินการวางเสาแลวเสร็จ 

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 ตนน้ําลําน้ํายาวพิกัด     

                        0678265 E 2155091 N 

การไฟฟา

ฝายผลิต

แหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

 
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-24 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

สถานีที่ 2ลําน้ํายาว   พิกัด  - ในบริเวณที่ตั้งเสาสายสงไฟฟา ตองมีการทําทางระบาย

น้ําเพื่อรองรับน้ําไหลบาหนาดินที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงฝนตก

หนักใหไหลระบายลงสูแหลงน้ํา หรือลําธารตาง ๆ ไดโดยเร็ว 

 3. แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยา และคุณภาพ
น้ําผิวดิน (ตอ) 0677671 E  2151465 N 
ประสิทธิภาพการดูดซับน้ําฝนและการชะลอความ

รุนแรงของเม็ดฝนที่ตกลงมาทําใหเม็ดฝนที่ตกลง

มากระทบผิวดินโดยตรงเปนผลทําใหเกิดการชะ

ลางพังทลายของดิน (Erosion)ไหลลงมากับน้ําผิว

ดินลงสูลําธารทําใหน้ําในลําธารมีความขุนสูง การ

ทับถมของตะกอนในแหลงน้ํา สงผลกระทบตอ

ลักษณะการไหลของน้ํารวมถึงคุณภาพน้ําภายใน

ลุมน้ํา ซึ่งจากการประเมินผลกระทบของดานอุทก

วิทยาน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําผิวดินในระหวาง

การกอสรางประเมินไดวามีผลกระทบดานลบ

ระดับนอย ดังนั้น จึงตองมีมาตรการปองกัน แกไข 

และลดผลกระทบอุทกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน 

รวมทั้งตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

น้ําผิวดินดวย 

สถานีที่ 3 ปลายลําน้ํายาว พิกัด  

- ตองควบคุมคุณภาพน้ําในลําน้ําใหสามารถใชอุปโภคได 

โดยการตัดฟนตนไมเฉพาะบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟา และตอง

กองวัสดุในบริเวณกอสรางที่มีการชะลางพังทลายของดินต่ํา 

เพื่อลดการเกิดตะกอนลงสูแหลงน้ําใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 

0676772 E  2148208 N 

วิธีการตรวจวัด : ใชวิธีการวิเคราะหตัวอยางน้ําผิวดินตามวิธีที่

อธิบายใน Standard Methods for the Examination of Water 

and Waste Water (APHA, AWWA, and WFF,1992) และ

ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8, 2537) 

 

 

 

 

 

2) 

ความถี่ : ดําเนินการปละ 2 ครั้ง .ในชวงฤดูแลง และฤดูฝน 

ตลอดระยะเวลาการกอสราง 

คาใชจายโดยประมาณ: ปละ  320,000 บาท 

ระยะดําเนินการ 2) ระยะดําเนินการ 

- บริเวณที่มีความลาดชันสูง และมีการพังทลายดินไดงาย 

ตองมีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่โลงที่ดําเนินการ เพื่อให

น้ําฝนที่ตกลงมามีโอกาสซึมลงในดินไดมากที่สุด เพื่อลดปญหา

น้ําไหลบาหนาดินที่จะเกิดขึ้น 

ดัชนีตรวจวัด : ดัชนีที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ผิวดิน ใหครอบคลุมทุกดัชนีตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 

ไดแก ความขุน (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ํา 

(Suspended solid) ความเปนกรดดาง (pH) การนําไฟฟา (EC) 

และอุณหภูมิของน้ํา (Temperature) 

สถานีตรวจวัด : สถานีที่ 1 ตนน้ําลําน้ํายาวพิกัด 0678265 E  

2155091 N 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-25 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

  สถานีที่ 2 ลําน้ํายาว  พิกัด 

0677671 E  2151465 N 

สถานีที่ 3 ปลายลําน้ํายาว 

พิกัด 0676772 E  2148208 N 

วิธีการตรวจวัด : ใชวิธีการวิเคราะหตัวอยางน้ําผิวดินตามวิธีที่

อธิบายใน Standard Methods for the Examination of Water 

and Waste Water (APHA, AWWA, and WFF,1992) และ

ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน

(ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับที่ 8, 2537) 

ความถี่: ดําเนินการปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลงและตนฤดูฝนเปน

เวลา 2 ป 

คาใชจายโดยประมาณ : ปละ 320,000 บาท 

ระยะเวลาในการดําเนินการ : ดําเนินการอยางตอเนื่องทั้งในระยะ

กอสราง (3 ป) และระยะดําเนินการ (2 ป) รวมระยะเวลา 5 ป 

 

4.  1) ระยะกอสราง : กรม

ปาไม  และการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย 

1) ระยะกอสราง แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 
     การดําเนินโครงการโดยเฉพาะในระยะ

กอสรางยอมสงผลกระทบดานลบตอทรัพยากร

ปาไมโดยตรง ทั้งในดานองคประกอบของปาไมที่

เปลี่ยนแปลงไป เชน การสูญเสียตนไม พื้นที่ปา

ไม การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

เปนตน รวมทั้ง 

(1) ทรัพยากรปาไม 

- ในระยะของการกอสราง การตัดตนไมในพื้นที่ดําเนินโครงการ 

ซึ่งตามระเบียบปฏิบัติตองใหกรมปาไมเปนผูดําเนินการ 

- การปรับปรุงเสนทางเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ ใหใช

เสนทางเดิมที่มีอยูแลว และตองแจงเจาหนาที่กรมปาไมเพื่อรวม

พิจารณาทุกครั้งกอนดําเนินการ 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-26 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 )  

(2) ทรัพยากรสัตวปา 4. แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางบก 
(ตอ) - การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตองประชาสัมพันธ 

ควบคุม และดูแลพนักงาน หรือคนงานทุกคนที่เขาไปทํางานใน

พื้นที่ปา ไมใหลาสัตวปา หรือทําอันตรายตอสัตวปาทุกชนิดโดย

เด็ดขาด 

ดานการทําหนาที่ของปาโดยเฉพาะการสูญเสีย

แหลงอาหาร และถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา แต

ผลกระทบที่เกิดขึ้นมีขนาดไมรุนแรงเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงจะถูกจํากัดใหอยูเฉพาะในพื้นที่

ดําเนินการในบริเวณที่จะกอสรางเสาของระบบ

สงไฟฟาเทานั้น จึงสงผลกระทบตอสัตวปาดาน

ลบระดับนอยเชนกัน เนื่องจากวา ชนิดสัตวปาที่

สํารวจพบทั้งหมดสามารถปรับตัวได อยางไรก็

ตาม เ มื่อมีการดําเนินโครงการจําเปนตองมี

มาตรการปองกันแกไขเพื่อลดผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นอยางเขมงวด และภายหลังการดําเนิน

โครงการแลวเสร็จตองทําการปรับปรุง และฟนฟู

สภาพปาเพื่อทดแทนพื้นที่ปาที่สูญเสียไป รวมทั้ง

เปนการบํารุงรักษาพื้นที่ตนน้ําลําธาร และพื้นที่

ปาที่อยูใกลเคียง เพื่อปองกันมิใหมีการบุกรุก

ทําลายพื้นที่ เหลืออยู   และเปนการปองกัน

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพื้นที่ลุมน้ําตอนลางอีก

ดวย 

- ตองไมตัดตนไมนอกเขตพื้นที่ดําเนินการกอสรางอยาง

เด็ดขาด เพื่อลดปญหาการทําลายที่อยูอาศัย และแหลงอาหาร

ของสัตวปา 

2) ระยะดําเนินการ 

- เนื่องจากมีการสูญเสียพื้นที่ปาจากการดําเนินโครงการ ตอง
มีการปลูกปาทดแทนเปนพื้นที่มากกวาที่ตองสูญเสียไป พื้นที่
ดําเนินการมีการสูญเสียพื้นที่ปาในบริเวณพื้นที่ดําเนินการทั้งสิ้น 
4.5 ไร ถาพิจารณาดําเนินการเฉพาะในบริเวณที่เปนยอดเขา
จํานวน 4 ตน แตในกรณีที่ดําเนินการเปดพื้นที่ใตแนวสายสงออก
ทั้งหมด (Worst case) จะมีการสูญเสียพื้นที่ปาในบริเวณพื้นที่
ดําเนินการทั้งสิ้น 52.51 ไร ดังนั้น ตองดําเนินการปลูกปาทดแทน
ในบริเวณพื้นที่ปาเสื่อมโทรมที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการใน
จังหวัดนานไมนอยกวา 100 ไร 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะดําเนินการ : ทําการติดตามผลการปลูกปาจํานวน 100 

ไร  และพื้นที่ปาโดยรอบในรัศมี  1 กม .  โดยใชภาพถาย

ดาวเทียม / ภาพถายทางอากาศ พรอมทั้งสํารววจขอมูลใน

ภาคสนาม โดยดําเนินการในปที่ 6 ภายหลังการกอสรางแลว

เสร็จ ใชงบดําเนินการทั้งสิ้น 470,000 บาท 

ร ะ ย ะ ดํ า เ นิ น ก า ร : 

ดําเนินการโดยกรมปาไม 

หรือกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปา และพันธุพืช โดย

ความรวมมือของหนวยงาน 

และประชาชนในทองถิ่น 

และการไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-27 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 แผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 
ระยะดําเนินการ 

- การปลูกปาทดแทนพื้นที่ปาที่สูญเสียไป โดยเนนชนิด และ

พันธุไมดั้งเดิมในพื้นที่ รวมทั้งใชไมเบิกนําซึ่งเปนพืชอาหารของ

สัตวปา เพื่อทดแทนตนไมในปาธรรมชาติที่ถูกตัดฟนลง โดยการ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ประสานงานกับกรมปาไม 

หรือสํานักงานปาไมที่ เกี่ยวของ  เ พื่อกําหนดพื้นที่ปลูกปา ที่

เหมาะสมในจังหวัดนานจํานวน 100 ไร โดยกําหนดแผนการ

ดําเนินการใหแลวเสร็จในเวลา 1 ป ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ

เปนงบดําเนินการรวม 350,000 บาท ดูแลรักษาปาไมที่ปลูกอีก 9 

ป งบประมาณรวม 700,000 บาท และคาจัดทํารายงาน 20,000 

บาทตอป รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,250,000 บาท 

  

5. 1) ระยะกอสราง - 

 

 

 

 

 

 

 

แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ํา 
      จากการศึกษาในพื้นที่โครงการพบวา แหลง

น้ําในฤดูฝนเปนสภาพน้ําหลาก และมีความขุนสูง 

แตในชวงฤดูแลง น้ําคอนขางตื้นเขิน ซึ่งการ

ดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง ถึงแมจะลด

ผลกระทบอันเนื่องจากการเกิดตะกอนสูแหลงน้ํา

ได แตภาวะที่มีฝนตก และเกิดการชะลางตะกอน

ลงสูลําน้ํา กอใหเกิดความขุนอยางกระทันหัน จะ 

- ในระยะของการกอสราง ตองดําเนินการกอสรางในชวงฤดู

แลง หรือชวงฝนทิ้งชวงในฤดูฝน เพื่อหลีกเลี่ยงการชะลางดิน

ตะกอนโดยฝนลงสูแหลงน้ําใหนอยที่สุด 

- ใชวัสดุกั้นกองดิน และหินที่ขุดขึ้นมาจากการขุดหลุมกอสราง

ฐานรากในชวงระยะการกอสราง เพื่อปองกันการพัดพาดินไปโดย

น้ําฝนจากน้ําที่ไหลบาหนาดิน จนกวาจะนําดิน และหินดังกลาว

กลบลงไปในหลุมจนหมดเมื่อดําเนินการวางเสาแลวเสร็จ 

- ในบริเวณที่ตั้งเสาสายสงไฟฟา ตองมีการทําทางระบายน้ํา 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-28 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

เพื่อรองรับน้ําไหลบาหนาดินที่อาจเกิดขึ้นไดในชวงฝนตกหนัก

ใหไหลระบายลงสูแหลงน้ํา หรือลําธารตาง ๆ ไดโดยเร็ว 

5. แผนปฏิบัติการดานนิเวศวิทยาทางน้ํา 
(ตอ) 
มีผลตอการดํารงชีวิตของแพลงกตอน และสัตว

หนาดิน ประเมินไดวามีผลกระทบดานลบระดับ

นอย แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดในระยะสั้น ไม

รุนแรง เกิดขึ้นเฉพาะชวงที่มีฝนตกในฤดูฝน

เทานั้น ซึ่งเปนลักษณะธรรมชาติของพื้นที่อยูแลว 

รวมทั้งวงจรชีวิตของแพลงกตอนคอนขางสั้น 

และภายหลังเมื่อน้ํามีความโปรงแสงที่เหมาะสม

จะทําใหวงจรชีวิตของแพลงกตอนเกิดขึ้นใหมใน

ระยะเวลาอันสั้น แตภายหลังที่มีการกอสราง

เสร็จเรียบรอยแลว แหลงน้ําในพื้นที่โครงการมี

ความอุดมสมบูรณของแพลงกตอน และสัตวหนา

ดินในเกณฑต่ํา ปริมาณอินทรียสาร และธาตุ

อาหารตาง ๆ ที่มีผลตอการเจริญของแพลงกตอน

พืชมีนอยมาก นอกจากนั้นภายหลังการกอสราง

ของโครงการไมมีกิจกรรมที่สงผลกระทบถึงการ

เปลี่ยนแปลงสภาพของแหลงน้ํา อยางไรก็ตาม 

เพื่อปองกันมิใหเกิดผลกระทบตอนิเวศวิทยาทาง

น้ํา จึงตองมีมาตรการปองกัน แกไข และลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

- ตองควบคุมคุณภาพน้ําในลําน้ําใหสามารถใชอุปโภคได 

โดยการตัดฟนตนไมเฉพาะบริเวณพื้นที่ตั้งเสาไฟฟา และตอง

กองวัสดุในบริเวณกอสรางที่มีการชะลางพังทลายของดินต่ํา 

เพื่อลดการเกิดตะกอนลงสูแหลงน้ําใหเกิดขึ้นนอยที่สุด 

2) ระยะดําเนินการ 

- บริเวณที่มีความลาดชันสูง และมีการพังทลายดินไดงาย 

ตองมีการปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นที่โลงที่ดําเนินการ เพื่อให

น้ําฝนที่ตกลงมามีโอกาสซึมลงในดินไดมากที่สุด เพื่อลดปญหา

น้ําไหลบาหนาดินที่จะเกิดขึ้น 
 
 
 
 

  

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-29 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

ระยะกอสราง 1) 6. แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง  
กิจกรรมในชวงระหวางการกอสรางของโครงการ 

ตองมีการขนสง และลําเลียงวัสดุอุปกรณเขาสู

พื้น ที่ โครงการ  โดยใช ระบบการขนสงดวย

รถบรรทุกซึ่งผิวการจราจรเปนถนนดินบดอัด 

สภาพคอนขางขรุขระ ซึ่งในชวงฤดูฝนดินจะเปน

โคลนทําใหการเดินทาง และขนสงลําบากโดย 

เฉพาะจากการใชรถบรรทุกขนาดใหญในการ

ขนสงวัสดุอุปกรณรวมทั้ง อาจมีวัสดุอุปกรณรวง

หลน หรือเกิดฝุนละอองฟุงกระจายซึ่งสงผลตอ

ชาวบานที่อาศัยอยูริมถนน ดังนั้น จึงตองจัดทํา

มาตรการปองกัน แกไขและลดผล กระทบดาน

การคมนาคมขนสง 

- ในชวงระยะเวลากอสรางโครงการ บริเวณใกลทางหลวง

ตองมีการปกปายเตือนที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

สําหรับเตือนผูใชเสนทางเปนระยะ ๆ ทั้ง 2 ฝงถนน เพื่อปองกัน

อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น และตองระมัดระวังมิใหอุปกรณใด ๆ ที่

เคลื่อนยายในระหวางการขนสงไปกีดขวางการจราจร 

- ตองทําการประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงได

รับทราบถึงการดําเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อปองกันการเกิด

อันตรายตอผูใชรถใชถนน 

- ตองดําเนินการกอสรางในฤดูแลง เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบ

ที่จะเกิดขึ้นตอสภาพถนน และการคมนาคมขนสงในพื้นที่

โครงการ 

- ระหวางการขนยายวัสดุอุปกรณ ตองมีผาใบคลุมวัสดุ

อุปกรณตาง ๆ เพื่อปองกันการรวงหลน และตองทําการฉีดพรม

น้ําบริเวณถนน เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง ที่อาจ

สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ และตองระมัดระวังในการ

ขนสง ที่ผานพื้นที่ชุมชนโดยใชความเ ร็วที่พอเหมาะที่ไม

กอใหเกิดความรบกวนตอประชาชนในบริเวณแนวเสนทาง

คมนาคม 

 

 

- ผูรับเหมาในความดูแลของ

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ. 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-30 



ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

1) ระยะกอสราง 1 )  ร ะ ย ะ ก อ ส ร า ง   : 

ผูรับเหมาในความดูแลของ

การไฟฟาฝายผลิตแห ง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แผนปฏิบัติการดานการใชประโยชนที่ดิน  
     กิจกรรมในการกอสร างระบบส งไฟฟาของ

โครงการ จะทําการกอสรางเฉพาะเสาสายสงไฟฟาใน

บริเวณที่เปนยอดเขาเทานั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพ

การใชที่ดินภายใตแนวสายสงกวาง 60 เมตร ทําให

เกิดการสูญเสียพื้นที่ปาไปอยางถาวร อาจสงผล

กระทบตอระบบนิเวศในพื้นที่ใกลเคียงได เมื่อดําเนิน

โครงการแลวเสร็จจะมีพื้นที่ปาที่สูญเสียไปประมาณ 

4.5 ไร บริเวณที่เปนเสาสายสงไฟฟา และพื้นที่ในเขต

เดินสายสงไฟฟาอยางถาวร แตเปนการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ เพียงเล็กนอยเทานั้นเมื่อพิจารณาตอภาพรวม

ของพื้นที่ ทั้งนี้ แมวาพื้นที่ปาที่สูญเสียไปจะมีพื้นที่

เพียงเล็กนอยเปนบางสวนก็ตามแตเนื่อง จากสภาพ

พื้นที่เปนพื้นที่สูงชัน ซึ่งอาจเกิดปญหาการชะลาง

พังทลายของดินได รวมทั้งสงผลกระทบตอระบบการ

ใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ใกลเคียง อยางไรก็ตาม หาก

ไมมีมาตรการในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินที่

เขมงวด อาจสงผลใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มเติมได 

ดังนั้นตองมีการกําหนดมาตรการปองกัน และแกไข

ปญหาที่จะเกิดขึ้นตอการใชประโยชนที่ดิน 

- ในระยะกอสรางการดําเนินกิจกรรมการกอสราง รวมทั้ง

กิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของที่ดําเนินการในเขตเดินสายสงไฟฟานั้น 

จะตองควบคุมใหอยูเฉพาะในเขตพื้นที่ดําเนินโครงการเทานั้น 

- ในการขนสงวัสดุอุปกรณในการกอสรางเขาสูพื้นที่โครงการ

ในชวงของการกอสราง ตองใชเสนทางเดินเทาที่มีอยูเดิม และ

ปรับปรุงเฉพาะที่จําเปนเทานั้น หรือใชวิธีการที่ไมสงผลกระทบ

ตอการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของพื้นที่ใกลเคียง เชน การขนสง

โดยการชักรอก การขนสงโดยใชสัตวพาหนะ เปนตน และเมื่อ

ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จจะตองปรับสภาพเสนทางเหลานั้น

ใหมีสภาพใกลเคียงสภาพธรรมชาติใหมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

2)ระยะดําเนินการ : ใชภาพถายดาวเทียม / ภาพถายทาง

อากาศ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน

ภายหลังการกอสราง พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของ

ขอมูลในภาคสนาม โดยดําเนินการในปที่ 3 ภายหลังการ

กอสรางแลวเสร็จใชงบดําเนินการทั้งสิ้น 470,000 บาท 

2) ระยะดําเนินการ 

- ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ตองตรวจสอบการ

เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ และ

พื้นที่ใกลเคียง เพื่อปองกันไมใหมีกจิกรรมที่ขัดกับมาตรการการ

ใชที่ดินในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

- ตองปฏิบัติตามมาตรการเพื่อควบคุมการชะลางพังทลาย

ของดิน เนื่องจากสภาพพื้นที่โครงการเปนพื้นที่สูง และมีความ

ลาดชัน 

- ตองมีมาตรการในการฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการดําเนิน

โครงการ 

ระยะดําเนินการ: การ

ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลด

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

หนวยงานรับผิดชอบ 

แผนปฏิบัติการดานการจัดการลุมน้ํา  1) ระยะกอสราง - 

 

8. 
     กิจกรรมตาง ๆ ที่ดําเนินการในพื้นที่โครงการที่สงผลกระทบตอการจัดการ

ลุมน้ําประกอบ ดวยกิจกรรมตาง ๆไดแก การเจาะสํารวจดิน การตัดฟนตนไม 

การขุดหลุมเพื่อทําฐานราก การติดตั้งเสาไฟฟา และการขึงสายไฟฟา ซึ่งใน

การกอสรางจําเปนตองมีการขนยายวัสดุอุปกรณ และเครื่องจักร ซึ่งสราง

ความเสียหายใหแกทรัพยากรปาไมในบริเวณพื้นที่โครงการ มีผลตอการบด

อัดของดินทําใหสมรรถนะการซึมน้ําของดินลดลงเมื่อมีฝนตกจะเกิดน้ําไหลบา

หนาดิน ไหลลงสูลําธารอยางรวดเร็ว ประกอบกับการขุดหลุมกอฐานรากอาจ

เพิ่มปริมาณตะกอนลงสูลําน้ําทําใหลําธารตื้นเขิน สงผลตอลักษณะทางอุทก

วิทยาของลุมน้ําอีกเชนกัน การที่น้ํามีลักษณะการไหลเร็ว และแรงนี้ ทําให

น้ําซึมลงดินไดนอยลง สงผลใหมีน้ําไหลในฤดูฝนมาก และมีน้ําในฤดูแลง

นอยลง ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของการจัดการลุมน้ํา คือ การจัดการ

น้ําใหไดคุณภาพ มีปริมาณที่เหมาะสม มีน้ําไหลตลอดเวลาที่ตองการ รวมทั้ง

ถาพิจารณาลักษณะการใชที่ดิน และการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา พบวา ลุม

น้ําหวยมอย มีการใชที่ดินเปนพื้นที่ปาไมทั้งปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และมี

บางสวนที่ครอบคลุมพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1A ซึ่งการดําเนินโครงการยอม

สงผลกระทบตอการจัดการลุมน้ําเปนอยางมาก แตเมื่อพิจารณาสัดสวนพื้นที่

ดําเนินการซึ่งมีขนาดเล็ก และพื้นที่ดําเนินการมีพื้นที่บางสวนอยูในพื้นที่ชั้น

คุณภาพลุมน้ําที่ 1B ซึ่งไมสอดคลอง ตามมาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ํา 

จึงประเมินไดวามีผลกระทบดานลบระดับปานกลาง ดังนั้นตองมีมาตรการ

สําหรับปองกัน และแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นตอการจัดการลุมน้ํา 

- การควบคุมการชะลางพังทลายของดินในระยะการ

กอสรางที่ตองมีการขุดหลุมเพื่อวางฐานราก และการ

ขนสงวัสดุอุปกรณโดยยานพาหนะในพื้นที่สูงชันซึ่ง

กอใหเกิดการพังทลายของดินได ดังนั้น ตองทําการ

สํารวจเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณในพื้นที่ที่มีความ

ปลอดภัย และไมมีความเสี่ยงตอการเกิดการพังทลาย

ของดิน เชน บริเวณที่ราบ ความลาดชันไมมากนัก 

หางไกลจากลําน้ํา เปนตน หากไมสามารถหาพื้นที่ที่

เหมาะสมไดตองปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก ปก

คลุมดินไวตลอดแนวเสนทางที่คาดวาจะเกิดการชะลาง

พังทลายของดิน และพิจารณากอสรางนอกฤดูฝน เพื่อ

หลีกเลี่ยงการกัดชะตะกอนที่เกิดจากการขุดหลุมจาก

น้ําฝน และการชะลางพังทลายของดิน เปนตน 

2) ระยะดําเนินการ 

- ตองดูแลพืชคลุมดินที่ปลูกไวเพื่อการอนุรักษ

ทรัพยากรดิน และน้ําอยางตอเนื่อง และตองควบคุม

ไมใหพืชที่ปลูกมีความสูงเกิน 3 เมตร  

- ปลูกไมยืนตนเสริมบริเวณแนวถนน หรือทางเดินที่

ใชขนสงอุปกรณ เพื่อเปนการอนุรักษดินและน้ํา 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-5 (ตอ) 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนและมาตรการปองกนั แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
แผนและมาตรการติดตามและตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอม 
หนวยงานรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)  ระยะกอสราง 9. แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจ และสังคม 
     เ นื่องจากชุมชนที่ศึกษาอยูหางจากพื้นที่
ดําเนินการคอนขางมาก และไมมีกิจกรรมที่
เกี่ยวของกับพื้นที่ดําเนินการ ดังนั้น กิจกรรมที่
เกิดขึ้นระหวางการกอสราง  และภายหลัง
ดําเนินการไมมีผลกระทบตอชุมชนแตอยางใด 
อยางไรก็ตาม ในสวนของแผนปฏิบัติการดาน
เศรษฐกิจ และสังคม จึงไดดําเนินการเนนเฉพาะ
ส วนของมาตรการปองกัน  แก ไข  และลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

-  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ตองประชาสัมพันธ

โครงการอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความเขาใจถึงเหตุผลความ

จําเปนในการกอสรางโครงการ และการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมทั้งมาตรการในการปองกัน และแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ 

-  กิจกรรมของโครงการบางอยางที่จําเปนตองใชแรงงาน

เพื่อการกอสราง ดังนั้น ตองใหบริษัทผู รับเหมาพิจารณา

คัดเลือกประชาชนในทองถิ่นเขามาทํางานดวย เพื่อเปนการ

สรางงาน และเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่นดวย 

2)  ระยะดําเนินการ 
ระยะดําเนินการ 

-  หลังการกอสรางแลวเสร็จ การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย ตองปลูกพืชคลุมดินในบริเวณที่ไดแผวถางปาไป
ในการกอสรางโครงการ เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน และยังชวยซึมซับความชุมชื้นของดินเอาไวดวย อีกทั้งยัง
สามารถกอใหเกิดทัศนียภาพที่สวยงาม และกลมกลืนกับ
สภาพธรรมชาติดวย 

สํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามสัมภาษณผูที่อยูอาศัย
ในหมูบานทั้ง 9 หมูบานในตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัด
นาน ทางดานสังคมและเศรษฐกิจ สภาพความเปนอยู ความ
คิดเห็นที่มีตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากโครงการ  
การประกอบอาชีพ  รายได รายจาย สุขภาพอนามัย และการ
ชวยเหลือของหนวยงานตาง ๆ ภายในปแรก ภายหลังการกอสราง
แลวเสร็จ ดําเนินการในปที่ 1 ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ใช
งบดําเนินการทั้งสิ้น 380,000 บาท 

-  ตองดําเนินการดานชุมชนสัมพันธทั้ง 9 หมูบานในเขต
ตําบลชนแดน เพื่อใหราษฎรมีภาพลักษณที่ดีตอการไฟฟาฝาย
ผลิตฯ เชน การชวยเหลือกิจกรรมหรือการพัฒนาดาน ตาง ๆ 
ภายในชุมชน 

 

การไฟฟาฝายผลิตแหง

ประเทศไทย (กฟผ.) 

 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต 

(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
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ตารางที่ 8-6  สรุปงบประมาณแผนการปฏิบัติการสิ่งแวดลอมโครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนที่พาดผานพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 

1B) ตําบลชนแดน อําเภอสองแคว จังหวัดนาน 

หนวย : ลานบาท 
ปที่ดําเนินการ 

ระยะกอสราง ระยะดําเนินการ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
รวม แผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 

 

1 ทรัพยากรดิน    0.15 0.12         0.27 

2.อุทกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32         1.60 

3 นิเวศวิทยาทางบก  (1) การปลูกปาและดูแล    0.35 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 

(2) การจัดทํารายงาน    0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

1.25 

(3) ติดตามผลการปลูกปา         0.47     0.47 

4 การใชประโยชนที่ดิน      0.47        0.47 

5 เศรษฐกิจและสงัคม    0.38          0.38 

รวมทั้งสิ้น 0.32 0.32 0.32 1.22 0.56 0.59 0.12 0.12 0.59 0.07 0.07 0.07 0.07 4.44 
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(การปรับปรุงขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบันและมาตรการดานสิ่งแวดลอม) 
8-34 
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การจัดตัง้กองทุนในการฟนฟูสภาพ

ทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชน 
(จากเอกสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ) 

 



การจัดตั้งกองทุนในการฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชน 
สําหรับแนวทางในการฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไมโดยการจัดต้ังกองทุนในการฟนฟูทรัพยากรปา

ไมรวมกับชุมชนซึ่งอาศัยอยูตอนลางของพื้นท่ีลุมนํ้าน้ัน เน่ืองจากในปจจุบันกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติยังไมได

กําหนดไวเปนแนวทางในการดําเนินการท่ีชัดเจน อยางไรก็ตาม แนวทางในการจัดต้ังกองทุนในการฟนฟูสภาพ

ทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชนเปนแนวทางที่ดีหากคณะกรรมการเห็นชอบ ควรกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหมี

ความชัดเจนสําหรับโครงการพัฒนาตาง ๆ จะไดปฏิบัติตามตอไป 

สําหรับแนวทางในการจัดต้ังกองทุนในการฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชนน้ัน แนวทาง

ในการดําเนินงานท่ีมีการปฏิบัติกันท่ีผานมา มีแนวทางในการปฏิบัติสรุปได ดังน้ี 

1) การจัดต้ังคณะกรรมการสําหรับทํางานรวมกัน โดยมีท้ังหนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

2) การจัดต้ังกองทุนสําหรับการฟนฟูปา โดยท่ีมีการดําเนินการกันน้ันจะพิจารณาจากขนาด

พื้นท่ีท่ีจะปลูกปาเพื่อฟนฟูสภาพ และคิดคาใชจายในการปลูกปาตามเกณฑท่ีกําหนด เพื่อจัดต้ังเปนกองทุนในการ

ฟนฟูปา 

3) ผูท่ีสนใจสมทบทุนสามารถบริจาคเขารวมกองทุนในการปลูกปาไดโดยไมกําหนดจํานวนเงิน 

4) ในการดําเนินงานสําหรับการฟนฟูพื้นท่ีปา เงินจากกองทุนจะนํามาใชในกิจกรรมในการปลูก

ปา โดยหนวยงานภาครัฐจะมีหนาท่ีในการจัดการ และเตรียมพื้นท่ี สวนกระบวนการปลูกปาจะใชเงินของกองทุน

ในการดําเนินงาน ซึ่งอาจอยูในรูปแบบการวาจางราษฏรในทองถ่ิน หรือหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินในการปลูก 

การบํารุงรักษา การปองกันผลกระทบตาง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไม หรือจะใชกระบวนการทํางานรวมกัน

ท้ังระหวางภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

ท้ังน้ี สําหรับประเด็นการจัดต้ังกองทุนในฟนฟูทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชน โครงการระบบสง

ไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนตน้ัน มีขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงาน ดังน้ี 

1) การกําหนดวัตถุประสงคของการจัดต้ังกองทุนตองมีความชัดเจนวาเปนการดําเนินงานเพื่อ

ฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไมท่ีมีความเสื่อมโทรมภายในทองถิ่น รวมท้ังตองสรางความเขาใจรวมกันท้ังระหวาง

ภาครัฐ ซึ่งเปนหนวยงานเจาของพื้นท่ี ภาคเอกชน ซึ่งทําหนาท่ีเปนหนวยงานสนับสนุน และภาคชุมชน และ

ประชาชนในทองถิ่น ท่ีจะเปนผูไดรับผลจากกิจกรรม 

2) คณะกรรมการของกองทุนจะตองมาจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีเพื่อจะไดกําหนด

บทบาทในการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพื่อใหการบริหารงานมีความชัดเจน โปรงใส และมีประสิทธิภาพ 

3) จํานวนเงินของกองทุน สวนหน่ึงเปนคาใชจายท่ีถูกกําหนดไวตามแผนปฏิบัติการในการฟนฟู

สภาพทรัพยากรปาไม (คาใชจายในการปลูกปา อัตราไรละ 3,000 บาท และคาบํารุงรักษาพื้นท่ีปาท่ีปลูกอีก 5 ป 

ในอัตรา 700 บาทตอไรตอป) โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนผูจัดสรรงบประมาณดังกลาว 

และงบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานอื่น ๆ เพื่อบริจาคเขารวมกองทุน ซึ่งจํานวนเงินกองทุนท้ังหมด

จะนํามาใชในกิจกรรมของการฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไม 

4) การสนับสนุนความชวยเหลือในดานอื่น ๆ ในระหวางการดําเนินงาน ท้ังจากหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 



5) สําหรับการดําเนินงานของกองทุนน้ัน ควรใหชุมชนในทองถ่ินเขามามีบทบาทใหมากท่ีสุด ท้ัง

ระดับของการบริหารกองทุน และระดับของการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจอยูในรูปของการวาจางชุมชนในทองถ่ินใหเปนผู

ปฏิบัติ หรือการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ โดยใหผลประโยชนของกองทุนเกิดขึ้นตอชุมชนใหมากท่ีสุด 

6) มีมาตรการในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของกองทุน 

ปจจุบัน การฟนฟูสภาพทรัพยากรปาไมรวมกับชุมชนของโครงการ ฯ ไดถูกกําหนดไวตาม

แผนการปลูกปาทดแทน  และฟนฟูทรัพยากรปาไม  โดยใหกรมปาไม หรือสํานักงานปาไมท่ีเก่ียวของรวมกับชุมชน

เปนผูดําเนินการ และ กฟผ. สนับสนุนงบประมาณตามวงเงินท่ีกําหนดรวมท้ังระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามแผน

ท่ีกําหนดไว 



 
 

โครงการเพ่ิมความอุดมสมบรูณ

ของทรัพยากรสัตวปา 
(จากเอกสารเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 ) 

 



โครงการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวปา (Enriched diversity) 
การเพิ่มความอุดมสมบูรณของทรัพยากรสัตวปา ตามขอเสนอของทางคณะกรรมการ

ผูชํานาญการ ฯ ประเด็นการปลูกพืชเบิกนําเพื่อเปนพืชอาหารของสัตวปาน้ัน ไดเสนอแนะเพิ่มเติมไวในแผนปฏิบัติ

การดานนิเวศวิทยาทางบก ท้ังน้ีสภาพพื้นท่ีปาท่ีวางแปลงสํารวจก็พบพืชหลายชนิดท่ีสัตวปาสามารถใชเปนพืช

อาหารไดอยูแลว เชน ไมในสกุลคางคาว (Aglaia sp.) สกุลมะเกลือ (Diospyros sp.) สกุลมังคุดปา (Garcinia 

sp.) มะไฟ (Baccaurea sapida Muell. Arg.) สกุลเลือด (Knema sp.) หวา (Xyzygium cumini (L.) Skeels) 

โพบาย (Sapium baccatum Roxb.) มะหาด (Artocarpus lakoocha Roxb.) คอแลน (Nephelium 

hypoleucum Kurz) ปออีเกง (Pterocymbium javanicum R.Br.) ตาเสือ (Aphanamixis polystachya Parker) 

เปนตน ท้ังน้ีหากตองการเพ่ิมความอุดมสมบูรณของปา ใหพิจารณาเลือกไมเบิกนําชนิดท่ีเปนไมทองถิ่น เชน ไม

สกุลปอ สกุลหวา สกุลมะเด่ือ เปนตน และตองมีมาตรการในการควบคุมการใชประโยชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

และพื้นท่ีใกลเคียงท่ีเขมงวด เชน หามการบุกรุกพื้นท่ี หามการตัดไมทําลายปา หามเผาปา เปนตน ซึ่งจะอยู

ภายใตการดูแลของกรมปาไมเพื่อเปนการรักษาระบบนิเวศตามธรรมชาติ เมื่อไมมีการบุกรุกพื้นท่ีปา ตนไมท่ีอยูใน

ธรรมชาติก็จะทําหนาท่ีโดยธรรมชาติของตัวเอง ซึ่งสวนหน่ึงคือการทําหนาท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร 

และแหลงดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสัตวปาอยูแลว 

สําหรับประเด็นในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของสัตวปาโดยการปลอยสัตวปา เปนประเด็นท่ีมี

ขอจํากัดหลายอยางท้ังทางสภาพธรรมชาติของพื้นท่ีเองท่ีปจจุบันถูกใชเพื่อการเกษตรเพิ่มมากขึ้น  รวมท้ังกิจกรรม

ของมนุษย รวมท้ังตองมีการศึกษาดานนิเวศวิทยาของสัตวปาในบริเวณพื้นท่ีโครงการเพิ่มเติมดวย ท้ังน้ีหากไมได

ศึกษาใหละเอียด และชัดเจน การดําเนินการดังกลาวอาจไมประสบผลสําเร็จ และหากคณะกรรมการเห็นชอบให

ดําเนินการในสวนน้ีเพิ่มเติมตองกําหนดแนวทางปฏิบัติใหชัดเจนดวย 

ท้ังน้ี ขอเสนอแนะหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติงานดานการปลอยสัตวปาเพิ่มเติมเพื่อ

เปนแนวทางในการพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

1. วิธีการปลอยสัตวปาคืนสูธรรมชาติ โดยถือเอาแหลงท่ีมาของสัตวปาเปนเกณฑ แบงไดเปน 3 

วิธี คือ 

(1) การปลอยสัตวปาท่ีถูกจับมาจากธรรมชาติแลวนําไปปลอยทันที 

(2) การปลอยสัตวปาท่ีถูกจับมาเล้ียงไวชวงเวลาหน่ึง 

(3) การปลอยสัตวปาจากการเพาะเล้ียง 

2. ปจจัยท่ีเก่ียวของกับสัตวปาท่ีจะปลอยคืนสูธรรมชาติท่ีควรคํานึง แตกตางกันไปตาม

วัตถุประสงคของการปลอยสัตว และชนิดสัตวท่ีจะปลอย โดยพิจารณาปจจัยตาง ๆ ดังน้ี 

(1) สถานภาพของสัตว พิจารณาวาใกลจะสูญพันธุหรือไม เปนสัตวประจําถ่ินหรือเคย

มีอยูในพื้นท่ีท่ีจะทําการปลอยสัตวหรือไม (เกรียงศักด์ิ, 2535) 

(2) แหลงท่ีมาของสัตวท่ีจะปลอย ซึ่งมีความสําคัญเก่ียวของกับพฤติกรรม เชน มาจาก

การเล้ียง หรือจับมาจากปา เปนตน 



(3) พันธุกรรมของสัตว ตองพิจารณาวาสัตวท่ีจะนําไปปลอยรวมกันเปนสัตวชนิด

เดียวกันหรือไม และเปนสัตวชนิดเดียวกันกับสัตวปาท่ีมีอยูเดิมในธรรมชาติหรือไม 

(4) พฤติกรรมของสัตว สัตวไมมีพฤติกรรมเปนปา (Wild) ทําใหสัตวไมรูจักการหา

อาหาร การหลบภัย การเล้ียงดูลูก และ พฤติกรรมทางสังคม (โอภาส, 2535) 

(5) โรคสัตว ควรตรวจโรคกอนวาสัตวปลอดโรคจึงจะปลอยสูปาได 

3. สภาพพื้นท่ี ความเหมาะสมของสภาพแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวเปนปจจัยสําคัญตอ

ความสําเร็จในการปลอยสัตวปาสูธรรมชาติ (ทวี, 2525; และ Root, 1989) 

4. ศัตรูของสัตวปา และการแกงแยง สัตวผูลาอาจลาสัตวท่ีปลอยไปเปนอาหาร หรือสัตวชนิด

เดียวกันในพื้นท่ี หรือตางชนิดกันท่ีมีอุปนิสัยคลายกันจะทําใหเกิดการแกงแยงแขงขันกัน ซึ่งอาจเปนผลเสียตอการ

ปลอยสัตวปาสูธรรมชาติ (Wilson และคณะ, 1992) 

5. ความปลอดภัยของสัตว สัตวปาบางชนิดอาจทําลายทรัพยสินของคนได เชน พืชผล แตสัตว

ปาสวนใหญมีนิสัยกลัวคน ส่ิงท่ีตองคํานึงถึงก็คือพื้นท่ีท่ีจะปลอยสัตว ซึ่งตองระวังในเร่ืองความขัดแยงกับราษฎรท่ี

อยูรอบๆ พื้นท่ี (ไสว, 2532; โอภาส, 2535) 

6. เสนทางการคมนาคมขนสง ท่ีพักอาศัยของผูปฏิบัติงาน เพราะอุปสรรคสําคัญทําใหการ

ปฏิบัติงานลําบากข้ึน คือ เสนทางคมนาคม ซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงในชวงการขนยายสัตวท่ีทําใหสัตวบอบช้ําถึง

ตายได 

7. ขั้นตอนการปลอยสัตวปาคืนสูธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีตองกระทําอยางรอบคอบเพราะแตละ

ขั้นตอนมีผลตอความสําเร็จของงาน ไดแก 

(1) การเตรียมพื้นท่ี เชน การปรับปรุงถนน สําหรับการขนสงสัตว การสรางคอกหรือกรง

สําหรับกักหรือฝกสัตว การเตรียมอาหารสําหรับเล้ียง หรือ ฝกสัตว การสรางแหลงนํ้า แหลงอาหารและโปงเทียม 

เปนตน อาจตองมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบ และใหความรวมมือในการดําเนินการดวย 

(2) การขนยายสัตว เปนข้ันตอนท่ีสําคัญ เพราะมักปรากฏวาสัตวไดรับบาดเจ็บหรือ

ตายในระหวางการขนสงจํานวนมาก ท้ังสาเหตุจากความเคียด ความตกใจ ความแออัด ในการขนสงและวิธีการท่ี

ไมเหมาะสม (โอภาส, 2535) ดังน้ันการขนยายสัตวปาควรใชกรงหรือภาชนะท่ีอากาศถายเทไดสะดวก และ

สามารถควบคุมสัตวได สัตวปาบางชนิดมีความจําเปนตองวางยาสลบหรือใหยาลดความเครียดระหวางการขน

ยาย (ทวี, 2530 ; โอภาส, 2535) 

(3) การปลอยสัตว ตองเลือกชวงเวลา และฤดูกาลท่ีเหมาะสม (โอภาส, 2535) 

8. มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานภายหลังการปลอยสัตวปาดวย (ท่ีมา : 

http://www.dnp.go.th/complain/msg.asp?msg_id=784) 

และขอเพิ่มเติมแนวทางในการปลอยสัตวปาคืนสูสภาพธรรมชาติ ตามระเบียบกรมปาไมวาดวย

การดําเนินการเกี่ยวกับสัตวปาหรือซากของสัตวปาท่ีตกเปนของแผนดิน พ.ศ.2540 โดยมีมาตราท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

 

 



หมวด 1 : สัตว ปาหรือซากของสัตวปาที่ตกเปนของแผนดิน เนื่องจากบุคคลวาดวยความจําเปน  

ขอ 5 เมื่อไดรับแจงเหตุการณลาสัตวปาดวยความจําเปนใหพนักงานเจาหนาท่ีออกไปตรวจสอบสถานท่ี

เกิดเหตุ และสภาพของสัตวปาท่ีถูกลา แลวดําเนินการ ดังน้ี 

5.1 ในกรณีเปนสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครอง 

(1) ถายังมีชีวิตอยูใหพนักงานเจาหนาท่ีนําสงหนวยงานของสวนอนุรักษสัตวปาท่ี

ใกลเคียงเพื่อทําการรักษา และเมื่อสัตวปาน้ันหายจากบาดเจ็บแลวใหปลอยกลับคืนปา โดยใชหลักเกณฑ ตามขอ 

13 โดยอนุโลม 

(2) ถาตายใหพนักงานเจาหนาท่ีนําซากของสัตวปาน้ันเก็บรักษาไวท่ีหนวยงานของ

สวนของสวนอนุรักษสัตวปาท่ีใกลเคียง แตถาไมสามารถเก็บรักษาไวไดใหขออนุมัติผูอํานวยการสวนอนุรักษสัตว

ปา ปาไมเขต หรือปาไมจังหวัดแหงทองท่ีเพื่อดําเนินการทําลายตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 7(2) วรรคสอง 

5.2 ในกรณีมิใชสัตวปาสงวน หรือสัตวปาคุมครอง 

(1) ถายังมีชีวิตอยูใหพนักงานเจาหนาท่ีถือปฏิบัติตามขอ 5.1 (1) 

(2) ถาตายใหพนักงานเจาหนาท่ีพิจารณาดําเนินการกับซากของสัตวปาดังกลาวตาม

ควรแกกรณี แตหามมิใหจําหนาย จาย โอน 

ขอ 6 เมื่อไดดําเนินการตาม ขอ 5 แลวใหรายงานอธิบดีกรมปาไมทราบโดยมิชักชา  
หมวด 2สัตวปาหรือซากของสัตวปาที่ตกเปนของแผนดิน เนื่องจากเหตุ 

ขอ 8 วิธีการดําเนินการขายสัตวปาหรือซากของสัตวปาผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาใหขายโดยวิธี

ขายทอดตลาดหรือขายโดยวิธปีระกวดราคาใหดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) ใหอธบิดีกรมปาไมหรือผูซึง่ไดรับมอบหมายแตงต้ังขาราชการเปนคณะกรรมการ

ประกอบดวย ประธานกรรมการซึ่งจะตองดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา ระดับ 5 และกรรมการอกีอยางนอยสองคนใหมี

เลขานุการคนหน่ึง หรือแตงต้ังกรรมการคนใดคนหน่ึงเปนเลขานุการดวยก็ได 

(2)  ตองประกาศลวงหนากอนวันขายไมนอยกวาสิบหาวัน ในประกาศใหระบุชนิด จํานวน

เคร่ืองหมาย เพศ สถานท่ีเก็บรักษา วัน เวลา สถานท่ีขายหลักประกันซอง 

(3)  ใหขายท่ีสวนอนุรักษสัตวปา สํานักงานปาไมเขต สํานักงานปาไมจังหวัด หรือท่ีอื่นใดตามท่ี

ผูแตงต้ังคณะกรรมการเห็นสมควร 

(4)  เมื่อคณะกรรมการเห็นวาราคาซึ่งผูเสนอสูงสุดน้ันยังไมเพียงพอกับราคาข้ันตํ่าท่ี

คณะกรรมการกําหนด ใหคณะกรรมการถอนทรัพยสินน้ันจากการขายแลวดําเนินการขายใหม 

(5)   ผูซื้อไดตองชําระท้ังหมดในวันขาย ถาไมอาจชําระราคาทั้งหมดไดใหชําระไมนอยกวารอย

ละยี่สิบหาของราคาท่ีขายและทําสัญญาไวเปนหลักฐาน โดยกําหนดใหชําระราคาสวนท่ีเหลือพรอมรับของภายใน

สิบหาวันนับแตวันทําสัญญา และใหผูซื้อเสียคาใชจายน้ันต้ังแตวันซื้อไดจนถึงวันมารับ 

ขอ 9 การรับเงินคาขายตามขอ 8 ใหออกใบเสร็จรับเงินตามแบบ กปม.37 พรอมบญัชีรายละเอียดสัตวปา 

ซากของสัตวปาหรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาซึ่งถูกขายน้ัน 



ขอ 10 ใหสวนอนุรักษสัตวปาเปนผูจัดทําเคร่ืองหมาย และรายการบัญชีเพือ่แสดงวาสัตวปา ซากของสัตว

ปา หรือผลิตภณัฑท่ีทําจากซากของสัตวปาน้ันตกเปนของแผนดิน เวนแตสัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑท่ี

ทําจากซากของสัตวปาน้ันไดทําเคร่ืองหมายไวกอนแลวตกเปนของแผนดินก็ใหทํารายการบัญชีไวประการเดียว

แลวรายงานอธดีิกรมปาไมทราบ 

ขอ 11 ในกรณีสัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาดังกลาวไดถูกขาย 

เคร่ืองหมายประจําตัวสัตวปา ซากของสัตวปา หรือผลิตภัณฑท่ีทําจากซากของสัตวปาดังกลาวไมจาํเปนตอง

เปล่ียน แตใหจดแจงไวในรายการบัญชีเปนหลักฐานวาไดขายไปแลวก็ได 

ขอ 12 ในกรณีสัตวปาซึ่งตกเปนของแผนดินตายลงใหผูมีหนาท่ีดูแลรักษาจัดการสตาฟหรือโดยวิธีอื่นใด

เพื่อประโยชนทางการศึกษาหรือวิจัยทางวชิาการ และจัดทําเคร่ืองหมายซากของสัตวปาเหลาน้ันไว หากซากของ

สัตวปาไมอยูในสภาพท่ีสามารถดําเนินการตามวิธีขางตนได หรือไมมีเจาหนาท่ีผูท่ีสามารถดําเนินการได หรือขาด

อุปกรณ หรือขาดงบประมาณ ก็ใหจัดการทําลายตามวิธีการท่ีกําหนดไวในขอ 7(2)วรรคสอง 

ขอ 13 การปลอยสัตวปาซึ่งตกเปนของแผนดินกลับคืนปาตองไดรับอนุมติัจากผูอํานวยการสวนอนุรักษ

สัตวปากอน และใหผูมีหนาท่ีดูแลรักษาปฏิบติั ดังน้ี 

(1) พื้นท่ีท่ีนําสัตวปาไปปลอยจะตองเปนถิ่นกําเนิดอยูอาศัย และหากินของสัตวปาชนิดน้ันๆ ได

อยางเหมาะสม 

(2) สัตวปาท่ีจะปลอยตองไดรับการฝกใหสามารถดํารงชีพตามธรรมชาติในปาได 

(3) สัตวปาท่ีจะปลอยตองไดรับการตรวจสุขภาพวาปลอดโรคมีสุขภาพสมบูรณพรอมท่ีจะปลอย 

(4) สัตวปาท่ีจะปลอยตองไดรับการตรวจสอบวาเปนชนิดพันธุท่ีแทจริง (Apigenuine spp.) 

ขอ 14 หามมิใหปลอยสัตวปาชนิดท่ีไมมีถิ่นกําเนิดหรืออยูอาศัย และหากินในประเทศไทยกลับคืนปาโดย

เด็ดขาด ดังน้ัน จากขอมูลดานการปลอยสัตวปาท่ีรวบรวมมาแสดงท้ังหมด จะพบวาวิธีการปลอยสัตวปาคืนสู

ธรรมชาติ โดยถือเอาแหลงท่ีมาของสัตวปาเปนเกณฑน้ัน พบวา การปลอยสัตวปาท่ีถูกจับมาจากธรรมชาติแลว

นําไปปลอยทันที และการปลอยสัตวปาท่ีถูกจับมาเล้ียงไวชวงเวลาหน่ึง จะอยูในความรับผิดชอบของกรมปาไม 

สวนการปลอยสัตวปาจากการเพาะเล้ียงน้ัน เปนงานท่ีละเอียด ความสําเร็จของงานขึ้นอยูกับหลายปจจัย เชน 

ความเหมาะสมตอสภาพพื้นท่ีเสนทางคมนาคมขนสง  แหลงท่ีมาของสัตวท่ีปลอย ความปลอดภัยของสัตว สําหรับ

โครงการระบบสงไฟฟา 500 เควี สําหรับโครงการโรงไฟฟาหงสาลิกไนต (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

1B) น้ัน การปลูกพืชเบิกนําชนิดท่ีเปนไมทองถ่ินบริเวณท่ีมีการฟนฟูทรัพยากรปาไม เพื่อเปนอาหารของสัตว และ

การมีมาตรการในการควบคุมการใชประโยชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียงท่ีเขมงวด เชน หามการ

บุกรุกพื้นท่ี หามการตัดไมทําลายปา หามเผาปา ซึ่งจะอยูภายใตการดูแลของกรมปาไม เพื่อเปนการรักษาระบบ

นิเวศตามธรรมชาติ เมื่อไมมีการบุกรุกพื้นท่ีปา ตนไมท่ีอยูในธรรมชาติก็จะทําหนาท่ีโดยธรรมชาติของตัวเอง คือ 

การทําหนาท่ีเปนแหลงท่ีอยูอาศัย แหลงอาหาร และแหลงดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ของสัตวปา สามารถฟนฟู

ทรัพยากรสัตวปาได ซึ่งไดเสนอไวในรายงานขอมูลเพิ่มเติมตามแผนการปลูกปาทดแทน และฟนฟูทรัพยากรปาไม 

(ท่ีมา : http://www.ubonzoo.com/law/law_forestry/law_forestry_arrest.htm) 
 



 
 

การกําหนดชัน้คุณภาพลุมนํ้า 

 
 
 
 



หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขต
ลุมน้ํายม และนาน ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และ
ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํายม-นาน 

1. หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํายม และนาน 
 1.1 คํานิยามทั่วไป 
  1) หลักเกณฑ หมายถึง หลักเกณฑท่ีใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า 

  2) มาตรการ หมายถึง มาตรการท่ีกําหนดขึ้น เพื่อใชควบคุมการใชท่ีดินในเขตลุมนํ้าแตละชั้น 

  3) หลักเกณฑ และมาตรการ หมายถึง หลักเกณฑท่ีใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า และ

มาตรการควบคุมการใชท่ีดินในเขตลุมนํ้าท่ีกําหนดขึ้นโดยสํานักคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ เพื่อใช

ประกอบการพิจารณาเสนอแนะใหมีการใชท่ีดินในเขตปาตนนํ้า และพื้นท่ีลุมนํ้าของประเทศ 
1.2 หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา  

หลักเกณฑ และวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า กําหนดจากปจจัยดานกายภาพ และ

ชีวภาพ ซึ่งมีผลตอกระบวนการทางอุทกวิทยา และมีลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไดยาก รวม 6 ปจจัย คือ  

1) สภาพภูมิประเทศ ใชลักษณะแผนดิน (Landform) วาเปนบริเวณแนวสันเขา ยอดเขาแหลม 

ยอดเขาบน หุบเหว หนาผา เชิงขา บริเวณรอยกัดลึกรองเขา ท่ีราบข้ันบันได ท่ีราบ หรือท่ีลุม ซึ่งมีผลตอการ

กําหนดการใชท่ีดิน  

2) ระดับความลาดชัน (Slope) ใชคาเฉล่ียความลาดชันของพื้นท่ีเปนเปอรเซ็นต ซึ่งนับ และ

คํานวณไดจากพื้นท่ีท่ีกําหนดขึ้น  

3) ความสูงจากระดับนํ้าทะเล (Elevation) ใชคาเฉล่ียความสูงจากนํ้าทะเลเปนเมตรท่ีปรากฏใน

แผนท่ีสภาพภูมิประเทศ  

4) ลักษณะทางธรณีวิทยา (Geology) ใชชนิดของหิน และอายุทางธรณี รวมท้ังสมบัติท่ีจะแปร

สภาพเปนดินท่ีมีความยากงายตอการถูกชะลางพังทลาย ท่ีปรากฏเปนสวนใหญในพื้นท่ี  

5) ลักษณะทางปฐพีวิทยา (Soil) ใชสมบัติของดินท่ีเก่ียวกับความลึก ความอุดมสมบูรณ และ

ความยากงายตอการชะลางพังทลายของชนิดดินท่ีปรากฏเปนสวนใหญในพื้นท่ี  

ซึ่งการกําหนดคาปจจัยตาง ๆ ท้ังหาน้ี พิจารณาจากแผนท่ีสภาพภูมิประเทศ มาตราสวน  

1:50,000 แผนท่ีดิน และแผนท่ีธรณีวิทยาของสวนราชการตาง ๆ ประกอบการตรวจสอบภาคสนาม โดยใชพื้นท่ี 1 

ตารางกิโลเมตรเปนเกณฑ และปรับสภาพของแนวเสนชั้นคุณภาพลุมนํ้าตามท่ีควรเปนจริง  

6) สภาพปาไมท่ีเหลืออยูในปจจุบัน (Forest) ใชตําแหนง และพื้นท่ีของปาท่ีปรากฏอยูในแผนท่ี

มาตราสวน 1:250,000 ซึ่งกรมปาไมไดจัดเปนแผนท่ีปาไม โดยการแปล ตีความจากภาพถายดาวเทียมท่ี

บันทึกภาพ เมื่อปพ.ศ.2525 เปนเกณฑ 

ในการกําหนดชั้นคุณภาพของลุมนํ้ากระทําโดยการผนวกเอาปจจัยท้ังหกเปนรูปของสมการซึ่ง

ไดมีการทดสอบ และยอมรับจากการประชุมผูแทนของหนวยงานของรัฐ สําหรับสมการท่ีใชกําหนดชั้นคุณภาพลุม

นํ้ายม และนาน คือ 



 
YWSC = 1.93 - 0.048 (SLOPE) - 0.004 (ELEV) + 0.107 (LANDF) + 0.116 (GEOL) + 0.193 (SOIL) + (FOR) 

  YWSC  คือ ดัชนีชั้นคุณภาพของลุมนํ้าของพื้นท่ี 

 SLOPE  คือ ระดับความลาดเทเฉล่ียของพื้นท่ี (%) 

 ELEV  คือ คาความสูงจากระดับนํ้าทะเลเฉล่ียของพื้นท่ี (เมตร/10) 

 LANDF  คือ ดัชนีแทนลักษณะแผนดินของพื้นท่ี 

 GEOL  คือ ดัชนีแทนลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นท่ี 

SOIL  คือ ดัชนีแทนลักษณะทางปฐพีวิทยาของพื้นท่ี 

(FOR)  คือ ตัวแปรแทนสภาพการมีปาไม หรือไมมีปาไม ซึ่งไดคาคะแนน 1  

แทนสภาพการมีปาไม และ 0 แทนสภาพการไมมีปาไม ซึ่งตัวแปรน้ี 

มีผลเทากับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้าชั้นท่ี 1 เทาน้ัน กลาวคือ  

พื้นท่ีใดเมื่อคํานวณดวยสมการในวงเล็บ เปนชั้นท่ี 1 หากมีปาไม 

ปรากฎในพื้นท่ีเปนสวนใหญก็จัดเปนลุมนํ้าชั้นท่ี 1A หากไมมีปาไม 

ปรากฎอยูก็จะจัดเปนลุมนํ้าชั้นท่ี 1B 
1.3 ชั้นคุณภาพของลุมน้ํา และมาตรการควบคุมการใชที่ดิน 

พื้นท่ีท้ังหมดของลุมนํ้ายม และนานถูกจําแนกออกเปน 5 ระดับชั้นคุณภาพตามลําดับ

ความสําคัญในการควบคุมระบบนิเวศของลุมนํ้า โดยใชหลักเกณฑ และสมการคณิตศาสตรในขอ 1.2 เปน

องคประกอบในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมนํ้า ซึ่งแตละชั้นคุณภาพมีคํานิยาม และลักษณะดังตอไปน้ี 

1) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมนํ้าท่ีควรจะตองสงวนรักษาไวเปนพื้นท่ีตนนํ้าลํา

ธารโดยเฉพาะ เน่ืองจากมีลักษณะ และสมบัติท่ีอาจมีผลกระทบทางส่ิงแวดลอมจากการเปล่ียนแปลงการใชท่ีดิน

ไดงาย และรุนแรง โดยมีคาดัชนีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ีคํานวณไดจากสมการนอยกวา 1.50 ไมวาพื้นท่ีจะมีปา หรือไม

มีปกคลุมก็ตาม ซึ่งในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 จะแบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย คือ 

(1) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1A หมายถึง พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1 ท่ียังคงมีสภาพปาสมบูรณปรากฏ

อยูในปพ.ศ.2525 ซึ่งจําเปนจะตองสงวนรักษาไวเปนพื้นท่ีตนนํ้าลําธาร และเปนทรัพยากรปาไมของประเทศ 

(2) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1B หมายถึง พื้นท่ีในลุมนํ้าชั้นท่ี 1 ซึ่งสภาพปาสวนใหญในพื้นท่ีได

ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปล่ียนแปลงไปเพื่อพัฒนาการใชท่ีดินรูปแบบอื่นกอนหนาปพ.ศ.2525 และการใชท่ีดิน 

หรือการพัฒนารูปแบบตาง ๆ ท่ีดําเนินการไปแลว จะตองมีมาตรการควบคุมมลพิษ  

(3) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 2 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมนํ้าซึ่งมีคาดัชนีชั้นคุณภาพลุมนํ้าท่ีคํานวณได

จากสมการอยูระหวาง 1.5 ถึงนอย 2.21 โดยลักษณะท่ัวไปมีคุณภาพเหมาะสมตอการเปนตนนํ้าลําธารในระดับ

รองลงมา และสามารถนํามาใชประโยชนเพื่อกิจการท่ีสําคัญได เชน การทําเหมืองแร เปนตน 

(4) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 3 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมนํ้า ซึ่งมีคาดัชนีชั้นคุณภาพท่ีคํานวณไดจาก

สมการอยูระหวาง 2.21 ถึงนอยกวา 3.20 และพื้นท่ีโดยท่ัวไปสามารถใชประโยชนไดท้ังกิจการทําไม เหมืองแร 

และปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน 



(5) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 4 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมนํ้า ซึ่งมีคาดัชนีคุณภาพของลุมนํ้าท่ีคํานวณได

จากสมการอยูระหวาง 3.20 ถึงนอยกวา 3.99 และสภาพปาไมถูกบุกรุกแผวถางเปนท่ีใชประโยชนเพื่อกิจการพืชไร

เปนสวนมาก 

(6) พื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 5 หมายถึง พื้นท่ีภายในลุมนํ้า ซึ่งมีคาดัชนีคุณภาพลุมนํ้ามากกวา 3.99 ขึ้น

ไป ลักษณะโดยท่ัวไปเปนท่ีราบ หรือท่ีลุม หรือเนินลาดเอียงเล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูกบุกรุกแผวถางเพื่อ

ประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะทํานา และกิจการอื่น ๆ ไปแลว 
2. ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํายม และนาน 

2.1 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A 
การใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี สมควรใหมีมาตรการ ดังน้ี 
1) หามมิใหมีการเปล่ียนแปลงลักษณะพื้นท่ีปาไมเปนรูปแบบอื่นอยางเด็ดขาด ท้ังน้ีเพื่อรักษาไว

เปนพื้นท่ีตนนํ้าลําธารอยางแทจริง  
2) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของบํารุงรักษาปาธรรมชาติท่ีมีอยู และระงับการอนุญาตทําไมโดย

เด็ดขาด และใหดําเนินการปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปาอยางเขมงวดกวดขัน 
การเปล่ียนแปลงการใชท่ีดินใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1A ภายหลังปพ.ศ.2525 

กําหนดใหใชมาตรการ ดังน้ี 
3) บริเวณพื้นท่ีใดท่ีไดกําหนดเปนลุมนํ้าชั้นท่ี 1A ไวแลว หากภายหลังสํารวจพบวาเปนท่ีรกราง

วางเปลา หรือปาเส่ือมโทรม ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป 
4) บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยูด้ังเดิมอยางเปนการถาวรแลวใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

ดําเนินการจัดท่ีทํากินใหเปนการถาวรเพื่อมิใหมีการโยกยายและทําลายปาใหขยายขอบเขตออกไปอีก  
หมายเหตุ  มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1A ไดรับการแกไขโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2531  

2.2 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1B 
ในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ีเห็นสมควรใหมีการใชมาตรการการใชท่ีดิน ดังน้ี 
1) พื้นท่ีใดท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพเพื่อประกอบการกสิกรรมรูปแบบตาง ๆ ไปแลวให

หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใชท่ีดินใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐท้ังทางดาน
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอม 

2) บริเวณใดท่ีไดรับการพัฒนาเพื่อทําแหลงพักผอนหยอนใจรูปแบบตาง ๆ ไปแลวจะมีการ
ปรับปรุงเปล่ียนแปลงใด ๆ จะตองดําเนินการวางแผนใชท่ีดินใหสอดคลองกับสภาพธรรมชาติในลักษณะ
เอื้ออํานวยตอการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศ และอนุรักษธรรมชาติ 

3) บริเวณพื้นท่ีใดซึ่งเปนพื้นท่ีรกรางวางเปลาไมมีการใชประโยชนแลว ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตนนํ้าลําธารอยางเรงดวน 

4) ในกรณีท่ีมีการกอสรางถนนผานเขาไปในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี หรือการทําเหมืองแร หนวยงานท่ี
รับผิดชอบในโครงการ จะตองดําเนินการควบคุมการชะลางพังทลายของดินท่ีเกิดขึ้นในบริเวณโครงการ เน่ืองจาก
การปฏิบัติการในระหวางการดําเนินการ และภายหลังเสร็จส้ินสุดโครงการ มิใหลงสูแหลงนํ้าจนทําใหเกิดอันตราย
แกสัตวนํ้า และไมสามารถนํามาอุปโภค และบริโภคได 



5) ในกรณีท่ีสวนราชการมีความจําเปนตองใชท่ีดินอยางหลีกเล่ียงไมไดในโครงการที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติแลว ใหสวนราชการเจาของโครงการดังกลาวนําโครงการน้ัน
เสนอตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ และจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการเสนอตอ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป 
หมายเหตุ  มาตรการการใชท่ีดินในพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นท่ี 1B ไดรับการแกไขโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม 
2531 

2.3 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2 
การใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี เห็นสมควรใหมีการใชมาตรการ ดังน้ี 
1) การใชพื้นท่ีทํากิจการปาไม เหมืองแร หรือกิจกรรมอื่นท่ีมีความสําคัญทางเศรษฐกิจ และ

ความมั่นคงของประเทศอยางแทจริง และไดรับการรับรองจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบแลววาไมสามารถหลีกเล่ียง 
หรือหาพื้นท่ีดําเนินการท่ีอื่นได ควรอนุญาตใหได แตจะตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใชท่ีดินเพื่อการน้ัน ๆ 
อยางเขมงวดกวดขัน และเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพื่อมิใหเกิดความเสียหายแกพื้นท่ีตนนํ้าลํา
ธาร และพื้นท่ีตอนลางอยางเด็ดขาด 

2) การใชท่ีดินเพื่อกิจกรรมทางดานเกษตรกรรม ควรหลีกเล่ียงอยางเด็ดขาด 
3) ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการปลูกปาในบริเวณท่ีถูกทําลายโดยเรงดวน 

2.4 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3 
การใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี เห็นสมควรใหมีการใชมาตรการ ดังน้ี 

1) การใชพื้นท่ีทํากิจการปาไม เหมืองแร เกษตรกรรม หรือกิจการอื่น ๆ อนุญาตใหได แตตองมี

การควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักการอนุรักษดิน และนํ้า 

2) การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

(1) บริเวณท่ีมีดินลึกนอยกวา 50 ซม. ท่ีไมเหมาะสมกับกิจกรรมทางการเกษตรกรรม  

ควรใชเปนพื้นท่ีปาไม หรือทุงหญาเล้ียงสัตว 

(2) บริเวณท่ีมีดินลึกมากกวา 50 ซม. ใหใชเปนบริเวณท่ีปลูกไมผล ไมเศรษฐกิจ และ

พืชเศรษฐกิจยืนตนอื่น ๆ ไดตามความเหมาะสม แตตองใชมาตรการอนุรักษดิน และนํ้าท่ีถูกตอง 
2.5 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 4 

การใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี เห็นสมควรใหมีการใชมาตรการ ดังน้ี 

1) การใชพื้นท่ีทํากิจการปาไม เหมืองแร เกษตรกรรม หรือกิจการอื่น ๆ ใหอนุญาตไดตามปกติ 

โดยใหถือระเบียบของทางราชการโดยเครงครัด 

2) การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

(1) บริเวณท่ีมีความลาดชัน 18-25 เปอรเซ็นต และดินลึกนอยกวา 50 ซม. สมควรใช

เปนพื้นท่ีปาไม และไมผล โดยมีการวางแผนการใชท่ีดินตามมาตรการอนุรักษดิน และนํ้า 

(2) บริเวณท่ีมีความลาดชัน 6-18 เปอรเซ็นต ควรใชเพาะปลูกพืชไร นา ไมเศรษฐกิจ

ชนิดอื่น ๆ โดยมีมาตรการอนุรักษดิน และนํ้า 
 



2.6 มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 
การใชท่ีดินในเขตพื้นท่ีลุมนํ้าชั้นน้ี  เห็นสมควรใหมีการใชมาตรการ ดังน้ี 

1) การใชพื้นท่ีทํากิจการปาไม เหมืองแร เกษตรกรรม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ใหอนุญาตไดตามปกติ 

2) การใชท่ีดินเพื่อการเกษตรกรรม 

(1) บริเวณท่ีมีดินลึกนอยกวา 50 ซม. ควรใชเปนพื้นท่ีในการปลูกพืชไร ปาเอกชน ไม

ผล และทุงหญาเล้ียงสัตว หรือท่ีพักผอนหยอนใจ 

(2) บริเวณท่ีมีดินลึกมากกวา 50 ซม. ควรใชเปนพื้นท่ีปลูกขาว และพืชไร และตอง

ระมัดระวังดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ 

3) ในกรณีท่ีจะใชท่ีดินในชั้นคุณภาพน้ีเพื่อการอุตสาหกรรม ควรหลีกเล่ียงพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทาง

การเกษตรสูง 
หนวยงานท่ีเก่ียวของ  

ในท่ีน้ีหมายถึง กรมปาไม กรมทรัพยากรธรณี กรมประชาสงเคราะห กรมพัฒนาท่ีดิน กรมชลประทาน 

กรมทางหลวง สํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบท สํานักคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กรม

ท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงกลาโหม กรมการปกครอง สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกัน และปราบปรามยาเสพติด โครงการหลวง และสํานักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

ที่มา : สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม, 2548 

 
เอกสารอางอิง 

สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม.  2548.  มติคณะรัฐมนตรีที่

เก่ียวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้าํ. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  

และส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม, กรุงเทพฯ. 
 



 
 
 

พระราชกฤษฎีกา 

(คาใชจายการปลูกปา) 

 
 
 



หนังสือกรมปาไม 
ท่ี กษ 0704.5/ว 9067 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2539 

เรื่อง กําหนดอัตราคาปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาท่ีปลูกตามเงื่อนไขทายหนังสืออนุญาต 
ใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ  

ที่ กษ 0704.5/ว 9067 กรมปาไม  
  61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.10900 

11 เมษายน 2539 
 
เร่ือง กําหนดอัตราคาปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่ปลูกตามเง่ือนไขทายหนังสืออนุญาตใหเขาทํา 

ประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เรียน ปาไมเขตทุกเขต 
อางถึง หนังสือกรมปาไม ที่ กษ 0704.5/ว 6672 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 

ตามหนังสือกรมปาไมที่อางถึง ไดแจงใหเขตทราบถึงการกําหนดอัตราคาใชจายในการปลูกปาชดเชยและ
บํารุงรักษาปาที่ปลูกตามเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรืออยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติ เปนอัตราไรละ 
4,500 บาท (คาปลูกปาปแรกไรละ 2,000 บาท และคาบํารุงรักษาปาที่ปลูกปที่ 2 -6 อัตราปละ 500 บาท ตอไร) และใหถือเปนทาง
ปฏิบัติตอไป ความแจงอยูแลว นั้น  

กรมปาไม ขอเรียนวา เนื่องจากสํานักงบประมาณไดกําหนดใหกรมปาไมใชอัตราคาใชจายสําหรับการปลูกและ
บํารุงรักษาสวนปาดวยเงินงบประมาณปกติ เปนอัตราปลูกปาปแรกไรละ 2,500 บาท และคาบํารุงรักษาสวนเดิม ปที่ 2 - 6 อัตราปละ 
680 บาท ตอไร รวมเปนเงิน 5,900 บาท ตอไร ดังนั้น เพอใหการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบทายหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ
อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาติสอดคลองกับอัตราคาใชจายที่สํานักงบประมาณกําหนด จึงใหยกเลิกแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ
กรมปาไม ที่ กษ 0704.5/ว 6672 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2538 และขอกําหนดอัตราคาใชจายในการปลูกปาชดเชยและบํารุงรักษาปาที่
ปลูกตามเง่ือนไขแนบทายหนังสืออนุญาตฯ เปนอัตรา 5,900 บาท ตอไร (คาปลูกปาปแรกไรละ 2,500 บาท และคาบํารุงรักษาปาที่
ปลูก ปที่ 2 - 6 อัตราปละ 680 บาท ตอไร) ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเฉพาะผูรับอนุญาตท่ีมีหนาที่ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขแนบทายหนังสือ
อนุญาตเก่ียวกับการปลูกปาชดเชยฯ และยังไมไดปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ ทุกรายตอไป หากผูรับอนุญาตรายใดไดปฏิบัติตามเง่ือนไขฯ 
ไวครบถวนอยูกอนแลว ก็ไมตองคิดคํานวณเงินเพิ่มเติมอกี อนึ่ง กรณีที่ผูรับอนุญาตจะปฏิบัติตามเง่ือนไขโดยจะมอบเงินคาปลูกปา
ชดเชย ใหทางราชการการปลูกปาใหแทนผูรับอนุญาตเปนเงินนอกงบประมาณรหัสบัญชียอย 912 ขอใหเขตคิดคาํนวณเงินเปนอัตรา
ไรละ 5,900 บาท ดวย  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและส่ังเจาหนาที่ถือเปนทางปฏบิัติตอไป  

ขอแสดงความนับถอื 
(ลงนาม) พยุง นพสุวรรณ 

(นายพยุง นพสุวรณ) 
รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

อธิบดีกรมปาไม 

กองการอนุญาต 
โทร., โทรสาร 5794048 
สําเนาสง อธิบดีกรมปาไม 
รองอธิบดีกรมปาไมทั้ง 3 ทาน 

 



 

พระราชกฤษฎีกา  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 317)  
พ.ศ. 2541  

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2541  

เปนปที ่53 ในรัชกาลปจจุบัน  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา  
โดยท่ีเปนการสมควรยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับกรณีท่ีมี
การบริจาคหรือเขารวมโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50 ต้ังแตป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและมาตรา 3(1) 
แหงประมวลรษัฎากร ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2496 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชกฤษฎีกาน้ีเรียกวา “พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วา
ดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 317) พ.ศ.2541”  
มาตรา 2  พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม พ.ศ.2540 เปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับท่ี 275) พ.ศ. 2537  
มาตรา 4  ใหยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตามสวน 2 หมวด 3 ในลักษณะ 2 แหงประมวล
รัษฎากร สําหรบัเงินไดพึงประเมินหลังจากหกัคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา 
47(1)(2)(3)(4)(5) หรอื (6) แหงประมวลรัษฎากร เทาจํานวนเงินท่ีบริจาคใหกองทุนปลูกปา
ถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50 แต
เมื่อรวมเงินบรจิาคนั้นกับเงินบริจาคตามมาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากรแลว ตองไมเกินรอย
ละ 10 ของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนดังกลาวน้ัน ท้ังน้ี สําหรับเงิน
ไดพึงประเมินท่ีเกิดข้ึนต้ังแตป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545  
มาตรา 5  ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสวน 3 หมวด 3 ในลักษณะ 2แหงประมวลรัษฎากร 
ดังตอไปนี้  



(1) สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลจํานวนเทากับเงินท่ีบริจาคใหกองทุน
ปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 
50 หรือจํานวนเทากับคาใชจายในการปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50  
(2) สําหรับรายไดของมูลนิธิหรือสมาคมท่ีประกอบกิจการซึ่งมีรายไดจํานวนเทากับเงินท่ีบริจาค
ใหกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชยปท่ี 50 หรือจํานวนเทากับคาใชจายในการปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50  
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกรณีบริจาคเงินใหกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50 ใหใชบังคับสําหรับเงินได
ในป พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545  
สําหรับกําไรสุทธิของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล หรอืรายไดของมูลนิธิหรือสมาคมท่ี
ประกอบกิจการซึ่งมีรายไดท่ีไดรับการยกเวนภาษีเงินได เพราะเปนคาใชจายในการปลูกปาตาม
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชยปท่ี 50 นั้น จะหักเปนคาใชจายไดไมเกินอัตราไรละ 3,000 บาท เปนเวลา 3 ป 
ติดตอกัน ต้ังแต พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541 พ.ศ.2542 พ.ศ. 2543 พ.ศ. 2544 หรอื พ.ศ. 2545 อันเปนป
ท่ีเริ่มปลูก ดังน้ี  
ปท่ี 1 เปนเงิน 2,000 บาท  
ปท่ี 2 เปนเงิน 500 บาท  
ปท่ี 3 เปนเงิน 500 บาท  
การขอยกเวนภาษีเงินไดตามวรรคสาม ตองมีเอกสารหลักฐานตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
กําหนด  
( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกําหนดเอกสารการปลูกปาเพ่ือขอยกเวนภาษีเงินได ลง
วันท่ี 29 เมษายน 2541)  
มาตรา 6  การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 275) พ.ศ. 2537 ยังคงมีผลใชบังคับไดตอไปสําหรับ
คาใชจายในการปลูกปาตามโครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50 ท่ีไดเริ่มปลูกในป พ.ศ. 2538 หรือ พ.ศ. 2539  
มาตรา 7  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

ชวน หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 

http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/2877.0.html
http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/2877.0.html


 

 
หมายเหตุ :- โดยท่ีเปนการสมควรสนับสนุนและจูงใจใหประชาชนมีสวนรวมตอไปใน
โครงการปลูกปาถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องในวโรกาสทรง
ครองราชยปท่ี 50 ท่ีไดมีการขยายระยะเวลาดาํเนินการตอไปอีกจนถึง พ.ศ. 2545 จึงสมควร
กําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงนิไดใหแกผูท่ีบริจาคเงินใหแกกองทุนปลูกปาถาวรเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชยปท่ี 50 และยกเวนภาษีเงิน
ไดใหแกเอกชนท่ีดําเนินการปลูกปาเองเพื่อรวมในโครงการดังกลาว สําหรับคาใชจายในการ
ปลูกปาต้ังแต พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2545  

 
(ร.จ. เลม 115 ตอนท่ี 18 ก วันท่ี 9 เมษายน 2541)  

  

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > พระราชกฤษฎีกา > ฉบับที่ 317/2541      
http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/2795.0.html 

http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/315.0.html
http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/1603.0.html
http://rural.tu.ac.th/e-Revenue/REVENUE/2795.0.html

	EIA_ch1_1ch1
	
	      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	
	หน้า
	บทที่ 1 
	1.3 ความเป็นมาของโครงการ
	บทที่ 8
	มาตรการ และแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	ตารางที่
	หน้า

	 3-1
	จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จังหวัดน่าน ปีงบประมาณ 2549 (ม.ค.-ธ.ค. 2549)

	ภาพที่
	หน้า

	 2-1
	2-2
	ภาพที่
	หน้า

	ภาพที่
	หน้า



	EIA_ch1_1ch2
	EIA_ch1_2ch2
	EIA_ch1_3ch2
	EIA_ch1_4ch2
	WILDLIFE_1B.pdf
	Bird


	EIA_ch1_5ch2
	ตารางที่ 5-8 จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า และหน่วยจำหน่ายไฟฟ้า แยกตามประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า จังหวัดน่าน
	ปีงบประมาณ 2549 (ม.ค.-ธ.ค. 2549)
	ปีงบประมาณ 2549 (ม.ค. - ธ.ค. 2549)
	ผู้ใช้ไฟฟ้า
	(ราย)
	หน่วยจำหน่าย
	(kWh)
	104,537
	63,301,856
	11,777
	24,273,540
	7,215
	29,885,254
	85
	21,454,555
	-
	-
	10
	2,168,325
	1,348
	25,702,237
	56
	1,999,750

	EIA_ch1_6ch2
	TABLE SOCIO.pdf
	Sheet1


	EIA_ch1_7ch2
	7.2.1 เกณฑ์การประเมินผลกระทบ
	1) การหาค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	3) การประยุกต์วิธีการประเมินผลกระทบ
	7.2.2 ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละทรัพยากร

	ตารางที่ 7-3 (ต่อ)

	EIA_ch1_8ch2

