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3.2-8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทศิทางลม ระดับเสียง  3-18 
  และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.2-9 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ระดบัเสียง 3-20 
 และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.2-10 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  3-24 
 คร้ังที่ 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง)  
3.2-11 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-25 
  คร้ังที่ 2 (ตัวแทนฤดูฝน)   
3.2-12 สถานีสาํรวจและเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําผิวดนิ นิเวศวิทยาทางน้ํา 3-42 
 และการประมง บริเวณพื้นทีศ่ึกษาโครงการ  
3.2-13 การเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําผวิดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-46 
3.2-14 สภาพอุทกธรณีวิทยาและทิศทางการไหลของน้ําบาดาล 3-52 
 บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.2-15 สถานีเก็บตัวอย�างคุณภาพน้าํใต�ดนิบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-56 
3.2-16 การสํารวจและเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําใต�ดินบริเวณพื้นที่ศกึษาโครงการ 3-60 
3.2-17 กลุ�มชุดดนิบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-63 
3.2-18 ระดับความรุนแรงของการชะล�างพังทลายของดนิบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-69 
3.2-19 แผนที่ธรณีวิทยาและรอยเลื่อนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-73 
3.2-20 ตําแหน�งเจาะสํารวจบริเวณทีต่ั้งโครงการโรงไฟฟ1าพลงัน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 3-75 
3.2-21 บริเวณที่สํารวจภาคสนามด�านธรณีวิทยาบริเวณพื้นทีศ่ึกษาโครงการ 3-76 
3.2-22 แผนที่รอยเลือ่นและเหตุการณ!แผ�นดินไหว 3-79 
 ในรัศม ี150 และ 300 กิโลเมตร จากพื้นที่ตัง้โครงการ  
3.2-23  เหตุการณ!แผ�นดินไหวที่รับรู�ได�ถึงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ1าพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ! 3-83 
  จังหวัดชัยภูมิ   
3.2-24 บริเวณเสี่ยงแผ�นดินไหวบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-84 
3.2-25 การตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนด�วยสายตา 3-86 
 บริเวณที่ตั้งโครงการเขื่อนจุฬาภรณ!และอาคารประกอบ    
3.3-1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาด�านทรัพยากรปNาไม� โครงการโรงไฟฟ1าพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ! 3-88 
 จังหวัดชัยภูมิ 
3.3-2 ขนาด และรูปร�างของแปลงสาํรวจด�านปNาไม� 3-89 
3.3-3 การกระจายแปลงสํารวจปNาไม�ในกลุ�มสงัคมพืชบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการและใกล�เคียง 3-95 
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3.3-4 ผลการสํารวจบริเวณที่ตั้งโครงการ และสภาพปNาไม�บริเวณใกล�เคียง 3-96 
3.3-5 สภาพปNาดิบแล�งในรัศมี  1  กิโลเมตรรอบทีต่ั้งโครงการ 3-98 
3.3-6 การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) และโครงสร�างด�านตั้ง (Plant Profile)  3-98 
 ของตัวแทนปNาดิบแล�งบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.3-7 สภาพปNาเบญจพรรณและเต็งรังที่พบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ! 3-100 
3.3-8 การปกคลุมของเรือนยอด (Crown cover) และโครงสร�างด�านตั้ง (Plant profile)  3-100 
 ของตัวแทนปNาเบญจพรรณและปNาเตง็รังบริเวณใกล�เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.3-9 สภาพปNาปลูกในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการ 3-103 
3.3-10 การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) และโครงสร�างด�านตั้ง (Plant Profile)  3-103 
 ของตัวแทนปNาปลูกบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  
3.3-11 จุดสํารวจสัตว!ปNาบริเวณที่ตัง้โครงการโรงไฟฟ1าพลงัน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  3-111 
 จังหวัดชัยภูมิ และบริเวณใกล�เคียง  
3.3-12 สัตว!ปNาบางชนิดและร�องรอยที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-115 
3.3-13 การสํารวจและเก็บตัวอย�างนเิวศวิทยาทางน้ําบริเวณพื้นทีศ่ึกษาโครงการ  3-127 
3.4-1 สภาพการใช�ประโยชน!ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟ1าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 3-134 
 จังหวัดชัยภูมิ 
3.4-2 พื้นที่โครงการพัฒนาแหล�งน้าํและพื้นที่เกษตรกรรมในลุ�มน้ําพรมและลุ�มน้าํเชิญ 3-137 
3.4-3 โครงการพัฒนาแหล�งน้ําและพื้นที่เกษตรกรรมในลุ�มน้ําพรม-ลุ�มน้าํเชิญ 3-138 
3.4-4 ตําแหน�งที่ตั้งโครงการพัฒนาแหล�งน้าํขนาดกลางที่มศีักยภาพในพื้นทีศ่ึกษาโครงการ 3-142 
3.4-5 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชของพื้นที่ชลประทานลุ�มน้ําพรม-เชิญ 3-146 
3.4-6 ปริมาณน้ําไหลเข�าและน้ําระบายรายเดือนเฉลี่ยของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 3-149 
3.4-7 ปริมาณน้ําไหลเข�าและน้ําระบายรายวันของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 3-150 
 ระหว�างเดือนสิงหาคมถึงเดอืนกันยายน ปJ พ.ศ. 2543  
3.4-8 ปริมาณน้ําไหลเข�าและน้ําระบายรายเดือนเฉลี่ยของอ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�ม 3-152 
3.4-9 โครงข�ายเส�นทางคมนาคมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-155 
3.4-10 ยานพาหนะที่ใช�ในการป1องกันและระงับอุบัติภยัขององค!กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 3-165 
 ที่อยู�ในพื้นที่ศึกษาโครงการ และพื้นทีใ่กล�เคียง  
3.4-11 ช้ันคุณภาพลุ�มน้าํในพื้นที่รับน้าํเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ�ม และบริเวณใกล�เคียง 3-168 
3.5-1 การกระจายตัวอย�างการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสงัคมในพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-176 
3.5-2 ผลิตภัณฑ!จักสานและถนอมอาหารของกลุ�มแม�บ�านในพื้นทีต่ําบลทุ�งลยุลาย 3-180 
3.5-3 ผลิตภัณฑ!จักสานจากต�นไหลของกลุ�มแม�บ�านในพื้นทีต่ําบลโนนทอง 3-183 
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3.5-4 แผนภาพแสดงข�อมูลโครงการโรงไฟฟ1าพลงัน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 3-185 
 ที่ใช�ประกอบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน  
3.5-5 บรรยากาศการสัมภาษณ!และสภาพเศรษฐกิจสงัคมในพื้นทีศ่ึกษาโครงการ 3-186 
3.5-6 การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในตําบลทุ�งลยุลาย 3-192 
3.5-7 การใช�ประโยชน!จากทรัพยากรธรรมชาตใินท�องถ่ินของครัวเรือนในตาํบลทุ�งลยุลาย 3-192 
3.5-8 การรวมกลุ�มในชุมชนของครัวเรือนตําบลทุ�งลยุลาย 3-193 
3.5-9 การใช�น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของตาํบลทุ�งลยุลาย 3-194 
3.5-8 ความคิดเห็นของประชาชนในตําบลทุ�งลยุลายเก่ียวกับประโยชน!ที่ได�รับ 3-197 
 จากเขื่อนจุฬาภรณ!  
3.5-10 ข�อกังวลใจและความคิดเห็นในภาพรวมที่มตี�อการพัฒนาโครงการของตําบลทุ�งลยุลาย 3-198 
3.5-11 ความต�องการข�อมลูข�าวสารและการประชาสมัพันธ!ที่เหมาะสมสาํหรับตาํบลทุ�งลุยลาย 3-201 
3.5-12 การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในตําบลโนนทอง 3-204 
3.5-13 การใช�ประโยชน!จากทรัพยากรธรรมชาตใินท�องถ่ินของครัวเรือนในตาํบลโนนทอง 3-204 
3.5-14 การรวมกลุ�มในชุมชนของครัวเรือนตําบลโนนทอง 3-205 
3.5-15 การใช�น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรของตาํบลโนนทอง 3-206 
3.5-16 ข�อกังวลใจและความคิดเห็นในภาพรวมที่มตี�อการพัฒนาโครงการของตําบลโนนทอง 3-210 
3.5-17 ความต�องการข�อมลูข�าวสารและการประชาสมัพันธ!ที่เหมาะสมสาํหรับตาํบลโนนทอง 3-213 
3.5-18 บริเวณสํารวจและเก็บตัวอย�างพาหะนําโรคบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-215 
3.5-19 การสํารวจภาคสนามด�านสาธารณสุขบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-225 
3.5-20 แหล�งท�องเที่ยวในตาํบลทุ�งลยุลาย อาํเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ 3-250 
3.5-21 เขื่อนทดน้าํน้าํพรม และแพบริเวณล�องลําน้าํพรม  3-252 
 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูม ิ  
4.3-1  พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีส�วนร�วมของโครงการโรงไฟฟ1าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  4-5 
 จังหวัดชัยภูม ิ
4.3-2 กิจกรรมการมีส�วนร�วมและรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษาและจัดทํา 4-9 
 รายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม โครงการโรงไฟฟ1าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  
 จังหวัดชัยภูม ิ
4.4-1  การเข�าพบบุคคลสําคัญในพื้นที่ศึกษาโครงการ 4-11 
4.4-2  บรรยากาศการประชุมรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 4-14 
4.4-3 ข�อมูลพื้นฐานและการใช�ประโยชน!จากลําน้ํา 4-20 
4.4-4  การให�ข�อมูลข�าวสารและการประชาสัมพันธ!โครงการ 4-21 
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4.4-5 ความรู�ความเข�าใจและความคิดเห็นต�อโครงการโรงไฟฟ1าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 4-22 
4.4-6  ข�อคิดเห็นต�อการจัดประชุมรับฟIงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 4-24 
4.4-7 บรรยากาศการสนทนากลุ�ม เวทีที่ 1 ตําบลทุ�งลยุลาย วันที ่26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 4-27 
4.4-8 การให�ข�อมูลข�าวสารและการประชาสัมพันธ!โครงการในตําบลทุ�งลุยลาย 4-29 
4.4-9  ความรู�ความเข�าใจและความคิดเห็นต�อโครงการโรงไฟฟ1าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 4-30 
 ในตําบลทุ�งลุยลาย 
4.4-10  ข�อคิดเห็นต�อการจัดสนทนากลุ�มในตําบลทุ�งลยุลาย 4-31 
4.4-11  บรรยากาศการสนทนากลุ�มเวทีที่ 2 ตําบลโนนทอง วันที ่27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 4-32 
4.4-12  ข�อมูลการใช�ประโยชน!จากลําน้ําในตําบลโนนทอง 4-33 
4.4-13  การให�ข�อมูลข�าวสารและการประชาสัมพันธ!โครงการในตําบลโนนทอง 4-35 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป�นมาของการพัฒนาโครงการ 
 

พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ�และองค�ประกอบต�างๆ เป!นบริเวณที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่  
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ให1กันพื้นที่เขตป2าหมายเลข 10 ในท1องที่อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และป2าโคก
ตลาดใหญ�ในท1องที่อําเภอหนองเรือ อําเภอเมืองขอนแก�น จังหวัดขอนแก�น ให1แก�การไฟฟ<าฝ2ายผลิต 
แห�งประเทศไทย (ขณะนั้น คือ การไฟฟ<าตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อดําเนินงานโครงการไฟฟ<าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ� 
(ขณะนั้น คือ โครงการไฟฟ<าพลังน้ําเขื่อนน้ําพรม) ทั้งนี้เขื่อนจุฬาภรณ�เป!นเขื่อนอเนกประสงค�ที่ กฟผ.  
เร่ิมก�อสร1าง ปB พ.ศ. 2513 แล1วเสร็จ ปB พ.ศ. 2515 โดยก�อสร1างปEดก้ันลําน้ําพรม ในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอน
สาร จังหวัดชัยภูมิ และติดตั้งโรงไฟฟ<าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ� ผลิตกระแสไฟฟ<าโดยผันน้ําจากเขื่อนผ�านเครื่อง
กําเนิดไฟฟ<า จํานวน 2 เครื่อง (2 X 20 เมกะวัตต�) รวมกําลังผลิต 40 เมกะวัตต� แล1วระบายน้ําลงสู�ห1วยน้ําสุซึ่งเป!น
ลําน้ําสาขาของลําน้ําเชิญ  

สําหรับน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ�ผ�านทางระบายน้ําลงลําน้ําเดิมลงสู�ลําน้ําพรมนั้น ยังไม�มีการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ<า ซึ่งคณะรัฐมนตรีได1มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2554 อนุมัติโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� และแผนพัฒนากําลังผลติไฟฟ<าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (Power Development 
Plan: PDP 2010 ฉบับปรับปรุงคร้ังที่ 3) กําหนดให1มีโรงไฟฟ<าพลังงานหมุนเวียน โดยมีโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ เป!นโครงการหนึ่งภายใต1แผนดังกล�าว ดังนั้น กฟผ. จึงได1ดําเนินการศึกษา
และพัฒนาโครงการโดยจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ<าพลังน้ําขนาดเล็ก (1.25 เมกะวัตต�) บริเวณท1ายอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ติดกับเขื่อนจุฬาภรณ�ซึ่งเป!นส�วนหนึ่งของพื้นที่ที่ได1รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในปB 
พ.ศ. 2510 จึงเป!นการใช1ทรัพยากรน้ําให1เกิดประโยชน�สูงสุด ด1วยการนํามาผลิตไฟฟ<าก�อนระบายน้ําลงสู�ลําน้ําพรม
ให1พื้นที่ท1ายน้ําได1ใช1ประโยชน�ดังเดิมต�อไป แสดงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ 

ดังรูปท่ี 1.1-1   
 

1.2 เหตุผลและความจําเป�นในการจัดทํารายงานการวิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล+อม 
 

 กฟผ. ก�อสร1างเขื่อนจุฬาภรณ�และเปEดดําเนินการผลิตไฟฟ<าตั้งแต�ปB พ.ศ. 2515 ต�อมาคณะรัฐมนตรีมีมติ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เรื่อง การกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ํามูลและชี และข1อเสนอแนะมาตรการ 
ใช1ที่ดินในลุ�มน้ํา ซึ่งพื้นที่อ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ�และบริเวณโดยรอบถูกกําหนดให1เป!นพื้นที่ลุ�มน้ําช้ัน 1  
โดยที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ เป!นพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําช้ันที่ 1 บี  

(เป!นพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ที่สภาพป2าถูกเปลี่ยนแปลงก�อนปB พ.ศ. 2525) แสดงดังรูปท่ี 1.2-1 และการตรวจสอบ

ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม 

แสดงดังภาคผนวก 1 ปcจจุบันพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ�และที่ตั้งโครงการอยู�ในบริเวณที่กรมธนารักษ�ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  
 

 
 

รูปท่ี 1.1-1 ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ0าพลังน้าํท+ายเขื่อนจุฬาภรณ) จังหวัดชัยภูม ิ
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

รูปท่ี 1.2-1 ชั้นคุณภาพลุ5มน้ําบริเวณท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ0าพลังน้ําท+ายเขื่อนจุฬาภรณ) จังหวัดชัยภูม ิ



 

 
 

 

 

1-4 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 ทั้งนี้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต1องจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม และหลักเกณฑ� วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม ประกาศ ณ วันที่  
24 เมษายน พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
กําหนดให1โครงการทุกประเภทที่อยู�ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได1มีมติเห็นชอบกําหนดให1เป!นพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา
ช้ันที่ 1 ทุกขนาด ต1องจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม (Environmental Impact Assessment: 
EIA) เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ  
 
 ดังนั้นในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ�  จึงต1องจัดทํารายงานการวิเคราะห�
ผลกระทบสิ่งแวดล1อม เพื่อเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม (สผ.) 
คณะกรรมการผู1ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม (คชก.) คณะกรรมการ
สิ่งแวดล1อมแห�งชาติ (กก.วล.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน โดยรายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล1อมที่ผ�านการพิจารณาให1ความเห็นแล1ว จะนํามาเป!นเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการ
จากหน�วยงานของรัฐผู1อนุญาตโครงการ 
 

1.3 วัตถุประสงค)ของการศึกษาโครงการ 
 
 1) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม โครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล1อม (สผ.) คณะกรรมการ
ผู1ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม (คชก.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล1อมแห�งชาติ 
(กก.วล.) พิจารณาให1ความเห็นชอบ 
 2) เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการด1านสิ่งแวดล1อม 
 3) เพื่อส�งเสริมให1ประชาชนได1มีส�วนร�วมกับการพัฒนาโครงการตั้งแต�เร่ิมต1น ผ�านกิจกรรม
ประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน 
 4) เพื่อนํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อมโครงการไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� 
เป!นเอกสารประกอบการขออนุญาตประกอบกิจการจากหน�วยงานของรัฐผู1อนุญาตโครงการ 
 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 

1.4.1 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ   
 

 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม โครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อน
จุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ ได1พิจารณาจากพื้นที่ที่เก่ียวข1องกับกิจกรรมต�างๆ ทั้งในช�วงก�อสร1างและดําเนิน

โครงการ จึงได1กําหนดเป!นขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ แสดงดังรูปท่ี 1.4-1 ประกอบด1วย  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 

   รูปท่ี 1.4-1 พื้นท่ีศึกษาและจัดทํารายงานการวเิคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล+อม 
     โครงการโรงไฟฟ0าพลังน้าํท+ายเขื่อนจุฬาภรณ) จงัหวัดชยัภูมิ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

 1) พื้นที่ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� บริเวณท1ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม 
(River Outlet) ของเขื่อนจุฬาภรณ� และบริเวณใกล1เคียง 
 2) พื้นที่ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เป!นตําบลที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� 
 3) พื้นที่ท1ายน้ําของโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� ประกอบด1วย 2 บริเวณ คือ  
  3.1) พื้นที่ตามลําน้ําพรม ตั้งแต�บริเวณที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห1วยกุ�ม มีระยะทางตามลําน้ํา
ประมาณ 40 กิโลเมตร 
  3.2) พื้นที่ตามลําน้ําพรมและชุมชนตั้งแต�เขื่อนห1วยกุ�มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม ซึ่งก�อสร1างปEดก้ันลําน้ําพรม 
ท1ายเขื่อนห1วยกุ�ม มีระยะทางตามลําน้ําประมาณ 18 กิโลเมตร ในเขตตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ� 
จังหวัดชัยภูมิ 
 

1.4.2 แนวทางการศึกษา 

 
 

 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม โครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1าย 
เขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ ได1ดําเนินการโดยพิจารณาตามกรอบ แนวทาง กฎหมาย และกฎระเบียบ 

ที่เก่ียวข1อง และนํามาประยุกต�ใช1ให1เหมาะสมกับการศึกษาโครงการ สรุปดังตารางท่ี 1.4-1 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.4-1 กรอบแนวทางในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล+อม 
   โครงการโรงไฟฟ0าพลังน้ําท+ายเขื่อนจุฬาภรณ) จังหวัดชัยภูมิ 

ท่ี แนวทาง กฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข+อง 
การศึกษา 

EIA PP 
1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล1อม วันท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2555 เรื่อง

กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งต1องจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
ส่ิงแวดล1อม 

� � 

2 แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล1อมโครงการพัฒนาแหล�งนํ้า 
ของกลุ�มพัฒนาแหล�งนํ้าและเกษตรกรรม สผ. (กันยายน พ.ศ. 2551) 

� � 

3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด1วยการรับฟcงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548   � 
4 แนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล1อมทางสังคม 

ในกระบวนการวิเคราะห�ผลกระทบส่ิงแวดล1อมของ สผ. 
 � 

หมายเหตุ :   1. EIA คือ การวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม (Environmental Impact Assessment)  

  2. PP คือ การมีส�วนร�วมของประชาชน (Public Participation) 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต1องจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม
และหลักเกณฑ� วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม 
 2) แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อมโครงการพัฒนาแหล�งน้ําของ 
กลุ�มพัฒนาแหล�งน้ําและเกษตรกรรม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม  
(กันยายน 2551) 
 3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด1วยการรับฟcงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  
 4) แนวทางการมีส�วนร�วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล1อมทางสังคม 
ในกระบวนการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล1อม  
 

1.4.3 ขอบเขตการศึกษา 
 

 ขอบเขตการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม โครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ ประกอบด1วย การศึกษาวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม การดําเนินงานด1าน
มีส�วนร�วมและการรับฟcงความคิดเห็นของประชาชนและผู1มีส�วนได1เสีย  

 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อมโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อน
จุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ ดําเนินการศึกษาตามแนวทาง ขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบ
สิ่งแวดล1อม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม (สผ.) โดยศึกษาครอบคลุม
ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมและคุณค�า รวม 4 ด1าน ได1แก� ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล1อมทางชีวภาพ คุณค�าการใช1ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต ดังนี้ 
 1) ทรัพยากรสิ่งแวดล+อมทางกายภาพ ประกอบด1วย  
  - สภาพภูมิประเทศ  
  - อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ  
  - เสียงและความสั่นสะเทือน  
  - อุทกวิทยาน้ําผิวดิน  
  - คุณภาพน้ําผิวดิน  
  - อุทกธรณีวิทยา  
  - คุณภาพน้ําใต1ดิน  
  - ทรัพยากรดินและการชะล1างพังทลายของดิน  
  - ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผ�นดินไหว 
 2) ทรัพยากรสิ่งแวดล+อมทางชีวภาพ ประกอบด1วย  
  - ทรัพยากรป2าไม1  
  - ทรัพยากรสัตว�ป2า 
  - นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 3) คุณค5าการใช+ประโยชน)ของมนุษย) ประกอบด1วย  
  - การใช1ประโยชน�ที่ดิน  
  - การใช1ประโยชน�แหล�งน้ําและเกษตรกรรม  
  - การระบายน้ําและป<องกันน้ําท�วม  
  - อุตสาหกรรม 
  - การคมนาคมขนส�ง  
  - พลังงานและการใช1ไฟฟ<า  
  - การจัดการของเสีย  
  - การป<องกันและระงับอุบัติภัย  
  - การจัดการลุ�มน้ํา 
 4) คุณค5าต5อคุณภาพชีวิต ประกอบด1วย  
  - สภาพเศรษฐกิจสังคม  
  - การสาธารณสุข  
  - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
  - ทัศนียภาพและการท�องเที่ยว 
  - ประวัติศาสตร�และโบราณคดี  
  - การมีส�วนร�วมและการรับฟcงความคิดเห็นของประชาชน 
 
  สําหรับปcจจัยที่ให1ความสําคัญในการศึกษา ได1แก� คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน 
คุณภาพน้ําผิวดิน ทรัพยากรป2าไม1 ทรัพยากรสัตว�ป2า นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง การใช1ประโยชน�ที่ดิน 
การใช1ประโยชน�แหล�งน้ํา การคมนาคมขนส�ง การจัดการลุ�มน้ํา สภาพเศรษฐกิจสังคม และในกระบวนการศึกษา
ดําเนินกิจกรรมการมีส�วนร�วมและรับฟcงความคิดเห็นของประชาชนตามช�วงเวลาต�างๆ ของการศึกษา 
 

1.5 ข้ันตอนการศึกษาวิเคราะห)ผลกระทบสิ่งแวดล+อม  
 

 เพื่อให1การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม โครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ บรรลุตามวัตถุประสงค�และขอบเขตการศึกษาที่กําหนดไว1 จึงกําหนดแนวทาง

และขั้นตอนการศึกษาดังแสดงในรูปท่ี 1.5-1   
 

 1) การศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงการ ทําการศึกษาองค�ประกอบของโครงการจากรายงาน

การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ<าพลงัน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ ของ กฟผ. รวมถึงรายงานอื่นๆ 
ที่เก่ียวข1อง และการปรึกษาหารือกับเจ1าหน1าที่ กฟผ. เพื่อใช1เป!นข1อมูลประกอบการประเมินผลกระทบและ
คาดการณ�ขอบเขตของผลกระทบ รวมทั้งเป!นข1อมูลสําหรับการเสนอแนะมาตรการป<องกัน แก1ไข และ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล1อม  

  



 

 

 
 

รูปที่  1.5-1  ขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห$ผลกระทบสิ่งแวดล(อม โครงการโรงไฟฟ-าพลังน้ําท(ายเขื่อนจุฬาภรณ$ จังหวัดชัยภูมิ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 2) การรวบรวมและวิเคราะห)ข+อมูลสภาพแวดล+อมปDจจุบัน  เป!นการรวบรวมข1อมูลสภาพแวดล1อม

ปcจจุบันของปcจจัยสิ่งแวดล1อมและคุณค�าต�างๆ ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล1เคียง มีวธิกีารศึกษา คือ 

  2.1)  การรวบรวมข+อมูลทุติยภูมิ ประกอบด1วย 

   (1) ศึกษา รวบรวมข1อมูลรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูมิ รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวข1องกับพื้นที่โครงการและบริเวณใกล1เคียง 
    (2) ทบทวนและรวบรวมข1อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน และข1อมูลของหน�วยงาน 
ที่เก่ียวข1องของภาคราชการและเอกชน ทั้งในส�วนกลางและระดับพื้นที่ ผลที่ได1จากการศึกษา ทําให1ทราบข1อมูล
พื้นฐานและลักษณะท่ัวไปของสภาพแวดล1อมในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป!นข1อมูลสําคัญในการประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

  2.2) สํารวจภาคสนาม การศึกษาจะเข1าสํารวจ สังเกตการณ� เก็บตัวอย�าง และตรวจวัดสภาพ

ปcจจุบันของปcจจัยสิ่งแวดล1อมในภาคสนาม ตลอดจนการสัมภาษณ�โดยใช1แบบสอบถาม การปรึกษาหารือและ
ติดต�อขอข1อมูลกับหน�วยงานราชการหรือบุคคลที่เก่ียวข1องในพื้นที่ศึกษา เพื่อให1ได1ข1อมูลอย�างครบถ1วน รวมทั้ง
เกิดความรู1ความเข1าใจสภาพแวดล1อมปcจจุบันภายในพื้นที่ศึกษาอย�างชัดเจน ทั้งนี้การสํารวจภาคสนามมีดังนี้ 
   (1) การสํารวจเก็บตัวอย�างที่สัมพันธ�กับฤดูกาล เก็บตัวอย�าง 2 คร้ัง เพื่อเป!นตัวแทนในฤดูฝน
และฤดูแล1ง ได1แก� 
    - คุณภาพน้ําผิวดิน - คุณภาพน้ําใต1ดิน 
    - คุณภาพอากาศ - นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
    - เสียงและความสั่นสะเทือน - ทรัพยากรสัตว�ป2า (ฤดูอพยพและนอกฤดูอพยพ) 

   (2) การสํารวจเก็บตัวอย�างอื่นๆ ได1แก� 
    - ทรัพยากรป2าไม1 - สภาพเศรษฐกิจสังคม 
    - การใช1ประโยชน�ที่ดิน - การสาธารณสุข 
  2.3) การวิเคราะห)ข+อมูล นําข1อมูลที่ได1จากการรวบรวมข1อมูลต�างๆ ทั้งข1อมูลทุติยภูมิและข1อมูล
ปฐมภูมิที่ ได1จากการสํารวจภาคสนามมาจัดทําเป!นฐานข1อมูลประกอบการศึกษา เพื่อให1สามารถ 
นําไปใช1ประโยชน�ในการวิเคราะห�หรือแสดงผลเพื่อหาความสัมพันธ�เช่ือมโยงกับสาขาทรัพยากรสิ่งแวดล1อม 
และคุณค�าอื่นๆ ได1  
 
 3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม เป!นการนําผลการวิเคราะห�ข1อมูลที่พิจารณาและวิเคราะห�
ผลกระทบในการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ข1างต1น มาทําการศึกษาวิเคราะห�เพื่อประเมินผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นโดยการเช่ือมโยงข1อมูลแต�ละด1านทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล1อม 
ทางชีวภาพ คุณค�าการใช1ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต กับลักษณะโครงการหรือกิจกรรม
ต�างๆ เพื่อเปรียบเทียบในกรณีไม�มีโครงการและกรณีมีโครงการ ซึ่งแสดงให1เห็นถึงระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบในเชิงปริมาณให1มากที่สุดทั้งผลกระทบด1านบวกและด1านลบในรูปของ (+3) ผลกระทบมาก (+2) 
ผลกระทบปานกลาง (+1) ผลกระทบน1อย และ (0) ไม�มีผลกระทบ โดยลักษณะผลกระทบจะพิจารณาทั้งใน
ระยะก�อสร1างและระยะดําเนินการ  
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 4) เสนอแนะมาตรการป0องกัน แก+ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล+อม เป!นการนํา 

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณาประกอบการจัดทําข1อเสนอแนะมาตรการป<องกันและแก1ไขผลกระทบ
ทางลบ และเพิ่มพูนผลประโยชน�ด1านบวกให1มากขึ้น เพื่อให1โครงการนําไปใช1เป!นแนวทางดําเนินงานในช�วง
ก�อสร1างและดําเนินโครงการ มาตรการดังกล�าวจะต1องสามารถนําไปปฏิบัติได1จริง นอกจากนี้จะจัดทํามาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล1อมเฉพาะหัวข1อศึกษาที่จําเป!น โดยระบุดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล1อมที่ต1อง
ติดตามตรวจสอบ ตําแหน�งสถานีเก็บตัวอย�างและขอบเขตพื้นที่ ความถ่ีของการตรวจวัดหรือเก็บตัวอย�าง 
วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห� งบประมาณ และผู1รับผิดชอบ  

 5) การจัดทําแผนปฏิบัติการด+านสิ่งแวดล+อม ประกอบด1วย แผนการป<องกันและแก1ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล1อม แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล1อม แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการ 
ด1านประชาสัมพันธ�และการมีส�วนร�วมของประชาชน โดยนําผลที่ได1จากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 และ 4  
ซึ่งในการจัดทําแผนปฏิบัติการดังกล�าว ได1พิจารณาถึงความสัมพันธ�ของทรัพยากรสิ่งแวดล1อมและคุณค�า 
แต�ละด1านที่มีความเก่ียวข1องกัน  
 ทั้งนี้ในขั้นตอนการศึกษาโครงการจะดําเนินกิจกรรมด1านการมีส�วนร�วมและรับฟcงความคิดเห็น 
ของประชาชนตามช�วงเวลาต�างๆ ควบคู�กันไป 
 

1.6 องค)ประกอบของรายงาน 
 

  รายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อมโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ําท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัด
ชัยภูมิ จัดทําตามข1อกําหนดการศึกษาและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห�ของสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม ประกอบด1วย เล�มที่ 1 รายงานฉบับย�อ เล�มที่ 2 รายงานฉบับหลัก 
และเล�มที่ 3 ภาคผนวก สําหรับรายงานฉบับหลักมี 7 บท ดังนี้ 

 บทท่ี 1 บทนํา ประกอบด1วย ความเป!นมาของการพัฒนาโครงการ เหตุผลและความจําเป!นในการ

จัดทํารายงานการวิเคราะห�ผลกระทบสิ่งแวดล1อม วัตถุประสงค�ของการศึกษาโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
ขั้นตอนการศึกษาโครงการ และองค�ประกอบของรายงาน 
 

 บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ ประกอบด1วย สภาพปcจจุบันของเขื่อนจุฬาภรณ�และองค�ประกอบ 

ที่เก่ียวข1อง การบริหารจัดการน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ�และเขื่อนห1วยกุ�ม ลักษณะโครงการโรงไฟฟ<าพลังน้ํา 
ท1ายเขื่อนจุฬาภรณ� และการวิเคราะห�โครงการด1านเศรษฐศาสตร� 
 

 บทท่ี 3 สภาพแวดล+อมปDจจุบัน ประกอบด1วย สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล1อมปcจจุบันที่สําคัญ  

สภาพแวดล1อมปcจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางชีวภาพ คุณค�าการใช1
ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต 
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 บทท่ี 4 การมีส5วนร5วมและการรับฟDงความคิดเห็นของประชาชน เสนอวัตถุประสงค�ของการ 

มีส�วนร�วมและรับฟcงความคิดเห็น แนวทางการดําเนินงานตามกฎหมายระเบียบและแนวทางที่เก่ียวข1อง 
ขั้นตอนและรูปแบบการดําเนินงาน ผลการดําเนินกิจกรรมการรับฟcงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 กิจกรรม
สนทนากลุ�ม และการประชุมรับฟcงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 
 

 บทท่ี 5  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล+อม เสนอเกณฑ�การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล1อม 

กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล1อม และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล1อมที่จะเกิดขึ้น   
จากการพัฒนาโครงการ ครอบคลุมทั้งทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางชีวภาพ 
คุณค�าการใช1ประโยชน�ของมนุษย� และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต 
 

 บทท่ี 6 มาตรการป0องกันแก+ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล+อม 
ประกอบด1วย มาตรการป<องกัน แก1ไข ผลกระทบสิ่งแวดล1อม และมาตรการติดตามตรวจผลกระทบ
สิ่งแวดล1อม ครอบคลุมปcจจัยสิ่งแวดล1อม และคุณค�าทั้ง 4 ประเภท ได1แก� ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางกายภาพ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล1อมทางชีวภาพ คุณค�าการใช1ประโยชน�ของมนุษย�และคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต 
 

 บทท่ี 7 แผนปฏิบัติการด+านสิ่งแวดล+อม แสดงรายละเอียดแผน และงบประมาณของแผนปฏิบัติ

การด1านสิ่งแวดล1อมทั้ง 4 แผนหลัก ได1แก� แผนปฏิบัติการป<องกันและแก1ไขผลกระทบสิ่งแวดล1อม แผนปฏิบัติ
การติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล1อม แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แผนการปฏิบัติการด1านสังคมและการมีส�วนร�วม 
 



บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

โรงไฟฟ�าพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ$ 
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บทท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

โรงไฟฟ�าพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
 
 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิเป*นการใช�ประโยชน!ที่ต/อเนื่องจาก 
เขื่อนจุฬาภรณ!ที่ได�ก/อสร�างแล�วเสร็จตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2515 โดยการนําน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!ผ/านทาง
อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมมาผลิตกระแสไฟฟาก/อนระบายลงสู/ลําน้ําพรมและไหลเข�าเขื่อนห�วยกุ/ม เขื่อนทดน้ํา
น้ําพรม (โครงการชลประทานน้ําพรม) ซึ่งอยู/ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ได�ใช�ประโยชน!จากน้ําเพื่อการเกษตร  
การอุปโภคบริโภคได�ดังเดิม จึงเป*นการใช�ทรัพยากรน้ําที่เป*นพลังงานสะอาดและเป*นพลังงานหมุนเวียนมาใช�
ให�เกิดประโยชน!สูงสุด ทั้งนี้ กฟผ. มีแผนจะติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก (1.25 เมกะวัตต!)  
บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!ซึ่งก/อสร�างแล�วเสร็จตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2515 สําหรับ
รายละเอียดของโครงการและองค!ประกอบที่เก่ียวข�องมีดังนี้ 
 

2.1 สภาพป(จจุบันของเขื่อนจุฬาภรณ#และองค#ประกอบที่เกี่ยวข�อง 
 
 เขื่อนจุฬาภรณ!มีช่ือเรียกในช/วงก/อสร�างว/า “โครงการน้ําพรม” เป*นโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ํา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก/อสร�างปBดก้ันลําน้ําพรมบนเทือกเขาขุมพาย บริเวณภูหยวกในอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2510 ให�กันพื้นที่เขตปGาหมายเลข 10 
ในท�องที่อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และปGาโคกตลาดใหญ/ ในอําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก/น 
ให�แก/ กฟผ. เพื่อดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! ต/อมาเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2512 
คณะรัฐมนตรีจึงอนุมัตใิห�ดําเนินการก/อสร�าง การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได�เร่ิมก/อสร�างเขื่อน
และโรงไฟฟาเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2513 ซึ่งก/อสร�างแล�วเสร็จและสามารถจ/ายไฟฟาตั้งแต/เดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2515 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู/หัวและสมเด็จพระนางเจ�าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได�เสด็จ 
พระราชดําเนินพร�อมด�วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟา
จุฬาภรณ!วลัยลักษณ! ทรงเปBดเขื่อนและโรงไฟฟาเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2516 พร�อมทั้งได�พระราชทานพระ
นามสมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟาจุฬาภรณ!วลัยลักษณ!มาขนานนามเขื่อนว/า "เขื่อนจุฬาภรณ!"  
 ต/อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่อง การกําหนดช้ันคุณภาพลุ/มน้ํามูลและชี 
และข�อเสนอแนะมาตรการใช�ที่ดินในลุ/มน้ํา ซึ่งพื้นที่อ/างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และบริเวณโดยรอบถูกกําหนดให�
เป*นพื้นที่ลุ/มน้ํา ช้ัน 1 และเมื่อวันที่  26 มกราคม พ.ศ. 2536 กรมธนารักษ!ได� รับพื้นที่บริเวณเขื่อน 
จุฬาภรณ!ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ เป*นพื้นที่
ช้ันคุณภาพลุ/มน้ําช้ันที่ 1 บี (เป*นพื้นที่ลุ/มน้ําช้ันที่ 1 ที่สภาพปGาถูกเปลี่ยนแปลงก/อนป3 พ.ศ. 2525) และอยู/ใน
บริเวณที่ราชพัสดุดังกล/าว 



 

 

 

 

 2-2 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 ที่ตั้งเขื่อนจุฬาภรณ!ปBดก้ันลําน้ําพรมในตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ดังแสดงใน 
รูปท่ี 2.1-1 เป*นเขื่อนอเนกประสงค!ในความดูแลของ กฟผ. มีวัตถุประสงค!หลักเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาและ
อํานวยประโยชน!ด�านเกษตรกรรม โรงไฟฟาพลังน้ําตั้งอยู/บนลําน้ําสุ ซึ่งเป*นลําน้ําสาขาของลุ/มน้ําเชิญ ในการ
ผลิตไฟฟาโดยผันน้ําจากลําน้ําพรมผ/านเครื่องกําเนิดไฟฟา 2 เครื่อง (2 เครื่อง x 20 เมกะวัตต!) รวมกําลังผลิต  
40 เมกะวัตต! แล�วระบายลงสู/ลําน้ําสุ เพื่อให�ได�กําลังผลิตไฟฟาสูงสุดและให�ประโยชน!ในการชลประทานลุ/มน้ํา
เชิญตอนล/าง ส/วนน้ําที่ระบายลงลําน้ําพรมนั้น ถูกระบายผ/านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet)  
ลงสู/ลําน้ําพรมและไหลเข�าสู/เขื่อนห�วยกุ/ม ซึ่งอยู/ห/างจากเขื่อนจุฬาภรณ!ไปทางท�ายน้ําประมาณ 40 กิโลเมตร  
และเข�าสู/เขื่อนทดน้ําน้ําพรม (โครงการชลประทานน้ําพรม) ที่อยู/ห/างจากเขื่อนห�วยกุ/มไปทางท�ายน้ําประมาณ  
18 กิโลเมตร เพื่อส/งให�พื้นที่การเกษตรในบริเวณอําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ สรุปลักษณะสําคัญของ
เขื่อนจุฬาภรณ! ได�ดังนี้ 
 

2.1.1 ลักษณะและองค#ประกอบของเขื่อนจุฬาภรณ# 
  
 ลักษณะและองค!ประกอบของเขื่อนจุฬาภรณ!ได�รวบรวมจากรายงานการศึกษาความเหมาะสม 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ป3 พ.ศ. 2553 ของ กฟผ. และการสืบค�นข�อมูลจาก 
www.egat.co.th ตลอดจนสอบถามข�อมูลเพิ่มเติมจาก กฟผ. สรุปได�ดังนี้ 
 1) ลักษณะทางอุทกวิทยา อ/างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! มีพื้นที่รับน้ํา 545 ตารางกิโลเมตร ปริมาณ 

น้ําไหลเข�าอ/างเก็บน้ําตั้งแต/ป3น้ํา 2516-2555 มีปริมาณเฉลี่ย 164.46 ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3 

 2) เขื่อนจุฬาภรณ# มีลักษณะเป*นเขื่อนแบบหินถมแกนกลางเป*นดินเหนียวบดอัดทับแน/นด�วยหิน
และกรวด (Impervious Core Rock Fill Dam) ตัวเขื่อนยาว 700 เมตร สันเขื่อนกว�าง 8 เมตร สูง 70 เมตร 
ระดับสันเขื่อนอยู/ที่ 763.00 ม.รทก. 

 3) อ1างเก็บน้ํา ณ ระดับเก็บกักปกติ 759.00 ม.รทก. อ/างเก็บน้ํามีพื้นที่ผิวน้ํา 11.95 ตารางกิโลเมตร  
มีความจุ 163.75 ล�านลูกบาศก!เมตร และมีความจุใช�งาน 144.50 ล�านลูกบาศก!เมตร 

 4) โรงไฟฟ�าพลังน้ํา เขื่อนจุฬาภรณ! (ที่มีอยู/แล�วในปmจจุบัน) มีโรงไฟฟาตั้งอยู/บริเวณเชิงเขา 
ใกล�กับลําน้ําสุซึ่งอยู/อีกฟากหนึ่งของตัวเขื่อน ในการผลิตไฟฟา กฟผ. ได�ทําการชักน้ําบริเวณฝmnงซ�ายของอ/างเก็บน้ํา 
ผ/านอุโมงค!ซึ่งเจาะทะลุภูเขาไปหมุนเครื่องกังหันที่ตั้งอยู/ในหุบเขาอีกด�านหนึ่ง โรงไฟฟาติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 20 เมกะวัตต! จํานวน 2 เครื่อง รวมกําลังผลิต 40 เมกะวัตต! ให�พลังงานไฟฟาเฉลี่ยป3ละ 93 ล�านหน/วย 
องค!ประกอบของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! มีดังนี้ 

  4.1)  กังหันน้ํา (Turbine) เป*นชนิด Pelton, Vertical Shaft Single Wheel Four Nozzles ขนาด

กําลังผลิตติดตั้งที่ 2 X 20 เมกะวัตต! ความสูงน้ําออกแบบ 366 เมตร และปริมาณน้ําออกแบบต/อเครื่องที่ 
6.66 ลูกบาศก!เมตรต/อวินาที 

  4.2) เครื่องกําเนิดไฟฟ�า (Generator) เป*นแบบ Vertical Shaft Revolving Field Air Cooled 

Alternating Current Synchronous Generator ขนาด 22,500 กิโลวัตต!  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 5) อุโมงค#ผันน้ํา (Diversion Tunnel) เป*นชนิด Horse-Shoe Tunnel (Concrete) มีขนาดเส�นผ/าศูนย!กลาง 

6.80 เมตร ความยาว 268.00 เมตร ความหนา 0.60 เมตร และมีอัตราการระบายน้ําที่ 650 ลูกบาศก!เมตร
ต/อวินาที 

 6) ท1อส1งน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) เป*นชนิด Steel Conduit, a High Pressure Slide Gate and 

a Howell Bunger Valve ขนาดเส�นผ/าศูนย!กลาง 1.20 เมตร อัตราการระบายน้ําที่ 20 ลูกบาศก!เมตรต/อวินาที 

 7) ทางระบายน้ําล�น (Spillway) เป*นชนิด Open Chute (Concrete) ระดับสันฝายที่ 753.00 ม.รทก. 

ชนิดบานระบายเป*นแบบ Radial Gates ขนาดบานระบาย (จํานวน X กว�าง X สูง) เท/ากับ 2.0 X 12.0 X 6.6 เมตร 
และอัตราการระบายน้ําสูงสุด 1,000 ลูกบาศก!เมตรต/อวินาที 
 

2.1.2 องค#ประกอบที่เกี่ยวข�อง 
 

 1) เขื่อนพรมธารา เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2524 กฟผ. ได�สร�างเขื่อนขนาดเล็กขึ้นช่ือ “เขื่อนพรมธารา” 
ปBดก้ันลําห�วยฝmnงซ�ายของเขื่อนจุฬาภรณ!ห/างออกไปประมาณ 500 เมตร การก/อสร�างแล�วเสร็จในเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2525 สามารถชักน้ําเพิ่มปริมาณน้ําที่ไหลลงอ/างเก็บน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ!ได�ประมาณ 2.0  ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3 

 2) เขื่อนห�วยกุ1ม เป*นหนึ่งในโครงการตามพระดําริที่เกิดขึ้นเมื่อคร้ังที่พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู/หัว 
เสด็จพระราชดําเนินทรงทําพิธีเปBดเขื่อนจุฬาภรณ! และทรงมีพระราชดํารัสให� กฟผ. สร�างเขื่อนห�วยกุ/ม ณ บริเวณ
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ห/างตามลําน้ําพรมประมาณ 40 กิโลเมตร เพื่อช/วยแก�ปmญหาการขาดแคลนน้ําของเกษตรกร 
ในลุ/มน้ําพรม อาทิ อําเภอเกษตรสมบูรณ! อําเภอภูเขียว อําเภอบ�านแท/น จังหวัดชัยภูมิ กฟผ. จึงก/อสร�างเขื่อนห�วยกุ/ม 
เมื่อป3 พ.ศ. 2521 แล�วเสร็จในป3 พ.ศ. 2523 ส/วนโรงไฟฟาก/อสร�างเสร็จในป3 พ.ศ. 2525 โดยพระบาทสมเด็จ 
พระเจ�าอยู/หัวและสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ พร�อมด�วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
และสมเด็จพระเจ�าลูกเธอเจ�าฟาจุฬาภรณ!วลัยลักษณ! อัครราชกุมารี ทรงประกอบพระราชพิธีเปBดเขื่อน เมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม พ.ศ. 2523  
  เขื่อนห�วยกุ/ม ตั้งอยู/ที่ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่รับน้ําฝน
เฉพาะท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 262.0 ตารางกิโลเมตร ณ ระดับเก็บกักปกติ 312.00 ม.รทก อ/างเก็บน้ํามีพื้นที่ผิวน้ํา 
2.40 ตารางกิโลเมตร มีความจุเท/ากับ 22.80 ล�านลูกบาศก!เมตร ระดับเก็บกักต่ําสุด 298.00 ม.รทก. ความจุ
อ/างเก็บน้ําใช�งาน 20.0 ล�านลูกบาศก!เมตร น้ําที่ระบายจากเขื่อนห�วยกุ/มไหลลงสู/ลําน้ําพรมแล�วลงสู/เขื่อนทดน้ํา
น้ําพรม ส/วนโรงไฟฟาพลังน้ํามีกําลังการผลิต 1.30 เมกะวัตต! 

 3) เขื่อนทดน้ําโครงการชลประทานน้ําพรม อยู/ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานตั้งอยู/ที่ 

บ�านโนนเขวา ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ ห/างจากเขื่อนห�วยกุ/มไปทางท�ายน้ําประมาณ 
18 กิโลเมตร มีลักษณะเป*นฝายทดน้ําที่ยกระดับน้ําแล�วส/งเข�าสู/ระบบชลประทาน พื้นที่รับน้ําฝนคิดเฉพาะท�ายเขื่อน
ห�วยกุ/ม 128.00 ตารางกิโลเมตร มีความจุที่ระดับเก็บกักปกติ 239.60 ม.รทก. เท/ากับ 2.90 ล�านลูกบาศก!เมตร 
ก/อสร�างแล�วเสร็จเมื่อป3 พ.ศ. 2528 ระบบชลประทานในโครงการชลประทานน้ําพรม มีระบบคลองส/งน้ําสายใหญ/
ฝmnงซ�ายขวาส/งน้ําให�พื้นที่เพาะปลูกในอําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนประมาณ  
41,500 ไร/ และฤดูแล�งประมาณ 2,200 ไร/ 

  แสดงสภาพปmจจุบันของเขื่อนจุฬาภรณ!และองค!ประกอบที่เก่ียวข�อง ดังแสดงในรูปท่ี 2.1-2  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 
 

 
สันเขื่อนและอ/างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 

 
อาคารระบายน้ําล�น 

รูปท่ี 2.1-2 สภาพป(จจุบันของเขื่อนจุฬาภรณ# จงัหวัดชัยภูมิและองค#ประกอบท่ีเกีย่วข�อง 
 

2 

4 
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5 

1 

2 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  

อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิ 

  
เขื่อนพรมธารา โรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! 

  
อ/างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ/ม  อาคารโรงไฟฟาเขื่อนห�วยกุ/มและบริเวณท�ายเขื่อน 

  
อาคารโรงไฟฟาเขื่อนห�วยกุ/ม เขื่อนทดน้ําน้ําพรม 

รูปท่ี 2.1-2 สภาพป(จจุบันของเขื่อนจุฬาภรณ# จงัหวัดชัยภูมิและองค#ประกอบท่ีเกี่ยวข�อง (ต1อ) 
 

อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิ 

3 3 

4 5 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

2.1.3 ประโยชน#ของเขื่อนจุฬาภรณ#และเขื่อนห�วยกุ1ม 
 

 1) เขื่อนจุฬาภรณ!เป*นแหล/งผลิตพลังงานไฟฟาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถตอบสนอง
ความต�องการใช�ไฟฟาของประชาชนได�อย/างเพียงพอ  
 2) เขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/มเป*นเขื่อนอเนกประสงค!ที่ให�ประโยชน!ต/อการชลประทาน ช/วยระบายน้ํา
เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล�งในพื้นที่การเกษตรตามลําน้ําพรมประมาณ 50,300 ไร/ และตามลําน้ําเชิญประมาณ 
20,800 ไร/ 

 3) เขื่อนจุฬาภรณ!เป*นแหล/งเพาะพันธุ!ปลาน้ําจืดที่สําคัญแห/งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 4) บริเวณโดยรอบของที่ตั้งเขื่อนจุฬาภรณ!มีทิวทัศน!สวยงาม มีอากาศเย็นสบายตลอดป3จนได� 
สมญานามว/าเป*น “สวิตเซอร!แลนด!ของประเทศไทย” เขื่อนจุฬาภรณ!จึงเป*นสถานที่ที่นักท/องเที่ยวนิยมมา
พักผ/อนอีกแห/งหนึ่งของภูมิภาคนี้ 
 

2.2 การบริหารจัดการน้ําในลุ1มน้ําพรม-เชิญ 
 

 เขื่อนจุฬาภรณ!ก/อสร�างปBดก้ันลําน้ําพรม ตั้งอยู/ในตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ที่ผ/านมาได�ผันน้ําเพื่อเข�าสู/โรงไฟฟาแล�วระบายลงสู/ลําน้ําเชิญ ส/วนน้ําที่ระบายลงสู/ลําน้ําพรมจะไหลผ/านพื้นที่
ปGาไม�ในเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปGาภูเขียวลงสู/เขื่อนห�วยกุ/ม แล�วระบายจากเขื่อนลงสู/ลําน้ําพรมผ/านตําบลโนนทอง 
ให�ชุมชนได�ใช�ประโยชน! แล�วจึงไหลลงสู/ เขื่อนทดน้ําน้ําพรมและเข�าสู/ระบบชลประทานให�พื้นที่การเกษตร 
ท�ายเขื่อนทดน้ําน้ําพรมในอําเภอเกษตรสมบูรณ! อําเภอภูเขียว ได�ใช�ประโยชน!ต/อไป  
 สําหรับการบริหารจัดการน้ําเพื่อผลิตไฟฟาและระบายน้ําเพื่อการเกษตรของเขื่อนจุฬาภรณ!  
ซึ่งระบายลงลําน้ําสุที่เป*นลําน้ําสาขาของลําน้ําเชิญ และเขื่อนห�วยกุ/มซึ่งระบายลงลําน้ําพรม ตั้งแต/ก/อสร�าง
เขื่อนทั้งสองแห/งแล�วเสร็จจนถึงปmจจุบัน สามารถแบ/งการบริหารจัดการน้ําได�เป*น 2 ช/วงเวลาคือ ช/วงที่ 1  
ป3 พ.ศ. 2525-2543 ก/อนมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ และช/วงที่ 2 ป3 พ.ศ. 2544-2556 
เมื่อมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ เนื่องจากปริมาณน้ําที่ระบายจากเขื่อนห�วยกุ/ม 
ลงสู/ลําน้ําพรมในช/วงป3 พ.ศ.2525-2543 ไม/เพียงพอต/อการใช�น้ําเพื่อการเกษตรในลําน้ําพรม จึงมีการ 
ตั้งองค!กรที่ทําหน�าที่บริหารจัดการและกําหนดหลักเกณฑ!แนวทางการจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ  
ตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2543 เพื่อแก�ปmญหาการใช�น้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ การบริหารจัดการน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ  
สรุปดังนี้ 
 

2.2.1 ช1วงที่ 1 การบริหารจัดการน้ําช1วงปU พ.ศ. 2525-2543 
 

 ในช/วงที่ 1 ระหว/างป3 พ.ศ. 2525-2543 ก/อนการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรม-เชิญ จากการ
รวบรวมปริมาณน้ําระบายผ/านโรงไฟฟาลงลําน้ําสุ และปริมาณน้ําระบายทั้งหมดลงลําน้ําพรมของเขื่อนห�วยกุ/ม 
พบว/าปริมาณน้ําระบายลงลําน้ําพรมที่เขื่อนห�วยกุ/มเฉลี่ยป3ละ 83.13 ล�านลูกบาศก!เมตร (คิดเป*นร�อยละ 42  
ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) ปริมาณน้ําระบายผ/านโรงไฟฟาลงลําน้ําสุเฉลี่ยป3ละ 114.27 ล�านลูกบาศก!เมตร 

(คิดเป*นร�อยละ 58 ของน้ําระบายทั้งหมด) แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 และ ตารางท่ี 2.2-2 
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2.2.2 ช1วงที่ 2 การบริหารจัดการน้ําช1วงปU พ.ศ. 2544-2556 
  
 ในป3 พ.ศ. 2543 ได�มีการแต/งตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรม-เชิญ ทําหน�าที่บริหารจัดการและ
กําหนดหลักเกณฑ!แนวทางการจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ และต/อมาป3 พ.ศ. 2552 ได�ปรับปรุงเพิ่มเติม
องค!ประกอบของคณะทํางานฯ ดังกล/าวให�ครอบคลุมภาคส/วนที่เก่ียวข�อง เพื่อทําหน�าที่แทนองค!กรบริหาร
จัดการน้ําที่แต/งตั้งไว�เดิม สรุปดังนี้   
 1) ในป3 พ.ศ. 2543 ผู�ว/าราชการจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายการ
จัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรม-เชิญ ได�แต/งตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรม-ลุ/มน้ําเชิญ มีหน�าที่กําหนดหลักเกณฑ!
และแผนการจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรมทั้งฤดูฝนและฤดูแล�ง ตลอดจนกําหนดลําดับความสําคัญและสัดส/วน     
ในการจัดสรรน้ําของกิจกรรมต/างๆ คณะทํางานมีองค!ประกอบจํานวน 31 คน มีหัวหน�ากองโรงไฟฟา       
เขื่อนจุฬาภรณ! เป*นประธานคณะทํางาน หัวหน�าฝGายส/งน้ําและบํารุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานชัยภูมิ  
เป*นคณะทํางานและเลขานุการ มีหน/วยงาน อาทิ นายอําเภอ เกษตรอําเภอ สหกรณ!ของอําเภอที่เก่ียวข�อง 
และตัวแทนกลุ/มผู�ใช�ในอําเภอเกษตรสมบูรณ! อําเภอภูเขียว อําเภอบ�านแท/นเป*นคณะทํางาน  

  นับตั้งแต/ พ.ศ. 2543 การระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/ม ดําเนินการตาม
หลักเกณฑ!และแผนจัดสรรน้ําที่คณะทํางานเป*นผู�กําหนด ซึ่งยังไม/ได�มีการแบ/งสัดส/วนการระบายน้ําลงลําน้ําพรม 
และลําน้ําเชิญอย/างชัดเจน โดยคณะทํางานฯ จะพิจารณาสัดส/วนการระบายน้ําแต/ละป3 ให�สอดคล�องกับ
ปริมาณน้ําต�นทุนในเขื่อนจุฬาภรณ! เขื่อนห�วยกุ/มและสภาพการเพาะปลูกพืชในป3นั้นๆ 
 2) ในป3 พ.ศ. 2552 มีหน/วยงานท�องถ่ินและภาคประชาชนที่เก่ียวข�องกับการใช�น้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
เพิ่มมากขึ้น จึงมีการปรับปรุงองค!กรที่ทําหน�าที่จัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรมแทนคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรมที่
แต/งตั้งในป3 พ.ศ. 2543 โดยผู�ว/าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได�แต/งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ํา
และบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ ตามคําสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 698/2552 เพื่อให�การบริหารจัดการน้ํา
ชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ เป*นไปตามแนวทางและเปาหมายการ
จัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส/วนร/วม ตลอดจนให�องค!กรผู�ใช�น้ํา องค!กรปกครองส/วนท�องถ่ิน เจ�าหน�าที่
ชลประทาน ส/วนราชการที่ให�การสนับสนุนและเอกชนที่เก่ียวข�องได�มสี/วนร/วมในการบริหารจัดการชลประทาน
ด�านการส/งน้ําและบํารุงรักษา สามารถส/งกระจายน้ําให�แก/เกษตรกรเป*นไปได�อย/างท่ัวถึงเป*นธรรมเกิด
ประโยชน!สูงสุดและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ดังกล/าวมีสมาชิกจํานวน 57 คน สรุปดังนี้ 
  2.1) องค!ประกอบของคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนา               
ลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
  (1) หัวหน�ากองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!  เป*นประธานกรรมการ 
  (2) หัวหน�าโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษา เป*นรองประธานกรรมการ 
   พัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
  (3) นายอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ! ภูเขียว เป*นกรรมการ 
   บ�านแท/น (รวม 4 ท/าน) 
  (4) เกษตรอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ! ภูเขียว เป*นกรรมการ 
   บ�านแท/น (รวม 4 ท/าน) 
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  (5) นายกองค!การบริหารส/วนตําบล กํานัน ผู�แทนผู�ใช�น้ํา  เป*นกรรมการ 
   ตําบลโนนทอง ตําบลบ�านยาง ตําบลกุดเลาะ ตําบลบ�านเปา  
   ตําบลสระโพนทอง ตําบลบ�านแก�ง ตําบลผักปmง ตําบลหนองคอนไทย 
   ตําบลโอโล ตําบลกุดยม ตําบลสามสวน ตําบลบ�านเปา ตําบลบ�านบัว  
   (รวม 38 ท/าน)  
  (6) ผู�แทนผู�ใช�น้ําภาคอุตสาหกรรม (บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด)  เป*นกรรมการ 
  (7) หัวหน�าฝGายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทาน  เป*นกรรมการเลขานุการ 
   โครงการพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ  
   2.2) หน�าที่รับผิดชอบ 
  (1) กําหนดหลักเกณฑ!ในการแบ/งน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/ม ให�กับลุ/มน้ําพรมและ
ลุ/มน้ําเชิญ สนองความต�องการใช�น้ําในด�านต/างๆ อย/างเป*นธรรมท่ัวถึงและประหยัด รวมถึงกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมการใช�น้ํา 
  (2) จัดสรรน้ําประจําฤดูกาลใช�น้ํา และกําหนดระยะเวลาฤดูกาลส/งน้ํา 
  (3) ประชาสัมพันธ!ให�เครือข/ายรับทราบข�อตกลงหลักเกณฑ!การแบ/งสรรน้ํา มาตรการควบคุมน้ํา 
และปริมาณน้ําที่แบ/งสรรแต/ละฤดูกาลส/งน้ํา ตลอดจนการส/งเสริมการผลิตการเกษตร การตลาด เพื่อให�การ
ใช�ประโยชน!จากน้ําชลประทานมีผลตอบแทนสูงสุด  
   ในป3 พ.ศ. 2552-2554 การระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/มระบายตาม
หลักเกณฑ!ที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
ซึ่งยังไม/มีการกําหนดสัดส/วนปริมาณน้ําที่ระบายในลุ/มน้ําพรม-เชิญที่ชัดเจน  
 3) ในป3  2544-2556 น้ํ า ระบายลงลํ าน้ํ าพรมและน้ํ า ระบายผ/ านโรง ไฟฟ าลงลํ าน้ํ าสุ  
ประกอบด�วยปริมาณน้ําระบายที่เขื่อนห�วยกุ/มเฉลี่ยป3ละ 125.85 ล�านลูกบาศก!เมตร (คิดเป*นร�อยละ 55  
ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) และปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยที่ผ/านโรงไฟฟาลงลําน้ําสุเฉลี่ยป3ละ 104.48 

ล�านลูกบาศก!เมตร (คิดเป*นร�อยละ 45 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) ดังแสดงในตารางท่ี 2.2-1 และสรุป 

ดังตารางท่ี 2.2-2 

 4) ในป3 พ.ศ. 2555 คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ํา
พรม–เชิญ กําหนดหลักเกณฑ!การระบายน้ําลงลําน้ําพรม และลําน้ําสุ ซึ่งเป*นลําน้ําสาขาลําน้ําเชิญในอัตราส/วน 
ร�อยละ 60 : 40 โดยกองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย รับผิดชอบการระบายน้ํา
ของเขื่อนจุฬาภรณ! และเขื่อนห�วยกุ/มที่ระบายน้ําลงสู/ลําน้ําพรม  
 5) ในป3 2555-2556 หลังจากที่คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนา
ลุ/มน้ําพรม-เชิญ ได�กําหนดหลักเกณฑ!การระบายน้ําลงลําน้ําพรมและลําน้ําสุ เป*นสัดส/วนร�อยละ 60:40  
กองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!ได�ระบายน้ําลงสู/ลําน้ําพรมที่เขื่อนห�วยกุ/มเฉลี่ยป3ละ 111.02 ล�านลูกบาศก!เมตร  
(ร�อยละ 62.61 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) และระบายน้ําผ/านโรงไฟฟาลงลําน้ําสุเฉลี่ยป3ละ 66.30 ล�านลูกบาศก!เมตร 
(ร�อยละ 37.39 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) ซึ่งเป*นสัดส/วนน้ําระบายที่สอดคล�องกับหลักเกณฑ!การระบายน้ํา 

ที่คณะกรรมการฯ ได�กําหนด แสดงดังตารางท่ี 2.2-2 



 

 

 

 

 2-10 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 2.2-1 ปริมาณน้ําไหลเข�า-ระบายของเขื่อนจฬุาภรณ#และเขื่อนห�วยกุ1ม ปUน้ํา 2516-2556 

 

ผ1านโรงไฟฟ�าลงลํานํ้าสุ ลงลํานํ้าพรม
(พ.ศ.) (ล�าน ลบ.ม.ต1อปU) (ล�าน ลบ.ม.ต1อปU) (ล�าน ลบ.ม.ต1อปU) (ล�าน ลบ.ม.ต1อปU) (ล�าน ลบ.ม.ต1อปU)
2516 69.87 65.23 13.99 - -

2517 129.24 52.06 25.46 - -

2518 138.49 90.64 24.67 - -

2519 225.07 178.99 38.64 - -

2520 153.39 125.49 49.55 - -

2521 341.13 147.17 172.41 - -

2522 144.28 133.11 12.35 - -

2523 153.54 110.48 0.00 - -

2524 115.60 75.65 46.30 - -

2525 138.67 51.64 29.27 80.29 67.66

2526 155.68 156.69 0.00 82.9 78.09

2527 138.32 94.74 22.24 55.51 55.14

2528 169.81 127.78 25.46 81.17 75.64

2529 106.65 101.34 0.00 49.57 51.46

2530 171.01 101.56 30.47 107.77 96.84

2531 246.65 150.51 62.21 151.35 150.24

2532 131.86 115.19 5.07 66.19 58.38

2533 167.82 173.33 8.26 93.62 94.69

2534 231.17 189.43 32.50 100.91 92.88

2535 115.35 104.69 25.20 83.66 75.32

2536 47.73 42.00 21.64 39.78 38.47

2537 154.42 72.45 8.12 49.37 42.02

2538 139.02 91.53 17.23 79.11 76.47

2539 180.49 118.77 27.62 107.14 97.14

2540 74.88 83.93 36.55 64.98 64.17

2541 96.87 50.90 24.46 47.72 44.43

2542 164.67 104.36 19.10 107.5 109.79

2543 374.04 240.21 124.29 216.76 211.05

2544 128.61 96.07 36.63 86.48 90.64

2545 281.98 167.55 67.40 163.48 156.11

2546 94.84 85.25 45.67 91.64 87.93

2547 111.87 66.96 40.39 82.49 85.22

2548 122.04 34.21 39.25 86.08 84.38

2549 160.29 80.48 74.22 148.49 146.12

2550 147.31 82.46 49.73 95.15 89.68

2551 187.47 128.97 41.05 137.47 136.25

2552 175.66 131.95 57.49 120.41 117.57

2553 282.20 168.73 104.98 252.58 248.82

2554 266.38 183.02 71.22 174.6 171.24

2555 144.10 66.54 63.74 99.51 89.73

2556 134.29 66.05 60.58 134.52 132.31

เฉล่ีย 2525-2543 158.16 114.27 27.35 87.65 83.15

เฉล่ีย 2544-2556 172.08 104.48 57.87 128.68 125.85

ท้ังหมด 163.73 109.95 40.38 104.32 100.50

หมายเหตุ : 1. ป3 นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป3

                 2. ค/าเฉล่ียป3 2525-2543 คือ ค/าเฉล่ียในช/วงท่ีเริ่มมีเข่ือนห�วยกุ/ม (พ.ศ. 2525) และก/อนมีการบริหารจัดสรรนํ้า

                 3. ค/าเฉลี่ยป3 2544-2556 คือ ค/าเฉล่ียในช/วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรนํ้าตามหลักเกณฑ!และแนวทางท่ีกําหนดโดยองค!กรท่ีทําหน�าท่ีจัดสรรนํ้าในลุ/มนํ้าพรม-เชิญ

 ท่ีมา:  การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557

      ปUนํ้า      

เข่ือนจุฬาภรณ# เข่ือนห�วยกุ1ม

 ปริมาณนํ้าไหลเข�า
ปริมาณนํ้าระบาย

 ปริมาณนํ้าไหลเข�า
ปริมาณนํ้าระบายลง

ลํานํ้าพรม



 

 

 

 

 2-11 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 2.2-2 สัดส1วนปริมาณน้ําระบายลงลําน้ําเชิญและลําน้ําพรมท�ายเขื่อนห�วยกุ1ม 

 
หมายเหตุ : ป3น้ําเร่ิมนับจากเดือนเมษายนของทุกป3 

ท่ีมา : การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557 

 
 การระบายน้ําลงลําน้ําพรมของเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/มได�คํานึงถึงปริมาณน้ําในพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่การเกษตรท�ายเขื่อนห�วยกุ/มในอําเภอเกษตรสมบูรณ! อําเภอภูเขียว และอําเภอบ�านแท/น จังหวัดชัยภูมิ
โดยในช/วงฤดูฝนหากปริมาณน้ําในพื้นที่ท�ายน้ํามาก เขื่อนจุฬาภรณ!จะกักเก็บน้ําไว�และไม/ระบายลงลําน้ําพรม 
เพื่อลดปริมาณน้ําในลําน้ําและบรรเทาความเสียหายจากการเกิดน้ําล�นตลิ่ง แต/จะระบายน้ําผ/านโรงไฟฟาลง 
ลําน้ําสุ เพื่อให�อ/างเก็บน้ํามีความจุเพียงพอที่จะเก็บกักปริมาณน้ําไหลเข�าในป3ต/อไปได� 
 

2.3 การผลิตไฟฟ�าของเขื่อนจุฬาภรณ#และเขื่อนห�วยกุ1ม 
 

2.3.1 การผลิตไฟฟ�าของเขื่อนจุฬาภรณ# 
 

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!สามารถจ/ายกระแสไฟฟาได�ตั้งแต/เดือนตุลาคม พ.ศ. 2515 จากข�อมูล
ของ กฟผ. การผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต/ป3น้ํา 2516 ถึงป3น้ํา 2556 จํานวน 41 ป3 ผลิตกระแสไฟฟาเฉลี่ยป3ละ 
97.72 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง  ในป3น้ํา 2543 สามารถผลิตกระแสไฟฟาได�สูงสุด 214.07 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง 

และป3น้ํา 2548 ผลิตกระแสไฟฟาได�ต่ําสุด 31.09 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางท่ี 2.3-1 และรูปท่ี 
2.3-1 จํานวนป3ที่ผลิตกระแสไฟฟาได�มากกว/าค/าเฉลี่ยรายป3มี 16 ป3 คิดเป*นร�อยละ 46 ของจํานวนป3ในการ
ผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมด และจํานวนป3ที่ผลิตกระแสไฟฟาได�น�อยกว/า 48 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (คร่ึงหนึ่งของ
ค/าเฉลี่ยรายป3) มีเพียง 6 ป3 เท/านั้น (คิดเป*นร�อยละ 17) คิดเป*นพลังงานไฟฟาที่ผลิตได�ในช/วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) 
53.52 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมงและพลังงานไฟฟาผลิตได�ในช/วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย) 44.20 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง 

 

  

ปริมาณ

(ล�าน ลบ.ม.ต1อปU)
ร�อยละ

ปริมาณ

(ล�าน ลบ.ม.ต1อปU)
ร�อยละ

1. ป3 2525 - 2543 197.42 83.15 42.00 114.27 58.00

2. ป3 2544 -2556 230.33 125.85 55.00 104.48 45.00

3. ป3 2555 – 2556 177.32 111.02 62.61 66.3 37.39

ปUนํ้า

นํ้าระบายลงลํานํ้าพรมที่เขื่อนห�วยกุ1ม นํ้าระบายลงลํานํ้าสุ
นํ้าระบาย 

(ล�าน ลบ.ม.ต1อปU)
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 2.3-1 พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตได�รายเดือนของเขื่อนจุฬาภรณ# ปUน้ํา 2516 – 2556 

 

ปUนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปU
2516 1.72 1.90 3.83 12.55 5.77 6.80 10.56 2.64 2.40 1.87 2.85 3.87 56.76

2517 2.20 2.73 2.03 2.56 1.82 1.70 1.84 3.46 9.82 4.11 4.11 9.92 46.30

2518 8.62 7.70 8.19 5.90 3.68 4.95 1.24 4.82 5.14 5.78 5.79 8.39 70.20

2519 11.02 15.90 17.13 9.39 8.31 10.35 25.31 21.57 10.93 4.85 10.46 15.72 160.94

2520 15.88 18.36 8.95 8.53 5.98 9.19 11.88 5.90 7.23 5.93 6.66 7.16 111.7

2521 5.31 5.04 3.27 5.69 15.63 23.04 28.66 15.04 9.70 11.04 5.28 4.27 132

2522 4.74 8.22 21.59 27.79 27.18 12.20 5.48 1.96 3.37 1.88 1.47 1.67 117.6

2523 2.10 4.95 10.06 11.48 10.09 13.93 10.65 7.96 6.13 5.82 7.28 8.10 98.55

2524 9.72 14.47 14.72 3.84 2.98 0.80 1.98 3.07 2.76 4.89 4.40 3.25 66.88

2525 0.85 2.03 2.33 1.84 1.75 1.51 2.63 4.45 4.41 7.06 8.18 9.04 46.08

2526 8.55 8.79 13.61 17.28 9.51 27.73 18.66 10.36 3.44 3.29 8.00 10.24 139.46

2527 8.79 8.87 6.49 9.05 13.29 4.49 4.34 4.81 4.70 5.26 9.39 4.67 84.15

2528 7.40 7.61 13.09 5.53 2.58 5.21 18.51 22.37 19.38 3.51 2.90 6.23 114.32

2529 3.93 9.73 11.12 10.53 7.85 23.62 6.98 3.15 2.29 3.99 3.75 4.69 91.63

2530 4.47 3.88 9.00 7.78 9.00 4.88 19.15 5.09 4.84 4.65 9.65 10.44 92.83

2531 8.74 18.93 27.79 12.25 4.17 11.73 24.54 8.78 6.61 6.99 3.43 4.02 138

2532 8.52 18.48 15.23 6.15 7.45 3.69 17.66 5.75 2.34 12.43 4.62 3.33 105.65

2533 5.95 16.53 29.84 25.84 10.92 3.36 17.73 10.44 9.45 15.67 5.35 7.88 158.96

2534 9.33 5.97 15.19 11.57 17.53 29.53 26.98 10.05 8.83 11.92 13.27 13.68 173.85

2535 6.52 11.20 13.92 9.19 7.98 8.81 6.53 4.81 5.03 6.66 5.44 8.48 94.57

2536 2.64 4.67 5.55 4.96 3.56 2.96 2.30 2.68 1.66 1.89 1.62 2.62 37.11

2537 0.00 0.03 0.33 2.60 7.01 16.08 7.56 2.14 3.02 7.94 8.20 10.53 65.44

2538 4.47 5.67 13.20 4.48 4.86 6.29 6.54 4.69 5.85 11.38 8.92 6.26 82.61

2539 3.05 3.26 9.28 13.00 9.87 6.34 12.85 11.88 5.29 11.28 10.24 11.23 107.6

2540 6.94 6.80 10.29 9.67 10.18 4.37 3.14 2.04 2.84 8.00 2.73 8.07 75.07

2541 1.94 1.26 3.05 2.27 2.41 4.53 1.59 1.36 5.16 6.37 6.06 9.40 45.40

2542 3.77 1.47 3.56 4.64 5.92 8.11 10.12 25.79 6.38 6.09 8.89 10.15 94.89

2543 3.77 24.40 27.02 24.75 18.81 22.26 27.75 20.81 16.80 11.71 10.07 5.92 214.1

2544 10.86 11.00 8.14 6.96 5.92 3.67 2.68 2.32 5.65 10.10 9.55 10.37 87.21

2545 7.41 5.61 8.00 4.73 2.72 25.48 29.21 18.25 16.57 12.38 10.00 12.23 152.6

2546 12.18 10.14 7.35 5.52 5.64 7.67 6.58 4.37 6.35 2.82 1.49 4.99 75.10

2547 1.67 2.20 5.43 7.37 11.76 1.18 9.39 3.60 7.14 5.68 4.37 0.80 60.59

2548 0.49 0.47 0.93 0.35 1.30 0.08 0.64 0.01 7.21 8.06 8.33 3.21 31.09

2549 0.66 4.06 8.02 5.73 5.94 0.10 12.08 4.78 8.90 8.57 9.61 5.05 73.51

2550 1.18 1.13 10.86 12.76 0.02 0.67 5.45 0.00 10.37 10.48 8.37 7.44 68.72

2551 0.97 5.63 14.01 12.02 7.15 1.73 2.10 22.72 15.19 11.80 10.50 14.25 118.06

2552 4.10 7.21 7.12 13.36 5.99 7.23 21.23 11.13 9.73 9.43 9.68 14.28 120.49

2553 2.60 0.86 11.20 1.03 3.16 0.00 28.02 27.77 11.71 19.14 14.14 9.38 129.02

2554 6.27 0.93 0.00 17.72 3.84 13.65 28.22 19.58 15.47 13.13 15.32 9.89 144.02

2555 1.40 0.15 4.27 5.83 5.72 5.71 0.92 0.96 9.52 9.20 9.85 6.55 60.09

2556 4.87 1.36 8.04 0.15 0.00 5.07 1.62 6.52 6.52 8.94 10.73 9.61 63.42

ค1าเฉล่ีย 5.26 7.06 10.07 8.89 7.20 8.55 11.74 8.53 7.47 7.85 7.34 7.74 97.72

สูงสุด 15.88 24.40 29.84 27.79 27.18 29.53 29.21 27.77 19.38 19.14 15.32 15.72 214.07

ต่ําสุด 0.00 0.03 0.00 0.15 0.00 0.00 0.64 0.00 1.66 1.87 1.47 0.80 31.09

หมายเหตุ : ป3 นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป3

ท่ีมา : การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557

หน1วย : ล�านกโิลวัตต#-ช่ัวโมง
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ
 จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

 
    

 

รูปที่ 2.3-1 พลังงานไฟฟ�าที่ผลิตได�รายปUของโรงไฟฟ�าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ#ในช1วงปUน้ํา 2516 - 2556 

ที่มา : ข�อมูลจากการไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

2.3.2  การผลิตไฟฟ�าของเขื่อนห�วยกุ1ม 
 

โรงไฟฟาเขื่อนห�วยกุ/มสามารถจ/ายกระแสไฟฟาได�ตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2525 จากข�อมูลการผลิต
กระแสไฟฟาตั้งแต/ป3น้ํา 2525-2556 จํานวน 32 ป3 ผลิตกระแสไฟฟาเฉลี่ยป3ละ 3.37 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง  
ในป3น้ํา 2543 ผลิตกระแสไฟฟาได�สูงสุด 5.20 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง และป3น้ํา 2536 ผลิตกระแสไฟฟาได�

ต่ําสุด 1.36 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง ดังแสดงในตารางท่ี 2.3-2 และรูปท่ี 2.3-2 จํานวนป3ที่ผลิตกระแสไฟฟาได�

มากกว/าค/าเฉลี่ยรายป3มี 15 ป3 คิดเป*นร�อยละ 40 ของจํานวนป3ในการผลิตกระแสไฟฟาทั้งหมด และจํานวน 
ป3ที่ผลิตกระแสไฟฟาได�น�อยกว/า 1.67 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (คร่ึงหนึ่งของค/าเฉลี่ยรายป3) มีเพียง 2 ป3 เท/านั้น 
คิดเป*นพลังงานไฟฟาที่ผลิตได�ในช/วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) 1.23 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง และพลังงานไฟฟาที่ผลิตได�
ในช/วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย.) 2.12 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง 

 

2.4 โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ# จังหวัดชัยภูม ิ
 

2.4.1 ที่ตั้งและการเดินทางเข�าสู1โครงการ  
 

 1) ท่ีตั้ งโครงการ ที่ตั้ งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! เป*นพื้นที่ส/วนหนึ่ ง 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อป3 พ.ศ. 2510 ให�กันพื้นที่เขตปGาหมายเลข 10 ในท�องที่อําเภอคอนสาร  
จังหวัดชัยภูมิ และปGาโคกตลาดใหญ/ ในท�องที่อําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก/น ให�แก/การไฟฟา 
ฝGายผลิตแห/งประเทศไทย (ขณะนั้น คือ การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ) เพื่อดําเนินงานโครงการไฟฟาพลังน้ํา 
เขื่อนจุฬาภรณ! (ขณะนั้น คือ โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําพรม) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเมื่อป3  
พ.ศ. 2512 ให�ดําเนินการก/อสร�างโครงการ และ กฟผ. เร่ิมก/อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!เมื่อป3 พ.ศ. 2513 แล�วเสร็จ
ในป3 พ.ศ. 2515 ต/อมาในป3 พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่องการกําหนดช้ันคุณภาพลุ/มน้ํามูลและชี และ
ข�อเสนอแนะมาตรการใช�ที่ดินในลุ/มน้ํา ครอบคลุมพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ!และพื้นที่โดยรอบ และป3 พ.ศ. 2536 
กรมธนารักษ! ได�รับพื้นที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ!ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  
  สําหรับที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!อยู/ต/อเนื่องจากสันเขื่อนจุฬาภรณ!และ
บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) อยู/ในเขตตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
หรือที่ตั้งตามระบบพิกัด UTM โซน 47 WGS 1984 เท/ากับ 782916E และ 1829968N บริเวณที่ตั้งโครงการ 
อยู/ในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ/มน้ําช้ันที่ 1 บี และอยู/ในที่ราชพัสดุ ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
แสดงดังรูปท่ี 2.4-1  
  สภาพปmจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการ เป*นพื้นที่ว/างท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! บริเวณใกล�เคียงมีกลุ/มไม� 
ที่ถูกปลูกเสริมเพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน!หลังจากก/อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!แล�วเสร็จ ชนิดไม�ที่พบ อาทิ ชุมเห็ด
เทศ ขี้เหล็ก กระถินณรงค! กระถินเทพา เป*นต�น แสดงสภาพปmจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการ ดังรูปท่ี 2.4-2 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 2.3-2 พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตได�รายเดือนของเขื่อนห�วยกุ1ม ปUน้ํา 2525 – 2556 

 
  

ปUนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปU
2525 0.24 0.00 0.52 0.37 0.04 0.11 0.69 0.08 0.03 0.00 0.32 0.00 2.40

2526 0.04 0.56 0.00 0.00 0.61 0.77 0.85 0.42 0.00 0.01 0.40 0.00 3.66

2527 0.01 0.18 0.66 0.14 0.37 0.48 0.10 0.03 0.01 0.09 0.49 0.02 2.58

2528 0.00 0.00 0.49 0.32 0.00 0.17 0.53 0.27 0.01 0.34 0.23 0.00 2.36

2529 0.09 0.34 0.13 0.51 0.00 0.33 0.27 0.18 0.01 0.25 0.00 0.00 2.11

2530 0.01 0.18 0.31 0.34 0.38 0.54 0.66 0.24 0.00 0.35 0.28 0.00 3.29

2531 0.06 0.40 0.59 0.11 0.33 0.61 0.73 0.11 0.00 0.58 0.17 0.04 3.73

2532 0.02 0.27 0.06 0.35 0.32 0.04 0.68 0.05 0.00 0.47 0.19 0.02 2.47

2533 0.12 0.08 0.76 0.32 0.47 0.05 0.74 0.26 0.05 0.46 0.26 0.11 3.68

2534 0.03 0.05 0.03 0.34 0.45 0.92 0.77 0.05 0.08 0.40 0.33 0.39 3.84

2535 0.10 0.06 0.42 0.37 0.25 0.44 0.56 0.16 0.16 0.34 0.21 0.17 3.24

2536 0.04 0.01 0.39 0.14 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.14 0.30 1.36

2537 0.00 0.00 0.00 0.30 0.41 0.24 0.19 0.35 0.17 0.11 0.42 0.04 2.23

2538 0.09 0.13 0.28 0.09 0.29 0.54 0.47 0.04 0.00 0.70 0.18 0.36 3.17

2539 0.00 0.10 0.50 0.37 0.38 0.43 0.40 0.57 0.25 0.37 0.28 0.13 3.78

2540 0.06 0.00 0.34 0.49 0.22 0.00 0.72 0.27 0.00 0.53 0.03 0.00 2.66

2541 0.00 0.20 0.18 0.13 0.11 0.00 0.09 0.13 0.00 0.27 0.18 0.35 1.64

2542 0.05 0.26 0.39 0.39 0.40 0.56 0.44 0.30 0.44 0.42 0.40 0.23 4.28

2543 0.02 0.81 0.79 0.44 0.46 0.21 0.82 0.07 0.45 0.57 0.43 0.13 5.20

2544 0.12 0.18 0.58 0.46 0.24 0.13 0.62 0.13 0.31 0.40 0.46 0.13 3.75

2545 0.01 0.30 0.53 0.04 0.27 0.85 0.88 0.36 0.35 0.43 0.43 0.05 4.51

2546 0.00 0.10 0.60 0.18 0.30 0.45 0.51 0.10 0.00 0.36 0.15 0.09 2.84

2547 0.05 0.02 0.37 0.40 0.70 0.19 0.35 0.09 0.25 0.41 0.04 0.22 3.09

2548 0.00 0.00 0.20 0.06 0.45 0.44 0.34 0.00 0.23 0.43 0.33 0.18 2.65

2549 0.05 0.11 0.57 0.37 0.47 0.90 0.65 0.38 0.00 0.04 0.44 0.42 4.40

2550 0.00 0.00 0.56 0.16 0.00 0.11 0.63 0.00 0.29 0.25 0.66 0.29 2.96

2551 0.00 0.00 0.27 0.59 0.29 0.76 0.70 0.53 0.35 0.39 0.51 0.25 4.64

2552 0.06 0.02 0.45 0.32 0.62 0.64 0.63 0.00 0.16 0.30 0.52 0.28 3.99

2553 0.09 0.00 0.39 0.22 0.65 0.88 0.89 0.25 0.31 0.33 0.44 0.40 4.85

2554 0.07 0.21 0.54 0.50 0.11 0.80 0.75 0.13 0.41 0.69 0.55 0.41 5.17

2555 0.36 0.00 0.34 0.11 0.07 0.40 0.48 0.00 0.31 0.43 0.61 0.19 3.30

2556 0.16 0.00 0.29 0.13 0.30 0.47 0.61 0.13 0.24 0.37 0.63 0.54 3.87

ค1าเฉล่ีย 0.06 0.14 0.39 0.28 0.31 0.42 0.57 0.18 0.15 0.35 0.33 0.18 3.37

สูงสุด 0.36 0.81 0.79 0.59 0.70 0.92 0.89 0.57 0.45 0.70 0.66 0.54 5.20

ต่ําสุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.36

หมายเหตุ : ป3 นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป3

ท่ีมา : การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557

หน1วย : ล�านกิโลวัตต#-ช่ัวโมง
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ
 จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

   
 

รูปที่ 2.3-2 พลังงานไฟฟ�าที่ผลิตได�รายปUของโรงไฟฟ�าเขื่อนห�วยกุ1มในช1วงปUน้าํ 2525 - 2556 

ที่มา : ข�อมูลจากการไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 

รูปท่ี 2.4-1 ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# จังหวัดชัยภูม ิ
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
สภาพปmจจุบันบริเวณท่ีจะก/อสร�างโครงการ 

 
ภาพจําลองเมื่อก/อสร�างโครงการ 

รูปท่ี 2.4-2 สภาพป(จจุบันและภาพจาํลองเมื่อก1อสร�างโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 2) การเดินทางเข�าสู1ท่ีตั้งโครงการ การเดินทางเข�าสู/ที่ตั้งโครงการหรือเขื่อนจุฬาภรณ! สามารถ 
ใช�เส�นทางหลวงหมายเลข 12 จากอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แยกเข�าเส�นทางหลวงหมายเลข 2055 บริเวณ 
บ�านโนนสวรรค! หลังจากนั้นใช�เส�นทางสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ! ผ/านบ�านโนนจําปา บ�านปGาว/าน ตําบลห�วยยาง 
อําเภอคอนสาร บ�านหนองเชียงรอดเหนือ บ�านน้ําทิพย! บ�านร/องแว/ บ�านทุ/งลุยลาย ตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร
และสิ้นสุดเส�นทางที่เขื่อนจุฬาภรณ! รวมระยะทางจากแยกบ�านโนนสวรรค!ถึงที่ตั้งโครงการประมาณ 32 กิโลเมตร 
(ดูรูปท่ี 2.1-1 ประกอบ) 
 

2.4.2 ลักษณะโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
 
 การศึกษาลักษณะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�รวบรวมข�อมูลจากรายงานการศึกษา 
ความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ป3 พ.ศ. 2553 ตลอดจนรวบรวมข�อมูลที่มี
การปรับปรุงเพิ่มเติมจาก กฟผ. และรวบรวมปริมาณน้ําระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ! ป3น้ํา 2551-2556 กล/าวได�ว/า
ลักษณะโครงการเป*นการนําน้ําที่ระบายสู/ท�ายน้ําลงลําน้ําเดิม(ลําน้ําพรม) มาผ/านกังหันน้ําในโรงไฟฟาพลังน้ํา

แล�วระบายลงลําน้ําเดิม แสดงภาพจําลองของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ดังรูปท่ี 2.4-2 
สรุปลักษณะสําคัญของโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ได�ดังนี้ 

 1) อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ# (Bypass Outlet) ปริมาณน้ําระบายเฉลี่ย

ช/วงป3น้ํา 2544-2556 มีปริมาณ 52.32 ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3 ส/วนปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยช/วงป3น้ํา 
 2516-2556 มีปริมาณ 32.43 ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3  
 2) ท1อส1งน้ําเข�าโรงไฟฟ�า (Penstock) เป*นชนิด Steel Conduit ขนาดเส�นผ/าศูนย!กลาง 1.50 เมตร 

ยาว 142.30 เมตร และขนาดเส�นผ/าศูนย!กลาง 1.00 เมตร ความยาว 7.30 เมตร 

 3) อาคารโรงไฟฟ�าพลังน้ํา เป*นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 17.90 เมตร ความกว�าง 

12.60 เมตร และความสูงเหนือระดับพื้นดิน 4.00 เมตร แสดงรายละเอียดดังรูปท่ี 2.4-3 ถึงรูปท่ี 2.4-7 

 4) ทางระบายน้ําออกจากโรงไฟฟ�า ออกแบบเป*นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 3.50 เมตร  

มีระดับพื้น 696.00 ม.รทก. ความกว�างท�องคลอง 10.0 เมตร ต/อจากนั้นจะเป*นคลองระบายน้ําเดิมไหลลง 
สู/ลําน้ําพรม 

 5) ระบบผลิตไฟฟ�า มีขนาดกําลังผลิตติดตั้ง 1.25 เมกะวัตต! ประกอบด�วยเครื่องผลิตไฟฟา 

(Generator) ชนิด AC. Synchronous Horizontal Axis จํานวน 1 เครื่อง และติดตั้งเครื่องกังหันน้ําชนิด Horizontal 
Francis Turbine ขนาด 1,316 กิโลวัตต! ปริมาณน้ําออกแบบต/อเครื่องที่ 2.84 ลูกบาศก!เมตรต/อวินาที  
และความสูงหัวน้ําออกแบบ 51.90 เมตร  

 6) ระบบสายส1งไฟฟ�า แนวสายส/งไฟฟาจะเช่ือมโยงจากโรงไฟฟาที่ River Outlet ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!

ถึงจุดเช่ือมสายส/ง 22 กิโลโวลต! บริเวณสันเขื่อนจุฬาภรณ! รวมระยะทาง 1.00 กิโลเมตร 
 สําหรับอาคารโรงไฟฟาและระบบผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กที่มีลักษณะคล�ายกับโรงไฟฟา

พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! คือ โรงไฟฟาเขื่อนห�วยกุ/ม มีกําลังการผลิต 1.3 เมกะวัตต! แสดงดังรูปท่ี 2.4-8 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

รูป
ที่ 

2.
4-

5 
รูป

ตัด
ตา

มย
าว

โร
งไ

ฟฟ
�าพ

ลัง
น้ํา

ท�า
ยเ

ขือ่
นจ

ฬุา
ภร

ณ
# 

 

  

ที่ม
า 

: ก
าร

ไฟ
ฟา

ฝGา
ยผ

ลิต
แห

/งป
ระ

เท
ศไ

ทย
, 2

55
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

รูป
ที่ 

2.
4-

6 
รูป

ตัด
ตา

มข
วา

งโ
รง

ไฟ
ฟ�า

พลั
งน

้าํท
�าย

เข
ื่อน

จุฬ
าภ

รณ
# 

ที่ม
า 

: ก
าร

ไฟ
ฟา

ฝGา
ยผ

ลิต
แห

/งป
ระ

เท
ศไ

ทย
, 2

55
7 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

รูป
ที่ 

2.
4-

7 
แป

ลน
แล

ะรู
ปต

ดัร
ะบ

บร
ะบ

าย
อา

กา
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

อาคารโรงไฟฟาเขื่อนห�วยกุ/ม 

 

เครื่องกังหันน้าํและระบบผลติไฟฟา 

รูปท่ี 2.4-8 ลักษณะอาคารโรงไฟฟ�าพลังน้าํและระบบผลิตไฟฟ�าของโรงไฟฟ�าเขื่อนห�วยกุ1ม 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

2.4.3 พลังงานไฟฟ�าที่ผลิตได�ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
 
 การวิเคราะห!พลังงานไฟฟาที่ผลิตได� ของ กฟผ. ในรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ป3 พ.ศ. 2553 ได�พิจารณาปริมาณน้ําระบายลงสู/ลําน้ําพรมผ/าน
อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ในช/วงป3น้ํา 2544-2550 เนื่องจากป3 พ.ศ. 2543 ได�มีการจัดตั้ง
คณะทํางานจัดสรรน้ําลุ/มน้ําพรม-เชิญ เพื่อทําหน�าที่กําหนดหลักเกณฑ!และแผนการจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
รวมทั้งกําหนดแผนการระบายน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/ม ทําให�หลังจากป3 พ.ศ. 2543 การระบายน้ํา
จากเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู/ลําน้ําพรมดําเนินการตามหลักเกณฑ!ที่คณะทํางานดังกล/าวกําหนด เพื่อจัดสรรน้ํา 
ให�พื้นที่ลุ/มน้ําพรมตามความต�องการทั้งทางด�านอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยช/วงป3น้ํา 2544-2550  
มีปริมาณน้ําระบายผ/าน River Outlet เฉลี่ย 50.33 ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3 และในช/วงป3น้ํา 2544-2556 
ปริมาณน้ําระบายผ/าน River Outlet เฉลี่ย 52.32 ล�านลูกบาศก!เมตรต/อป3 เพิ่มขึ้นจากค/าเฉลี่ยในช/วงป3  

2544-2550 ประมาณร�อยละ 4 ดังแสดงในตารางท่ี 2.4-1 
 ในการศึกษาได�พิจารณาแนวทางการระบายน้ําลงลําน้ําเดิมเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ตามการศึกษา
ความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ป3 พ.ศ. 2553 (กฟผ.) ที่กําหนดการ
ระบายน้ํา 7 เดือนต/อป3 (ช/วงที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม และช/วงที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม)  

ปริมาณน้ําที่ระบายผ/าน River Outlet ยังคงมีค/าเฉลี่ยรายป3เท/าเดิม ดังแสดงในตารางท่ี 2.4-2 การพิจารณา
ระบายน้ํา 7 เดือนต/อป3 เพื่อเก็บน้ําและระบายน้ําให�ใกล�เคียงกับปริมาณน้ําออกแบบ ซึ่งจะสามารถใช�
ประโยชน!จากปริมาณน้ําระบายในการผลิตกระแสไฟฟามากที่สุด ประกอบกับปริมาณน้ําที่ระบายผ/าน  
River Outlet ลงลําน้ําพรมจะถูกกักเก็บด�วยเขื่อนห�วยกุ/มแล�วจึงระบายลงท�ายน้ําเพื่อการใช�ประโยชน!ต/อไป  
 

 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน
จุฬาภรณ!ได�พิจารณาพลังงานไฟฟาที่ผลิตได�ตั้งแต/ป3น้ํา 2544 -2556 โดยใช�ข�อมูลปริมาณน้ําที่ระบายผ/าน 
River Outlet ข�อมูลระดับน้ําเฉลี่ยรายเดือนของเขื่อนจุฬาภรณ! ข�อมูลความสัมพันธ!ระหว/างปริมาณน้ําและ
ระดับน้ําท�ายน้ํา (Rating Curve) กําหนดประสิทธิภาพของเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟาตามรายงาน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! (กฟผ., 2553) คือ ร�อยละ 
91 และร�อยละ 95 ตามลําดับ พลังงานไฟฟาที่ผลิตได�เฉลี่ยรายป3ละ 5.54 ล�านกิโลวัตต!-ช่ัวโมง ดังแสดงใน

ตารางท่ี 2.4-3 คิดเป*นพลังงานไฟฟาที่ผลิตได�มากกว/าผลการศึกษาในรายงานความเหมาะสมโครงการ  

ป3 พ.ศ. 2553 ของ กฟผ. ประมาณร�อยละ 2  
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 ตารางท่ี 2.4-1 ปริมาณน้ําผ1านอาคารระบายลงลําน้าํเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ# ปUน้าํ 2516-2556 

 

หน1วย : ล�าน ลบ.ม.

ปUน้ํา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปU

2516 0.00 0.00 0.00 2.10 0.68 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.98

2517 9.14 0.00 10.15 1.13 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.49

2518 6.33 0.00 0.00 0.00 11.78 0.00 0.00 2.17 4.37 0.00 0.00 0.00 24.65

2519 0.00 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.49

2520 0.00 5.86 0.00 4.47 13.81 0.00 6.24 2.69 7.84 0.00 8.61 0.00 49.52

2521 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 0.00 0.00 5.52 0.00 0.99 8.67 0.00 22.53

2522 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 2.79 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 12.36

2523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2524 0.00 0.00 11.47 0.00 29.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 46.29

2525 0.00 9.96 0.00 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.25

2526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2527 0.00 0.00 0.00 0.00 17.68 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.23

2528 0.00 0.00 7.70 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.47

2529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2530 0.00 0.00 0.00 21.65 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47

2531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2532 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07

2533 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26

2534 0.00 0.00 0.00 10.63 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 20.16

2535 10.69 0.00 0.00 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 25.15

2536 0.00 0.00 11.53 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.04 21.62

2537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 0.00 8.12

2538 0.00 0.00 0.00 6.00 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 5.03 17.23

2539 0.00 0.00 5.05 13.99 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 27.62

2540 0.00 0.00 6.99 14.96 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 0.00 0.00 36.53

2541 0.00 6.04 0.00 9.85 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 24.46

2542 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 0.00 19.10

2543 0.00 0.00 10.37 0.00 0.00 79.82 12.36 0.00 0.00 12.48 9.26 0.00 124.29

2544 0.00 0.00 8.73 13.69 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22 0.00 36.63

2545 0.00 0.97 20.88 3.79 13.57 0.00 9.73 2.28 0.00 0.86 13.28 2.04 67.40

2546 0.00 0.00 23.00 3.00 2.78 1.22 0.00 8.37 0.00 0.00 3.01 4.29 45.67

2547 0.00 4.16 1.22 0.00 0.00 1.07 10.87 0.00 13.66 5.02 0.00 4.39 40.39

2548 0.00 0.00 7.09 4.99 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 11.32 2.92 39.25

2549 0.00 0.00 17.05 12.72 17.22 0.00 0.05 0.00 0.00 5.02 11.04 10.12 73.22

2550 0.00 0.00 27.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.88 14.38 5.29 49.73

2551 0.00 0.00 0.00 16.10 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.42 5.03 41.05

2552 0.00 0.00 5.53 9.59 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.54 13.93 6.81 57.49

2553 0.00 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.33 22.46 6.74 48.61

2554 0.00 0.00 4.91 13.45 4.56 0.00 0.00 0.00 0.00 10.37 13.29 10.55 57.13

2555 8.59 0.00 10.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 11.12 18.69 4.48 63.11

2556 0.00 0.00 8.78 1.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.23 24.15 16.78 60.52

เฉล่ีย 2544-2556 0.66 0.39 11.32 6.07 5.41 0.18 1.59 0.82 1.79 5.13 12.86 6.11 52.32

เฉล่ีย 2516-2543 0.93 0.96 2.86 4.80 4.54 3.11 0.66 0.98 0.44 0.75 1.93 1.23 23.19

เฉล่ีย 2516-2556 0.85 0.78 5.54 5.20 4.82 2.18 0.96 0.93 0.86 2.14 5.40 2.78 32.43

สูงสุด 10.69 9.96 27.18 21.65 29.72 79.82 12.36 11.20 13.66 12.48 24.15 16.78 124.29

ต่ําสุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : 1. ป3น้ําเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป3

               2. ค/าเฉลี่ยป3 2544-2556 คือ ค/าเฉลี่ยในช/วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรน้ําตามหลักเกณฑ!และแนวทางท่ีกําหนดโดยองค!กรท่ีทําหน�าท่ีจัดสรรน้ําในลุ/มน้ําพรม-เชิญ

               3. ค/าเฉลี่ยป3 2516-2556 คือ ค/าเฉลี่ยตั้งแต/มีเขื่อนจุฬาภรณ!

               4. ค/าเฉลี่ยป3 2516-2543 คือ ค/าเฉลี่ยในช/วงที่เริ่มมีเขื่อนจุฬาภรณ!และก/อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา

ที่มา :  การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2557
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 2.4-2  การกําหนดปริมาณน้าํระบายผ1านอาคารระบายลงลําน้ําเดิม เพือ่ผลิตกระแสไฟฟ�า 
   ของโรงไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ# ตั้งแต1ปUน้าํ 2544-2556 

 
หมายเหตุ : กรณีระบายน้ํา 7 เดือนต/อป3 
ท่ีมา :  ปรับปรุงจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  
 โดย การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย (2553) 
 

ตารางท่ี 2.4-3 พลังงานไฟฟ�าท่ีผลิตได�รายเดือนของโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ#  
   ตั้งแต1ปUน้ํา 2544-2556 

 
หมายเหตุ : กรณีระบายน้ํา 7 เดือนต/อป3 

รายปU

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (ล�านลูกบาศก#เมตร)

2544 0.00 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 2.03 2.03 36.63

2545 0.00 3.71 3.71 3.71 3.71 0.00 0.00 0.00 0.00 3.71 3.71 3.71 67.40

2546 0.00 2.51 2.51 2.51 2.51 0.00 0.00 0.00 0.00 2.51 2.51 2.51 45.67

2547 0.00 2.17 2.17 2.17 2.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2.17 2.17 2.17 40.39

2548 0.00 2.16 2.16 2.16 2.16 0.00 0.00 0.00 0.00 2.16 2.16 2.16 39.25

2549 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 73.22

2550 0.00 2.78 2.78 2.78 2.78 0.00 0.00 0.00 0.00 2.78 2.78 2.78 49.73

2551 0.00 2.25 2.25 2.25 2.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2.25 2.25 2.25 41.05

2552 0.00 3.16 3.16 3.16 3.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3.16 3.16 3.16 57.49

2553 0.00 2.74 2.74 2.74 2.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2.74 2.74 2.74 48.61

2554 0.00 3.13 3.13 3.13 3.13 0.00 0.00 0.00 0.00 3.13 3.13 3.13 57.13

2555 0.00 3.51 3.51 3.51 3.51 0.00 0.00 0.00 0.00 3.51 3.51 3.51 63.11

2556 0.00 3.38 3.38 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 0.00 3.38 3.38 3.38 60.52

เฉล่ีย 0.00 2.89 2.89 2.89 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2.89 2.89 2.89 52.32

สูงสุด 0.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00 4.00 73.22

ต่ําสุด 0.00 2.03 2.03 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2.03 2.03 2.03 36.63

ปUนํ้า
ปริมาณนํ้าระบาย (ลูกบาศก#เมตรต1อวินาที)

หน1วย : ล�านกโิลวัตต#-ช่ัวโมง

ปUนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปU

2544 0.00 0.71 0.69 0.69 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.69 0.62 0.68 4.76

2545 0.00 0.90 0.79 0.79 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.84 0.93 6.04

2546 0.00 0.83 0.72 0.75 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.70 0.74 5.33

2547 0.00 0.64 0.72 0.75 0.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.54 0.58 4.60

2548 0.00 0.60 0.56 0.60 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.76 0.65 0.71 4.45

2549 0.00 0.93 0.87 0.86 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.84 0.91 6.16

2550 0.00 0.92 0.77 0.74 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.84 0.91 5.93

2551 0.00 0.76 0.73 0.70 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.71 0.75 5.18

2552 0.00 0.93 0.89 0.85 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.84 0.86 6.12

2553 0.00 0.85 0.73 0.80 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.79 0.83 5.83

2554 0.00 0.93 0.88 0.80 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.82 0.83 6.07

2555 0.00 0.83 0.75 0.77 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.80 0.84 5.72

2556 0.00 0.83 0.74 0.78 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.92 0.82 5.84

เฉล่ีย 0.00 0.82 0.76 0.76 0.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.86 0.76 0.80 5.54

สูงสุด 0.00 0.93 0.89 0.86 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.92 0.93 6.16

ต่ําสุด 0.00 0.60 0.56 0.60 0.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.62 0.54 0.58 4.45
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2.4.4 แผนดําเนนิงานโครงการ 
 
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!นั้น กฟผ. ได�วางแผนและดําเนินงาน 
เป*นขั้นตอนตามลําดับช/วงเวลา กิจกรรมต/างๆ ที่ดําเนินการแล�วและวางแผนจะดําเนินการประกอบด�วย
การศึกษาความเหมาะสมโครงการ การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก/อสร�าง การศึกษาและจัดทํารายงาน

การวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม งานก/อสร�างโครงการ แสดงดังตารางท่ี 2.4-4 

 

ตารางท่ี 2.4-4 แผนดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# จังหวัดชัยภูมิ 

1 การศึกษาความเหมาะสมโครงการ

2 การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก/อสร�าง

3 การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบส่ิงแวดล�อม

4 เริ่มก/อสร�างโครงการ

5 ก/อสร�างโครงการ

ท่ีมา : การไฟฟาฝG ายผลิตแห/งประเทศไทย, 2558

(COD 26M)

แผนการดําเนินงาน
2552 2553 2554 2555 2558 2559 2560 2561

ปUพ.ศ.

2556 2557

 

  1) การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# (Feasibility Study : 
FS) ดําเนินการระหว/างป3 พ.ศ. 2552-2553 

  2) การจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาก1อสร�าง (TOR Preparation and TOR Approval) 

ดําเนินการช/วง พ.ศ. 2558-2559 

  3) การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห#ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (Environmental Impact 

Assessment: EIA) โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ดําเนินการในช/วงป3 พ.ศ. 2557  

  4) เริ่มก1อสร�างโครงการ (LOI Date) จะดําเนินการหลังจากคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห/งชาติ  
และคณะรัฐมนตรี ให�ความเห็นต/อรายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อมแล�ว 

  5) งานก1อสร�างโครงการ 
   5.1) แผนงานก1อสร�างโครงการ ดําเนินการเป*นระยะเวลาประมาณ 26 เดือน ประกอบด�วย  

การเตรียมพื้นที่การก/อสร�าง งานโยธา งานติดตั้งอุปกรณ!ต/างๆ งานเดินเครื่องและทดสอบ ดังตารางท่ี 2.4-5  
สรุปดังนี้ 
    (1) งานเตรียมพื้นที่ก/อสร�าง มีระยะเวลาประมาณ 2 เดือน (เดือนที่ 1-2) 
    (2) งานโยธา มีระยะเวลา 24 เดือน ประกอบด�วย 
     - การออกแบบรายละเอียด มีระยะเวลา 12 เดือน (เดือนที่ 1-12) 
     - การก/อสร�างอาคารโรงไฟฟาและองค!ประกอบต/างๆ มีระยะเวลา 22 เดือน  
(เดือนที่ 3-24) 
     - การปรับปรุงถนนพื้นที่ก/อสร�างและอื่นๆ มีระยะเวลา 6 เดือน ประกอบด�วย  
ช/วงที่ 1 เร่ิมก/อสร�างโครงการ (เดือนที่ 3-6) และช/วงที่ 2 ก/อสร�างโครงการใกล�แล�วเสร็จ (เดือนที่ 23-24) 
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    (3) งานออกแบบติดตั้งอุปกรณ!เครื่องจักรกล มีระยะเวลา 25 เดือน ประกอบด�วย  
     - การออกแบบ ผลิต และขนส/ง มีระยะเวลา 21 เดือน (เดือนที่ 1-21) 
     - การปBดอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม มีระยะเวลา 4 เดือน ประกอบด�วย ช/วงที่ 1 
(เดือนที่ 12-13) ช/วงที่ 2 (เดือนที่ 16) และช/วงที่ 3 (เดือนที่ 18) 
     - การติดตั้งอุปกรณ!ท/อชักน้ําเข�าโรงไฟฟา มีระยะเวลา 15 เดือน (เดือนที่ 11-25) 
     - การติดตั้ง Draft tube มีระยะเวลา 10 เดือน (เดือนที่ 12-21) 
     - การติดตั้งอุปกรณ!เครื่องกลไฟฟาพลังน้ํา มีระยะเวลา 8 เดือน (เดือนที่ 15-22) 
    (4) งานเดินเครื่องและทดสอบ มีระยะเวลา 3 เดือน (เดือนที่ 24-26) 
    (5) งานฝ�กอบรมระบบปองกันและบํารุงรักษา มีระยะเวลา 2 เดือน (เดือนที่ 25-26) 
    (6) งานปรับปรุงภูมิทัศน!และอื่นๆ มีระยะเวลา 2 เดือน (เดือนที่ 25-26) 

  5.2) ท่ีตั้งสํานักงานชั่วคราว ตั้งอยู/ในเขตพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ!ของ กฟผ. บริเวณลานกองวัสดุ 

  5.3) พื้นท่ีวางกองวัสดุ บริเวณวางกองวัสดุอุปกรณ!ต/างๆ มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร/ อยู/ในเขตพื้นที่ 

กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ! บริเวณริมถนนที่ใช�เป*นเส�นทางขนส/งอุปกรณ!ก/อสร�าง ห/างจากพื้นที่ก/อสร�างโครงการ
ประมาณ 800 เมตร มีสภาพเป*นที่ว/างมีวัชพืชและไม�ละเมาะขึ้นกระจายท่ัวไป โดยช/วงก/อสร�างจะจัดทํา

เครื่องหมายแสดงขอบเขตพื้นที่และบริเวณวางกองวัสดุให�สามารถมองเห็นได�อย/างชัดเจน ดังแสดงในรูปท่ี 2.4-9 

  5.4) การขนส1งอุปกรณ#ในการก1อสร�าง การขนส/งวัสดุอุปกรณ!ต/างๆ ในการก/อสร�างจะใช�
ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก 10 ล�อ รถบรรทุก 6 ล�อ ซึ่งการขนส/งจะมีมากที่สุดในช/วงงานโยธา  
การก/อสร�างอาคารโรงไฟฟาและองค!ประกอบ ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน คือ ช/วงเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10  
มีรถบรรทุกขนส/งวัสดุอุปกรณ!เข�าพื้นที่จํานวน 15 คันต/อเดือน ส/วนเดือนที่ 11 ถึง เดือนที่ 24 มีการขนส/ง 
ด�วยรถบรรทุกเพียง 10 คันต/อเดือน เดือนที่ 25 มีการขนส/งเพียง 5 คันต/อเดือน และเดือนที่ 26 ไม/มีการขนส/ง
วัสดุอุปกรณ! ทั้งนี้ช/วงเวลาการขนส/งตลอดระยะเวลาก/อสร�าง จะขนส/งเพียงบางช/วงเวลาและไม/ได�ขนส/ง
ต/อเนื่องตลอดทั้งวัน  
   เส�นทางการขนส/งใช�เส�นทางถนนห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ! ผ/านชุมชนตําบลทุ/งลุยลาย  
เมื่อเข�าสู/พื้นที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!แล�วจะใช�เส�นทางขนส/งที่ไม/ผ/านสันเขื่อนจุฬาภรณ! จุดชมวิวบริเวณสันเขื่อน 
อาคารสํานักงานเขื่อนจุฬาภรณ! บ�านพักรับรอง ร�านค�าสวัสดิการ ร�านอาหาร อาคารประชุม-สัมมนา  

ดูรูปท่ี 2.4-9 เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต/อผู�มาท/องเที่ยวและเจ�าหน�าที่ กฟผ. 

  5.5) การจัดการวัสดุเหลือใช� ขยะมูลฝอย และน้ําเสีย 
   (1) วัสดุเหลือใช� จากกิจกรรมการก/อสร�าง อาทิ เศษเหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม จะถูกรวบรวม
และพักไว�ในพื้นที่วางกองวัสดุในส/วนที่มีหลังคาคลุมหรือมีผ�าใบคลุม โดยต�องกําหนดขอบเขตพื้นที่วางพักวัสดุ
เหลือใช� ปายสัญลักษณ!ให� ชัดเจนและไม/ปะปนกับวัสดุก/อสร�างอื่นๆ วัสดุเหลือใช�จากการก/อสร�างนั้น  
ให�ผู�รับเหมารวบรวมนําไปจําหน/ายแก/ร�านรับซื้อของเก/าในตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
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ปUที่

เดือนที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

เดือน ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

LOI

1. เตรียมพื้นที่ก1อสร�าง

2. งานโยธา  

  2.1 ออกแบบ  

  2.2 ก/อสร�างอาคารโรงไฟฟาและองค!ประกอบ

  2.3 ปรับปรุงถนนเข�าพื้นที่ก/อสร�างและองค!ประกอบอื่นๆ

3. งานออกแบบติดตั้งท1อส1งน้ําและอุปกรณ#ประเภทต1างๆ

  3.1 ออกแบบ ผลิต และขนส/ง

  3.2 ปBดอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม  

  3.3 ติดตั้งอุปกรณ!ท/อชักน้ําเข�าโรงไฟฟา

         - ติดตั้งท/อส/งน้ํา

         - ท/อแยกและอาคารระบายลงท�ายน้ํา

         - ติดตั้งอุปกรณ!ประตูน้ํา

  3.4 Draft tube และอุปกรณ!ประกอบ

  3.5 ติดตั้งเครื่องจักรกลไฟฟาและพลังน้ํา

4. งานเดินเครื่องและทดสอบ

5. งานฝbกอบรมระบบป�องกันและบํารุงรักษา

6. งานปรับปรุงภูมิทัศน#และงานอื่นๆ

7. จํานวนยานพาหนะขนส1งวัสดุ

         - รถบรรทุก 10 ล�อ (คัน) 3 4 4 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

         - รถบรรทุก 6 ล�อ (คัน) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

กิจกรรม

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2.4-5  แผนงานก1อสร�างโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# จงัหวัดชัยภูมิ  

ที่มา : การไฟฟาฝGายผลิตแห/งประเทศไทย, 2558 
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พื้นท่ีกําจัดขยะมูลฝอยปmจจุบัน เส�นทางขนส/งวัสดุอุปกรณ!ก/อสร�างและลานกองวัสดุ 

  
                    สภาพเส�นทางขนส/งวัสดุอุปกรณ!                                         พื้นท่ีวางกองวัสดุและท่ีต้ังสํานักงานก/อสร�างชั่วคราว 

รูปท่ี 2.4-9 เส�นทางขนส1งวสัดุอุปกรณ# และพื้นท่ีวางกองวัสดุก1อสร�างภายในขอบเขต กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ# 
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   (2) ขยะมูลฝอยท่ัวไป เนื่องจากการก/อสร�างโครงการจะพิจารณาใช�แรงงานจากท�องถ่ินและ

กําหนดไม/ให�มีการพักค�างคืนบริเวณพื้นที่ก/อสร�างโครงการ ขยะมูลฝอยส/วนใหญ/จึงเกิดจากการอุปโภค-บริโภค
ของคนงานจํานวน 50 คน คิดเป*นปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 3.0 กิโลกรัมต/อวัน (อ�างอิงจากอัตราการเกิด 
มูลฝอยของสถานที่ท/องเที่ยวแบบไม/มีที่พักค�างคืน เท/ากับ 0.06 กิโลกรัมต/อคนต/อวัน : ไพศาล ผดุงศิริกุล, 2538) 
ขยะมูลฝอยดังกล/าวจะรวบรวมไว�ในภาชนะรองรับมูลฝอยที่ปBดมิดชิดและให�ผู�รับเหมารับผิดชอบนําไปกําจัดด�วย
วิธีการฝmงกลบ บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยปmจจุบัน ของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ! ซึ่งอยู/ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ. แสดง

สถานที่กําจัดมูลฝอยปmจจุบัน ดังรูปท่ี 2.4-9   
   (3) น้ําเสีย ห�องน้ํา-ห�องส�วมจะใช�บริเวณที่ตั้งสํานักงานช่ัวคราวและบริเวณใกล�เคียงพื้นที่
ก/อสร�างโครงการ โดยจะจัดให�มีห�องน้ํา-ห�องส�วม จํานวน 3-5 ห�อง ซึ่งเป*นไปตามเกณฑ!มาตรฐานของวิศวกรรม
สถานแห/งประเทศไทย ที่กําหนดจํานวนห�องน้ํา-ห�องส�วม สําหรับคนงานก/อสร�างในอัตราส/วนไม/น�อยกว/า 1 ห�อง 
ต/อคนงาน 20 คน และเพียงพอสําหรับผู�ปฏิบัติงาน คนงานก/อสร�างของโครงการ ที่มีจํานวน 50 คน ที่ตั้งของ 
ห�องน้ํา-ห�องส�วม อยู/ห/างจากลําน้ําพรมไม/น�อยกว/า 50 เมตร และจะติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดตั้งกับที่ 
(On-Site Waste Water Treatment) 
   ทั้งนี้ ในช/วงก/อสร�างโครงการ กฟผ. ได�กําหนดไม/ให�ผู�รับเหมาก/อสร�างและผู�ปฏิบัติงาน 
พักค�างในพื้นที่ก/อสร�างโครงการ 
 

2.4.5 การดําเนินงานโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
 

 2.4.5.1  การควบคุมระบบการผลิตไฟฟ�าพลังน้ํา 
 

 เมื่อก/อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!แล�วเสร็จ จะดําเนินการผลิตไฟฟาพลังน้ําเฉพาะช/วง
ที่มีการระบายน้ําจากอ/างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ผ/านทางอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม ลงสู/ลําน้ําพรม  
ตามข�อกําหนดของคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ ทั้งนี้ 
การควบคุมระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําจะใช�ระบบควบคุมอัตโนมัติจากเขื่อนจุฬาภรณ! พนักงานที่อยู/ประจําจะมี
เฉพาะพนักงานรักษาความปลอดภัยจํานวน 1 คนต/อกะ มีประจําตลอด 24 ช่ัวโมง และไม/มีการพักอาศัยในบริเวณ
ที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
 

 2.4.5.2 การจัดการความปลอดภัย และอาชีวอนามัย 
  

 การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ จะจัดระบบการจัดการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล�อมในการทํางาน ให�มีความสอดคล�องหรือเทียบเคียงกับข�อกําหนดตาม
กฎหมายมาตรฐานที่เก่ียวข�องด�านระบบความปลอดภัย เช/น มอก. 18000 (ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย : Occupational Health and Safety Assessment Series) และ  LCM (Loss Control Management  เป*นระบบ
การบริหารเพื่อควบคุมความสูญเสีย) ทั้งนี้ กฟผ. จะได�จัดทําคู/มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล�อมในการทํางานของโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! เพื่อให�เจ�าหน�าที่ที่เก่ียวข�องได�ใช�เป*น
แนวทางในการปฏิบัติงาน โดยจะพิจารณาให�สอดคล�องกับแผนปองกันและระงับอัคคีภัยที่คณะทํางานแผนรองรับ
เหตุฉุกเฉินเขื่อนจุฬาภรณ!ได�จัดทําไว� 
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 ส/วนการจัดอุปกรณ!ที่เก่ียวข�องกับระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน
จุฬาภรณ! มีดังนี้ 

 1) ระบบป�องกันอัคคีภัย พิจารณาให�สอดคล�องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ได�แก/ 
  - ติดตั้งอุปกรณ!ตรวจจับและระบบสัญญาณแจ�งเหตุเพลิงไหม�อัตโนมัติ 
  - ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 
  - ถังทราย 
  - ถังน้ําดับเพลิง 

 2) อุปกรณ#ป�องกันความปลอดภัยส1วนบุคคล กฟผ. ได�จัดเตรียมอุปกรณ!ให�แก/ผู�ปฏิบัติงาน 
อย/างเพียงพอ ได�แก/ 
  - หมวกนิรภัย 
  - อุปกรณ!ปองกันเสียง (ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู) 
  - อุปกรณ!ปองกันมือและแขน 
  - รองเท�านิรภัย หรือบู�ตยางนิรภัย 

 3) การประสานแจ�งเหตุขอความช1วยเหลือ ผ/านช/องทางโทรศัพท! และวิทยุสื่อสาร จากหน/วยงาน

ใกล�เคียงที่มีความพร�อมทั้งด�านอุปกรณ! เจ�าหน�าที่ในการเข�าระงับเหตุ ได�แก/ 
 

หน1วยงาน 
ระยะห1างจากที่ต้ัง 
โครงการ (กม.) 

หมายเลขโทรศัพท# 

1. เขื่อนจุฬาภรณ! - 044-861-699 

2. เทศบาลตําบลทุ/งลุยลาย 20 044-056-034 

3. สถานีเพาะเลี้ยงพันธุ!สัตว!ปGาภูเขียว 7 081-708-0170 

4. โรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตําบลทุ/งลุยลาย 13 044-129-455 

5. โรงพยาบาลส/งเสริมสุขภาพตําบลหนองหญ�าโก�ง 21 044-060-789 

 

2.4.6 ประโยชน#ของโครงการไฟฟ�าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ# 
 
 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ เป*นการใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�
เกิดประโยชน!มากที่สุด มีประโยชน!ต/อสิ่งแวดล�อม สังคม และประชาชนในท�องถ่ิน ดังนี้ 
 1) เป*นการใช�น้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!มาผลิตกระแสไฟฟา เป*นการใช�ประโยชน!จากทรัพยากรน้ํา
ให�เกิดประโยชน!อย/างคุ�มค/า และไม/เกิดผลกระทบต/อการใช�น้ําในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรท�ายน้ํา  
 2) ชุมชนท�องถ่ินในตําบลทุ/งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! 
จังหวัดชัยภูมิ ได�รับการสนับสนุนงบประมาณหรือการส/งเสริมในการพัฒนาด�านต/างๆ จากกองทุนพัฒนา
ไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!ที่มีเงินกองทุนเพิ่มเติมจากการจําหน/ายไฟฟาของโครงการไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
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 3)  เป*นการผลิตไฟฟาด�วยพลังงานสะอาดไม/ก/อให�เกิดมลพิษต/อสิ่งแวดล�อม และลดปริมาณ 
การใช�เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟาอันเป*นสาเหตุของโลกร�อน 
 

2.4.7 การให�ข�อมูลการพัฒนาโครงการต1อองค#กรบริหารจัดการน้ํา 
 
 การบริหารจัดการน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/ม ลงสู/ลําน้ําสุและลําน้ําพรม 
ต�องดําเนินการตามมติของคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ํา
พรม-เชิญ ในป3 พ.ศ. 2557 จึงมีการให�ข�อมูลเก่ียวกับแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
ซึ่งเป*นการนําน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!ลงลําน้ําพรมผ/านลําน้ําเดิมมาผลิตพลังงานไฟฟา ก/อนระบายน้ํา
ทั้งหมดลงสู/ลําน้ําพรมดังเดิมและการศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม แก/คณะกรรมการ
จัดการชลประทานฯ สรุปดังนี้ 
 1) การประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-
เชิญ คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห�องประชุมโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! 
จังหวัดชัยภูมิ เพื่อวางแผนการจัดสรรน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนป3 2557 ผู�แทน กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!  
ได�แจ�งต/อคณะกรรมการฯ เก่ียวกับแผนการพัฒนาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (EIA) 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!แล�ว เอกสารบันทึกการประชุมแสดงดังภาคผนวก 1 
 2) การศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�าย
เขื่อนจุฬาภรณ! ในช/วงป3 พ.ศ. 2557 ได�ดําเนินงานด�านการมีส/วนร/วมและรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน 
โดยจัดกิจกรรมต/างๆ ได�แก/ การประชุมรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 การสนทนากลุ/ม และ 
การประชุมรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 ในกิจกรรมดังกล/าวมีภาคส/วนต/างๆ ที่เป*นตัวแทน 
และสมาชิกของคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ  
เข�าร/วมประชุม (รายละเอียดดังบทที่ 4 การมีส/วนร/วมและรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน และภาคผนวก 10) 
สรุปดังนี้ 
  2.1) การประชุมรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557  
เวลา 9.00-12.00 น. ณ อาคารประชุม-สัมมนา เขื่อนจุฬาภรณ! อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีภาคส/วน 
ที่เป*นตัวแทนกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ ร/วมประชุม 
ดังนี้ 
   - หัวหน�ากองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! ส/งตัวแทนคือเจ�าหน�าที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ! 
   - หัวหน�าโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
   - นายอําเภอคอนสาร 
   - รองนายกองค!การบริหารส/วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ  
และผู�นําชุมชนตําบลโนนทอง 
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  2.2) การสนทนากลุ/ม เวทีที่ 2 ตําบลโนนทอง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 – 12.00 น. 
ณ ห�องประชุมองค!การบริหารส/วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ มีภาคส/วนที่เป*น
ตัวแทนคณะกรรมการจัดการชลประทานฯ ร/วมประชุม ดังนี้  
   - หัวหน�ากองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!ส/งตัวแทนคือ เจ�าหน�าที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ! 
   - กํานัน ผู�ใหญ/บ�าน ตําบลโนนทอง 
  2.3) การประชุมรับฟmงความคิดเห็นของประชาชน คร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557  
เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ อาคารประชุม-สัมมนา เขื่อนจุฬาภรณ! อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีภาคส/วน 
ที่เป*นตัวแทนคณะกรรมการจัดการชลประทานฯ ร/วมประชุม ดังนี้  
   - หัวหน�ากองโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! 
   - หัวหน�าฝGายส/งน้ําฯ ที่ 3 พรม-เชิญ โครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
   - นายอําเภอคอนสาร 
   - นายกองค!การบริหารส/วนตําบล กํานัน ผู�ใหญ/บ�านตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! 
 3) จากการให�ข�อมูลเก่ียวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ต/อคณะกรรมการ
จัดการชลประทานฯ ในการประชุมคร้ังต/างๆ ดังกล/าวข�างต�น คณะกรรมการจัดการชลประทานฯ ไม/มีข�อขัดแย�ง
ต/อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากเป*นการใช�น้ําจากอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมมาผลิตพลังงานไฟฟาก/อน
ระบายน้ําทั้งหมดลงสู/ลําน้ําพรมดังเดิม จึงไม/มีผลกระทบต/อการบริหารจัดการน้ํา โดยการระบายน้ํายังสอดคล�อง
กับมติของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ เช/นเดิม 
 

2.5 การวิเคราะห#โครงการด�านเศรษฐศาสตร# 
 

 การวิเคราะห!โครงการด�านเศรษฐศาสตร!ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  
ได�รวบรวมข�อมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! (กฟผ. 
2553) และนํามาวิเคราะห!เพิ่มเติมโดยพิจารณาให�ครอบคลุมถึงต�นทุนและผลประโยชน!ด�านสิ่งแวดล�อมที่จะ
เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ โดยแสดงมูลค/าในรูปของตัวเงินของแต/ละประเด็นศึกษาที่สามารถคํานวณ
ค/าใช�จ/ายหรือผลประโยชน!ได� รวมทั้งประเด็นศึกษาที่ไม/สามารถแสดงมูลค/าในรูปของตัวเงินได� จากนั้นนํามูลค/า
ดังกล/าวมาผนวกรวมไว�กับต�นทุนและผลประโยชน!ของโครงการ เพื่อการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
ทางเศรษฐศาสตร! สรุปผลการศึกษาวิเคราะห!โครงการด�านเศรษฐศาสตร!แสดงดังนี้ 
 

2.5.1 หลักและวิธีการศึกษา 
   

 1) ราคา ในการวิเคราะห!ทั้งค/าลงทุนและผลประโยชน!ที่เป*นฐานการคาดการณ! จะใช�ราคาคงที่ 
(Constant Prices) ในป3ปmจจุบัน หรือป3 พ.ศ. 2557 เป*นเกณฑ!ประเมินในการคํานวณมูลค/าปmจจุบัน     
 2) จากแนวทางและหลักเกณฑ!การวิเคราะห!โครงการของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห/งชาติ ได�กําหนดอัตราคิดลดหรือค/าเสียโอกาสเงินทุนที่ร�อยละ 9-12 ดังนั้นจึงเลือก 
ใช�อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ร�อยละ 10  
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 3) อายุของโครงการ 30 ป3 โดยมีระยะเวลาก/อสร�างโครงการประมาณ 2 ป3 2 เดือน (26 เดือน)  
รวมเป*นเวลาที่ใช�ในการวิเคราะห! 33 ป3 
 4) ค/าใช�จ/ายในการดําเนินงาน และบํารุงรักษา 

- งานโยธา 0.5%  ของมลูค/างานโยธา 
- งานอุปกรณ!ไฮโดรอลิก 2.5%  ของราคางานอุปกรณ!ไฮโดรอลิก 
- งานอุปกรณ!ไฟฟาและเครื่องกล    2.5%  ของมลูค/างานอุปกรณ!ไฟฟาและเครื่องกล    
- งานระบบส/งไฟฟา                1.0%  ของมลูค/างานระบบส/งไฟฟา 

 

2.5.2 ต�นทุนด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการ  
  

 1)  ต�นทุนการก1อสร�างและดําเนินโครงการ ประกอบด�วย มูลค/าทางเศรษฐศาสตร!ของต�นทุน
ทางตรง ประกอบด�วย ค/าใช�จ/ายในการลงทุนก/อสร�าง และค/าใช�จ/ายในการดําเนินการและบํารุงรักษา  
ราคาที่ใช�ในการวิเคราะห! ใช�ราคาป3 พ.ศ. 2557 โดยนําราคาค/าลงทุนจากข�อมูลการศึกษาความเหมาะสม
โครงการที่ กฟผ. ศึกษาไว�ในป3 พ.ศ. 2553 มาทําการปรับมูลค/าโดยใช�อัตราเงินเฟอช/วงป3 พ.ศ. 2553 ถึง  
พ.ศ. 2557 จากนั้นจะปรับมูลค/าตามราคาทางการเงินให�เป*นมูลค/าตามราคาทางเศรษฐศาสตร! (Economic Prices) 
จะดําเนินการโดยการหักค/าใช�จ/ายที่ไม/ใช/ค/าใช�จ/ายที่เก่ียวกับการใช�ทรัพยากรโดยตรง เช/น ภาษี เงินโอน และ
เงินอุดหนุน เป*นต�น ออกจากมูลค/าทางการตลาดเพื่อให�ได�มูลค/าที่แท�จริงทางเศรษฐศาสตร! ต�นทุนการ
ก/อสร�างและดําเนินโครงการ ประกอบด�วย ค/าก/อสร�างโครงการมีมูลค/าทางเศรษฐศาสตร! 125.396 ล�านบาท 
และค/าดําเนินการและบํารุงรักษา มีมูลค/าทางเศรษฐศาสตร!เฉลี่ย 1.978 ล�านบาทต/อป3 รายละเอียดแสดงใน

ตารางท่ี 2.5-1 
 

ตารางท่ี 2.5-1 ราคาค1าก1อสร�างทางการเงิน และเศรษฐศาสตร#ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ํา 
   ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 

ล�านบาท

 รวม ปUที่ 1 ปUที่ 2 ปUที่ 3

1 งานเตรียมงานก/อสร�าง 5.768              5.768              -                 -                 

2 งานโยธา 18.033            9.918              7.213               0.902              

3 งานอุปกรณ!ทางชลศาสตร! 16.998            7.649              8.499              0.850              

4 งานอุปกรณ!เคร่ืองกล-ไฟฟา 53.689            21.475             29.529            2.684              

5 งานสายส/งไฟฟา 12.050            2.410               8.435              1.205              

รวม (1-5) 106.54            47.22              53.68              5.64                

6 ค/าวิศวกรที่ปรึกษา 4.262              1.889              2.147               0.226              

7 ค/าควบคุมดําเนินงาน 3.196              1.417               1.610               0.169              

8 เงินสํารองเผ่ือขาด 11.400             5.053              5.743              0.604              

9 ค/าอากรนําเข�าและภาษี 8.274              3.153              4.646              0.474               

รวมราคาทางการเงิน 133.669           58.733            67.823            7.113               

รวมราคาทางเศรษฐกิจ 125.396           55.579            63.177            6.639              

รายการ

 
ท่ีมา : ปรับปรุงเพิ่มเติมจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! (กฟผ., 2553) 
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2) ต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อม คือ ต�นทุนอื่นๆ ที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ที่ได�ก/อให�เกิดผลกระทบ

ต/อสภาพสิ่งแวดล�อมและสังคม ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน
จุฬาภรณ! กล/าวได�ว/าโครงการมีผลกระทบเพียงเล็กน�อยเฉพาะในพื้นที่ก/อสร�าง และเกิดขึ้นช่ัวคราวในระยะ
ก/อสร�าง ซึ่งเป*นผลกระทบที่สามารถปองกัน แก�ไข และจัดการได� สรุปประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล�อมและ 

แนวทางการประเมินมูลค/าผลกระทบหรือต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อม ดังแสดงในตารางท่ี 2.5-2 
 

ตารางท่ี 2.5-2 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล�อมและแนวทางการประเมินต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อม 

ทรัพยากรส่ิงแวดล�อม ลักษณะผลกระทบ 
การประเมิน

มูลค1า 
แนวทางการประเมินต�นทุน

ส่ิงแวดล�อม 
ได� ไม1ได� 

1. ทรัพยากรสัตว!ปGา 
 

- การก/อสร�างและขนส/งอุปกรณ! 
  อาจมีผลกระทบต/อสัตว!ปGาได� 

�  ประเมินจากค/าใช�จ/ายในการแก�ไข
ผลกระทบ ตามแผนปฏิบัติการ
ส่ิงแวดล�อม 

2. อุบัติภัยและอาชีวอนามัย - กิจกรรมการก/อสร�างอาจก/อให�เกิด
  อุบัติเหตุ อุบัติภัยต/อผู�ปฏิบัติงาน 

�  ประเมินจากค/าใช�จ/ายในการแก�ไข
ผลกระทบ ตามแผนปฏิบัติการ
ส่ิงแวดล�อม 

 

  นอกจากนั้น สิ่งแวดล�อมบางปmจจัยแม�ว/าจะไม/มีผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ แต/เพื่อเป*น
การเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบและส/งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อมที่สําคัญ บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ชุมชน
โดยรอบ ในการศึกษาจึงได�เสนอแผนปฏิบัติการด�านสิ่งแวดล�อมเพิ่มเติม ประกอบด�วย แผนติดตามตรวจสอบ
ด�านคุณภาพอากาศ ด�านเสียง ด�านปGาไม�และการจัดการลุ/มน้ํา ด�านสาธารณสุข ตลอดจนแผนประชาสัมพันธ!
มวลชนสัมพันธ!การมีส/วนร/วม และแผนสนับสนุนพัฒนาชุมชน สรุปได�ว/าต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อมของโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ประกอบด�วย ค/าใช�จ/ายในการดําเนินการแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม  
ตามแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล�อมมีมูลค/าทางเศรษฐศาสตร! 3.12 ล�านบาท  (รายละเอียดดังบทที่ 7 แผนปฏิบัติการ
สิ่งแวดล�อม) 
 

 3) สรุปต�นทุนด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# ซึ่งครอบคลุม

ทั้งต�นทุนการก/อสร�าง ดําเนินโครงการ และต�นทุนด�านสิ่งแวดล�อม ดังแสดงในตารางท่ี 2.5-3  
 

ตารางท่ี 2.5-3 รายการต�นทุนด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 

ต�นทุนด�านเศรษฐศาสตร# หน1วย 
มูลค1าต�นทุนด�าน
เศรษฐศาสตร# 

1. ต�นทุนทางตรง   
  1.1 ค/าก/อสร�างโครงการ  ล�านบาท 125.396 

  1.2 ค/าดําเนินการและบํารุงรักษาเฉล่ีย(O&M Cost)   ล�านบาทต/อป3     1.978 

2. ต�นทุนส่ิงแวดล�อม  
  ค/าใช�จ/ายในการดําเนินการแก�ไขผลกระทบส่ิงแวดล�อม 

ล�านบาท      3.120   
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2.5.3 ผลประโยชน#ด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการ 
 

1) ผลประโยชน#ด�านพลังงานไฟฟ�า การประเมินมูลค/าผลประโยชน!ด�านพลังงานไฟฟาของ

โครงการที่มีต/อระบบเศรษฐกิจของประเทศจะทําการเปรียบเทียบกับต�นทุนการผลิตไฟฟาประเภทพลังงาน
ทดแทนของประเทศ เช/น โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย! พลังงานลม พลังงานจากชีวมวล เนื่องจากโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นโครงการที่มีความสอดคล�องกับนโยบายเรื่องการส/งเสริมการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานทดแทน โดยเป*นโครงการหนึ่งที่บรรจุในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(Alternative Energy Development Plan : AEDP 2012-2021)  

ในการประเมินผลประโยชน! ใช�การเปรียบเทียบกับต�นทุนการผลิตไฟฟาประเภทพลังงานหมุนเวียน 
อ�างอิงจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ!พลังงาน, 2555 ประกอบด�วย 
 - ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย! มีต�นทุนการผลิต 12.5 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (อัตราส/วนเพิ่มราคา
รับซื้อไฟฟาสําหรับผู�ผลิตไฟฟารายเล็กจากแสงอาทิตย!เท/ากับ 8 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง ซึ่งได�รับการสนับสนุน
เป*นเวลา 7-10 ป3 นับจากวันเร่ิมต�นซื้อขายไฟฟา)  

- ไฟฟาพลังงานลม มีต�นทุนการผลิต 5.2 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (อัตราส/วนเพิ่ม 3.5 บาท)   
 - ไฟฟาพลังงานขยะมีต�นทุนการผลิต 5.0 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (อัตราส/วนเพิ่ม 3.5 บาท)  
 - ไฟฟาพลังงานชีวมวล มีต�นทุนการผลิต 3.5 บาทกิโลวัตต!-ช่ัวโมง (อัตราส/วนเพิ่ม 0.5 บาท)   
 - คิดเป*นต�นทุนเฉลี่ยถ/วงน้ําหนักของการผลิตพลังงานหมุนเวียนเท/ากับ 5 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง
ในการวิเคราะห!ผลประโยชน!ของโครงการจึงใช�เปรียบเทียบกับต�นทุนการผลิตไฟฟาประเภทพลังงานหมุนเวียน
เท/ากับ 5 บาทต/อกิโลวัตต!-ช่ัวโมง  
 ผลประโยชน!ด�านพลังงานไฟฟาของโครงการมีมูลค/าเท/ากับ 5.0 บาทต/อหน/วย พลังงานไฟฟาที่ผลิต
ได�เฉลี่ย 5.54 ล�านหน/วยต/อป3นั้น จะนําไปใช�ในโรงไฟฟาพลังน้ําร�อยละ 1.5 จึงเหลือเป*นพลังงานไฟฟาที่เข�าสู/
ระบบจําหน/ายของการไฟฟาส/วนภูมิภาคเฉลี่ย 5.46 ล�านหน/วยต/อป3 คิดเป*นมูลค/าด�านเศรษฐศาสตร!เท/ากับ 
27.30 ล�านบาทต/อป3 

2) ผลประโยชน#ด�านสิ่งแวดล�อม ลักษณะการผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
ที่มีส/วนช/วยในการลดการปลดปล/อยก�าซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) จากการผลิตกระแสไฟฟา 
จากปริมาณไฟฟาที่โครงการผลิตได� 5.54 ล�านหน/วยต/อป3 จะสามารถช/วยลดการปล/อยก�าซเรือนกระจก  
จากกระบวนการผลิตไฟฟาโดยรวมของประเทศได�ถึงป3ละ 2,832.60 ตันคาร!บอนไดออกไซด!ต/อป3 (คิดจากการผลิต
ไฟฟา 1 หน/วย ที่ก/อให�เกิดก�าซเรือนกระจก 0.5113 กก. C02) และทําการประเมินมูลค/าโดยการเทียบกับราคา 
ซื้อขายคาร!บอนเครดิตในตลาดโลก ที่อัตรา 11.10 บาทต/อตันคาร!บอน (องค!การบริหารจัดการก�าซเรือนกระจก, 
2556) คิดเป*นมูลค/าผลประโยชน!เท/ากับ 0.031 ล�านบาทต/อป3 

 3) สรุปผลประโยชน#ด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
ได�แก/ ผลประโยชน!ด�านพลังงานไฟฟาและด�านสิ่งแวดล�อมเท/ากับ 27.331 ล�านบาทต/อป3 ประกอบด�วย 
 - ผลประโยชน!ด�านพลงังานไฟฟา  27.300  ล�านบาทต/อป3 
 - ผลประโยชน!ด�านสิง่แวดล�อม  0.031   ล�านบาทต/อป3 
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2.5.4 ผลการวิเคราะห#โครงการด�านเศรษฐศาสตร#  
 
 จากการพิจารณาจากดัชนีช้ีวัดด�านเศรษฐกิจที่อัตราคิดลดร�อยละ 10 สามารถสรุปได�ว/าโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! มีความเหมาะสมในการลงทุนทางเศรษฐศาสตร! (จากการวิเคราะห!มูลค/า
ของต�นทุนและผลประโยชน!ของโครงการทั้งทางตรงและทางอ�อมที่มีต/อสิ่งแวดล�อม พบว/า โครงการมีมูลค/า
ของผลประโยชน!ที่สูงกว/าต�นทุน ซึ่งเป*นตัวช้ีวัดว/าการพัฒนาโครงการมีประโยชน!ต/อระบบเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล�อมโดยรวมของประเทศ) โดยมีอัตราผลตอบแทนด�านเศรษฐศาสตร! (Economic Internal Rate of 
Return : EIRR) เท/ากับร�อยละ 18.089 มีมูลค/าปmจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) เท/ากับ 86.575 ล�านบาท 

และมีอัตราส/วนผลประโยชน!ต�นทุน (Benefit/Cost Ratio) เท/ากับ 1.698 ผลการวิเคราะห!ดังแสดงในตารางท่ี 
2.5-4 รายละเอียดการวิเคราะห!แสดงในตารางท่ี 2.5-5 

 

ตารางท่ี 2.5-4 ผลการวิเคราะห#ด�านเศรษฐศาสตร#ของโครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
รายการ หน1วย ผลการวิเคราะห#  

1. อัตราผลตอบแทนด�านเศรษฐศาสตร! (EIRR) ร�อยละ 18.089 

2. มูลค/าปmจจุบนัสุทธ ิ(NPV)  ล�านบาท 86.575 

3. อตัราส/วนผลประโยชน!ต/อต�นทุน (B/C Ratio) - 1.698 

4. ต�นทุนการผลิต   บาทต/อหน/วย 2.948 
หมายเหตุ : อัตราคิดลดร�อยละ 10 

 

2.5.5 การวิเคราะห#ความไวของโครงการ  
 
 การวิเคราะห!ความไวของโครงการ (Sensitivity) เป*นการทดสอบถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรที่สําคัญของโครงการ ทั้งในด�านผลประโยชน!และต�นทุนของโครงการที่จะส/งผลต/อความเหมาะสม 
ของโครงการ ในการวิเคราะห!จะพิจารณาเฉพาะในส/วนของการเปลี่ยนแปลงที่จะก/อให�เกิดผลทางลบต/อโครงการ 
แบ/งการวิเคราะห!ออกเป*น 5 กรณี คือ  
 กรณีที่ 1  โครงการล/าช�า 1 ป3 
 กรณีที่ 2  ต�นทุนเพิ่มขึ้นร�อยละ 10 
 กรณีที่ 3  ผลประโยชน!ลดลงร�อยละ 10 
 กรณีที่ 4  ต�นทุนเพิ่มขึ้นร�อยละ 10 และผลประโยชน!ลดลงร�อยละ 10 
 กรณีที่ 5  คิดผลประโยชน!เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟาประเภทพลังงานทดแทนที่มีต�นทุนต่ําสุดคือ
การผลิตไฟฟาจากพลังงานชีวมวล ที่มีต�นทุนการผลิต 3.50 บาทกิโลวัตต!-ช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 2.5-5 การวิเคราะห#ทางเศรษฐกิจโครงการไฟฟ�าพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ#  

 
 

กําลังผลิตติดต้ัง 1,250              กิโลวัตต! ผลการวิเคราะห#ทางเศรษฐกิจ

พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได�เฉลี่ย 5.54               ล�านหน/วย อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ : EIRR 18.089%

พลังงานไฟฟาสุทธิ 5.46               ล�านหน/วย อัตราคิดลด 8% 10% 12%

ต�นทุนโครงการทางเศรษฐกิจ มูลค/าปmจจุบันของต�นทุน : PV (ล�านบาท) 131.059       124.097         118.302         

ค/าก/อสร�างโครงการ 125.396           ล�านบาท มูลค/าปmจจุบันผลประโยชน! : PV (ล�านบาท) 262.317       210.672         172.901         

ค/าแก�ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล�อม 3.120              ล�านบาท มูลค/าปmจจุบันสุทธิ : NPV (ล�านบาท) 131.258       86.575           54.600

ผลประโยชน#โครงการ อัตราส/วนผลประโยชน!ต/อต�นทุน : B/C 2.002          1.698             1.462            

มูลค/าผลประโยชน!ด�านพลังงานไฟฟา 27.300            ล�านบาท/ป3 ต�นทุนพลังงานไฟฟา : (บาท/kWh) 2.501          2.948            3.425            

มูลค/าผลประโยชน!ด�านสิ่งแวดล�อม 0.031              ล�านบาท/ป3

ล�านบาท

ดําเนินการและ ค1าใช1จ1ายงานลด ผลประโยชน# ผลประโยชน# ผลประโยชน# ผลประโยชน# พลงังานไฟฟ�า

บํารุงรักษา ผลกระทบสิ่งแวดล�อม ด�านพลงังานไฟฟ�า ด�านสิง่แวดล�อม รวม สทุธิ (ล�านหน1วย)

1 55.579            -                0.766                    56.345          -                   -                 -            -56.345 -              

2 63.177             -                0.578                     63.754          -                   -                 -            -63.754 -              

3 6.639              -                0.548                     7.187            22.750               0.008              22.758        15.571 4.550            

4 -                 1.978              0.548                     2.525            27.300               0.031               27.331         24.806          5.460            

5 -                 1.978              0.548                     2.525            27.300               0.031               27.331         24.806          5.460            

6 -                 1.978              0.027                     2.005            27.300               0.031               27.331         25.326          5.460            

7 -                 1.978              0.027                     2.005            27.300               0.031               27.331         25.326          5.460            

8 -                 1.978              0.027                     2.005            27.300               0.031               27.331         25.326          5.460            

9 -                 1.978              0.027                     2.005            27.300               0.031               27.331         25.326          5.460            

10 -                 1.978              0.027                     2.005            27.300               0.031               27.331         25.326          5.460            

11 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

12 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

13 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

14 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

15 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

16 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

17 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

18 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

19 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

20 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

21 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

22 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

23 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

24 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

25 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

26 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

27 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

28 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

29 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

30 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

31 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

32 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

33 -                 1.978              -                       1.978            27.300               0.031               27.331         25.353           5.460            

SUM 125.396           59.335            3.120                     187.851         841.750              0.937              842.687      654.837         168.350         

NPV(8%) 110.897            17.675             2.487                     131.059         262.034              0.283              262.317       131.258          52.407          

NPV(10%) 107.727           14.008            2.362                     124.097         210.447              0.225              210.672       86.575           42.089          
NPV(12%) 104.714            11.340             2.247                     118.302         172.718               0.183              172.901       54.600 34.544          

ปUท่ี ค1าลงทุน รวมต�นทุน
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 ผลการวิเคราะห!แสดงให�เห็นว/าโครงการยังมีความเหมาะสมทุกกรณี โดยตัวแปรทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดมีค/ามากกว/าค/าที่กําหนด คือ NPV มากกว/า 0 EIRR มากกว/าร�อยละ 10 และ B/C ratio มากกว/า 1  

ผลการวิเคราะห!ดังตารางท่ี 2.5-6 
 

ตารางท่ี 2.5-6 ผลวิเคราะห#ความไว (Sensitivity) โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ# 
มูลค1าป(จจุบันสทุธิ อัตราส1วนผล อัตราผลตอบแทน ต�นทุนพลงังานไฟฟ�า

 : NPV (ล�านบาท) ประโยชน#ต1อต�นทุน : B/C ทางเศรษฐกิจ : EIRR (บาท/kWh)

86.575 1.698 18.089% 2.948

1. กรณีโครงการล/าช�า 1 ป3 72.151 1.594 16.675% 3.140

2. กรณีต�นทุนเพ่ิมร�อยละ 10 74.165 1.543 16.399% 3.243

3. กรณีผลประโยชน!ลดลงร�อยละ 10 65.508 1.528 16.228% 2.948

4 กรณีท่ี 2. รวมกับกรณีท่ี 3. 53.098 1.389 14.664% 3.243

5 กรณีคิดผลประโยชน!เทียบต�นทุนชีวมวล 23.441 1.189 12.328% 2.948

 กรณฐีาน

รายการ

 

2.5.6  ความเหมาะสมและความคุ�มค1าของโครงการต1อสิ่งแวดล�อมและสังคม 
 

 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!นั้น เป*นโครงการขนาดเล็กที่ผลิตพลังงานไฟฟา
ได�น�อยกว/าการลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟาอืน่ๆ แต/เมื่อพิจารณาลักษณะของโครงการที่เป*นการนําทรัพยากรน้ํา 
ที่มีอยู/แล�ว มาผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ําก/อนที่จะระบายน้ําลงสู/พื้นที่ลําน้ําพรมท�ายเขื่อนได�ใช�ประโยชน!ดังเดิม 
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จึงเป*นการใช�ประโยชน!จากทรัพยากรธรรมชาติที่มี
อยู/แล�วอย/างคุ�มค/าเกิดประโยชน!สูงสุด และเป*นทางเลือกหนึ่งในการผลิตไฟฟาด�วยพลังงานสะอาดสามารถ
ผลิตกระแสไฟฟาได�ต/อเนื่องเป*นระยะยาวควบคู/กับการใช�ประโยชน!จากเขื่อนจุฬาภรณ! นับเป*นการพัฒนาโครงการ
ที่มีความเหมาะสม คุ�มค/าและเกิดเป*นประโยชน!ต/อสิ่งแวดล�อมและสังคมอย/างยั่งยืน 
 

2.6 กิจกรรมด�านสังคมที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ#ดําเนินการ 
 

 จากการรวบรวมข�อมูลประกอบการสอบถามเจ�าหน�าที่ กฟผ. ได�ให�ข�อมูลว/าตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2550  
กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!ได�จัดทําแผนปฏิบัติการตามแผนความรับผิดชอบต/อสังคม (Corporate Social Responsibility : 
CSR) มโีครงการและกิจกรรมด�านสังคมที่ดําเนินการดังนี้ 

 1) โครงการเยี่ยมยามถามข1าวชาวลุ1มน้ําพรม-เชิญ สืบเนื่องมาจากเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/ม 
ได�ทําการระบายน้ําเพื่อการเพาะปลูกข�าวนาป3 และปลูกพืชฤดูแล�งเป*นประจําทุกป3 ซึ่งการดําเนินการที่ผ/านมา
ในแต/ละคร้ังมักจะประสบปmญหาเก่ียวกับปริมาณน้ําต�นทุนไม/เพียงพอต/อความต�องการของราษฎร ทั้งในเขต
พื้นที่ชลประทานและตามลําน้ําเชิญ ทําให�เกิดปmญหาชาวบ�านร�องเรียนขอน้ําเพิ่ม โดยจากการประชุมของ
คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ ที่มีหัวหน�ากอง 
 โรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นประธาน หัวหน�าฝGายโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
เป*นรองประธาน มีกรรมการจากหน/วยงานที่ เก่ียวข�องและตัวแทนภาคประชาชน (องค!ประกอบของ
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คณะกรรมการทั้งหมดมีจํานวน 57 คน) มีมติว/าหากน้ําต�นทุนในเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/มมีปริมาณมาก  
โรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นประธาน หัวหน�าฝGายโครงการส/งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ/มน้ําพรม-เชิญ 
เป*นรองประธาน มีกรรมการจากหน/วยงานที่เก่ียวข�องและตัวแทนภาคประชาชน (องค!ประกอบของ
คณะกรรมการทั้งหมดมีจํานวน 57 คน) มีมติว/าหากน้ําต�นทุนในเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ/มมีปริมาณมาก  
ก็จะสามารถดําเนินการส/งน้ําตามความต�องการได�โดยไม/เกิดปmญหา แต/ถ�าหากน้ําน�อยหรือฝนทิ้งช/วงก็จะ
ประสบปmญหาไม/สามารถระบายน้ําเพิ่มเติมได� รวมทั้งการระบายน้ําในช/วงฤดูน้ําหลากป3ที่มีน้ําไหลเข�าปริมาณ
มากเกินความจุของอ/างเก็บน้ําจึงจําเป*นต�องเปBดประตูระบายน้ําทําให�เกิดอุทกภัยในบริเวณพื้นที่ด�านท�ายน้ํา 
เพื่อให�เกิดความรู�ความเข�าใจและเสริมสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว/าง กฟผ. กับชุมชน ตลอดจนการ 
รับฟmงปmญหาและข�อเสนอแนะต/างๆ จากผู�เก่ียวข�อง ซึ่งประกอบด�วย ผู�นําชุมชน ตัวแทนกลุ/มผู�ใช�น้ํา และราษฎร 
เพื่อนํามาแก�ไขพัฒนาปรับปรุงดําเนินงานต/อไป จึงได�ดําเนินโครงการ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!เยี่ยมยามถามข/าว
ชาวลุ/มน้ําพรม-เชิญ ตั้งแต/ป3 พ.ศ. 2550 จนถึงปmจจุบัน 
  สําหรับวัตถุประสงค!ของโครงการ เพื่อให�ความรู�ความเข�าใจแก/ผู�นําชุมชน ตัวแทนกลุ/มผู�ใช�น้ํา 
และราษฎรด�านท�ายน้ํา ตลอดจนเสริมสร�างความสัมพันธ!อันดีระหว/างหน/วยงาน กฟผ. กับชุมชนด�านท�ายน้ํา 
โดยดําเนินการลุ/มน้ําละ 2 คร้ังต/อป3 รวมดําเนินการป3ละ 4 คร้ัง 
  การดําเนินโครงการครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในเขตรับผิดชอบของกองทุนโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! ได�แก/ 
  - ตําบลทุ/งลุยลาย ตําบลดงบัง ตําบลโนนคูณ อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
  - ตําบลโนนทอง ตําบลกุดเลาะ ตําบลบ�านยาง ตําบลบ�านหัน ตําบลบ�านเปา และตําบลบ�านบัว 
อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ 
  - ตําบลหนองตูม ตําบลบ�านแก�ง ตําบลผักปmง ตําบลหนองคอนไท ตําบลกุดยม และตําบลโอโล 
อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
  - ตําบลบ�านแห/ ตําบลชุมแพ ตําบลหนองเขียด ตําบลไชยสอ ตําบลนาเที่ยง อําเภอชุมแพ 
จังหวัดขอนแก/น 
  ทั้งนี้กิจกรรมที่ดําเนินการภายใต�โครงการเยี่ยมยามถามข/าวชาวลุ/มน้ําพรม-เชิญ ได�แก/  
  - นําเสนอข�อมูลการบริหารจัดการน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ! เขื่อนห�วยกุ/ม เพื่อช้ีแจงทําความเข�าใจ
ตลอดจนสอบถามถึงสภาพวิถีชีวิตความเป*นอยู/การประกอบอาชีพ รับฟmงความคิดเห็น ปmญหา และข�อเสนอแนะ
จากประชาชน 
  - การบริการตรวจสุขภาพ และให�คําแนะนําราษฎรผู�เข�าร/วมโครงการ 
  - การบริการตรวจสอบและซ/อมระบบไฟฟา อุปกรณ!ไฟฟา อาคารสาธารณะของชุมชน 

 2) โครงการส1งเสริมการประกอบอาชพี กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!ได�ให�ความสนับสนุนช/วยเหลือชุมชน

ใกล�เคียง อาทิ ตําบลทุ/งลุยลาย เพื่อส/งเสริมการประกอบอาชีพต/างๆ อาทิ การทําปุ�ยชีวภาพ (ปุ�ยอินทรีย! ปุ�ยหมัก) 
การส/งเสริมการเลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก/พันธุ!ไข/ ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด การอบรมการกรีดยาง และ 
การส/งเสริมกลุ/มแม/บ�านสานกระเป�าพลาสติก เป*นต�น 

 3) กิจกรรมด�านการอนุรักษ#ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ดําเนินการร/วมกับเขตรักษา
พันธุ!สัตว!ปGาภูเขียว อาทิ กิจกรรมปลูกปGาต�นน้ํา ปล/อยนกกระเรียน และปลูกกล�วยเพื่อเป*นอาหารช�าง เป*นต�น 
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บทท่ี 3 

สภาพแวดล�อมป�จจุบัน 
 
 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ เป*นการใช�ประโยชน!ต.อเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ! 
ที่ก.อสร�างแล�วเสร็จและเป3ดดําเนินการตั้งแต.ป4 พ.ศ. 2515 เป*นการนําทรัพยากรน้ําซึ่งเป*นพลังงานสะอาดและ 
เป*นพลังงานหมุนเวียนมาใช�ประโยชน!ให�เกิดประโยชน!อย.างคุ�มค.า โดยนําน้ําที่ระบายผ.านอาคารระบายน้ําลง 
ลําน้ําเดิม มาผลิตกระแสไฟฟาก.อนระบายน้ําลงลําน้ําพรมเพื่อให�พื้นที่ท�ายน้ําได�ใช�ประโยชน!ได�ดังเดิม  
โดย กฟผ.จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กขนาด 1.25 เมกะวัตต! บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม 
การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบัน ได�พิจารณากําหนดพื้นที่ศึกษาให�สอดคล�องกับบริเวณต.างๆ ที่เก่ียวข�อง 
และอาจได�รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! พื้นที่ศึกษาโครงการ 
ประกอบด�วย 3 พื้นที่หลัก คือ พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! พื้นที่ตําบลทุ.งลุยลายซึ่งเป*น
ตําบลที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ท�ายน้ําของโครงการ  
 การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันครอบคลุมป>จจัยสิ่งแวดล�อมและคุณค.ารวม 4 ประเภท ได�แก. 
ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ คุณค.าการใช�ประโยชน!ของมนุษย! และ
คุณค.าต.อคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันได�จากการรวบรวมข�อมูลที่เก่ียวข�องจากหน.วยงานใน
ส.วนกลางและท�องถ่ิน รวมทั้งข�อมูลที่ได�จากการสํารวจและสังเกตการณ!ในภาคสนาม ตลอดจนการสอบถาม
สัมภาษณ!ประชาชน หน.วยงานในพื้นที่ศึกษาโครงการ ผลการศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบัน แสดงดังนี้ 
 

3.1 สรุปผลการศึกษาสภาพแวดล�อมป�จจุบันที่สําคัญ 
 

 การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�ให�ความสําคัญ
กับป>จจัยสิ่งแวดล�อมต.างๆ โดยพิจารณาจากลักษณะกิจกรรมโครงการทั้งในระยะก.อสร�างและดําเนินการที่
อาจมีผลกระทบต.อสภาพแวดล�อมและสังคมในป>จจุบัน ตลอดจนป>จจัยสิ่งแวดล�อมที่ประชาชนและหน.วยงาน
ในท�องถ่ินได�ให�ความสนใจ แสดงข�อคิดเห็น ข�อวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการ 
ผ.านกิจกรรมการมีส.วนร.วมและรับฟ>งความคิดเห็นของประชาชนในช.วงเวลาต.างๆ ป>จจัยสิ่งแวดล�อมที่ให�
ความสําคัญในการศึกษา ได�แก. คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ําผิวดิน 
ทรัพยากรปDาไม� ทรัพยากรสัตว!ปDา นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง การใช�ประโยชน!ที่ดิน การใช�ประโยชน!
แหล.งน้ํา การคมนาคมขนส.ง การจัดการลุ.มน้ํา สภาพเศรษฐกิจสังคม สรุปผลการศึกษาสภาพป>จจุบันของ
ป>จจัยสิ่งแวดล�อมที่สําคัญดังนี้ 

 1) คุณภาพอากาศ บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ชุมชนตําบลทุ.งลุยลาย ซึ่งอยู.ตามแนวเส�นทางเข�า

สู.เขื่อนจุฬาภรณ!มีคุณภาพอากาศเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ ไม.มีแหล.งกําเนิดมลพิษทางอากาศ การตรวจวัด
คุณภาพอากาศช.วงฤดูแล�ง และฤดูฝน บริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่ชุมชนทุ.งลุยลาย รวม 3 สถานี มีค.าฝุDนละออง
รวมและฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547   
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 2) เสียงและความส่ันสะเทือน แหล.งกําเนิดเสียงบริเวณที่ตั้งโครงการเกิดจากการระบายน้ําจาก 
เขื่อนจุฬาภรณ!ผ.านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม ส.วนชุมชนตําบลทุ.งลุยลายซึ่งอยู.ตามแนวเส�นทางขนส.ง มีระดับ
เสียงเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ การตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ดําเนินการตรวจวัดในสถานีและ
ช.วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ผลการตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน คร้ังที่ 1 (ตัวแทน 
ฤดูแล�ง) ระดับเสียงเฉลี่ยใน 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค.าอยู.ในเกณฑ!มาตรฐาน
ระดับเสียงท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และมีระดับความ
สั่นสะเทือนอยู.ในระดับรู�สึกได�เพียงเล็กน�อย  
 3) คุณภาพน้ําผิวดิน  ได�ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินในอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! และ 
ลําน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! รวม 5 สถานี ผลการตรวจวัดช.วงฤดูแล�งและฤดูฝน พบว.าคุณภาพน้ําในภาพรวม
ของอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! มีคุณภาพน้ํา 
ส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดี ตามเกณฑ!แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ของประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ 
ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 สามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านการฆ.าเช้ือโรคและปรับปรุง
คุณภาพน้ําท่ัวไป ใช�ประโยชน!เพื่อการอนุรักษ!สัตว!น้ํา การประมง การว.ายน้ําและกีฬาทางน้ํา ยกเว�นค.าออกซิเจน
ละลายทั้งสองฤดูที่มีค.าต่ํากว.าเกณฑ!เล็กน�อยคือ 4.7-5.9 มิลลิกรัมต.อลิตร (เกณฑ!กําหนดไม.น�อยกว.า  
6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) และค.าบีโอดีในช.วงฤดูแล�งที่มีค.าเกินเกณฑ!มาตรฐานคือ 2.4-3.5 มิลลิกรัมต.อลิตร 
(เกณฑ!กําหนดไม.เกินกว.า 1.5 มิลลิกรัมต.อลิตร) 
  ส.วนคุณภาพน้ําในภาพรวมของลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการมีคุณภาพอยู. ในเกณฑ!พอใช� 
ตามเกณฑ!แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําท่ัวไปและใช�ประโยชน!เพื่อการเกษตร ยกเว�นค.าบีโอดีในช.วงฤดูแล�งที่มีค.าเกินเกณฑ!มาตรฐานคือ 
2.1-3.0 มิลลิกรัมต.อลิตร (เกณฑ!กําหนดไม.เกิน 2.0 มิลลิกรัมต.อลิตร)  
 4) ทรัพยากรป.าไม� พื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! เป*นส.วนหนึ่งของพื้นที่ 
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติตั้งแต.ป4 พ.ศ. 2510 ให�กันพื้นที่เขตปDาหมายเลข 10 และปDาโคกตลาดใหญ.ให�แก. กฟผ.  
เพื่อดําเนินโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! ที่ตั้งโครงการอยู.ในขอบเขตที่ดินของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!  
ซึ่งเป*นพื้นที่ราชพัสดุไม.ได�อยู.ในเขตพื้นที่ปDาอนุรักษ!ตามกฎหมาย ป>จจุบันมีสภาพเป*นพื้นที่ว.างโล.งที่ต.อเนื่องกับ 
เขื่อนจุฬาภรณ!และอาคารระบายลงลําน้ําเดิม บริเวณใกล�เคียงมีเพียงกลุ.มไม� ซึ่ง กฟผ. ปลูกไม�โตเร็วเสริมพันธุ!
ไม�ท�องถ่ินเดิมที่หลงเหลืออยู.เพื่อฟ\]นฟูสภาพปDาไม� พันธุ!ไม�ที่พบ เช.น ขี้เหล็กอเมริกัน กระถินพิมาน กระถินยักษ! 
จามจุรี หางนกยูงฝร่ัง และไทร เป*นต�น พื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการส.วนใหญ.เป*นปDาดิบแล�ง  
พบปDาเบญจพรรณและปDาเต็งรังกระจายอยู.ตามตีนเขาและไหล.เขา  
 5) ทรัพยากรสัตว2ป.า การสํารวจสัตว!ปDาในช.วงฤดูอพยพ (เดือนกุมภาพันธ! พ.ศ. 2557) และช.วงต�น 
ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557) ในที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล�เคียง พบสัตว!ปDา 185 ชนิด ส.วนใหญ. 
เป*นนก (111 ชนิด) อีกทั้งสัตว!ปDาที่พบส.วนใหญ.เป*นสัตว!ประจําถ่ินและหลายชนิดมีความชุกชุม ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ 
กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!และบริเวณโดยรอบอยู.ห.างจากชุมชนและอยู.ต.อเนื่องกับเขตรักษาพันธุ!สัตว!ภูเขียว 
และเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาผาผึ้ง จึงพบร.องรอยและเห็นตัวของสัตว!ปDา เช.น ช�าง เก�ง กวาง และหมูปDา  
โดยสัตว!ปDาดังกล.าวสามารถพบเห็นได�ท่ัวไปและกระจายอยู.ในพื้นที่ศึกษาโครงการและบริเวณใกล�เคียง  
แสดงถึงความสามารถของสัตว!ปDาบริเวณนี้ในการปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมที่ เปลี่ยนแปลงและ 
เข�าไปใช�ประโยชน!ในบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษย!ได� 
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 6) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง ได�เก็บตัวอย.างในสถานีและช.วงเวลาเดียวกับการตรวจวัด

คุณภาพน้ําผิวดิน ผลการสํารวจและเก็บตัวอย.างช.วงฤดูแล�ง และฤดูฝน กล.าวได�ว.า อ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และ
ลําน้ําพรมในพื้นที่ศึกษาโครงการมีความหลากหลายของแพลงก!ตอนตั้งแต.ระดับต่ําถึงระดับสูง แต.การแพร.กระจาย
ไม.สม่ําเสมอ ส.วนความหลากหลายของสัตว!หน�าดินอยู.ในระดับต่ําถึงระดับสูง และมีความหลากหลายของปลา
อยู.ในระดับต่ําถึงระดับสูง ชนิดพรรณปลาที่พบส.วนใหญ.มีความสามารถในการปรับตัวได�ดี อาทิ ปลานิล  
ปลากระสูบ และปลาไส�ตัน เป*นต�น ในตําบลโนนทองมีการจับปลาในลําน้ําพรมเพื่อบริโภคในครัวเรือน  

 7) การใช�ประโยชน2ท่ีดิน ที่ตั้งโครงการอยู.ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ! บริเวณโดยรอบ
จึงมีการใช�ประโยชน!พื้นที่เป*นอาคารสํานักงาน บ�านพัก และองค!ประกอบของเขื่อน การใช�ที่ดินตามเส�นทางที่
เข�าสู.เขื่อนจุฬาภรณ!ส.วนใหญ.เป*นพื้นที่ปDาไม�สลับด�วยพื้นที่การเกษตร (ยางพารา อ�อย และมันสําปะหลัง) 
มีชุมชนต.างๆ ของตําบลทุ.งลุยลายกระจายอยู.เป*นระยะตามแนวถนน ส.วนพื้นที่ตามลําน้ําพรมท�ายโครงการใน
ระยะ 40 กิโลเมตร จนถึงเขื่อนห�วยกุ.ม เป*นพื้นที่เทือกเขาสูงและปDาไม�ในเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว บริเวณ
ท�ายเขื่อนห�วยกุ.มตามลําน้ําพรมเป*นระยะทาง 4 กิโลเมตร เป*นที่ตั้งของชุมชนตําบลโนนทอง ซึ่งมีพื้นที่อยู.
อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมกระจายอยู.ตามแนวลําน้ํา  

 8) การใช�ประโยชน2แหล:งน้ํา การระบายน้ําจากอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู.ลําน้ําสุ-ลําน้ําพรม 
และการระบายน้ําจากเขื่อนห�วยกุ.มลงสู.ลําน้ําพรม ตั้งแต.ป4 พ.ศ. 2544 ดําเนินการตามข�อตกลงของคณะทํางาน
จัดสรรน้ําลุ.มน้ําพรม-เชิญ ที่ กฟผ. กรมชลประทาน และตัวแทนชุมชนต.างๆ ได�กําหนดร.วมกัน โดยในป4  
พ.ศ. 2544-2556 ปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยรายป4ลงลําน้ําพรมท�ายเขื่อนห�วยกุ.มเท.ากับ 125.85 ล�านลูกบาศก!เมตร
ต.อป4 คิดเป*นร�อยละ 55 จากนั้นจึงไหลผ.านชุมชนตําบลโนนทองสู.เขื่อนทดน้ําน้ําพรม โดยชุมชนโนนทอง 
จะสูบน้ําจากลําน้ําพรมมาใช�ในการเกษตร และปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยรายป4ลงลําน้ําสุเท.ากับ 104.48 ล�าน
ลูกบาศก!เมตรต.อป4 คิดเป*นร�อยละ 45 

 9) การคมนาคมขนส:ง จากการตรวจนับปริมาณจราจร บริเวณถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ! 
ซึ่งเป*นที่ตั้งเส�นทางเข�าสู.เขื่อนจุฬาภรณ! พบว.าช่ัวโมงที่มีปริมาณการจราจรมากที่สุดบริเวณชุมชนตําบล 
ทุ.งลุยลาย มีปริมาณจราจรสูงสุด 236 PCUต.อช่ัวโมง ส.วนใหญ.ร�อยละ 39.41 เป*นรถบรรทุกขนาดเล็กและ 
อัตราส.วนของปริมาณการจราจรต.อความจุถนน (V/C ratio) เท.ากับ 0.118 จัดว.ามีสภาพการจราจรคล.องตัวดีมาก 
ส.วนช่ัวโมงที่มีปริมาณการจราจรมากที่สุดบริเวณจุดชมวิวปางม.วง ซึ่งอยู.ห.างจากทางเข�าเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDา 
ภูเขียวประมาณ 100 เมตร มีปริมาณจราจรสูงสุด 47 PCUต.อช่ัวโมง ส.วนใหญ.ร�อยละ 44.68 เป*นรถบรรทุกขนาดเล็ก 
และมี V/C ratio เท.ากับ 0.024 จัดว.ามีสภาพการจราจรคล.องตัวดีมาก และยังรองรับปริมาณการจราจร 
ได�อีกเป*นจํานวนมาก 

 10) การจัดการลุ:มน้ํา การก.อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!และองค!ประกอบต.างๆ เร่ิมดําเนินการตั้งแต. 

ป4 พ.ศ. 2513 แล�วเสร็จเมื่อป4 พ.ศ. 2515 ต.อมาในป4 พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดช้ันคุณภาพลุ.มน้ํา 
และมาตรการการใช�ที่ดินในเขตลุ.มน้ํามูลและชี ทั้งนี้บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ!และโดยรอบ ถูกกําหนดเป*นพื้นที่ 
ลุ.มน้ําช้ันที่ 1 โดยบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ซึ่งอยู.ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!
ถูกกําหนดให�เป*นพื้นที่ลุ.มน้ําช้ันที่ 1 บี อย.างไรก็ตามพื้นที่โครงการ 1 ไร. คิดเป*นสัดส.วนเพียงร�อยละ 2.31x10-5 
ของพื้นที่ลุ.มน้ําช้ันที่ 1 ในลุ.มน้ํามูลและชี 



 

 

 

 

3-4 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 11) สภาพเศรษฐกิจสังคม ชุมชนที่อยู.ใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ คือชุมชนบ�านทุ.งลุยลาย บ�านโนนศิลา 

ตําบลทุ.งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ (อยู.ห.างประมาณ 11 กิโลเมตร) ประชาชนส.วนใหญ.ในตําบล 
ทุ.งลุยลายประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชที่ปลูกได�แก. ยางพารา พืชไร.ประเภท มันสําปะหลัง และข�าวโพด  
ส.วนชุมชนตําบลโนนทอง มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเช.นกันพืชที่ปลูกคือ ข�าว ไม�ผล (ส�มโอ มะม.วง) และพืชผัก  
  จากการสํารวจด�านเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในตําบลทุ.งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ ด�วยการใช�แบบสอบถามจํานวน 419 ตัวอย.าง สรุปได�ว.า 
ครัวเรือนส.วนใหญ.ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได�เฉลี่ย 11,748-15,335 บาทต.อครัวเรือนต.อเดือน 
รายจ.ายเฉลี่ย 6,197-6,703 บาทต.อครัวเรือนต.อเดือน  
  ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณสุข ครัวเรือนส.วนใหญ.มีป>ญหาไฟตก/ไฟดับ การใช�น้ํา
เพื่ออุปโภค-บริโภคส.วนใหญ.ใช�น้ําจากระบบประปาหมู.บ�าน ส.วนน้ําเพื่อการเพาะปลูกในตําบลทุ.งลุยลายใช�
น้ําฝนกับสระน้ําสาธารณะ และตําบลโนนทองใช�บ.อน้ําตื้น-น้ําบาดาล ลําห�วย-ลําคลอง สําหรับการบริการ
สาธารณสุขส.วนใหญ.ได�รับบริการอย.างท่ัวถึงและเพียงพอ เมื่อเจ็บปDวยนิยมเข�าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล
ส.งเสริมสุขภาพตําบลในท�องถ่ิน 
  ความคิดเห็นในภาพรวม สรุปได�ว.า ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาโครงการมีความเห็นด�วยอย.างยิ่งกับ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! และมีข�อเสนอแนะว.าควรส.งเสริมอาชีพด�านการ
ท.องเที่ยวควบคู.ไปกับการพัฒนาโครงการ ด�านการมีส.วนร.วมของประชาชน พบว.า ครัวเรือนส.วนใหญ.ในพื้นที่
ศึกษา (มากกว.าร�อยละ 70) ต�องการรับทราบข�อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของผลประโยชน!ที่คาดว.าจะได�รับ (ร�อยละ 
77.03-86.8) และเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจสังคม (ร�อยละ 68.47-82.23)  
 

3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ 
 

 การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางกายภาพ ได�แก. สภาพภูมิประเทศ 
อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน           
อุทกธรณีวิทยา คุณภาพน้ําใต�ดิน ทรัพยากรดินและการชะล�างพังทลายของดิน ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและ
แผ.นดินไหว แสดงผลการศึกษาดังนี้ 
 

3.2.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

 3.2.1.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อทราบลักษณะของสภาพภูมิประเทศ ได�แก. ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูงต่ํา ความลาดชัน 
และลักษณะเฉพาะของพื้นที่ในป>จจุบันของพื้นที่โครงการและบริเวณใกล�เคียง 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากการดําเนนิการของโครงการต.อสภาพภูมิประเทศ 
 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนิน
กิจกรรมของโครงการต.อสภาพภูมิประเทศ 
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 3.2.1.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) รวบรวมข�อมูลแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส.วน 1: 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร L7018 ในระวางต.างๆ 
ที่เก่ียวข�อง อาทิ ระวาง 5341I  (อําเภอเกษตรสมบูรณ!) 5341II (อําเภอหนองบัวแดง) 5342II (อําเภอคอนสาร) 
และ 5342III (เขื่อนจุฬาภรณ!) เป*นต�น ข�อมูลดาวเทียมและข�อมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) 
 2) ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ที่มีความอ.อนไหวทางด�านทัศนียภาพหรือการมองเห็น 
อันเนื่องจากการก.อสร�างโรงไฟฟา และองค!ประกอบ ซึ่งคาดว.าอาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิประเทศไปจากเดิม และอาจก.อให�เกิดผลกระทบต.อทัศนียภาพในระยะยาวได� เป*นต�น 
 

 3.2.1.3 ผลการศึกษา 
 

 1) พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2และพื้นท่ีโดยรอบ สภาพภูมิประเทศ
ของเขื่อนจุฬาภรณ!และพื้นที่ตั้งโครงการ เป*นส.วนหนึ่งของเทือกเขาขุมพาย บริเวณภูหยวก มีความสูงประมาณ  
650.00 ถึง 1,000.00 ม.รทก. บริเวณตอนเหนือและตะวันออกของเขื่อนเป*นเขาสูง เป*นต�นกําเนิดของลําน้ํา
หลายสาย เช.น ห�วยจังหัน ห�วยน้ําพรม ห�วยโปงบง ซึ่งไหลลงสู.อ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! โดยเขื่อนจุฬาภรณ! 
มีความสูงจากระดับท�องน้ําถึงสันเขื่อนประมาณ 70 เมตร สันเขื่อนมีระดับ 763.00 ม.รทก. เหนือเขื่อนเป*น
อ.างเก็บน้ํามีระดับเก็บกักปกติ 759.00 ม.รทก. ความจุ 163.75 ล�านลูกบาศก!เมตร และพื้นที่อ.างเก็บน้ํา 
11.95 ตารางกิโลเมตร 
  ส.วนบริเวณด�านตะวันตกของเขื่อนเป*นเทือกเขาสูงชันที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ-
ตะวันออกเฉียงใต� และแนวตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต� และเป*นสันป>นน้ําที่แบ.งขอบเขตของลุ.มน้ําพรม
และลุ.มน้ําเชิญ ทั้งนี้ ในป4 พ.ศ. 2513 กฟผ. ได�ทําการก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! โดยขุดเจาะ
อุโมงค!ผ.านเทือกเขาดังกล.าว เพื่อส.งน้ําเข�าสู.โรงไฟฟาพลังน้ํา แล�วระบายน้ําออกสู.ห�วยน้ําสุ ซึ่งเป*นลําน้ําสาขา
ของลุ.มน้ําเชิญ โดยก.อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!และองค!ประกอบแล�วเสร็จและทําการผลิตไฟฟาในป4 พ.ศ. 2515 
  บริเวณที่จะก.อสร�างโครงการ เป*นที่ราบว.างโล.งต.อเนื่องจากสันเขื่อนจุฬาภรณ! และอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิม พื้นที่มีระดับความสูงประมาณ 705.00 ม.รทก. 

 2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย มีสภาพภูมิประเทศส.วนใหญ.เป*นเทือกเขาสูงชัน ที่ตั้งชุมชนต.างๆ ของ
ตําบลทุ.งลุยลายกระจายอยู.ตามแนวถนนที่ลัดเลาะไปตามเชิงเขา เทือกเขา ซึ่งขนาบพื้นที่ชุมชนทั้งด�านเหนือ
และด�านใต� ภูเขาใกล�เขตชุมชนมีความสูงอยู.ในช.วง 550.00 ถึง 920.00 ม.รทก. มียอดเขา อาทิ เขาอี้หมื่นเข็ง 
(882.00 ม.รทก.) เขาตาดฟา (724.00 ม.รทก.) ส.วนบริเวณชุมชนมีสภาพเป*นเนินเขาสลับที่ราบแนวแคบๆ  
มีความสูงประมาณ 450.00 ถึง 500.00 ม.รทก. 
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 3) พื้นท่ีท�ายน้ําของท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 สภาพภูมิประเทศ

บริเวณท�ายที่ตั้งโครงการตามลําน้ําพรม ก.อนถึงเขื่อนห�วยกุ.มเป*นะยะทาง 40 กิโลเมตร มีปDาไม�อุดมสมบูรณ!
ปกคลุม อยู.ในเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียวและไม.มีชุมชนอยู.อาศัย มีลําน้ําขนาดเล็กหลายสายไหลลงสู.น้ําพรม 
เช.น ห�วยแห�ง ห�วยตาด ห�วยสัง ห�วยไม�สอดน�อย ห�วยหวาย ห�วยผาน�อย เป*นต�น ส.วนพื้นที่ริมลําน้ําพรมท�าย
เขื่อนห�วยกุ.มในเขตตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! จังหวัดชัยภูมิ เป*นที่ราบริมลําน้ําที่ขนาบด�วย
เทือกเขาสูงชันทั้งด�านตะวันออกและตะวันตก มีชุมชนอยู.ตลอดลําน้ํา 
  พื้นที่ลําน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ถึงเขื่อนห�วยกุ.ม มีความยาวตามลําน้ํา 40 กิโลเมตร  
ความชัน 1:108 ส.วนพื้นที่ลําน้ําพรมท�ายเขื่อนห�วยกุ.มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม มีความยาวตามลําน้ํา 18 กิโลเมตร 

ความลาดชัน 1:472 สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ แสดงดังรูปท่ี 3.2-1 และรูปตัดตามยาวของ 

ลําน้ําพรมแสดงดังรูปท่ี 3.2-2 
 

3.2.2 อุตุนยิมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
 

 3.2.2.1 อุตุนิยมวิทยา 
 

 1)  วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
  (1)  เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศ สภาพอุตุนิยมวิทยา อาทิ อุณหภูมิ ความช้ืนสัมพัทธ! ปริมาณ 
การระเหย ความเร็วลม เป*นต�น และปริมาณฝนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
  (2)  เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ต.อสภาพ
ภูมิอากาศในระดับท�องถ่ินบริเวณที่ตั้งโครงการ 
  (3)  เพื่อเสนอมาตรการปองกันแก�ไขและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
เสนอมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมและทบทวนรายงานการศึกษาสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาที่เคยศึกษามาแล�ว 
ในพื้นที่โครงการ เพื่อสรุปผลการวิเคราะห!ในด�านต.างๆ 
  (2) รวบรวมข�อมูลภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาในรอบ 30 ป4 (ป4 พ.ศ. 2525-2554) ของสถานี
ตรวจอากาศ อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ (48403) โดยมีข�อมูลที่รวบรวม ได�แก. ความกดอากาศ อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ! จุดน้ําค�าง ปริมาณการระเหย ความคร้ึมเมฆ ความเร็วลม และปริมาณฝน 
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รูปท่ี 3.2-1  ลักษณะภูมิประเทศบริเวณพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 
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  (3) รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําฝนรายวัน จากสถานีตรวจวัดปริมาณฝนในพื้นที่ศึกษาโครงการและ

บริเวณใกล�เคียง ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-1 และรูปท่ี 3.2-3 
 

ตารางท่ี 3.2-1 ตําแหน:งท่ีตั้งสถานีวัดน้ําฝนในบริเวณใกล�เคียงพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
ช:วงปGท่ี

ละติจูด ลองจิจูด เก็บข�อมูล สูงสุด ต่ําสุด เฉล่ีย

1 905284 เขื่อนจุฬาภรณ! ชัยภูมิ 16 30 00 101 39 29 2512-2556 45 2,160.1 921.8 1,467.7 กฟผ.

2 905314 บ�านปากห�วยขาม ชัยภูมิ 16 25 07 101 47 06 2520-2523 4 1,343.0 172.9 678.8 กฟผ.

3 905344 บ�านพร�อมสอง ชัยภูมิ 16 34 06 101 37 01 2515-2518 4 1,425.5 770.1 1,140.2 กฟผ.

4 905354 เขื่อนห�วยกุ.ม ชัยภูมิ 16 25 00 101 47 60 2523-2556 34 1,563.3 760.5 1,272.2 กฟผ.

5 905305 บ�านลาว ชัยภูมิ 16 20 24 101 50 35 2512-2518 7 1,859.8 583.5 1,200.1 กฟผ.

6 936115 บ�านนาโพธ์ิสอง เพชรบูรณ! 16 44 18 101 39 00 2512-2538 27 1,936.3 359.8 1,274.1 กฟผ.

7 21503 น้ําเลย บ�านวังไสย เพชรบูรณ! 17 03 06 101 31 12 2528 - 2550 23 1,907.2 1,075.7 1,473.9 กรมทรัพยากรน้ํา

8 40201 ห�วยไร. บ�านโนนตูม ชัยภูมิ 16 06 36 101 39 54 2521 - 2550 30 1,695.1 856.5 1,205.7 กรมทรัพยากรน้ํา

9 41002 บ�านไร.พวย ชัยภูมิ 16 03 00 101 52 01 2509 - 2550 42 2,024.4 709.7 951.8 กรมทรัพยากรน้ํา

10 41301 ลําเชิญ บ�านสองคอน ขอนแก.น 16 38 24 101 47 35 2509 - 2550 42 2,251.1 783.5 1,382.5 กรมทรัพยากรน้ํา

11 41302 บ�านนาหนองทุ.ม ขอนแก.น 16 40 60 102 00 00 2509 - 2550 42 1,679.7 376.9 1,039.5 กรมทรัพยากรน้ํา

12 50052 อ.เกษตรสมบูรณ! ชัยภูมิ 16 16 43 101 57 26 2521 - 2550 30 1,322.5 401.0 816.2 กรมชลประทาน

13 15262 อ.หนองบัวแดง ชัยภูมิ 16 04 51 101 48 18 2522 - 2550 29 1,762.4 398.8 1,124.8 กรมชลประทาน

14 36013 อ.เมืองเพชรบูรณ! เพชรบูรณ! 16 25 00 101 09 35 2521 - 2550 30 1,675.4 730.6 1,108.3 กรมชลประทาน

15 36023 อ.หล.มสัก เพชรบูรณ! 16 46 42 101 14 45 2521 - 2550 30 1,474.6 725.8 1,070.7 กรมชลประทาน

จํานวน

ปG

ปริมาณฝนรายปG (มม.) หน:วยงาน

รับผิดชอบ

ลําดับ

ท่ี
รหัสสถานี ช่ือสถานี จังหวัด

ตําแหน:งที่ตั้ง

ท่ีมา : การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทาน, 2557 
  

 3)  ผลการศึกษา 
   3.1)  การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ได�ทําการวบรวมข�อมูลสถิติภูมิอากาศและปริมาณฝน 
ในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการ ดังนี้ 
   (1) สถิติข�อมูลภูมิอากาศในคาบ 30 ป4 (ในช.วงป4 พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2556) ของสถานีตรวจ
อากาศ จังหวัดชัยภูมิ ตรวจวัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา    
   (2)  ข�อมูลปริมาณฝนรายเดือนและรายป4 ที่มีการตรวจวัดในอดีตจนถึงป>จจุบัน (ป4 พ.ศ. 2556) 
ของสถานีวัดน้ําฝนของหน.วยงานต.างๆ ในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล�เคียง จํานวน 6 สถานี  

  3.2)  ผลการศึกษาวิเคราะห2ข�อมูล ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1)  สภาพภูมิอากาศ  บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและเขตจังหวัดชัยภูมิอยู.ภายใต�อิทธิพลของลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต� และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต�จะพัดเอาไอน้ําจาก 
อ.าวไทยและมหาสมุทรอินเดียไปตกเป*นฝน และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเอาความหนาวเย็นและแห�งแล�ง
จากประเทศจีนเข�ามาในประเทศไทย พื้นที่ตั้งโครงการจึงมี 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนตั้งแต.กลางเดือนพฤษภาคม 
ถึงกลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแต.กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ! และฤดูร�อนตั้งแต.กลางเดือน
กุมภาพันธ!ถึงกลางเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ยังได�รับอิทธิพลจากดีเปรสช่ัน และไต�ฝุDน ทําให�ฝนตกหนักในช.วง 
ฤดูฝน  ทิศทางและช.วงเวลาของการเกิดลมมรสุมและลมพายุจรที่พัดผ.านประเทศไทยและพื้นที่โครงการแสดง 

ในรูปท่ี 3.2-4 
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รูปท่ี 3.2-3 สถานีวัดน้าํฝน-น้ําท:าบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
 

ท่ีมา: ตําแหน.งสถานีวัดน้ําฝนจากการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557 
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ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา 

รูปที่ 3.2-4 ทิศทางและช:วงเวลาการเกิดของมรสุมและลมพายุจรที่พัดเข�าสู:ประเทศไทยและพื้นที่โครงการ 
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   (2) สภาพอุตุนิยมวิทยา วิเคราะห!จากข�อมูลอุตุนิยมวิทยาจากสถานีตรวจอากาศ 
อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในคาบ 30 ป4 (พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2556) สรุปค.ารายเดือนและรายป4เฉลี่ยของ 
ป>จจัยภูมิอากาศที่สําคัญได�ดังนี้ (แสดงดังตารางท่ี 3.2-2 และรูปท่ี 3.2-5) 

• อุณหภูมิ  อุณหภูมิรายเดือนเฉลี่ยมีค.าอยู.ระหว.าง 23.9 ถึง 29.9 องศาเซลเซียส 
ช.วงที่อุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดอยู.ในเดือนธันวาคม 23.9 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดอยู.ใน 
เดือนเมษายน 29.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งป4มีค.าประมาณ 27.2 องศาเซลเซียส 

• ความชื้นสัมพัทธ� ความช้ืนสัมพัทธ!รายเดือนเฉลี่ยมีค.าอยู.ระหว.าง 60 ถึง 81 
เปอร!เซ็นต! เดือนที่มีค.าความช้ืนสัมพัทธ!ต่ําสุดคือเดือนกุมภาพันธ!และเดือนมีนาคม 60 เปอร!เซ็นต! เดือนที่มีค.า
ความช้ืนสัมพัทธ!สูงสุดคือ เดือนกันยายน 81 เปอร!เซ็นต! ค.าความช้ืนสัมพัทธ!เฉลี่ยทั้งป4มีค.า 70 เปอร!เซ็นต! 

• ปริมาณการระเหย ปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยที่ วัดโดยถาดวัดอัตรา 
การระเหยมีค.าอยู.ระหว.าง 127.5 ถึง 197.7 มิลลิเมตร เดือนที่มีค.าปริมาณการระเหยเฉลี่ยต่ําสุดคือเดือน
กันยายน 127.5 มิลลิเมตร ส.วนเดือนเมษายน เป*นเดือนที่มีปริมาณการระเหยเฉลี่ยสูงสุด 197.7 มิลลิเมตร  
ค.าปริมาณการระเหยเฉลี่ยทั้งป4มีค.า 1,852.5 มิลลิเมตร 

• ความครึ้มเมฆ ความคร้ึมเมฆรายเดือนมีค.าอยู.ระหว.าง 2.6 ถึง 8.0 (ใน 10 ส.วน 
ของท�องฟา) ช.วงที่มีความคร้ึมเมฆต่ําสุดอยู.ในเดือนมกราคมซึ่งมีค.า 2.6 ความคร้ึมเมฆสูงสุดอยู. ใน 
เดือนสิงหาคมมีค.าเท.ากับ 8.0 ความคร้ึมเมฆเฉลี่ยทั้งป4มีค.า 5.1 

• ความเร็วลม เดือนที่มีความเร็วลมสูงสุดคือ เดือนพฤษภาคม 2.1 นsอต ในขณะที่
เดือนกันยายนมีค.าความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุด 1.3 นsอต ความเร็วลมรายเดือนเฉลี่ยมีค.าอยู.ระหว.าง 1.3 ถึง 2.1 นsอต 
ความเร็วลมเฉลี่ยทั้งป4มีค.า 1.8 นsอต 

(3) ปริมาณฝน พิจารณาจากสถานีวัดปริมาณฝน 15 สถานี และทําการต.อเติมข�อมูล
ในช.วงที่ขาดหายไปให�ครอบคลุมช.วงระยะเวลา 30 ป4 (พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2556) เพื่อจัดทําเส�นช้ันน้ําฝน 

รายป4เฉลี่ยของลุ.มน้ํา ดังแสดงในรูปท่ี 3.2-6 และตารางท่ี 3.2-3 พบว.ามีปริมาณฝนรายป4เฉลี่ยระหว.าง 
802.8 มิลลิเมตรต.อป4 ถึง 1,484.7 มิลลิเมตรต.อป4 ช.วงฤดูฝนในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม มีปริมาณฝน
เฉลี่ยมากที่สุด คิดเป*นร�อยละ 83.8   ส.วนเดือนที่มีปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยสูงสุดคือ เดือนกันยายน  
241.1 มิลลิเมตร และเดือนที่มีปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยต่ําสุดคือมกราคม 4.6 มิลลิเมตร แสดงการผันแปร

ของปริมาณน้ําฝนรายเดือนบริเวณสถานีตรวจวัดใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ ดังรูปท่ี 3.2-7 
 

 3.2.2.2 คุณภาพอากาศ 
 

 1) วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
  (1) ศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปบริเวณที่ตั้งโครงการบริเวณใกล�เคียงและบริเวณ
เส�นทางขนส.งวัสดุอุปกรณ!ที่ใช�ในการก.อสร�างโครงการ 
  (2) เพื่อประเมินผลกระทบด�านคุณภาพอากาศจากการพัฒนาโครงการที่คาดว.าจะเกิดขึ้นต.อ
พื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่อ.อนไหวต.างๆ ที่อยู.ใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ 
  (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข และมาตรการติดตามผลกระทบด�านคุณภาพอากาศ 
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ตารางท่ี 3.2-2  สถิติภูมิอากาศเฉลี่ยในคาบ 30 ปG (พ.ศ. 2527-2556) ของสถานีตรวจอากาศ  
   อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
สถานี  เมืองชัยภูมิ     ระดับของสถานีเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  182.15  เมตร 
รหัส  48403     ความสูงของบารอมิเตอร!เหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง  184.39 เมตร 
ละติจูด  15 48 00 N     ความสูงของเทอร!โมมิเตอร!เหนือพื้นดิน            1.2 เมตร 
ลองจิจูด  102 02 00 E     ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน         12 เมตร 
        ความสูงของท่ีวัดน้ําฝน            1 เมตร 

ข�อมูล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ป4

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,013.5 1,011.5 1,009.8 1,008.2 1,006.9 1,005.9 1,006.0 1,006.1 1,007.9 1,010.7 1,012.7 1,014.4 1,009.5

สูงสุด 1,026.0 1,023.9 1,028.7 1,020.6 1,014.9 1,012.9 1,013.2 1,012.9 1,016.5 1,019.9 1,022.8 1,025.7 1,028.7

ตํ่าสุด 1,003.9 1,000.6 999.2 997.8 997.9 997.7 997.9 998.2 999.5 1,000.9 1,002.3 1,001.7 997.7

พิสัยเฉล่ียรายวัน 5.8 6.1 6.1 5.8 5.1 4.4 4.2 4.4 4.7 4.9 4.9 5.3 5.1

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)

เฉล่ีย 24.4 26.8 28.7 29.9 28.9 28.5 28.0 27.6 27.3 27.0 25.8 23.9 27.2

เฉล่ียสูงสุด 31.1 33.7 35.5 36.4 34.5 33.5 32.8 32.3 32.0 31.6 31.1 30.1 32.9

เฉล่ียตํ่าสุด 18.8 20.9 23.1 24.9 25.0 24.9 24.5 24.2 24.1 23.4 21.3 18.7 22.8

สูงท่ีสุด 38.4 39.5 41.5 42.1 41.1 38.5 37.6 37.2 35.7 35.5 37.1 35.8 42.1

ตํ่าท่ีสุด 10.4 11.9 13.1 19.8 21.3 21.9 21.3 21.4 21.0 14.6 14.4 6.8 6.8

ความช้ืนสัมพัทธ! (%)

เฉล่ีย 62 60 60 65 74 75 76 79 81 75 67 63 70

เฉล่ียสูงสุด 81 80 80 83 90 90 91 92 94 90 84 82 86

เฉล่ียตํ่าสุด 41 38 39 43 54 56 58 61 63 57 48 43 50

จุดน้ําค�าง (องศาเซลเซียส)

เฉล่ีย 16.0 17.4 19.3 21.8 23.3 23.3 23.1 23.3 23.5 21.9 18.8 15.9 20.6

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 142.3 150.8 190.7 197.7 171.8 155.3 151.8 138.3 127.5 138.7 143.4 144.2 1,852.5

ความครึ้มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.6 2.7 3.4 4.6 6.4 7.3 7.6 8.0 7.2 5.0 3.6 2.7 5.1

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด 

ทัศนวิสัย (กม.)

เวลา 0700 5.7 4.8 5.4 6.8 9.4 10.3 10.2 10.1 9.7 8.3 7.7 6.7 7.9

เฉล่ีย 6.8 5.8 6.3 7.5 10.1 11.0 10.9 10.8 10.4 9.2 8.6 7.8 8.8

ความเร็วลม (นsอต)

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 2.1 2.1 2.0 1.3 1.6 2.0 2.0 1.8

ทิศทาง NE NE SW SW SW SW SW SW SW NE NE NE -

ความเร็วลมสูงสุด 20 50 32 35 45 35 25 33 22 24 20 24 50

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 5.9 12.2 49.6 95.2 146.0 136.9 120.2 204.8 236.9 133.1 16.8 4.9 1162.5

จํานวนวันท่ีฝนตก 1 2 5 8 14 13 14 16 18 10 3 1 104

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 41.3 46.8 162.5 78.5 93.7 95.9 142.0 148.3 110.4 107.2 68.6 55.7 162.5

จํานวนวันท่ีเกิด

เมฆหมอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

หมอก 27 27 28 22 4 0 0 0 2 10 17 22 159

ลูกเห็บ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ฟาคะนอง 0 1 3 7 11 6 5 7 9 4 1 0 53

พายุฝน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ไม.มีข�อมูลตรวจวัด

 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมา : ข�อมูลสภาพภูมิอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 

  รูปที่ 3.2-5  การผันแปรรายเดือนของสภาพภูมิอากาศในคาบ 30 ปG (พ.ศ. 2527-2556)  
     ของสถานีตรวจอากาศอําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 
 

รูปท่ี 3.2-6 เส�นชัน้น้าํฝนบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
 

ท่ีมา : ประยุกต!จากข�อมูลปริมาณนํ้าฝนตามสถานีวัดนํ้าฝนของ กฟผ., 2557 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-3 ปริมาณฝนรายเดือนและรายปGเฉลี่ยในช:วงระยะเวลา 30 ปG รอบพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปG

1 905284 เขื่อนจุฬาภรณ! 145.4 245.0 121.8 128.9 199.3 286.7 211.9 40.9 13.1 6.7 13.0 72.0 1,484.7

2 905314 บ�านปากห�วยขาม 103.9 184.5 104.5 98.3 166.0 229.5 153.9 28.9 9.7 5.9 12.6 46.3 1,144.1

3 905344 บ�านพร�อมสอง 92.7 164.1 93.1 87.7 148.9 204.8 137.1 25.8 8.7 5.4 11.2 41.7 1,021.1

4 905354 เขื่อนห�วยกุ.ม 106.9 193.5 128.3 111.1 182.1 264.3 177.1 29.7 10.6 7.8 16.6 43.5 1,208.5

5 905305 บ�านลาว 139.8 243.9 122.2 124.3 206.1 277.4 189.7 38.1 12.5 6.5 13.2 68.7 1,442.3

6 936115 บ�านนาโพธ์ิสอง 112.2 209.2 110.4 110.1 188.6 243.8 153.6 30.7 10.2 7.1 11.4 64.9 1,252.1

7 021503 น้ําเลย บ�านวังไสย 92.6 189.0 200.4 193.9 306.7 285.8 125.5 15.1 2.5 3.2 18.2 41.4 1,474.2

8 040201 ห�วยไร. บ�านโนนตูม 101.5 183.6 147.4 128.7 208.9 230.8 92.5 19.9 4.3 1.3 18.0 52.1 1,189.0

9 041002 บ�านไร.พวย 90.9 176.8 131.9 108.4 158.2 229.9 112.9 12.0 5.2 4.5 15.3 36.6 1,082.5

10 041301 ลําเชิญ บ�านสองคอน 110.9 194.2 149.2 124.2 193.4 286.5 153.8 22.5 10.3 5.6 21.5 53.7 1,325.8

11 041302 บ�านนาหนองทุ.ม 66.8 150.6 141.7 105.8 156.6 248.3 111.7 12.2 4.0 3.2 16.9 47.2 1,064.0

12 05052 อ.เกษตรสมบูรณ! 54.9 111.5 73.4 81.4 134.9 193.1 113.0 16.5 3.1 1.4 3.7 31.9 802.8

13 05262 อ.หนองบัวแดง 77.2 154.3 123.6 120.0 173.4 220.2 110.5 15.9 4.5 1.4 7.8 42.1 1,113.2

14 36013 อ.เมืองเพชรบูรณ! 72.6 161.4 163.9 151.7 194.2 211.2 85.5 11.4 6.5 5.3 18.9 43.5 1,123.7

15 36023 อ.หล.มสัก 60.4 160.8 140.1 134.8 198.5 204.4 84.5 14.8 3.3 3.6 20.1 41.9 1,079.5

ปริมาณฝนเฉล่ีย (มม.)
ลําดับท่ี รหัสสถานี ช่ือสถานี

ท่ีมา : วิเคราะห!ข�อมลูเพิ่มเติมโดยบริษัท ป>ญญา คอนซัลแตนท!, 2557 

 
 2)  วิธีการศึกษา 
  (1) การรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับปริมาณฝุDนละออง ในพื้นที่ศึกษาโครงการจากเอกสาร รายงานต.างๆ  
ที่เก่ียวข�อง รวมทั้งรวบรวมและศึกษาข�อมูลรายละเอียดแผนงาน กิจกรรมการก.อสร�างจาก กฟผ. 
  (2) การสํารวจภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้ 
   (2.1) สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ กําหนดสถานีตรวจวัดในบริเวณที่จะก.อสร�างโครงการและ
พิจารณาจากชุมชนหรือพื้นที่ไวต.อผลกระทบที่อยู.ใกล�เคียงพื้นที่ก.อสร�างโครงการ และอยู.ในเส�นทางการขนส.งวัสดุ
อุปกรณ!ก.อสร�าง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมี 3 สถานี ดังแสดงในรูปท่ี 3.2-8 ได�แก. 

- สถานีที่ 1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! 
 (ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) พิกัด 47Q 782927 mE และ 

1830022 mN 
- สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย พิกัด 47Q 793488 mE  

และ 1826150 mN อยู.ห.างจากบริเวณที่จะก.อสร�างโครงการประมาณ 13 กิโลเมตร 
- สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย พิกัด 47Q 813427 mE และ 1827210 mN 

อยู.ห.างจากบริเวณจะก.อสร�างโครงการประมาณ 20 กิโลเมตร 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 

   
 
 

   
 
   

   
 
ท่ีมา : ประยุกต!จากข�อมูลปริมาณน้ําฝนของสถานีวัดน้ําฝนของ กฟผ., 2557 

  รูปท่ี 3.2-7 การผันแปรรายเดือนของข�อมูลปริมาณฝนท่ีสถานีตรวจวัดน้ําฝน 
     บริเวณพื้นท่ีโครงการและใกล�เคียง 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

  รูปท่ี 3.2-8  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ระดับเสียง  
       และความส่ันสะเทือนบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

   (2.2) ช.วงเวลาตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดําเนินการ 2 คร้ัง ในช.วงฤดูแล�งดําเนินการประมาณ
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 และฤดูฝนดําเนินการประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 
   (2.3) ดัชนีที่ตรวจวัด การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบด�วย การตรวจวัดฝุDนละอองรวม 
ฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน เป*นเวลา 24 ช่ัวโมง จํานวน 3 วันต.อเนื่อง มีวิธีการเก็บตัวอย.างและวิธีการ

วิเคราะห!แสดงในตารางท่ี 3.2-4 ตลอดจนการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในช.วงเวลาเดียวกับการตรวจ 

วัดคุณภาพอากาศ 
 

ตารางท่ี 3.2-4 วิธีการเก็บและวิเคราะห2ตัวอย:างคุณภาพอากาศ 
ดัชนีตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย:าง วิธีวิเคราะห2 

1. ฝุDนละอองรวม : TSP Gravimetric High Volume Air Sampler  Pre-post weight difference  

2. ฝุDนละอองขนาดไม.เกิน  
 10 ไมครอน : PM-10  

Gravimetric High Volume  
Air Sampler with Size Selective  

Pre-post weight difference 

 

 
 3)  ผลการศึกษา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมบริเวณพื้นที่
ศึกษาโครงการ แสดงดังนี้   

  3.1) คุณภาพอากาศ การตรวจสอบข�อมูลทุติยภูมิจากหน.วยงานต.างๆ ในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ

และพื้นที่ใกล�เคียง กล.าวได�ว.าไม.มีการรายงานข�อมูลหรือผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป  

ในการศึกษาได�ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 3 สถานี แสดงดังรูปท่ี 3.2-9    

รวม 2 คร้ัง ครอบคลุมตัวแทนฤดูแล�งและฤดูฝน สรุปผลการตรวจวัดในภาพรวมได�ว.า คุณภาพอากาศบริเวณ
พื้นที่ศึกษาโครงการมีสภาพเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ ปริมาณฝุDนละอองรวม (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) และ       
ฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน มีค.าอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศคร้ังที่ 1 และ

คร้ังที่ 2 (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 2) ดังนี้  
 

 

 

(1) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการเมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม 
พ.ศ. 2557 สรุปได�ว.าช.วงฤดูแล�งมีปริมาณฝุDนละอองรวม (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) และฝุDนละอองขนาดไม.เกิน  

10 ไมครอน อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศท่ัวไป ผลการตรวจวัดอากาศในแต.ละสถานีแสดงดังตารางท่ี 3.2-5 
สรุปดังนี้ 

 (1.1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) เป*นพื้นที่ที่อยู.ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! บริเวณโดยรอบมีสังคมพืช
จําพวกไม�ยืนต�น ไม�ละเมาะขึ้นปกคลุม ไม.มีแหล.งกําเนิดมลพิษใดใด จึงมีคุณภาพอากาศเป*นไปตามสภาพ
ธรรมชาติ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของสถานีที่ 1 มีปริมาณฝุDนละอองรวม (Total Suspended Particulate : 
TSP) ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงอยู.ในช.วง 0.036-0.050 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร และมีปริมาณฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 
10 ไมครอน (Particulate Matter < 10 micron) : PM-10) อยู.ในช.วง 0.016-0.032 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร 
ซึ่งอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 
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สถานีท่ี 1  บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

  
สถานีท่ี 2  โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย 

  
สถานีท่ี 3  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 

หมายเหตุ :  1. เก็บตัวอย.างคร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 2. เก็บตัวอย.างคร้ังที่ 2 เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557   

  รูปท่ี  3.2-9  การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ความเร็วและทิศทางลม ระดับเสียง 
   และความส่ันสะเทือนบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

 



 

 

 

 

3-21 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

    (1.2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ในการศึกษาได�ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชน 

ตําบลทุ.งลุยลาย ซึ่งอยู.ในแนวเส�นทางคมนาคมเข�าสู.เขื่อนจุฬาภรณ!และที่ตั้งโครงการ จํานวน 2 สถานี คือ 
โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย (สถานีที่ 2) และสํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย (สถานีที่ 3)  
ซึ่งป>จจุบันมีบ�านเรือนกระจายอยู.เป*นระยะๆ ตามแนวถนน กลุ.มบ�านเรือนในตําบลทุ.งลุยลายส.วนใหญ.อยู.ห.างจาก
แนวถนนประมาณ 20-50 เมตร และบริเวณชุมชนดังกล.าวไม.มีโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ 
ที่จะก.อให�เกิดมลพิษทางอากาศ  จึงมีคุณภาพอากาศเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศคร้ังที่ 1 ตัวแทนช.วงฤดูแล�ง ดังนี้ 

   - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย มีปริมาณฝุDนละออง

รวม (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) อยู.ในช.วง 0.088 – 0.103 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร และมีปริมาณฝุDนละอองขนาดไม.เกิน  
10 ไมครอน อยู.ในช.วง 0.040 – 0.056 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร จัดว.ามีคุณภาพอากาศอยู.ในเกณฑ!มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 

   - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย มีปริมาณฝุDนละอองรวม 

(ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) อยู.ในช.วง 0.084 - 0.094 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร ปริมาณฝุDนละอองขนาดไม.เกิน  
10 ไมครอน อยู.ในช.วง 0.046 - 0.054 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร จึงอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศท่ัวไป 

   (2) การตรวจวัดคุณภาพอากาศ คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ดําเนินการเมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน 
พ.ศ. 2557 สรุปได�ว.าช.วงฤดูฝนมีปริมาณฝุDนละอองรวม (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) และฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน  

อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศท่ัวไป ผลการตรวจวัดอากาศในแต.ละสถานีแสดงดังตารางท่ี 3.2-5 
    (2.1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) มีปริมาณฝุDนละอองรวม  (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) อยู.ในช.วง 0.020 - 

0.029 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร และมีปริมาณฝุDนละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน อยู.ในช.วง 0.009 - 0.016 มิลลิกรัม
ต.อลูกบาศก!เมตร ซึ่งอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 

    (2.2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศคร้ังที่ 2 ตัวแทนช.วงฤดูฝน 

แสดงดังนี้  

      - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย มีปริมาณฝุDน 

ละอองรวม (ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) อยู.ในช.วง 0.024 – 0.027 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร และมีปริมาณฝุDน
ละอองขนาดไม.เกิน 10 ไมครอน อยู.ในช.วง 0.017 – 0.021 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร จัดว.ามีคุณภาพอากาศ
อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป 

      - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย มีปริมาณฝุDนละอองรวม 

(ค.าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง) อยู.ในช.วง 0.023 - 0.036 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร ปริมาณฝุDนละอองขนาดไม.เกิน  
10 ไมครอน อยู.ในช.วง 0.011 - 0.019 มิลลิกรัมต.อลูกบาศก!เมตร จึงอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศท่ัวไป 
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ตารางท่ี 3.2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพืน้ท่ีศึกษาโครงการ  
   คร้ังท่ี 1 (ฤดูแล�ง) และคร้ังท่ี 2 (ฤดูฝน) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
ฝุ.นละอองรวม  
(มก./ลบ.ม.) 

ฝุ.นละอองขนาด 
ไม:เกิน 10 ไมครอน 

(มก./ลบ.ม.) 

1. การตรวจวัดครั้งท่ี 1 (ฤดูแล�ง) วันท่ี 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 
- สถานีที่ 1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม  19-20/03/57 0.050 0.032 

ของเขื่อนจุฬาภรณ!  (ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟา 20-21/03/57 0.036 0.017 

 พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 21-22/03/57 0.045 0.016 

- สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสขุภาพ 19-20/03/57 0.103 0.056 

 ตําบลทุ.งลุยลาย 20-21/03/57 0.088 0.041 

 21-22/03/57 0.096 0.040 

- สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 19-20/03/57 0.094 0.054 

  20-21/03/57 0.087 0.046 

 21-22/03/57 0.084 0.047 

2. การตรวจวัดครั้งท่ี 2 (ฤดูฝน) วันท่ี 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
- สถานีที่ 1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ํา 5-6/06/57 0.029 0.016 

ลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ที่ตั้งโครงการ 6-7/06/57 0.022 0.009 

โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 7-8/06/57 0.020 0.009 

- สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสขุภาพ 5-6/06/57 0.027 0.019 

ตําบลทุ.งลุยลาย 6-7/06/57 0.025 0.021 

 7-8/06/57 0.024 0.017 

- สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 5-6/06/57 0.030 0.019 

 6-7/06/57 0.036 0.015 

 7-8/06/57 0.023 0.011 

ค:ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 0.33 0.12 
หมายเหตุ :  ค.ามาตรฐานตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

ท่ีมา :  ตรวจวัดโดย บริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด 
 

  3.2)  ความเร็วและทิศทางลม ในการศึกษาได�ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมจํานวน 3 สถานี 
รวม 2 คร้ัง ครอบคลุมตัวแทนฤดูแล�งและฤดูฝน เช.นเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ สรุปผลการตรวจวัด
ความเร็วและทิศทางลมในภาพรวมได�ว.า กระแสลมที่พัดผ.านสถานีตรวจวัดเป*นลมสงบ (Calm) ถึงลมเบา (Light 
Air) ตามเกณฑ!ของกรมอุตุนิยมวิทยา และส.วนใหญ.เป*นลมเบา (Light Air) ที่มีความเร็วลมอยู.ในช.วง  
1-5 กิโลเมตรต.อช่ัวโมง สรุปผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 (แสดงรายละเอียด 
ในภาคผนวก 2) ดังนี้  
   (1) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมคร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการเมื่อวันที่ 
19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 ผลการตรวจวัดแสดงในตารางท่ี 3.2-6 และผังแสดงความเร็วและทิศทางลม  
ดังแสดงในรูปท่ี 3.2-10 สรุปดังนี้ 
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    (1.1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) กระแสลมที่พัดผ.านส.วนใหญ.พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต� (SW) 
มีความเร็วลม 1.7 เมตรต.อวินาที จัดเป*นลมอ.อน (Light Air) ตามเกณฑ!ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา  
    (1.2) พื้นท่ีชุมชนตําบลทุ:งลุยลาย สรุปผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม คร้ังที่ 1 
ตัวแทนฤดูแล�ง ดังนี้ 
      - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย กระแสลม 
ส.วนใหญ.พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต� (SSW) มีความเร็วลม 2.2 เมตรต.อวินาที รองลงมาเป*นลมที่พัดจาก 
ทิศใต� (S) และทิศตะวันออก (W) โดยกระแสลมที่พัดผ.านสถานีตรวจวัดทั้งหมด เป*นลมอ.อน (Light Air) ตาม
เกณฑ!ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา  
      - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย กระแสลมส.วนใหญ.พัดมา
จากทิศตะวันตกเฉียงใต� (SW) มีความเร็วลม 1.7 เมตรต.อวินาที กระแสลมที่พัดผ.านจัดเป*นลมอ.อน (Light Air)  
   (2) การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ดําเนินการเมื่อวันที่ 
5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผลการตรวจวัดแสดงในตารางท่ี 3.2-6 และผังแสดงความเร็วและทิศทางลม  
ดังรูปท่ี 3.2-11 สรุปดังนี้ 
    (2.1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) มีความเร็วลมต่ํากว.า 0.5 เมตรต.อวินาที จัดเป*นลมสงบ 
(Calm) ตามเกณฑ!ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยา 
    (2.2) พื้นท่ีชุมชนตําบลทุ:งลุยลาย สรุปการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมคร้ังที่ 2 
ตัวแทนฤดูฝน ดังนี้ 
     - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย กระแสลม 
ส.วนใหญ.พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) มีความเร็วลม 2.0 เมตรต.อวินาที จัดเป*นลมอ.อน (Light Breeze) 
ตามเกณฑ!ความเร็วลมผิวพื้นของกรมอุตุนิยมวิทยาจะรู�สึกมีลมพัดปะทะหน�า ใบไม�เคลื่อนไหว 
     - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย กระแสลมส.วนใหญ.พัดมา
จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) มีความเร็วลม 2.0 เมตรต.อวินาที จัดเป*นลมอ.อน (Light Breeze)  
 

ตารางท่ี 3.2-6 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ  
  คร้ังท่ี 1 (ฤดูแล�ง) และคร้ังท่ี 2 (ฤดูฝน)  

สถาน ี ทิศทางลมส:วนใหญ: 
ความเร็วลมส:วนใหญ:  

(เมตรต:อวินาที) 
1. ตรวจวัดครัง้ท่ี 1 (ตัวแทนฤดแูล�ง) วันท่ี 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 
- สถานีที่  1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิของเขื่อนจุฬาภรณ!  
(ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลงัน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

SW 1.7 

- สถานีที่  2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย SSW 2.2 
- สถานีที่  3 สํานกังานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย SW 1.7 
2. ตรวจวัดครั้งท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) วันท่ี 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
- สถานีที่  1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! 
(ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

- น�อยกว.า 0.5 

- สถานีที่  2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย NW 2.0 
- สถานีที่  3 สํานกังานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย NW 2.0 
ท่ีมา : ตรวจโดย บริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

 
 

สถานีท่ี 1 บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

 
 

สถานีท่ี 2  โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย 

 
 

สถานีท่ี 3  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 

ท่ีมา :  สํารวจและเก็บตัวอย.างโดยบริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.2-10  ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 

 
 

สถานีท่ี 1  บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 
 

 
 

สถานีท่ี 2  โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพตําบลทุ.งลุยลาย 

 

 
 

สถานีท่ี 3  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ.งลุยลาย 

ท่ีมา :  สํารวจและเก็บตัวอย.างโดยบริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด เมื่อวันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.2-11  ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน)  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

3.2.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 
 

 3.2.3.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อศึกษาระดับเสียงและความสั่นสะเทือนบริเวณที่ตั้งโครงการ พื้นที่ใกล�เคียง และบริเวณ
เส�นทางขนส.งวัสดุอุปกรณ!ที่ใช�ในการก.อสร�างโครงการ  
 2) เพื่อประเมินผลกระทบด�านเสียงและความสั่นสะเทือนจากการพัฒนาโครงการ ที่คาดว.าจะ
เกิดขึ้นต.อพื้นที่ชุมชน หรือพื้นที่อ.อนไหวต.างๆ ที่อยู.ใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ 
 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไขและติดตามผลกระทบด�านเสียงและความสั่นสะเทือน  
  

 3.2.3.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับระดับความดังของเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
จากเอกสารรายงานต.างๆ ที่เก่ียวข�อง รวมทั้งรวบรวมและศึกษาข�อมูลรายละเอียดแผนงาน กิจกรรมการ
ก.อสร�างจาก กฟผ. 
 2)  การสํารวจภาคสนาม มีรายละเอียดดังนี้ 
  (2.1) สถานีตรวจวัดเสียงและความสั่นสะเทือน กําหนดสถานีตรวจวัดในบริเวณที่จะก.อสร�าง
โครงการและพิจารณาจากชุมชนหรือพื้นที่ไวต.อผลกระทบและอยู.ในเส�นทางขนส.งวัสดุอุปกรณ!ก.อสร�าง โดย

กําหนดจํานวน 3 สถานี เช.นเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (ดูรูปท่ี 3.2-8 และรูปท่ี 3.2-9 ประกอบ)  
  (2.2) ช.วงเวลาตรวจวัด ดําเนินการ 2 คร้ัง ครอบคลุมฤดูแล�งและฤดูฝนในช.วงเวลาเดียวกับ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  (2.3) ดัชนีที่ตรวจวัด ประกอบด�วย 
   - เสียง ทําการศึกษาระดับเสียงในป>จจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (Background Noise) 
การตรวจวัดใช� Sound Level Meter ที่ระดับ 1.2-1.5 เมตรจากระดับพื้นดิน ดัชนีที่ตรวจวัด ประกอบด�วย ระดับเสียง
เฉลี่ยใน 24 ช่ัวโมง (Leq 24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ซึ่งจะนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ นอกจากนั้นจะตรวจวัด L90 เพื่อนําไปใช�ประกอบการประเมิน
ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมโครงการ และตรวจวัด Ldn เพื่อเป*นตัวแทนของระดับเสียงช.วงกลางวัน-กลางคืน 
   - ความสั่นสะเทือน ทําการศึกษาความสั่นสะเทือน ด�วยวิธีการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ตามมาตรฐาน DIN 4150 โดยวิเคราะห!หาค.าอัตราความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และความถ่ี 
 

3.2.3.3 ผลการศึกษา 
  

 ในการศึกษาได�ดําเนินการตรวจสอบข�อมูลทุติยภูมิจากหน.วยงานต.างๆ ในบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ  
และพื้นที่ใกล�เคียง กล.าวได�ว.าไม.มีข�อมูลหรือผลการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการสํารวจ   
สภาพท่ัวไปของแหล.งกําเนิดเสียงและความสั่นสะเทือน รวมทั้งการตรวจวัดในพื้นที่ศึกษาโครงการ แสดงดังนี้  



 

 

 

 

3-27 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 1) การตรวจวัดระดับเสียง ได�ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงจํานวน 3 สถานี รวม 2 คร้ัง ครอบคลุม

ตัวแทนฤดูแล�งและตัวแทนฤดูฝน ผลการตรวจวัดระดับเสียงในภาพรวมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ พบว.าระดับเสียง
อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 
เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป ซึ่งกําหนดให�มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) ไม.เกิน 70 dB (A) และ

ค.าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม.เกิน 115 dB (A) แสดงดังตารางท่ี 3.2-7  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง คร้ังที่ 1 

และคร้ังที่ 2 (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 3) ได�ดังนี้   

  1.1) การตรวจวัดระดับเสียง คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 19-22 

มีนาคม พ.ศ. 2557 สรุปได�ว.าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสูงสุดมีค.าอยู.ในเกณฑ!มาตรฐาน
ระดับเสียงท่ัวไป ดังนี้ 

   (1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) บริเวณจะก.อสร�างโครงการเป*นพื้นที่ว.างท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!และอยู.ในขอบเขต
พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ!ของ กฟผ. แหล.งกําเนิดเสียงป>จจุบันคือ เสียงของการระบายน้ําจากเขื่อนผ.านอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิมลงสู.ลําน้ําพรม ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค.าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) อยู.ในช.วง 
47.3-57.0 dB(A) และค.าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) อยู.ในช.วง 67.1-78.9 dB(A) ซึ่งอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียง
ท่ัวไป 

   (2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ตรวจวัดบริเวณชุมชนตามแนวเส�นทางคมนาคมเข�าสู.เขื่อนจุฬาภรณ! 

และที่ตั้งโครงการเช.นเดียวกับการศึกษาด�านคุณภาพอากาศ ป>จจุบันระดับเสียงในชุมชนตําบลทุ.งลุยลาย  
มีสภาพเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนต.างๆ เกิดจากกิจกรรมในชีวิตประจําวัน 
เช.น การขนส.ง การก.อสร�างท่ัวไป และไม.มีกิจกรรมใดที่ก.อให�เกิดเสียงดังหรือความสั่นสะเทือนอย.างต.อเนื่อง 
สถานีตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่ตําบลทุ.งลุยลาย มี 2 สถานี ซึ่งอยู.ในเส�นทางขนส.ง 
วัสดุอุปกรณ! แสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงคร้ังที่ 1 ตัวแทนฤดูแล�ง ดังนี้ 

    - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย  ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

มีค.าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู.ในช.วง 57.6-61.3 dB(A) และค.าระดับเสียงสูงสุดอยู.ในช.วง 87.7-91.7 dB(A) 
โดยค.าระดับเสียงดังกล.าว และอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
    - สถานีท่ี 3  สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค.า

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู.ในช.วง 54.3-58.1 dB(A) และค.าระดับเสียงสูงสุดอยู.ในช.วง 82.0-100.8 dB(A) 
โดยค.าระดับเสียงดังกล.าวอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
  1.2) ผลการตรวจวัดระดับเสียง คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ดําเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5-8 

มิถุนายน พ.ศ. 2557 ดังนี้ 

   (1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCา    
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) ผลการตรวจวัดมีค.าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู.ในช.วง 48.0-52.2 dB(A) 

และค.าระดับเสียงสูงสุดในช.วง 78.3-95.4 dB(A) ซึ่งอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
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ตารางท่ี 3.2-7 ผลการตรวจวัดระดับเสียงท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
   คร้ังท่ี 1 (ฤดูแล�ง) และคร้ังท่ี 2 (ฤดูฝน) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  [dB (A) ] 

Leq 24 hr L90 Lmax Ldn 
1. การตรวจวัดครั้งท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) วันท่ี 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 
- สถานีท่ี 1 บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าลง 
ลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ท่ีต้ังโครงการ
โรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

19-20/03/57 57.0 44.6 78.9 63.9 

20-21/03/57 47.3 46.3 73.0 50.8 

21-22/03/57 48.2 44.3 67.1 51.6 

- สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
ตําบลทุ.งลุยลาย 

19-20/03/57 57.6 47.2 87.7 59.6 

20-21/03/57 61.3 47.8 91.7 62.7 

21-22/03/57 60.5 50.4 87.6 62.0 

- สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบล 
ทุ.งลุยลาย 

19-20/03/57 58.1 43.8 100.8 65.4 

20-21/03/57 55.6 42.0 83.2 62.9 

21-22/03/57 54.3 41.8 82.0 60.8 

2. การตรวจวัดครั้งท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) วันท่ี 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

- สถานีท่ี 1 บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าลง 
ลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (ท่ีต้ังโครงการ
โรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) 

5-6/06/57 51.0 53.7 78.3 57.6 

6-7/06/57 52.2 52.3 95.4 60.0 

7-8/06/57 48.0 48.9 79.2 54.6 

- สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
ตําบลทุ.งลุยลาย 

5-6/06/57 59.3 57.6 95.5 64.3 

6-7/06/57 59.9 57.2 85.0 64.4 

7-8/06/57 59.0 57.2 103.4 65.8 

- สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบล 
ทุ.งลุยลาย 

5-6/06/57 49.9 47.6 90.5 56.3 

6-7/06/57 49.4 43.5 71.5 55.6 

7-8/06/57 55.3 48.8 105.1 64.6 

ค:ามาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 70 - 115 - 
หมายเหตุ : มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด 

 
  (2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ผลการตรวจวัดระดับเสียงคร้ังที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน ดังนี้ 

    - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย ผลการตรวจวัดมีค.า

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู.ในช.วง 59.0-59.9 dB(A) และค.าระดับเสียงสูงสุดมีค.าอยู.ในช.วง 85.0-103.4 dB(A) 
ซึ่งยังอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
    - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย ผลการตรวจวัดมีค.าระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง อยู.ในช.วง 49.4-55.3 dB(A) และค.าระดับเสียงสูงสุดมีค.าอยู.ในช.วง 71.5-105.1 dB(A) ซึ่งยังอยู.
ในเกณฑ!มาตรฐานระดับเสียงท่ัวไป 
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 2) ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน ได�ดําเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนครอบคลุมตัวแทน 

ฤดูแล�ง ตัวแทนฤดูฝน ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ จํานวน 3 สถานี พบว.า

ความสั่นสะเทือนไม.อยู.ในระดับที่ก.อให�เกิดอันตรายต.อสุขภาพของประชาชนและไม.มีผลกระทบต.ออาคาร  

ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน คร้ังที่ 1 และคร้ังที่ 2 สรุปดังนี้ 

  2.1) ผลการตรวจวัดการตรวจวัดความส่ันสะเทือน คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการ

เมื่อวันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 ในช.วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง ผลการตรวจวัด 

แสดงดังตารางท่ี 3.2-8 ดังนี้ 

   (1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการ
โรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) ไม.สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได� 

   (2) บริเวณตําบลทุ:งลุยลาย ตรวจวัดความสั่นสะเทือนคร้ังที่ 1 ตัวแทนฤดูแล�ง มีดังนี้ 

    - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย มีค.าความเร็วอนุภาค

สูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ที่ตรวจวัดได�เท.ากับ 0.44 มิลลิเมตรต.อวินาที ณ ความถ่ี (Frequency) 

75.90 Hz ซึ่งคนท่ัวไปจะรู�สึกได�เพียงเล็กน�อย และไม.มีผลกระทบต.ออาคาร ดังตารางท่ี 3.2-9 
    - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย ไม.สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได� 

  2.2) การตรวจวัดการตรวจวัดความส่ันสะเทือน คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ดําเนินการเมื่อ

วันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนคร้ังที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน แสดงดังตารางท่ี 3.2-8 
ดังนี้ 

   (1) บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCา
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 1) มีค.าความเร็วอนภุาคสงูสดุที่ตรวจวัดได�เท.ากับ 0.18 มิลลิเมตรต.อวนิาที 

ณ ความถ่ี (Frequency) 2.10 Hz ซึ่งคนท่ัวไปจะรู�สึกได�เพียงเล็กน�อย และไม.มีผลกระทบต.ออาคาร 

   (2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ตรวจวัดความสั่นสะเทือนสรุปดังนี้ 

    - สถานีท่ี 2 โรงพยาบาลส:งเสริมสุขภาพตําบลทุ:งลุยลาย มีค.าความเร็วอนุภาค

สูงสุดที่ตรวจวัดได�เท.ากับ 1.32 มิลลิเมตรต.อวินาที ณ ความถ่ี (Frequency) 81.90 Hz ซึ่งคนท่ัวไปจะรู�สึกได�

เพียงเล็กน�อย และไม.มีผลกระทบต.ออาคาร 
    - สถานีท่ี 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ:งลุยลาย ไม.สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได� 

    เมื่อนําผลการตรวจวัดทั้ง 2 คร้ัง มาเปรียบเทียบกับระดับความสั่นสะเทือนที่ก.อให�เกิด

อันตรายต.อสุขภาพของประชาชนและการรับรู� แสดงดังตารางท่ี 3.2-9  พบว.า ผลการตรวจวัดในช.วงเวลาดังกล.าว

อยู.ในระดับที่สามารถรู�สึกได�เพียงเล็กน�อย และเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ!มาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือน

เพื่อปองกันผลกระทบต.ออาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 

ผลการตรวจวัดในช.วงเวลาดังกล.าวอยู.ในระดับที่ไม.มีผลกระทบต.ออาคาร 
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ตารางที่  3.2-8  ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 (ฤดูแล�ง) และครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ค:าสูงสุดของความเร็วอนุภาค 
ที่ตรวจพบ 

มาตรฐาน [1] มาตรฐาน [2] 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
(มม./วินาที) 

ความถี่ แกน 
ผลกระทบ 

ต:อปฏิกิริยาของมนุษย2 
ผลกระทบ 

ต:อสิ่งก:อสร�าง 
1. การตรวจวัดครั้งที่ 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) วันที่ 19-22 มีนาคม พ.ศ. 2557 

- สถานที่ 1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!          
(ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน 
จุฬาภรณ!) 

19-22/03/57 
 

ND 
 

ND 
 

- - - 

- สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ

ตําบลทุ.งลุยลาย 

19-20/03/57 

20-21/03/57 
21-22/03/57 

0.29 

0.29 
0.44 

34.70 

58.50 
75.90 

Transverse 

Longitudinal 
Longitudinal 

 

รู�สึกได�เพียงเล็กน�อย 
ไม.มีผลกระทบต.อ

อาคาร 

- สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบล      
ทุ.งลุยลาย 

19-22/03/57 ND ND - - - 

2. การตรวจวัดครั้งที่ 2 (ตัวแทนฤดูฝน) วันที่ 5-8 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

- สถานที่ 1 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!           
(ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน
จุฬาภรณ!) 

5-6/06/57 
6-7/06/57 
7-8/06/57 

0.14 
0.18 
ND 

21.60 
2.10 
ND 

Longitudinal 
Transverse 

- 
รู�สึกได�เพียงเล็กน�อย 

ไม.มีผลกระทบต.อ
อาคาร 

- สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส.งเสริมสุขภาพ
ตําบลทุ.งลุยลาย 

5-6/06/57 
6-7/06/57 
7-8/06/57 

1.32 
0.43 
1.06 

81.90 
43.66 
70.60 

Vertical 
Vertical 
Vertical 

รู�สึกได�เพียงเล็กน�อย 
ไม.มีผลกระทบต.อ

อาคาร 

- สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบล      
ทุ.งลุยลาย 

5-8/06/57 
 

ND 
 

ND 
 

- - - 

หมายเหตุ :   PPV  =  Peak Particle Velocity หมายถึง ค.าความเร็วอนุภาคสูงสุด หน.วยเป*นมิลลิเมตรต.อวินาที  
  [1]  =  มาตรฐานกําหนดระดับความสั่นสะเทือนที่ก.อให�เกิดอันตรายต.อสุขภาพของประชาชนและการรับรู� (Reiher and Meister) 
  [2]  =  มาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบต.ออาคาร (อาคารประเภทที่ 2) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 
  ND  =  non-detect   ไม.สามารถตรวจวัดความสั่นสะเทือนได�ที่ความเร็วอนุภาคต่ํากว.า 0.13 มิลลิเมตรต.อวินาที 

ที่มา : ตรวจวัดโดย บริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นท! จํากัด 
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ตารางท่ี 3.2-9 ผลกระทบเนื่องจากความส่ันสะเทือนท่ีมีต:อคนและอาคารสิ่งปลูกสร�าง 
ความเร็วอนุภาคสูงสดุ 

ผลกระทบต:อมนุษย2 ผลกระทบต:อโครงสร�างอาคาร 
(ม.ม./วินาท)ี (นิ้ว/วินาท)ี 

0 ถึง 0.15 0-0.006 ไม.สามารถรับความรู�สึกได� ไม.ส.งผลกระทบ/ความเสียหายต.อโครงสร�าง
อาคารทุกประเภท 

0.15 ถึง 0.3 0.006-0.012 ระดับท่ีเป*นไปได�ท่ีจะรับรู� ไม.ส.งผลกระทบ/ความเสียหายต.อโครงสร�าง
อาคารทุกประเภท 

2.0 0.079 รู�สึกได�ถึงความส่ันสะเทือน ไม.เสี่ยงต.อความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับอาคาร
ท่ัวไป หรือโครงสร�างทางสถาป>ตยกรรม 

2.5 0.098 ถ�าความส่ันสะเทือนเป*นไปอย.าง
ต.อเนื่องจะรู�สึกรําคาญ 

ไม.เสี่ยงต.อความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นกับอาคาร
ท่ัวไป หรือโครงสร�างทางสถาป>ตยกรรม 

5.0 0.197 ความส่ันสะเทือนรบกวนต.อคนท่ี
อยู.อาศัยในอาคาร(ระดับท่ีส.งผล
กระทบต.อคนท่ีอยู.บนสะพาน และ
ได�รับในช.วงเวลาสั้นๆ) 

ระดับท่ีจะส.งผลให�เกิดความเสียหายต.อ
โครงการทางสถาป>ตยกรรม บ�านเรือนท่ัวไปท่ี
มีผนังเพดานแบบ Plaster (ส.วนผสมท่ีมีปูน 
ทราย นํ้า และใยต.างๆ) ในกรณท่ีีเป*นผนัง/ฝา
เพดาน แบบท่ียืดหยุ.นจะได�รับความเสียหาย
เพียงเล็กน�อย 

10-15 0.394-0.591 คนจะรู�สึกไม.พอใจถ�าเกิด
แรงส่ันสะเทือนอย.างต.อเนื่อง และ
คนท่ีเดินบนสะพานจะไม.สามารถ
ยอมรับได� 

ระดับความส่ันสะเทือนท่ีสูงกว.าการจราจรปกติ 
ซึ่งจะทําให�เกิดความเสียหายต.อโครงสร�างทาง
สถาป>ตยกรรม และสร�างความเสียหายต.อ
บ�านเรือนเล็กน�อย 

ท่ีมา : Wiffin, A.C.,and D.R.,A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng.,1971 
 

3.2.4  อุทกวิทยาน้ําผิวดิน  
 

 3.2.4.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 
 1)  เพื่อศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในป>จจุบัน ได�แก. ลักษณะ ปริมาณน้ําท.า และปริมาณน้ํานอง
บริเวณพื้นที่โครงการ ตลอดจนระดับน้ํา และสมดุลของน้ํา ในแต.ละฤดูกาล เพื่อศึกษาสภาพอดีต ป>จจุบัน 
และพยากรณ!แนวโน�มในอนาคตของสภาพอุทกวิทยา 
 2)  เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ และอัตราการไหลของน้ํา รวมถึงระดับน้ํา  
และสมดุลของน้ําในแต.ละฤดูกาล ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ และการนําน้ําไปใช�ประโยชน!ในโครงการ 

 3)  เพื่อจัดทํามาตรการข�อเสนอแนะในการปองกัน แก�ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
ด�านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
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 3.2.4.2 วิธีการศึกษา  

 
 1) รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและปริมาณน้ําระบายออกรายวันหรือรายเดือนของเขื่อนต.างๆ  
ที่อยู.ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ได�แก. เขื่อนจุฬาภรณ! และเขื่อนห�วยกุ.ม ตั้งแต.เร่ิมดําเนินการจนถึงป>จจุบัน 
รวมทั้งปริมาณน้ําระบายออกที่ผ.านโรงไฟฟา ปริมาณน้ําระบายเพื่อการชลประทาน และปริมาณน้ําระบายผ.าน
อาคารระบายน้ําล�น จากการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย 
 2) รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําท.ารายเดือน ของสถานีวัดน้ําท.าในลําน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ให�มี
ช.วงสถิติข�อมูลครอบคลุมถึงป>จจุบัน หาค.าเฉลี่ยปริมาณน้ําท.ารายป4 ปริมาณน้ําท.าสูงสุด ต่ําสุด และปริมาณ
น้ําท.ารายป4เฉลี่ยต.อหน.วยพื้นที่ของแต.ละสถานี เพื่อวิเคราะห!การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ํา และลักษณะ
การกระจายตัวในลําน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ.ม 
 3) รวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําหลาก ของสถานีวัดน้ําท.าในลําน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ให�มีช.วงสถิติ
ข�อมูลครอบคลุมถึงป>จจุบัน เพื่อวิเคราะห!การเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลสูงสุดที่เกิดขึ้น 
   

 3.2.4.3 ผลการศึกษา  
   

1) สภาพลุ:มน้ํา ลําน้ําพรมเป*นสาขาของลุ.มน้ําชี มีต�นน้ําจากเทือกเขาเพชรบูรณ!ซึ่งเป*นสันป>นน้ําของ 

ลุ.มน้ําปDาสักกับลุ.มน้ําชี บริเวณลําน้ําพรมตอนบนเหนือเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นภูเขาสูงชันซับซ�อน มีเทือกเขาภูเขียว 
เป*นหุบเขาสูงชันทอดยาวตลอดทางทิศตะวันตกต.อเนื่องตั้งแต.เขื่อนจุฬาภรณ!ถึงเขื่อนห�วยกุ.ม พื้นที่ดังกล.าวอยู.ใน
เขตพื้นที่ปDาไม�ตามกฎหมาย คือ เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาผาผึ้ง ลักษณะของพื้นที่ลุ.มน้ํา
เป*นที่ราบลอนลาดสลับเนินเขาเตี้ยๆ มีลําน้ําพรมไหลผ.านอําเภอเกษตรสมบูรณ! อําเภอภูเขียว อําเภอบ�านแท.น 
จังหวัดชัยภูมิ แล�วไปบรรจบกับลําน้ําเชิญก.อนไหลลงสู.อ.างเก็บน้ําเขื่อนอุบลรัตน! ลําน้ําพรมมีความยาวลําน้ํา
ประมาณ 250 กิโลเมตร 

2) สภาพอุทกวิทยา จากการรวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําจากสถานีวัดน้ําในลุ.มน้ําพรม และข�อมูลจาก กฟผ. 

ได�นํามาศึกษาวิเคราะห!สภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในพื้นที่ศึกษาโครงการ และพื้นที่ลุ.มน้ําพรมท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
โดยพิจารณาจากปริมาณน้ําไหลเข�า และปริมาณน้ําระบายออกของเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ.ม ดังนี้ 

2.1) สถานีวัดน้ําท:าในลุ:มน้ําพรม ได�รวบสถิติข�อมูลปริมาณน้ําท.าจากสถานีวัดน้ําในลุ.มน้ําพรม

ทั้งหมด 4 สถานี (ดังรูปท่ี 3.2-3) ได�แก. สถานีบ�านลาว อําเภอเกษตรสมบูรณ! (รหัสสถานี 041501) สถานี     
เขื่อนจุฬาภรณ! (รหัสสถานี 041502) สถานีบ�านปากห�วยขาม (รหัสสถานี 041504) และสถานีบ�านพร�อมสอง 
(รหัสสถานี 041503) ซึ่งในป>จจุบันสถานีวัดน้ําทั้ง 4 สถานไีม.ได�ทําการตรวจวัดข�อมูล จากข�อมูลสถิติดังแสดง

ในตารางท่ี 3.2-10 สรุปได�ว.า ปริมาณน้ําท.าเฉลี่ยรายป4ของสถานีบ�านลาว (พ.ศ. 2510 – 2515) ซึ่งอยู.ท�ายน้ํา
เขื่อนห�วยกุ.ม มีปริมาณน้ําท.าเฉลี่ยรายป4 152.68 ล�านลูกบาศก!เมตร มากกว.าค.าเฉลี่ยตั้งแต.มีเขื่อนจุฬาภรณ! 
ประมาณร�อยละ 16 เนื่องจากอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ช.วยกักเก็บปริมาณน้ําหลากในช.วงฤดูฝน 
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ตารางท่ี 3.2-10 สถิติปริมาณน้ําท:าของสถานีวัดน้ําท:าในลุ:มน้ําพรม 
พื้นท่ีรับนํ้าฝน อัตราการให�น้ํา

ละติจูด ลองจิจูด (ตร.กม.) รายปG สูงสุด ต่ําสุด ลิตร/วินาที./ตร.กม.

2510 116.62 4.18

2511 168.13 6.04

2512 214.34 ข�อมูลไม.ครบป4

2513 267.32 9.60

2514 119.51 4.28

2515 91.84 3.30

2512 111.26

2514 108.14

2515 87.42 8.66

2516 75.46 7.48

2517 119.7 11.86

2520 79.55

2521 109.52

91.84

111.26 108.14

109.52 79.55บ�านปากห�วยขาม น้ําพรม 16 25 12 101 46 53 819

545101 39 162 16 32 05น้ําพรมเขื่อนจุฬาภรณ!041502

4 041504
ข�อมูลไม.ครบป4

ข�อมูลไม.ครบป4

ปริมาณนํ้าท:า (ล�าน ลบ.ม.)ปG พ.ศ. ท่ี

เก็บข�อมูล

1 041501 บ�านลาว 

อ.เกษตรสมบูรณ!

883101 50 2216 20 29น้ําพรม 267.32

ลําดับ

ท่ี

รหัส

สถานี
ช่ือสถานี ลํานํ้า

ตําแหน:งท่ีตั้ง

101 39 48 320 119.70 87.423 041503 บ�านพร�อมสอง น้ําพรม 16 34 11

ท่ีมา : การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย 
 
2.2) ปริมาณน้ําไหลเข�าและระบายออกของเขื่อนจุฬาภรณ2 ได�รวบรวมสถิติข�อมูลปริมาณ

น้ําที่ไหลเข�าและระบายออกจากอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู.ลําน้ําพรม ในช.วงป4น้ํา 2516 ถึง 2556 ดังนี้ 

(1) ปริมาณน้ําไหลเข�า ในช.วงป4น้ํา 2516-2556 ปริมาณน้ําไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!

เฉลี่ยป4ละ 163.73 ล�านลูกบาศก!เมตร เมื่อพิจารณาป4น้ํา 2544-2556 ซึ่งเป*นช.วงที่เร่ิมมีการบริหารจัดการน้ํา 
ตามคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ.มน้ําพรม-เชิญ ปริมาณน้ําที่ไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!เฉลี่ยป4ละ  
172.08 ล�านลูกบาศก!เมตร สูงกว.าปริมาณน้ําเฉลี่ยในป4น้ํา 2516-2543 (ปริมาณเฉลี่ยป4ละ 159.85 ล�าน

ลูกบาศก!เมตร) ซึ่งเป*นช.วงก.อนมีการบริหารจัดการน้ําถึงร�อยละ 7.65 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-11  ปริมาณน้ํา
ไหลเข�าในช.วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย.) 25.81 ล�านลูกบาศก!เมตร คิดเป*นร�อยละ 15 ส.วนที่เหลืออีกร�อยละ 85 
เป*นปริมาณน้ําไหลเข�าในช.วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) 146.27 ล�านลูกบาศก!เมตร  

(2) ปริมาณน้ําระบายลงสู:ลําน้ําพรม ในช.วงป4น้ํา 2516 – 2556 ปริมาณน้ําระบายจาก
อ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู.ลําน้ําพรมเฉลี่ยป4ละ 40.38 ล�านลูกบาศก!เมตร เมื่อพิจารณาป4น้ํา 2544-2556 
ซึ่งเป*นช.วงที่เร่ิมมีการบริหารจัดการน้ํา ปริมาณน้ําระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!เฉลี่ยป4ละ 57.88 ล�านลูกบาศก!เมตร 
สูงกว.าปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยรายป4ในช.วงป4 2516-2543 (มีปริมาณเฉลี่ยป4ละ 32.25 ล�านลูกบาศก!เมตร)  

ซึ่งเป*นช.วงก.อนมีการบริหารจัดสรรน้ําถึงร�อยละ 80 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-12 สัดส.วนการระบายน้ํา 
ในช.วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย.) ประมาณร�อยละ 47.42 และระบายน้ําในช.วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) คิดเป*นร�อยละ 
52.58 ล�านลูกบาศก!เมตร  

2.3) ปริมาณน้ําไหลเข�าและระบายออกของเขื่อนห�วยกุ:ม ได�รวบสถิติข�อมูลปริมาณน้ําท.า 
ที่ไหลและระบายออกจากอ.างเก็บน้ําในช.วงป4น้ํา 2525 ถึง 2556 ดังนี้ 
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(1) ปริมาณน้ําไหลเข�า ในช.วงป4น้ํา 2525-2556 ปริมาณน้ําไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อน 
ห�วยกุ.มเฉลี่ยป4ละ 104.32 ล�านลูกบาศก!เมตร เมื่อพิจารณาป4น้ํา 2544-2556 ซึ่งเป*นช.วงที่เร่ิมมีการบริหาร
จัดสรรน้ํา ปริมาณน้ําที่ไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ.มเฉลี่ยป4ละ 128.68 ล�านลูกบาศก!เมตร มีค.าสูงกว.า
ปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป4ในช.วงป4น้ํา 2525-2543 (ปริมาณเฉลี่ยป4ละ 87.65 ล�านลูกบาศก!เมตร) ซึ่งเป*นช.วง
ก.อนที่จะเร่ิมมีการบริหารจัดการน้ําประมาณร�อยละ 46.82 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-13 ในช.วงป4น้ํา  
2544-2556 ปริมาณน้ําไหลเข�าเฉลี่ยสูงสุดในเดือนตุลาคม 28.11 ล�านลูกบาศก!เมตร และต่ําสุดในเดือน
เมษายน 1.78 ล�านลูกบาศก!เมตร ปริมาณน้ําไหลเข�าในช.วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย.) คิดเป*นร�อยละ 37.49 และ
ช.วงฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) คิดเป*นร�อยละ 62.51   
  ปริมาณน้ําที่ไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ.ม ประกอบด�วย น้ําจากลําน้ําสาขาเหนือ 
เขื่อนห�วยกุ.มเฉลี่ยป4ละ 70.81 ล�านลูกบาศก!เมตร คิดเป*นร�อยละ 55 ของปริมาณน้ําทั้งหมดที่ไหลเข�า 
อ.างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ.ม และน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู.ลําน้ําพรมเฉลี่ยป4ละ 57.87 ล�าน 
ลูกบาศก!เมตร หรือร�อยละ 45 หากพิจารณาปริมาณน้ําในช.วงป4น้ํา 2544-2556 เปรียบเทียบกับช.วงป4น้ํา  
2525-2543 ซึ่งยังไม.มีการบริหารจัดสรรน้ําจะเห็นได�ว.าปริมาณน้ําระบายออกจากอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!
ลงสู.ลําน้ําพรม และปริมาณน้ําทั้งหมดที่ไหลเข�าอ.างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ.มมีค.าสูงกว.าประมาณ 2 เท.า และ  
1.5เท.า ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-14 

(2) ปริมาณน้ําระบายออก ปริมาณน้ําระบายออกจากอ.างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ.มในป4น้ํา  
2544-2556 ซึ่งระบายน้ําตามข�อตกลงของคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ.มน้ําพรม-เชิญ มีปริมาณน้ําระบายเฉลี่ย 
ป4ละ 125.85 ล�านลูกบาศก!เมตร เปรียบเทียบกับก.อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา (ป4น้ํา 2525-2543 ที่มีปริมาณ
น้ําระบายเฉลี่ยป4ละ 83.15 ล�านลูกบาศก!เมตร) มีค.าสูงกว.าถึงร�อยละ 51.34 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-15 
ในช.วงป4 2544-2556 ปริมาณน้ําระบายในช.วงฤดูแล�ง (พ.ย.-เม.ย.) คิดเป*นร�อยละ 36.19 และในช.วงฤดูฝน 
(พ.ค.-ต.ค.) ร�อยละ 63.81   

2.4) การบริหารจัดการน้ําในลุ:มน้ําพรม-เชิญ การระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ!ลงสู.ลําน้ําสุ  
ซึ่งเป*นลําน้ําสาขาของลําน้ําเชิญ และการระบายน้ําจากเขื่อนห�วยกุ.มลงสู.ลําน้ําพรม สรุปได�ดังนี้ 

 - ช.วงป4น้ํา 2525-2543 ก.อนมีคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ.มน้ําพรม-เชิญ มีการระบายน้ําสู.
ลงน้ําพรม-เชิญ คิดเป*นสัดส.วนร�อยละ 42:58 เป*นปริมาณน้ําระบายลงลําน้ําพรมเฉลี่ยป4ละ 83.15  
ล�านลูกบาศก!เมตรต.อป4 และลงลําน้ําสุเฉลี่ยป4ละ 114.27 ล�านลูกบาศก!เมตร 

 - ช.วงป4น้ํา 2544-2556 หลังจากมีคณะทํางานจัดสรรน้ําในลุ.มน้ําพรม-เชิญ ทําหน�าที่
กําหนดหลักเกณฑ!และแนวทางการจัดสรรน้ํา มีการระบายน้ําลงสู.ลําน้ําพรม-เชิญ คิดเป*นสัดส.วนร�อยละ 
55:45 เป*นปริมาณน้ําระบายลงลําน้ําพรมเฉลี่ยป4ละ 125.85 ล�านลูกบาศก!เมตร และลงลําน้ําสุเฉลี่ยป4ละ
104.48 ล�านลูกบาศก!เมตร 

 - ช.วงป4น้ํา 2555 คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส.งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนา 
ลุ.มน้ําพรม-เชิญ ได�กําหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ําในลุ.มน้ําพรม-เชิญ โดยกําหนดสัดส.วนปริมาณน้ํา
ระบายลงลําน้ําพรม (ที่เขื่อนห�วยกุ.ม) และลําน้ําสุเท.ากับร�อยละ 60:40 

 - ช.วงป4น้ํา 2555-2556 มีการระบายน้ําลงสู.ลําน้ําพรม–เชิญ คิดเป*นสัดส.วน 62.61:37.39 
เป*นปริมาณน้ําระบายลงลําน้ําพรมเฉลี่ยป4ละ 111.02 ล�านลูกบาศก!เมตร และลงลําน้ําสุเฉลี่ยป4ละ 66.30 ล�าน
ลูกบาศก!เมตร 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

หน:วย : ล�าน ลบ.ม.

ปGน้ํา เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปG

2516 2.20 5.23 3.29 3.66 6.96 29.87 9.49 5.24 0.59 0.36 1.18 1.77 69.87

2517 1.16 5.90 1.16 1.65 10.39 22.35 48.21 25.80 3.37 3.09 1.77 4.40 129.24

2518 1.05 5.09 10.31 5.12 15.38 49.21 34.64 5.24 4.42 1.54 3.50 2.90 138.49

2519 3.99 19.11 1.13 10.75 35.29 56.64 69.74 19.21 4.36 3.03 0.76 1.05 225.07

2520 1.19 9.83 5.14 1.27 14.44 97.97 14.88 3.38 1.96 1.39 0.60 1.40 153.39

2521 4.38 9.83 2.49 33.95 35.96 198.55 47.82 2.81 1.72 1.06 1.49 1.05 341.13

2522 4.24 13.68 47.99 2.10 9.18 51.92 7.88 2.28 1.34 0.99 0.88 1.84 144.28

2523 1.88 9.02 34.07 7.73 13.51 47.96 29.06 5.79 2.11 0.83 0.71 0.94 153.54

2524 5.16 14.71 2.93 17.52 15.50 23.27 21.28 8.64 1.85 1.98 1.04 1.68 115.60

2525 2.84 3.84 4.55 2.72 9.06 60.41 37.95 9.51 3.21 2.33 1.39 0.83 138.67

2526 0.67 6.14 6.81 5.37 30.73 44.26 40.23 10.91 3.42 2.57 2.07 2.54 155.68

2527 2.84 3.86 18.15 4.45 5.82 40.05 49.91 6.33 2.48 1.79 1.32 1.33 138.32

2528 2.76 9.98 5.69 9.17 7.00 63.40 53.35 10.70 3.10 2.31 1.25 1.09 169.81

2529 4.16 16.16 5.67 4.26 15.99 26.67 14.10 4.58 2.30 1.29 1.56 5.15 106.65

2530 2.81 9.56 8.92 2.36 24.83 57.70 46.60 10.81 2.83 1.98 1.72 0.88 171.01

2531 6.13 26.10 23.16 4.19 13.34 31.12 124.90 9.02 3.31 2.03 1.24 2.11 246.65

2532 1.69 10.95 5.42 6.85 8.84 28.18 56.01 5.75 2.19 1.13 1.54 3.26 131.86

2533 1.98 22.07 25.41 7.59 5.09 18.33 71.98 9.39 2.67 1.08 1.01 1.28 167.82

2534 1.16 13.25 7.72 0.93 98.31 51.66 35.89 5.48 8.11 5.75 0.93 1.96 231.17

2535 1.18 2.96 2.38 5.84 26.11 47.12 20.52 3.49 2.46 1.27 0.72 0.68 115.35

2536 2.17 4.11 0.96 1.27 2.65 27.64 4.61 0.48 0.85 0.35 0.60 2.13 47.73

2537 2.19 12.50 9.90 16.82 28.42 54.25 19.32 3.60 3.23 2.10 1.05 0.83 154.42

2538 3.48 10.33 0.80 5.00 22.87 55.19 29.88 4.45 2.02 2.15 2.68 2.07 139.02

2539 4.93 14.97 6.81 5.13 13.14 70.11 29.79 25.71 3.66 3.32 1.97 2.81 180.49

2540 4.79 3.35 2.81 3.14 7.21 17.12 38.70 2.90 1.64 1.18 0.99 1.89 74.88

2541 2.02 4.86 2.41 8.77 31.13 35.96 8.45 3.64 1.53 0.69 0.67 0.31 96.87

2542 6.10 13.87 13.09 6.23 12.90 45.32 57.52 12.28 3.41 2.40 1.60 1.09 164.67

2543 24.61 55.58 40.85 14.59 37.73 129.06 48.27 9.81 4.27 2.51 1.50 3.00 374.04

2544 2.00 13.00 9.69 8.33 36.50 27.69 25.01 6.73 3.13 2.21 0.82 0.75 128.61

2545 2.20 11.94 8.67 2.55 40.14 75.55 52.22 17.46 7.19 3.78 3.77 5.68 281.98

2546 4.20 3.14 3.80 12.11 19.29 37.78 10.53 2.14 2.06 1.89 1.90 1.31 94.84

2547 1.95 8.46 56.70 10.10 11.83 20.66 2.70 2.25 0.63 0.61 0.49 0.98 111.87

2548 1.59 3.36 3.56 8.66 3.97 65.19 15.64 10.68 2.19 1.93 0.81 1.50 122.04

2549 11.44 9.40 5.17 9.05 12.04 47.93 52.61 6.47 3.29 1.51 0.83 1.45 160.29

2550 3.53 11.94 3.86 3.75 17.97 33.11 64.90 5.93 3.83 1.47 1.35 1.68 147.31

2551 8.05 10.40 12.09 7.75 14.99 37.99 35.69 50.56 4.48 3.32 1.00 3.96 187.47

2552 4.14 12.78 4.41 3.38 13.64 69.27 56.68 6.86 3.75 3.20 1.70 0.91 175.66

2553 2.30 6.04 4.18 11.24 35.69 65.73 133.03 12.21 6.66 2.72 3.81 3.78 282.20

2554 5.73 26.78 24.77 7.01 27.18 107.33 46.46 9.27 4.33 2.85 2.79 5.08 266.38

2555 3.66 8.88 6.38 6.07 13.92 52.08 30.24 9.92 7.38 4.66 0.94 1.45 144.10

2556 1.54 2.90 3.31 8.68 11.46 56.71 34.71 5.97 3.96 1.40 2.70 0.94 134.29

เฉล่ีย 2544-2556 4.02 9.93 11.28 7.59 19.89 53.62 43.11 11.27 4.07 2.43 1.76 2.27 172.08

เฉล่ีย 2516-2556 3.81 11.36 10.89 7.25 19.91 53.13 39.79 9.11 3.20 2.05 1.48 1.99 163.73

เฉล่ีย 2516-2543 3.71 12.03 10.71 7.09 19.92 52.90 38.25 8.12 2.80 1.88 1.35 1.87 159.85

สูงสุด 24.61 55.58 56.70 33.95 98.31 198.55 133.03 50.56 8.11 5.75 3.81 5.68 374.04

ต่ําสุด 0.67 2.90 0.80 0.93 2.65 17.12 2.70 0.48 0.59 0.35 0.49 0.31 47.73

หมายเหตุ : 1. ป4 นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป4

               2. ค.าเฉล่ียป4 2544-2556 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรนํ้าตามคณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ.มนํ้าพรม-เชิญ

               3. ค.าเฉล่ียป4 2516-2556 คือ ค.าเฉล่ียต้ังแต.มีเข่ือนจุฬาภรณ!

               4. ค.าเฉล่ียป4 2516-2543 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีเข่ือนจุฬาภรณ!และก.อนมีการบริหารจัดสรรนํ้า

               5. ค.าสูงสุดและตํ่าสุดพิจารณาในช.วงป4 2516-2556

ท่ีมา :  การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557

ตารางท่ี 3.2-11 สถิติปริมาณน้ําท:าไหลเข�าอ:างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ2 ปGน้ํา 2516-2556 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-12 สถิติปริมาณน้ําระบายออกจากเขื่อนจุฬาภรณ2ลงสู:ลําน้ําพรม ปGน้ํา 2516-2556 

 

หน:วย : ล�าน ลบ.ม.

ปGนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปG

2516 0.00 0.00 0.00 2.10 0.68 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 0.00 0.00 13.99

2517 9.14 0.00 10.15 1.13 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.46

2518 6.33 0.00 0.00 0.00 11.78 0.00 0.00 2.17 4.37 0.00 0.00 0.00 24.67

2519 0.00 0.00 9.49 0.00 0.00 0.00 23.89 5.27 0.00 0.00 0.00 0.00 38.64

2520 0.00 5.86 0.00 4.47 13.81 0.00 6.24 2.69 7.84 0.00 8.61 0.00 49.55

2521 0.00 0.00 7.35 0.00 0.00 124.72 25.15 5.52 0.00 0.99 8.67 0.00 172.41

2522 0.00 0.00 0.00 0.00 3.79 2.79 0.00 5.78 0.00 0.00 0.00 0.00 12.35

2523 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2524 0.00 0.00 11.47 0.00 29.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 46.30

2525 0.00 9.96 0.00 19.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.27

2526 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2527 0.00 0.00 0.00 0.00 17.68 4.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22.24

2528 0.00 0.00 7.70 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.46

2529 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2530 0.00 0.00 0.00 21.65 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.47

2531 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.21

2532 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.07

2533 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.26

2534 0.00 0.00 0.00 10.63 3.50 8.29 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 6.03 32.50

2535 10.69 0.00 0.00 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 25.20

2536 0.00 0.00 11.53 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.04 21.64

2537 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.12 0.00 8.12

2538 0.00 0.00 0.00 6.00 6.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 5.03 17.23

2539 0.00 0.00 5.05 13.99 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.58 27.62

2540 0.00 0.00 6.99 14.96 7.11 0.00 0.00 0.00 0.00 7.47 0.00 0.00 36.55

2541 0.00 6.04 0.00 9.85 0.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.73 24.46

2542 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.10 0.00 19.10

2543 0.00 0.00 10.37 0.00 0.00 79.82 12.36 0.00 0.00 12.48 9.26 0.00 124.29

2544 0.00 0.00 8.73 13.69 3.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.22 0.00 36.63

2545 0.00 0.97 20.88 3.79 13.57 0.00 9.73 2.28 0.00 0.86 13.28 2.04 67.40

2546 0.00 0.00 23.00 3.00 2.78 1.22 0.00 8.37 0.00 0.00 3.01 4.29 45.67

2547 0.00 4.16 1.22 0.00 0.00 1.07 10.87 0.00 13.66 5.02 0.00 4.39 40.39

2548 0.00 0.00 7.09 4.99 8.64 0.00 0.00 0.00 0.00 4.29 11.32 2.92 39.25

2549 0.00 0.00 17.05 12.72 17.22 0.00 0.05 0.00 0.00 5.02 12.04 10.12 74.22

2550 0.00 0.00 27.18 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 2.88 14.38 5.29 49.73

2551 0.00 0.00 0.00 16.10 8.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.42 5.03 41.05

2552 0.00 0.00 5.53 9.59 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 10.54 13.93 6.81 57.49

2553 0.00 0.00 12.08 0.00 0.00 0.00 56.39 0.00 0.00 7.33 22.46 6.74 104.98

2554 0.00 0.00 4.91 13.45 4.56 0.00 14.09 0.00 0.00 10.37 13.29 10.55 71.22

2555 8.59 0.00 10.65 0.63 0.00 0.00 0.00 0.00 9.58 11.12 18.69 4.48 63.74

2556 0.00 0.00 8.78 1.58 0.00 0.00 0.07 0.00 0.00 9.23 24.15 16.78 60.58

เฉล่ีย 2544-2556 0.66 0.39 11.32 6.12 5.41 0.18 7.02 0.82 1.79 5.13 12.94 6.11 57.88

เฉล่ีย 2516-2556 0.85 0.78 5.54 5.22 4.82 5.43 5.49 1.06 0.86 2.14 5.42 2.78 40.37

เฉล่ีย 2516-2543 0.93 0.96 2.86 4.80 4.54 7.86 4.78 1.17 0.44 0.75 1.93 1.23 32.25

สูงสุด 10.69 9.96 27.18 21.65 29.72 124.72 62.21 11.20 13.66 12.48 24.15 16.78 172.41

ต่ําสุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ : 1. ป4 นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป4

               2. ค.าเฉล่ียป4 2544-2556 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรนํ้าตามคณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ.มนํ้าพรม-เชิญ

               3. ค.าเฉล่ียป4 2516-2556 คือ ค.าเฉล่ียต้ังแต.มีเข่ือนจุฬาภรณ!

               4. ค.าเฉล่ียป4 2516-2543 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีเข่ือนจุฬาภรณ!และก.อนมีการบริหารจัดสรรนํ้า

               5. ค.าสูงสุดและตํ่าสุดพิจารณาในช.วงป4 2516-2556

ที่มา :  การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-13 สถิติปริมาณน้ําท:าไหลเข�าอ:างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ:ม ปGน้ํา 2525-2556 
 

   

หน:วย : ล�าน ลบ.ม.

ปGนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปG

2525 0.47 12.98 0.86 19.79 0.55 20.06 21.97 2.02 0.78 0.28 0.26 0.27 80.29

2526 0.28 0.32 2.98 6.36 12.94 20.54 29.32 7.79 1.00 0.62 0.39 0.36 82.90

2527 0.67 2.11 4.80 0.62 16.88 12.14 16.74 0.66 0.25 0.20 0.01 0.43 55.51

2528 0.72 3.88 7.54 22.20 0.47 18.54 22.79 4.23 0.50 0.06 0.07 0.17 81.17

2529 2.87 19.69 1.17 0.18 6.11 8.91 8.13 1.49 0.29 0.02 0.02 0.69 49.57

2530 0.10 7.24 3.26 19.43 16.72 30.69 23.73 5.08 0.74 0.44 0.13 0.21 107.77

2531 1.63 10.24 16.99 3.41 1.20 9.91 104.21 2.47 0.74 0.14 0.22 0.19 151.35

2532 0.41 10.99 3.38 1.49 2.88 10.25 33.97 1.48 0.40 0.12 0.06 0.76 66.19

2533 0.08 8.92 9.59 1.17 9.75 7.24 52.97 3.23 0.56 0.06 0.00 0.05 93.62

2534 0.00 3.40 2.82 10.10 23.28 32.07 21.02 1.37 1.35 0.91 0.15 4.44 100.91

2535 10.12 0.76 1.97 12.46 14.97 19.14 16.73 1.79 0.35 0.25 0.01 5.11 83.66

2536 0.60 1.17 12.17 4.18 0.35 12.09 1.28 0.00 0.04 0.00 0.08 7.82 39.78

2537 0.65 7.62 4.38 4.41 4.25 14.80 5.16 0.28 0.25 0.00 7.47 0.10 49.37

2538 0.32 3.17 4.84 7.95 13.01 30.57 11.92 0.88 0.25 0.02 1.08 5.10 79.11

2539 1.31 7.35 5.65 16.63 7.20 21.44 13.24 26.55 0.37 0.22 0.00 7.18 107.14

2540 0.64 1.03 5.98 16.00 10.61 4.88 18.51 0.03 0.00 7.03 0.14 0.13 64.98

2541 0.04 7.95 0.14 9.76 8.33 7.61 5.36 0.77 0.51 0.08 0.00 7.17 47.72

2542 2.92 8.02 8.93 3.86 6.61 20.58 36.00 5.00 0.39 0.00 15.18 0.01 107.50

2543 5.83 22.59 18.74 6.19 9.25 105.90 23.80 2.00 0.00 13.07 8.55 0.84 216.76

2544 0.32 2.33 12.53 13.95 11.47 7.86 25.49 2.00 0.21 0.15 10.13 0.04 86.48

2545 0.55 5.10 24.27 2.54 22.17 52.74 26.17 10.78 0.69 2.18 12.78 3.51 163.48

2546 1.29 0.74 24.95 7.53 6.96 24.31 5.75 10.39 0.26 0.15 3.55 5.76 91.64

2547 0.45 9.60 18.54 1.96 5.74 6.23 11.70 5.19 14.58 4.76 0.00 3.74 82.49

2548 1.24 1.57 7.59 6.40 9.56 30.90 2.37 8.18 0.19 4.17 10.70 3.21 86.08

2549 3.80 4.49 18.84 12.34 25.37 21.19 33.77 1.10 0.45 6.25 9.66 11.23 148.49

2550 0.47 3.29 27.55 1.09 4.46 11.13 23.37 1.14 0.23 1.79 15.46 5.17 95.15

2551 1.06 5.93 1.00 15.11 14.00 31.26 24.12 26.99 0.71 0.08 11.77 5.44 137.47

2552 0.75 7.83 6.61 9.70 16.77 22.85 22.31 1.15 0.39 11.02 15.38 5.65 120.41

2553 0.19 2.42 14.46 8.39 17.99 34.17 130.40 3.49 1.40 7.16 24.54 7.97 252.58

2554 1.56 3.35 10.69 16.46 12.44 50.48 34.76 1.86 4.61 11.65 13.16 13.58 174.60

2555 10.91 1.87 10.55 2.81 1.60 19.61 11.83 0.72 5.15 9.30 20.01 5.15 99.51

2556 0.50 2.47 12.97 7.67 9.25 37.02 13.38 1.23 0.66 10.44 21.96 16.99 134.52

เฉล่ีย 2544-2556 1.78 3.92 14.66 8.15 12.14 26.90 28.11 5.71 2.27 5.32 13.01 6.73 128.68

เฉล่ีย 2525-2556 1.65 5.95 9.59 8.50 10.10 23.66 26.01 4.42 1.20 2.89 6.34 4.01 104.32

เฉล่ีย 2525-2543 1.56 7.34 6.12 8.75 8.70 21.44 24.57 3.53 0.46 1.24 1.78 2.16 87.65

สูงสุด 10.91 22.59 27.55 22.20 25.37 105.90 130.40 26.99 14.58 13.07 24.54 16.99 252.58

ต่ําสุด 0.00 0.32 0.14 0.18 0.35 4.88 1.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 39.78

หมายเหตุ : 1. ป4นํ้าเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป4

                 2. ค.าเฉลี่ยป4 2544-2556 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรนํ้าตามคณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ.มนํ้าพรม-เชิญ

                 3. ค.าเฉล่ียป4 2525-2556 คือ ค.าเฉลี่ยต้ังแต.มีเข่ือนห�วยกุ.ม

                 4. ค.าเฉลี่ยป4 2525-2543 คือ ค.าเฉล่ียในช.วงท่ีเริ่มมีเข่ือนห�วยกุ.มและก.อนมีการบริหารจัดสรรนํ้า

                 5. ค.าสูงสุดและตํ่าสุดพิจารณาในช.วงป4 2525-2556

ท่ีมา :  การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557



 

 

 

 

3-38 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-14 สัดส:วนของปริมาณน้าํท่ีไหลเข�าสู:อ:างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ:ม ปGน้ํา 2525-2556 

 

2525 29.27 51.04 80.29

2526 0.00 82.90 82.9

2527 22.24 33.28 55.51

2528 25.46 55.70 81.17

2529 0.00 49.57 49.57

2530 30.47 77.30 107.77

2531 62.21 89.14 151.35

2532 5.07 61.12 66.19

2533 8.26 85.36 93.62

2534 32.50 68.42 100.91

2535 25.20 58.46 83.66

2536 21.64 18.16 39.78

2537 8.12 41.25 49.37

2538 17.23 61.88 79.11

2539 27.62 79.52 107.14

2540 36.55 28.45 64.98

2541 24.46 23.26 47.72

2542 19.10 88.40 107.5

2543 124.29 92.47 216.76

2544 36.63 49.85 86.48

2545 67.40 96.08 163.48

2546 45.67 45.97 91.64

2547 40.39 42.10 82.49

2548 39.25 46.83 86.08

2549 74.22 74.27 148.49

2550 49.73 45.41 95.15

2551 41.05 96.42 137.47

2552 57.49 62.92 120.41

2553 104.98 147.58 252.58

2554 71.22 103.38 174.6

2555 63.74 35.77 99.51

2556 60.58 73.94 134.52

เฉล่ีย 2544-2556 57.87 70.81 128.68

เฉล่ีย 2525-2556 39.75 64.57 104.32

เฉล่ีย 2525-2543 27.35 60.30 87.65
หมายเหตุ : 1. ป4น้ําเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป4

               2. ค.าเฉลี่ยป4 2544-2556 คือ ค.าเฉลี่ยในช.วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรน้ําตามคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ.มน้ําพรม-เชิญ

               3. ค.าเฉลี่ยป4 2525-2556 คือ ค.าเฉลี่ยตั้งแต.มีเขื่อนห�วยกุ.ม

               4. ค.าเฉลี่ยป4 2525-2543 คือ ค.าเฉลี่ยในช.วงท่ีเริ่มมีเข่ือนห�วยกุ.มและก.อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา

ที่มา :  การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557

ล�านลูกบาศก2เมตร

      ปGนํ้า      

 ปริมาณนํ้าระบายจาก

อ:างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ2   

 ลงลํานํ้าพรม

 ปริมาณนํ้าไหลเข�า

อ:างเก็บนํ้าเข่ือนห�วยกุ:ม

 ปริมาณนํ้าจากลํานํ้าสาขา

เหนืออ:างเก็บนํ้าเข่ือนห�วยกุ:ม
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-15 สถิติปริมาณน้ําระบายออกจากอ:างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ:ม ปGน้ํา 2525-2556 

 

หน:วย : ล�าน ลบ.ม.

ปGนํ้า เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รายปG

2525 5.20 0.06 9.44 20.23 3.29 1.86 20.97 1.22 0.37 0.00 4.96 0.06 67.66

2526 0.62 11.02 0.00 0.00 9.85 14.54 29.02 6.39 0.05 0.12 6.41 0.07 78.09

2527 0.08 3.03 12.38 3.40 12.66 11.73 1.46 0.41 0.01 1.38 8.21 0.39 55.14

2528 0.06 0.06 14.24 24.25 0.00 5.30 17.81 4.53 0.07 5.41 3.87 0.04 75.64

2529 1.74 10.59 2.14 13.13 0.03 6.59 8.28 3.39 0.06 5.40 0.06 0.05 51.46

2530 0.27 3.87 6.85 17.26 15.13 15.11 23.88 4.32 0.00 5.31 4.77 0.07 96.84

2531 0.96 7.28 11.72 1.78 5.19 10.35 97.71 1.71 0.00 9.46 3.18 0.90 150.24

2532 0.33 5.86 1.09 6.50 7.04 0.85 24.57 0.84 0.03 7.40 3.47 0.40 58.38

2533 2.45 1.37 12.55 6.32 10.79 1.22 40.27 3.91 0.72 7.55 5.00 2.54 94.69

2534 0.78 1.33 2.89 9.12 9.37 28.80 18.91 0.73 1.13 6.09 5.67 8.06 92.88

2535 2.62 1.04 10.23 12.31 4.58 9.91 14.85 2.28 2.49 5.69 5.47 3.85 75.32

2536 0.80 0.21 12.67 8.12 0.62 0.02 6.02 0.00 0.00 0.00 3.06 6.95 38.47

2537 0.00 0.00 0.01 4.64 11.13 3.78 2.79 5.55 2.94 1.98 8.44 0.76 42.02

2538 1.98 2.75 7.98 2.48 9.59 19.60 8.74 0.53 0.02 11.30 3.52 7.98 76.47

2539 0.00 1.76 10.60 13.92 8.47 8.18 7.82 26.19 3.67 6.01 5.13 5.39 97.14

2540 1.40 0.00 7.47 14.71 9.29 0.00 13.81 5.09 0.01 11.62 0.77 0.00 64.17

2541 0.00 4.01 4.50 5.80 6.49 0.00 2.22 2.08 1.00 7.56 3.51 7.26 44.43

2542 1.13 4.53 6.53 6.77 8.27 20.58 31.53 4.88 6.80 7.59 7.22 3.96 109.79

2543 0.32 17.75 24.74 7.34 11.81 98.16 20.06 1.08 7.23 12.32 7.81 2.43 211.05

2544 2.14 3.06 15.24 14.55 8.55 2.20 17.37 1.80 4.69 6.82 11.49 2.73 90.64

2545 0.22 6.09 24.64 3.79 18.36 37.45 24.45 10.87 5.37 10.51 13.22 1.14 156.11

2546 0.01 1.94 27.80 4.96 9.88 11.12 7.95 1.73 0.00 13.58 5.17 3.79 87.93

2547 0.96 5.32 12.57 6.72 12.50 5.04 14.28 4.88 4.30 12.88 0.88 4.89 85.22

2548 0.00 1.51 11.37 1.25 13.76 13.70 5.19 2.34 3.46 13.32 12.11 6.37 84.38

2549 1.21 2.99 20.56 8.62 24.80 10.95 33.93 0.57 9.98 8.44 11.16 12.91 146.12

2550 0.00 0.06 28.79 4.35 0.00 1.84 19.25 0.07 5.82 8.41 14.68 6.41 89.68

2551 0.00 0.00 7.74 18.20 10.06 16.64 23.69 27.78 5.31 6.78 14.11 5.94 136.25

2552 1.29 0.39 8.52 11.68 15.50 12.02 21.99 0.07 9.12 10.35 19.44 7.20 117.57

2553 2.04 0.00 15.22 5.61 10.54 29.02 128.56 3.62 11.07 9.93 23.85 9.36 248.82

2554 1.41 4.43 10.75 18.78 2.31 43.42 33.20 1.99 14.09 15.79 12.06 13.01 171.24

2555 7.21 0.00 13.20 3.57 1.71 6.26 8.91 0.02 10.34 12.90 19.38 6.23 89.73

2556 5.07 0.00 14.31 5.44 5.65 25.85 12.08 1.94 8.23 6.77 26.11 20.86 132.31

เฉล่ีย 2544-2556 1.66 1.98 16.21 8.27 10.28 16.58 26.99 4.44 7.06 10.50 14.13 7.76 125.85

เฉล่ีย 2525-2556 1.32 3.20 11.52 8.92 8.66 14.75 23.17 4.15 3.70 7.77 8.57 4.75 100.50

เฉล่ีย 2525-2543 1.09 4.03 8.32 9.37 7.56 13.50 20.56 3.95 1.40 5.90 4.76 2.69 83.15

สูงสุด 7.21 17.75 28.79 24.25 24.80 98.16 128.56 27.78 14.09 15.79 26.11 20.86 248.82

ต่ําสุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 38.47

หมายเหตุ : 1. ป4น้ําเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป4

               2. ค.าเฉลี่ยป4 2544-2556 คือ ค.าเฉลี่ยในช.วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรน้ําตามคณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ.มน้ําพรม-เชิญ

               3. ค.าเฉลี่ยป4 2525-2556 คือ ค.าเฉลี่ยต้ังแต.มีเข่ือนห�วยกุ.ม

               4. ค.าเฉลี่ยป4 2525-2543 คือ ค.าเฉลี่ยในช.วงท่ีเริ่มมีเข่ือนห�วยกุ.มและก.อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา

               5. ค.าสูงสุดและตํ่าสุดพิจารณาในช.วงป4 2525-2556

ที่มา :  การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2557
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

3.2.5 คุณภาพน้ําผิวดิน 
 

 3.2.5.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อศึกษาสภาพและวิเคราะห!คุณภาพน้ําผิวดินในป>จจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการและ
แหล.งกําเนิดกิจกรรมที่มีผลต.อการปนเป\]อนคุณภาพน้ําผิวดินในป>จจุบัน 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ครอบคลุมทั้งระยะก.อสร�าง
และดําเนินโครงการที่คาดว.าจะเกิดขึ้นต.อคุณภาพน้ําผิวดิน 
 3) เสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข ลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบต.อคุณภาพ 
น้ําผิวดินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในระยะก.อสร�างและระยะดําเนินการ 
 

 3.2.5.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับคุณภาพน้ําในแม.น้ําพรม จากหน.วยงานต.างๆ เช.น กรมควบคุมมลพิษ 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมจังหวัดชัยภูมิ และการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย เป*นต�น 
 2)  การสํารวจ เก็บตัวอย.างและวิเคราะห!คุณภาพน้ําผิวดิน มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1) สถานีเก็บตัวอย.างน้ํา การกําหนดสถานีเก็บตัวอย.างน้ําผิวดิน พิจารณาจากบริเวณที่คาดว.าจะ
ได�รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! มีสถานีสํารวจและเก็บตัวอย.าง

คุณภาพน้ําผิวดินในแม.น้ําพรม รวม 5 สถานี แสดงดังรูปท่ี 3.2-12 
   - สถานีที่ 1  บริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! พิกัด 47Q 782594 mE และ 1830232 mN  
   - สถานีที่ 2  บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!  
       (ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!) พิกัด 47Q 782848 mE 

และ 1829911 mN  
   - สถานีที่ 3  บริเวณลําน้ําพรม บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม เป*นระยะ  

1.5 กิโลเมตร พิกัด 47Q 783602 mE และ 1829060 mN  
   - สถานีที่ 4  บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําของเขื่อนห�วยกุ.ม พิกัด 47 Q 798262 mE และ 

1816368 mN  
   - สถานีที่ 5 บริเวณลําน้ําพรม บริเวณสะพานบ�านแก�งตาดไซ พิกัด 47 Q 78890 mE และ 

1813095 mN 
  2.2) ช.วงเวลาการเก็บตัวอย.าง ดําเนินการเก็บตัวอย.าง 2 คร้ัง ได�แก. คร้ังที่ 1 เป*นตัวแทนคุณภาพน้ํา 
ในฤดูแล�ง (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) และคร้ังที่ 2 เป*นตัวแทนคุณภาพน้ําในฤดูฝน  (เดือนมิถุนายน 2557) 
  2.3) ดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห! ได�กําหนดดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการศึกษาจํานวน 
28 ดัชนี ครอบคลุมลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ โลหะหนัก และคุณสมบัติเพื่อการชลประทาน 
ซึ่งในการวิเคราะห!ตัวอย.างน้ําเป*นไปตามวิธีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหล.งน้ําผิวดิน 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
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ในแหล.งน้ําผิวดิน ที่กําหนดให�เป*นไปตามวิธีมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห!ตัวอย.างน้ําและน้ําเสียใน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater 22th Edition, 2012 โดย APHA, AWWA และ WEF  

ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-16 
   ทั้งนี้ ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินที่วิเคราะห!ได�จะเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพน้ําใน 
แหล.งน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 8 พิจารณาตามลักษณะการใช�
ประโยชน!แหล.งน้ําในป>จจุบัน โดยคุณภาพน้ําในบริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! (สถานีที่ 1) และบริเวณ
อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (สถานีที่ 2) จะเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพน้ําใน 
แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ที่กําหนดการใช�ประโยชน!เป*นแหล.งน้ําที่ได�รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไป และใช�ประโยชน!เพื่อ
การอนุรักษ!สัตว!น้ํา การประมง ว.ายน้ําและกีฬาทางน้ํา  
   ส.วนคุณภาพน้ําบริเวณลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการ (สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 และสถานีที่ 5) 
จะเปรียบเทียบกับค.ามาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่กําหนดการใช�ประโยชน!เป*นแหล.งน้ํา 
ที่ได�รับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านการฆ.าเช้ือ
โรคตามปกติและผ.านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไป และใช�ประโยชน!การเกษตร 
 

 3.2.5.3 ผลการศึกษา  
 

 1) ผลการรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับคุณภาพน้ําผิวดิน

ของแหล.งน้ําที่อยู.ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการและใกล�เคียง จากเอกสารและรายงานจากหน.วยงานที่เก่ียวข�อง 
พบว.า ในป4 พ.ศ. 2553 การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย ได�ตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 
และลําน้ําพรมบริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!)  

จํานวน 2 สถานี (ดูรูปท่ี 3.2-12 ประกอบ)  และแสดงผลการวิเคราะห!คุณภาพน้ําผิวดินของแต.ละสถานี 

ดังตารางท่ี 3.2-17 สรุปได�ดังนี้ 

  - สถานีที่ 1 บริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! (CB-WQ-01) คุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!ดีมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา (D0) เท.ากับ 6.70 มิลลิกรัมต.อลิตร ความเป*นกรดและด.างเท.ากับ 6.2 และปริมาณ 
ไนเตรตในหน.วยไนโตรเจนน�อยกว.า 0.05 มิลลิกรัมต.อลิตร  
  - สถานีที่ 2 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! (CB-WQ-02)  
เป*นลําน้ําพรมบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! คุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!ดี มีปริมาณออกซิเจน
ละลายน้ํา (D0) เท.ากับ 7.60 มิลลิกรัมต.อลิตร ความเป*นกรดและด.างเท.ากับ 6.5 และปริมาณไนเตรตใน
หน.วยไนโตรเจนน�อยกว.า 0.05 มิลลิกรัมต.อลิตร 
  เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพน้ําของทั้ง 2 สถานีกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล.งน้ําผิวดินตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 กล.าวได�ว.า แหล.งน้ําดังกล.าวมีคุณภาพ
โดยรวมอยู.ในเกณฑ!ดีตามมาตรฐานแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 คือ เป*นแหล.งน้ําที่สามารถใช�ประโยชน!เพื่อ
การอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปและสามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอนุรักษ!
สัตว!น้ํา การประมง การว.ายน้ําและกีฬาทางน้ํา   
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  รูปท่ี 3.2-12 สถานีสํารวจและเก็บตัวอย:างคุณภาพน้าํผิวดิน นิเวศวทิยาทางน้าํ 
    และการประมง บริเวณพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 
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ตารางท่ี 3.2-16  ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินท่ีตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห2  
ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห2 

● ลักษณะสมบัติทางกายภาพ 

 1.  อุณหภูมิ  Temperature Thermometer 

 2.  ความนําไฟฟา Conductivity Electrical Conductivity Method 

 3.  ความโปร.งใส Transperency Secchi Disc 

 4.  ความขุ.น  Turbidity Nephelometric Method 

 5.  สารแขวนลอยทั้งหมด Total Suspended Solids: TSS Total Suspended Solids Dried (In-House  
Method sps T02) 

 6.  สารที่ละลายได�ทั้งหมด  Total Dissolved Solids: TDS Total Dissolved Solids Dried at 104+2c  
(In-House Method SPS T03)  

● ลักษณะสมบัติทางเคมี 

 7.  ความเป*นกรดและด.าง  pH Electrometric Method 

 8.  ออกซิเจนละลาย  Dissolved Oxygen: DO Azide Modification Method 

 9.  บโีอดี  Biochemical Oxygen Demand: BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

10. ไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน Nitrate – Nitrogen Cadmium Reduction Method 

11. แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจน Ammonia – Nitrogen Distillation Nesslerization 

12. ฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัส Phosphate – Phosphorus Ascorbic Acid Method 

13. คลอไรด!  Chloride : CI Argentometric Method 

14. ความกระด�าง  Total Hardness  EDTA Titrimetric  Method 

15. ความเป*นด.าง Alkalinity Titrimetric  Method 

16. คาร!บอเนต  Carbonate alkalinity Titrimetric  Method 

17. ไบคาร!บอเนต  Bicarbonate alkalinity Titrimetric  Method 

18. น้ํามันและไขมัน  Grease & Oil Soxhlet Extraction 

● ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ  
19. แบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมด  Total Coliform Bacteria: TCB MPN Technique 

20. แบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!ม  Fecal Coliform Bactria: FCB MPN Technique 

● โลหะหนัก  
21. เหล็ก  Iron: Fe Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 

22. แคดเมียม  Cadmium: Cd Electrothermal, AAS Method 

23. ตะกั่ว  Mercury: Pb Electrothermal, AAS Method 

24. ปรอท  Lead: Hg Cold Vapour AAS Method 
● ลักษณะสมบัติเพื่อการชลประทาน 
25. โซเดียม  Sodium: Na Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 
26. โปตัสเซียม  Potassium: K Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 
27. แคลเซียม  Calcium: Ca Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 
28. แมกนีเซียม  Magnesium: Mg Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนห�องปฏิบัติการวิเคราะห!คุณภาพสิ่งแวดล�อม  
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ตารางท่ี 3.2-17   ผลการตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ2 
    ของการไฟฟCาฝ.ายผลิตแห:งประเทศไทย ปG พ.ศ. 2553 
ลําดับ 

ท่ี 
ดัชนีตรวจวิเคราะห2 หน:วย 

สถานีตรวจวัด 
วิธีการตรวจวัด 

เกณฑ2
มาตรฐาน* CB-WQ-01 CB-WQ-02 

1. สภาพน้ํา (Appearance**) - ใส ใส Observation - 

2. อุณหภูมิ (Temperature**) oC 26 25 Thermometer ธ′ 

3. ความเป*นกรดและด.าง 
(pH at 25 oC**) 

- 6.2 6.5 pH meter 5.0-9.0 

4. ความนําไฟฟา (Conductivity**) µs/cm 109 291 Conductivity Meter - 

5. ความขุ.น (Turbidity**) NTU 4 5 Nephelometric - 

6. สารที่ละลายได�ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

mg/L 82 207 Dried at 103-105oC - 

7. สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total Suspended Solids) 

mg/L 1 1 Dried at 103-105oC - 

8. ความเป*นด.าง 
(Total Alkalinity (as CaCO3)) 

mg/L 54 156 Titration  - 

9. ความกระด�าง 
(Total Hardness (as CaCO3)) 

mg/L 48 128 EDTA Titrimetric 
Method 

- 

10. แคลเซียม (Calcium : Ca) mg/L 36 105 EDTA Titrimetric 
Method 

- 

11. แมกนีเซียม 
(Magnesium : Mg) 

mg/L 12 23 Calculation - 

12. คลอไรด! (Chloride : CI) mg/L 0.3 0.4 Argentometric - 

13. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 3 4 Turbidimetric - 

14. เหล็ก (Iron : Fe) mg/L 0.35 0.46 Phenanthroline - 

15. ฟอสเฟต (Total Phosphate) mg/L 0.48 0.93 Amino Method - 

16. ไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน  
(Nitrate – Nitrogen) 

mg/L <0.05 <0.05 Cadmium Reduction 5 

17. ออกซิเจนละลาย 
(Dissolved Oxygen**) 

mg/L 6.70 7.60 Azide modification >6 

18. กsาซไฮโดรเจนซัลไฟด! 
(Hydrogen Sulfide**) 

mg/L <1.0 <1.0 Titration - 

19. กsาซคาร!บอนไดออกไซด! 
(Carbon Dioxide**) 

mg/L 4.20 2.50 Titration - 

หมายเหตุ :    * เกณฑ!มาตรฐานของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติ ฉบับที่ 8  
    (พ.ศ. 2537) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล.งน้ําผิวดิน  
   **  ตรวจวัดในภาคสนาม โดยการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, ป4 พ.ศ. 2553 
  สถานีเก็บตัวอย:าง  ประกอบด�วย 
  - CB-WQ-01  คือ  สถานีที่ 1 บริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 
  - CB-WQ-02  คือ  สถานีที่ 2 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!  

ท่ีมา : การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย, 2553 
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 2) การสํารวจและเก็บตัวอย:าง การศึกษาจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่
ศึกษาโครงการ รวม 5 สถานี จํานวน 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
และคร้ังที่ 2 (ตัวแทนฤดูฝน) เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 แสดงกิจกรรมเก็บตัวอย.างและคุณภาพน้ําผิวดิน
ดังรูปท่ี 3.2-13 (แสดงผลการวิเคราะห!คุณภาพน้ําผิวดิน คร้ังที่ 1 ตัวแทนฤดูแล�ง และคร้ังที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน 
ดังภาคผนวก 4) สรุปผลการตรวจวิเคราะห!คุณภาพน้ําผิวดินในภาพรวมและแต.ละสถานีดังนี้ 
  2.1)  สรุปผลการตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําผิวดินในภาพรวม  ผลการตรวจวัดและวิเคราะห!
คุณภาพน้ําในภาพรวมบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ สรุปได�ดังนี้ 
   คุณภาพน้ําในภาพรวมของอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! มีคุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดีตามมาตรฐานแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 สามารถใช�
ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านการฆ.าเช้ือโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไป การอนุรักษ!สัตว!น้ํา 
การประมง การว.ายน้ําและกีฬาทางน้ํา ยกเว�นค.าออกซิเจนละลายทั้งสองฤดูที่มีค.าต่ํากว.าเกณฑ!เล็กน�อย 
โดยมีค.า 4.7-5.9 มิลลิกรัมต.อลิตร (เกณฑ!กําหนดไม.น�อยกว.า 6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) และค.าบีโอดีในช.วงฤดูแล�ง 
ที่มีค.าเกินเกณฑ!มาตรฐานโดยมคี.า 2.4-3.5 มิลลิกรัมต.อลิตร (เกณฑ!กําหนดไม.เกินกว.า 1.5 มิลลิกรัมต.อลิตร) 
   ส.วนคุณภาพน้ําในภาพรวมของลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการ มีคุณภาพอยู.ในเกณฑ!พอใช�เป*น
แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สามารถใช�ประโยชน!เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยต�องผ.านการฆ.าเช้ือโรคและ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปและใช�ประโยชน!เพื่อการเกษตร ยกเว�นค.าบีโอดีในช.วงฤดูแล�งที่มีค.าเกินเกณฑ!
มาตรฐานคือ 2.1-3.0 มิลลิกรัมต.อลิตร (เกณฑ!กําหนดไม.เกิน 2.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) 
  2.2) การตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําผิวดิน คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการเก็บตัวอย.าง
ในวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-18 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณ 
พื้นที่ศึกษาโครงการ พบว.าคุณภาพน้ําในอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และลําน้ําพรมบริเวณที่ตั้งโครงการ  
ส.วนใหญ.อยู.เกณฑ!ดี หรือเป*นแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ยกเว�นค.าออกซิเจนละลายและค.าบีโอดีที่มีค.า 
ต่ํากว.ามาตรฐานฯ แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 เล็กน�อยเนื่องจากช.วงฤดูแล�งการระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ!
ลงสู.ลําพรมมีเพียงเล็กน�อย ประกอบกับไม.มีฝนตก ทําให�สภาพน้ําในบริเวณดังกล.าวค.อนข�างนิ่ง มีการไหลเวียน
ของน้ําน�อย ส.วนคุณภาพน้ําในลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการ มีคุณภาพน้ําในภาพรวมอยู.ในเกณฑ!พอใช�  
หรือเป*นแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 สรุปคุณภาพน้ําที่สําคัญแต.ละบริเวณได�ดังนี้ 
   (1) บริเวณอ:างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ2 (สถานีที่ 1) มีคุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดี 
ตามมาตรฐานแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห.งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537   
    - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีอุณหภูมิน้ํา 27.2 องศาเซลเซียส มีค.าความขุ.น  
22 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 0.5 เมตร มีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 7.0 มิลลิกรัมต.อลิตร และปริมาณ
สารที่ละลายได�ทั้งหมด 154.0 มิลลิกรัมต.อลิตร  
    - ลักษณะสมบัติทางเคมี มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.09 ส.วนค.าไนเตรตใน 
หน.วยไนโตรเจน แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจน และฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.252  0.047 
และ 0.017 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ ยกเว�นค.าออกซิเจนละลาย 5.0 มิลลิกรัมต.อลิตร ซึ่งมีค.าต่ํากว.า
มาตรฐานแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 (กําหนดไม.น�อยกว.า 6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) และค.าบีโอดี 2.4 มิลลิกรัม
ต.อลิตร ซึ่งมีค.าเกินเกณฑ!มาตรฐานแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 (กําหนดค.าไม.เกินกว.า 1.5 มิลลิกรัมต.อลิตร)  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
  

  
สถานีท่ี 1 บริเวณอ.างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ! สถานีท่ี 2 บริเวณอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! 

  
สถานีท่ี 3 บริเวณลํานํ้าพรม บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้า 

ลงลํานํ้าเดิม เป*นระยะ 1.5 กิโลเมตร 
สถานีท่ี 4 บริเวณท�ายอาคารระบายนํ้าของเขื่อนห�วยกุ.ม  

        ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ! 

  
สถานีท่ี 5  บริเวณลํานํ้าพรม บริเวณสะพานบ�านแก�งตาดไซ 

ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ! 
การเก็บรักษาตัวอย.างคุณภาพนํ้า 

ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย.างโดยคณะผู�ศึกษา คร้ังที่ 1 ตัวแทนฤดูแล�ง เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
       คร้ังที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.2-13  การเก็บตัวอย:างคุณภาพน้าํผิวดินบรเิวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
  



ตารางที่ 3.2-18 ผลการตรวจวิเคราะห�คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ครั้งที่ 1 (ฤดูแล-ง) และครั้งที่ 2 (ฤดูฝน)  

ดัชนีตรวจวิเคราะห� หน1วย 
ผลการวิเคราะห�1/ มาตรฐานตามการแบ1งประเภท 

คุณภาพน้ําตามการใช-ประโยชน�2/ เก็บตัวอย1างครั้งที่ 1 (ฤดูแล-ง) วันที่ 24-25 มี.ค. 2557 เก็บตัวอย1างครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 2-3 มิ.ย. 2557 
สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. ความโปร�งใส* (Transparency) m 0.5** 0.3** 0.3** 0.3** 0.6** 3.0 2.3 1.0** 1.2** 1.5** - - - 

2. อุณหภูมิ* (Temperature) o C 27.2 25.5 27.4 26.6 31.1 30.2 31.0 33.2 30.1 31.5 ธ′ ธ′ ธ′ 

3. ความเป1นกรดและด�าง (pH)   7.09 7.11 7.12 7.12 7.11 7.09 7.11 7.12 7.12 7.11 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 

4. ความนําไฟฟ=า (Conductivity) �s/cm 55.8 63.8 59.9 89.0 60.1 59.8 171.0 95.5 179.0 185.0 - - - 

5. ความขุ�น (Turbidity) NTU 22.0 15.9 14.7 5.4 5.7 2.7 0.2 0.5 0.2 0.2 - - - 

6. สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/L 7.0 2.0 2.0 1.0 1.0 11.3 6.0 0.2 6.7 4.7 - - - 

7. สารที่ละลายไดQทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/L 154.0 98.0 86.0 102.0 94.0 140.0 106.0 152.0 106.0 144.0 - - - 

8. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) mg/L 5.0 4.7 5.2 5.8 4.9 5.8 5.9 5.8 5.5 6.3 ≮6.0 4.0 2.0 

9. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) mg/L 2.4 3.5 2.4 2.1 3.0 0.5 1.3 0.5 0.8 1.2 ≯1.5 2.0 4.0 

10. น้ํามันและไขมัน (Grease & Oil) mg/L 3.9 4.8 3.2 < 0.1 0.1 < 0.1 1.8 < 0.1 < 0.1 < 0.1 - - - 

11. แอมโมเนียในหน�วยไนโตรเจน (Ammonia-Nitrogen) mg/L 0.047 0.054 0.062 0.171 0.062 0.094 0.029 0.062 < 0.01 0.062 0.5 0.5 0.5 

12. ไนเตรตในหน�วยไนโตรเจน (Nitrate-Nitrogen) mg/L 0.252 0.047 0.040 0.376 0.047 0.164 0.018 0.040 0.093 0.047 5.0 5.0 5.0 

13. ฟอสเฟตในหน�วยฟอสฟอรัส (Phosphate-Phosphorus) mg/L 0.017 0.006 0.032 0.040 0.023 0.017 <0.005 0.032 0.015 <0.005 - - - 

14. คลอไรดa (Chloride : CI) mg/L 1.3 1.3 1.1 1.0 1.4 1.6 2.1 1.1 1.0 1.4 - - - 

15. ความกระดQาง (Total Hardness) mg/L as CaCO3 45.4 54.3 54.3 62.9 50.2 99.8 80.2 97.8 84.1 50.2 - - - 

16. ความเป1นด�าง (Alkalinity) mg/L as CaCO3 54.1 66.3 60.6 146 59.6 97.9 53.8 60.6 114.0 59.6 - - - 

17. คารaบอเนต (Carbonate alkalinity) mg/L as CaCO3 ND ND 15.7 ND ND 0.9 3.7 ND ND 0.9 - - - 

18. ไบคารaบอเนต (Bicarbonate alkalinity) mg/L as CaCO3 54.1 66.3 44.9 146 59.6 97.9 53.8 44.9 114.0 59.6 - - - 

19. โซเดียม (Sodium : Na) mg/L 3.22 3.47 2.89 7.83 2.93 6.52 2.86 65.03 4.9 5.88 - - - 

20. แคลเซียม (Calcium : Ca) mg/L 14.13 15.41 15.99 26.79 13.51 22.16 10.95 99.3 20.46 18.33 - - - 

21. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) mg/L 2.13 2.24 2.18 4.41 2.06 3.60 2.06 7.42 3.07 3.62 - - - 

22. โปตัสเซียม (Potassium : K) mg/L 1.20 1.10 1.13 1.22 1.19 1.31 0.97 0.59 0.92 1.86 - - - 

23. เหล็ก (Total Iron : Fe) mg/L 0.22 1.14 1.23 0.13 0.44 0.07 <0.05 <0.05 0.23 <0.05 - - - 

24. แคดเมียม (Cadmium : Cd) mg/L <0.00005  0.00010 0.00015 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 0.005*** 

0.05**** 

0.005*** 

0.05**** 

0.005*** 

0.05**** 

25. ตะกั่ว (Lead : Pb) mg/L <0.0020 0.0074 0.0046 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 <0.0020 0.05*** 0.05*** 0.05*** 

26. ปรอท (Mercury : Hg) mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.002 0.002 0.002 

27. แบคทีเรียกลุ�มโคลิฟอรaมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 49.0 1,600.0 6.8 33.0 350.0 350.0 33.0 33.0 46.0 23.0 5,000 20,000 - 

28. แบคทีเรียกลุ�มฟjคอลโคลิฟอรaม (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 14.0 350.0 4.0 17.0 34.0 280.0 23.0 17.0 31.0 13.0 1,000 4,000 - 
หมายเหตุ :  1/ ค�าดัชนีตรวจวิเคราะหaทกุค�ามคี�าไม�เกินมาตรฐานฯ  ยกเวQนค�าปริมาณออกซิเจนละลายที่มีค�าไม�นQอยกว�ามาตรฐานฯ ที่กําหนด        
                2/ มาตรฐานตามการแบ�งประเภทคุณภาพน้ําตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลQอมแห�งชาต ิฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล�งน้ําผิวดิน สถานีเก็บตัวอย1าง ประกอบด-วย    

 : *       = ตรวจวัดโดย บริษัท ปuญญา คอนซัลแตนทa จํากัด        สถานีที่  1  บริเวณอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณa   
 : **     = มองเห็นถงึทQองน้ํา         สถานีที่  2  บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิของเขื่อนจุฬาภรณa (ที่ตั้งโรงไฟฟ=าพลังน้ําทQายเขื่อนจุฬาภรณa)  

  :  ***   = น้ําที่มีความกระดQางในรูปของ CaCO3 ไม�เกินกว�า 100 mg/L     สถานีที่  3  บริเวณลําน้ําพรม บริเวณทQายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม เป1นระยะ 1.5 กโิลเมตร 
 : **** = น้ําที่ความกระดQางในรูปของ CaCO3 เกินกว�า 100 mg/L   สถานีที่  4  บริเวณทQายอาคารระบายน้ําของเขื่อนหQวยกุ�ม ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณa 
ที่มา :  วิเคราะหaโดย บริษัท สกิลเทค แอนดa เอนไวรอนเมนทa จํากัด     สถานีที่  5  บริเวณลําน้ําพรม บริเวณสะพานบQานแกQงตาดไซ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณa 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ แบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ 49 เอ็มพีเอ็น 

ต.อ 100 มิลลิลิตร ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 14 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก มีปริมาณเหล็ก 0.22 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัว มีค.าน�อยกว.า 
0.002 และปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร 

   (2) บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCา 
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 2) คุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  

ของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 ดังนี้ 

    - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีอุณหภูมิน้ํา 25.5 องศาเซลเซียส มีค.าความขุ.น 
15.9 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 0.3 เมตร (เห็นถึงพื้นที่ท�องน้ํา) มีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 2.0 มิลลิกรัม
ต.อลิตร และปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 98.0 มิลลิกรัมต.อลิตร  

    - ลักษณะสมบัติทางเคมี มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.11 ส.วนค.าไนเตรตในหน.วย
ไนโตรเจน แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจน และฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.047  0.054 และ 
0.006 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ ยกเว�นมีค.าออกซิเจนละลาย 4.7 มิลลิกรัมต.อลิตร ซึ่งมีค.าต่ํากว.าเกณฑ!
แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 (กําหนดไม.น�อยกว.า 6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) และค.าบีโอดี 3.5 มิลลิกรัมต.อลิตร  
ซึ่งมีค.าเกินเกณฑ!แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 (กําหนดไม.เกินกว.า 1.5 มิลลิกรัมต.อลิตร)   

    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ ปริมาณแบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ 1,600 

เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร  ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต.อ  
100 มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก มีปริมาณเหล็ก 1.14 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัว มีค.า 0.0074 และ

ปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร  

   (3) บริเวณลําน้ําพรมท�ายท่ีตั้งโครงการ เก็บตัวอย.างและวิเคราะห!คุณภาพน้ําใน 

ลําน้ําพรม จํานวน 3 สถานี ได�แก. สถานีที่ 3 ท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นระยะ  
1.5 กิโลเมตร สถานีที่ 4 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนห�วยกุ.ม และสถานีที่ 5 บริเวณ
สะพานบ�านแก�งตาดไซ  ตําบลโนนทอง สรุปได�ว.าคุณภาพน้ําในภาพรวมอยู.ในเกณฑ!พอใช�ตามเกณฑ!มาตรฐาน
คุณภาพน้ําของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 แสดงดังนี้ 

    - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ อุณหภูมิน้ํา 26.6-31.1 องศาเซลเซียส มีค.า 
ความขุ.น 5.4-14.7 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 0.3-0.6 เมตร โดยเห็นถึงพื้นท�องน้ํามีปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด 1.0-2.0 มิลลิกรัมต.อลิตร และปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 86-102 มิลลิกรัมต.อลิตร  

    - ลักษณะสมบัติทางเคมี มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.11-7.12 ค.าออกซิเจน 
ละลาย 4.9-5.8 มิลลิกรัมต.อลิตร และค.าบโีอดี 2.1-3.0 มิลลิกรัมต.อลิตร ส.วนค.าไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน 
แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจน และฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.040-0.376  0.062-0.171 และ 
0.023-0.040 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ ยกเว�นมีค.าบีโอดีอยู.ในช.วง 2.1-3.0 มิลลิกรัมต.อลิตร ซึ่งมีค.าเกิน
เกณฑ!แหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 (กําหนดไม.เกินกว.า 2.0 มิลลิกรัมต.อลิตร)   
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    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ แบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ 6.8-350 

เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 4-34 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก มีปริมาณเหล็ก 0.13-1.23 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัวมีค.าน�อยกว.า 
0.0020-0.0046 และปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร 

  2.3)  การตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําผิวดิน คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ได�ดําเนินการเก็บตัวอย.าง 
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ผลตรวจวิเคราะห!สรุปได�ว.า คุณภาพน้ําในอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!และ
ลําน้ําพรมบริเวณที่ตั้งโครงการ มีคุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดี หรือเป*นแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 
ยกเว�นค.าออกซิเจนละลายมีค.าต่ํากว.ามาตรฐานเล็กน�อย ส.วนคุณภาพน้ําในลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการ 
มีคุณภาพน้ําในภาพรวมอยู.ในเกณฑ!พอใช� หรือเป*นแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 

 (1) บริเวณอ:างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ2 สถานีที่ 1 คุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดี 

ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 สรุปดังนี้ 

  - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีอุณหภูมิน้ํา 30.2 องศาเซลเซียส มีค.าความขุ.น  
2.7 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 3 เมตร มีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 11.3 มิลลิกรัมต.อลิตร และปริมาณ
สารที่ละลายได�ทั้งหมด 140.0 มิลลิกรัมต.อลิตร  

    - ลักษณะสมบัติทางเคมี มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.09 ค.าบีโอดี 0.5 มิลลิกรัม
ต.อลิตร ส.วนค.าไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจนและฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัสมีปริมาณ 
0.164  0.094 และ 0.017 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ ยกเว�นมีค.าออกซิเจนละลาย 5.8 มิลลิกรัมต.อลิตร  
ซึ่งต่ํากว.ามาตรฐานของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 เพียงเล็กน�อย (กําหนดไม.น�อยกว.า 6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) 

    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ  ปริมาณแบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ  

350 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 280 เอ็มพีเอ็นต.อ  
100 มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก  มีปริมาณเหล็ก 0.07 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัวมีค.าน�อยกว.า 

0.002 และปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร 

   (2) บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ2 (ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 : สถานีท่ี 2) คุณภาพน้ําส.วนใหญ.อยู.ในเกณฑ!ดีเป*นแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 สรุปดังนี้ 

    - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ  มีอุณหภูมิน้ํา 31.0 องศาเซลเซียส มีค.าความขุ.น 
0.2 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 2.3 เมตร (เห็นถึงพื้นที่ท�องน้ํา) มีปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด 6.0 มิลลิกรัม
ต.อลิตร และปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 152 มิลลิกรัมต.อลิตร  

    - ลักษณะสมบัติทางเคมี  มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.11 และค.าบีโอดี 1.3 
มิลลิกรัมต.อลิตร ส.วนค.าไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจนและฟอสเฟตในหน.วย
ฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.018  0.029 และน�อยกว.า 0.005 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ  ยกเว�นค.าออกซิเจน
ละลาย 5.9 มิลลิกรัมต.อลิตร ซึ่งต่ํากว.ามาตรฐานของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 2 เพียงเล็กน�อย (กําหนดไม.
น�อยกว.า 6.0 มิลลิกรัมต.อลิตร) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ ปริมาณแบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ  

33 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร  ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 23 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 
มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก  มีปริมาณเหล็กน�อยกว.า 0.05 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัว 

มีค.าน�อยกว.า 0.002 และปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร  

   (3) บริเวณลําน้ําพรมท�ายท่ีตั้งโครงการ ได�แก. สถานีที่ 3 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลง
ลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ! เป*นระยะ 1.5 กิโลเมตร สถานีที่ 4 บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมของ 
เขื่อนห�วยกุ.ม และสถานีที่ 5 บริเวณสะพานบ�านแก�งตาดไซ  ตําบลโนนทอง สรุปได�ว.า คุณภาพน้ําโดยรวม 
ในลําน้ําพรมบริเวณท�ายที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!อยู.ในเกณฑ!พอใช�ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน 
ของแหล.งน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ดังนี้ 

    - ลักษณะสมบัติทางกายภาพ  อุณหภูมิน้ํา 30.1-33.2 องศาเซลเซียส มีค.า 

ความขุ.น 0.2-0.5 เอ็นทียู วัดความโปร.งใสได� 1.0-1.5 เมตร (มองเห็นถึงท�องน้ํา) มีปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด 0.2-6.7 มิลลิกรัมต.อลิตร และปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 106.0-152.0 มิลลิกรัมต.อลิตร  

    - ลักษณะสมบัติทางเคมี  มีค.าความเป*นกรดและด.าง 7.11-7.12 ค.าออกซิเจน 

ละลาย 5.5-6.3 มิลลิกรัมต.อลิตร และค.าบโีอดี 0.5-1.2 มิลลิกรัมต.อลิตร ส.วนค.าไนเตรตในหน.วยไนโตรเจน 
แอมโมเนียในหน.วยไนโตรเจน และฟอสเฟตในหน.วยฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.040-0.093  น�อยกว.า 0.01-
0.062 และน�อยกว.า 0.005-0.032 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ  

    - ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ  ปริมาณแบคทีเรียกลุ.มโคลิฟอร!มทั้งหมดเท.ากับ  
23-46 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร  ส.วนปริมาณแบคทีเรียกลุ.มฟ4คอลโคลิฟอร!มเท.ากับ 13-31 เอ็มพีเอ็น 
ต.อ 100 มิลลิลิตร 

    - โลหะหนัก  มีปริมาณเหล็กน�อยกว.า 0.05-0.23 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณตะก่ัว 
มีค.าน�อยกว.า 0.020 และปรอทน�อยกว.า 0.0005 มิลลิกรัมต.อลิตร  
 

3.2.6 อุทกธรณีวิทยา 
 

3.2.6.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 
1)  เพื่อศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา ได�แก.  ปริมาณการให�น้ํ า ระดับความลึกของบ.อบาดาล 

ทิศทางการไหลของน้ํา ข�อมูลช้ันน้ําบาดาล การใช�น้ําใต�ดินของชุมชน ในพื้นที่ศึกษาโครงการ  
2)  เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  

ที่คาดว.าจะเกิดขึ้นต.อสภาพอุทกธรณีวิทยา 
3)  เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบด�านอุทกธรณีวิทยา 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

3.2.6.2 วิธีการศึกษา  
 

1) รวบรวมข�อมูลสภาพอุทกธรณีวิทยาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด (ชัยภูมิ) มาตราส.วน 
1: 100,000 ป4 พ.ศ. 2542 ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล และหนังสือแหล.งน้ําบาดาลและคู.มือการใช�แผนที่
จังหวัดชัยภูมิ ป4 พ.ศ. 2533 ของกรมทรัพยากรธรณี 

2) รวบรวมข�อมูลบ.อบาดาลจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป4 พ.ศ. 2546 และศึกษาระดับน้ําบาดาล
บริเวณพื้นที่ท�ายโครงการในตําบลทุ.งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ!  
จังหวัดชัยภูมิ 

3) ประเมินสภาพช้ันน้ําบาดาล/น้ําใต�ดินของบริเวณโครงการ เก่ียวกับน้ําบาดาล/น้ําใต�ดิน 
ประกอบด�วย ทิศทางการไหลของน้ําบาดาล/น้ําใต�ดิน ระดับน้ําบาดาล/น้ําใต�ดิน  

 

3.2.6.3 ผลการศึกษา 
 

  1) สภาพอุทกธรณีวิทยา จากแผนที่อุทกธรณีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ มาตราส.วน 1 : 100,000 ของ
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป4 พ.ศ. 2542 สภาพอุทกธรณีวิทยาบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน 
จุฬาภรณ!อยู.ในช้ันหินอุ�มน้ําชุดหินน้ําพอง ส.วนสภาพอุทกธรณีบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด�วย แหล.งน้ํา
บาดาลในช้ันหินแข็ง เป*นช้ันน้ําบาดาลที่กักเก็บตามรอยแตกรอยแยก โพรง และรอยต.อระหว.างช้ันหินแข็ง  

สามารถจําแนกแหล.งน้ําบาดาลและช้ันน้ําบาดาล เรียงลําดับจากอายุน�อยไปหาอายุมาก (รูปท่ี 3.2-14) ดังนี้ 

   1.1) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดเสาขัว อายุยุคครีเทเชียสตอนต�น (Sk) ประกอบด�วย หินทรายแปง 

หินดินดาน สีน้ําตาลแดง แดงปนเทา น้ําตาลเหลือง และหินทรายละเอียดมากถึงปานกลาง เป*นหมวดหิน 
ที่วางตัวอยู.บนหมวดหินพระวิหาร ซึ่งจะมีความแข็ง และเนื้อแน.นน�อยกว.า และจะมีดวง หรือรอยด.าง 
ของเหล็กออกไซด!ปะปนอยู.ในเนื้อหิน ให�ปริมาณน้ําในเกณฑ! 3-6 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง 

   1.2) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดพระวิหาร อายุยุคจูแรสชิก - ครีเทเชียส (Pw) ประกอบด�วย 
หินทรายสีขาว เทา และน้ําตาลเหลือง การประสานของเม็ดทรายค.อนข�างดีมาก น้ําประสานเป*นซิลิกา 
กระจายท่ัวไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย.างเห็นได�ชัด เช.น เทือกเขาภูพาน ภูกระดึง และพระวิหาร 
เป*นต�น ให�ปริมาณน้ําในเกณฑ! 3-6 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง 

   1.3) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดภูกระดึง อายุจูแรสซิก (pk) ประกอบด�วย หินทรายแปง หินทราย 
หินดินดานสีม.วงแดง น้ําตาลแดง และเทาแดง เป*นหินที่ง.ายต.อการผุพัง เนื่องจากส.วนใหญ.เป*นหินทรายแปง
และหินดินดาน น้ําบาดาลได�จากรอยแตก รอยแยก และรอยต.อระหว.างช้ันหิน ความลึกของช้ันน้ําบาดาล
ประมาณ 30-55 เมตร ปริมาณน้ําโดยเฉลี่ย 3-6 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง บางแห.งอาจมากถึง 20 ลูกบาศก!เมตร
ต.อช่ัวโมง คุณภาพน้ําดี แต.ค.อนข�างกระด�างในบางแห.งและช้ันหินอุ�ม 

   1.4) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดน้ําพอง อายุยุคไทรแอสซิกตอนปลาย (Np) ประกอบด�วย หินทราย

และหินดินดาน สีน้ําตาลแดง ม.วงแดง ขนาดเม็ดทรายละเอียดถึงปานกลาง การประสานของเม็ดทรายจะ 
เป*นเหล็กออกไซด! พบมากในเขตจังหวัดเลย ชัยภูมิ และขอนแก.น ให�ปริมาณน้ําน�อยกว.า 3 ลูกบาศก!เมตร 
ต.อช่ัวโมง หรือไม.ได�น้ํา 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 
ท่ีมา :  กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
 1. ข�อมูลอุทกธรณีวิทยา ป4 พ.ศ. 2542 
 2. ข�อมูลบ.อบาดาล ป4 พ.ศ. 2546 

รูปท่ี 3.2-14 สภาพอุทกธรณีวิทยาและทิศทางการไหลของน้าํบาดาลบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

   1.5) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดห�วยหินลาด อายุยุคไทรแอสซิกตอนปลาย (Hl) ประกอบด�วย  

หินกรวดมนเนื้อหินปูน (limestone conglomerate) หินทรายและหินดินดาน สีเทาแดงและเทาดํา เนื่องจาก
ส.วนผสมของเนื้อหินมาจากหินภูเขาไฟ หรือบางส.วนมีหินภูเขาไฟแทรก ให�ปริมาณน้ําน�อยกว.า 3 ลูกบาศก!เมตร 
ต.อช่ัวโมง หรือไม.ได�น้ํา 

   1.6) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชุดน้ําดุก (Nd) ซึ่งอยู.ในช้ันน้ําชุดโคราชตอนล.าง ประกอบด�วย หินทราย  

หินกรวดมน โดยบางส.วนมีหินปูน หินเชิร!ต หินภูเขาไฟเกิดผสมอยู.ท่ัวไป โดยท่ัวไปในหินชุดนี้น้ําบาดาลจะพบ
ในโพรง รอยแตก รอยแยก หรือรอยต.อระหว.างช้ันหิน จะให�น้ําอยู.ในเกณฑ!ปานกลางถึงค.อนข�างมาก 

   1.7) ชั้นหินอุ�มน้ําหินคาร2บอเนต อายุยุคเพอร2เมียน (Pc) ประกอบด�วย ตะกอนหินช้ันที่ได�จาก

การสะสมตัวในทะเล ได�แก. หินทราย หินทรายแปง และหินดินดาน มีหินปูนแทรกสลับ ปริมาณน้ําโดยท่ัวไป 
3-6 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง บางพื้นที่จะได�ปริมาณน้ําอยู.ในเกณฑ!เฉลี่ย 6-10 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง  
บางแห.งสามารถพัฒนาน้ําได�มากกว.า 10 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง คุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!ดี 

   1.8) ชั้นหินอุ�มน้ําหินชั้นกึ่งหินแปร (PCms) ประกอบด�วย หินดินดาน หินทราย หินฟ3ลไลต!  
และหินชนวน น้ําบาดาลในหินช้ันก่ึงหินแปร จะได�น้ําจากรอยแตก รอยเลื่อน รอยต.อของหินหรือบริเวณที่เป*น
หินผุช้ันหนาเท.านั้น น้ําบาดาลที่ได�จึงมีปริมาณค.อนข�างน�อย จะให�น้ําน�อยกว.า 2-10 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง 
 

  2) ระดับน้ําบาดาล และทิศทางการไหล  จากข�อมูลบ.อบาดาล ป4 พ.ศ. 2546 ของกรมทรัพยากร
น้ําบาดาล พบว.าระดับน้ําบาดาลของตําบลในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! และพื้นที่ใกล�เคียง

โครงการ มีความลึกจากระดับผิวดินอยู.ในช.วง 1.05-14.40 เมตร (ตารางท่ี 3.2-19) และทิศทางการไหลของ 
น้ําบาดาล จะไหลจากทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก ซึ่งออกจากพื้นที่โครงการแล�วไหลลงสู.พื้นที่รับน้ํา และ

พื้นที่ชุมชนที่อยู.ทางด�านตะวันออกของที่ตั้งโครงการ ดังรูปท่ี 3.2-14   

 

 3.2.7 คุณภาพน้ําใต�ดนิ 
 

 3.2.7.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
   
 1) ศึกษาสภาพและวิเคราะห!คุณภาพน้ําใต�ดินป>จจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบด�านคุณภาพน้ําใต�ดินที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
 3) เสนอแนะมาตรการปองกันแก�ไขลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบต.อคุณภาพน้ําใต�ดิน 
ที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะก.อสร�างและระยะดําเนินการของโครงการ 
 

 3.2.7.2 วิธีการศึกษา 
  

 1) รวบรวมข�อมูลคุณภาพน้ําใต�ดินบริเวณพื้นที่ท�ายน้ําของโครงการ จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาลหรือ
เอกสารรายงานของหน.วยงานที่เก่ียวข�อง โดยสอดคล�องกับการศึกษาอุทกธรณีวิทยา   
 2)  การเก็บตัวอย.างและวิเคราะห!คุณภาพน้ําใต�ดิน 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

            
  

X Y

จากระดับผิวดิน  (ม.รทก.)  (ลบ.ม./ชม.) เหล็ก คลอไรด2 ความกระด�าง ไนเตรต สารละลายทั้งหมด 

(ม.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.) (มก./ล.)

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

1 ตําบลทุ:งลุยลาย

1.1 P0340 802707 1829604 บ�านทุ.งลุยลาย 01-04-2522 27-04-2522 14.40 420.16 2.27 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 ตําบลห�วยยาง

2.1 P0192 807417 1829644 บ�านปDาว.าน 03-09-2514 13-09-2514 3.50 279.50 10.93 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.30 1.90 13.00 257.00 0.00 332.00

2.2 MJ0225 810167 1830994 โรงเรียนชุมชนบ�านห�วยยาว 09-09-2525 14-09-2525 3.27 257.70 6.36 สูบไฟฟา ใช�ได�-น้ําจืด 6.80 16.00 13.00 177.00 0.00 176.00

อําเภอเกษตรสมบูรณ2 จังหวัดชัยภูมิ

3 ตําบลหนองโพนงาม

3.1 MJ0130 809757 1818144 บ�านวังม.วง 02-06-2524 05-06-2524 8.96 234.04 6.36 สูบไฟฟา ใช�ได�-น้ําจืด 7.60 1.50 17.00 330.00 0.00 800.00

3.2 N0288 814707 1822994 โรงเรียนบ�านหนองไผ. 03-08-2520 10-08-2520 11.34 248.66 5.04 สูบไฟฟา ใช�ได�-น้ําจืด 7.80 2.10 0.00 0.00 0.00 0.00

3.3 N0330 813117 1819204 โรงเรียนบ�านสารจอดเก.า 15-01-2522 22-01-2522 8.45 231.55 3.00 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.50 15.00 0.00 0.00 0.60 0.00

3.4 N0332 809917 1818354 โรงเรียนบ�านวังม.วง 02-05-2522 07-02-2522 8.92 231.08 5.04 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.90 0.23 0.00 0.00 0.90 0.00

4 ตําบลกุดเลาะ

4.1 N0285 816817 1805304 โรงเรียนบ�านศาลา 05-07-2520 12-07-2520 5.95 226.05 5.04 สูบไฟฟา ใช�ได�-น้ําจืด 8.10 5.00 11.00 156.00 0.00 644.00

5 ตําบลบ�านเปCา

5.1 N0297 817707 1815644 โรงเรียนบ�านหญ�านาง 24-12-2520 31-12-2520 13.67 216.33 5.52 สูบไฟฟา ใช�ได�-น้ําจืด 7.70 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00

5.2 MJ0212 817817 1812744 สถานีตํารวจบ�านเปา 06-07-2525 11-07-2525 3.67 226.33 5.75 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.90 2.30 0.00 0.00 0.20 0.00

5.3 MJ0215 817817 1813704 บ�านเปา 22-07-2525 26-07-2525 5.18 224.82 6.18 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ํากร.อย 7.30 5.30 616.00 875.00 60.00 1800.00

6 ตําบลบ�านยาง

6.1 MJ0175 814117 1801304 หน.วยเฉพาะกิจ8021 16-02-2525 19-02-2525 1.05 228.95 3.88 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.10 0.93 20.00 271.00 1.60 608.00

6.2 MJ0410 809567 1803854 วัดบ�านท.าขาม 27-07-2528 31-07-2528 5.70 234.30 4.77 สูบมือโยก ใช�ได�-น้ําจืด 7.50 0.19 27.00 326.00 0.10 516.00

7 ตําบลเกษตรสมบูรณ2

7.1 B0095 815757 1802204 ที่ทําการอําเภอเกษตรสมบูรณ! 21-03-2505 24-03-2505 7.20 222.80 5.45 ไม.ระบุชนิด ใช�ได�-น้ําจืด 7.40 0.02 122.00 606.00 72.00 1032.00

หมายเหตุ : วันที่ตรวจวัดคุณภาพน้ําคือ วันที่เจาะบ.อเสร็จ

ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2546

ชนิดของป�sม สถานะของบ:อ

กรด-เบส

คุณภาพน้ําปริมาณการให�น้ําระดับน้ํา ระดับน้ําบาดาล

วันที่เจาะเสร็จ

พิกัด

ที่ หมายเลขบ:อ สถานที่ วันที่เริ่มเจาะ

ตารางที่ 3.2-19 ระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  2.1) สถานีเก็บตัวอย.างน้ํา การกําหนดสถานีเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําใต�ดิน จะพิจารณาจาก
บริเวณที่อยู.ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! มีสถานีสํารวจและเก็บตัวอย.าง จํานวน 4 สถานี ดังแสดงสถานีเก็บตัวอย.าง 
ในรูปท่ี 3.2-15  สรุปได�ดังนี้ 
   - สถานีที่ 1  บ.อบาดาลบ�านร.องแว. ตําบลทุ.งลุยลาย พิกัด 47Q 795091 mE และ  

1826074 mN (บริเวณศูนย!พัฒนาเด็กเล็กใกล�กับวัดปDาสว.างอารมณ!) 
   - สถานีที่ 2  บ.อบาดาลบ�านปDาว.าน ตําบลห�วยยาง พิกัด 47Q 808833 mE และ  

1830229 mN  (บริเวณใกล�กับวัดถาวรชัยศิริ) 
   - สถานีที่ 3  บ.อบาดาลบ�านใหม.นาเจริญ ตําบลโนนทอง พิกัด 47Q 801091 mE 

และ 1811900 mN 
   - สถานีที่ 4  บ.อบาดาลบ�านกุดเลาะ ตําบลกุดเลาะ พิกัด 47Q 810849 mE และ  

1803638 mN (บริเวณโรงเรียนบ�านกุดเลาะ) 
 2.2) ช.วงเวลาการเก็บตัวอย.าง ดําเนินการเก็บตัวอย.าง 2 คร้ัง ได�แก. คร้ังที่ 1 เป*นตัวแทน
คุณภาพน้ําในฤดูแล�ง (เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) และคร้ังที่ 2 เป*นตัวแทนคุณภาพน้ําในฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 
พ.ศ. 2557) โดยเป*นช.วงเวลาเดียวกับการสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดิน 
  2.3) ดัชนีคุณภาพน้ํา การกําหนดดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะห!จึงเป*นไปตามดัชนีคุณภาพ
น้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� จํานวน 14 ดัชนี ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-20 การวิเคราะห!ตัวอย.างน้ําเป*นไปตามวิธี
มาตรฐานสําหรับการวิเคราะห!ตวัอย.างน้าํและน้ําเสยีใน Standard Method for the Examination of Water and 
Wastewater 22th Edition, 2012 โดย APHA, AWWA และ WEF  
 
ตารางท่ี 3.2-20 ดัชนีคุณภาพน้ําใต�ดินท่ีทําการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห2 

ดัชนีคุณภาพน้ําใต�ดิน วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห2 
ลักษณะสมบัติทางกายภาพ  
1.  สี  (Color)   Spectrophotometric Method 
2.  ความขุ.น  (Turbidity) Naphelometric Method 
3.  ความนําไฟฟา  (Conductivity) Electrical Conductivity Method 
4.  ความเป*นกรดและด.าง  (pH) pH Meter 
ลักษณะสมบัติทางเคมี  
5.  เหล็ก  (Iron : Fe) Atomic Absorption-Direct Aspiration 
6.  แมงกานีส  (Manganese : Mn) Atomic Absorption-Direct Aspiration 
7. ซัลเฟต  (Sulfate: SO4) Turbidimetric Method 
8. คลอไรด!  (Chloride: CI) Argentometric Method 
9. ฟลูออไรด!  (Fluoride: F) SPADNS Colorimetric Method 
10. ไนเตรท  (Nitrate : NO3) Cadmium Reduction Method 
11.  ความกระด�างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Tritrimetric Method 
12. ความกระด�างถาวร  (Non Carbonate) EDTA Tritrimetric Method 
13.  ปริมาณสารท่ีละลายได�ท้ังหมด  (Total Dissolved Solids) Total Dissolved Solids dried at 180 oC 
ลักษณะสมบัติทางบัคเตรี / แบคทีเรีย  
14. อีโคไล   (E. Coli) Multiple Tube Fermentation 

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนห�องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห!คุณภาพสิ่งแวดล�อม 
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รูปท่ี 3.2-15 สถานเีก็บตัวอย:างคุณภาพน้าํใต�ดินบรเิวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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 ดัชนีคุณภาพน้ําใต�ดินที่วิเคราะห!ได� จะเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการในทางวิชาการ 
สําหรับการปองกันด�านสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดล�อมเป*นพิษ พ.ศ. 2551 
 

 3.2.7.3 ผลการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ในการศึกษาได�ดําเนินการรวบรวมข�อมูลด�านคุณภาพน้ําใต�ดิน 
จากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป4 พ.ศ. 2546 และแผนที่แสดงปริมาณการใช�น้ําบาดาล ซึ่งรวบรวมจาก
ฐานข�อมูลบ.อบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาลของตําบลในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!
และพื้นที่ใกล�เคียง สรุปได�ดังนี้ 

  1.1)  ปริมาณน้ําบาดาลท่ีจะพัฒนาได�และคุณภาพน้ําบาดาล จากการศึกษาแผนที่แสดงปริมาณ 
น้ําบาดาลที่คาดว.าจะพัฒนาได�และคุณภาพน้ําบาดาล ในดัชนีปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids:TDS) พื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล�เคียงค.าสารที่ละลายได�ทั้งหมดอยู.ในช.วง 750-1,500 
มิลลิกรัมต.อลิตร (ซึ่งอยู.ในเกณฑ!อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได�ของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ!และมาตรการในทางวิชาการ สําหรับการปองกัน
ด�านสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดล�อมเป*นพิษ พ.ศ. 2551) และปริมาณน้ําที่คาดว.าจะพัฒนาได�อยู.
ในช.วง 2-10 ลูกบาศก!เมตรต.อช่ัวโมง  

  1.2) ข�อมูลรายละเอียดบ:อบาดาล  จากการรวบรวมข�อมูลคุณภาพน้ําใต�ดินของบ.อบาดาล 
ในเขตตําบลทุ.งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบลหนองโพนงาม ตําบลกุดเลาะ ตําบลบ�านเปา ตําบลบ�านยาง 
และตําบลเกษตรสมบูรณ! อําเภอเกษตรสมบูรณ!  คุณภาพน้ําใต�ดินของบ.อบาดาลบริเวณต.างๆ  แสดงดังนี้  

(ดูตารางท่ี 3.2-19 ระดับน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาล ประกอบ) 

   (1) บ:อบาดาลตําบลห�วยยาง  คุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� 

(เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) มีปริมาณคลอไรด!อยู.ในช.วง 13 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 176-332 
มิลลิกรัมต.อลิตร และความกระด�าง 177-257 มิลลิกรัมต.อลิตร ยกเว�นทั้ง 2 บ.อมีค.าเหล็กสูงเกินเกณฑ!
มาตรฐานฯ (มีค.าเหล็ก 1.9-16 มิลลิกรัมต.อลิตร)  

   (2) บ:อบาดาลตําบลหนองโพนงาม  ส.วนใหญ.คุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานน้ําบาดาล 
ที่ใช�บริโภคได� (เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) มีปริมาณคลอไรด!อยู.ในช.วง 17 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณสารที่ละลายได�
ทั้งหมด 800 มิลลิกรัมต.อลิตร และความกระด�าง 330 มิลลิกรัมต.อลิตร อย.างไรก็ตาม มีบ.อบาดาลบางบ.อที่ 
มีค.าเหล็กสูงเกินเกณฑ!มาตรฐานฯ (มีค.าเหล็ก 2.10-15 มิลลิกรัมต.อลิตร)  

   (3) บ:อบาดาลตําบลกุดเลาะ  มีคุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� 
(เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) แต.มีค.าเหล็กสูงเกินเกณฑ!มาตรฐานฯ (มีค.าเหล็ก 5 มิลลิกรัมต.อลิตร)  

   (4) บ:อบาดาลตําบลบ�านเปCา  ส.วนใหญ.มีคุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช�
บริโภคได� (เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) ยกเว�นมีค.าเหล็กสูงเกินเกณฑ!มาตรฐาน (มีค.าเหล็ก 2.3-5.3 มิลลิกรัมต.อ
ลิตร) และบ.อบาดาลโรงเรียนบ�านหญ�านาง ที่มีคุณภาพน้ําไม.เหมาะสมต.อการใช�ประโยชน!ตามมาตรฐาน 
น้ําบาดาลที่ใช�บริโภคเนื่องจากมีค.าเกินเกณฑ!อนุโลมสูงสุดเกือบทุกดัชนี 
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   (5) บ:อบาดาลตําบลบ�านยาง  บ.อบาดาลทั้งหมดมีคุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐาน 
น้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� (เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) มีปริมาณคลอไรด!อยู.ในช.วง 20-27 มิลลิกรัมต.อลิตร ปริมาณ
สารที่ละลายได�ทั้งหมด 516-608 มิลลิกรัมต.อลิตร และความกระด�าง 271-326 มิลลิกรัมต.อลิตร และมีค.า
เหล็กอยู.ในช.วง 0.19-0.93 มิลลิกรัมต.อลิตร 
   (6) บ:อบาดาลตําบลเกษตรสมบูรณ2  มีคุณภาพน้ําอยู.ในเกณฑ!มาตรฐานน้ําบาดาล 
ที่ใช�บริโภคได� (เกณฑ!อนุโลมสูงสุด) ยกเว�นมีค.าเหล็กและค.าไนเตรตที่สูงเกินเกณฑ!มาตรฐานฯ (มีค.า 5 และ 
72 มิลลิกรัมต.อลิตร ตามลําดับ)  
  
 2) การสํารวจและเก็บตัวอย:าง ในการศึกษาวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อมโครงการโรงไฟฟา
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�ดําเนินการสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําใต�ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
รวม 4 สถานี จํานวน 2 คร้ัง ครอบคลุมตัวแทนฤดูแล�ง (ดําเนินการเมื่อวันที่ 24-25 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557) 
และฤดูฝน (ดําเนินการเมื่อวันที่ 2-3 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557)  ดังแสดงในรูปท่ี 3.2-16  
  สรุปผลการตรวจวิเคราะห!คุณภาพน้ําใต�ดินในภาพรวมได�ว.า คุณภาพน้ําส.วนใหญ.มีค.าอยู.ในเกณฑ!
อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐาน น้ําบาดาลทื่ใช�บริโภคได� ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
พ.ศ. 2551 ยกเว�นพบอีโคไลที่เกณฑ!มาตรฐานกําหนดว.าต�องไม.มี อย.างไรก็ตาม จากการสํารวจภาคสนาม
และสอบถามประชาชนให�ข�อมูลว.าไม.ได�นําน้ําบาดาลในทุกสถานีตรวจวัดมาใช�บริโภค โดยจะใช�เพื่อการ
อุปโภคเท.านั้น เช.น กิจกรรมซักล�างต.างๆ และรดน้ําต�นไม� เป*นต�น สรุปผลการวิเคราะห!คุณภาพน้ําใต�ดิน คร้ังที่ 1 
ตัวแทนฤดูแล�ง และคร้ังที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก 5) ได�ดังนี้ 
  2.1) การตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําใต�ดิน คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง) ดําเนินการเก็บตัวอย.าง  
เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 พบว.าคุณภาพน้ําของบ.อบาดาลในพื้นที่ตําบลทุ.งลุยลาย ตําบลห�วยยาง 
อําเภอคอนสาร และบ.อบาดาลในตําบลโนนทอง และตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ! ส.วนใหญ.มีคุณภาพน้ํา
อยู.ในเกณฑ!อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช�บริโภคได� ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2551 มีค.าความเป*นกรดและด.าง อยู.ในช.วง 7.75-8.04 ปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด
อยู.ในช.วง 312-756 มิลลิกรัมต.อลิตร (ไม.เกิน 1,200 มิลลิกรัมต.อลิตร) ความกระด�างทั้งหมดมีค.า 300-647 
มิลลิกรัมต.อลิตร (ไม.เกิน 500 มิลลิกรัมต.อลิตรเทียบกับ CaCO3) อย.างไรก็ตาม แม�ในทุกสถานี พบ E. Coli 
น�อยกว.า 1.8 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร แต.ไม.มีการนําน้ํามาใช�เพื่อการบริโภคแต.อย.างใด แสดงผลวิเคราะห!ใน 
ตารางท่ี 3.2-21 
  2.2)  การตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําผิวดิน คร้ังท่ี 2 (ตัวแทนฤดูฝน) ดําเนินการเก็บตัวอย.าง
เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 คุณภาพน้ําของบ.อบาดาลในพื้นที่ตําบลทุ.งลุยลาย ตําบลห�วยยาง อําเภอ
คอนสาร และบ.อบาดาลในตําบลโนนทอง และตําบลกุดเลาะ อําเภอเกษตรสมบูรณ! ส.วนใหญ.มีคุณภาพน้ํา 
อยู.ในเกณฑ!อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้ําบาดาลที่ใช�บริโภคได� ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2551 มีค.าความเป*นกรดและด.าง อยู.ในช.วง 7.75-8.04 ปริมาณสารที่ละลายได�ทั้งหมด 
อยู.ในช.วง 231-612 มิลลิกรัมต.อลิตร (ไม.เกิน 1,200 มิลลิกรัมต.อลิตร) ความกระด�างทั้งหมดมีค.า 286- 
584 มิลลิกรัมต.อลิตร (ไม.เกิน 500 มิลลิกรัมต.อลิตรเทียบกับ CaCo3) อย.างไรก็ตาม แม�ในทุกสถานี  
พบ E.Coli 2-130 เอ็มพีเอ็นต.อ 100 มิลลิลิตร แต.ไม.มีการนําน้ํามาใช�เพื่อการบริโภคแต.อย.างใด แสดง 
ผลวิเคราะห!ในตารางท่ี 3.2-21 
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ตารางท่ี  3.2-21 ผลการตรวจวิเคราะห2คุณภาพน้ําใต�ดินบริเวณพืน้ท่ีศึกษาโครงการ  
 คร้ังท่ี 1 (ฤดูแล�ง) และคร้ังท่ี 2 (ฤดูฝน)  

เกณฑ2กําหนด เกณฑ2กําหนด

ท่ีเหมาะสม 2/ อนุโลมสูงสุด

1. สี Color Pt-co Unit < 1 < 1 < 1 < 1 5 15

2. ความเป*นกรดและด.าง pH 7.90 7.75 7.89 8.04 7.0-8.5 6.5-9.2

3. ความขุ.น Turibidity NTU 5.6 4.9 6.1 7.3 5 20

4. ความนําไฟฟา Conductivity mmhos/cm 245 239 356 634 - -

5. สารท่ีละลายได�ท้ังหมด Total Dissolved Solids mg/L 366 312 412 756 600 1,200

6. ความกระด�างท้ังหมด Total Hardness mg/L as CaCo3 332 300 357 647 300 500

7. ความกระด�างถาวร Non Carbonate Hardness mg/L as CaCo3 26.8 ND ND 109 200 250

8. ไนเตรต Nitrate mg/L 3.96 0.241 0.122 9.16 45 45

9. คลอไรด! Chloride mg/L < 1.0 < 1.0 < 1.0 2 250 600

10. ซัลเฟต Sulfate mg/L 4.2 10.1 46 144 200 250

11. ฟลูออไรด! Fluoride mg/L 0.08 0.14 0.3 0.36 0.7 1

12. แมงกานีส Manganese mg/L < 0.02 < 0.02 0.04 0.16 0.3 0.5

13. เหล็ก Total Iron mg/L < 0.05 0.15 < 0.05 < 0.05 0.5 1

14. อีโคไล E. Coli mg/L < 1.8 < 1.8 < 1.8 < 1.8 ต�องไม.มี ต�องไม.มี

1. สี Color Pt-co Unit < 1 3 1 3 5 15

2. ความเป*นกรดและด.าง pH 7.9 7.75 7.89 8.04 7.0-8.5 6.5-9.2

3. ความขุ.น Turbidity NTU 0.9 0.5 4.7 2.7 5 20

4. ความนําไฟฟา Conductivity 472 468 699 1,212 - -

5. สารท่ีละลายได�ท้ังหมด Total Dissolved Solids mg/L 240 231 352 612 600 1,200

6. ความกระด�างท้ังหมด Total Hardness mg/L as CaCo3 319 286 336 584 300 500

7. ความกระด�างถาวร Non Carbonate Hardness mg/L as CaCo3 85.2 ND ND 98.6 200 250

8. ไนเตรต Nitrate mg/L 3.96 0.241 0.066 7.83 45 45

9. คลอไรด! Chloride mg/L 0.1 < 1.0 < 1.0 3.3 250 600

10. ซัลเฟต Sulfate mg/L 4.2 10.0 41.3 137 200 250

11. ฟลูออไรด! Fluoride mg/L 0.75 0.81 0.88 0.98 0.7 1.0

12. แมงกานีส Manganese mg/L < 0.02 0.05 < 0.02 0.13 0.3 0.5

13. เหล็ก Total Iron mg/L < 0.05 0.49 0.15 < 0.05 0.5 1.0

14. อโีคไล E. Coli mg/L 13 2 40 130 ต�องไม.มี ต�องไม.มี

หมายเหตุ:  1/   มาตรฐานคุณภาพนํ้าบาดาลท่ีใช�บริโภคได� ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ!และ

             และมาตรการในทางวิชาการ สําหรับการปองกันด�านสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องส่ิงแวดล�อมเป*นพิษ พ.ศ. 2551

        2/   เกณฑ!กําหนดท่ีเหมาะสมตามมาตรฐานนํ้าบาดาลท่ีใช�บรโิภคได�

      สถานีเก็บตัวอย.าง ประกอบด�วย   สถานีท่ี 1 คือ บ.อบาดาลบ�านร.องแว. ต.ทุ.งลุยลาย          สถานีท่ี 3 คือ บ.อนํ้าบาดาลบ�านใหม.นาเจริญ ต. โนนทอง

                                               สถานีท่ี 2 คือ บ.อนํ้าบาดาลบ�านปDาว.าน ต.ห�วยยาง          สถานีท่ี 4 คือ บ.อบาดาลบ�านกุดเลาะ  ต.กุดเลาะ

     ช.วงเวลาการเก็บตัวอย.าง      - ฤดูแล�ง เก็บตัวอย.างเม่ือวันท่ี 24-25  มีนาคม พ.ศ. 2557    - ฤดูฝนเก็บตัวอย.างเม่ือวันท่ี 2-3  มิถุนายน พ.ศ. 2557

ท่ีมา:     วิเคราะห!โดย บริษัท สกิลเทค แอนด! เอ็นไวรอนเม็นต! จํากัด

ผลการวิเคราะห2คร้ังท่ี 1 (ตัวแทนฤดูแล�ง)

ผลการตรวจวิเคราะห2 คร้ังที่ 2 (ตัวแทนฤดูฝน)

ดัชนีตรวจวิเคราะห2 หน:วย

ผลการวิเคราะห2 มาตรฐาน 1/

สถานีท่ี 1 สถานีท่ี 2 สถานีท่ี 3 สถานีที่ 4
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สถานีท่ี 1 บ.อบาดาลบ�านร.องแว. ต.ทุ.งลุยลาย สถานีท่ี 2 บ.อบาดาลบ�านปDาว.าน ต.ห�วยยาง 

  
สถานีท่ี 3 บ.อบาดาลบ�านใหม.นาเจริญ ต.โนนทอง สถานีท่ี 4 บ.อบาดาลบ�านกุดเลาะ ต.กุดเลาะ 

ท่ีมา :  จากการสํารวจและเก็บตัวอย.างของคณะผู�ศึกษา 
 ครั้งท่ี 1 ตัวแทนฤดูแล�ง เมื่อวันท่ี 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 ครั้งท่ี 2 ตัวแทนฤดูฝน เมื่อวันท่ี 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.2-16 การสํารวจและเก็บตัวอย:างคุณภาพน้ําใต�ดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

 

3.2.8 ทรัพยากรดินและการชะล�างพังทลายของดิน 
 

 3.2.8.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาวิเคราะห!สภาพป>จจุบันของทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
2) เพื่อศึกษาวิเคราะห!สภาพป>จจุบันของการชะล�างพังทลายของดินและการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ.มน้ํา

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการเป3ดหน�าดิน  
 3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นต.อทรัพยากรดินจากการดําเนินโครงการทั้งระหว.าง
การก.อสร�างและภายหลังการก.อสร�าง 
 4) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกันแก�ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นต.อทรัพยากรดินและ
การชะล�างพังทลายของดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม 
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 3.2.8.2 วิธีการศึกษา  

 

 1) ทรัพยากรดิน 
  - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิที่เก่ียวข�อง ได�แก. แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส.วน 1:50,000 ของ 

กรมแผนที่ทหาร L7018 ระวาง 5341I (อําเภอเกษตรสมบูรณ!) 5341II (อําเภอหนองบัวแดง) 5342II (อําเภอ

คอนสาร) และ 5342III (เขื่อนจุฬาภรณ!) ข�อมูลชุดดิน จังหวัดชัยภูมิ ป4 พ.ศ. 2551 มาตราส.วน 1:25,000 ของ

กรมพัฒนาที่ดิน เป*นต�น 

  - ศึกษาศักยภาพของกลุ.มชุดดิน โดยการจําแนกช้ันความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืช

เศรษฐกิจตามหลักเกณฑ! ของการประเมินที่ดินขององค!การอาหารและเกษตรแห.งสหประชาชาติ (FAO, 1999) 

ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได�นํามาประยุกต!ใช�ในป>จจุบัน และจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินเพื่อการปลูก 

พืชเศรษฐกิจของพื้นที่ศึกษาโครงการ 

 2) การชะล�างพังทลายของดิน 
  - รวบรวมข�อมูลแผนที่การกัดเซาะของดิน ป4 พ.ศ. 2543 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

  - รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิที่เ ก่ียวข�องกับการศึกษาการชะล�างพังทลายของดินในบริเวณ 

พื้นที่ศึกษา ได�แก. ข�อมูลชุดดิน แผนที่ชุดดิน แผนที่ความสูงของภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่การใช�

ประโยชน!ที่ดิน และข�อมูลปริมาณน้ําฝนรายป4 เป*นต�น 

  - วิเคราะห!สภาพป>จจุบันของการชะล�างพังทลายของดิน โดยใช�สมการสูญเสียดินสากล 

(Universal Soil Loss Equation: USLE) ของ Wischmeier และ Smith (1965) ซึ่งต.อมากรมพัฒนาที่ดิน  

ได�พัฒนาสมการดังกล.าวให�มีความเหมาะสมกับประเทศไทย ผลวิเคราะห!ที่ได�จะนํามาเปรียบเทียบกับระดับ

การชะล�างพังทลายของดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน (2543) ดังแสดงในตารางท่ี 3.2-22 
 

ตารางท่ี 3.2-22 การจัดแบ:งระดับการชะล�างพังทลายของดินตามเกณฑ2ของกรมพัฒนาท่ีดิน 

ลําดับ ระดับการชะล�างพังทลายของดิน ปริมาณการชะล�างพงัทลายของดิน (ตัน/ไร:/ปG) 
1 น�อยมาก 0 – 2 

2 น�อย 2 – 5 

3 ปานกลาง 5 – 15 

4 รุนแรง 15 – 20 

5 รุนแรงมาก มากกว.า 20 
ท่ีมา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
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 3.2.8.3 ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาสภาพป>จจุบันของทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ดําเนินการศึกษาครอบคลุม
ลักษณะสมบัติของทรัพยากรดิน และการชะล�างพังทลายของดิน แสดงรายละเอียดของการศึกษาได�ดังนี้ 

1) ทรัพยากรดิน จากการรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิจากแผนที่ชุดดินจังหวัดชัยภูมิ มาตราส.วน  

1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน ป4 พ.ศ. 2551 กลุ.มชุดดินที่พบในพื้นที่ศึกษาโครงการดังแสดงในรูปท่ี 3.2-17 
และตารางท่ี 3.2-23 และคําอธิบายถึงคุณสมบัติทางด�านกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณ!ของดินที่พบ

บริเวณพื้นที่ศึกษาดังแสดงในตารางท่ี 3.2-24 ดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
จังหวัดชัยภูมิ ส.วนใหญ.จัดเป*นชุดดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา (Slope Complex ; SC) โดยเฉพาะ
บริเวณพื้นที่ท�ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม ซึ่งเป*นดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา  
(กลุ.มชุดดินที่ 62) แสดงคุณสมบัติของทรัพยากรดินในพื้นที่ศึกษาโครงการดังนี้ 

 (1) พื้นท่ีบริเวณท่ีตั้งโครงการและบริเวณใกล�เคียงในรัศมี 1 กโิลเมตร มีพื้นที่รวม 1,965 ไร. 
ทรัพยากรดินทั้งหมดเป*นชุดดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา (Slope Complex; SC) กล.าวคือ 
กลุ.มชุดดินที่พบทั้งหมดในพื้นที่บริเวณนี้ เป*นกลุ.มชุดดินที่ 62 ซึ่งไม.เหมาะสมต.อการใช�ประโยชน!ในกิจกรรมใดๆ 
เพราะเสี่ยงต.อการเกิดการชะล�างพังทลายของดินสูงมาก และบางพื้นที่พบช้ันหินหรือเศษหินกระจัดกระจาย
อยู.บริเวณหน�าดิน 

 (2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย มีพื้นที่ทั้งหมด 453,125 ไร. ทรัพยากรดินส.วนใหญ.ร�อยละ 94.05 
เป*นชุดดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา (Slope Complex; SC) หรือกลุ.มชุดดินที่ 62 รองลงมา 
จัดเป*นดินลึกถึงลึกมากที่มีลักษณะเป*นกลุ.มดินร.วนถึงร.วนปนเหนียวมีความอุดมสมบูรณ!ปานกลาง และ 
มีการระบายน้ําดี ได�แก. กลุ.มชุดดินที่ 55 (ร�อยละ 3.16) และกลุ.มชุดดินที่ 56 (ร�อยละ 1.78) ตามลําดับ 
  (3) พื้นท่ีท�ายน้ําของโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 (ริมฝ>�งลําน้ําพรมข�างละ 
1 กิโลเมตร) จําแนกเป*น 
   (3.1) พื้นท่ีท�ายท่ีตั้งโครงการถึงท่ีตั้งเขื่อนห�วยกุ:ม มีพื้นที่ทั้งหมด 45,400 ไร. ทรัพยากรดิน
ส.วนใหญ.ร�อยละ 96.48 เป*นชุดดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา (Slope Complex; SC) หรือ 
กลุ.มชุดดินที่ 62 และมีเพียงบางส.วนที่เป*นดินที่ดอนในเขตแห�งแล�งที่มีลักษณะเป*นดินร.วนถึงร.วนปนทราย 
มีความอุดมสมบูรณ!ต่ําและสามารถระบายน้ําได�ค.อนข�างเลวถึงดี คือ กลุ.มชุดดินที่ 48 
   (3.2) พื้นท่ีเขื่อนห�วยกุ:มถึงท่ีตั้งเขื่อนทดน้ําน้ําพรม มีพื้นที่ทั้งหมด 20,400 ไร. ทรัพยากร

ดินส.วนใหญ.ร�อยละ 38.73 เป*นชุดดินบนพื้นที่ลาดชันเชิงซ�อนหรือพื้นที่ภูเขา (Slope Complex; SC) หรือ 
กลุ.มชุดดินที่ 62 รองลงมาประกอบด�วยกลุ.มชุดดินหลายชุดส.วนใหญ.จัดอยู.ในกลุ.มดินในที่ดอนในเขตแห�งแล�ง 
ได�แก. กลุ.มชุดดินที่ 31  33  35  36  38  44  48  55 และ 56 มีเพียงส.วนน�อยที่เป*นกลุ.มชุดดินในพื้นที่ลุ.ม  
ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ!ปานกลางแต.มีความสามารถในการระบายน้ําได�ค.อนข�างเลวและมีน้ําขังผิวดิน ได�แก. 
กลุ.มชุดดินที่ 4  7  18 และ 22 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 

 
ท่ีมา : ประยุกต!จากข�อมูลชุดดิน มาตราส.วน 1:25,000 ของกรมพัฒนาทีด่ิน,  2551 

รูปท่ี 3.2-17 กลุ:มชุดดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-23 การจําแนกกลุ:มชุดดินท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ

4 - - - - - - 870 4.26

7 - - 1,960 0.43 - - 1,500 7.35

18 - - - - - - 320 1.57

22 - - - - - - 60 0.29

29 - - 1,260 0.28 - - - -

31 - - - - - - 2,000 9.8

33 - - - - - - 1,000 4.90

35 - - - - - - 60 0.29

36 - - - - - - 110 0.54

38 - - - - - - 200 0.98

44 - - - - - - 1,000 4.90

47 - - 1,350 0.3 - - - -

48 - - - - 400 0.88 150 0.74

55 - - 14,315 3.16 - - 1,080 5.30

56 - - 8,055 1.78 - - 20 0.10

62 1,965 100.00 426,185 94.05 43,800 96.48 7,900 38.73

พ้ืนท่ีอ่ืนๆ - - - - 1,200 2.64 4,130 20.25

รวม 1,965 100.00 453,125 100.00 45,400 100.00 20,400 100.00

กลุ:มชุดดิน

พื้นท่ีศึกษาโครงการ 

1. พื้นท่ีโครงการและบริเวณ

ใกล�เคียงในรัศมี 1 กโิลเมตร

2. พื้นท่ีตําบล

ทุ:งลุยลาย

3.พื้นท่ีท�ายนํ้าของโครงการโรงไฟฟCาพลังนํ้าท�ายเขือ่นจฬุาภรณ2

3.1 ท�ายท่ีตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ:ม 3.2 ท�ายเขือ่นห�วยกุ:มถึงเขือ่นน้ําพรม

หมายเหตุ : บริเวณท�ายน้ําของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!คิดพื้นที่ศึกษาจากริมฝ>�งลําน้ําพรมข�างละ 1 กโิลเมตร 

ท่ีมา : ประยุกต!จากข�อมูลกรมพัฒนาที่ดิน, 2551 
 

 2) การชะล�างพังทลายของดิน การศึกษาการชะล�างพังทลายของดินได�ใช�สมการการสูญเสียดิน
สากล (USLE) ของ Wishmeier and Smith (1978) ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2543) ได�นํามาประยุกต!ใช�ให�เหมาะสม
กับพื้นที่ประเทศไทย ดังสมการ  
         A    =   RKLSCP  
   - A   คือ  อัตราการชะล�างพังทลายของดินหรือการกัดเซาะหน�าดิน (หน.วย : ตันต.อไร.ต.อป4) 
   - R-factor  คือ  ค.าดัชนีพลังชะล�างของฝน ข�อมูลฝนเฉลี่ย 30 ป4 (พ.ศ. 2527 - 2556) 
ของสถานีวัดน้ําฝนที่อยู.ใกล�เคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ รวบรวมโดยหน.วยงานต.างๆ คือ กฟผ. กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรน้ํา 
   - K-factor  คือ  ค.าดัชนีความคงทนต.อการถูกชะล�างพังทลายของดิน 
   - LS-factor  คือ ค.าดัชนีอิทธิพลของสภาพภูมิประเทศ หาได�จากความลาดชันและความยาว
ของความลาดชันโดยวัดบนแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส.วน 1:50,000 
   - CP-factor คือ ค.าดัชนีเก่ียวกับพืชปกคลุมและการปฏิบัตใินการอนุรักษ!ดินและน้ํา 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

สภาพ

การระบายน้ํา

ของดิน

4 ลึก เหนียว ไม.มี < 1 ค.อนข�างเลวถึงเลว ไม.มีถึงน�อยมาก 4-5 เดือน ปานกลาง นาข�าว

เหนียวปนทรายแปง, ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ

ร.วนเหนียวปนทราบแปง

7 ลึก ร.วนปนทราย, ร.วน, ร.วนเหนียว ไม.มี < 2 ค.อนข�างเลว ไม.มีถึงน�อยมาก 3-4 เดือน ปานกลาง นาข�าว

เหนียว, ร.วนเหนียวปนทรายแปง ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ

18 ลึก ร.วนปนทราย, ร.วน, ไม.มี < 2 ค.อนข�างเลวถึงเลว ไม.มีถึงน�อยมาก 3-4 เดือน ต่ํา นาข�าว

ร.วนเหนียวปนทรายแปง ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ

22 ลึก ร.วนปนทราย,ร.วน ไม.มี < 2 ค.อนข�างเลวถึงเลว ไม.มีถึงน�อยมาก 3-4 เดือน ต่ํา นาข�าว,พืชไร.

ราบเรียบถึงเกือบราบเรียบ

29 ลึก เหนียว ไม.มี 1-3 ดีถึงปานกลาง เล็กน�อย ไม.มี ต่ํา พืชไร.,พืชผัก

ค.อนข�างราบเรียบถึง

ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย

31 ลึก เหนียว, ไม.มี 4-8 ค.อนข�างเลว เล็กน�อย ไม.มี  ปานกลาง ปDาเบญจพรรณ,พืชไร.

ร.วนปนเหนียว ถึงมีน�อยมาก ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย

ถึงลูกคลื่นลอนลาด

33 ลึก ร.วนปนทราย, ร.วน ไม.มี 1-3 ดีปานกลางถึงดี เล็กน�อย ไม.มี ปานกลางถึงสูง พืชไร., ไม�ผล, พืชผัก,

ร.วนปนทรายแปง, ร.วนเหนียว, ค.อนข�างราบเรียบถึง ปDาเบญจพรรณ

ร.วนเหนียวปนทรายแปง ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย

35 ลึก ทรายร.วน, ร.วน ไม.มี 2-20 ค.อนข�างดีถึงดี ปานกลางถึงสูง ไม.มี ต่ํา พืชไร., ไม�ผล, ปDาเต็งรัง,

ร.วนปนทราย, ร.วน ถึงมีน�อยมาก ลูกคลื่นลอนลาดถึง ปDาเบญจพรรณ

ร.วนเหนียวปนทราย เนินเขา

36 ลึก ร.วนปนทราย, ร.วน ไม.มี 2-12 ดีปานกลางถึงดี เล็กน�อยถึงปานกลาง ไม.มี ค.อนข�างต่ํา พืชไร., ไม�ผล, พืชผัก,

ร.วนเหนียว, เหนียว ถึงมีน�อยมาก ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย ถึงปานกลาง ปDาเบ็ญจพรรณ

ร.วนเหนียวปนทราย ถึงเชิงเขา

กลุ:มชุดดิน ประเภทของเนื้อดินบน
ความลึก

ของดิน

การใช�ประโยชน2ที่ดิน

ตามธรรมชาติ

ระดับ

ความอุดมสมบูรณ2

ตามธรรมชาติ

ปริมาณเศษหิน

กรวดที่ผิวดิน

ความลาดเท (%)

และสภาพพื้นที่

การชะล�าง

พังทลาย

ของหน�าดิน

ช:วงระยะเวลา

น้ําขังที่ผิวดิน

 
 

ตารางที่  3.2-24  คุณสมบตัิของกลุ:มชุดดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟCาพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ2 จงัหวดัชัยภูมิ 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

  
 

 

สภาพ

การระบายน้ํา

ของดิน

38 ลึก ทรายร.วน, ร.วน, ร.วนปนทราย, ไม.มี 1-2 ค.อนข�างดีถึงดี เล็กน�อย ไม.มี ต่ําถึงปานกลาง พืชไร., ไม�ผล, พืชผัก,

ร.วนปนทรายแปง, ร.วนเหนียว, ค.อนข�างราบเรียบ ที่อยู.อาศัย

ร.วนเหนียวปนทราย

40 ลึก ทรายร.วน, ร.วนปนทราย ไม.มี 2-5 ดี เล็กน�อยถึงปานกลาง ไม.มี ต่ํา พืชไร., ไม�ผล, ไม�ยืนต�น,

ค.อนข�างราบเรียบถึง พืชผัก, ปDาเต็งรัง

ลูกคลื่นลอนลาด

44 ลึกปานกลาง เหนียว ไม.มี 1-2 ดี ไม.มี ไม.มี ปานกลาง พืชไร., พืชผัก

ค.อนข�างราบเรียบ

47 ตื้น ร.วนปนทรายแปง, 1-25% 4-35 ดี ปานกลางถึงรุนแรง ไม.มี ปานกลาง ปDาเบญจพรรณ, พืชไร.

ร.วนปนเหนียวปนเศษหิน ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย

ถึงเนินเขา

48 ตื้น ทรายร.วน, ร.วน, 1-25% 2-20 ค.อนข�างเลวถึงดี ปานกลางถึง ไม.มี ต่ําถึงปานกลาง พืชไร., ปDาเต็งรัง,

ร.วนปนทราย, ร.วนเหนียวปนทราย, ลูกคลื่นลอนลาดถึง รุนแรงในบางพื้นที่ ปDาเบญจพรรณ

ร.วนปนทรายปนกรวดเล็กน�อย ลาดชันเชิงเขา

55 ลึก ร.วน, ร.วนปนเหนียว, ไม.มี 2-12 ดี ปานกลางถึงรุนแรง ไม.มี ปานกลาง ปDาเบญจพรรณ, พืชไร.

ร.วนเหนียวปนทรายแปง ลูกคลื่นลอนลาดเล็กน�อย

ลูกคลื่นลอนลาด

56 ลึก ร.วน, ร.วนปนทราย, ไม.มี 2-20 ดี ปานกลางถึงรุนแรง ไม.มี ปานกลาง ปDาเบญจพรรณ

ร.วนเหนียวปนทราย ลูกคลื่นลอนลาด หรือปDาดิบแล�ง,

ถึงลูกคลื่นลอนชัน พืชไร.

62 ลึก เป*นเนื้อดินละเอียด องค!ประกอบ 1-25% >35  ลาดชันสูงถึงภูเขา ดี รุนแรง ไม.มี ต่ํา ปDาตามธรรมชาติ

ปานกลาง ของดินทราย ทรายแปง และดินเหนียว ต�นน้ําลําธาร

ถึงลึก

หมายเหตุ:  การแบ.งความลึกของดินตามเกณฑ!ของกรมพัฒนาที่ดิน มีดังนี้

 - ดินตื้นมาก          คือดินที่มีความหนาไม.เกิน 25 เซนติเมตร นับจากผิวหน�าดินลงไป  - ดินลึกปานกลาง    คือดินที่มีความหนาตั้งแต. 50-100 เซนติเมตร นับจากผิวหน�าดิน

 - ดินตื้น          คือดินที่มีความหนาตั้งแต. 25-50 เซนติเมตร นับจากผิวหน�าดินลงไป  - ดินลึก-ลึกมาก     คือดินที่มีความหนามากกว.า 100 เซนติเมตร นับจากผิวหน�าดินลงไป

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2553

กลุ:มชุดดิน ประเภทของเนื้อดินบน
ความลึก

ของดิน

การใช�ประโยชน2ที่ดิน

ตามธรรมชาติ

ระดับ

ความอุดมสมบูรณ2

ตามธรรมชาติ

ปริมาณเศษหิน

กรวดที่ผิวดิน

ความลาดเท (%)

และสภาพพื้นที่

การชะล�าง

พังทลาย

ของหน�าดิน

ช:วงระยะเวลา

น้ําขังที่ผิวดิน

ตารางที่  3.2-24  คุณสมบตัิของกลุ:มชุดดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟCาพลังน้าํท�ายเขือ่นจุฬาภรณ2 จงัหวดัชัยภูมิ (ต:อ) 
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  ผลการวิเคราะห!การชะล�างพังทลายของดิน  โดยภาพรวมของพื้นที่ศึกษาโครงการ ส.วนใหญ. 

มีอัตราการชะล�างพังทลายของดินอยู.ในระดับน�อย แสดงผลการวิเคราะห!อัตราการชะล�างพังทลายของ 

หน�าดินดังตารางท่ี 3.2-25 และรูปท่ี 3.2-18 

  (1) พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2และบริเวณโดยรอบ มีความรุนแรง

ของการกัดเซาะหน�าดินในระดับน�อยมากปริมาณการชะล�างพังทลายของดินไม.เกิน 2 ตันต.อไร.ต.อป4 

  (2) พื้นท่ีตําบลทุ:งลุยลาย ตามเส�นทางคมนาคมเข�าสู.ที่ตั้งโครงการ พื้นที่ส.วนใหญ. (ร�อยละ 

69.19) มีการกัดเซาะหน�าดินในระดับน�อยมาก (อัตราการกัดเซาะหน�าดินน�อยกว.า 2 ตันต.อไร.ต.อป4) แต.มี 

บางพื้นที่ซึ่งเป*นเขาสูงชัน มีการกัดเซาะหน�าดินระดับรุนแรงและรุนแรงมาก (อัตราการกัดเซาะหน�าดิน 15- 

20 ตันต.อไร.ต.อป4 และมากกว.า 20 ตันต.อไร.ต.อป4ตามลําดับ) คิดเป*นสัดส.วนรวมกันเท.ากับร�อยละ 0.87  

  (3) พื้นท่ีท�ายน้ําของท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 พื้นที่สองฝ>�งลําน้ําพรม

ข�างละ 1 กิโลเมตร ตั้งแต.ท�ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม ในภาพรวมมีการกัดเซาะหน�าดินใน 

ระดับน�อยมาก เนื่องจากสภาพส.วนใหญ.มีปDาไม�หนาแน.นปกคลุมช.วยลดการกัดเซาะหน�าดินได� 

   (3.1) พื้นท่ีท�ายท่ีตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ:ม พื้นที่ทั้งหมดปกคลุมด�วยปDาไม�หนาแน.น 

พื้นที่ส.วนใหญ. (ร�อยละ 92.29) มีการกัดเซาะหน�าดินในระดับน�อยมาก 

   (3.2) พื้นท่ีเขื่อนห�วยกุ:มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม บริเวณพื้นที่ส.วนใหญ.ตามลําน้ําพรมและ

ชุมชนริมน้ํา ส.วนใหญ. (ร�อยละ 76.13) มีการกัดเซาะดินอยู.ในระดับน�อยมาก ได�แก. พื้นที่บริเวณบ�านบุ.งสิบสี่ 

บ�านริมพรม และบ�านเล.า รองลงไป ส.วนบริเวณที่เป*นเชิงเขา (ร�อยละ 13.28) มีการกัดเซาะดินอยู.ในระดับน�อย  

(มีอัตราการกัดเซาะหน�าดิน 2-5 ตันต.อไร.ต.อป4) ได�แก. พื้นที่บริเวณบ�านแก�งตาดไซ บ�านกลาง บ�านใหม.นาเจริญ 

และบ�านโนนหนองไฮ  
 
3.2.9 ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผ:นดินไหว 
 

 3.2.9.1 วัตถุประสงค2การศึกษา 
 

 1)  เพื่อศึกษาสภาพภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยาท่ัวไป สถิติการเกิดแผ.นดินไหว รอยเลื่อน และศึกษา

ความมั่นคงของฐานรากบริเวณก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 2)  เพื่อประเมินผลกระทบด�านธรณีวิทยา แผ.นดินไหว ที่มีผลกระทบต.อที่ตั้ง และองค!ประกอบต.างๆ

ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 

 3)  เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบด�านธรณีวิทยา แผ.นดินไหว 

และความมั่นคงของฐานรากอาคาร องค!ประกอบของโครงการ 
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ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ ไร: ร�อยละ

1. น�อยมาก 1,965      100.00 313,495   69.19      41,900            92.29             15,530             76.13             

2. น�อย 129,400   28.56     1,050              2.31                2,710               13.28             

3. ปานกลาง 6,300      1.39        2,150              4.74               -               

4. รุนแรง 2,310      0.51        300                0.66               1,910               9.36              

5. รุนแรงมาก 1,620      0.36       -                -                250                 1.23              

1,965      100.00 453,125   100.00    45,400           100.00            20,400            100.00          
หมายเหตุ : 1. ระดับความรุนแรงของการชะล�างพังทลายของดินของกรมพัฒนาที่ดิน (2543) ดังนี้

                  น�อยมาก คือ   อัตราการกัดเซาะ 0-2 ตันต.อไร.ต.อป4 รุนแรง คือ   อัตราการกัดเซาะ 15-20 ตันต.อไร.ต.อป4

                  น�อย คือ   อัตราการกัดเซาะ 2-5 ตันต.อไร.ต.อป4 รุนแรงมาก คือ   อัตราการกัดเซาะมากกว.า 20 ตันต.อไร.ต.อป4

                  ปานกลาง คือ   อัตราการกัดเซาะ 5-15 ตันต.อไร.ต.อป4

               2. บริเวณท�ายน้ําของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! คิดพื้นที่ศึกษาจากริมฝ>�งลําน้ําพรมข�างละ 1 กิโลเมตร

ที่มา :  วิเคราะห!โดยบริษัท ป>ญญา คอนซัลแตนท! จํากัด, 2557

ลําดับ

ที่

ระดับ

ความรุนแรง

พื้นที่ศึกษาโครงการ

1. พื้นที่ตั้งโครงการ

และในรัศมี 1 กม.
2. พื้นที่ตําบลทุ:งลุยลาย

3. พื้นที่ท�ายน้ําของโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2

3.1 ท�ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ:ม 3.2 ท�ายเขื่อนห�วยกุ:มถึงเขื่อนน้ําพรม

ตารางที่ 3.2-25 การประเมินการชะล�างพงัทลายของดินบริเวณพื้นที่โครงการ 
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รูปท่ี 3.2-18 ระดับความรุนแรงของการชะล�างพังทลายของดินบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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 3.2.9.2 วิธีการศึกษา   
 

 1)  รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิด�านธรณีวิทยาและแผ.นดินไหว โดยศึกษาข�อมูลเก่ียวกับรอยเลื่อนและ
แผ.นดินไหว ที่จะมีผลต.อพื้นที่โครงการ ประกอบด�วย 
  -  ศึกษาและรวบรวมข�อมูลสภาพธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร�าง ธรณีสัณฐานและธรณีประวัติ
สําหรับพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล�เคียง โดยอาศัยข�อมูลทุติยภูมิ จากแผนที่ธรณีวิทยารายจังหวัด (ชัยภูมิ) 
มาตราส.วน 1:250,000 ป4 พ.ศ. 2550 และธรณีวิทยาประเทศไทย ป4 พ.ศ. 2550 ของกรมทรัพยากรธรณี และ
ผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  (กฟผ.) และเอกสาร 
รายงานที่เก่ียวข�อง 
  -  ศึกษารวบรวมข�อมูลสภาพธรณีวิทยาของรอยเลื่อนในพื้นที่โครงการ โดยการแปลภาพถ.าย
ทางอากาศและภาพถ.ายดาวเทียม และแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง มาตราส.วน 1:100,000 ป4 พ.ศ. 2545 ของ
กรมทรัพยากรธรณี เพื่อนํามาใช�ในการศึกษารอยเลื่อนในพื้นที่โครงการในรัศมี 150 และ 300 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ 
  -  ศึกษารวบรวมข�อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผ.นดินไหว จากแผนที่เสี่ยงภัยแผ.นดินไหว ป4 พ.ศ. 2548 
กรมทรัพยากรธรณี และสถิติแผ.นดินไหว ในรัศมี 150 และ 300 กิโลเมตรจากที ่ตั ้งโครงการ จาก    
หน.วยงานต.างๆ ที่เก่ียวข�อง อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย U.S. Geological 
Survey และกรมชลประทาน เป*นต�น  
 2)  รวบรวมผลการศึกษาด�านความมั่นคงและความปลอดภัยเขื่อนจากเอกสารรายงานต.างๆ ได�แก. 
  -  รวบรวมข�อมูลด�านความปลอดภัยจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจุฬาภรณ! จาก กฟผ. 
  -  สํารวจภาคสนามเพื่อตรวจสอบด�านความปลอดภัยเขื่อนด�วยสายตา (Visual Inspection) 
  -  รวบรวมผลการศึกษาด�านความมั่นคงฐานรากบริเวณก.อสร�างโรงไฟฟา โดยศึกษาทบทวน
จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จัดทําโดย กฟผ. 

  
 3.2.9.3 ผลการศึกษา 
  

 1) ธรณีวิทยาสัณฐาน การศึกษาด�านธรณีสัณฐาน ประกอบด�วย ธรณีสัณฐานวิทยา และโครงสร�าง

ทางธรณีวิทยาและธรณีแปรสัณฐาน แสดงรายละเอียดดังนี้ 

  1.1) ธรณีวิทยาสัณฐาน จากหนังสือธรณีวิทยาประเทศไทยของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2550 

ที่ราบสูงโคราชถูกแบ.งออกด�วยเทือกเขาภูพานที่เกิดจากโครงสร�างช้ันหินโค�งรูปประทุนลูกฟูก (Anticlinorium) 
ที่มีแกนวางตัวอยู.ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต�ทําให�ส.วนทางด�านเหนือ เกิดแอ.งย.อยอุดร-
สกลนคร และทางด�านใต� เกิดแอ.งย.อยโคราช-อุบล ซึ่งพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
จังหวัดชัยภูมิ อยู.ในแอ.งโคราช-อุบล แม.น้ําในบริเวณนี้ส.วนใหญ.มีต�นกําเนิดจากเทือกเขาที่เป*นขอบแอ.ง 
ทางทิศเหนือและทิศตะวันตก แม.น้ําสายสําคัญ ได�แก. แม.น้ํามูลและแม.น้ําชี ซึ่งไหลผ.านที่ราบตอนกลางของ 
แอ.งโคราช-อุบล และบรรจบรวมกันเป*นแม.น้ําขนาดใหญ.ก.อนจะไหลลงสู.แม.น้ําโขงทางทิศตะวันออกบริเวณ
อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 



 

 

 

 

3-71 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

   นอกจากนี้ยังมีตะพักลุ.มน้ําเกิดขึ้นหลายระดับ วางตัวถัดจากบริเวณลุ.มน้ําแม.น้ํามูลและแม.น้ําชี 
ตะพักลุ.มน้ําระดับสูงมีความสูงประมาณ 160-200 ม.รทก. ประกอบด�วย กรวดทราย ดินเหนียว ลูกรังและ 
ไม�กลายเป*นหิน (Petrified Wood) ส.วนตะพักลุ.มน้ําที่มีระดบัต่ําลงไปมักมีพื้นผิวราบเรียบ เนื่องจากมีทรายและ
ดินเหนียวเป*นองค!ประกอบหลัก 

  1.2) โครงสร�างทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาแปรสัณฐาน จากหนังสือธรณีวิทยาประเทศไทย  

ของกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2550 ที่ราบสูงโคราชตั้งอยู.บนพื้นที่อินโดจีน ป3ดล�อมด�วยรอยเลื่อนมีพลังหลัก 
ได�แก. รอยเลื่อนแม.น้ําแดงและรอยเลื่อนแม.น้ําป3ง ที่ราบสูงโคราชมีการเปลี่ยนแปลงธรณีวิทยาสัณฐานอยู.  
3 คร้ัง ตั้งแต.ช.วงอายุระหว.างครีเทเชียสถึงไพรโตซีน (Chuaviroj S.,1997) จากการแปลภาพถ.ายทางอากาศ 
และภาพถ.ายดาวเทียม พบลักษณะการคดโค�ง  ซึ่งคร้ังแรกในทิศเหนือ-ทิศใต�  คร้ังที่สองในทิศเหนือ- 
ทิศตะวันตก และคร้ังที่สามพิจารณาในทิศเหนือ-ทิศตะวันออก   
   การแปรสัณฐานคร้ังที่ 1 (F1) เกิดในยุคครีเทเชียส เกิดการคดโค�งในแนวทิศเหนือ-ทิศใต� 
เกิดจากการชนกันระหว.างแผ.นฉานไทยและแผ.นอินโดจีน 
   การแปรสัณฐานคร้ังที่ 2 (F2) เป*นการเกิดระหว.างแผ.นอินเดียและแผ.นไชน.าชนกันทําให� 
เกิดเทือกเขาฮิมาลายานในช.วงตอนล.างเทอเชียรี ทําให�การแปรสัณฐานคร้ังที่ 1 (F1) เกิดลักษณะรอยคดโค�ง 
รูปประทุนหงายจากการเกิดการแปรสภาพคร้ังที่ 2 นี้  
   การแปรสัณฐานคร้ังที่ 3 (F3) เกิดในยุคไมโอซีน-ยุคไพรโตซีน ช้ันหินคดโค�งเกิดการบีบอัด 
ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ทิศตะวันตกเฉียงใต� ทําให�มีการแปรสัณฐานของโครงสร�างที่เคยเกิดการแปร
สัณฐานคร้ังที่ 1 (F1)   
 
 2)  สภาพธรณีวิทยา ประกอบด�วย ผลการศึกษาสภาพธรณีวิทยาท่ัวไป และสภาพธรณีวิทยา

บริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ดังนี้ 

  2.1) สภาพธรณีวิทยาท่ัวไป จากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ มาตราส.วน 1: 250,000 

พบว.าบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกล�เคียง ประกอบด�วย ช้ันหินทั้งหมด 8 หมวดหิน และ 1 หน.วยตะกอน 

(รูปท่ี 3.2-19) ประกอบด�วย หน.วยหินตะกอนและหินแปร และหน.วยหินอัคนี เรียงลําดับอายุจากแก.ไปอ.อน ดังนี้ 

   (1) หน:วยหินตะกอนและหินแปร 
    - หมวดหินซับบอน อายุยุคเพอร!เมียน (Ps: Sap Bon Formation) หินปูน ฟอสซิลลิเฟอรัส 

หินเชิร!ต หินบะซอลต!รูปหมอน หินอุลตร�าเบสิก และหินเซอร!เพนทิไนต! 

    - หมวดหินห�วยหินลาด อายุยุคไทรแอสซิก (Trhl: Huai Hinlat Formation) หินกรวด

มนฐานและหินกรวดภูเขาไฟ ดินดาน หินโคลน หินทรายแปง สีเทา น้ําตาล น้ําตาลเหลือง หินทรายเกรย!แวก 

หินปูนเนื้อดินและดินมาร!ล มีซากใบไม� 

    - หมวดหินน้ําพอง อายุยุคไทรแอสซิก (Trnp: Nam Pong Formation) หินทราย 

สีน้ําตาลแดงมีซากหอยสองฝา หินกรวดมน ประกอบด�วย เม็ดกรวดของควอต!ซ ควอต!ไซต! เชิร!ต หินอัคนี  

หินทรายแปง หินโคลน และหินปูนเป*นเลนส! 
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    - หมวดหินภูกระดึง อายุยุคจูแรสสิก (Jpk: Phu Kradung Formation) ประกอบด�วย 

หินทรายแปงสีม.วงและสีม.วงแดง เนื้อปูนผสมและเนื้อไมก�า หินทรายสีเทาเขียว น้ําตาลเหลืองและหินกรวดมน 

แคลครีต (Calcrete) ตามแนวราบ 

    - หมวดหินพระวิหาร อายุยุคจูแรสสิก-ครีเทเชียส (JKpw: Phra Wihan Formation) 

ประกอบด�วย หินทรายเนื้อควอตซ!สีขาว ชมพูและเทา แสดงการวางช้ันเฉียงระดับขนาดใหญ.ช้ันหนา แทรก

สลับด�วยหินทรายปนกรวด ของหินทรายแปงสีแดงและหินเคลย! แสดงลักษณะเป*นช้ันบางๆ 

    - หมวดหินเสาขัว อายุยุคครีเทเชียส (Ksk: Sao Khua Formation) ประกอบด�วย  

หินทรายแปง และหินทรายสีน้ําตาลแดง ม.วงแดง และแดง มีแคลครีต (Calcrete) มาก 

    - หน.วยหินตะกอนน้ําพา (Qa: Quaternary Alluvial) เป*นการสะสมตัวของตะกอน

บริเวณพื้นที่ราบลุ.ม ประกอบด�วย ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียวสะสมตัวตามร.องน้ํา 

คันดินแม.น้ํา และแอ.งน้ําท.วมถึง 

   (2) หน.วยหินอัคนี 

    - หมวดหินภูเขาไฟ อายุยุคเพอร!โมไทรแอสซิก (PTrv: Volcanic Rocks) หินไรโอไลต! 

แอนดไีซต! หินทัฟฟ�แสดงการไหล หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ หินไรโอลิติกทัฟฟ�และหินแอนดิซิติกทัฟฟ� 

    - หมวดหินภูเขาไฟ อายุยุคไทรแอสซิก (Trn: Volcanic Rocks) หินทรายเนื้อภูเขาไฟ 

หินเชิร!ตแบบเป*นช้ันและหินบะซอลต!รูปหมอน 

  2.2) สภาพธรณีวิทยาบริเวณท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 จากรายงาน

การศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ฉบับปรับปรุง คร้ังที่ 1  

ของการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย ป4 พ.ศ. 2553 สรุปได�ว.าสภาพธรณีวิทยาในพื้นที่ตั้งโครงการ 

ประกอบด�วย กลุ.มหินที่สําคัญ 2 กลุ.ม คือ  

   (1) กลุ.มหินโคราชตอนกลาง อายุยุคจูแรสซิก ได�แก. หมวดหินภูพานและหมวดหินพระวิหาร 

ประกอบด�วย หินทรายมีหินทรายแปงแทรก นอกจากนี้ยังพบหินทรายแปง หินกรวดมนและหินทรายปนกรวด 

มีการผุพังปานกลาง หินทรายมีสีเทาปนเหลืองอ.อนหรือเทาปนชมพู และกรวดมีสีเทาแดงถึงเทาม.วง และอาจ

พบหินดินดานมีแร.ไมก�าปนอยู. จัดอยู.ในกลุ.มหินอายุยุคคาร!บอนิเฟอรัสตอนบนถึงเพอร!เมียน ซึ่งส.วนใหญ. 

เป*นหินปูนเนื้อผลึกสีเทาอ.อน มีการโค�งงอและเกิดผลึกใหม.ของหินปูน  

   (2) กลุ.มหินโคราชตอนล.าง ได�แก. หมวดหินภูกระดึง ประกอบด�วย หินกรวดมนมีตะกอน

ของหินปูน หินไรโอไลต! และหินเชิร!ต  

    โครงสร�างธรณีวิทยาเป*นรูปประทุนหงาย การวางตัวของช้ันหินในทิศตะวันออก บริเวณ

ท�ายห�วยน้ําสุจะเอียงเทไปทางทิศตะวันตกและด�านทิศตะวันตกของอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!เอียงเทไปทาง 

ทิศตะวันออก ไม.พบรอยเลื่อนในพื้นที่โครงการ แต.จากการสํารวจโดยภาพถ.ายทางอากาศพบรอยแตก 2 แนว 

ได�แก. แนวท�ายห�วยน้ําสุและแนวท�ายลําน้ําพรม 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2550 

รูปท่ี 3.2-19 แผนท่ีธรณีวิทยาและรอยเลื่อนบรเิวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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    (3) สรุปข�อมูลหลุมเจาะสํารวจบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!จาก
ข�อมูลหลุมเจาะสํารวจของการไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย พบว.ามีข�อมูลหลุมเจาะสํารวจบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟา

พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จํานวน 5 หลุม ได�แก. JH-5 JH-6/1 JH-7 JH-8/1 และ JH-9/1 (รูปท่ี 3.2-20) สรุปได�
ว.าดินช้ันบนเป*นดินเหนียวปนทราย มีเศษหินปน และพบช้ันหินตะกอนที่ระดับความลึกประมาณ 5-10 เมตร 
จากระดับผิวดิน ซึ่งเป*นหินทราย หินทรายแปงสีน้ําตาลแดง เม็ดตะกอนขนาดทรายละเอียดแทรกด�วยหินโคลน 
ช้ันบาง ซึ่งอยู.ในหมวดหินน้ําพอง ของกลุ.มหินโคราช อายุยุคไทรแอสสิก มีลักษณะหินฐานรากค.อนข�างดี  
มีการผุสลายเล็กน�อยถึงปานกลาง ความแข็งของหินปานกลาง และมีค.าการร่ัวซึมค.อนข�างต่ําถึงปานกลาง 

 3) การสํารวจภาคสนามด�านธรณีวิทยา การสํารวจตรวจสอบสภาพธรณีวิทยาและด�านวิศวกรรม 
ที่เก่ียวข�องของพื้นที่ศึกษา ดําเนินการเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ.2557 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ 
ในบริเวณต.างๆ ประกอบด�วย 1) พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ! และอาคารประกอบเขื่อน 2) พื้นที่ก.อสร�างโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 3) บ�านทุ.งลุยลาย 4) พื้นที่ตามลําน้ําพรมท�ายที่ตั้งโครงการจนถึงเขื่อนห�วยกุ.ม 
 การสํารวจทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ประกอบด�วย 
การสํารวจลักษณะธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร�างบริเวณโรงไฟฟาเขื่อนจุฬาภรณ! (โรงไฟฟาพลังน้ําที่มี 
อยู.แล�วในป>จจุบัน) พื้นที่ก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน การประเมินสภาพเขื่อนด�วยสายตา (Visual 

Inspection) ตลอดทั้งการสํารวจลักษณะธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร�าง ดังแสดงในรูปท่ี 3.2-21 
 จากการสํารวจทางธรณีวิทยา ธรณีวิทยาโครงสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! (โรงไฟฟา
ป>จจุบัน) พบว.าตั้งอยู.บนหินกรวดมนและหินทรายของหมวดหินห�วยหินลาด อายุยุคไทรแอสสิก บริเวณ 
พื้นที่ก.อสร�างโรงไฟฟาท�ายเขื่อนตั้งอยู.บนหินทรายและหินทรายแปงสีน้ําตาลแดง ของหมวดหินน้ําพอง ซึ่งอยู.ใน
กลุ.มหินโคราช อายุอยู.ในช.วงยุคไทรแอสสิก มีลักษณะการวางตัวของช้ันหินอยู.ในแนวค.อนข�างระนาบ ในแนว 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีมุมเอียงเทของช้ันหินประมาณ 5-8 องศาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต� การประเมิน
สภาพเขื่อนด�วยสายตา พบว.าตัวเขื่อนมีการบํารุงรักษาอยู.เสมอและอยู.ในสภาพดี ไม.พบการทรุดตัวและ 
รอยแตกร�าวที่สันเขื่อนหรือบริเวณลาดเขื่อน รวมถึงไม.พบการร่ัวซึมบริเวณท�ายน้ําและบริเวณฝ>�งซ�ายและ 
ฝ>�งขวาของตัวเขื่อน (Abutment) ที่อาจเป*นสาเหตุจากการร่ัวซึมของน้ําในอ.างเก็บน้ํา 
 พื้นที่บ�านทุ.งลุยลาย มีลักษณะธรณีวิทยาเป*นหินปูน อายุเพอร!เมียน ซึ่งวางตัวอยู.ด�านล.างของ 
กลุ.มหินชุดโคราช และบริเวณท�ายน้ําของโครงการมีลักษณะธรณีวิทยาเป*นหินกรวดมนของหมวดหินห�วยหินลาด 
ซึ่งวางตัวอยู.ล.างสุด และถัดขึ้นมาเป*นหินทรายสีน้ําตาลแดงหมวดหินน้ําพอง ซึ่งเป*นชุดเดียวกับช้ันหินทรายบริเวณ
พื้นที่ก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อน และถูกป3ดทับด�วยช้ันหินทรายสีแดงของหมวดหินภูกระดึง ซึ่งวางตัวอยู. 
ช้ันบนสุดของการลําดับช้ันหินในพื้นที่ตามลําน้ําพรม และพื้นที่ชุมชน ตั้งแต.บริเวณที่ตั้งโครงการจนถึงเขื่อนห�วยกุ.ม 

 4)  ธรณีวิทยาแผ:นดินไหว ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลแผนที่รอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณี 
ป4 พ.ศ. 2545 มาตราส.วน 1:1,000,000 โดยพิจารณาแหล.งกําเนิดแผ.นดินไหวในรัศมี 300 กิโลเมตร จากที่ตั้ง

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! แสดงดังรูปท่ี 3.2-22 ดังนี้ 

  4.1) รอยเลื่อนมีพลัง ในรัศมี 300 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ มีรอยเลื่อนประเภทต.างๆ ดังนี้ 
   - รอยเลื่อนที่น.าจะมีพลัง (Potentiating Active Fault) คือกลุ.มรอยเลื่อนเพชรบูรณ! 
   - รอยเลื่อนที่คาดว.าอาจจะมีพลัง (Tentatively active) เช.น รอยเลื่อนโคราช 
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 จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

   

รูปที่ 3.2-20  ตําแหน:งเจาะสํารวจบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 

   

ที่มา : การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย,  2557 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
  

  
บริเวณท่ี 1 โรงไฟฟาพลังนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ! ต้ังอยู.บนหินกรวดมน หินทราย ของหมวดหินห�วยหินลาด 

ของกลุ.มหินโคราช อายุยุคไทรแอสสิก 

  
บริเวณท่ี 2 เขื่อนจุฬาภรณ! ต้ังอยู.บนหินทราย หินทรายแปงสีนํ้าตาลแดง ของหมวดหินนํ้าพอง กลุ.มหินโคราช 
อายุยุคไทรแอสสิก ไม.พบการทรุดตัวและรอยแตกร�าวท่ีสันเขื่อนหรือบริเวณลาดเขื่อน รวมถึงไม.พบการร่ัวซึม 

บริเวณท�ายนํ้าและบริเวณฝ>�งซ�ายและฝ>�งขวาของตัวเขื่อน (Abutment)  

  
บริเวณท่ี 3 บริเวณอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) ต้ังอยู.บนหินทราย หินทรายแปงสีนํ้าตาลแดง ของหมวดหิน

นํ้าพอง กลุ.มหินโคราช อายุยุคไทรแอสสิก การวางตัวของชั้นหินอยู.ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ 

รูปท่ี 3.2-21 บริเวณท่ีสํารวจภาคสนามด�านธรณีวิทยาบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
 

 

JH-7 
JH-9/1 

JH-8/1 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

  

  
 

บริเวณท่ี 4 อาคารระบายนํ้าล�น (Spillway) ต้ังอยู.บนหินทราย หินทรายแปงสีนํ้าตาลแดงของหมวดหินนํ้าพอง กลุ.มหินโคราช 

อายุยุคไทรแอสสิก การวางตัวของชั้นหินอยู.ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
 

บริเวณท่ี 4 พื้นท่ีก.อสร�างโรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ต้ังอยู.บนหินทราย หินทรายแปงสีนํ้าตาลแดง ของหมวดหินนํ้าพอง 
กลุ.มหินโคราช อายุยุคไทรแอสสิก พบหลุมเจาะสํารวจ 3 หลุม ของ กฟผ. ประกอบด�วย หลุมเจาะ JH-7, JH-8/1 และ JH-9/1 

  
บริเวณท่ี 5 หินโผล.บริเวณพื้นท่ีริมอ.างเก็บนํ้าเป*นหินทรายสีนํ้าตาลแดง อยู.ในหมวดหินนํ้าพอง กลุ.มหินโคราช อายุยุคไทรแอสสิก 

มีการผุพังค.อนข�างตํ่า การคัดขนาดของเม็ดตะกอนดี มีความคงทนต.อการกัดเซาะสูง ลักษณะการวางตัวของชั้นหินอยู.ใน 
แนวค.อนข�างระนาบทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีมุมเอียงเททิศตะวันตกเฉียงใต�ประมาณ 5-8 องศา 

รูปท่ี 3.2-21 บริเวณท่ีสํารวจภาคสนามด�านธรณีวิทยาบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ (ต:อ) 
 

JH-7 

JH-9/1 

JH-8/1 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 
 

 

 

  
บริเวณท่ี 6 บ�านทุ.งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ พบหินโผล.ของชุดหินปูน ซึ่งเป*นหินฐานส.วนใหญ.ของพื้นท่ีศึกษา 

และถูกล�อมรอบด�วยแนวเทือกเขาหินตะกอนของหมวดหินห�วยหินลาด  
กลุ.มหินชุดโคราช อายุยุคไทรแอสสิก 

  
 

บริเวณท่ี 7 บริเวณท่ีต้ังโครงการจนถึงเขื่อนห�วยกุ.ม มีลักษณะพื้นท่ีเป*นพื้นท่ีราบระหว.างภูเขา ตะกอนในพื้นท่ีเกิด 

จากการผุพังของหินตะกอน (Residual Soils) 
 

ท่ีมา : การสํารวจของคณะผู�ศึกษาวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.2-21 บริเวณท่ีมีการสํารวจภาคสนามด�านธรณีวิทยาบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ (ต:อ) 
 

 4.2) ข�อมูลแผ:นดินไหวท่ีตรวจวัดได� จากฐานข�อมูลของ NEIC USGS (http://earthquake.usgs.gov/ 
earthquakes/) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ในรัศมี 150 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ พบเหตุการณ!
แผ.นดินไหวขนาดปานกลางถึงขนาดเล็กจํานวน 2 เหตุการณ! ได�แก. วันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 
จุดศูนย!กลางแผ.นดินไหวอยู.ที่ตําบลท.าศาลา อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีขนาด 4.2 ตามมาตราริกเตอร! และวันที่ 17 
สิงหาคม พ.ศ. 2547 จุดศูนย!กลางแผ.นดินไหวอยู.ที่ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
มีขนาด 4.1 ตามมาตราริกเตอร!  
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

 
ท่ีมา : 1. ข�อมูลรอยเลื่อนจากกรมทรัพยากรธรณี, 2542  
         2. ข�อมูลแผ.นดินไหวที่ตรวจวัดได�จาก USGS, กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา และ กฟผ. 

 รูปท่ี 3.2-22 แผนท่ีรอยเลื่อนและเหตุการณ2แผ:นดินไหว 
  ในรัศมี 150 และ 300 กโิลเมตรจากพื้นท่ีตั้งโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  ส.วนในรัศม ี 300 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการพบเหตุการณ!แผ.นดินไหวขนาดปานกลางถึง
ขนาดเล็กจํานวน 73 เหตุการณ! จากข�อมลูของกรมอุตุนยิมวิทยามีรายงานเหตุการณ!แผ.นดินไหวจํานวน 30 เหตุการณ! 
ข�อมูลแผ.นดินไหวของกรมชลประทานพบว.ามีเหตุการณ!แผ.นดินไหวจํานวน 40 เหตุการณ! และข�อมูลแผ.นดินไหว
ของ USGS มีเหตุการณ!แผ.นดินไหวจํานวน 3 เหตุการณ! แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-26 และรูปท่ี 3.2-22 
   เหตุการณ!แผ.นดินไหว เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลาประมาณ 20 นาฬิกา 25 นาที 
(ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งมีขนาดความรุนแรง 7.0 ตามมาตราริกเตอร! เกิดขึ้นในบริเวณเมืองทาร!เลย! ของ
สาธารณรัฐแห.งสหภาพเมียนมา ซึ่งห.างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 490 กิโลเมตร จากเหตุการณ!คร้ังนี้รับรู�
แรงสั่นสะเทือนได�ทั้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย แสดงในรูปท่ี 3.2-23 
  4.3) ข�อมูลการศึกษาความเสี่ยงภัยแผ:นดินไหว จากแผนที่เสี่ยงภัยแผ.นดินไหวป4 พ.ศ. 2548 
(กรมทรัพยากรธรณี) พื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ ตั้งอยู.ในพื้นที่เขต 0 คือ 
มีความรุนแรงน�อยกว.า III เมอร!คัลลี ซึ่งสามารถตรวจวัดได�ด�วยเครื่องมือเท.านั้น (รูปท่ี 3.2-24) ดังนั้นจึงไม.มี
ความเสี่ยง และไม.มีข�อกําหนดให�ต�องออกแบบอาคารรับแรงแผ.นดินไหว อย.างไรก็ตามในขั้นออกแบบ
รายละเอียด กฟผ. จะออกแบบอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองค!ประกอบ เพื่อรับแรงแผ.นดินไหวตามกฎหมาย
และข�อกําหนดที่เก่ียวข�องอย.างเคร.งครัด 
 5) ความม่ันคงและความปลอดภัยของโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 ในการศึกษา
วิเคราะห!ความมั่นคงและความปลอดภัยของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�พิจารณาศึกษา
องค!ประกอบที่เก่ียวข�องและอาจมีผลกระทบต.อโครงสร�างต.างๆ ของโครงการ จึงได�รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับ
ความมั่นคงและปลอดภัยของเขื่อนจุฬาภรณ! ซึ่งอยู.ต.อเนื่องกับที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
โดยการทบทวนข�อมูลด�านความมั่นคงของเขื่อนต.อการต�านทานแรงแผ.นดินไหว และการไหลซึมของน้ําผ.าน 
ตัวเขื่อนและฐานราก โดยการพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน คร้ังที่ 2/2555 
ประจําป4งบประมาณ 2555 และคร้ังที่ 3/2556 ประจําป4งบประมาณ 2556 และรายงานสรุปผลข�อมูล
เครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ.ม ประจําป4 พ.ศ. 2556 รวมถึงการตรวจสอบเขื่อน
ด�วยสายตา (Visual Inspection) เพื่อการประเมินความปลอดภัยเขื่อน สรุปได�ดังนี้ 
  (1) รายงานการตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อนจุฬาภรณ! คร้ังที่ 2/2555 ประจําป4
งบประมาณ 2555 และคร้ังที่ 3/2556 ประจําป4งบประมาณ 2556 โดยแผนกบํารุงรักษาเขื่อนและอ.างเก็บน้ํา  
กองบํารุงรักษาโยธา โรงไฟฟาพลังน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย  
จากข�อมูลในรายงานดังกล.าว สรุปได�ว.าเขื่อนจุฬาภรณ!และอาคารประกอบ มีสภาพความมั่นคงปลอดภัย 
อยู.ในเกณฑ!ปกติ  
   -  การเคลื่อนตัวของสนัเขื่อน ใช�หมุดชุดเดยีวกับหมดุวัดการทรุดตวั พบว.าเขื่อนมีการเคลื่อนตัว
ไปทางด�านท�ายน้ําซึ่งมีความสัมพันธ!กับระดับน้ําในอ.าง และมีการเคลื่อนตัวมากที่สุดที่ Maximum Section 
ของเขื่อนเท.ากับ 0.045 เมตร ซึ่งยังไม.แสดงค.าการเคลื่อนตัวที่ผิดปกติ 
   -   แรงดันน้ําในตัวเขื่อนและฐานราก พบว.า ค.าแรงดันน้ําในตัวเขื่อนและฐานราก 
มีการเปลี่ยนแปลงน�อย ไม.มีความสัมพันธ!กับระดับน้ําในอ.างเก็บน้ํา และยังไม.แสดงค.าที่ผิดปกติ 
   -   ปริมาณการร่ัวซึม พบว.า ปริมาณการร่ัวซึมไม.มีความสัมพันธ!กับระดับน้ําในอ.างเก็บน้ํา 
แต.ได�รับอิทธิพลจากน้ําฝนเข�ามาเก่ียวข�องเป*นระยะๆ และไม.แสดงค.าการร่ัวซึมที่ผิดปกติ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-26 รายงานเหตุการณ2แผ:นดินไหวในรัศมี 300 กโิลเมตรจากพื้นท่ีตั้งโครงการ 

 

ลําดับที่ วัน เดือน ปG ละติจูด ลองจิจูด ขนาด (ริกเตอร2) ตําแหน:งพื้นที่ ห:างจากพื้นที่โครงการ (กม.) ที่มา

1 9 ธันวาคม พ.ศ.2538 18.38 100.40 4.7 จังหวัดแพร. ประเทศไทย 243.54 USGS

2 3 มีนาคม พ.ศ.2543 18.81 100.18 2.60 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 296.25 กรมชลประทาน

3 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543 17.42 101.50 4.23 ต.ท.าศาลา อ.ภูเรือ จ.เลย 99.29 กรมชลประทาน

4 28 พฤษภาคม พ.ศ.2543 18.77 100.30 3.46 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 285.92 กรมชลประทาน

5 19 กันยายน พ.ศ.2543 18.29 100.68 3.47 ต.นาน�อย อ.นาน�อย จ.น.าน 219.97 กรมชลประทาน

6 13 กุมภาพันธ! พ.ศ.2544 17.22 100.08 4.21 ต.บ�านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ! 183.76 กรมชลประทาน

7 7 พฤษภาคม พ.ศ.2544 18.31 100.44 3.27 ต.ไผ.โทน อ.ร�องกวาง จ.แพร. 234.85 กรมชลประทาน

8 7 กันยายน พ.ศ.2545 18.58 100.30 3.50 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 267.97 กรมชลประทาน

9 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 18.67 99.98 2.88 ต.แม.ตีบ อ.งาว จ.ลําปาง 295.45 กรมชลประทาน

10 16 ตุลาคม พ.ศ.2546 19.16 101.30 3.93 แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 293.02 กรมชลประทาน

11 27 มีนาคม พ.ศ.2547 18.49 100.80 3.8 จังหวัดน.าน ประเทศไทย 234.88 USGS

12 17 สิงหาคม พ.ศ.2547 17.32 100.65 4.12 ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 137.56 กรมชลประทาน

13 1 มกราคม พ.ศ.2548 18.21 99.63 3.36 ต.หัวเสือ อ.แม.ทะ จ.ลําปาง 283.69 กรมชลประทาน

14 5 กุมภาพันธ! พ.ศ.2548 18.62 100.42 3.34 ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น.าน 265.22 กรมชลประทาน

15 2 มีนาคม พ.ศ.2548 18.86 100.90 3.72 ต.ฝายแก�ว อ.ภูเพียง จ.น.าน 269.44 กรมชลประทาน

16 4 มิถุนายน พ.ศ.2548 17.82 100.71 3.82 ต.บ�านฝาย อ.นํ้าปาด จ.อุตรดิตถ! 173.94 กรมชลประทาน

17 9 มิถุนายน พ.ศ.2548 18.54 100.26 2.37 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร. 266.58 กรมชลประทาน

18 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 19.07 101.24 3.77 ต.บ.อเกลือใต� อ.บ.อเกลือ จ.น.าน 284.04 กรมชลประทาน

19 18 กุมภาพันธ! พ.ศ.2550 18.55 100.58 3.07 ต.แม.ขะนิง อ.เวียงสา จ.น.าน 250.36 กรมชลประทาน

20 16 ตุลาคม พ.ศ.2550 18.66 100.14 2.49 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 284.67 กรมชลประทาน

21 23 ธันวาคม พ.ศ.2550 18.65 100.65 3.15 ต.ทุ.งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น.าน 257.11 กรมชลประทาน

22 2 มีนาคม พ.ศ.2551 18.71 100.09 3.13 ต.บ�านแหง อ.งาว จ.ลําปาง 292.22 กรมชลประทาน

23 9 กรกฎาคม พ.ศ.2551 18.70 100.25 2.18 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 282.02 กรมชลประทาน

24 26 สิงหาคม พ.ศ.2551 17.83 99.81 3.1 ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร. 242.68 กรมอุตุนิยมวิทยา

25 17 ธันวาคม พ.ศ.2551 18.30 100.40 3.5 ต.ทุ.งศรี อ.ร�องกวาง จ.แพร. 236.29 กรมอุตุนิยมวิทยา

26 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 18.65 100.65 3.66 ต.ทุ.งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น.าน 257.11 กรมชลประทาน

27 31 ธันวาคม พ.ศ.2551 18.69 100.64 3.67 ต.ทุ.งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น.าน 261.57 กรมชลประทาน

28 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.81 100.59 3.10 ต.สะเนียน อ.เมืองน.าน จ.น.าน 275.32 กรมชลประทาน

29 1 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.82 100.58 3.12 ต.สะเนียน อ.เมืองน.าน จ.น.าน 277.29 กรมชลประทาน

30 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.80 100.27 2.71 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 292.29 กรมชลประทาน

31 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.83 100.28 2.71 ต.เชียงม.วน อ.เชียงม.วน จ.พะเยา 296.19 กรมชลประทาน

32 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.83 100.29 2.55 ต.เชียงม.วน อ.เชียงม.วน จ.พะเยา 290.38 กรมชลประทาน

33 10 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.85 100.26 2.62 ต.บ�านมาง อ.เชียงม.วน จ.พะเยา 292.72 กรมชลประทาน

34 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 18.89 100.33 2.61 ต.เชียงม.วน อ.เชียงม.วน จ.พะเยา 295.95 กรมชลประทาน

35 4 เมษายน พ.ศ.2553 18.31 99.67 1.5 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 287.88 กรมอุตุนิยมวิทยา

36 8 เมษายน พ.ศ.2553 18.31 99.70 1.7 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 258.56 กรมอุตุนิยมวิทยา

37 9 เมษายน พ.ศ.2553 18.36 99.75 2.2 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 285.60 กรมอุตุนิยมวิทยา
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ตารางท่ี 3.2-26 รายงานเหตุการณ2แผ:นดินไหวในรัศมี 300 กโิลเมตรจากพื้นท่ีตั้งโครงการ (ต:อ) 

 
ที่มา : USGS กรมอุตุนิยมวิทยา และกรมชลประทาน 
 

ลําดับที่ วัน เดือน ปG ละติจูด ลองจิจูด ขนาด (ริกเตอร2) ตําแหน:งพื้นที่ ห:างจากพื้นที่โครงการ (กม.) ที่มา

38 9 เมษายน พ.ศ.2553 18.40 99.66 2.2 ต.บ�านเสด็จ อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 295.49 กรมอุตุนิยมวิทยา

39 3 มิถุนายน พ.ศ.2553 18.53 99.90 1.8 ต.จางเหนือ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 288.64 กรมอุตุนิยมวิทยา

40 6 สิงหาคม พ.ศ.2553 18.60 99.91 1.7 ต.บ�านหวด อ.งาว จ.ลําปาง 293.92 กรมอุตุนิยมวิทยา

41 18 ตุลาคม พ.ศ.2553 18.53 102.58 2.5 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 242.05 กรมอุตุนิยมวิทยา

42 11 กุมภาพันธ! พ.ศ.2554 18.80 100.23 3.0 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร. 292.55 กรมอุตุนิยมวิทยา

43 20 กุมภาพันธ! พ.ศ.2554 18.70 100.10 2.0 ต.บ�านแหง อ.งาว จ.ลําปาง 290.71 กรมอุตุนิยมวิทยา

44 23 กุมภาพันธ! พ.ศ.2554 18.92 101.73 4.6 แขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 263.88 USGS

45 23 กุมภาพันธ! พ.ศ.2554 18.82 101.74 5.4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 253.21 กรมอุตุนิยมวิทยา

46 3 มีนาคม พ.ศ.2554 18.81 101.44 3.9 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 252.89 กรมอุตุนิยมวิทยา

47 25 มีนาคม พ.ศ.2554 18.34 99.72 2.0 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 286.32 กรมอุตุนิยมวิทยา

48 16 สิงหาคม พ.ศ.2554 18.16 99.93 2.9 ต.ต�าผามอก อ.ลอง จ.แพร. 256.52 กรมอุตุนิยมวิทยา

49 20 กันยายน พ.ศ.2554 18.80 101.34 2.6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 252.95 กรมอุตุนิยมวิทยา

50 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 18.35 99.67 3.0 ต.บ�านดง อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 290.91 กรมอุตุนิยมวิทยา

51 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 18.36 99.68 2.5 ต.บ�านดง อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 290.90 กรมอุตุนิยมวิทยา

52 10 ธันวาคม พ.ศ.2554 18.32 99.68 2.8 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 287.86 กรมอุตุนิยมวิทยา

53 14 ธันวาคม พ.ศ.2554 18.37 99.68 2.5 ต.บ�านดง อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 291.67 กรมอุตุนิยมวิทยา

54 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 18.36 99.63 1.4 ต.บ�านเสด็จ อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 294.74 กรมอุตุนิยมวิทยา

55 22 ธันวาคม พ.ศ.2554 18.43 99.68 2.1 ต.บ�านเสด็จ อ.เมืองลําปาง จ.ลําปาง 296.30 กรมอุตุนิยมวิทยา

56 6 มีนาคม พ.ศ.2555 14.59 99.85 1.9 ต.บ�านโข�ง อ.อู.ทอง จ.สุพรรณบุรี 289.22 กรมอุตุนิยมวิทยา

57 10 สิงหาคม พ.ศ.2555 18.19 101.00 3.1 ต.บ.อเบี้ย อ.บ�านโคก จ.อุตรดิตถ! 195.85 กรมอุตุนิยมวิทยา

58 5 มีนาคม พ.ศ.2556 18.38 99.75 2.4 ต.แม.เมาะ อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 287.16 กรมอุตุนิยมวิทยา

59 11 มีนาคม พ.ศ.2556 18.42 100.11 2.9 ต.ห�วยหม�าย อ.สอง จ.แพร. 265.17 กรมอุตุนิยมวิทยา

60 31 พฤษภาคม พ.ศ.2556 18.04 100.03 3.1 อําเภอสูงเม.น จังหวัดแพร. 239.68 กรมอุตุนิยมวิทยา

61 9 มิถุนายน พ.ศ.2556 17.96 100.00 2.5 จังหวัดแพร. ประเทศไทย 236.00 กรมอุตุนิยมวิทยา

62 4 สิงหาคม พ.ศ.2556 18.01 100.02 2.4 อ.เด.นชัย จ.แพร. 238.17 กรมอุตุนิยมวิทยา

63 16 สิงหาคม พ.ศ.2556 18.26 99.75 2.0 ต.สบปาด อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 277.92 กรมอุตุนิยมวิทยา

64 20 สิงหาคม พ.ศ.2556 18.10 99.43 1.9 ต.วังพร�าว อ.เกาะคา จ.ลําปาง 292.79 กรมอุตุนิยมวิทยา

65 26 ธันวาคม พ.ศ.2556 18.33 99.73 2.20 อ.แม.เมาะ จ.ลําปาง 284.79 กรมอุตุนิยมวิทยา

66 30 มกราคม พ.ศ.2557 18.17 99.95 2.30 อ.ลอง จ. แพร. 255.78 กรมอุตุนิยมวิทยา

67 30 มกราคม พ.ศ.2557 18.21 99.96 2.40 อ.ลอง จ. แพร. 258.18 กรมอุตุนิยมวิทยา

68 10 กุมภาพันธ! พ.ศ.2557 17.59 100.41 2.50 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ! 176.32 กรมอุตุนิยมวิทยา

69 15 เมษายน พ.ศ.2557 18.16 99.40 1.30 ต.ท.าผา อ.เกาะคา จ.ลําปาง 299.27 กรมอุตุนิยมวิทยา

70 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 0.00 100.79 3.10 อ.เวียงสา จ.น.าน 230.87 กรมอุตุนิยมวิทยา

71 24 พฤษภาคม พ.ศ.2557 0.00 100.77 3.60 อ.นาน�อย จ.น.าน 226.67 กรมอุตุนิยมวิทยา

72 16 มิถุนายน พ.ศ.2557 0.00 100.70 3.30 อ.นาน�อย จ.น.าน 232.82 กรมอุตุนิยมวิทยา

73 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 18.00 100.16 2.30 อ.สูงเม.น จ.แพร. 226.77 กรมอุตุนิยมวิทยา
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 จังหวัดชัยภูมิ 

 
 

รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

 
 

รูปที่ 3.2-23 เหตุการณ2แผ:นดินไหวที่รับรู�ได�ถึงที่ตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 จังหวัดชัยภมูิ 

   

ที่มา : http://earthquake.usgs.gov 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2548 
รูปท่ี 3.2-24 บริเวณเสี่ยงแผ:นดินไหวบริเวณพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 

 

เขต 2 ก 

เขต 2 ข 

เขต 1 

เขต 0 

เขต 2ก 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  (2) รายงานสรุปผลข�อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจุฬาภรณ!และเขื่อนห�วยกุ.ม ประจําป4 
พ.ศ. 2554 และประจําป4 พ.ศ. 2556 โดยฝDายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย ได�สรุปผล
ข�อมูลการตรวจวัดจากเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนเป*นไปในลักษณะเดียวกัน กล.าวได�ว.าตั้งแต.เร่ิมเก็บน้ํา
เขื่อนจุฬาภรณ!จนถึงป>จจุบันยังไม.แสดงค.าที่มีแนวโน�มผิดปกติ เขื่อนยังอยู.ในสภาพมั่นคงแข็งแรง และมี   
ความปลอดภัยในการใช�งาน ซึ่งอธิบายจากเครื่องมือตรวจวัด (Instrument) ที่ติดตั้งไว�บริเวณเขื่อน ประกอบ
ไปด�วย  หมุดวัดการทรุดตัวของสันเขื่อน หมุดวัดการเคลื่อนตัวของสันเขื่อน เครื่องมือวัดแรงดันน้ําในตัวเขื่อน
และฐานราก และเครื่องมือวัดน้ําร่ัวซึม ผลการตรวจวัดประจําป4 พ.ศ. 2556  

   -  การทรุดตัวของสันเขื่อน หมุดสําหรับวัดการทรุดตัวของสันเขื่อนมี 5 หมุด (S1-S5) ติดตั้งไว�
ในแนวก่ึงกลางเขื่อน ป>จจุบันเขื่อนมีอัตราการทรุดตัว 8 มิลลิเมตรต.อป4 และที่ Maximum Section ของเขื่อนมี
การทรุดตัวเท.ากับ 0.593 เมตร ซึ่งมีค.าน�อยกว.าความสูงที่ออกแบบเผื่อสําหรับการทรุดตัวเอาไว� 1.00 เมตร 
  (3) การตรวจสอบด�านความปลอดภัยเขื่อนด�วยสายตา (Visual Inspection) ในการศึกษาได�
ดําเนินการเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 สรุปได�ว.าเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นเขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว  สูง 70 เมตร 
ก.อสร�างแล�วเสร็จในป4 พ.ศ. 2515 ป>จจุบันใช�งานมามากกว.า 42 ป4 โดยตัวเขื่อนมีการบํารุงรักษาอยู.เสมอและ
อยู.ในสภาพดี ไม.พบการทรุดตัวและรอยแตกร�าวที่สันเขื่อนหรือบริเวณลาดเขื่อน รวมถึงไม.พบการร่ัวซึม
บริเวณท�ายน้ํา และบริเวณที่จะทําการก.อสร�างโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! สรุปผลจากการตรวจสอบ
และประเมินผลด�วยสายตาได�ว.าเขื่อนจุฬาภรณ!มีการตรวจสภาพและบํารุงรักษาเขื่อนตามปกติสภาพโดยท่ัวไป

อยู.ในเกณฑ!ดี แสดงดังรูปท่ี 3.2-25 
 

3.3 ทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ 
 

 การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันด�านทรัพยากรสิ่งแวดล�อมทางชีวภาพ ได�แก. ทรัพยากรปDาไม� 
ทรัพยากรสัตว!ปDา นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง แสดงผลการศึกษาได�ดังนี้ 
 

3.3.1  ทรัพยากรป.าไม� 
 

3.3.1.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 

1)  ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยา และประเมินสถานภาพของทรัพยากรปDาไม� บริเวณพื้นที่โครงการ และ
พื้นที่ใกล�เคียงสําหรับเป*นข�อมูลอ�างอิงเปรียบเทียบ รวมทั้งพิจารณาสภาพป>ญหาที่เกิดขึ้นต.อทรัพยากรปDาไม� 

2)  ประเมินลักษณะ และคุณค.าทางนิเวศวิทยาปDาไม� ทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล�เคียง 
3)  ประเมินศักยภาพ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต.อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม� และ

ระบบนิเวศที่เก่ียวข�องจากการพัฒนาโครงการ 
4)  เสนอแนะมาตรการปองกันแก�ไข และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นต.อการเปลี่ยนแปลงลักษณะ 

ทางนิเวศวิทยาปDาไม� 
5)  เสนอแนะแผนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการปองกันแก�ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล�อมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป*นรูปธรรม 
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ไม.พบการทรุดตัวและแตกร�าวบนถนนสันเขื่อน อุปกรณ!ยกบานระบายมีการดูแลรักษาอย.างด ี

  
เคร่ืองมือวัดพฤตกิรรมเขื่อน ไม.พบรอยแตกร�าวที่คอนกรีตอุโมงค!ส.งน้ํา 

  
Upstream Slope ไม.มีการทรุดตัว Downstream Slope ไม.มีการทรุดตัว 

  
บริเวณก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําไม.มกีารร่ัวซึม คลองระบายท�ายน้ําอยู.ในสภาพดไีม.มีสิ่งกดีขวาง 

ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามโดยคณะผู�ศึกษาเมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม พ.ศ. 2557 

   รูปท่ี 3.2-25   การตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนด�วยสายตา 
            บริเวณท่ีตั้งโครงการเขือ่นจุฬาภรณ2และอาคารประกอบ   
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3.3.1.2 วิธีการศึกษา 
 

การศึกษาและสํารวจข�อมูลทรัพยากรปDาไม�ในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! จังหวัดชัยภูมิ ได�พิจารณาศึกษาสํารวจครอบคลุมพื้นที่ปDาไม�บริเวณพื้นที่จะก.อสร�าง 

โครงการและพื้นที่ปDาธรรมชาติที่อยู.ใกล�เคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-1 สําหรับประเด็นที่
ศึกษาด�านทรัพยากรปDาไม� ประกอบด�วย 

-  ศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาปDาไม� ได�แก. ชนิดปDา / สภาพสังคมพืช (สิ่งปกคลุมดิน) ชนิดไม� 
ความหนาแน.น ปริมาตรไม� รวมถึงคุณค.าของระบบนิเวศวิทยาปDาไม� 

-  ศึกษาความสัมพันธ! และเช่ือมโยงของทรัพยากรปDาไม� และการทําหน�าที่ของปDาไม�ต.อระบบ
นิเวศวิทยาอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง สําหรับการวิเคราะห!สถานภาพของทรัพยากรปDาไม� 

วิธีการศึกษาด�านทรัพยากรปDาไม� มีดังนี้ 
1) รวบรวม ทบทวนเอกสาร งานวิจัย ข�อมูลสารสนเทศ และแผนที่ต.างๆ ที่เก่ียวข�องกับทรัพยากร

ปDาไม�ในระดับภาพรวมทั้งจังหวัด ข�อมูลปDาไม�ในบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล�เคียงตามที่ ได� 
มีการศึกษาไว� เพื่อเป*นข�อมูลประกอบในการวางแผนการสํารวจ การวิเคราะห!ข�อมูล รวมทั้งเพื่อเปรียบเทียบ
ในการประเมินสถานภาพทรัพยากรปDาไม� 

ทั้งนี้การรวบรวมข�อมูลเชิงพื้นที่ที่เก่ียวข�องกับพื้นที่ศึกษาโครงการ เช.น แผนที่การใช�ที่ดินแผนที่
การจําแนกเขตการใช�ประโยชน!ที่ดินในพื้นที่ปDาสงวนแห.งชาตินั้น ในขั้นตอนของการศึกษาได�ตรวจสอบกับ
ภาพถ.ายดาวเทียม ภาพถ.ายทางอากาศ ฐานข�อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร! และตรวจสอบภาคสนาม
เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงข�อมูลให�สอดคล�องกับสภาพป>จจุบันแล�ว 
 2)  สํารวจ และตรวจสอบสภาพพื้นที่ เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ สังคมพืช รวมทั้งลักษณะการใช�
ประโยชน!ที่ดินในป>จจุบัน โดยพิจารณาจากข�อมูลเชิงพื้นที่ และการตรวจสอบภาคสนาม โดยพิจารณาประกอบ
ร.วมกับข�อมูลที่มีอยู.จากแผนที่สภาพภูมิประเทศ และข�อมูลดาวเทียม เช.น Google Earth และไทยโชต เป*นต�น 
รวมทั้งข�อมูลจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร! เพื่อประกอบการวางแผนเก็บข�อมูล 
 3)  สํารวจทรัพยากรปDาไม� ประยุกต!ตามหลักของการสํารวจแจงนับทรัพยากรปDาไม� โดยการสุ.ม  
วางแปลงตัวอย.าง (Random Sampling) ในบริเวณที่มีสภาพเป*นปDาไม�ในพื้นที่ศึกษาโครงการ แต.ในสภาพ
ป>จจุบันบริเวณที่จะก.อสร�างโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นพื้นที่ว.างไม.มีต�นไม�หลงเหลืออยู.
และพบเพียงวัชพืชปกคลุมท่ัวพื้นที่เท.านั้น  ส.วนบริเวณใกล�เคียงมีพื้นที่ปDาธรรมชาติเดิมที่หลงเหลืออยู.  
และกลุ.มของต�นไม�ที่ปลูกขึ้น (ปDาปลูก) จึงได�วางแปลงสํารวจแบบแปลงช่ัวคราว (Temporary Plot) ในบริเวณที่
ยังมีสภาพสังคมพืชหลงเหลืออยู. รวมทั้งวางแปลงตัวอย.างแบบถาวร (Permanent Plot) ที่เป*นตัวแทนของ
สภาพสังคมพืชดั้งเดิมเพื่อใช�ติดตามการเปลี่ยนแปลงด�านนิเวศวิทยาปDาไม�   
  ทั้งนี้ การศึกษาและสํารวจภาคสนามได�ดําเนินการให�ครอบคลุมทุกระบบนิเวศที่ปรากฏในพื้นที่
ศึกษาโครงการตามข�อมูลที่ได�จากการรวบรวม และการวิเคราะห!ทั้งจากข�อมูลเชิงพื้นที่ และข�อมูลสารสนเทศ
ต.างๆ รวมทั้งการสอบถามจากเจ�าหน�าที่ และประชาชนในพื้นที่ ส.วนระบบนิเวศที่ไม.ใช.พื้นที่ปDาไม�ที่พบใน
บริเวณใกล�เคียง ได�ทําการสํารวจเพื่อให�ทราบถึงสภาพที่เป*นลักษณะเด.นของระบบนิเวศนั้น 
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รูปท่ี 3.3-1 ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาด�านทรัพยากรป.าไม� โครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ2 จังหวัดชัยภูมิ 
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 4) ขนาดของแปลงศึกษา 
4.1) การสํารวจแจงนับทรัพยากรปDาไม� (Forest Inventory) ได�ทําการวางแปลงศึกษาช่ัวคราว 

แบบแปลงวงกลมซ�อนกันสามวง (Concentric Sample Plot) สําหรับบริเวณที่ยังมีสภาพเป*นพื้นที่ปDาไม� ดังแสดง

ในรูปท่ี 3.3-2 มีรายละเอียด ดังนี้ 
-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 17.85 เมตร (พื้นที่ 1,000 ตารางเมตร หรือ 0.1 เฮกตาร!) ศึกษา

ข�อมูลไม�ใหญ. (Trees) ซึ่งเป*นไม�ยืนต�นที่มีขนาดเส�นผ.าศูนย!กลางเพียงอก หรือขนาดความโต (Diameter at 
Breast Height, DBH) ตั้งแต. 10 เซนติเมตรขึ้นไป รวมทั้งศึกษาไม�ไผ. ปาล!ม หวาย และไม�พื้นล.างอื่นๆ 

-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 12.62 เมตร (พื้นที่ 500 ตารางเมตร หรือ 0.05 เฮกตาร!) ศึกษาข�อมูล
ลูกไม� หรือไม�หนุ.ม (Saplings) ซึ่งเป*นต�นไม�ที่มีความสูงมากกว.า 1.30 เมตรขึ้นไป และมีขนาดเส�นผ.าศูนย!กลาง
เพียงอก 4-10 เซนติเมตร 

-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 5.64 เมตร (พื้นที่ 100 ตารางเมตร หรือ 0.01 เฮกตาร!) ศึกษา
ข�อมูลกล�าไม� (Seedlings) ซึ่งมีความสูงน�อยกว.า 1.30 เมตร เพื่อแสดงถึงการกระบวนการสืบพันธุ!ตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ปDา 

 
 

 

 

 

ท่ีมา : สถิตย! (2525) 

 
 

 

4.2) การวางแปลงเพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม�ในบริเวณที่ยังมีสภาพเป*นพื้นที่ปDา โดย
วางแปลงเพื่อจําลองลักษณะโครงสร�างของปDา เพื่อศึกษาโครงสร�างของปDาไม�ทางด�านตั้ง (Profile Diagram)  และ
การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) ในพื้นที่ปDาไม�เพื่อให�เห็นสภาพได�ชัดเจนขึ้นจากการบรรยาย  
ซึ่งสภาพปDาแต.ละชนิดจะมีสภาพแตกต.างกัน และมีความสัมพันธ!ต.อสัตว!ปDาในด�านการเป*นถ่ินที่อยู.อาศัย  
และแหล.งอาหารของสัตว!ปDา ดังนั้น การจัดทํา Profile Diagram ซึ่งแสดงข�อมูลชนิดปDา และโครงสร�างของปDา
แต.ละชนิด สามารถใช�เป*นดัชนีช้ีถึงการกระจายของสัตว!ปDา หรือการพบเห็นสัตว!ปDาบางชนิดได�ด�วย 

รูปท่ี 3.3-2 ขนาด และรูปร:างของแปลงสํารวจด�านป.าไม� 
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สําหรับการทํา Profile Diagram โดยการวางแปลงถาวร ขนาด 20X40 เมตร เพื่อศึกษาสงัคม
พืชประเภทต.างๆ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ (ในพื้นที่ปDาตัวแทนซึ่งขึ้นกับลักษณะของแต.ละสงัคมพืช) เพื่อให�แปลง
ตัวอย.างกระจายครอบคลุมทุกชนิดปDา และเป*นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยส.วนใหญ.วางแปลงตาม 
แนวเหนือ-ใต� โดยในแต.ละแปลงตัวอย.าง ระบุชนดิของไม�ใหญ. (ไม�ที่มีขนาดความโตวัดโดยรอบ (DBH) ที่ระดับ
ความสูงเพยีงอกตัง้แต. 10 เซนติเมตรขึ้นไป) ทุกต�น วัดความสูงทัง้หมด ความสงูถึงก่ิงแรก ความกว�างของ
เรือนยอด (วัดสองทิศทางตั้งฉากกัน) จากนั้นจึงทําการจําลองรูปลักษณ!ของต�นไม� นอกจากนี้ยังได�บันทึกชนิด
พันธุ!ไม�เลื้อย ลูกไม� กล�าไม� ไผ. และไม�อืน่ๆ ที่พบในแปลง   

อนึ่ง ในการกําหนดตําแหน.งที่ตั้งของแปลง ใช�เครื่องกําหนดตําแหน.งด�วยดาวเทียม (GPS)  
ที่มุมแปลงด�านฐาน 2 มุม และจากข�อมูลที่ได�จะนําไปจําลองลักษณะโครงสร�างด�านตั้ง (Profile Diagram) และ
การปกคลุมของเรือนยอด (Plot Plan of Crown Cover) มีรายละเอียดในการจัดทํา ดังนี้ 

-  โครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืช บันทึกข�อมูลการสํารวจต�นไม�ในภาคสนามของ 
ทุกแปลงลงในคอมพิวเตอร! (โปรแกรม Excel) ในระบบพิกัด (X-Y) โดยเรียงลําดับจากน�อยไปหามากตามค.าแกน Y 
(ความกว�างของแปลง) จากนั้นทําการ plot พิกัดของต�นไม�โดยเรียงลาํดับจากน�อยไปหามาก ถ�าปรากฏว.าต�นไม�
ต�นใดมีส.วนที่ซ�อนทับกับต�นที่ plot ลงไปก.อน  ต�นที่อยู.ลึกกว.าต�องแสดงด�วยเส�นประ จากนั้น sketch ภาพต�นไม�ให�
มีสัดส.วนตามความสูงทั้งหมด ความสูงถึงก่ิงแรก ความกว�างของเรือนยอด ขนาดความโต ขนาดและทิศทาง
ของเรือนยอด รวมทั้งแสดงข�อมูลที่มีลักษณะพิเศษของต�นไม�ที่ได�บันทึกไว� เช.น พูพอนสองนาง ลําต�นเอน หรือ
ยอดหัก เป*นต�น โครงสร�างด�านตั้งนี้มีความสัมพันธ!กับแผนผังของแปลงที่เป*นมุมมองด�านบน (การปกคลุมของ
เรือนยอด) ดังนั้นขนาดและมาตราส.วนที่กําหนดควรมีความเหมาะสม 

-  ผังแสดงการปกคลุมของเรือนยอด นําข�อมูลที่ได�บันทึกลงในคอมพิวเตอร! โดย
เรียงลําดับตามพิกัดจากน�อยไปหามาก (เช.นเดียวกับการทํา Profile Diagram) และขนาดความสูงของต�นไม� 
โดย plot ต�นไม�ที่มีพิกัดน�อย และมีความสูงที่สุดลงไปก.อน เพื่อกําหนดขนาดของเรือนยอดของต�นที่สูง 
ที่สุดก.อน จากนั้นจึงนําค.าความกว�างของเรือนยอดต�นอื่นๆ มา plot ลงโดยให�มีตําแหน.งสัมพันธ!กับต�นไม� 
ที่แสดงโครงสร�างทางด�านตั้ง (Profile Diagram) ขนาดของเรือนยอดต�องพิจารณาให�ได�สัดส.วนที่เหมาะสม 
ตามระยะในทิศทางหลัก (เหนือ-ใต�, ตะวันออก-ตะวันตก) รวมทั้งพิจารณาประกอบกับข�อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว� 
เช.น การเบนของเรือนยอดจากจุดก่ึงกลางของลําต�น เป*นต�น 

อนึ่ง ในการสํารวจของแต.ละแปลงตัวอย.าง ต�องระบุลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
แปลงตัวอย.าง (Site Description) ทุกแปลงโดยละเอียด เช.น พิกัด ความลาดเอียง และความสูง เป*นต�น รวมทั้ง
แสดงที่ตั้งของแปลงตัวอย.างลงในแผนที่ ซึ่งในแปลงตัวอย.างทุกแปลงต�องหมายขอบเขตแปลงเพื่อแสดงพื้นที่
ศึกษาให�ชัดเจน (กรณีมีหลายสภาพสังคมพืช) 

4.3) การสํารวจในพื้นที่ที่ไม.ปรากฏสภาพสังคมพืช ไม.ใช�การวางแปลงเก็บตัวอย.าง แต.ใช�วิธีการ
สังเกตสภาพการใช�ที่ดิน (Land Use Inventory) โดยศึกษาสภาพภูมิประเทศ สํารวจ และบันทึกข�อมูลชนิดของ
ไม�ใหญ. ลูกไม� กล�าไม� รวมทั้งไม�ชนิดอื่นๆ ที่พบในพื้นที่ (หากมี) รวมทั้งตรวจสอบสภาพการใช�ประโยชน!ที่ดิน
ในป>จจุบัน เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะห! / ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
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5) รวบรวมข�อมูลการสํารวจ บันทึกรายละเอียด และข�อมูลต.างๆ ที่เก่ียวข�องกับลักษณะทาง
นิเวศวิทยา เพื่อประกอบการอธิบายลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม�ลงในตารางบันทึกข�อมูลการสํารวจ (Tally 
Sheet) มีรายละเอียดเก่ียวกับสภาพพื้นที่ ตําแหน.งที่ตั้ง การใช�ที่ดิน (Land Use) ชนิดปDา (Forest Type) รวมทั้ง
ลักษณะอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับลักษณะทางนิเวศวิทยาของปDา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

5.1) แปลงสํารวจแบบช่ัวคราว รวบรวมข�อมูลต.างๆ ดังนี้ 
-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 17.85 เมตร บันทึกรายละเอียดชนิดไม� (Species) ขนาด

เส�นผ.าศูนย!กลางเพียงอก (DBH) ความสูงของไม�ยืนต�น และข�อมูลสําหรับการประเมินปริมาตรไม� ประกอบด�วย 
ความสูงของไม�ที่สามารถทําเป*นสินค�าได� (Total and Merchantable Height) คุณภาพของท.อนไม� (Timber Quality; 
TQ) และจํานวนท.อนไม�ที่ใช�เป*นสินค�าได� (No. of log) ซึ่งใช�ความยาวไม�ท.อนท.อนละ 5 เมตร โดยแปลงศึกษานี้ 
มีวัตถุประสงค!เพื่อวิเคราะห!ลักษณะนิเวศวิทยาของไม�ใหญ.ในพื้นที่ เช.น ชนิดไม� ความหนาแน.น และปริมาตรไม� 
เป*นต�น นอกจากนี้ยังทําการศึกษาไม�ไผ. และไม�พื้นล.างอื่นๆ ที่พบจากการสํารวจ 

-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 12.62 เมตร บันทึกรายละเอียดชนิด จํานวน ความสูงเฉลี่ย และ
ขนาดความโต (สําหรับลูกไม� หรือไม�หนุ.มที่มีขนาดเส�นผ.าศูนย!กลางเพียงอก ระหว.าง 4-10 เซนติเมตร) ของ
ลูกไม� เพื่อนํามาคํานวณหาความหนาแน.นของลูกไม� สําหรับการประเมินสถานภาพทางนิเวศวิทยาปDาไม�ใน
ด�านชนิดไม� ความหนาแน.นของลูกไม� และโอกาสในการทดแทนตามธรรมชาติของสังคมพืชเป*นไม�ใหญ.ต.อไป 

-  แปลงวงกลมขนาดรัศมี 5.64 เมตร บันทึกรายละเอียดชนิด และจํานวนกล�าไม� เพื่อวิเคราะห!
ความหนาแน.นของกล�าไม� สําหรับการประเมินศักยภาพการทดแทนสังคมพืชตามธรรมชาติเป*นลูกไม�ต.อไป 

5.2) แปลงสํารวจแบบถาวร ศึกษาข�อมูลชนิดไม� ขนาดความโต ความสูง การปกคลุมของเรืยนยอด 
การจําแนกโครงสร�างด�านตั้งของสังคมพืช และลักษณะทางนิเวศวิทยาที่เก่ียวข�อง รวมทั้งระบุลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่วางแปลงตัวอย.าง 

5.3) การสํารวจในพื้นที่ที่ไม.ปรากฏสภาพสังคมพืช ศึกษาสภาพภูมิประเทศ และศึกษาถึงชนิด 
ขนาดความโต ความสูง และรายละเอียดสําคัญของต�นไม�ที่พบในพื้นที่ (หากมี) และตรวจสอบสภาพการใช�
ประโยชน!ที่ดินในป>จจุบัน 

6)  การวิเคราะห!ข�อมูล 
6.1) ขอบเขตของระบบนิเวศปDาไม�ในพื้นที่ศึกษา 
6.2)  องค!ประกอบด�านชนิดพรรณ ได�แก. ชนิดไม� ชนิดไม�เด.น และความหนาแน.นของหมู.ไม� 

(Stand density) 
6.3) การจําแนกลักษณะต.างๆ ของพรรณไม� ได�แก. ไม�หายาก ไม�คุ�มครอง พืชสมุนไพร 

พืชอาหารสัตว! 
6.4) ผลผลิตต.างๆ จากระบบนิเวศปDาไม� (Non-Timber Forest Products) 
6.5) วิเคราะห!ลักษณะการปกคลุมของเรือนยอด และโครงสร�างด�านตั้งของปDา 

6.6) ความหลากหลายชนิด (Species Diversity) วิเคราะห!โดยใช� Fisher’s Index of Diversity (α) 
โดย Fisher และคณะ (1943) ดังนี้ 
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     S  =  α loge (1+N/α) 
   เมื่อ  S =  จํานวนชนิดพรรณไม�ในแปลงตัวอย.าง 
     N =  จํานวนต�นไม�ทั้งหมดในแปลงตัวอย.าง 

     α =  Fisher’s index of diversity 
รวมทั้งอาจพิจารณาดัชนีความหลากหลายอื่นๆ มาใช�ประกอบในการอธิบายสภาพของ

สังคมพืชด�วย 
6.7) ปริมาตรไม� โดยปริมาตรไม�ประเภทช้ันคุณภาพ (TQ) ที่ 1.1, 1.2 และ 2 ประมาณค.าจาก 

Standard Volume Table โดยใช�จํานวนท.อน (Log) ยาว 5 เมตร และขนาดเส�นผ.าศูนย!กลางเพียงอกของต�นไม�
แต.ละต�น ส.วนปริมาตรไม�ประเภทช้ันคุณภาพที่ 1.3 และ 3 คํานวณโดยใช�สูตร 

 

     V  =  0.00007875 HD2 
   เมื่อ  V =  ปริมาตรไม�ฟ\น (ลูกบาศก!เมตร) 
     H =  ความสูงทั้งหมดของต�นไม� (เมตร) 
     D =  เส�นผ.าศูนย!กลางของต�นไม�ที่ระดับความสูงเพียงอก (เมตร) 

 

รวมทั้งเพื่อความสะดวกในการคํานวณปริมาตรไม�  และเพื่อให�ค.าที่ใกล�เคียงกับ 
ลักษณะของต�นไม� จึงใช�รูปแบบการคํานวณปริมาตรของท.อนไม�ที่มีลักษณะเป*นทรงกระบอกเป*นอีกวิธีหนึ่ง 
ในการคํานวณปริมาตรไม� มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 

     V  =  πr2 H หรือ  (πD2 H) / 4 
   เมื่อ  V =  ปริมาตรไม� (ลูกบาศก!เมตร) 
     r =  รัศมีของต�นไม�ที่ระดับความสูงเพียงอก (เมตร) 
     H =  ความสูงทั้งหมดของต�นไม� (เมตร) 
     D =  เส�นผ.าศูนย!กลางของต�นไม�ที่ระดับความสูงเพียงอก (เมตร) 
 

6.8) บรรยายคุณค.าของระบบนิเวศปDาไม� เช.น การเป*นแหล.งพืชสมุนไพร พืชอาหารสัตว! 
พืชหายาก และพืชประจําถ่ิน รวมทั้งการทําหน�าที่ด�านนิเวศวิทยาของปDาไม�ในการควบคุมระบบนิเวศต.างๆ 
ที่เก่ียวข�อง เป*นต�น 

6.9) ประเมินมูลค.า และคุณค.าของระบบนิเวศปDาไม� เช.น การเป*นแหล.งพืชสมุนไพร แหล.งพืช
อาหารสัตว! พืชหายาก หรือพืชประจําถ่ิน รวมทั้งการทําหน�าที่ด�านนิเวศวิทยาของปDาไม� ในการควบคุม 
ความสมดุลของระบบนิเวศต.างๆ ที่เก่ียวข�อง เป*นต�น 

6.10) มูลค.าทางเศรษฐศาสตร!ปDาไม� โดยพิจารณาจากการสูญเสียพื้นที่ / ที่ดินปDาไม�  องค!ประกอบ 
การทําหน�าที่ และการให�บริการของพื้นที่ปDา และระบบนิเวศที่เก่ียวข�อง 

6.11) วิเคราะห!ความสัมพันธ! และความเช่ือมโยงของทรัพยากรปDาไม� และองค!ประกอบต.างๆ 
ในระบบนิเวศที่เก่ียวข�อง 
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7) ประเมินสถานภาพของทรัพยากรปDาไม� โดยวิเคราะห!ป>ญหา สาเหตุ และข�อจํากัดต.างๆ เพื่อเป*น
ข�อมูลประกอบสําหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมต.อทรัพยากรปDาไม� รวมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อ 
การอนุรักษ! และจัดการพื้นที่ปDาไม� โดยมีรายละเอียดประกอบด�วย 

7.1)  ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศวิทยาปDาไม� โดยพิจารณาจาก
สถานภาพ (องค!ประกอบ และการทําหน�าที่) ของปDาไม� ซึ่งเป*นผลเนื่องจากการพัฒนาโครงการโดยเปรียบเทียบ
สภาพกรณไีม.มี กับมโีครงการ เช.น ผลกระทบต.อความหลากหลายของพันธุ!ไม� ผลกระทบต.อระบบนิเวศวิทยา
ของพื้นที่ใกล�เคียง เป*นต�น 

7.2)  ประเมินการสูญเสียที่ดิน และพื้นที่ปDาไม�ในพื้นที่โครงการ โดยเปรียบเทียบผลประโยชน! 
ในรูปมูลค.าทางเศรษฐศาสตร!จากการตัดฟ>นไม�ออก (หากมี) และการอนุรักษ! และบํารุงรักษาปDาไม� 

7.3)  ประเมินโอกาสที่ระบบนิเวศจะถูกทําลายเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผลกระทบทางอ�อม เช.น 
การปรับปรุงถนนเข�าสู.พื้นที่โครงการ การพัฒนาพื้นที่ชุมชนบริเวณใกล�เคียงพื้นที่โครงการ ไฟปDาที่เกิดจาก
การขยาย และเตรียมพื้นที่เพื่อการเพาะปลูก เป*นต�น 

7.4)  วิเคราะห! และสังเคราะห!ป>ญหาที่เกิดขึ้นต.อทรัพยากรปDาไม� และระบบนิเวศที่เก่ียวข�อง 
เพื่อพิจารณาถึงสภาพความรุนแรงของป>ญหา สาเหตุ และผลต.อเนื่องของป>ญหา รวมทั้งพิจารณาถึง 
ข�อจํากัดต.างๆ ที่จะเป*นอุปสรรคในการจัดการระบบนิเวศวิทยาปDาไม� 

7.5)  พิจารณาประโยชน!ที่เกิดขึ้นหากมีการดําเนินการตามมาตรการในการฟ\]นฟูระบบนิเวศ
ภายในระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กําหนดขึ้น 

8) เสนอแนะมาตรการ หรือแนวทาง สําหรับการอนุรักษ! และจัดการทรัพยากรปDาไม� โดยเสนอ
รูปแบบการดําเนินงานที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป*นรูปธรรม ประกอบด�วยแผนปฏิบัติงาน มาตรการ 
โครงการ และกิจกรรมต.างๆ รวมทั้งกําหนดระบบการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการ 
ที่เก่ียวข�องกับทรัพยากรปDาไม� ที่สามารถระบุตัวช้ีวัด วิธีการ และมาตรฐานในการตรวจวัดที่สามารถนําไป
ปฏิบัตไิด�ตามหลักการทางวิชาการ 

 

 3.3.1.3 ผลการศึกษา 
 

1)  การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ได�รวบรวมข�อมูลสถานภาพที่ดินของพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ! และ
สภาพนิเวศวิทยาปDาไม�บริเวณพื้นที่ใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ ดังนี้ 
  1.1) สถานภาพท่ีดินของพื้นท่ี กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ2 ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลเก่ียวกับ
สถานภาพที่ดินบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ! สรุปได�ว.าคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ ป4 พ.ศ. 2510 อนุมัติให�กันพื้นที่เขตปDา
หมายเลข 10 ในท�องที่อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และปDาโคกตลาดใหญ. ในท�องที่อําเภอหนองเรือและอําเภอ
เมืองขอนแก.น ให�แก.การไฟฟาฝDายผลิตแห.งประเทศไทย (ขณะนั้น คือ การไฟฟาตะวันออกเฉียงเหนือ)  
เพื่อดําเนินงานโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! (ขณะนั้น คือ โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนน้ําพรม) และ  
ป4 พ.ศ. 2536 กรมธนารักษ!ได�รับพื้นที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ!ขึ้นทะเบียนเป*นพื้นที่ราชพัสดุ (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก 1) ซึ่งพื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!เป*นส.วนหนึ่งของพื้นที่ดังกล.าว 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

  จากการตรวจสอบกับข�อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร!ของกรมปDาไม� และกรมอุทยานแห.งชาติ สัตว!ปDา 
และพันธุ!พืช ป4 พ.ศ. 2547 พบว.าพื้นที่ก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! และบริเวณโดยรอบในรัศมี  
1 กิโลเมตรไม.ได�อยู.ในเขตพื้นที่ปDาไม�ตามกฎหมายประเภทอุทยานแห.งชาติ เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDา หรือ 
ปDาสงวนแห.งชาติในเขตปDาอนุรักษ! (ปDาโซน C) สําหรับพื้นที่ปDาไม�ตามกฎหมายที่อยู.บริเวณใกล�เคียงกับ 
เขื่อนจุฬาภรณ! ได�แก. เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว และเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาผาผึ้ง โดยอยู.ห.างจากที่ตั้ง
โครงการมากกว.า 2 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-1  

 1.2) สภาพนิเวศวิทยาป.าไม�บริเวณพื้นท่ีใกล�เคียง เขื่อนจุฬาภรณ! มีพื้นที่ติดต.อกับเขตรักษาพันธุ!
สัตว!ปDาภูเขียว ซึ่งเป*นส.วนหนึ่งของเทือกเขาเพชรบูรณ!ที่มีปDาไม�อุดมสมบูรณ! สภาพสังคมพืชที่พบจึงค.อนข�าง
หลากหลาย ประกอบด�วย ปDาดิบเขา ปDาดิบแล�ง ปDาเต็งรัง ปDาเบญจพรรณ และทุ.งหญ�า จากข�อมูลการศึกษาสภาพ
สังคมพืชบริเวณเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว (กรมปDาไม�, 2532) ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 975,000 ไร. หรือ 1,560 
ตารางกิโลเมตร ประกอบด�วยสภาพสังคมพืชต.างๆ สรุปดังนี้ 

 (1) ปDาดิบเขา พบในพื้นที่ที่มีความสูงตั้งแต.ประมาณ 800 ม.รทก. ขึ้นไป ในบริเวณที่เป*นยอด
เขาสูง ช้ันเรือนยอดของปDาแบ.งได�เป*น 3 ช้ันเรือนยอด ส.วนชนิดไม�ที่พบ เช.น ยมหอม สนสามพันป4 ขุนไม� และ 
ก.อชนิดต.างๆ 

 (2) ปDาดิบแล�ง พบในพื้นที่ที่มีความสูงไม.เกิน 800 ม.รทก. ช้ันเรือนยอดของปDาจําแนกได�เป*น  
3 ช้ันเรือนยอด ส.วนชนิดไม�ที่พบ เช.น ตะเคียนหิน ตะแบกเลือด แลนง�อ ตะแบก และเขลง เป*นต�น 

 (3) ปDาเต็งรัง พบในพื้นที่ที่มีความสูงไม.เกิน 700 ม.รทก. ประกอบด�วย 2 ลักษณะได�แก. ปDาเต็ง
รังผสมสน เป*นสภาพของปDาเต็งรังที่ขึ้นผสมกับไม�สนสามใบ ชนิดไม�เด.น เช.น เต็ง รัง ยางพลวง ยางกราด และ
พะยอม เป*นต�น และปDาเต็งรังที่ไม.มไีม�สน มีชนิดไม�เด.นเป*นชนิดเดียวกัน 

 (4) ปDาเบญจพรรณ พบในพื้นที่ที่มีความสูงไม.เกิน 600 ม.รทก. พบชนิดไม�หลากหลายชนิด 
เช.น ตีนนก ตะคร�อ ตะครํ้า และสมอพิเภก เป*นต�น ส.วนไผ.ที่พบ เช.น ไผ.ไร. และไผ.ปDา เป*นต�น 

 (5) ทุ.งหญ�า ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว มีพื้นที่ทุ.งหญ�าหลายแห.ง เป*นแหล.งอาหาร
ของสัตว!ปDาที่สําคัญ 
 

 2)  การสํารวจภาคสนาม จากการสํารวจภาคสนามด�านทรัพยากรปDาไม�ร.วมกับการสํารวจ
ทรัพยากรสัตว!ปDา เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 พบว.า พื้นที่ปDาไม�ในรัศมี 1 กิโลเมตรบริเวณ
โดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  ประกอบด�วย (1) ปDาธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งที่เป*นปDาดิบแล�ง 
ปDาเบญจพรรณ และปDาเต็งรัง  และ (2) ปDาปลูก  ส.วนใหญ.อยู.ในพื้นที่สํานักงานของเขื่อนจุฬาภรณ!และบริเวณ
โดยรอบบ�านพัก รวมทั้งกลุ.มอาคารที่เก่ียวข�องที่กระจายแทรกอยู.เป*นระยะ  ซึ่งเป*นการปลูกต�นไม�หลากหลาย
ชนิดทั้งไม�ยืนต�นที่เป*นพันธุ!ไม�ท�องถ่ินและไม�ต.างถ่ิน รวมทั้งไม�ประดับชนิดต.างๆ เพื่อปรับสภาพพื้นที่ให�สวยงาม 
และกลมกลืนกับสภาพธรรมชาต ิทั้งนี้ ได�กระจายแปลงสํารวจด�านปDาไม�ครอบคลุมทุกกลุ.มสังคมพืชในบริเวณ
พื้นที่ศึกษาและใกล�เคียงดังแสดงในรูปท่ี 3.3-3 เพื่อศึกษาสภาพสังคมพืชในบริเวณพื้นที่ศึกษา สรุปได�ดังนี้ 

 2.1)  ลักษณะทางนิเวศวิทยาป.าไม� ได�สํารวจครอบคลุมพื้นที่ตั้งโครงการและบริเวณใกล�เคียง ดังนี้ 
  (1) พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 การสํารวจพื้นที่ที่จะก.อสร�าง

โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!บริเวณท�ายเขื่อนติดกับอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม พบว.า ป>จจุบันไม.มี
สภาพปDาไม�หลงเหลืออยู.แล�ว โดยมีสภาพเป*นพื้นที่ราบ และเป3ดโล.งที่มีวัชพืชขึ้นกระจายท่ัวไป  (รูปท่ี 3.3-4) 
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สภาพพืน้ที่ศึกษาโครงการในช:วงฤดูแล�ง 
(วันที่ 7-9 กุมภาพันธ2 พ.ศ. 2557) 

 

สภาพพืน้ที่ศึกษาโครงการในช:วงฤดูฝน 
(วันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

พื้นท่ีบริเวณท่ีจะก.อสร�างโรงไฟฟาพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 

 

 

 

 

สภาพสังคมพืชปDาปลูกบริเวณใกล�กับพื้นท่ีต้ังโครงการ 

 

ท่ีมา : การสํารวจภาคสนามเมื่อวันท่ี 7-9 กุมภาพันธ! และวันท่ี 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

  รูปท่ี 3.3-4  ผลการสํารวจบริเวณท่ีตั้งโครงการ และสภาพป.าไม�บริเวณใกล�เคียง 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

   บริเวณใกล�เคียงที่ตั้งโครงการมีสภาพเป*นปDาปลูก พันธุ!ไม�ที่พบ ได�แก. ขี้เหล็กอเมริกัน 
(Cassia floribunda Cav.) กระถินยักษ! (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.)  
กระถินพิมาน (Acacia tomentosa Willd.)  กางขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) หางนกยูงฝร่ัง (Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) Rafin.) และไทร (Ficus sp.) เป*นต�น   ทั้งนี้จากการวิเคราะห!ข�อมูลจากแปลงสํารวจ พบว.า 
สภาพสังคมพืชที่พบค.อนข�างโปร.ง และมีต�นไม�หลายขนาด  ส.วนไม�พื้นล.างมีลูกไม�และกล�าไม�ค.อนข�างน�อย  
แต.มีการปกคลุมเรือนยอดหนาแน.นเนื่องจากพันธุ!ไม�ต.างถ่ินที่นํามาปลูกสามารถเจริญเติบโตได�ดี 

  (2) พื้นท่ีป.าไม�บริเวณใกล�เคยีง  จากการสํารวจสภาพปDาไม�ในรัศม ี1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ 
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส.วนของปDาสงวนแห.งชาติปDาภูซําผักหนาม และพื้นที่ราชพัสดุที่อยู.ในความรับผิดชอบ
ของ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ!และอยู.ติดกับเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว พบว.าสภาพปDาไม�โดยรวมยังอยู.ในสภาพ
ค.อนข�างสมบูรณ! อย.างไรก็ตาม พบร.องรอยการเก็บหาของปDาต.างๆ และเข�าไปใช�ประโยชน!บ�าง พื้นที่ศึกษา 
ส.วนใหญ.เป*นปDาดิบแล�ง ส.วนปDาเบญจพรรณ และปDาเต็งรัง พบกระจายอยู.ตามบริเวณตีนเขาและไหล.เขา
โดยเฉพาะบริเวณทางไปศาลาหลุบควัน  ทั้งนี้ บริเวณรอบอาคารสํานักงานและใกล�เคียงที่ตั้งโครงการเป*นปDาปลูก 
สรุปผลการสํารวจในแต.ละชนิดปDาได�ดังนี้ 

  (2.1) ป.าดิบแล�ง วางแปลงสํารวจแบบช่ัวคราวรวม 14 แปลง และแบบถาวร 1 แปลง พบว.า 

มีต�นไม�ขนาดใหญ.ขึ้นอยู.อย.างหนาแน.น เรือนยอดแน.นทึบ ไม�พื้นล.างขึ้นปกคลุมพื้นที่อย.างหนาแน.น (รูปท่ี 3.3-5) 
ชนิดไม�ที่พบ ได�แก. ไม�วงศ!มะเกลือ (Ebenaceae) ไม�วงศ!ทัง (Lauraceae) ไม�วงศ!กระดังงา (Annonaceae)  
เค่ียมคะนอง (Shorea henryana Pierre) จัน (Diospyros decandra Lour.) มะม.วงปDา (Mangifera caloneura Kurz) 
พลองกินลูก (Memecylon ovatum J. E. Smith) ทะโล� (Schima wallichii (DC.) Korth) พลับพลา (Grewia paniculata 
Roxb. ex DC.) และตะเคียนหิน (Hopea ferrea Pierre) เป*นต�น มีการปกคลุมของเรือนยอดต�นไม�ในปDาประมาณ
ร�อยละ 60-70 และช้ันอินทรียวัตถุที่ปกคลุมผิวหน�าดินมากกว.า 1 เซนติเมตร ทั้งนี้จากการวิเคราะห!ข�อมูลจาก
แปลงสํารวจ พบว.ามีไม�ใหญ. (Tree) 67 ชนิด ลูกไม� (Sapling) 50 ชนิด และกล�าไม� (Seedling) 47 ชนิด ไม�ใหญ. 
ที่พบมีขนาดความโต (Diameter at Breast Height : DBH) เฉลี่ยประมาณ 26 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 22 เมตร ส.วนลูกไม�หรือไม�หนุ.ม มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร  

    โครงสร�างด�านตั้งของปDา (Plant Profile) จําแนกเป*น 3 ช้ันเรือนยอด ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-6  

ประกอบด�วย 
    - เรือนยอดช้ันบน มีความสูงตั้งแต.ประมาณ 20 เมตรขึ้นไป ชนิดไม�เด.นที่พบใน 
ช้ันเรือนยอดนี้ และเป*นไม�เด.นของพื้นที่ เช.น เค่ียมคะนอง (Shorea henryana Pierre)  แลนง�อ (Rhus succedanea L.) 
ตะเคียนหิน (Hopea ferrea Pierre)  หว�า (Xyzygium cumini (L.) Skeels)  ยมหิน (Chukrasia venlutina W.&A.)  
ตะแบกแดง (Lagerstroemia  calyculata Kurz)  ทะโล� (Schima wallichii (DC.) Korth)  พลับพลา (Grewia paniculata 
Roxb. ex DC.)  หมีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson) และตีนเป*ด (Alstonia scholaris R.Br.) เป*นต�น   
    - เรือนยอดช้ันรอง ซึ่งเป*นช้ันเรือนยอดของลูกไม�หรือไม�หนุ.ม มีความสูงช.วง 10-20 เมตร  
    - เรือนยอดช้ันล.าง ซึ่งเป*นช้ันเรือนยอดของกล�าไม� มีความสูงน�อยกว.า 10 เมตร ชนิดไม�
ที่พบเป*นชนิดเดียวกับชนิดที่พบในช้ันเรือนยอดช้ันบน รวมทั้งไม�ขนาดเล็กชนิดอื่นๆ ที่ขึ้นอยู.อย.างหนาแน.น  
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ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

   รูปท่ี 3.3-5  สภาพป.าดิบแล�งในรัศมี  1  กโิลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ 
 

ต�นที่ ชนิด

1 ดันหมี

2 ตับเต:าต�น

3 เลือด

4 มะหาด

5 มะเกลือ

6 แลนง�อ

7 สารภีป.า

8 มะหาด

9 ยมหิน

ป.าดิบแล�งบริเวณเขื่อนพรหมธารา

 
      รูปท่ี 3.3-6  การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) และโครงสร�างด�านตั้ง (Plant Profile) 

    ของตัวแทนป.าดิบแล�งบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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 เมื่อพิจารณาความหนาแน.นและปริมาตรไม� พบไม�ใหญ.มีความหนาแน.นเฉลี่ย 348 ต�น
ต.อเฮกตาร! (56 ต�นต.อไร.) แต.เมื่อพิจารณาตามขนาดความโต (Diameter at Breast Height : DBH) ดังตารางท่ี 
3.3-1  ส.วนลูกไม�หรือไม�หนุ.ม มีความหนาแน.นเฉลี่ย 9,029 ต�นต.อเฮกตาร! (1,445 ต�นต.อไร.) และกล�าไม�  
มีความหนาแน.นเฉลี่ย 105,893 ต�นต.อเฮกตาร! (16,943 ต�นต.อไร.) ส.วนการวิเคราะห!ปริมาตรไม� ดังตารางท่ี 3.3-2  
มีปริมาตรไม�เฉลี่ย 1,419.08 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (227.05 ลูกบาศก!เมตรต.อไร.) และส.วนใหญ.เป*น 
ไม�ในช้ันคุณภาพ (TQ) ที่ 1.3 เฉลี่ย 626.99 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (100.32 ลูกบาศก!เมตรต.อไร.) 
   (2.2) ป.าเต็งรังและป.าเบญจพรรณ สภาพพื้นที่ในรัศมี 1 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการไม.พบ
สังคมพืชประเภทปDาเต็งรังและปDาเบญจพรรณ ดังนั้นเพื่อให�การสํารวจด�านทรัพยากรปDาไม�ครอบคลุมปDาไม� 
ทุกประเภทที่อยู.ในขอบเขตเขื่อนจุฬาภรณ! จึงวางแปลงสํารวจปDาเต็งรังและปDาเบญจพรรณนอกพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตร 
จากที่ตั้งโครงการ โดยแปลงสํารวจดังกล.าวอยู.ห.างจากที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ประมาณ 
2 กิโลเมตร การสํารวจพบว.าปDาเต็งรังและปDาเบญจพรรณใกล�เคียงที่ตั้งโครงการมีสภาพค.อนข�างโปร.ง ต�นไม�ที่พบ
มีขนาดไม.ใหญ.นักแต.มีหลายขนาดปะปนกัน รวมทั้งพบไผ.ขึ้นแทรกในบางบริเวณ และไม�พื้นล.างมีการปกคลุม 
ของลูกไม�อย.างหนาแน.น เนื่องจากช.วงที่สํารวจเร่ิมเข�าฤดูฝน ทําให�ลูกไม�และกล�าไม�เจริญเติบโตได�ดี (รูปท่ี 3.3-7)  
ชนิดไม�ที่พบ เช.น รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea obtusa Wall.) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata 
Kurz) รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth) กระท.อมหมู (Mitragyna brunonis Craib) ตีนนก (Vitex pinnata 
Linn.) ประดู. (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa Taub.) ตะแบกเลือด (Terminalia corticosa 
Pierre ex Laness.) และตะเคียนหิน (Hopea ferrea Pierre) เป*นต�น การปกคลุมของเรือนยอดต�นไม�ในปDา
ประมาณร�อยละ 50 และช้ันอินทรียวัตถุที่ปกคลุมผิวหน�าดินประมาณ 1 เซนติเมตร ทั้งนี้จากการวิเคราะห!
ข�อมูลจากแปลงสํารวจ พบว.ามีไม�ใหญ. (Tree) 34 ชนิด  ลูกไม� (Sapling) 17 ชนิด กล�าไม� (Seedling) 24 ชนิด 
และพบไผ. 3 ชนิด ได�แก. ไผ.ไร. (Gigantochloa albociliata Munro) ไผ.ปDา (Bambusa arundinacea Willd.) และไผ.รวก 
(Thyrsostachys siamensis Gamble) ซึ่งไม�ใหญ.ที่พบมีขนาดความโต (Diameter at Breast Height : DBH) เฉลี่ย
ประมาณ 24 เซนติเมตร ความสูงเฉลี่ยประมาณ 19 เมตร ส.วนลูกไม� หรือไม�หนุ.ม มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 6 เมตร  
    โครงสร�างด�านตั้งของปDา (Plant Profile) จําแนกเป*น 2 ช้ันเรือนยอด ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-8  
ประกอบด�วย  
    - เรือนยอดช้ันบน มีความสูงตั้งแต.ประมาณ 15 เมตร ขึ้นไป ชนิดไม�เด.นที่พบใน 
ช้ันเรือนยอดนี้ และเป*นไม�เด.นของพื้นที่ เช.น รัง (Shorea siamensis Miq.) เต็ง (Shorea 99btuse Wall.) รกฟา 
(Terminalia alata Heyne ex Roth) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) กระท.อมหมู (Mitragyna brunonis 
Craib) ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) ประดู. (Pterocarpus macrocarpus Kurz) แดง (Xylia xylocarpa Taub.)  
ตะแบกเลือด (Terminalia corticosa Pierre ex Laness.) หมีเหม็น (Litsea glutinosa (Lour.) C.B. Robinson) เป*นต�น   
    - เรือนยอดช้ันล.าง เป*นช้ันเรือนยอดของลูกไม�หรือไม�หนุ.ม และช้ันเรือนยอดของกล�าไม�
ที่มีความสูงน�อยกว.า 10 เมตร ซึ่งชนิดไม�ที่พบส.วนใหญ.เป*นชนิดเดียวกับพันธุ!ไม�ที่พบในช้ันเรือนยอดช้ันบน 
รวมทั้งไม�ขนาดเล็กชนิดอื่นๆ ที่ขึ้นอยู.อย.างหนาแน.น  
 เมื่อพิจารณาความหนาแน.นและปริมาตรไม� พบไม�ใหญ. มีความหนาแน.นเฉลี่ย 433 ต�น
ต.อเฮกตาร! (69 ต�นต.อไร.) แต.เมื่อพิจารณาตามขนาดความโต (Diameter at breast height : DBH) ดูรายละเอียด 
ในตารางท่ี 3.3-1 ส.วนลูกไม�หรือไม�หนุ.ม มีความหนาแน.นเฉลี่ย 5,200 ต�นต.อเฮกตาร! (832 ต�นต.อไร.) และ
กล�าไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 58,750 ต�นต.อเฮกตาร! (9,400 ต�นต.อไร.)  ส.วนการวิเคราะห!ปริมาตรไม� (ตารางท่ี 
3.3-2) พบว.ามีปริมาตรไม�เฉลี่ย 751.82 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (120.29 ลูกบาศก!เมตรต.อไร.) และส.วนใหญ.
เป*นไม�ในช้ันคุณภาพ (TQ) ที่ 1.2 เฉลี่ย 283.64 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (45.38 ลูกบาศก!เมตรต.อไร.) 
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ปDาเบญจพรรณ ปDาเต็งรัง 
ท่ีมา : สํารวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.3-7  สภาพป.าเบญจพรรณและเตง็รังท่ีพบบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ2 
 

ป.าเต็งรังบริเวณศาลาหลุบควัน

ต�นที่ ชนิด ต�นที่ ชนิด

1 รัง 13 รัง

2 รัง 14 รัง

3 รัง 15 รกฟCา

4 รัง 16 รัง

5 รัง 17 รัง

6 รัง 18 รัง

7 รัง 19 รัง

8 รัง 20 รัง

9 รัง 21 รัง

10 รัง 22 รกฟCา

11 กระท:อมหมู 23 กระท:อมหมู

12 กระท:อมหมู  
 รูปท่ี 3.3-8  การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) และโครงสร�างด�านตัง้ (Plant Profile) 

   ของตัวแทนป.าเบญจพรรณและป.าเต็งรังบริเวณใกล�เคียงพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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  (2.3) ป.าปลูก  เป*นสภาพปDาไม�ที่พบบริเวณใกล�เคียงต.อเนื่องกับที่ตั้งโครงการ และบริเวณ

บ�านพักเจ�าหน�าที่ของเขื่อนจุฬาภรณ! (รูปท่ี 3.3-9) ซึ่งเป*นการนําพันธุ!ไม�ต.างถ่ินที่โตเร็วมาปลูกเสริม 
ไม�ท�องถ่ินดั้งเดิมที่หลงเหลืออยู.จากการก.อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!เช.นเดียวกับบริเวณอื่นๆ ในพื้นที่  เพื่อ 
ช.วยฟ\]นฟูสภาพปDาไม�ที่สูญเสียไป และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน!ของพื้นที่หัวงานเขื่อนจุฬาภรณ! ส.วนบริเวณ
ใกล�เคียงกับพื้นที่ปDาปลูกที่สํารวจยังคงมีปDาดั้งเดิมหลงเหลืออยู. โดยแทรกอยู.ตามเนินเขา และตามบางช.วงของ
ริมลําน้ําพรม ในการศึกษาได�ดําเนินการวางแปลงสํารวจรวม 3 แปลง พันธุ!ไม�เด.นบริเวณอาคารบ�านพักส.วนใหญ.
เป*นกระถินยักษ! (Leucaena leucocephala de Wit) บริเวณใกล�กับที่ตั้งโครงการส.วนใหญ.เป*นขี้เหล็กอเมริกัน 
(Cassia floribunda Cav.) ส.วนต�นไม�ชนิดอื่นๆ ที่พบแทรกอยู. ได�แก. จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) กระถิน
พิมาน (Acacia tomentosa Willd.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) และหางนกยูงฝร่ัง (Delonix regia 
(Bojer ex Hook.) Rafin.) เป*นต�น ขณะที่พันธุ!ไม�ดั้งเดิมที่คงเหลืออยู.ในพื้นที่และพบปะปนอยู.ด�วย อาทิ ขี้อ�าย 
(Terminalia nigrovenulosa Pierre ex Laness.) ไทร (Ficus sp.) ขว�าว (Haldina cordifolia Ridsd.) ตะคร�อ 
(Schleichera oleosa (Lour.) Oken) และพลับพลา (Grewia paniculata Roxb. ex DC.) เป*นต�น   

   ทั้งนี้จากการวิเคราะห!ข�อมูลจากแปลงสํารวจ พบว.ามีไม�ใหญ. (Tree) 15 ชนิด ลูกไม� 
(Sapling) 6 ชนิด และกล�าไม� (Seedling) 5 ชนิด โดยไม�ใหญ.มีขนาดความโต (Diameter at breast height: DBH) 
เฉลี่ยประมาณ 28 เซนติเมตร มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 23 เมตร ส.วนลูกไม�มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 10 เมตร  

   โครงสร�างด�านตั้งของปDา (Plant Profile) จําแนกเป*น 2 ช้ันเรือนยอด ดังแสดงใน 

รูปท่ี 3.3-10  ประกอบด�วย  
   - เรือนยอดช้ันบน  มีความสูงตั้งแต.ประมาณ 15 เมตร ขึ้นไป ชนิดไม�เด.น เช.น ขี้เหล็ก

อเมริกัน (Cassia floribunda Cav.) กระถินยักษ! (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) หางนกยูงฝร่ัง 
(Delonix regia (Bojer ex Hook.) Rafin.) ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) กางขี้มอด (Albizia 
odoratissima Benth.) พลับพลา (Grewia paniculata Roxb. ex DC.) ยมหิน (Chukrasia venlutina W.&A.)  
และไทร (Ficus sp.) เป*นต�น   

   - เรือนยอดช้ันล.าง  เป*นเรือนยอดของไม�หนุ.ม ลูกไม� และกล�าไม� มีความสูงน�อยกว.า  
15 เมตร ชนิดไม�ที่พบส.วนใหญ.เป*นชนิดเดียวกับชนิดที่พบในช้ันเรือนยอดช้ันบน และเป*นช้ันที่มีความหนาแน.น
ค.อนข�างมาก  
 เมื่อพิจารณาความหนาแน.นและปริมาตรไม� พบไม�ใหญ. มีความหนาแน.นเฉลี่ย 565 ต�น
ต.อเฮกตาร! (90 ต�นต.อไร.) แต.เมื่อพิจารณาตามขนาดความโต (Diameter at Breast Height : DBH) ดูรายละเอียด 

ในตารางท่ี 3.3-1  ส.วนลูกไม�หรือไม�หนุ.ม มีความหนาแน.นเฉลี่ย 5,600 ต�นต.อเฮกตาร! (896 ต�นต.อไร.) และ
กล�าไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 76,250 ต�นต.อเฮกตาร! (12,200 ต�นต.อไร.)  ส.วนการวิเคราะห!ปริมาตรไม� 

(ตารางท่ี 3.3-2) พบว.ามีปริมาตรไม�เฉลี่ยสูงถึง 1,945.78 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (311.32 ลูกบาศก!เมตร

ต.อไร.) และส.วนใหญ.เป*นไม�ในช้ันคุณภาพ (TQ) ที่ 1.3 เฉลี่ย 1,330.66 ลูกบาศก!เมตรต.อเฮกตาร! (212.91 
ลูกบาศก!เมตรต.อไร.) ทั้งนี้ เนื่องจากต�นไม�ที่สํารวจพบหลายต�นเป*นไม�ขนาดใหญ. แต.เป*นชนิดไม�ต.างถ่ินโตเร็ว 
และไม.มีคุณค.าทางเศรษฐกิจ 
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พื้นที่ศึกษา 

ไม�ใหญ: ลูกไม� กล�าไม� ปริมาตรไม� 

ชนิด 
ความหนาแน:น (ต�นต:อเฮกตาร2) 

ชนิด 
ความหนาแน:น 
(ต�นต:อเฮกตาร2) 

ชนิด 
ความหนาแน:น  
(ต�นต:อเฮกตาร2) 

ลูกบาศก2เมตร 
ต:อเฮกตาร2 

ขนาดความโต (เซนติเมตร) 

10-30 30-60 >60 รวม 
1. พื้นที่ก.อสร�างโครงการ  - - - - - - - - - - 

2. พื้นที่ใกล�เคียง           
   2.1 ปDาดิบแล�ง 67 261 58 29 348 50 9,029 47 105,893 1,419.08 
   2.2 ปDาเต็งรัง และปDาเบญจพรรณ 34 350 55 28 433 17 5,200 24 58,750 751.82 
   2.3 ปDาปลูก 15 410 100 55 565 6 5,600 5 76,250 1,945.78 

 

ตารางที่ 3.3-2  ปริมาตรไม�เฉลี่ยจําแนกตามชั้นคุณภาพไม�ในพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษา และบริเวณใกล�เคียง 

 

พื้นที่ศึกษา 
ปริมาตรไม�เฉลี่ย (ลูกบาศก2เมตรต:อเฮกแตร2) 

TQ 1.1 TQ 1.2 TQ 1.3 TQ 2 TQ 3 รวม 
1. พื้นที่ก.อสร�างโครงการ  - - - - - - 
2. พื้นที่ใกล�เคียง       
   2.1 ปDาดิบแล�ง 341.73 285.76 626.99 123.41 41.18 1,419.08 
   2.2 ปDาเต็งรัง และปDาเบญจพรรณ 168.81 283.64 32.61 177.38 89.38 751.82 
   2.3 ปDาปลูก 103.68 139.55 1330.66 47.91 323.97 1,945.78 

 

ตารางที่ 3.3-1 ชนิด ความหนาแน:น และปริมาตรเฉลี่ยไม�ในพื้นที่ศึกษาโครงการ และบริเวณใกล�เคียง 

ตารางที่ 3.3-2 ปริมาตรไม�เฉลี่ยจําแนกตามชั้นคุณภาพไม�ในพื้นที่ศึกษาโครงการ และบริเวณใกล�เคียง 
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ปDาปลูกบริเวณใกล�เคียงหรือต.อเนื่องกับท่ีตั้งโครงการ ปDาปลูกบริเวณบ�านพักเจ�าหน�าที่ของเขื่อนจุฬาภรณ!   
ท่ีมา : การสํารวจภาคสนาม เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

   รูปท่ี 3.3-9  สภาพป.าปลูกในรัศมี 1 กโิลเมตรรอบท่ีตั้งโครงการ       
 

ป.าปลูกบริเวณใกล�เคียงหรือต:อเนื่องกับท่ีตั้งโครงการ

ต�นที่ ชนิด ต�นที่ ชนิด

1 ตะแบกแดง 17 ขี้เหล็กอเมริกัน

2 กระถินยักษ2 18 หางนกยูงฝร่ัง

3 กระถินยักษ2 19 เก็ดดํา

4 กระถินยักษ2 20 ยมหิน

5 หางนกยูงฝร่ัง 21 ขี้เหล็กอเมริกัน

6 ตะแบกแดง 22 ขี้เหล็กอเมริกัน

7 ยมหิน 23 ขี้เหล็กอเมริกัน

8 หางนกยูงฝร่ัง 24 ยมหิน

9 ขี้เหล็กอเมริกัน 25 ขี้เหล็กอเมริกัน

10 ตะแบกแดง 26 กางขี้มอด

11 ตะแบกแดง 27 มะขามปCอม

12 หางนกยูงฝร่ัง 28 ขี้เหล็กอเมริกัน

13 ขี้เหล็กอเมริกัน 29 ตะแบกเดง

14 ตะแบกแดง 30 ขี้เหล็กอเมริกัน

15 ตะแบกแดง 31 พลับพลา

16 ตะแบกแดง 32 ไทร  
 รูปท่ี 3.3-10  การปกคลุมของเรือนยอด (Crown Cover) และโครงสร�างด�านตัง้ (Plant Profile) 

   ของตัวแทนป.าปลูกบรเิวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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  เมื่อเปรียบเทียบข�อมูลลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม�ระหว.างพื้นที่ปDาปลูกที่อยู.บริเวณ
ใกล�เคียงหรือต.อเนื่องกับที่ตั้งโครงการ และพื้นที่ปDาธรรมชาติที่อยู.ใกล�เคียงพื้นที่โครงการ พบว.าพื้นที่ปDาปลูก
มีความหลากหลายของชนิดไม�น�อยกว.าพื้นที่ปDาธรรมชาติทั้งไม�ใหญ.ยืนต�น ลูกไม� หรือไม�หนุ.ม และกล�าไม�  
แต.มีความหนาแน.นและปริมาตรไม�สูงกว.าพื้นที่อื่นๆ เนื่องจากชนิดไม�ที่นํามาที่ปลูกมีการเจริญเติบโตและได�รับ
การดูแลเป*นอย.างดี จึงมีขนาดค.อนข�างใหญ.และไม.ถูกรบกวนหรือเข�าไปใช�ประโยชน!เหมือนปDาธรรมชาติ  สําหรับ
พื้นที่ปDาธรรมชาติซึ่งส.วนใหญ.คือปDาดิบแล�งนั้น ภาพรวมมีจํานวนชนิดไม� ความหนาแน.น และปริมาตรไม�เฉลี่ยสูง
กว.าพื้นที่ปDาเบญจพรรณและปDาเต็งรัง แต.ก็ถือว.าสภาพปDาธรรมชาติที่คงเหลืออยู.ภายในเขื่อนจุฬาภรณ!ยังมี
สภาพความสมบูรณ!ค.อนข�างมาก เนื่องจากอยู.ห.างไกลจากชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งอยู.ในเขต
รับผิดชอบของ กฟผ. และล�อมรอบด�วยพื้นที่ปDาอนุรักษ!ทั้งเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียว และเขตรักษาพันธุ! 
สัตว!ปDาผาผึ้ง 

 2.2) คุณค:าทางนิเวศวิทยา   การศึกษาคุณค.าทางนิเวศวิทยาไม� พิจารณาจากองค!ประกอบ 
(Structures) การทําหน�าที่ (Functions) และการให�บริการ (Services) ของปDาไม�ในสภาพตามธรรมชาติ (ไม.มี
กิจกรรมรบกวน หรือได�รับการรบกวนจากป>จจัยต.าง ๆ น�อยที่สุด จนไม.ทําให�องค!ประกอบ การทําหน�าที่ และ
การให�บริการด�านต.าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม หรือเลวลงกว.าเดิม) เพื่อแสดงถึงความสําคัญของ

ระบบนิเวศวิทยาปDาไม�  ทั้งนี้ในการประเมินคุณค.าทางนิเวศวิทยาปDาไม�ดําเนินการเฉพาะพื้นที่ปDาไม�ที่อยู.ใน
รัศมี 1 กิโลเมตรรอบพื้นที่ก.อสร�างโครงการและใกล�เคียง เนื่องจากพื้นที่ก.อสร�างโครงการไม.มีสภาพเป*น

พื้นที่ปDาไม�  โดยพิจารณาในประเด็นต.างๆ ดังนี้ 
   (1) องค2ประกอบของป.า (Structures)  ประกอบด�วย 

    - ชนิด (Species) พิจารณาจากชนิดปDา และชนิดไม�ที่พบในพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 
ทั้งนี้ พื้นที่ที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ! และความมากมายของจํานวนสิ่งมีชีวิต (Biodiversity) พื้นที่นั้น
เป*นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง และถือว.ามีคุณค.าทางนิเวศวิทยาสูงตามไปด�วย (อุทิศ, 2536  
และ 2541) ซึ่งการสํารวจในพื้นที่โครงการบริเวณที่เป*นพื้นที่ปDาปลูก เปรียบเทียบกับพื้นที่ปDาธรรมชาติทั้ง 
ปDาดิบแล�ง และปDาเบญจพรรณและเต็งรัง พบว.า ในพื้นที่ปDาปลูกพบชนิดไม�เป*นไม�ใหญ. 15 ชนิด ลูกไม�หรือ 
ไม�หนุ.ม 6 ชนิด และกล�าไม� 5 ชนิด  ส.วนพื้นที่ปDาธรรมชาติ พบไม�ใหญ. 67 และ 34 ชนิด ลูกไม�หรือ 
ไม�หนุ.ม 50 และ 17 ชนิด และกล�าไม� 47 และ 24 ชนิด ตามลําดับ รวมชนิดไม�ที่พบทั้งหมดไม.น�อยกว.า 100 ชนิด 

ดังรายละเอียดในตารางผนวกท่ี 6-1  เมื่อวิเคราะห!ความหลากหลายของชนิดพันธุ! (Species Diversity) โดย
ใช� Fisher’s Index of Diversity โดย Fisher และคณะ (1943) เป*นค.าดัชนีความหลากหลาย ซึ่งมีสูตรใน 
การคํานวณ ดังนี้ 

 

      S  = α loge (1+N/α) 
   โดยที่ S  = จํานวนชนิดพันธุ!ไม�ในแปลงตัวอย.าง 
    N  = จํานวนต�นไม�ทั้งหมดในแปลงตัวอย.าง 

α = Fisher’s Index of Diversity 
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     ทั้งนี้ การคํานวณดัชนีความหลากหลายในพื้นที่โครงการ ใช�เฉพาะข�อมูลของไม�ใหญ. 

(ชนิดพันธุ!) และจํานวนของไม�ใหญ.ทั้งหมดที่สํารวจพบในแปลงสํารวจ พบว.ามีค.า Fisher‘s index of diversity (α) 
4.71 21.44 และ 13.17 สําหรับพื้นที่ปDาปลูก ปDาดิบแล�ง และปDาเบญจพรรณและปDาเต็งรัง ตามลําดับ ซึ่งค.าดัชนี
ความหลากหลายนี้ เป*นค.าที่แสดงถึงจํานวนชนิดพันธุ! (Species Richness) และความสม่ําเสมอ (Species 
Evenness) ของต�นไม�ในพื้นที่ ซึ่งหากค.าที่คํานวณได�มีค.าสูง แสดงว.าทั้งชนิดและจํานวนต�นมีค.ามาก แต.ถ�าค.าที่
คํานวณได�ต่ํา อาจเนื่องจากมีจํานวนชนิดหรือจํานวนต�นไม�น�อย ดังจะเห็นตัวอย.างได�จากพื้นที่ปDาปลูกที่มี
จํานวนชนิดไม�น�อย ทําให�ค.าที่คํานวณของพื้นที่ปDาปลูกมีค.าต่ํา เนื่องจากพบชนิดไม�ไม.มาก ขณะที่พื้นที่ปDา
ธรรมชาติมีค.าสูง เนื่องจากมีจํานวนชนิดที่พบมาก  ทําให�ยังเป*นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย 

    - ปริมาณ  พิจารณาความมากมายด�านจํานวนต�นไม�ที่พบในพื้นที่ ผลการสํารวจ 

และวิเคราะห!ข�อมูลภายในแปลงสํารวจ พบว.าพื้นที่ปDาปลูก มีความหนาแน.นของไม�ใหญ.เฉลี่ย 565 ต�น 
ต.อเฮกตาร! (90 ต�นต.อไร.) ลูกไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 5,600 ต�นต.อเฮกตาร! และกล�าไม� มีความหนาแน.น
เฉลี่ย 76,250 ต�นต.อเฮกตาร! ส.วนพื้นที่ปDาดิบแล�ง มีความหนาแน.นของไม�ใหญ.เฉลี่ย 348 ต�นต.อเฮกตาร!  
(56 ต�นต.อไร.) ลูกไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 9,029 ต�นต.อเฮกตาร! และกล�าไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย  
105,893 ต�นต.อเฮกตาร! และพื้นที่ปDาเบญจพรรณและเต็งรัง มีความหนาแน.นของไม�ใหญ.เฉลี่ย 433 ต�นต.อ
เฮกตาร! (69 ต�นต.อไร.) ลูกไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 5,200 ต�นต.อเฮกตาร! และกล�าไม� มีความหนาแน.นเฉลี่ย 
58,750 ต�นต.อเฮกตาร! ซึ่งถือว.าในทุกพื้นที่ยังมีปริมาณของต�นไม�สูง 

    - สัดส:วน พิจารณาสัดส.วนของต�นไม�ทุกขนาดที่พบอยู.ในปDา ซึ่งสภาพปDาตามธรรมชาติ 
ที่อยู.ในภาวะสมดุลจะมีสัดส.วนของต�นไม�ขนาดใหญ.น�อยกว.าต�นไม�ขนาดเล็ก ทําให�การทดแทนของปDาเป*นไป 
อย.างต.อเนื่องและรักษาสมดุลของปDาให�คงสภาพอยู.ต.อไป ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความหนาแน.นของไม�ทุกขนาดแล�ว 
พบว.า พื้นที่ศึกษามีสัดส.วนของไม�ขนาดใหญ.น�อยกว.าไม�ขนาดเล็ก (สัดส.วนของไม�ใหญ.:ลูกไม� (ไม�หนุ.ม):กล�าไม� 
เท.ากับ 1:10:135 1:26:304 และ 1:12:136 สําหรับพื้นที่ปDาปลูก ปDาดิบแล�ง และปDาเบญจพรรณและ 
ปDาเต็งรัง ตามลําดับ) ซึ่งแสดงถึงโอกาสในการทดแทนของต�นไม�ในสภาพธรรมชาติ 
     ส.วนการพิจารณากระบวนการสืบต.อพันธุ! และการทดแทนตามธรรมชาติของต�นไม�
ในปDา โดยสภาพปDาตามธรรมชาติที่อยู.ในภาวะสมดุล (Climax Stage) ไม�ขนาดใหญ.จะมีปริมาณ หรือสัดส.วน
น�อยกว.าไม�ขนาดเล็ก (ลูกไม� และกล�าไม�) ทําให�การขยาย หรือสืบต.อพันธุ! และการทดแทนตามธรรมชาติ
ภายในพื้นที่ปDาเป*นไปตามสภาพธรรมชาติ พิจารณาได�จากความหนาแน.นของลูกไม� และกล�าไม� รวมทั้งทําให�
การทดแทนของปDาเป*นไปอย.างต.อเนื่อง และรักษาสมดุลของปDาให�คงสภาพต.อไป ดังนั้น เมื่อนําปริมาณของไม�
ทุกขนาดมาเขียนเป*นแผนภูม ิโดยให�ไม�ขนาดเลก็เป*นฐาน และไม�ขนาดใหญ.เป*นยอด ลักษณะโครงสร�างของปDา
จะเป*นรูปป3ระมิดยอดแหลม ซึ่งแสดงถึงความสามารถในสืบต.อพันธุ! และการทดแทนตามธรรมชาติ ทั้งนี้ เมื่อ
พิจารณาความหนาแน.นของไม�ขนาดต.างๆ และนําสัดส.วนของไม�ใหญ. ลูกไม� และกล�าไม�ที่พบภายในโครงการ
มาเขียนเป*นแผนภูมิแล�ว ได�ลักษณะเป*นรูปป3ระมิดยอดแหลม ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสืบต.อพันธุ! และ
การทดแทนของต�นไม�ตามธรรมชาติของพื้นที่ปDาไม�ในรัศมี 1 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการเป*นอย.างดี  อย.างไร 
ก็ตาม จําเป*นต�องพิจารณาป>จจัยอื่นๆ ที่จะมีผลกระทบต.อการสืบพันธุ!ตามธรรมชาติของต�นไม�ในปDา ซึ่งอาจ
เป*นป>จจัยที่เกิดจากธรรมชาติ หรือการดําเนินกิจกรรมต.างๆ ของมนุษย!ด�วย  
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     - การกระจาย  พิจารณาถึงการขยาย การแพร.พันธุ! และชนิดไม�ในพื้นที่ปDาไม� 
ทั้งในส.วนของปDาปลูกและปDาตามธรรมชาติ  จากผลการสํารวจพบว.า ชนิดไม�ที่พบในบริเวณที่วางแปลงสํารวจ
ที่เป*นพื้นที่ปDาไม�มีการกระจายตัวดีและพบได�ในเกือบทุกพื้นที่ ครอบคลุมทุกสภาพภูมิประเทศ และการใช�
ประโยชน!ที่ดิน แสดงถึงการแพร.กระจายพันธุ!ของต�นไม�ไปได�ในหลายสภาพพื้นที่ 
   (2) หน�าท่ี (Functions) การทําหน�าที่ของปDาไม�ต.อระบบนิเวศ โดยหน�าที่สําคัญ คือ การเป*น
ผู�ผลิตในระบบนิเวศ (Producer) และเป*นตัวกลางในกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ.ายทอดพลังงาน 
โดยใช�พลังงานจากแสงอาทิตย! และดูดซับธาตุอาหารจากดิน และน้ํามาทําปฏิกิริยา และเก็บสะสมไว� จากนั้น
จึงถ.ายทอดไปสู.ผู�บริโภคในระดับต.างๆ นอกจากช.วยควบคุมการหมุนเวียนธาตุอาหาร และการถ.ายทอด
พลังงานภายในระบบนิเวศแล�ว ปDาไม�ยังสามารถหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ.ายทอดพลังงานในปDาได�เอง  
โดยดูดซับธาตุอาหารต.างๆ จากดิน น้ํา และอากาศ พร�อมกับดูดซับเอาพลังงานจากแสงอาทิตย!เพื่อทําให�เกิด
กระบวนการทางเคมีเป*นองค!ประกอบของสารอินทรีย! ทําให�พืชสามารถเจริญเติบโตได� และเมื่อพืชตายไป 
หรือส.วนใดส.วนหนึง่หลุดร.วงลงสู.พื้นดิน ซากพืชจะถูกจุลินทรีย!ย.อยสลายกลายเป*นธาตุอาหารกลับลงสู.พื้นดิน 
พร�อมทั้งปลดปล.อยพลังงานออกสู.บรรยากาศ ซึ่งปDาไม�ที่มีกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ.ายทอด
พลังงานอยู.ต.อเนื่องตลอดเวลา ถือเป*นปDาไม�ที่มีคุณค.าทางนิเวศสูง  อย.างไรก็ตาม ปDาไม�ผลัดใบ ซึ่งในช.วง 
ฤดูแล�งจะผลัดใบหมด ส.งผลให�การทําหน�าที่ในการหมุนเวียนธาตุอาหาร และถ.ายทอดพลังงานของปDาไม�
ดังกล.าวหยุดชะงักไป ซึ่งมีผลต.อการเจริญเติบโตของต�นไม� และการหมุนเวียนธาตุอาหาร และพลังงาน 
ในระบบนิเวศ ดังนั้น จึงถือว.าปDาประเภทนี้มีคุณค.าทางนิเวศวิทยาต่ําลงเป*นต�น 
    สําหรับสภาพปDาไม�บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ซึ่ งมี ทั้ งที่ เป*นปDาดิบแล�ง และ 
ปDาเบญจพรรณและปDาเต็งรัง ซึ่งชนิดไม�ที่พบมีทั้งที่การทิ้งใบและผลิใบใหม. และทิ้งใบจนหมดในช.วงฤดูแล�ง  
ซึ่งทําให�การทําหน�าที่ของปDาไม�ในบริเวณดังกล.าว มีการเปลี่ยนแปลงไปในบางช.วงเวลาของรอบป4ส.งผลให� 
การทําหน�าที่ของปDาไม.ต.อเนื่อง อย.างไรก็ตาม ภาพรวมของกระบวนการหมุนเวียนธาตุอาหาร และ 
การถ.ายทอดพลังงานในพื้นที่ปDาก็ยังสามารถเกิดขึ้นได� ถือว.าไม.ส.งผลต.อคุณค.าทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ปDา 
   (3) การให�บริการของระบบนิเวศป.าไม� (Forest Ecosystem Services) โดยการให�บริการ
ของพื้นที่ปDาไม� ได�พิจารณาข�อมูลการให�บริการของระบบนิเวศปDาไม�ที่พบในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
ในบางประเด็น เพื่ออธิบายถึงคุณค.าทางนิเวศวิทยาปDาไม�บริเวณดังกล.าวได�ดังนี้ 
    - การทําหน�าที่เป*นแหล.งอาหาร แหล.งหลบภัย และพื้นที่ทํากิจกรรมของสัตว!ปDา  
พื้นที่ปDาไม�ที่มีสภาพสมบูรณ!มีองค!ประกอบที่หลากหลายทั้งในส.วนทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรกายภาพ 
การมีต�นไม�ที่หลากหลายชนิด รวมทั้งระบบนิเวศที่หลากหลายรูปแบบแตกต.างกัน ทําให�ทรัพยากรต.างๆ  
ที่เก่ียวข�องกับทรัพยากรปDาไม�มีความหลากหลาย เป*นลักษณะที่แสดงความสัมพันธ!ของทรัพยากรต.างๆ  
ในระบบนิเวศที่ไม.สามารถแยกออกจากกันได� สําหรับการทําหน�าที่เป*นแหล.งอาหาร แหล.งหลบภัย และ 
พื้นที่สําหรับทํากิจกรรมของสัตว!ปDา จากการสํารวจสภาพพื้นที่และวิเคราะห!ลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม� 
พบว.า ตําแหน.งที่ตั้งของพื้นที่โครงการไม.มีสภาพปDาหลงเหลืออยู.จากการพัฒนาพื้นที่บริเวณท�ายเขื่อน  
แต.ก็ได�มีการฟ\]นฟูพื้นที่โดยการนําต�นไม�ต.างๆ มาปลูก ซึ่งส.วนใหญ.เป*นชนิดไม�ต.างถ่ินโตเร็ว ขณะที่พื้นที่
ใกล�เคียงหรือบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตรยังคงสภาพเป*นพื้นที่ปDาไม� รวมทั้งตลอดแนวลําน้ําเดิมที่ยัง 
มีน้ําจากการระบายน้ําอย.างต.อเนื่องของเขื่อนจุฬาภรณ!  ทําให�พื้นที่ศึกษามีระบบนิเวศที่หลากหลาย  
ซึ่งสามารถรองรับการใช�ประโยชน!ของสัตว!ปDาได� ทั้งที่เป*นแหล.งน้ํา ทุ.งหญ�า และปDาธรรมชาติ   
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    ด�วยเหตุนี้ทําให�พบสตัว!ปDาหลายกลุ.มหลายชนิดที่เข�ามาใช�ประโยชน!ในพื้นที่โครงการและ
ใกล�เคียง ทั้งสัตว!ปDาขนาดใหญ. และสัตว!ปDาขนาดเล็ก เช.น ช�างปDา หมูปDา เก�ง กวาง กระรอก และนกชนิดต.างๆ 
เป*นต�น จึงกล.าวได�ว.าพื้นที่ศึกษาโครงการยังสามารถทําหน�าที่เพื่อให�สัตว!ปDาสามารถใช�ประโยชน!ได�เป*นอย.างดี 
และจากการสํารวจพบชนิดไม�ที่เป*นพืชอาหารของสัตว!ปDาหลายชนิดในบริเวณดังกล.าว เช.น ติ้ว (Cratoxylum 
formosum (Jack) Dyer) มะเดื่อ (Ficus sp.) พลับพลา (Grewia paniculata Roxb. ex DC.) กระทุ.มเนิน 
(Mitragyna brunonis Craib) เหมือดโลด (Aporusa villosa Baill.) เป*นต�น รวมไปถึงหน.อไม�และไม�พื้นล.างอื่นๆ 

เถาวัลย! และพืชตระกูลหญ�า ซึ่งสัตว!ปDาสามารถใช�เป*นอาหารได� ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.3-3 ส.วนแหล.งน้ํา
ที่อยู.ในขอบเขตพื้นที่โครงการ พบร.องรอยของสัตว!ปDาที่เข�าใช�ประโยชน!เป*นแหล.งอาหาร แหล.งน้ํา และพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรมต.างๆ เช.นกัน 
 

ตารางท่ี 3.3-3  พืชอาหารบางชนิดของสัตว2ป.าท่ีพบบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการและใกล�เคียง  

ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร2 
ส:วนที่ใช�เป�น

อาหาร 
สัตว2ที่ใช�ประโยชน2 

1. กระทุ.มเนิน Mitragyna brunonis Craib ดอก ใบอ.อน นก กระรอก 

2. ตะคร�อ Schleichera oleosa (Lour.) Oken ผล ดอก ใบอ.อน นก กระรอก เก�ง ลงิ 

3. ต้ิว Cratoxylum formosum (Jack) Dyer ดอก นก กระรอก 

4. ไผ. Bambusa arundinacea Willd.  
Gigantochloa albociliata Munro 

หน.อ ใบ  นก กระรอก หมูปDา 
หนู เก�ง กวาง ช�างปDา 

5. พลับพลา Grewia paniculata Roxb. ex DC. ผล ดอก นก กระรอก 

6. มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill. ผล ใบอ.อน กระรอก เก�ง กวาง  
หมูปDา หนู นก 

7. จิก Barringtonia sp. ใบอ.อน ดอก ผล นก กระรอก ลิง 

8. ตะขบปDา Flacourtia indica (Burm. F.) Merr. ผล นก กระรอก ลิง 

9. พลองกินลูก Memecylon ovatum J.E. Smith ผล นก กระรอก ลิง 

10. มะขามปอม Phyllanthus emblica Linn. ผล ใบอ.อน นก กระรอก ลิง เก�ง 
กวาง หมูปDา 

 
    - พืชสมุนไพร และแหล.งรวบรวมความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ เป*นอีก
ประโยชน!ทางอ�อมของทรัพยากรปDาไม� มีพืชหลายชนิดทั้งที่เป*นไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุก ไม�พุ.ม และไม�เถา รวมไป 
ถึงวัชพืชชนิดต.างๆ ที่สามารถนําส.วนต.างๆ ของไม�หลายชนิดเหล.านั้นทั้งส.วนที่เป*นใบ ดอก ผล ราก เหง�า เปลือก 
หรือเมล็ดมาใช�เป*นสมุนไพรในการรักษาโรคชนิดต.างๆ ได� เช.น ตะแบก (Lagerstroemia calyculata Kurz) 
สาบเสือ (Eupatorium odoratum Linn.) และประดู. (Pterocarpus macrocarpus Kurz) เป*นต�น ซึ่งจะมีสรรพคุณ

ในการบรรเทาอาการต.างๆ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.3-4 ดังนั้นถือเป*นการให�บริการอีกอย.างหนึ่งของ

ทรัพยากรปDาไม�ที่เป*นแหล.งพืชสมุนไพรชนิดต.างๆ 
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ตารางท่ี 3.3-4  ชนิดและสรรพคุณทางยาของพชืสมุนไพรบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการและใกล�เคียง 
 

ลําดับ ชนิดไม� ประเภท สรรพคณุทางยา 
1. ประดู. ไม�ยืนต�น - แก�ท�องเสีย 

- โรคบิด 

2. คูณ ไม�ยืนต�น - เป*นยาระบาย ยาถ.าย 
- ทําให�อาเจียน 
- แก�ท�องผูก  

3. แลนง�อ ไม�ยืนต�น - เปลือกต�นต�มนํ้าดื่มขับลม แก�จุกเสียดแน.นท�อง 
- ยอดอ.อนกินเป*นผักสด 

4. ไมยราบ ไม�ล�มลุก - แก�อาการเจ็บคอ 
- ขับป>สสาวะ 

5. หญ�าคา หญ�า - ขับป>สสาวะ 
- รักษาโรคหืด 
- ลดอาการร�อนใน กระหายนํ้า 

6. สาบเสือ ไม�ล�มลุก - ห�ามเลือด ใส.แผลสด 
- ไล. หรือฆ.ายุง หรือแมลงอื่น ๆ 

ท่ีมา :  พเยาว!, 2534 

 
    ส.วนการทําหน�าที่เป*นแหล.งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) องค!ประกอบ
ของปDาไม�ในด�านชีวภาพทั้งในส.วนของชนิดไม�ที่เป*นไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุก ไม�พุ.ม ไม�เลื้อย เถาวัลย! ไม�ไผ. และ 
เห็ดรา รวมถึงกล�วยไม�ชนิดต.างๆ และในส.วนของสิ่งมีชีวิตทั้งสัตว!ปDา และสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กอื่นๆ ที่พบ แสดงถึง
การทําหน�าที่ของปDาที่เป*นแหล.งรวบรวมความสัมพันธ!ของสิ่งมีชีวิตต.างๆ ไว�ด�วยกัน ดังนั้นพื้นที่ปDาไม�ที่มี 
ความสมบูรณ! และทําหน�าที่ได�ตามสภาพธรรมชาติ ย.อมแสดงถึงความสมบูรณ!ของระบบนิเวศ และทําให� 
มีคุณค.าทางนิเวศวิทยาสูงตามไปด�วย สําหรับบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งเป*นพื้นที่ที่ระบบนิเวศได�ถูกเปลี่ยนแปลง
สภาพไปแล�วนั้น ยังพบชนิดพืชพรรณหลายชนิดแม�ว.าจะเป*นชนิดที่นําเข�ามาปลูกและเป*นไม�ต.างถ่ินก็ตาม  
ส.วนพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตรยังมีพื้นที่ปDาไม�ดั้งเดิมหลงเหลืออยู.และยังมีสภาพความอุดมสมบูรณ!  
โดยมีชนิดพรรณไม�ในรูปชีวิต (Life form) ต.างๆ ทั้งไม�ยืนต�น ไม�ล�มลุก หญ�า เช.น หญ�าคา หญ�าขน พง อ�อ และ
หญ�าขจรจบ เป*นต�น เฟ3ร!นชนิดต.างๆ เช.น เฟ3ร!นก�านดํา และผักกูด เป*นต�น หวาย ปาล!ม เห็ดราต.าง ๆ เถาวัลย! 
เช.น บันไดลิง และสะบ�า เป*นต�น รวมถึงไม�ขนาดเล็กอื่น ๆ  อย.างไรก็ตาม พื้นที่ปDาไม�บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ!ยังพบ
ข�อมูลว.ามีชนิดพืชโบราณ ได�แก. สามร�อยยอด และหญ�าถอดปล�อง ซึ่งพบเฉพาะในบริเวณที่มีความชุ.มช้ืนสูง  
แต.ไม.พบพืชดังกล.าวในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการแต.อย.างใด  นอกจากนั้น พื้นที่ภายในเขื่อนจุฬาภรณ!ยังพบ
สัตว!ปDาชนิดต.างๆ ที่เข�ามาใช�ประโยชน!ในพื้นที่อย.างสม่ําเสมอ  ดังนั้นจึงกล.าวได�ว.า ในภาพรวมพื้นที่ปDาไม� 
ในพื้นที่ศึกษาโครงการและใกล�เคียง เป*นแหล.งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ แม�ว.าพื้นที่บางส.วนจะถูก
ปรับเปลี่ยนสภาพ เพื่อใช�ประโยชน!ในการดําเนินกิจกรรมของเขื่อนจุฬาภรณ!แล�วก็ตาม 
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    - การควบคุมความสมดุลของระบบนิเวศ นอกจากประโยชน!ทางตรงในด�านผลผลิต
จากเนื้อไม� (Timber) และผลผลิตอื่นๆ (Non-timber forest products) จากปDาไม�ที่ทั้งมนุษย!และสัตว!สามารถนําไปใช�
ประโยชน!ได�นั้น การทําหน�าที่ หรือการบริการของพื้นที่ปDาไม�พิจารณาประโยชน!ที่เกิดขึ้นทางอ�อม เช.น การทํา
หน�าที่ควบคุมกระบวนการทางนิเวศวิทยาต.างๆ อาทิ การหมุนเวียนหรือถ.ายทอดธาตุอาหารและพลังงาน  
การควบคุมพฤติกรรม และกระบวนการของสิ่งมีชีวิตต.างๆ เป*นต�น หากพื้นที่ปDาไม�ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ หรือ
เสื่อมสภาพลงย.อมทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงต.อระบบนิเวศต.างๆ ที่เก่ียวข�องด�วย นอกจากนั้น การทําหน�าที่
ควบคุมกระบวนการทางอุทกวิทยา เช.น พื้นที่ปDาไม�มีส.วนควบคุมกระบวนการคายระเหยน้ํา ทําให�อากาศชุ.มช้ืน 
เมื่อบรรยากาศมไีอน้ํามาก และช.วยเพิ่มโอกาสในการเกิดฝนตกได�มากขึ้น การยึดเหนี่ยวและยึดเกาะหน�าดิน ทําให�
ฝนที่ตกลงมาสามารถซึมลงไปเก็บไว�ในดิน และดินไม.ถูกชะล�างพังทลาย น้ําที่ถูกเก็บกักไว�ในดินซึ่งมีปริมาณ
เพียงพอและคุณภาพดีจะถูกระบายลงสู.แหล.งน้ําในพื้นที่ตอนล.างต.อไป เป*นต�น เช.นเดียวกัน หากสภาพปDาถูก 
บุกรุกทําลายจนมีสภาพเสื่อมโทรม กระบวนการต.างๆ จะเปลี่ยนแปลงไป และนําไปสู.ป>ญหาหลายอย.างๆ เช.น 
ป>ญหาดินถล.ม อุทกภัย และภัยแล�ง เป*นต�น การทําหน�าที่ทางอ�อมของปDาไม�ในการรักษา และควบคุมความสมดุล
ของระบบนิเวศธรรมชาติจึงเป*นหน�าที่ที่สําคัญเช.นกัน  
    - การทําหน�าที่ เป*นแหล.งเพื่อการพักผ.อนหย.อนใจ และสุนทรียภาพ รวมทั้ง 
แหล.งศึกษาวิจัยทางธรรมชาติ พื้นที่ปDาไม�ที่มีสภาพสมบูรณ! มีแหล.งธรรมชาติที่สวยงามและน.าสนใจ ย.อมให�
คุณค.าในด�านการเป*นพื้นที่แหล.งท.องเที่ยวและพื้นที่ในการศึกษาวิจัย  ทั้งนี้ พื้นที่ของเขื่อนจุฬาภรณ!เป*น 
แหล.งท.องเที่ยวที่สําคัญแห.งหนึ่งของจังหวัดชัยภูมิ โดยมีสถานที่ท.องเที่ยวหลายแห.ง รวมทั้งมีเขตติดต.อกับ 
เขตรักษาพันธ!สัตว!ปDาภูเขียว ทําให�มีความหลากหลายของพืชพรรณและสัตว!ปDา ถือเป*นพื้นที่ที่มีความสําคัญ
ทั้งในด�านการท.องเที่ยว และนิเวศวิทยาธรรมชาติ 

   (4) สถานภาพของพรรณพืช   เป*นการพิจารณาถึงความสําคัญของต�นไม�ชนิดต.างๆ ที่พบ
ในพื้นที่ปDาไม� ทั้งนี้ ต�นไม�หลายชนิดมีความสําคัญ และมีมูลค.าทางเศรษฐกิจ จึงได�รับการกําหนดให�เป*น 
ไม�หวงห�าม นอกจากนั้นยังมีการกําหนดชนิดของพันธ!ไม�บางชนิดเป*นชนิดที่ใกล�สูญพันธ! ซึ่งจําเป*นต�องอนุรักษ!
อย.างเข�มงวด และพืชบางชนิดได�ถูกกําหนดให�เป*นพืชเฉพาะถ่ิน (Endemic species) เนื่องจากสามารถพบได� 
ในพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะเท.านั้น ทั้งนี้ การพิจารณาคุณค.าทางนิเวศวิทยา จึงใช�การกําหนดสถานภาพ 
ของพรรณพืชเป*นแนวทางหนึ่งในการอธิบายคุณค.าทางนิเวศวิทยาปDาไม� การวิเคราะห!ข�อมูลผลการสํารวจที่
รวบรวมได�จากแปลงตัวอย.างทั้งหมด สรุปได�ดังนี้ 

    - พืชท่ีใกล�จะสูญพันธุ2ในประเทศไทย  จากการตรวจสอบไม.พบพรรณพืชชนิดใด 
อยู.ในสถานภาพใกล�จะสูญพันธุ! (Endangered species) 

    - ไม�หวงห�ามประเภท ก  ซึ่งเป*นไม�หวงห�ามธรรมดาตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
ไม�หวงห�าม พ.ศ. 2530  พบว.าชนิดไม�ที่พบในพื้นที่ศึกษาโครงการหลายชนิดถูกกําหนดเป*นไม�หวงห�าม 
ประเภท ก  อาทิ กระทุ.มเนิน คูณ แดง ตะคร�อ ตะแบก ตีนนก ประดู. และมะค.าโมง เป*นต�น รวมทั้งไม�หวงห�าม
ประเภท ก (ชนิดพิเศษ) ที่ต�องขออนุญาตก.อนการทําไม� คือ สัก 

    - ไม�หวงห�ามประเภท ข  ซึ่งเป*นไม�หวงห�ามพิเศษตามพระราชกฤษฎีกากําหนด 
ไม�หวงห�าม พ.ศ. 2530  พบว.าชนิดไม�ที่พบในพื้นที่ศึกษาโครงการไม.พบพรรณไม�ที่เป*นไม�หวงห�ามประเภท ข 
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    - พืชเฉพาะถิ่น หรือพืชถิ่นเดียว (Endemic Species) พบว.า บริเวณพื้นที่ศึกษา

โครงการและใกล�เคียง ไม.พบชนิดพืชที่ถูกกําหนดเป*นพืชเฉพาะถ่ินแต.อย.างใด 

    - ของป.าหวงห�าม ซึ่งกําหนดตามพระราชกฤษฎีกากําหนดของปDาหวงห�าม พ.ศ.2530 
พบว.า พรรณไม�หลายชนิดที่พบในพื้นที่ศึกษาโครงการถูกกําหนดเป*นของปDาหวงห�าม เช.น กล�วยไม�ปDาทุกชนิด 
เปลือกไม�บางชนิด และหวายชนิดต.างๆ เป*นต�น 
   อย.างไรก็ตาม จากการรวบรวมข�อมูลกิจกรรมก.อสร�างหรือแผนพัฒนาโครงการ กล.าวได�ว.า
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ไม.ก.อให�เกิดผลกระทบด�านลบต.อทรัพยากรปDาไม�
ภายในพื้นที่ศึกษาโครงการหรือ ผลกระทบต.อสถานภาพของพรรณพืชภายในพื้นที่โครงการ เนื่องจากพื้นที่
ก.อสร�างโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!ไม.มีสภาพเป*นพื้นที่ปDาไม� เพราะถูกเปลี่ยนแปลงสภาพ
อย.างสิ้นเชิง ตั้งแต.ก.อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ!ในป4 พ.ศ. 2513 อีกทั้งยังได�ประโยชน!จากกิจกรรมในส.วนของ
มาตรการปองกันแก�ไขและลดผลกระทบของโครงการ ซึ่งก.อให�เกิดผลกระทบด�านบวกต.อทรัพยากรปDาไม�ใน
พื้นที่ เนื่องจากเป*นกิจกรรมประเภทปลูกฟ\]นฟู การดูแลรักษา และการปลูกปDาทดแทน ซึ่งช.วยทําให�มีคุณค.า 
ทางนิเวศปDาไม�เพิ่มขึ้นได�อีก ป>จจุบันพื้นที่ปDาไม�ในพื้นที่ศึกษาโครงการมีสภาพที่ค.อนข�างสมบูรณ! มีกิจกรรม
การใช�ประโยชน!จากพื้นที่ปDาไม�ค.อนข�างต่ําเพราะอยู.ห.างจากพื้นที่ชุมชน และล�อมรอบไปด�วยพื้นที่ปDาอนุรักษ!
ทั้งเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาและปDาสงวนแห.งชาติ  
 

3.3.2  ทรัพยากรสัตว2ป.า 
 

3.3.2.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 
1)  ศึกษาและรวบรวมข�อมูลด�านชนิด ความชุกชุม สถานภาพ สภาพถ่ินที่อยู.อาศัย แหล.งอาหาร 

และแหล.งดําเนินกิจกรรมของทรัพยากรสัตว!ปDาในป>จจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล�เคียง 
2)  ศึกษาและวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่จะเกิดขึ้นต.อทรัพยากรสัตว!ปDา  
3)  เสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต.อสัตว!ปDาอันเนื่องมาจาก 

การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศวิทยาปDาไม� 
 4)  เสนอแนะแผนการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานตามมาตรการปองกันแก�ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล�อมที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป*นรูปธรรม รวมทั้งสอดคล�องกับสถานการณ!ในป>จจุบัน 
 

 3.3.2.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา การศึกษาและสํารวจข�อมูลทรัพยากรสัตว!ปDาในบริเวณพื้นที่โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!และพื้นที่ใกล�เคียงที่อยู.ภายในเขื่อนจุฬาภรณ! เพื่อเป*นข�อมูลที่แสดงถึง
สถานภาพของทรัพยากรสัตว!ปDาในป>จจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ก.อสร�างและพื้นที่ปDาธรรมชาติบริเวณใกล�เคียง 

กับพื้นที่โครงการ ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-11  
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รูปท่ี  3.3-11 จุดสํารวจสัตว2ป.าบริเวณท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟCาพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2  
จังหวัดชัยภูมิ และบรเิวณใกล�เคียง 
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 2) ประเด็นท่ีศึกษาด�านทรัพยากรสัตว2ป.า ประกอบด�วย 

 2.1) ศึกษาทรัพยากรสัตว!ปDา พิจารณาตามความหมายของสัตว!ปDาในพระราชบัญญัติสงวน และ
คุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 ทําการศึกษาสัตว!ปDาที่มีกระดูกสันหลังใน 4 กลุ.ม ได�แก. สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม นก  
สัตว!เลื้อยคลาน และสัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 

 2.2)  ศึกษาลักษณะนิเวศวิทยาของสัตว!ปDา และสภาพถ่ินที่อยู.อาศัย ศึกษาข�อมูลด�านชนิด 
ความชุกชุม และสถานภาพป>จจุบันของสัตว!ปDาที่สาํรวจพบในบริเวณพื้นที่ศกึษาโครงการ และพื้นที่ใกล�เคียงให�
ครอบคลุมทุกระบบนิเวศ (ตามสภาพสังคมพืช และการใช�ประโยชน!ที่ดิน) ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งพิจารณาสภาพ
ถ่ินที่อยู.อาศัยของสัตว!ปDา 
  2.3)  ความสัมพันธ! และเช่ือมโยงของทรัพยากรสัตว!ปDา การทําหน�าที่ และการให�บริการใน 
ด�านต.างๆ ต.อระบบนิเวศวิทยาอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง สําหรับประกอบการวิเคราะห!สถานภาพของทรัพยากรสัตว!ปDา
  2.4) รายละเอียดที่เก่ียวข�องกับกิจกรรมการก.อสร�างของโครงสร�างต.างๆ เพื่อพิจารณาให�
ครอบคลุมถึงผลกระทบทุกด�านที่จะเกิดขึ้นต.อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการ 

 2.5)  วิเคราะห!สถานภาพ ความสําคัญ และสภาพป>ญหา เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
เสนอแนะมาตรการปองกันแก�ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต.อทรัพยากรสัตว!ปDา 

3) การศึกษาและการรวบรวมข�อมูล 
 3.1) ทบทวน รวบรวม และอ�างอิงข�อมูล (Secondary Data) การศึกษาด�านทรัพยากรสัตว!ปDา

ตามที่ได�มีการศึกษาไว�ในรายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม การศึกษาวิจัย รายงานการสํารวจ
ทรัพยากรสัตว!ปDา แผนแม.บทการจัดการพื้นที่อนุรักษ!ต.างๆ ในบริเวณใกล�เคียง และการศึกษาอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง
กับพื้นที่โครงการ รวมทั้งข�อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข�องตามที่มีการศึกษาไว� 

 3.2) รวบรวมข�อมูลเชิงแผนที่ โดยรวบรวมข�อมูลแผนที่ซึ่งแสดงรายละเอียดบริเวณพื้นที่โครงการ 
ทั้งแผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่รายละเอียดโครงการ แผนที่การใช�ประโยชน!ที่ดินจากการศึกษาการใช�
ประโยชน!ที่ดิน แผนที่การจําแนกเขตการใช�ประโยชน!ที่ดินในพื้นที่ปDาไม� และแผนที่อื่นๆ ที่เก่ียวข�อง เพื่อวางแผน 
การปฏิบัติงานสํารวจภาคสนาม 

 3.3)  รวบรวมข�อมูลการก.อสร�าง และกิจกรรมต.างๆ ของโครงการ เพื่อเป*นข�อมูลประกอบในการ
วิเคราะห!สถานภาพ และสภาพป>ญหาด�านนิเวศวิทยาสัตว!ปDา และวิเคราะห!การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต.อ
การใช�ประโยชน!พื้นที่ของสัตว!ปDา 

4) การสํารวจข�อมูลภาคสนาม  เน�นการสํารวจทางตรงโดยการพบเห็นตัวสัตว!จากการสังเกต 

ควบคู.กับการสํารวจทางอ�อมโดยการสอบถาม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
4.1) การสํารวจทางตรงในพื้นที่การใช�ประโยชน!ที่ดินรูปแบบต.างๆ ที่ปรากฏในพื้นที่โครงการ  

และบริเวณใกล�เคียง โดยการกําหนดจุดสํารวจ (Point Count) ที่เป*นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาในบริเวณพื้นที่ 
ที่จะดําเนินกิจกรรมของโครงการ เพื่อสํารวจรวบรวมข�อมูลด�านทรัพยากรสัตว!ปDา และลักษณะทางนิเวศวิทยา 
ทําการบันทึกข�อมูลชนิด และจํานวนของสัตว!ปDาที่พบตามเส�นทางสาํรวจ (แนวถนน หรือเส�นทาง) และร.องรอย
ของสัตว!ปDา โดยใช�การสังเกต (Observation) เพื่อรวบรวมข�อมูลจากหลักฐานต.างๆ เช.น การพบเห็นตัว 
ร.องรอยการทํารัง รอยกัดกินใบไม� เสียงร�อง เป*นต�น  
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 ทั้งนี้ ในการสํารวจทําได�หลายวิธีควบคู.กัน เช.น สํารวจตามเส�นทาง (Transect Line) การ
สํารวจตามถ่ินที่อยู.อาศัย การดักจับ เป*นต�น ซึ่งการสํารวจคร้ังนี้ใช�วิธีการสังเกตสัตว!ปDาชนิดต.างๆ โดยใช�
กล�องส.องทางไกล การดักจับ และการถ.ายภาพ ทําการบันทึกข�อมูลลงในแบบบันทึกข�อมูลการสํารวจสัตว!ปDา 

4.2) การสํารวจทางอ�อม อาทิ สอบถามข�อมูลจากชาวบ�าน และเจ�าหน�าที่ที่อาศัยอยู.ในพื้นที่เพื่อ 
ให�ทราบข�อมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรของสัตว!ปDา สภาพถ่ินที่อยู.อาศัย รวมทั้งกิจกรรมการใช�ประโยชน!
ของชุมชนในพื้นที่ที่เก่ียวข�องกับทรัพยากรสัตว!ปDา 

5)  การวิเคราะห2ข�อมูล สําหรับการศึกษาทรัพยากรสัตว!ปDานั้นต�องเก็บรวบรวมข�อมูลหลายด�าน 
เพราะมีป>จจัยที่เก่ียวข�องกับสัตว!ปDาหลายป>จจัย และการวิเคราะห!ข�อมูลจึงต�องให�ครอบคลุมทั้งด�าน
นิเวศวิทยาสัตว!ปDา (ประชากร และสถานภาพ) และด�านนิเวศวิทยา (สภาพถ่ินที่อยู.อาศัย) ที่เก่ียวข�อง รวมทั้ง
ต�องพิจารณาให�ละเอียด และรอบคอบ ทั้งนี้ ข�อมูลที่วิเคราะห!ประกอบด�วย 

5.1) ข�อมูลด�านประชากร (Population) 
 - ความหลากชนิด (Species Diversity) เพื่อให�ทราบว.ามีสัตว!ปDากลุ.มใดบ�าง แต.ละกลุ.มมี

สัตว!ปDาทั้งหมดก่ีชนิด (Species) ก่ีวงศ! (Family) และก่ีอันดับ (Order) รวมทั้งประกอบด�วยชนิดอะไร 
โดยจัดทําเป*นบัญชีรายช่ือสัตว!ปDา (Species list) แยกตามกลุ.มของสัตว!ปDา 

 - ความชุกชุม (Abundance) การวิเคราะห!ว.าสัตว!ปDาแต.ละชนิด / แต.ละกลุ.มมีความ 
ชุกชุมมาก ปานกลาง หรือน�อย โดยกําหนดเกณฑ!หลายๆ เกณฑ!ประกอบการวิเคราะห! 

 - การกระจายของการสํารวจพบ (Frequency of Occurrence) เป*นการวิเคราะห!ว.า 
สัตว!ปDาแต.ละชนิดมีการกระจายอย.างไร โดยพิจารณาจากจํานวนคร้ังที่พบสัตว!ปDา จํานวนคร้ังที่ทําการสํารวจ 
และพื้นที่ที่สํารวจพบสัตว!ปDา 

 - ข�อมูลที่เก่ียวข�องกับสัตว!ปDา เช.น สัตว!ประจําถ่ิน สัตว!อพยพ สัตว!ที่เป*น Indicator 
Species Keystone Species สัตว!เฉพาะถ่ิน เป*นต�น 

5.2) สถานภาพ (Status) และความสําคัญของสัตว!ปDา 
- สถานภาพของสัตว!ปDา อ�างอิงตามพระราชบัญญัติสงวน และคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 

และฉบับแก�ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 
- สถานภาพป>จจุบัน (Present Status) อ�างอิงจากเอกสารของ IUCN ในป4ที่มีข�อมูลล.าสุด 

(http://www.iucnredlist.org) เป*นเกณฑ!ประกอบการพิจารณาในการกําหนดสถานภาพ ทั้งนี้ เป*นการจัดระดับ
สถานภาพในระดับสากล 

- สถานภาพป>จจุบัน อ�างอิงตามการจําแนกของสํานักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล�อม (2540) 

- พิจารณาความสําคัญของสัตว!ปDาตามเกณฑ!ต.างๆ ที่กําหนดขึ้น 
5.3) การวิเคราะห!ถ่ินที่อยู.อาศัยของสัตว!ปDา (Habitat) โดยวิเคราะห!สภาพถ่ินที่อยู.อาศัยของ 

สัตว!ปDาอย.างจําเพาะเจาะจงในพื้นที่ศึกษา โดยจําแนกว.าถ่ินที่อยู.อาศัยมีลักษณะอย.างไร และสัตว!ปDาใช�ประโยชน!
ในถ่ินที่อยู.อาศัยนั้นๆ อย.างไร 
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5.4) วิเคราะห!ข�อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับนิเวศวิทยาของสัตว!ปDา และความสัมพันธ!ต.อระบบ
นิเวศวิทยาของพื้นที่ เพื่อประเมินสถานภาพของสัตว!ปDา รวมทั้งวิเคราะห!ป>ญหาที่เกิดขึ้นต.อสัตว!ปDา 

6)  ประเมินสถานภาพ และผลกระทบสิ่งแวดล�อมจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการที่อาจเกิดขึ้น
ต.อทรัพยากรสัตว!ปDา และระบบนิเวศที่เก่ียวข�อง 

7)  เสนอแนะมาตรการปองกันแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อม รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของโครงการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป*นรูปธรรม 

 

3.3.2.3 ผลการศึกษา 
 

1)  การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ จากการศึกษาทรัพยากรสัตว!ปDาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDา 

ภูเขียว (กรมปDาไม�, 2532) ซึ่งอยู.ติดกับขอบเขตของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ!และใกล�กับที่ตั้งโครงการ ระบุข�อมูล
ว.าเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียวมีพื้นที่ประมาณ 975,000 ไร. หรือ 1,560 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่
อําเภอเกษตรสมบูรณ! คอนสาร และหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีรายงานการศึกษาสรุปได� ดังนี้ 

1.1)  ความหลากชนิด มีรายงานการสํารวจพบสัตว!ปDาในกลุ.มที่มีกระดูกสันหลังรวมไม.น�อยกว.า 
349 ชนิด ใน 243 สกุล 98 วงศ! เป*นสัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 57 ชนิด 47 สกุล 25 วงศ! ซึ่งมีรายงานการพบ 
สัตว!ปDากลุ.มนี้หลายชนิด เช.น ช�าง กระทิง วัวแดง กระซู. เสือโคร.ง กวางปDา และหมูปDา เป*นต�น  ส.วนนกสํารวจพบ 
223 ชนิด 149 สกุล 44 วงศ! เป*นนกประจําถ่ิน (Resident) 189 ชนิด นกอพยพ 31 ชนิด และนกทั้งที่เป*น 
นกประจําถิ่น และนกอพยพอีก 3 ชนิด สําหรับสัตว!เลื้อยคลาน สํารวจพบ 28 ชนิด 19 สกุล 12 วงศ! 
สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจพบ 15 ชนิด 8 สกุล 6 วงศ! และปลาสํารวจพบ 26 ชนิด 20 สกุล 11 วงศ! 

1.2) ความชุกชุม การวิเคราะห!ข�อมูลด�านความชุกชุมของสัตว!ปDา พบชนิดสัตว!ที่มีความชุกชุม

น�อย 111 ชนิด ประกอบด�วย สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 25 ชนิด นก 72 ชนิด สัตว!เลื้อยคลาน 7 ชนิด สัตว!สะเทินน้ํา
สะเทินบก 4 ชนิด และ ปลา 3 ชนิด ส.วนสัตว!ที่มีความชุกชุมปานกลางพบ 155 ชนิด ประกอบด�วยสัตว!เลี้ยง
ลูกด�วยนม 23 ชนิด นก 96 ชนิด สัตว!เลื้อยคลาน 14 ชนิด สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 7 ชนิด และ ปลา 15 ชนิด 
และสัตว!ที่มีความชุกชุมมากพบ 83 ชนิด ประกอบด�วย สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 9 ชนิด นก 55 ชนิดสัตว!เลื้อยคลาน  
7 ชนิด สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 4 ชนิด และปลา 8 ชนิด 

 2) การสํารวจภาคสนาม การสํารวจภาคสนามด�านสัตว!ปDาดําเนินการรวม 2 คร้ัง คร้ังที่ 1 

สํารวจเพื่อเป*นตัวแทนในช.วงฤดูอพยพ เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2557 และคร้ังที่ 2 สํารวจเพื่อเป*น

ตัวแทนในช.วงนอกฤดูอพยพ เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ดังแสดงในรูปท่ี 3.3-12 โดยสํารวจทั้ง
ทางตรง และทางอ�อม ซึ่งกําหนดจุดสํารวจรอบพื้นที่ศึกษาโครงการ และดําเนินการสํารวจสัตว!ปDาโดยใช� 
กล�องส.องทางไกล ช.วงเวลาในการสํารวจช.วงเช�า (06:00-09:00 น.) และช.วงเย็น (16:00-18:00 น.) รวมทั้ง
การดักจับด�วยตาข.าย และกรงดักในบริเวณใกล�เคียงกับพื้นที่ที่จะก.อสร�างโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! 
สรุปผลการสํารวจได�ดังนี้ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

 

ช:วงฤดูอพยพ  
(วันท่ี 7-9 กุมภาพันธ2 พ.ศ. 2557) 

ช:วงฤดูนอกอพยพ  
(วันท่ี 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 

  
หนูนาเล็ก (Rattus lose) การติดตั้งตาข.ายดักนกบริเวณใกล�กบัพื้นที่ก.อสร�างโครงการ 

  
กองขี้ช�างที่พบบริเวณใกล�เคียง นกแกsก (Vanellus indicus) 

  
นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) 

  

นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) หมูปDา (Sus scrofa) 
 

    รูปท่ี 3.3-12  สัตว2ป.าบางชนิดและร:องรอยท่ีพบบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 
 

   สภาพการใช�ประโยชน!ที่ดินบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ! ประกอบด�วย สภาพปDาธรรมชาติทั้งที่เป*น 
ปDาดิบแล�ง ปDาเบญจพรรณ และปDาเต็งรัง ส.วนพื้นที่บริเวณอาคารสํานักงานและอาคารประกอบที่อยู.ใกล�เคียง 
ส.วนใหญ.มีการปรับสภาพพื้นที่ให�สวยงาม ด�วยการปลูกต�นไม�หลายชนิดทั้งไม�ยืนต�นและไม�ประดับชนิดต.างๆ 
แต.จากการสํารวจบริเวณพื้นที่โครงการช.วงเดือนกุมภาพันธ! พ.ศ. 2557 (ช.วงฤดูอพยพ) และเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2557 (ช.วงนอกฤดูอพยพ) พบว.าบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!อยู.ติดกับอาคารระบายน้ํา
ลงลําน้ําเดิม ป>จจุบันไม.มีสภาพปDาไม�หลงเหลืออยู.แล�ว โดยมีสภาพเป*นพื้นที่ราบและเป3ดโล.งที่มีเพียงวัชพืชขึ้น
ปกคลุมเท.านั้น ส.วนบริเวณใกล�เคียงมีการนําต�นไม�มาปลูกเสริมส.วนใหญ.เป*นกลุ.มของขี้เหล็กอเมริกัน (Cassia 
floribunda Cav.) ส.วนต�นไม�ชนิดอื่นๆ ที่พบขึ้นปะปนอยู.ด�วย เช.น จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) 
กระถินพิมาน (Acacia tomentosa Willd.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) หางนกยูงฝร่ัง (Delonix 
regia (Bojer ex Hook.) Rafin.) กระถินยักษ! (Leucaena leucocephala de Wit) และไทร (Ficus sp.) เป*นต�น  
ส.วนบริเวณใกล�เคียงที่ยังมีสภาพเป*นปDาหลงเหลือ ส.วนใหญ.อยู.ท�ายลําน้ําพรมลงไปประมาณ 500 เมตร มีสภาพ
เป*นปDาเบญจพรรณ ชนิดไม�ที่พบ เช.น ตะแบกแดง (Lagerstroemia calyculata Kurz) หว�า (Xyzygium cumini 
(L.) Skeels) พลับพลา (Grewia paniculata Roxb. ex DC.) เปล�าใหญ. (Croton oblongifolius Roxb.) มะเดื่อ 
(Ficus sp.) และเลือด (Knema sp.) เป*นต�น ดังนั้นในการสํารวจจึงดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ดังกล.าวและ
ใกล�เคียงภายในเขื่อนจุฬาภรณ!ทั้งหมด เพื่อให�ได�ข�อมูลสภาพป>จจุบันที่ใกล�เคียงกับความเป*นจริงมากที่สุด 

ส.วนผลการสํารวจทรัพยากรสัตว!ปDา ซึ่งครอบคลุมทั้งในช.วงที่มีการอพยพของสัตว!ปDา 
(ปลายฤดูหนาว) และนอกฤดูอพยพ (ต�นฤดูฝน) ได�จําแนกชนิดของสัตว!ปDาตามเอกสารการจําแนกชนิดสัตว!ปDา
พบชนิดของสัตว!ปDาบริเวณพื้นที่ศึกษาและใกล�เคียงรวมทั้งหมด 185 ชนิด ใน 76 วงศ! 29 อันดับ สามารถ
สรุปผลการสํารวจได�ดังนี้ 

2.1)  ข�อมูลประชากรสัตว2ป.า  จากการสํารวจสัตว!ปDาทั้งทางตรง และทางอ�อม ในการสํารวจ 
คร้ังที่ 1 ซึ่งเป*นข�อมูลตัวแทนในช.วงฤดูอพยพของสัตว!ปDา (เดือนกุมภาพันธ! พ.ศ. 2557) สํารวจพบชนิดของ
สัตว!ปDา 168 ชนิด (ประมาณร�อยละ 50 ของจํานวนชนิดของสัตว!ปDาที่มีรายงานการสํารวจพบ) ประกอบด�วย
สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 27 ชนิด 16 วงศ! 9 อันดับ นก 105 ชนิด 42 วงศ! 15 อันดับ สัตว!เลื้อยคลาน 22 ชนิด  
8 วงศ! 2 อันดับ และสัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 14 ชนิด 5 วงศ! 1 อันดับ ส.วนการสํารวจสัตว!ปDา คร้ังที่ 2 ซึ่งเป*น
ข�อมูลตัวแทนในช.วงนอกฤดูอพยพของสัตว!ปDาที่อยู.ในช.วงต�นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557) ชนิดสัตว!ปDา
ที่พบไม.แตกต.างจากการสํารวจคร้ังที่ 1 แต.พบสัตว!ปDาบางชนิดเพิ่มขึ้น ประกอบด�วย สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 
พบเพิ่มขึ้น 6 ชนิด นกพบเพิ่มขึ้น 6 ชนิด สัตว!เลื้อยคลานพบเพิ่มขึ้น 2 ชนิด และสัตว!สะเทินน้ําสะเทินบกพบ
เพิ่มขึ้น 3 ชนิด 

สรุปได�ว.า การสํารวจสัตว!ปDาในพื้นที่ศึกษาของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!
และพื้นที่ใกล�เคียงที่อยู.ภายในเขื่อนจุฬาภรณ!ทั้งหมด พบสัตว!ปDาทั้งสิ้น 185 ชนิด จําแนกเป*นสัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 

33 ชนิด นก 111 ชนิด สัตว!เลื้อยคลาน 24 ชนิด และสัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 17 ชนิด (ตารางท่ี 3.3-5) ทั้งนี้ 
มีรายละเอียดผลการสํารวจของสัตว!ปDาแต.ละกลุ.มดังนี้ 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

 
 

ตารางที่ 3.3-5 สรุปข�อมูลการสํารวจทรัพยากรสัตว2ป.า โครงการโรงไฟฟCาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ2 จังหวัดชัยภูมิ

CR EN VU NT LC DD - EN VU - ค ค* -
1. สัตว!เลี้ยงลูกด�วยนม 10 20 33 25 8 0 1 4 4 2 21 1 0 2 3 28 22 7 11

2. นก 16 43 111 57 46 8 0 1 0 2 108 0 0 1 1 109 101 17 10

3. สัตว!เลื้อยคลาน 2 8 24 15 9 0 0 1 1 0 9 0 13 0 0 24 11 1 13

4. สัตว!สะเทินน้ําสะเทินบก 1 5 17 10 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17 0 0 17
รวม 29 76 185 107 70 8 1 6 5 4 155 1 13 3 4 178 134 25 51

หมายเหตุ : 1. ความชุกชุมของสัตว!ปDา  UC = ชุกชุมน�อย (Uncommon)  C = ชุกชุมปานกลาง (Common)  VC = ชุกชุมมาก (Very common)

2. สถานภาพของสัตว!ปDา

   IUCN (2014.2) : 2001 Catagories & Criteria (version 3.1) and 1994  Catagories & Criteria (version 2.3)

CR = Critically endangered (ใกล�สูญพันธุ!อย.างยิง่)  EN = Endangered (ใกล�สูญพันธุ!)  VU = Vulnearable (มีแนวโน�มสูญพันธุ!)

 NT = Near threatened (ใกล�ถูกคุกคาม)  LC = Least concern (กังวลน�อยที่สุด)  DD = Data deficient (ข�อมูลไม.เพียงพอ)

 - = ไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ

   สผ. (2540)  EN = Endangered (ใกล�สูญพันธุ!)  VU = Vulnearable (มีแนวโน�มสูญพันธุ!)  - = ไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ

   พ.ร.บ. (2535)  ค = สัตว!ปDาคุ�มครอง  ค* = สัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่เพาะพันธุ!ได�  - = ไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ

3. สผ.   คือ สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พ.ศ. 2540 และการจําแนกชนิดพันธุ!ที่ถูกคุกคามในประเทศไทยตามฐานข�อมูล Red data of Thailand พ.ศ. 2548

   พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 และประกาศเพิ่มเติมสัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่เพาะพันธุ! พ.ศ. 2546

   IUCN คือ International Union for Conservation of Nature

ที่มา : การสํารวจภาคสนาม ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ! พ.ศ. 2557  (ช.วงฤดูอพยพ) และครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 25-28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ชนิด UC C VC
พ.ร.บ. 2535สผ. (2540)ประเภท 

จํานวน ความชุกชุมของสัตว2ป.า สถานภาพของสัตว2ป.า

อันดับ
IUCN (2014.2)

วงศ2
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(1)  สัตว2เลี้ยงลูกด�วยนม สํารวจพบ 33 ชนิด ใน 20 วงศ! 10 อันดับ (ดังแสดงรายละเอียด

ในตารางผนวกท่ี 6-2) อาทิ ลิ่นชวา (Manis javanicus) หนูท�องขาว (Rattus rattus) ค�างคาวขอบหูขาวกลาง 

(Cynopterus sphink) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) หมูปDา (Sus scrofa) ลิงลม (Nycticebus coucang)  

ลิงแสม (Macaca fascicularis) เก�ง (Muntiacus muntjak) หนูหวาย (Leopoldamys sabanus) กระต.ายปDา 

(Lepus pequensis) ช�างปDา (Elaphas maximus) และกระจ�อน (Menetes berdmorei) เป*นต�น ทั้งหมด 

เป*นสัตว!ปDาประจําถ่ิน (Resident) 

 ส.วนความชุกชุมของสัตว!ปDากลุ.มนี้ พบว.าส.วนใหญ. (25 ชนิด) มีความชุกชุมน�อย 

(Uncommon) และอีก 8 ชนิด ที่เหลือมีความชุกชุมปานกลาง (Common) ซึ่งแสดงว.า การพบเห็นตัวสัตว!ปDาบางชนิด

พบได�ค.อนข�างยากโดยเฉพาะชนิดที่มีขนาดใหญ. แต.บางชนิดสามารถพบเห็นได�บ.อยคร้ัง เช.น ช�างปDา หมูปDา  

ลิงแสม ลิงกัง เป*นต�น และเมื่อพิจารณาการกระจายของการสํารวจ ส.วนใหญ.พบสัตว!ปDากระจายได�ในทุกพื้นที่ 

แต.ก็มีบางชนิดที่พบในพื้นที่ที่ยังมีสภาพปDาที่สมบูรณ! และไม.มีการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย! 

(2)  นก  สํารวจพบ 111 ชนิด ใน 43 วงศ! 16 อันดับ (ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ผนวกท่ี 6-3) โดยชนิดที่สํารวจพบส.วนใหญ.เป*นนกประจําถ่ิน (Resident) แต.บางชนิดเป*นนกอพยพเข�ามา

ในช.วงฤดูหนาว (Winter visitor) และนกที่อพยพเข�ามาในช.วงฤดูผสมพันธุ! (Breeding visitor) ชนิดนกที่พบมีทั้ง 

กลุ.มนกที่พบในพื้นที่ปDาไม� นกที่อาศัยในพื้นที่โล.ง นกเมือง และนกน้ําบางชนิด อาทิเช.น นกกระจอกบ�าน  

(Passer montanus) นกเขาใหญ. (Streptopelia chinensis) นกพิราบ (Columba livia) นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres 

tristis) นกยางเป4ย (Egretta garzetta) นกยางกรอกพันธุ!จีน (Ardeola bacchus) เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)  

เหยี่ยวรุ�ง (Spilornis cheela) ไก.ปDา (Gallus gallus) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius cristatus) นกแอ.นฟาหงอน (Hemiprocne 

coronata) นกยูง (Pavo muticus) เป*ดแดง (Dendrocygna javanica) นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)  

นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops) และนกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus) เป*นต�น โดยพบเห็นตัวได�ทั้ง

บริเวณที่เป*นพื้นที่โล.ง ชุมชน และพื้นที่ปDาไม�  

 ส.วนความชุกชุมของสัตว!ปDากลุ.มนี้ พบว.าส.วนใหญ. (57 ชนิด) มีความชุกชุมน�อย 

(Uncommon) และ 46 ชนิด มีความชุกชุมปานกลาง (Common) ส.วนที่นกเหลืออีก 8 ชนิดพบมีความชุกชุมมาก 

(very common) เป*นกลุ.มนกที่พบอาศัยทั้งอยู.ในบริเวณที่เป*นเขตชุมชน สํานักงาน และพื้นที่ที่มีการพัฒนาที่ดิน

แล�ว ซึ่งเป*นผลมาจากมีความสามารถในการปรับตัวให�เหมาะสมกับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให�ใช�

ประโยชน!ในพื้นที่ได�เป*นอย.างดี และเมื่อพิจารณาการกระจายของการสํารวจ ส.วนใหญ.พบกระจายได�ในทุก

พื้นที่ที่ทําการสํารวจ แต.บางชนิดก็พบเฉพาะในเขตที่เป*นพื้นที่ปDาไม� 

(3)  สัตว2เลื้อยคลาน สํารวจพบ 24 ชนิด ใน 8 วงศ! 2 อันดับ (ดังแสดงรายละเอียดใน

ตารางผนวกท่ี 6-4) โดยชนิดที่สํารวจพบทุกชนิดเป*นสัตว!ประจําถ่ิน (Resident) สามารถพบได�ในทุกพื้นที่ 

ส.วนความชุกชุมของสัตว!ปDากลุ.มนี้ ส.วนใหญ. (15 ชนิด) มีความชุกชุมน�อย (Uncommon) และเมื่อพิจารณาการ

กระจายของการสํารวจ ส.วนใหญ.สามารถพบกระจายได�ในทุกพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 
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(4)  สัตว2สะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจพบ 17 ชนิด ใน 5 วงศ! 1 อันดับ (ดังแสดง

รายละเอียดในตารางผนวกท่ี 6-5) สัตว!ปDาที่สํารวจพบทุกชนิดเป*นสัตว!ประจําถ่ิน (Resident) สามารถพบได�

ในทุกพื้นที่ ความชุกชุมของสัตว!ปDากลุ.มนี้ส.วนใหญ. (10 ชนิด) มีความชุกชุมน�อย (Uncommon) และพบกระจาย

ในทุกพื้นที่ที่ทําการสํารวจ 

2.2) สถานภาพของสัตว2ป.า  จากการพิจารณาสถานภาพของสัตว!ปDาอ�างอิงตามการจําแนก

สถานภาพของ IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural resources)  ซึ่งเป*นการจําแนก

สถานภาพระดับสากลในป4ล.าสุด (2014) การจําแนกของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล�อม (2540) และการจําแนกชนิดพันธุ!ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย ตามฐานข�อมูล Red data of 

Thailand (2548) สําหรับสัตว!ปDาในประเทศไทย (http://chm-thai.onep.go.th) และการจําแนกตามกฎหมาย

โดยพระราชบัญญัติสงวน และคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 และประกาศเพิ่มเติมสัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่เพาะพันธุ!ได� 

พ.ศ. 2546 มีรายละเอียดของสัตว!ปDาแต.ละกลุ.ม ดังนี้ 

(1)  สัตว2เลี้ยงลูกด�วยนม  จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว!ปDาที่สํารวจพบตาม

เกณฑ!ซึ่งกําหนดโดย IUCN (2014) พบว.า มีชนิดสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�สูญพันธุ!อย.างยิ่ง 

(Critically endangered) 1 ชนิด คือ ลิ่นชวา (Manis javanicus) มีสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล� 

สูญพันธุ! (Endangered) 4 ชนิด ได�แก. ชะนีมือขาว (Hylobates lar) หมาใน (Cuon alpinus) เสือปลา (Prionailurus 

viverrinus) และช�างปDา (Elephas maximus) มีสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพมีแนวโน�มสูญพันธุ! Vulnerable) 

4 ชนิด ได�แก. ลิงลม (Nycticebus coucang) ลิงกัง (Macaca nemestrina) หมีหมา (Helarctos malayanus) และ

กวางปDา (Rusa unicolor) มีสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�ถูกคุกคาม (Near threatened) 2 ชนิด คือ 

เสือไฟ (Pardofelis temminckii) และพญากระรอกดํา (Ratufa bicolor) และมีข�อมูลไม.เพียงพอ (Data deficient) 

ในการกําหนดสถานภาพ 1 ชนิด คือ กระจงเล็ก (Tragulus javanicus) ส.วนที่เหลืออีก 21 ชนิด ถูกจัด

สถานภาพอยู.ในกลุ.มชนิดที่เป*นที่กังวลน�อยที่สุด (Least concerned)  

 สําหรับการตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2540) พบว.าส.วนใหญ. (28 ชนิด) ยังไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ 

มีเสือไฟ (Pardofelis temminckii) และช�างปDา (Elephas maximus) ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�สูญพันธุ! 

(Endangered) และชะนีมือขาว (Hylobates lar) หมาใน (Cuon alpinus) และหมีหมา (Helarctos malayanus) 

ได�รับการกําหนดสถานภาพมีแนวโน�มสูญพันธุ! (Vulnerable) ขณะที่เมื่อตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ! 

ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 พบว.ามีสัตว!ปDา 22 ชนิด ถูกกําหนด 

เป*นสัตว!ปDาคุ�มครอง และในจํานวนนี้มี 7 ชนิดที่เป*นสัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ!ได� ได�แก. เก�ง 

(Muntiacus muntjak) กวางปDา (Rusa unicolor) ลิงกัง (Macaca nemestrina) ลิงวอก (Macaca mulatta) ลิงแสม 

(Macaca fascicularis) อีเห็นเครือ (Viverricula indica) และกระจงเล็ก (Tragulus javanicus) แต.ส.วนที่เหลืออีก 

11 ชนิด ยังไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ (สัตว!ปDานอกประเภท) 
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(2)  นก  จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว!ปDาที่สํารวจพบตามเกณฑ!ซึ่งกําหนด

โดย IUCN (2014) พบว.า สัตว!ปDาเกือบทั้งหมด (108 ชนิด) ถูกจัดสถานภาพอยู.ในกลุ.มชนิดที่เป*นที่กังวลน�อย

ที่สุด (Least concerned) โดยมีเพียง 1 ชนิด คือ นกยูง (Pavo muticus) ได�รับการกําหนดสถานภาพเป*น 

ชนิดใกล�สูญพันธุ! (Endangered) และ 2 ชนิด คือ นกกะลิง (Psittacula finschii) และนกแขกเต�า (Psittacula 

alexandri) ที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�ถูกคุกคาม (Near threatened)  

 สําหรับการตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม พบว.าส.วนใหญ. (109 ชนิด) ยังไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพ  

โดยมี 1 ชนิด ที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�สูญพันธุ! (Endangered) ได�แก. นกยูง (Pavo muticus) และ  

1 ชนิด ที่ได�รับการกําหนดสถานภาพมีแนวโน�มสูญพันธุ! (Vulnerable) ได�แก. ไก.ฟาพญาลอ (Lophura diardi) 

ขณะที่เมื่อตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 

2535 พบว.า นกส.วนใหญ. (101 ชนิด) ถูกกําหนดสถานภาพเป*นสัตว!ปDาคุ�มครอง และในจํานวนนี้มี 17 ชนิดที่

เป*นสัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ!ได� อาทิ นกกางเขนบ�าน (Copsychus saularis) นกเอี้ยงสาริกา 

(Acridotheres tristis) นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis) นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus) นกกะลิง 

(Psittacula finschii) และนกแขกเต�า (Psittacula alexandri) เป*นต�น  แต.ส.วนที่เหลืออีก 10 ชนิด ยังไม.ได�รับ 

การกําหนดสถานภาพ (สัตว!ปDานอกประเภท) 

(3)  สัตว2เลื้อยคลาน  จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว!ปDาที่สํารวจพบตามเกณฑ!

ซึ่งกําหนดโดย IUCN (2014) พบว.า มีสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพเป*นชนิดที่ใกล�สูญพันธุ! (Endangered)  

1 ชนิด ได�แก. เต.าเหลือง (Indotestudo elongata) มีสัตว!ปDาที่ได�รับการกําหนดสถานภาพเป*นชนิดที่มีแนวโน�ม

สูญพันธุ! (Vulnerable) 1 ชนิด คือ งูจงอาง (Ophiophagus Hannah) มีสัตว!ปDาที่ถูกจัดอยู.ในกลุ.มชนิดที่เป*นที่

กังวลน�อยที่สุด (Least concerned) 9 ชนิด อาทิ ก้ิงก.าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster) ก้ิงก.าบินป4กส�ม  

(Draco maculatus) ตะกวด (Varanus bengalensis) เหี้ย (Varanus salvator) และงูลายสาบคอแดง (Rhabdophis 

subminiatus) เป*นต�น และมีชนิดสัตว!ปDาที่ยังไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพอีก 13 ชนิด   

 สําหรับการตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2540) พบว.าสัตว!ปDาในกลุ.มนี้ทุกชนิดยังไม.ได�รับการกําหนด

สถานภาพ ขณะที่เมื่อตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ที่กําหนดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ�มครองสัตว!ปDา 

พ.ศ. 2535 พบว.ามีสัตว!ปDากลุ.มนี้ที่ถูกจัดสถานภาพเป*นสัตว!ปDาคุ�มครอง 11 ชนิด และในจํานวนนี้มี 1 ชนิดที่

เป*นสัตว!ปDาคุ�มครองชนิดที่สามารถเพาะพันธุ!ได�ได�แก. งูสิง (Ptyas korros) แต.ส.วนที่เหลืออีก 13 ชนิด ยังไม.ได�

รับการกําหนดสถานภาพ (สัตว!ปDานอกประเภท) 

(4)  สัตว2สะเทินน้ําสะเทินบก  จากการตรวจสอบสถานภาพของสัตว!ปDาที่สํารวจพบ

ตามเกณฑ!ซึ่งกําหนดโดย IUCN (2014) พบว.าสัตว!ปDาในกลุ.มนี้ทุกถูกจัดสถานภาพอยู.ในกลุ.มชนิดที่เป*นที่กังวล

น�อยที่สุด (Least concerned)  สําหรับการตรวจสอบสถานภาพตามเกณฑ!ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานนโยบาย 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อม (2540) และการกําหนดสถานภาพตามพระราชบัญญัติสงวน 

และคุ�มครองสัตว!ปDา พ.ศ. 2535 พบว.า สัตว!ปDากลุ.มนี้ทุกชนิดยังไม.ได�รับการกําหนดสถานภาพแต.อย.างใด 
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2.3) สภาพถิ่นท่ีอยู:อาศัยของสัตว2ป.า จากการศึกษาสภาพป>จจุบันของพื้นที่ศึกษาและบริเวณ

ใกล�เคียงทั้งหมด พบว.าพื้นที่พัฒนาโครงการโรงฟาพลังน้าํท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ซึ่งตั้งอยู.ท�ายเขื่อนใกล�กับอาคาร

ระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (ดูรูปท่ี 3.3-4 ประกอบ) ป>จจุบันมีสภาพเป*นพื้นที่โล.งมีเพียงวัชพืชขึ้นปกคลุม  
ส.วนบริเวณใกล�เคียงเป*นพื้นที่ปDาปลูกที่เกิดจากการนําไม�ต.างถ่ินเข�ามาปลูกเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพหัวงาน
เขื่อนจุฬาภรณ! อาทิ ขี้เหล็กอเมริกัน (Cassia floribunda Cav.) จามจุรี (Samanea saman (Jacq.) Merr.) 
กระถินพิมาน (Acacia tomentosa Willd.) กางขี้มอด (Albizia odoratissima Benth.) หางนกยูงฝร่ัง (Delonix 
regia (Bojer ex Hook.) Rafin.) กระถินยักษ! (Leucaena leucocephala de Wit) และไทร (Ficus sp.) เป*นต�น  
ส.วนบริเวณที่อยู.ห.างออกไปจากพื้นที่ดังกล.าวในระยะประมาณ 500 เมตร ยังคงสภาพเป*นพื้นที่ปDาไม�ที่ยัง 
มีต�นไม�ที่หนาแน.น  ทั้งนี้จากสภาพพื้นที่ที่ยงัคงมีพื้นที่ปDาไม�หลงเหลืออยู. รวมทั้งพื้นที่โล.ง มีแอ.งน้ํา และลําน้ําที่
ยังมีน้ําไหล ทําให�บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีถ่ินที่อยู.อาศัยของสัตว!ปDาหลายรูปแบบ 
ทําให�การสํารวจในช.วงฤดูอพยพตอนปลายฤดูหนาว ซึ่งเป*นช.วงที่มีน้ําน�อย แต.เขื่อนมีการระบายน้ําเพื่อรักษา
ระบบนิ เวศของลําน้ํ าพรมอย.างสม่ํ า เสมอ ทําให�แอ.งน้ํ าบริ เวณท�ายเขื่อนและตลอดลําน้ํ าพรม 
ลงไปมีร.องรอยการใช�ประโยชน!ของสัตว!ปDาให�พบเห็นได�ท่ัวไป  โดยพบร.องรอยของสัตว!ปDาขนาดใหญ.ที่เข�ามา
ใช�ประโยชน! เช.น ช�างปDา กวางปDา เก�ง และหมูปDา เป*นต�น  ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่โดยรอบเขื่อนจุฬาภรณ!ต.อเนื่อง
กับเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียวและเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาผาผึ้ง ทําให�พื้นที่ที่ยังคงสภาพเป*นปDาไม�ภายในเขื่อน
จุฬาภรณ! จึงพบร.องรอยของสัตว!ปDาหลายชนิดที่เข�ามาใช�ประโยชน!กระจายท่ัวพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ! 

เมื่อพิจารณาสภาพถ่ินที่อยู.อาศัยของสัตว!ปDาภายในเขื่อนจุฬาภรณ! นอกจากพื้นที่ 
ปDาไม� ซึ่งมีทั้งปDาเต็งรัง ปDาเบญจพรรณ ปDาดิบแล�ง และปDาปลูกที่ได�รับการฟ\]นฟูสภาพปDาแล�ว ยังมีพื้นที่อาคาร
สํานักงาน บ�านพัก แหล.งน้ํา วัด และพื้นที่ที่มีการพัฒนาในรูปแบบอื่น ๆ แต.เนื่องจากพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ!ตั้ง 
อยู.ห.างไกลจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร รวมทั้งมีแนวเขตติดต.อกับเขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาภูเขียวและ 
เขตรักษาพันธุ!สัตว!ปDาผาผึ้ง ทําให�สามารถสํารวจพบสัตว!ปDาได�หลากหลายกลุ.ม แม�ว.าจะพบไม.มากในช.วงที่ทํา
การสํารวจก็ตาม แต.หลายชนิดเป*นสัตว!ปDาที่จําเป*นต�องได�รับการอนุรักษ! เนื่องจากเป*นชนิดพันธุ!ที่มี
ความสําคัญต.อระบบนิเวศ รวมถึงต�องใช�พื้นที่ขนาดใหญ.เพื่อเป*นถ่ินที่อยู.อาศัย ทั้งนี้ สัตว!ปDาที่สํารวจพบ 
ส.วนใหญ.เป*นชนิดที่สามารถปรับตัว และใช�ประโยชน!ได�ในหลายพื้นที่หรือหลายถ่ินที่อยู.อาศัย โดยเฉพาะ 
กลุ.มนกที่มีขนาดเล็ก มีการเคลื่อนที่ และเคลื่อนย�ายได�เร็ว จึงสามารถพบเห็นได�ง.าย และพบกระจายท่ัวไป 
อย.างไรก็ตาม ในการสํารวจภาคสนามยังพบเห็นตัว และร.องรอยของสัตว!ขนาดใหญ.โดยเฉพาะช�างปDาที่อาศัย 
และใช�ประโยชน!อยู.รอบๆ บริเวณพื้นที่สํานักงาน บ�านพัก และพื้นที่ส.วนอื่นๆ ของเขื่อน นอกจากนั้น สัตว!ปDา
ชนิดที่หายาก สัตว!ปDาคุ�มครอง และสัตว!ปDาที่ใกล�สูญพันธุ!บางชนิด ที่ยังสามารถพบได�ในบริเวณพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ใกล�เคียง จากข�อมูลการสํารวจที่ส.วนหนึ่งได�จากการสอบถาม และการตรวจเอกสารนั้น แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ!ของพื้นที่ที่ยงัไม.ถูกบุกรุก และรบกวนมากนัก  อย.างไรก็ตาม จากการสํารวจและตรวจสอบ
ในสภาพป>จจุบันพบว.า พื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ!มีกิจกรรมการใช�ประโยชน!ภายในพื้นที่หลากหลายรูปแบบ และ 
มีความเข�มข�นมากขึ้นจากในอดีต  ดังนั้นสัตว!ปDาที่สํารวจพบส.วนใหญ.จึงมีความสามารถปรับตัวให�เข�ากับ
สภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไปได�เป*นอย.างดี ทําให�สามารถพบเห็นได�ง.ายขึ้นจากการที่พบเข�ามาใช�ประโยชน!
ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย! และทําให�บางชนิดที่พบมีความชุกชุมมาก 
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   2.4) สภาพป�ญหา และผลกระทบต:อสัตว2ป.า  เมื่อพิจารณาข�อมูลด�านพลวัตรประชากร 

ทั้งด�านชนิด ความชุกชุม และการกระจายของสัตว!ปDาที่พบจากการสํารวจ ส.วนใหญ.เป*นชนิดที่สามารถ 
พบเห็นได�ท่ัวไป แต.เนื่องจากพื้นที่บริเวณโดยรอบเขื่อนจุฬาภรณ!ยังคงสภาพปDาตามธรรมชาติจึงยังสามารถ
พบเห็นสัตว!ปDาขนาดใหญ. สัตว!ปDาชนิดที่หายาก สัตว!ปDาคุ�มครอง และสัตว!ปDาที่ใกล�สูญพันธุ!บางชนิดได�  
โดยสัตว!ปDาส.วนใหญ.สามารถปรับตัวให�คุ�นเคยใช�ชีวิตในพื้นที่ที่มีกิจกรรมการใช�ประโยชน!ของมนุษย!อย.าง
สม่ําเสมอและมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพธรรมชาติได�เป*นอย.างดี ส.วนการใช�ประโยชน!จากสัตว!ปDา 
กรณีมีสัตว!ปDาบางชนิดต�องอพยพหรือโยกย�ายจากการใช�ประโยชน!ในพื้นที่พัฒนาโครงการไปบ�าง จะไม.มี
ผลกระทบต.อภาพรวมของลักษณะทางประชากรของสัตว!ปDา เนื่องจากมีพื้นที่ใกล�เคียงให�เข�าไปใช�ประโยชน!อีก
หลายแห.ง นอกจากนั้น ยังมีสัตว!ปDาหลายชนิดที่เข�ามาใช�ประโยชน!ในพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย!ได�เช.นสภาพ
ป>จจุบัน ดังนั้นถือว.าสภาพป>ญหาที่อาจเกิดขึ้นต.อสัตว!ปDาบริเวณพื้นที่พัฒนาโครงการ จึงเป*นป>ญหาที่เล็กน�อย 
และไม.รุนแรง 

  2.5) สถานภาพของทรัพยากรสัตว2ป.า  การประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตว!ปDา 

ที่สํารวจพบในบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! พิจารณาจากองค!ประกอบ 
และการทําหน�าที่ของทรัพยากรสัตว!ปDาต.อระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา รวมทั้งพิจารณาป>จจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง 
ได�แก. สภาพถ่ินที่อยู.อาศัย การใช�ประโยชน!ที่ดิน สถานภาพการอนุรักษ!ตามกฎหมาย และสภาพป>ญหาที่ส.งผล
ต.อสัตว!ปDา ซึ่งสถานภาพสามารถแสดงสภาพความอุดมสมบูรณ! สภาพป>ญหา รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ด�านองค!ประกอบ และการทําหน�าที่ของสัตว!ปDาได� ทั้งนี้ กําหนดระดับของสถานภาพไว� 4 ระดับ ดังนี้ 

(1) สถานภาพสมดุล (Nature Stage) สัตว!ปDามีการดํารงชีวิตเป*นไปตามธรรมชาติ
โดยที่สิ่งแวดล�อมต.างๆ อยู.ในสภาพที่เอื้ออํานวยต.อการดํารงชีวิตอย.างเป*นปกติสุข ไม.ถูกรบกวน หรือ 
มีการรบกวนน�อยมากจากกิจกรรมต.างๆ ที่มนุษย!สร�างขึ้น ดังนั้น จึงอาจพบสัตว!ปDาชนิดที่ใกล�จะสูญพันธุ! หรือ
ชนิดที่หายากภายในพื้นที่ได� 

(2) สถานภาพเตือนภัย (Warning Stage) สัตว!ปDามีการดํารงชีวิตเป*นไปตามธรรมชาติ 

โดยสิ่งแวดล�อมเปลี่ยนแปลงบ�าง แต.สามารถฟ\]นฟูให�กลับสู.สภาวะสมดุลได� การรบกวนจากกิจกรรม 
ของมนุษย!มีบ�างเป*นคร้ังคราว และส.งผลกระทบต.อชีวิตความเป*นอยู.ของสัตว!ปDาในระดับที่สัตว!ปDาสามารถ
ปรับตัวเข�าสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไปได� จึงยังสามารถพบเห็นสัตว!ปDาชนิดที่ใกล�สูญพันธุ!ภายในพื้นที่ได� 

(3) สถานภาพเสี่ยงภัย (Risky Stage) สัตว!ปDามีการดํารงชีวิตไม.เป*นไปตามธรรมชาติ 

ต�องดิ้นรนต.อสู� และปรับตัวให�เข�ากับสภาพสิ่งแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการหลบหนี / เคลื่อนย�ายออกจาก
กิจกรรมต.างๆ ที่มนุษย!สร�างขึ้น ดังนั้นการพบเห็นสัตว!ปDาชนิดที่หายาก และใกล�จะสูญพันธุ!ภายในพื้นที่  
จึงเป*นไปได�ยากขึ้น 

(4) สถานภาพวิกฤติ (Crisis Stage) สัตว!ปDามีการดํารงชีวิตอยู.อย.างยากลําบาก 
สิ่งแวดล�อมถูกเปลี่ยนแปลงไปจนยากที่จะฟ\]นฟูได� และไม.เหมาะสมต.อการดํารงชีวิต มีการถูกรบกวนจาก
กิจกรรมต.างๆ ของมนุษย!มาก จึงไม.พบเห็นสัตว!ปDาชนิดที่หายากภายในพื้นที่ โดยสัตว!ปDาที่พบเป*นชนิดที่
สามารถพบเห็นได�ท่ัวไป 
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เมื่อพิจารณาทั้งจากองค!ประกอบ และการทําหน�าที่ของทรัพยากรสัตว!ปDาต.อระบบนิเวศ
ของพื้นที่ศึกษาโครงการ รวมทั้งพิจารณาป>จจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับระบบนิเวศ พบว.า สัตว!ปDาส.วนใหญ. 
(ประมาณร�อยละ 60) ที่สํารวจพบมีระดับความชุกชุมน�อย (Uncommon) และเป*นสัตว!ปDาประจําถ่ิน  
ซึ่งสามารถพบเห็นได�ท่ัวไปและกระจายได�ท่ัวทั้งพื้นที่ เมื่อพิจารณาถึงสถานภาพของสัตว!ปDาที่ถูกกําหนด 
โดยหน.วยงานต.างๆ ที่เก่ียวข�อง พบว.ามีสัตว!ปDาบางชนิดที่ได�รับการกําหนดสถานภาพใกล�สูญพันธุ!อย.างยิ่ง 
หรือใกล�สูญพันธุ! หรือมีแนวโน�มสูญพันธุ! หรือมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ! หรือมีความเสี่ยงที่จะถูกคุกคาม ซึ่งเป*น
การจัดสถานภาพในระดับสากล  ส.วนการกําหนดสถานภาพในระดับชาติ แม�จะมีบางชนิดที่มีสถานภาพใกล�
สูญพันธุ! มีแนวโน�มสูญพันธุ! หรือใกล�ถูกคุกคาม แต.ก็มีจํานวนชนิดไม.มากนัก และแม�ว.าในการสํารวจสามารถ
พบเห็นสัตว!ปDาขนาดใหญ.บางชนิด สัตว!ปDาคุ�มครอง หรือสัตว!ปDาที่ ใกล�สูญพันธ!  โดยมีสัตว!ปDาถึง  
134 ชนิด ที่ถูกจัดสถานภาพเป*นสัตว!ปDาคุ�มครอง แต.ก็สามารถพบเห็นสัตว!ปDาดังกล.าวได�ท่ัวไปในพื้นที่ศึกษา
และบริเวณใกล�เคียงกับพื้นที่ศึกษา ดังนั้น กล.าวได�ว.า สัตว!ปDาส.วนใหญ.มีความสามารถในการปรับตัว 
เพื่อให�เข�ากับสภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไป และสามารถอยู.อาศัยในพื้นที่ต.อไปได�เช.นสภาพป>จจุบัน  
นอกจากนั้น ถ่ินที่อยู.อาศัยของสัตว!ปDาที่เป*นทั้งระบบธรรมชาติซึ่งมีทั้งปDาเต็งรัง ปDาเบญจพรรณ ปDาดิบแล�ง 
พื้นที่ปDาปลูก และพื้นที่ที่ใช�ประโยชน!ของมนุษย!ในบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ! ซึ่งกิจกรรมต.างๆ ในพื้นที่ดังกล.าวจะ 
มีผลกระทบต.อการดํารงชีวิตของสัตว!ปDาได� แต.สภาพป>ญหาอยู.ในระดับไม.รุนแรง ดังนั้นหากพิจารณา 
ถึงสถานภาพของทรัพยากรสัตว!ปDาทั้งจากการพิจารณาข�อมูลด�านประชากร และความสัมพันธ!ถึงระบบนิเวศ
ของพื้นที่โครงการ รวมทั้งเมื่อพิจารณาประกอบกับป>จจัยสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่เก่ียวข�องกับการดํารงชีวิต และ 

ใช�ประโยชน!ของสัตว!ปDาแล�ว จึงประเมินสถานภาพของทรัพยากรสัตว!ปDาอยู.ในระดับเตือนภัย (Warning 
stage) ซึ่งเป*นสภาวะที่สัตว!ปDามีการดํารงชีวิตเป*นไปตามธรรมชาติ แต.ระบบนิเวศหรือสภาพแวดล�อม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปบ�าง แต.ยังสามารถฟ\]นฟูให�กลับสู.สภาวะสมดุลได�  ส.วนการรบกวนจากกิจกรรมของมนุษย! 
มีบ�างเป*นคร้ังคราว และส.งผลกระทบต.อชีวิตความเป*นอยู.ของสัตว!ปDาในระดับที่สัตว!ปDาสามารถปรับตัวเข�า
สภาพแวดล�อมที่เปลี่ยนแปลงไปได� จึงยังสามารถพบเห็นสัตว!ปDาได�หลากหลายชนิดทั้งภายในพื้นที่ศึกษา
โครงการและพื้นที่ใกล�เคียง รวมทั้งมีสัตว!ปDาขนาดใหญ.หลายชนิดที่สามารถเข�ามาใช�ประโยชน!ในพื้นที่ 
ที่มีกิจกรรมของมนุษย!ได�ด�วย 

 

3.3.3 นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
 

 3.3.3.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 
 1) เพื่อศึกษาสภาพป>จจุบันด�านนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมงของแหล.งน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
ได�แก. สภาพทางนิเวศวิทยาของแหล.งน้ํา เช.น ลักษณะ ประเภท (น้ํานิ่ง/น้ําไหล) ขนาด ที่ตั้ง สิ่งมีชีวิต และ
พรรณไม�น้ําประเภทต.างๆ โดยระบุจํานวน ชนิดความหลากหลาย ขนาด/วัย ปริมาณ และการแพร.กระจาย 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบด�านนิเวศวิทยาทางน้ํา ที่คาดว.าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!  
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 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แก�ไข ลดและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมของการ
พัฒนาโครงการ 
 

 3.3.3.2 วิธีการศึกษา 
 
 1) การรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ จากรายงานการศึกษาที่เก่ียวข�องกับนิเวศวิทยาทางน้ําและ 
การประมงจากหน.วยงานที่เก่ียวข�อง  
 2)  การสัมภาษณ!เจ�าหน�าที่ประชาชนในท�องถ่ิน ผู�ประกอบการประมงและกระชังปลาบริเวณพื้นที่ตั้ง
โครงการและบริเวณแหล.งน้ําใกล�เคียง ข�อมูลที่รวบรวมมีดังนี้ 
  - ข�อมูลการประมง ได�แก. ประเภทของปลาที่สําคัญในพื้นที่โครงการ จํานวนปลาที่จับได� ตลอดจน
ฤดูกาลจับปลา แหล.งจับปลา  ประเภทของเครื่องมือประมง ราคาและการตลาด ป>ญหาในการจับปลา  
  - ข�อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว!น้ํา เช.น จํานวนและขนาดของการเพาะเลี้ยง ประเภทของสัตว!น้ําที่
เพาะเลี้ยง สถานที่เพาะเลี้ยง รายได�-รายจ.าย ราคาและการตลาด ป>ญหาและอุปสรรคในการเพาะเลี้ยงสัตว!น้ํา 
 3) การสํารวจและเก็บตัวอย.าง 
  3.1) สถานีเก็บตัวอย.างด�านนิเวศวิทยาทางน้ํา การเก็บตัวอย.างนิเวศวิทยาทางน้ําพิจารณาจาก
แหล.งน้ําที่อาจได�รับผลกระทบจากการก.อสร�างและดําเนินโครงการ ซึ่งเป*นสถานีเก็บตัวอย.างบริเวณเดียวกับ
การศึกษาด�านคุณภาพน้ําผิวดิน 

  3.2) การสํารวจและรวบรวมข�อมูลภาคสนาม ด�านนิเวศวิทยา ได�แก. แพลงก!ตอนพืช แพลงก!ตอนสัตว! 
ปลา และสัตว!หน�าดินในแหล.งน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งเป*นสถานีเก็บตัวอย.างบริเวณเดียวกับการศึกษา
คุณภาพน้ําผิวดิน เพื่อศึกษาข�อมูลด�านนิเวศวิทยาแหล.งน้ํา ความอุดมสมบูรณ!ของแหล.งอาหารตามธรรมชาติ 
ชนิด และปริมาณของแพลงก!ตอนพืชและสัตว! และสัตว!หน�าดิน การวิเคราะห!ข�อมูลดังนี้ 
   - ข�อมูลสิ่งมีชีวิตทางน้ํา ได�แก. ปลาเศรษฐกิจและปลาหายากหรือใกล�สูญพันธุ! แพลงก!ตอนพืช 
แพลงก!ตอนสัตว! สัตว!หน�าดิน แหล.งน้ําที่เป*นแหล.งแพร.พันธุ! ที่อยู.อาศัย หลบซ.อน หากิน และผลกระทบจาก
กิจกรรมของมนุษย! เป*นต�น 
   - ข�อมูลวัชพืชน้ําหรือพรรณไม�น้ํา ได�แก. ชนิด ประเภท (ลอยน้ํา จมน้ํา หรือวัชพืชชายฝ>�ง) 
การเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลโดยเฉพาะบริเวณที่ทําให�เกิดผลเสียหายต.อทางน้ํา สถานที่หรือฤดูกาล 
ที่พบมาก และป>ญหาจากวัชพืช เป*นต�น 
  3.3) ระยะเวลาในการเก็บตัวอย.างสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําการเก็บตัวอย.างในช.วงเวลาเดียวกับการเก็บ
ตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดินจํานวน 2 คร้ัง ได�แก. คร้ังที่ 1 เป*นตัวแทนฤดูแล�ง และคร้ังที่ 2 เป*นตัวแทนฤดูฝน 
  3.4) เครื่องมือเก็บตัวอย.างสิ่งมชีีวิตทางน้าํ ใช�เครื่องมือและอุปกรณ!ตามมาตรฐานของ American 
Fisheries Society (1996) และ APHA, AWWA and WEF (2009) ได�แก. 
   - ถุงเก็บแพลงก!ตอนพืชและแพลงก!ตอนสัตว! ขนาดช.องตาข.าย 20 และ 330 ไมครอน ตามลําดบั 
   - อวนลากปลา ความยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร ขนาดช.องตาข.าย 1 ซม. 
   - เครื่องเก็บตัวอย.างสัตว!หน�าดินใช� Ekman Grab (พื้นที่ผิว 0.25 ตร.ฟุต) 
   - การเก็บรักษาตัวอย.างจะใช�น้ํายาฟอร!มาลินความเข�มข�น 7% สําหรับแพลงก!ตอนและ 
สัตว!หน�าดิน และความเข�มข�น 10% สําหรับปลา 
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4) การวิเคราะห!ข�อมูล 
 4.1) ดัชนีความหลากหลาย เป*นค.าดัชนีในการเปรียบเทียบความหลากหลายของพรรณปลาใน

ระหว.างพื้นที่ใดๆ เมื่อค.าที่ได�จากการวิเคราะห!สูงแสดงว.ามีความหลากหลายของพรรณปลาสูง แต.หากมีค.าต่ํา 
ก็แสดงถึงว.ามีความหลากหลายของพรรณปลาต่ํา (ตามวิธีของ Shannon and Wiener อ�างตาม พันธ!ทิพย!, 2544) 

      

( )( )i

s

i
i ppH ln

1
∑
=

−=  

    เมื่อ 
     H = ดัชนีความหลากหลาย 
     s = จํานวนชนิดในแต.ละสถานีเก็บตัวอย.าง 
     pi = ปริมาณสัตว!น้ําในแต.ละชนิดหารด�วยปริมาณสัตว!น้ํา

ทั้งหมดในแต.ละสถานีเก็บตัวอย.าง สําหรับดัชนีความหลากหลาย  มีความหมายดังนี้ 
   H มากกว.า 1.20  หมายถึง  มีค.าความหลากหลายสูง  

          H ต่ํากว.า 1.20   หมายถึง  มีค.าความหลากหลายต่ํา  
 4.2) ดัชนีความสม่ําเสมอ เป*นค.าดัชนีที่แสดงถึงความสม่ําเสมอของการแพร.กระจายของสิ่งมีชีวิต

นั้นๆ ในแหล.งอาศัย และค.าดัชนีมีค.าตั้งแต. 0 ถึง 1 โดยที่ 0.5-1 หมายถึง มีความสม่ําเสมอของการกระจายสงู 
(โดยใช�ดัชนีความสม่ําเสมอของพีลู (Pielou’s evenness) อ�างตาม ซุกรี, 2551) 

      maxH

H
E =  

    เมื่อ 
     E  = ดัชนีความสม่ําเสมอ 
     H  = ดัชนีความหลากหลาย 
     Hmax      = ค.าดัชนีความหลากหลายที่มากที่สุดของสถานีเก็บตัวอย.างนั้น 

  ดัชนีความสม่ําเสมอ  มีความหมายดังนี้ 
                 E  มีค.า  0.5 - 1  หมายถึง  มีความสม่ําเสมอของการกระจายสงู 
 E  ต่ํากว.า 0.5    หมายถึง  มีความสม่ําเสมอของการกระจายต่ํา 

 4.3) ดัชนีชนิดเด.น เป*นดัชนีที่แสดงถึงสภาพของแหล.งอาศัย ซึ่งมีชนิดพันธุ!บางชนิดที่มีความโดดเด.น
กว.าชนิดพันธุ!อื่นๆ และค.าดัชนีมีค.าตั้งแต. 0 ถึง 1 โดยที่ 0.5-1 หมายถึง แหล.งอาศัยซึ่งมีชนิดพันธุ!บางชนิดที่มี
ความโดดเด.นกว.าชนิดพันธุ!อื่นๆ สูง (ซุกรี, 2551) 

      ED −=1  
    เมื่อ 
     D   = ดัชนีชนิดเด.น 
     E   = ดัชนีความสม่ําเสมอ 

  ดัชนีชนิดเด.น  มีความหมายดงันี้ 
            D  มีค.า 0.5 - 1  หมายถึง  ชนิดพันธุ!บางชนดิที่มีความโดดเด.นกว.าชนดิพันธุ!อื่นๆ 
            D  ต่ํากว.า 0.5    หมายถึง  ชนิดพันธุ!บางชนดิไม.มีความโดดเด.นกว.าชนิดพันธุ!อื่นๆ 
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3.3.3.3 ผลการศึกษา 
 

 1) ผลการรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลด�านสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําใน
แหล.งน้ําที่เก่ียวข�องกับโครงการคือ อ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! จากเอกสารทางวิชาการและข�อมูลจากสถานี
ประมงน้ําจืด จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพรรณปลาในพื้นที่อ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ระหว.างป4 พ.ศ. 2532-
2533 และป4 พ.ศ. 2552-2554 พบพรรณปลาทั้งสิ้น 9 วงศ! 21 ชนิด ได�แก. ปลาจาด (Poropuntius deauratus) 
ปลาพรหม (Osteochilus melanopleura) ปลาตะเพียน (Barbonymus gonionotus) ปลาสร�อยขาว (Cirrhinus 
siamensis) ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ปลากระทิง (Mastacembelus favus) ปลากระดี่หม�อ (Trichogaster 
trichopterus) ปลาแปนแก�ว (Parambassis siamensis) ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาช.อน (Channa 
striata) เป*นต�น โดยกลุ.มปลาตะเพียนในวงศ! Cyprinidae เป*นวงศ!เด.นที่มีจํานวนชนิดมากที่สุด มีผลผลิตปลา
เฉลี่ย 16.99 กิโลกรัมต.อไร. อัตราส.วนระหว.างปลากินพืชกับปลากินเนื้อเท.ากับ 7.4:1 มีค.าดัชนีความหลากหลาย
อยู.ระหว.าง 1.89 – 2.53 หากพิจารณาในด�านเชิงปริมาณพบว.า ปลานิล (Oreochromis niloticus) เป*นปลา 
ที่มีปริมาณโดดเด.นที่สุดโดยพบว.ามีน้ําหนักของตัวอย.างปลาจากการสุ.มตัวอย.างสํารวจมากกว.า 50 เปอร!เซ็นต! 
ของน้ําหนักตัวอย.างทั้งหมด  
 

 2) การสํารวจและเก็บตัวอย:าง ในการศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะห!ผลกระทบสิ่งแวดล�อม

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ! ได�ศึกษารวบรวมข�อมูลสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
โดยการสํารวจและเก็บตัวอย.างภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ!และลําน้ําพรม 
จํานวน 2 คร้ัง เพื่อเป*นตัวแทนในฤดูแล�ง (เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557) และฤดูฝน (เมื่อวันที่  
2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557) ในสถานีและช.วงเวลาเดียวกับการสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดิน (แสดงดัง 
รูปท่ี 3.3-13) สรุปผลการศึกษาในภาพรวมและตามฤดูกาลได�ดังนี้  

  2.1) สรุปผลการสํารวจและวิเคราะห2นิเวศวิทยาทางน้ําในภาพรวม จากการสํารวจทั้ง  

2 คร้ัง ในฤดูแล�งและฤดูฝน (ตารางท่ี 3.3-6) สรุปได�ดังนี้  

   (1) แพลงก2ตอน ผลการสํารวจแพลงก!ตอนพืชและสัตว!ในฤดูฝนและฤดูแล�งแต.ละสถานี  

มีแพลงก!ตอนพืชจํานวน 5-22 ชนิด ชนิดเด.นคือ แพลงก!ตอนพืชกลุ.มไดอะตอมและกลุ.มสาหร.ายสีเขียว   
แพลงก!ตอนสัตว! 2-15 ชนิด ชนิดเด.นคือ โรติเฟอร! โปรโตซัว อาร!โทพอด ซึ่งช.วงฤดูฝนพบชนิดแพลงก!ตอน
มากกว.าช.วงฤดูแล�ง ค.าดัชนีความหลากหลายอยู.มีค.าในช.วง 0.54-3.47 โดยบริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!  
ในฤดูแล� ง  มีความหลากหลายสู งที่ สุด  ส.วนค.าดัชนีความสม่ํ า เสมอมีค. าอยู. ในช.วง 0.04-0.28  
เป*นความสม่ําเสมอของการกระจายในระดับต่ํา โดยบริเวณสถานีเขื่อนจุฬาภรณ!ในช.วงฤดูแล�ง มีค.าดัชนี 
ความสม่ําเสมอมากที่สุด 

   (2) สัตว2หน�าดิน ผลการสํารวจในฤดูฝนและฤดูแล�ง พบว.าแต.ละสถานีมีจํานวนสัตว!หน�าดิน 

3-10 ชนิด ชนิดเด.นคือ กลุ.มกุ�งฝอย ซึ่งเป*นอาหารของสัตว!น้ําอื่นๆ ซึ่งเป*นชนิดพันธุ!ที่สามารถปรับตัวได�ดี 
ค.าดัชนีความหลากหลายอยู.ในช.วง 0.62-1.99 (ค.าระดับต่ําถึงสูง) บริเวณสถานีที่ 4 ท�ายอาคารระบายน้ํา  
ของเขื่อนห�วยกุ.ม มีความหลากหลายของสัตว!หน�าดินสูงที่สุด ส.วนค.าดัชนีความสม่ําเสมอมีค.าอยู.ในช.วง 
0.10-0.34 ซึ่งเป*นความสม่ําเสมอของการกระจายในระดับต่ํา 
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การสํารวจช:วงฤดูแล�ง 
 

การสํารวจช:วงฤดูฝน 
 

 
 

สถานีที่ 1  บริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ! 

  
สถานีที่ 2 บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิของเขื่อนจุฬาภรณ! 

  

สถานีที่ 3 บริเวณลําน้ําพรม บริเวณท�ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิ เป*นระยะ 1.5 กโิลเมตร 

  

สถานีที่ 4 บริเวณท�ายอาคารระบายของเขื่อนห�วยกุ.ม ตําบลหนองโพนงาม 

  

สถานีที่ 5 บริเวณลําน้ําพรม บริเวณสะพานบ�านแก�งตาดไซ ตําบลโนนทอง 
ที่มา : สํารวจและเก็บตัวอย.างโดยคณะผู�ศึกษา คร้ังท่ี 1 ตัวแทนฤดูแล�ง เม่ือวันท่ี 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 
      คร้ังท่ี 2 ตัวแทนฤดูฝน เม่ือวันท่ี 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.3-13  การสํารวจและเก็บตัวอย:างนเิวศวิทยาทางน้ําบรเิวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ  



ตารางที่ 3.3-6  ผลการตรวจวิเคราะห�สิ่งมีชีวิตในน้ําบริเวณพื้นที่ศกึษาโครงการ ครั้งที่ 1 (ฤดูแล.ง) และครั้งที่ 2 (ฤดูฝน)  

ดัชนีที่ 
วิเคราะห� 

องค�ประกอบและ 
โครงสร.างทางนเิวศวิทยา 

หน5วย 

ผลการวิเคราะห� 

เก็บตัวอย5างครั้งที่ 1 (ฤดูแล.ง) วันที่ 24-25 มี.ค. 2557 เก็บตัวอย5างครั้งที่ 2 (ฤดูฝน) วันที่ 2-3 มิ.ย. 2557 

สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 สถานีที่ 1 สถานีที่ 2 สถานีที่ 3 สถานีที่ 4 สถานีที่ 5 

1. แพลงก�ตอน - จํานวนชนิดแพลงก�ตอนพืช ชนิด 13 5 6 6 8 12 19 10 11 22 

 - ความหนาแน�นของแพลงก�ตอนพืช หน�วย/ลบ.ม. 236,280 64,680 986,000 508,080 214,400 7,476,560 675,000 669,000 620,640 1,404,480 

 - จํานวนชนิดแพลงก�ตอนสัตว� ชนิด 13 2 3 6 11 15 13 10 8 14 

 - ความหนาแน�นของแพลงก�ตอนสัตว� หน�วย/ลบ.ม. 220,440 3,960 12,240 92,800 41,540 222,780 274,500 42,000 322,560 383,460 

 - ดัชนีความหลากหลาย  3.47 0.99 0.54 1.42 1.72 0.82 3.06 1.55 2.28 2.79 

 - ดัชนีความสม่ําเสมอ  0.28 0.09 0.04 0.1 0.14 0.05 0.23 0.12 0.17 0.2 

 - ดัชนีชนิดเด�น  0.72 0.91 0.96 0.9 0.86 0.95 0.77 0.88 0.83 0.8 

2. สัตว�หน.าดิน  - จํานวนชนิด  ชนิด 8 6 5 10 5 3 7 7 9 5 

 - ปริมาณ  ตัว/ตารางเมตร 2,310 1,056 2,354 1,210 198 532 484 242 374 946 

 - ดัชนีความหลากหลาย  1.07 0.83 1.18 1.58 1.52 0.62 1.4 1.85 1.99 1.27 

 - ดัชนีความสม่ําเสมอ  0.14 0.12 0.15 0.22 0.29 0.10 0.23 0.34 0.34 0.19 

 - ดัชนีชนิดเด�น  0.86 0.88 0.85 0.78 0.71 0.90 0.77 0.66 0.66 0.81 

3. ปลา  - จํานวนชนิด ชนิด 8 4 4 4 10 4 5 4 10 9 

 - ความหนาแน�น  ตัว/ตารางเมตร 0.57 0.19 0.07 0.05 0.18 0.48 0.88 0.22 1.2 0.4 

 - ผลผลติ กก./ไร� 30.10 22.8 4.64 12.96 30.56 33.29 2.70 3.64 17.72 8.48 

 - ดัชนีความหลากหลาย  1.61 0.90 1.28 1.33 2.09 1.11 1.13 1.30 1.58 1.96 

 - ดัชนีความสม่ําเสมอ  0.40 0.30 0.66 0.83 0.72 0.35 0.30 0.54 0.39 0.65 

 - ดัชนีชนิดเด�น  0.60 0.70 0.34 0.17 0.28 0.65 0.70 0.46 0.61 0.35 

4. พรรณไม.น้ํา  - จํานวนชนิด  ชนิด - 8 9 5 11 6 14 15 5 9 

หมายเหตุ :  1. ดัชนีความหลากหลาย (H) มีความหมายดังนี้ 
  H มากกว�า 1.20  หมายถึง  มีค�าความหลากหลายสูง สถานีเก็บตัวอย5าง ประกอบด.วย 
  H ต่ํากว�า 1.20    หมายถึง  มีค�าความหลากหลายต่ํา สถานีที่  1  บริเวณอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ� 
 2. ดัชนีความสม่ําเสมอ (E)  มีความหมายดังนี้ สถานีที่  2  บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดมิของเขื่อนจุฬาภรณ� (ที่ตั้งโรงไฟฟBาพลังน้ําทCายเขื่อนจุฬาภรณ�) 
  E  มีค�าตั้งแต�  0.5-1  หมายถึง มีความสม่ําเสมอของการกระจายสูง สถานีที่  3  บริเวณลําน้ําพรม บริเวณทCายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม เปDนระยะ 1.5 กโิลเมตร 
  E  ต่ํากว�า 0.5  หมายถึง มีความสม่ําเสมอของการกระจายต่ํา สถานีที่  4  บริเวณทCายอาคารระบายน้ําของเขื่อนหCวยกุ�ม ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ� 
 3. ดัชนีชนิดเด�น (D) มีความหมายดังนี้  สถานีที่  5  บริเวณลําน้ําพรม บริเวณสะพานบCานแกCงตาดไซ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ� 
  D  มีค�าตั้งแต�  0.5-1  หมายถึง  ชนิดพันธุ�บางชนิดที่มคีวามโดดเด�นกว�าชนิดพันธุ�อื่นๆ 
  D  ต่ํากว�า 0.5  หมายถึง  ชนิดพันธุ�บางชนิดที่ไม�มคีวามโดดเด�นกว�าชนิดพันธุ�อื่นๆ                   
ที่มา :  สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผูCศึกษา ครั้งที่ 1 ตัวแทนฤดูแลCง เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 และครั้งที่ 2 ตัวแทนฤดูฝน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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   (3) พรรณปลา ผลการสํารวจในฤดูฝนและฤดูแล�ง พบว.าแต.ละสถานีมีจํานวนพรรณปลา 

4-10 ชนิด ปลาชนิดเด.นคือ ปลาแปนแก�ว ปลานิล ปลากริมควาย ซึ่งเป*นชนิดพันธุ!ที่สามารถปรับตัวได�ดี 
ผลผลิตปลาอยู.ในช.วง 2.70-33.29 กิโลกรัมต.อไร. บริเวณอ.างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ!ในฤดูฝนมีผลผลิตปลา
มากที่สุด ส.วนดัชนีความหลากหลายมีค.าอยู.ในช.วง 0.90-2.09 (ระดับต่ําถึงสูง) บริเวณลําน้ําพรม ที่สะพาน
บ�านแก�งตาดไซ มีความหลากหลายของพรรณปลาสูงที่สุด สําหรับดัชนีความสม่ําเสมอมีค.า 0.30-0.83  
ซึ่งเป*นความสม่ําเสมอของการกระจายในระดับต่ําถึงสูง 

   (4) พรรณไม�น้ํา ผลการสํารวจในฤดูฝนและฤดูแล�ง แต.ละสถานีมีจํานวนพรรณไม�น้ํา 0-15 
ชนิด ส.วนใหญ.เป*นพรรณไม�ประเภทชายน้ํา อาทิ พืชตระกูลกก หญ�า บอน 

   (5) กิจกรรมทางการประมง ประชาชนในท�องถ่ินส.วนใหญ.มีการทําประมงบริเวณอ.างเก็บ
น้ําเขื่อนห�วยกุ.ม และเกือบตลอดลําน้าํพรม ซึ่งเป*นลําน้ําสายหลักได�ตลอดทั้งป4 แต.ส.วนใหญ.เป*นการจับสัตว!น้ํา
เพื่อนําไปบริโภคในครัวเรือนเป*นหลัก เครื่องมือประมงที่นิยมใช�ในพื้นที่ศึกษา ได�แก. เบ็ด แห ข.าย และยอยก 
เป*นต�น 

  2.2) ผลการสํารวจและเก็บตัวอย:างนิเวศวิทยาทางน้ํา คร้ังท่ี 1 (ฤดูแล�ง) ดําเนินการร.วมกับ
การสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดินในแหล.งน้ําที่เก่ียวข�องกับโครงการ รวม 5 สถานี เมื่อวันที่  
24-25 มีนาคม พ.ศ. 2557 เป*นตัวแทนคุณภาพน้ําในฤดูแล�งและผลการสํารวจนิเวศวิทยาทางน้ําช.วงฤดูแล�ง 
สรุปได�ดังนี้ 

   (1) แพลงก2ตอน ในกลุ.มแพลงก!ตอนพืชทั้งหมด 21 ชนิด กลุ.มไดอะตอม และกลุ.มสาหร.าย

สีเขียวเป*นแพลงก!ตอนชนิดเด.นที่มีจํานวนชนิดพันธุ!รวมมากที่สุดคือ 13 ชนิด นอกจากนี้กลุ.มไดอะตอม และ
กลุ.มสาหร.ายสีเขียวมกีารกระจายที่ค.อนข�างกว�างโดยพบในทุกสถานี ส.วนแพลงก!ตอนสัตว!พบทั้งหมด 21 ชนิด  
กลุ.มโปรโตซัวมีจํานวนชนิดมากที่สุด คือ 10 ชนิด รองลงมาเป*นกลุ.มโรติเฟอร! และอาร!โทรพอด จากปริมาณ
แพลงก!ตอนที่สูงในเกือบทุกแหล.งน้ําสํารวจเก็บตัวอย.าง บ.งช้ีได�ว.าแหล.งน้ําดังกล.าวมีปริมาณสารอินทรีย!ใน
แหล.งน้ําสูง 

   (2) สัตว2หน�าดิน พบสัตว!หน�าดินทั้งหมด 18 ชนิด ชนิดเด.นคือ กุ�งฝอย ในแต.ละสถานีเก็บ
ตัวอย.างพบว.ามีค.าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ!ต่ําถึงสูง และแหล.งน้ําที่ศึกษาพบสัตว!หน�าดินที่บ.งช้ีถึง
ลักษณะคุณภาพน้ําที่ดี มีความอุดมสมบูรณ!ของแหล.งน้ําค.อนข�างสูง เช.น กุ�งฝอย ตัวอ.อนชีปะขาว และหอยฝาเดียว 
ยกเว�นสถานีที่ 5 ลําน้ําพรม บริเวณสะพานบ�านแก�งตาดไซ ตําบลโนนทอง พบปริมาณสัตว!หน�าดินน�อยที่สุด
เพียง 198 ตัวต.อตารางเมตร ซึ่งบ.งช้ีได�ว.าแหล.งน้ํามีความอุดมสมบูรณ!ค.อนข�างต่ํา 

   (3) พรรณปลา จากการสํารวจพบพรรณปลาทั้งหมด 10 วงศ! 18 ชนิด ปลาแปนแก�ว 

(Parambassis siamensis) เป*นปลาที่มีการกระจายกว�างที่สุด พบในทุกสถานี รองลงมาเป*นปลานิล 
(Oreochromis niloticus) และปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) กับปลากริมควาย (Trichopsis vittata) 
ตามลําดับ แต.ละสถานีจะมีจํานวนชนิดของปลาอยู.ระหว.าง 4-10 ชนิด มีผลผลิต 4.64-30.56 กิโลกรัมต.อไร. 
และมีความชุกชุมอยู.ระหว.าง 0.05-0.57 ตัวต.อตารางเมตร ในภาพรวมถือว.ามีความอุดมสมบูรณ!อยู.ในระดับต่ํา 
ซึ่งอาจเป*นผลมาจากปริมาณและระดับน้ําที่ผันแปรตามฤดูกาล โครงสร�างของประชากรปลาในฤดูแล�ง พบว.า
ประชากรปลาในบริเวณสถานีที่ 2 มีความหลากหลายน�อยกว.าพื้นที่บริเวณปลายน้ํา ส.วนความชุกชุมของปลา
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บริเวณปลายน้ํามีน�อยกว.า บริเวณต�นน้ํา (สถานีที่ 1 และ 2) โดยพบว.าในสถานีที่ 1 และ 2 พบปลานิลใน
ปริมาณสูง ซึ่งเป*นปลาที่มีการปล.อยลงสู.แหล.งน้ําเพื่อประโยชน!ด�านเศรษฐกิจและกิจกรรมส.งเสริมด�าน 
การอนุรักษ!แหล.งน้ํา สอดคล�องกับค.าดัชนีชนิดเด.นซึ่งมีค.าอยู.ระหว.าง 0.6-0.7 บ.งช้ีว.าบริเวณดังกล.าวมี 
พรรณปลาที่มีปริมาณมากโดดเด.นกว.าชนิดอื่นๆ อย.างน�อย 1 ชนิด ส.วนในระบบนิเวศปลายน้ําพบว.า 
พรรณปลาส.วนใหญ.มีการกระจายที่สม่ําเสมอ และไม.มีปลาชนิดใดที่โดดเด.นกว.าชนิดอื่นๆ  

 (4)  พรรณไม�น้ํา มีทั้งหมด 10 วงศ! 13 ชนิด ส.วนใหญ.เป*นประเภทชายน้ํา ได�แก. บอน ผักกูด 

สร�อยทับทิม ผักบุ�ง พง และพืชตระกูลหญ�า เป*นต�น  ขณะที่พบพรรณไม�น้ําประเภทใต�น้ําเพียงชนิดเดียว คือ 
สาหร.ายหางกระรอก ซึ่งเป*นลักษณะท่ัวไปของระบบนิเวศต�นน้ํา และระบบนิเวศแหล.งน้ําไหล โดยมีบอน 
(Colocasia esculenta) และหญ�าขน (Brachiaria mutica) เป*นพรรณไม�น้ําเด.น เนื่องจากพบมากกว.าร�อยละ 30 
ของพรรณไม�น้ําทั้งหมด  ส.วนพรรณไม�น้ําชนิดอื่น  ๆพบเพียงเล็กน�อยประมาณร�อยละ 30-10 ของพรรณไม�น้ําทั้งหมด 

 2.3) ผลการสํารวจและเก็บตัวอย:างนิเวศวิทยาทางน้ํา คร้ังท่ี 2 (ฤดูฝน) ดําเนินการร.วมกับ
การสํารวจและเก็บตัวอย.างคุณภาพน้ําผิวดิน เมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เป*นตัวแทนคุณภาพน้ําในฤดูแล�ง 
สรุปสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําช.วงฤดูฝนดังนี้ 

  (1) แพลงก2ตอน พบแพลงก!ตอนพืชทั้งหมด 34 ชนิด กลุ.มสาหร.ายสีเขียวและกลุ.มยูกลีนอยด!
เป*นแพลงก!ตอนชนิดเด.น มีจํานวนชนิดในพื้นที่ศึกษารวมกันทั้งสิ้น 24 ชนิด รองลงมา คือ กลุ.มไดอะตอมมี  
5 ชนิด สําหรับสาหร.ายสีเขียว สาหร.ายสีเขียวแกมน้ําเงิน มีการกระจายที่ค.อนข�างกว�างโดยพบในทุกสถานี  
   สําหรับแพลงก!ตอนสัตว!พบทั้งหมด 28 ชนิด กลุ.มโรติเฟอร!เป*นแพลงก!ตอนสัตว!ที่มี
จํานวนชนิดมากที่สุด คือ 19 ชนิด รองลงมาเป*นกลุ.มอาร!โทรพอด และกลุ.มโปรโตซัว ตามลําดับ โดยสถานีที่ 
5 ลําน้ําพรม ในตําบลโนนทอง จะมีความหนาแน.นของปริมาณแพลงก!ตอนสัตว!สูงกว.าสถานีอื่นๆ ซึ่งบ.งช้ีได�ว.า
ลําน้ําพรม ในตําบลโนนทอง มีปริมาณสารอินทรีย!ในแหล.งน้ําสูง เพราะมีลักษณะของแหล.งน้ําที่น้ําไหลเอื่อยๆ 
ทําให�มีการสะสมของตะกอนอินทรีย!สารมากกว.าบริเวณอื่นๆ อีกทั้งแหล.งน้ําบริเวณดังกล.าวมีบางพื้นที่มี
ความลึกไม.มากนัก อีกทั้งน้ําในแหล.งน้ําค.อนข�างใส แสงจึงสามารถส.องลงไปในแหล.งน้ําได� จึงพบปริมาณ
แพลงก!ตอนสูง 

  (2) สัตว2หน�าดิน พบสัตว!หน�าดินทั้งหมด 17 ชนิด สําหรับชนิดเด.นคือ กลุ.มกุ�งฝอย ในแต.ละ
สถานีส.วนใหญ.มีค.าดัชนีความหลากหลายทางชนิดพันธุ!สูง และในพื้นที่ศึกษาพบสัตว!หน�าดินหลายชนิดที่บ.งช้ี
ถึงลักษณะคุณภาพน้ําที่ดี และแหล.งน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ! เช.น กุ�งฝอย หอยฝาเดียว และไส�เดือนน้ําจืด  

 (3)  พรรณปลา สําหรับพรรณปลาที่สํารวจพบทั้งหมดมี 11 วงศ! 19 ชนิด โดยปลาแปนแก�ว 
(Parambassis siamensis) และปลากริมควาย (Trichopsis vittata) เป*นปลาที่มีการกระจายกว�างที่สุดในพื้นที่
ศึกษา เนื่องจากพบในเกือบทุกสถานี โดยแต.ละสถานีมีจํานวนชนิดของปลาอยู.ระหว.าง 4 - 10 ชนิด มีผลผลิต
อยู.ระหว.าง 2.70 – 33.29 กิโลกรัมต.อไร. และมีความชุกชุมอยู.ระหว.าง 0.22 – 1.20 ตัวต.อตารางเมตร โดย
ภาพรวมถือว.ามีความอุดมสมบูรณ!อยู.ในระดับต่ํา ซึ่งอาจเป*นผลมาจากปริมาณและระดับน้ําที่ผันแปรตาม
ฤดูกาล  
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  สําหรับโครงสร�างของประชากรปลาในฤดูฝน พบว.าประชากรปลาในบริเวณปลายน้ํามี
ความหลากหลายมากกว.าพื้นที่บริเวณแหล.งต�นน้ํา โดยสถานีที่ 5 มีความหลากหลายของพรรณปลาสูงที่สุด 
สําหรับสถานีที่ 1 มีผลผลิตของพรรณปลาสูงที่สุด เนื่องจากมีการปล.อยลงพันธุ!ปลาสู.แหล.งน้ําเพื่อประโยชน!
ด�านกิจกรรมส.งเสริมด�านการอนุรักษ!แหล.งน้ํา ซึ่งในระบบนิเวศปลายน้ําพบว.าพรรณปลาส.วนใหญ. 
มีการกระจายที่สม่ําเสมอ และไม.มีปลาชนิดใดที่มีปริมาณมากโดดเด.นกว.าชนิดอื่นๆ แต.สําหรับในสถานีที่ 1 
และ 2 พบว.าค.าดัชนีชนิดเด.นสูง ระหว.าง 0.65 – 0.7 บ.งช้ีได�ว.ามีพรรณปลาบางชนิดที่มีปริมาณมากโดดเด.น
กว.าชนิดอื่นๆ ในพื้นที่ ซึ่งได�แก. ปลานิล และปลาแปนแก�ว  สําหรับพรรณปลาส.วนใหญ.ในพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 สถานี 
พบว.าเป*นชนิดพันธุ!ที่มีความสามารถในการปรับตัวเข�าหาสิ่งแวดล�อมได�ดี ได�แก. ปลานิล ปลาตะเพียนขาว 
ปลากระสูบ ปลาไส�ตัน และปลาสร�อยนกเขา เป*นต�น (สุขุม, 2553) 

   (4)  พรรณไม�น้ํา พบทั้งหมด 13 วงศ! 18 ชนิด ส.วนใหญ.เป*นประเภทชายน้ํา ได�แก. บอน  

ผักกูด สร�อยทับทิม ผักบุ�ง พง และพืชตระกูลหญ�า เป*นต�น  ขณะที่พบพรรณไม�น้ําประเภทใต�น้ําเพียงชนิดเดียว 
คือ สาหร.ายหางกระรอก ซึ่งเป*นลักษณะท่ัวไปของระบบนิเวศต�นน้ํา และระบบนิเวศแหล.งน้ําไหล มีบอน 
(Colocasia esculenta) และหญ�าขน (Brachiaria mutica) เป*นพรรณไม�น้ําเด.น ส.วนพรรณไม�น้ําชนิดอื่นๆ  
พบเพียงเล็กน�อยประมาณร�อยละ 30-10 ของพรรณไม�น้ําทั้งหมด กล.าวได�ว.าในภาพรวมปริมาณและ 
ความหลากชนิดของพรรณไม�น้ําในฤดูฝนสูงกว.าในฤดูแล�งอย.างเห็นได�ชัดโดยเฉพาะในสถานีที่ 1 
 

3.4 คุณค:าการใช�ประโยชน2ของมนุษย2  
 
 การศึกษาสภาพแวดล�อมป>จจุบันด�านคุณค.าการใช�ประโยชน!ของมนุษย! ได�แก. การใช�ประโยชน!ที่ดิน 
การใช�ประโยชน!แหล.งน้ําและเกษตรกรรม การระบายน้ําและปองกันน้ําท.วม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส.ง 
พลังงานและการใช�ไฟฟา การจัดการของเสีย การปองกันและระงับอุบัติภัย และการจัดการลุ.มน้ํา มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 

3.4.1 การใช�ประโยชน2ที่ดิน 
 
 3.4.1.1 วัตถุประสงค2ของการศึกษา 
 
 1) เพื่อศึกษาประเภท ลักษณะ และสัดส.วนพื้นที่ของการใช�ประโยชน!ที่ดินรูปแบบต.างๆ ในสภาพ
ป>จจุบันบริเวณพื้นที่ใกล�เคียงกับที่ตั้งโครงการ 
 2) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล�อม ซึ่งอาจส.งผลกระทบถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช�
ประโยชน!ที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง 
 3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อม 
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 3.4.1.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข�อมูลจากเอกสารต�างๆ อาทิ แผนที่การใช�ประโยชน&ที่ดิน ป( พ.ศ. 2550 จังหวัด
ชัยภูมิ มาตราส�วน 1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราส�วน 1:50,000 ของ 
กรมแผนที่ทหาร ระวาง 5341I (อําเภอเกษตรสมบูรณ&) 5341II (อําเภอหนองบัวแดง) 5342II (อําเภอคอนสาร) และ 
5342III  (เขื่อนจุฬาภรณ&) รายงานสภาพการใช�ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาจากกรมพัฒนาที่ดิน ตลอดจนข�อมูล
ดาวเทียมบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ&และพื้นที่ศึกษาโครงการ ดังนี้ 
  - ข�อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจาก Google Earth บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ&และพื้นที่ 
อ�างเก็บน้ํา ถ�ายเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
  - ข�อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงจากดาวเทียมไทยโชต บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
ถ�ายเมื่อ 12 มีนาคม พ.ศ. 2557  
 2) รวบรวมข�อมูลพื้นที่ปNาไม�ตามกฎหมายในบริเวณพื้นที่โครงการ ได�แก� เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว  
เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาผาผึ้ง และปNาสงวนแห�งชาติ เปQนต�น 
 3)  สํารวจและตรวจสอบการใช�ที่ดินในภาคสนาม พร�อมแสดงแผนที่การใช�ประโยชน&ที่ดินปRจจุบัน 
 

 3.4.1.3 ผลการศึกษา 
 

 บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการในบริเวณต�างๆ มีสภาพการใช�ประโยชน&ที่ดินส�วนใหญ�เปQนพื้นที่ปNาไม�  

โดยมีพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนกระจายอยู�เปQนระยะ แสดงดังตารางท่ี 3.4-1 และรูปท่ี 3.4-1 ดังนี้ 

 1) ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ.และบริเวณใกล3เคียง บริเวณที่ตั้งและเส�นทาง
เข�าสู�เขื่อนจุฬาภรณ&ตามเส�นทางถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& ก�อนถึงชุมชนทุ�งลุยลาย มีสภาพท่ัวไปเปQน
พื้นที่สูงที่ต�อเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ&ปกคลุมด�วยปNาไม�ที่อุดมสมบูรณ& ด�านทิศใต�ของเขื่อนจุฬาภรณ&และ 

ถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& เปQนที่ตั้งของหน�วยงานสังกัดกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว&ปNา และพันธุ&พืช  
หลายหน�วยงาน เช�น เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว สถานีเพาะพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว สถานีควบคุมไฟปNาภูเขียว 
หน�วยพิทักษ&ปNาห�วยสุ และหน�วยจัดการต�นน้ําทุ�งลุยลาย เปQนต�น  
  บริเวณประมาณ กม.ที่ 5 ก�อนถึงเขื่อนจุฬาภรณ&เปQนที่ตั้งของจุดชมวิวปางม�วง (ความสูงประมาณ 
785.00 ม.รทก.) จากจุดชมวิวสามารถมองเห็นแนวท�อส�งน้ําเข�าโรงไฟฟVาพลังน้ํา (Penstock) เขื่อนจุฬาภรณ&  
ซึ่งเช่ือมต�อกับอุโมงค&ส�งน้าํจากอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ที่เจาะผ�านเทือกเขาแล�วส�งน้ําเข�าสู�โรงไฟฟVาเขื่อนจุฬาภรณ&
ที่มีอยู�แล�วในปRจจุบัน แล�วระบายน้ําลงสู�ห�วยน้ําสุซึ่งเปQนสาขาของลําน้ําเชิญ 
  พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&เปQนส�วนหนึ่งของพื้นที่ที่ กฟผ. ได�รับ 
การอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ ป( พ.ศ. 2510 ให�กันพื้นที่เขตปNาหมายเลข 10 ในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
และปNาโคกตลาดใหญ�ในอําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก�น เพื่อดําเนินโครงการไฟฟVาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&
โดย กฟผ. เร่ิมก�อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ&และองค&ประกอบในป( พ.ศ. 2513 แล�วเสร็จในป( พ.ศ. 2515 ปRจจุบัน
พื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ&เปQนพื้นที่ราชพัสดุ 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

  

ตารางที่ 3.4-1 ประเภทการใช3ประโยชน.ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ

ไร7 ร3อยละ ไร7 ร3อยละ ไร7 ร3อยละ ไร7 ร3อยละ

1. พื้นที่ป8าไม3 1,420 72.26 407,100 89.84 42,200 92.95 10,100 49.51

2. พื้นที่เกษตรกรรม - - 24,200 5.34 - - 6,300 30.89

2.1  นาข�าว - - 2,380 0.53 - - 4,100 20.1

2.2  พืชไร� - - 8,194 1.81 - - 2,000 9.8

2.3  ไม�ผล - - 740 0.16 - - 50 0.25

2.4  ไม�ยืนต�น - - 12,886 2.84 - - 150 0.74

3. พื้นที่น้ํา 435 22.14 6,070 1.34 2,700 5.95 1,200 5.88

4. พื้นที่ชุมชน/อาคารสํานักงาน 110 5.60 2,225 0.49 300 0.66 1,400 6.86

5. พื้นที่อื่นๆ - - 13,530 2.99 200 0.44 1,400 6.86

รวม 1,965 100.00 453,125 100 45,400 100.00 20,400 100.00

หมายเหตุ : พื้นที่ท�ายน้ําของโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& คิดขอบเขตพื้นที่จากริมฝRaงลําน้ําพรมข�างละ 1 กิโลเมตร

ที่มา : 1. กรมพัฒนาที่ดิน (2550)

ที่มา : 2. ข�อมูลดาวเทียมความละเอียดสูงจาก Google Earth (2557) และไทยโชต (2557)

ที่มา : 3. ตรวจสอบในภาคสนามโดยบริษัท ปRญญา คอนซัลแตนท& จํากัด เดือนมีนาคม - พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ประเภทการใช3ประโยชน.ที่ดิน

พื้นที่ศึกษาโครงการ 

1. พื้นที่ตั้งโครงการและ

ในรัศมี 1 กโิลเมตร

2. พื้นที่ตําบล

ทุ7งลุยลาย

3.พื้นที่ท3ายน้ําของโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.

3.1 ท3ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห3วยกุ7ม 3.2 ท3ายเขื่อนห3วยกุ7มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม



 

 

รูปที่ 3.4-1 สภาพการใช�ประโยชน�ที่ดินบรเิวณพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟ)าพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ� จังหวัดชัยภูม ิ
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รายงานฉบับสมบูรณ 

  สภาพพื้นที่บริเวณที่จะก�อสร�างโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& เปQนพื้นที่ว�าง 
ที่ต�อเนื่องกับเขื่อนและอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม บริเวณใกล�เคียงมีกลุ�มไม�ที่ถูกปลูกเสริมเพื่อปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน&หลังจากก�อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ&แล�วเสร็จ ชนิดไม�ที่พบ อาทิ ชุมเห็ดเทศ ขี้เหล็ก กระถินณรงค& 
กระถินเทพา เปQนต�น ในขอบเขตพื้นที่รัศมี 1 กิโลเมตรรอบที่ตั้งโครงการมีพื้นที่รวม 1,965 ไร� การใช�ประโยชน&
ที่ดินส�วนใหญ�ร�อยละ 72.26 (1,420 ไร�) เปQนพื้นที่ปNาไม� รองลงไปร�อยละ 22.14 (435 ไร�) เปQนพื้นที่อ�างเก็บน้ํา 
เขื่อนจุฬาภรณ& และร�อยละ 5.6 (110 ไร� เปQนพื้นที่อาคารสํานักงาน บ�านพัก และส�วนบริการของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ&) 
 2) พื้นท่ีตําบลทุ7งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย เปQนที่ตั้งของเขื่อนจุฬาภรณ&และเปQนเส�นทางถนนเข�าสู�
เขื่อนจุฬาภรณ& สภาพท่ัวไปของตําบลเปQนเทือกเขาสูง มีปNาไม�อุดมสมบูรณ&ปกคลุมในด�านทิศเหนือและทิศใต� 
พื้นที่ด�านเหนือของตําบลอยู�ในเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาผาผึ้ง และพื้นที่ด�านใต�อยู�ในเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว 
ชุมชนของตําบลทุ�งลุยลายประกอบด�วย บ�านทุ�งลุยลาย บ�านโนนศิลา บ�านร�องแว� บ�านน้ําทิพย& บ�านหนองเชียงรอด
บ�านหนองหญ�าโก�ง การตั้งบ�านเรือนของชุมชนจะอยู�ตามแนวถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& โดยมีพื้นที่การเกษตร 
ตลาด ร�านค�า และสถานที่สําคัญต�างๆ อาทิ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทุ�งลุยลาย (รพ.สต.ทุ�งลุยลาย) 
โรงเรียนบ�านทุ�งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ&) สหกรณ&การเกษตรโครงการทุ�งลุยลาย โรงเรียนบ�านหนองหญ�าโก�ง 
เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย กระจายอยู�ตามแนวถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& 
  ตําบลทุ�งลุยลายมีพื้นที่รวม 453,125 ไร� การใช�ประโยชน&ที่ดินส�วนใหญ�ร�อยละ 89.84 (407,100 ไร�) 
เปQนปNาไม�ในเขตรักษาพันธ&สัตว&ปNาภูเขียวและเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาผาผึ้ง รองลงมาพื้นที่เกษตรกรรมร�อยละ 
5.34 (24,200 ไร�) พืชที่ปลูกมากได�แก� อ�อย ข�าวโพด มันสําปะหลัง ยางพารา และเปQนพื้นที่ชุมชนร�อยละ 0.49 
(2,225 ไร�) โดยกระจายอยู�ตามเส�นทางถนนที่เข�าสู�เขื่อนจุฬาภรณ& 
 3) พื้นท่ีท3ายน้ําของโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้าํท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.ตามลําน้ําพรม ประกอบด�วย
พื้นที่ 2 บริเวณ ได�แก� พื้นที่ตั้งแต�ท�ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ�ม และพื้นที่เขื่อนห�วยกุ�มถึงเขื่อนทดน้ํา 
น้ําพรม (โครงการชลประทานน้ําพรม) มีสภาพการใช�ที่ดินดังนี้ 
  3.1)  พื้นท่ีท3ายท่ีตั้งโครงการถึงเขื่อนห3วยกุ7ม มีระยะทางตามลําน้ําพรมประมาณ 40 กิโลเมตร 
พื้นที่ทั้งหมดเปQนภูเขาสูงชันปกคลุมด�วยปNาไม�ที่อุดมสมบูรณ&และอยู�ในเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว ส�วนสภาพ
โดยรอบเขื่อนห�วยกุ�ม ที่ก�อสร�างปcดก้ันลําน้ําพรม เปQนพื้นที่ปNาไม�เช�นเดียวกัน ทั้งนี้เขื่อนห�วยกุ�มมีระดับเก็บกักปกติ 
312.00 ม.รทก. มีกําลังการผลิตไฟฟVา 1.3 เมกะวัตต& น้ําที่ระบายจากเขื่อนห�วยกุ�มทั้งหมดจะไหลลงสู�ลําน้ําพรม 
เพื่อส�งให�พื้นที่ท�ายน้ําในเขตอําเภอเกษตรสมบูรณ& อําเภอภูเขียว อําเภอบ�านแท�น จังหวัดชัยภูมิ ได�ใช�น้ําต�อไป 
   พื้นที่สองฝRaงลําน้ําพรมในระยะ 1 กิโลเมตร ตั้งแต�ท�ายที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ�ม 

มีพื้นที่รวม 45,400 ไร� ประเภทการใช�ประโยชน&ที่ดินส�วนใหญ�ร�อยละ 92.95 (42,200 ไร�) เปQนปNาไม�  
  3.2) พื้นท่ีเขื่อนห3วยกุ7มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม (โครงการชลประทานน้ําพรม) มีระยะทางตาม 
ลําน้ําพรมประมาณ 18 กิโลเมตร สภาพพื้นที่เปQนที่ราบเชิงเขามีลําน้ําพรมไหลผ�าน มีถนนสายบ�านกุดเลาะ- 
บ�านกลาง-บ�านแก�งตาดไซ ขนานไปกับลําน้ําพรม และมีพื้นที่ชุมชนในตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ&
กระจายตามแนวถนน อาทิ บ�านแก�งตาดไซ บ�านกลาง บ�านใหม�นาเจริญ บ�านบุ�งสิบสี่  บ�านริมพรม  
บ�านเชิงสําราญ เปQนต�น 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

   ส�วนเขื่อนทดน้ําน้ําพรมอยู�ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน มีลักษณะเปQนเขื่อนทดน้ํา 
เพื่อส�งน้ําผ�านระบบชลประทานให�แก�พื้นที่การเกษตรในโครงการชลประทานน้ําพรม ได�แก� พื้นที่เพาะปลูก
อําเภอเกษตรสมบูรณ& และอําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปRจจุบันมีการให�บริการด�านการท�องเที่ยวในบริเวณ
อ�างเก็บน้ําเหนือเขื่อนทดน้ํา คือ การให�บริการแพท�องเที่ยว และแพร�านอาหาร 
   พื้นที่สองฝRaงในระยะ 1 กิโลเมตร ตามลําน้ําพรมตั้งแต�เขื่อนห�วยกุ�มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม  
มีพื้นที่รวม 20,400 ไร� การใช�ประโยชน&ที่ดิน ส�วนใหญ�ร�อยละ 49.51 เปQนพื้นที่ปNาไม� (10,100 ไร�) รองลงไปเปQน
พื้นที่เกษตรกรรม ร�อยละ 30.89 (6,300 ไร�) ประกอบด�วยการปลูกพืชริมลําน้ําพรม ได�แก� นาข�าว ไม�ผล 
พืชผัก และพื้นที่ชุมชนตําบลโนนทองร�อยละ 6.86 (1,400 ไร�) 
 

3.4.2 การใช3ประโยชน.แหล7งน้ําและเกษตรกรรม   
 

 3.4.2.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 
1)  เพื่อศึกษาการใช�ประโยชน&จากแหล�งน้าํของระบบแหล�งน้ําในลุ�มน้ําพรมและลุ�มน้ําที่เก่ียวข�อง  
2) เพื่อศึกษาข�อมลูสถิติเกษตรกรรมในปRจจุบันจากหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�อง  
3) เพื่อประเมินผลประโยชน&และผลกระทบของการพัฒนาโครงการต�อการใช�ประโยชน&จากแหล�งน้ํา

และเกษตรกรรม 
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดขึ้นต�อการใช�ประโยชน&

แหล�งน้ําและเกษตรกรรม  
 

 3.4.2.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) รวบรวมข�อมูลโครงการพัฒนาแหล�งน้ําต�างๆ รวมทั้งแผนงาน/โครงการในลุ�มน้ําพรม  
จากรายงานการศึกษาที่ผ�านมาของหน�วยงานต�างๆ อาทิเช�น การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย  
กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ํา เปQนต�น 
 2) รวบรวมรายงานเก่ียวกับความต�องการใช�น้ําในพื้นที่ที่เก่ียวข�อง 
 3) รวบรวมข�อมูลด�านเกษตรกรรมในพื้นที่ที่เก่ียวข�อง 
 

 3.4.2.3 ผลการศึกษา 
 

 ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลการใช�ประโยชน&จากแหล�งน้ํา โครงการพัฒนาแหล�งน้ําและพื้นที่
เกษตรกรรมบริเวณที่เก่ียวข�อง กล�าวได�ว�าในพื้นที่ลุ�มน้ําพรมและลุ�มน้ําเชิญมโีครงการพัฒนาแหล�งน้ําทั้งประเภท
โครงการขนาดใหญ� และขนาดกลาง แสดงพื้นที่โครงการพัฒนาแหล�งน้ําและพื้นที่การเกษตรในลุ�มน้ําพรมและ

ลุ�มน้ําเชิญดังรูปท่ี 3.4-2 และรูปท่ี 3.4-3 และตารางท่ี  3.4-2 ดังนี้ 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 

 

รูปที่ 3.4-2 พื้นที่โครงการพัฒนาแหล7งน้าํและพื้นที่เกษตรกรรมในลุ7มน้ําพรมและลุ7มน้ําเชิญ 

ที่มา: รายงานการศกึษาโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ จ.ชัยภูมิ และ จ.ขอนแก�น, กรมชลประทาน (2547) และสอบถามข�อมูลจากกรมชลประทาน (พ.ค. 2557) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

  

  
เขื่อนทดนํ้านํ้าพรม คลองส�งนํ้าในโครงการชลประทานนํ้าพรม 

  
พื้นท่ีเกษตรกรรมเหนือนํ้าโครงการชลประทานนํ้าพรม ในตําบลโนนทอง 

  
พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานนํ้าพรม  

  
ประตูระบายนํ้าท่ีสร�างปcดกั้นลํานํ้าเชิญ คลองส�งนํ้าท่ีรับนํ้าจากลํานํ้าเชิญ 

ท่ีมา : การสํารวจภาคสนามเมื่อเดือนกุมภาพันธ&และมนีาคม พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.4-3  โครงการพัฒนาแหล7งน้าํและพื้นท่ีเกษตรกรรมในลุ7มน้ําพรม-ลุ7มน้ําเชิญ   
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี  3.4-2  โครงการพัฒนาแหล7งน้าํในพื้นท่ีลุ7มน้ําพรม และลุ7มน้ําเชญิในปJจจุบัน 
ลุ7มน้ําพรม ลุ7มน้ําเชิญ 

1. โครงการขนาดใหญ7  

- อ�างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ& ความจุ 163.75 ล�าน ลบ.ม.  
ผลิตไฟฟVา 2 x 20 เมกะวัตต& รับผิดชอบโดย กฟผ. 

- ไม�มีโครงการขนาดใหญ�แต�ได�รับนํ้าจากเขื่อนจุฬาภรณ& 
ท่ีระบายผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟVาลงลํานํ้าสุ 

2. โครงการขนาดกลาง  

1) อ�างเก็บนํ้าเขื่อนห�วยกุ�ม ความจุ 22 ล�าน ลบ.ม. รับผิดชอบ
โดย กฟผ. 

1) โครงการชลประทานนํ้าเชิญ  ความจุ 1.2 ล�าน ลบ.ม.  
พื้นท่ีชลประทานประมาณ  20,000 ไร�  รับผิดชอบ 
โดยกรมชลประทาน 

2) โครงการชลประทานนํ้าพรม ความจุ 2.96 ล�าน ลบ.ม. 
พื้นท่ีชลประทาน 45,500 ไร� รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน 

2) โครงการอ�างเก็บนํ้าบ�านเพชร 19.66 ล�าน ลบ.ม.  
พื้นท่ีรับประโยชน& 10,000 ไร� รับผิดชอบโดยกรมชลประทาน 

3. โครงการขนาดเล็ก/พื้นท่ีชลประทานราษฎร.  

1) โครงการชลประทานขนาดเล็ก 23 โครงการ  
โดยกรมชลประทาน ความจุรวม 2.19 ล�าน ลบ.ม.  
พื้นท่ีรับประโยชน& 15,663 ไร� 

1) โครงการขนาดเล็กรวม  66 โครงการ 
- กรมชลประทาน 58 โครงการ ความจุ 8.39 ล�าน ลบ.ม. 

พื้นท่ีรับประโยชน& 23,538 ไร� 
2) ฝายตามลํานํ้าพรมประมาณ 49 แห�ง  

พื้นท่ีชลประทานราษฎร& รวม 47,630 ไร� 
- กรมการเร�งรัดพัฒนาชนบท (เดิม) 8 โครงการ ความจุรวม 

1.07 ล�าน ลบ.ม. พื้นท่ีรับประโยชน&รวม 11,200 ไร� 
2) พื้นท่ีชลประทานราษฎร&ตามลํานํ้าเชิญและลํานํ้าสาขา 

29,607 ไร� 

4. โครงการสูบน้ําด3วยไฟฟ!าเพื่อการชลประทาน  

- จํานวน 13 สถานี พื้นท่ีรับประโยชน& 35,890 ไร� - จํานวน 29 สถานี พื้นท่ีประโยชน&รวม 87,661 ไร� 

5. รวม  

- ความจุเก็บกัก   215.15 ล�าน ลบ.ม. - ความจุเก็บกัก    30.32 ล�าน ลบ.ม. 
- พื้นท่ีชลประทาน  93,130 ไร� - พื้นท่ีชลประทาน   59,607 ไร� 

  ชลประทานราษฎร&  ชลประทานราษฎร& 
- พื้นท่ีโครงการชลประทาน 15,663 ไร� - พื้นท่ีโครงการชลประทาน 34,738 ไร� 

  ขนาดเล็ก  ขนาดเล็ก 
- พื้นท่ีชลประทานสูบนํ้า 35,890 ไร� - พื้นท่ีชลประทานสูบนํ้า  87,661 ไร� 

  ด�วยไฟฟVา  ด�วยไฟฟVา 
   รวม    144,683 ไร�    รวม    182,006 ไร� 

6. รวมลุ7มน้ําพรม-เชิญ  

- ความจุเก็บกัก 245.47 ล�าน ลบ.ม. 
- พื้นท่ีชลประทาน/ชลประทานราษฎร& 152,737 ไร� 
- พื้นท่ีโครงการชลประทานขนาดเล็ก 50,401 ไร� 
- พื้นท่ีชลประทานสูบนํ้าด�วยไฟฟVา 123,551 ไร� 

   รวมท้ังส้ิน 326,689 ไร� 

ท่ีมา : 1. รายงานโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมแิละจังหวัดขอนแก�น กรมชลประทาน, 2547  
 2. โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ, 2557  
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รายงานฉบับสมบูรณ 

 1) โครงการพัฒนาแหล7งน้ํา ลุ�มน้ําพรม-น้ําเชิญ มีโครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ�และขนาดกลาง
ในปRจจุบันและแผนงานโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในอนาคตดังนี้ 
  1.1) โครงการขนาดใหญ7ในปJจจุบัน มีเฉพาะในลุ�มน้ําพรม คือ อ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& อยู�ใน
ความรับผิดชอบของ กฟผ. มีความจุของอ�างเก็บน้ํา ณ ระดับเก็บกักปกติ (759.00 ม.รทก.) เท�ากับ 163.75  
ล�านลูกบาศก&เมตร 
   ปRจจุบันการดําเนินงานของเขื่อนจุฬาภรณ& มีแนวทางบริหารจัดการโดยจะเก็บกักน้ําใน 
ช�วงปลายฤดูฝนให�ได�มากที่สุด ถ�าฤดูฝนป(ใดคาดการณ&ว�าจะมีปริมาณน้ําไหลลงอ�างเก็บน้ํามากหรือเกิด 
ฝนตกหนักในพื้นที่รับน้ํา จะระบายน้ําออกจากอ�างเก็บน้ําผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟVาเพื่อปVองกันไม�ให�น้ําล�นผ�าน
อาคารระบายน้ําล�น หรือให�มีปริมาณน�อยที่สุด ส�วนในฤดูแล�งจะระบายน้ําบางส�วนผ�านอาคารระบายน้ําลง 
ลําน้ําเดิม (River Outlet) ผันแปรแตกต�างกันในแต�ละป( ลงสู�ลําน้ําพรมสมทบกับปริมาณน้ําจากลําน้ําสาขา  
และไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�ม แล�วระบายจากอ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�มสู�พื้นที่เพาะปลูกตามลําน้ําพรม  
ส�วนปริมาณน้ําที่ระบายผ�านเครื่องกําเนิดไฟฟVาจะใช�เพื่อการเพาะปลูกตามลําน้ําเชิญ 
   ส�วนลุ�มน้ําเชิญ ไม�มโีครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดใหญ� 
  1.2)  โครงการขนาดกลางในปJจจุบัน 
   (1) ลุ7มน้ําพรม โครงการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดกลางบริเวณท�ายที่ตั้งโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ประกอบด�วย อ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�ม และเขื่อนทดน้ําโครงการชลประทานน้ําพรม ดังนี้ 
    (1.1) อ7างเก็บน้ําเขื่อนห3วยกุ7ม ตั้งอยู�ที่ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ& 
จังหวัดชัยภูมิ พื้นที่รับน้ําฝนคิดเฉพาะท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 262.0 ตารางกิโลเมตร มีความจุอ�างเก็บน้ําที่ระดับ
เก็บกักปกติ (312.00 ม.รทก.) เท�ากับ 22.80 ล�านลูกบาศก&เมตร ระดับเก็บกักต่ําสุด 298.00 ม.รทก. 
มีความจุอ�างเก็บน้ําใช�งาน 20.0 ล�านลูกบาศก&เมตร พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกักปกติเท�ากับ 2.4 ตารางกิโลเมตร 
    (1.2) เขื่อนทดน้ําโครงการชลประทานน้ําพรม ตั้งอยู�ที่บ�านโนนเขวา ตําบลโนนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ ห�างจากเขื่อนห�วยกุ�มไปทางท�ายน้ําประมาณ 18 กิโลเมตร พื้นที่รับน้ําฝน 
คิดเฉพาะท�ายเขื่อนห�วยกุ�ม 128.0 ตารางกิโลเมตร ความจุที่ระดับเก็บกักปกติ (239.60 ม.รทก.) เท�ากับ  
2.9 ล�านลูกบาศก&เมตร ก�อสร�างแล�วเสร็จเมื่อ ป( พ.ศ. 2528 
    จากข�อมูลแผนส�งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนอกเขตและในเขต
โครงการชลประทานน้ําพรม ของกรมชลประทานในช�วงป( พ.ศ. 2554-2557 สรุปได�ดังตารางท่ี 3.4-3 ความต�องการ
ใช�น้ําของพื้นที่การเกษตรเฉลี่ยป(ละประมาณ 85 ล�านลูกบาศก&เมตร เดือนธันวาคมมีความต�องการใช�น้ําสูงสุด 
คือ 22.80 ล�านลูกบาศก&เมตร รองลงมาคือ เดือนกุมภาพันธ&  

 

ตารางท่ี 3.4-3 ความต3องการใช3น้ําของโครงการส7งน้าํและบาํรุงรักษาพัฒนาลุ7มน้าํพรม ปM พ.ศ. 2554-2557 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. รวม

2554-2555 16.00 18.20 1.58 5.62 41.40 22.80 3.60 18.80 3.20 48.4

2555-2556 17.29 12.32 1.11 3.50 34.21 22.80 3.60 18.80 3.20 48.0

2556-2557 17.29 12.38 1.26 3.70 34.63 22.40 3.60 18.80 3.20 48.0

ความต3องการนํ้า (ล3าน ลบ.ม.)

ปM ฤดูแล3งฤดูฝน

หมายเหตุ : เปQนความต�องการใช�น้ํา นอกเขต-ในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม 
ท่ีมา : โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ, 2557 
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   (2) ลุ7มน้ําเชิญ มีเขื่อนทดน้ําโครงการชลประทานน้ําเชิญ ตั้งอยู�ที่บ�านดอนสัน ตําบลชุมแพ 
อําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น ระดับเก็บกักน้ํา 220.00 ม.รทก. เปQนเขื่อนทดน้ําที่ได�ก�อสร�างแทนฝายทดน้ํา
ของโครงการสหกรณ&ลําน้ําเชิญที่ชํารุดเสียหายเปQนประจําทุกป( ลักษณะเปQนเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กสร�างขึ้นใน
ช�องลัดห�างจากฝายเดิมขึ้นไปทางด�านเหนือน้ําของลําน้ําเชิญประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก�อสร�างแล�วเสร็จเมื่อป( 
พ.ศ. 2522 
  1.3)  แผนงานโครงการพัฒนาแหล7งน้ํา จากการรวบรวมข�อมูลจากกรมชลประทานเก่ียวกับ
แผนงานโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในพื้นที่ศึกษาโครงการ ในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร ตําบลโนนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ& และภาพรวมของลุ�มน้ําพรม สรุปได�ดังนี้ 
   (1) แผนงานโครงการพัฒนาแหล7งน้ําในเขตตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ พื้นที่ตําบลทุ�งลุยลายมีสภาพภูมิประเทศเปQนภูเขาสูง ปRจจุบันมีปRญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร 
และน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค ที่ผ�านมาประชาชนในตําบลทุ�งลุยลายได�ทําหนังสือถึงสํานักชลประทานที่ 6 
(ขอนแก�น) เพื่อขอรับการสนับสนุนการก�อสร�างโครงการอ�างเก็บน้ําห�วยผาน�อย อยู�ในเขตหมู�ที่ 6 บ�านโนนศิลา 
ตําบลทุ�งลุยลาย บริเวณที่เสนอให�ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยผาน�อย อยู�ในเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว ซึ่งซ�อนทับกับ
พื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติปNาซําผักหนามในเขตปNาอนุรักษ& (ปNา C) และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําช้ันที่ 1 บี แสดง
ตําแหน�งดังรูปท่ี 3.4-4 
   จากตําแหน�งพื้นที่ที่เสนอให�ก�อสร�างอ�างเก็บน้ําห�วยผาน�อยที่อยู�ในช้ันคุณภาพลุ�มน้ําช้ันที่ 1 บี 
จึงเข�าข�ายต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล�อมประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เล�ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ที่กําหนดให�โครงการ 
ทุกประเภทที่อยู�ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได�มีมติเห็นชอบกําหนดให�เปQนพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ทุกขนาด 
ต�องจัดทํารายงานการวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ  
   จากการสอบถามสํานักชลประทานที่ 6 (ขอนแก�น) ให�ข�อมูลว�าปRจจุบันกรมชลประทาน 
ได�ทําการศึกษารายงานเบื้องต�น (Desk Study) ของโครงการอ�างเก็บน้ําห�วยผาน�อยแล�ว แต�เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู�ในเขตปNาสงวนแห�งชาติปNาซําผักหนาม การขอใช�พื้นที่เพื่อก�อสร�างโครงการดังกล�าวจึงเข�าข�ายระเบียบของ
กรมปNาไม�ว�าด�วยการกําหนดหลักเกณฑ&วิธีการและเงื่อนไขในการใช�พื้นที่ เปQนสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อ
ประโยชน&อย�างอื่นของส�วนราชการหรือองค&การของรัฐ ภายในเขตปNาสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 2548 ที่กําหนดให�
การก�อสร�างโครการในพื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติ จะต�องให�กรมชลประทานซึ่งเปQนเจ�าของโครงการยื่นคําขอใช�
พื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติก�อนจึงจะดําเนินการได� และจากการตรวจสอบข�อมูลเพิ่มเติม กรมชลประทานได�ให�
ข�อมูลว�า ขณะนี้กรมชลประทานยังไม�ได�ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมและจัดรายงานการวิเคราะห&
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม (รายงาน EIA) ของโครงการอ�างเก็บน้ําห�วยผาน�อย ซึ่งในขั้นดําเนินการศึกษาจัดทํา
รายงาน EIA และเตรียมการก�อสร�างโครงการในพื้นที่ปNาไม�ตามกฎหมาย คือ ปNาสงวนแห�งชาติปNาซําผักหนาม 
และเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียวนั้น กรมชลประทานซึ่งเปQนเจ�าของโครงการ ต�องยื่นคําขออนุญาตเข�าศึกษาวิจัย 
และคําขอใช�ประโยชน&พื้นที่พัฒนาโครงการ เพื่อให�เปQนไปตามระเบียบกรมปNาไม� และกรมอุทยานแห�งชาติ  
สัตว&ปNา และพันธุ&พืช จึงจะสามารถดําเนินงานพัฒนาโครงการได� 
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  (2) แผนงานโครงการพัฒนาแหล7งน้ําในลุ7มน้ําพรม ประกอบด�วย แผนงานโครงการพัฒนา

แหล�งน้ําขนาดกลางและแผนงานโครงการปรับปรุงฝายในลําน้ําพรม ดังนี้ 

   (2.1) แผนงานโครงการพัฒนาแหล7งน้ําขนาดกลาง ป( พ.ศ. 2556 กรมชลประทานได�
ศึกษาเบื้องต�นเก่ียวกับการพัฒนาแหล�งน้ําขนาดกลางในลุ�มน้ําพรม พบว�ามีโครงการพัฒนาอ�างเก็บน้ําขนาดกลาง
ที่ศักยภาพ จํานวน 5 โครงการ ได�แก� อ�างเก็บน้ําห�วยซางตอนล�าง อ�างเก็บน้ําตาดฟVาตอนบน อ�างเก็บน้ําตาดฟVา

ตอนล�าง อ�างเก็บน้ําห�วยทิก และอ�างเก็บน้ําห�วยกะแหล�ง สรุปข�อมูลดังตารางท่ี 3.4-4 และแสดงตําแหน�ง

ที่ตั้งดังรูปท่ี 3.4-4 
 

ตารางท่ี 3.4-4  ข3อมูลเบื้องต3นของโครงการพัฒนาแหล7งน้าํขนาดกลางท่ีมีศักยภาพในลุ7มน้าํพรม 
อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ  

พื้นท่ีรับนํ้าฝน ปริมาณนํ้าท7าเฉล่ีย- ระดับ ความจุ พื้นท่ีผิวนํ้า

(ตร.กม.)  รายปM (ล3าน ลบ.ม./ปM) (ม.รทก.) (ล3าน ลบ.ม.) (ตร.กม.)

1. อ�างเก็บนํ้าห�วยซาง 54.00 16.37 266.00 14.06 1.60 ส�วนใหญ� อยู�ระหว�างศึกษา

บ�านแก�งตาดไซ ต.โนนทอง เปQนพ้ืนท่ีการเกษตร และจัดทํา

พิกัด 47 797400 E และ 1813100 N รายงาน IEE

2. อ�างเก็บนํ้าตาดฟVาตอนบน 30.00 8.49 312.00 12.95 1.30 ส�วนใหญ�อยู�ใน อยู�ระหว�างศึกษา

บ�านห�วยหินลับ ต.หนองโพนงาม ปNาโซน E และจัดทํา

พิกัด 47 800999 E และ 1817396 N รายงาน IEE

3. อ�างเก็บนํ้าตาดฟVาตอนล�าง 60.80 16.64 284.00 49.52 6.19 ส�วนใหญ� อยู�ระหว�างศึกษา

บ�านโคกสง�า ต.หนองโพนงาม เปQนพ้ืนท่ีการเกษตร และจัดทํา

พิกัด 47 805391 E และ 1816282 N รายงาน IEE

4. อ�างเก็บนํ้าห�วยทิก 105.96 27.93 259.00 17.50 4.75 ส�วนใหญ� อยู�ระหว�างศึกษา

บ�านนาไฮ ต.บ�านหัน เปQนพ้ืนท่ีการเกษตร และจัดทํา

 พิกัด 47 807660 E และ 1818373 N รายงาน IEE

5. อ�างเก็บนํ้าห�วยกะแหล�ง 16.50 5.21 264.00 10.77 1.20 อยู�ในเขตปNา อยู�ระหว�าง

บ�านไฮ ต.บ�านหัน สงวนแห�งชาติปNาภูหยวก จัดทํา

พิกัด 48 187771E และ 1801266 N และปNาภูแลนคาด�านทิศเหนือ รายงาน EIA

ในเขตปNาโซน C ประมาณ 633 ไร�

หมายเหตุ :  1. IEE คือ รายงานผลกระทบส่ิงแวดล�อมเบ้ืองต�น (Initial Environmental Examination)

                 2. EIA คือ รายงานการวิเคราะห&ผลกระทบส่ิงแวดล�อม (Enviromental Impact Assessment)

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2557

ลักษณะอุทกวิทยา ข3อมูลอ7างเก็บน้ํา ณ ระดับเก็บกักปกติ
โครงการพัฒนาแหล7งนํ้าขนาดกลาง

ท่ีมีศักยภาพ

การจดัทํารายงาน

ด3านส่ิงแวดล3อม
สภาพพื้นท่ี

 
 

   (2.2) แผนงานโครงการปรับปรุงฝายในลําน้ําพรม  ในป( พ.ศ. 2547 กรมชลประทาน 

มีแผนงานโครงการปรับปรุงฝายหลักตามลําน้ําพรม โดยจะพัฒนาปรับปรุงฝายเดิมที่มีอยู�จํานวน 49 แห�ง  
ในลําน้ําพรมให�มีประสิทธิภาพในการเก็บกักน้ํา ระบายน้ํา และการบริหารจัดการที่ดียิ่งขึ้น จึงได�เสนอและ
คัดเลือกฝายตามลําน้ําพรมเปQนฝายหลัก จํานวน 13 ฝาย เพื่อขุดลอกลําน้ําหน�าฝาย ทําให�มีฝายมีความจุ 
หลังปรับปรุงรวม 10.87 ล�านลูกบาศก&เมตร มีพื้นที่รับประโยชน&รวม 47,631 ไร� จากการสอบถามผลการดําเนินงาน
ปรับปรุงฝาย 13 แห�ง จากโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ กล�าวได�ว�า ปRจจุบันมีการก�อสร�าง/
ปรับปรุงฝายดังกล�าวแล�วเสร็จ จํานวน 8 แห�ง มีพื้นที่รับประโยชน& 25,447 ไร� และอยู�ในแผนก�อสร�างที่จะ

ดําเนินการในป( พ.ศ. 2559-2562 อีกจํานวน 5 แห�ง มีพื้นที่รับประโยชน& 22,184 ไร� แสดงดังตารางท่ี 3.4-5 

และตําแหน�งฝายที่ก�อสร�างแล�วและอยู�ในแผนจะดําเนินการ ดูรูปท่ี 3.4-2 ประกอบ 
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ตารางท่ี 3.4-5 สรุปการดําเนินงานโครงการปรับปรุงฝายในลําน้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ 

  

 2) พื้นท่ีเกษตรกรรม ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลพื้นที่เกษตรกรรมที่เก่ียวข�องกับพื้นที่ศึกษา
โครงการ ได�แก� พื้นที่เกษตรกรรมตําบลทุ�งลุยลาย พื้นที่ที่ใช�น้ําจากลําน้ําพรม พื้นที่ที่ใช�น้ําจากลําน้ําเชิญ ดังนี้ 
  2.1) พื้นท่ีเกษตรกรรมบริเวณตําบลทุ7งลุยลาย สภาพเปQนพื้นที่สูงและไม�มีลําน้ําไหลผ�าน การทํา
การเกษตรในตําบลทุ�งลุยลายส�วนใหญ�จึงใช�น้ําฝน แหล�งน้ําใช�เพื่อการเกษตรเปQนแหล�งน้ําขนาดเล็กประเภท 
สระน้ําสาธารณะ พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกจึงเปQนพืชไร� (เช�น ข�าวโพด มันสําปะหลัง และอ�อย)  ยางพารา และ
ไม�ผล (เช�น มะขาม) จากการสอบถามเกษตรกรตําบลทุ�งลุยลายให�ข�อมูลว�าต้ังแต� ป( พ.ศ. 2548 ยางพารากลายเปQน
พืชเศรษฐกิจสําคัญของท�องถ่ิน โดยยางพาราที่นํามาปลูกในช�วงป(ดังกล�าวสามารถกรีดน้ํายางได�แล�ว         

ที่ต้ัง
พ้ืนที่รับประโยชน. 

(ไร7)

ปM พ.ศ. 

ที่จะดําเนินการ

1. ก7อสร3าง/ปรับปรุงแล3วเสร็จ

1.1 อําเภอเกษตรสมบูรณ.

- ฝายบ�านยาง บ�านยาง ต.บ�านยาง 1,964 -

- ฝายบ�านระหัด บ�านระหัด ต.กุดเลาะ 2,627 -

- ฝายกุดเลาะ บ�านห�วยข�า-ขามปVอม ต.บ�านเปVา-กุดเลาะ 2,114 -

- ฝายบ�านพรม บ�านพรม ต.บ�านเปVา 2,115 -

- ฝายโนนหินลาด บ�านกุดกว�าง ต.บ�านหัน 1,925 -

1.2 อําเภอภูเขียว

- ฝายบ�านพรมใต� บ�านพรมใต� ต.ผักปRง 4,985 -

- ฝายบ�านหนองคอนไทย บ�านหนองคอนไทย ต.หนองคอนไทย 6,428 -

- ฝายบ�านสีปลาด บ�านสีประหลาด ตงหนองคอนไทย 3,289 -

25,447 -

2. อยู7ในแผนก7อสร3าง

2.1 อําเภอเกษตรสมบูรณ.

- ฝายบ�านขามปVอม บ�านขามปVอม ต.กุดเลาะ 3,196 2560

2.2 อําเภอภูเขียว

- ฝายอุโมงค& บ�านธาตุสามหม่ืน ต.บ�านแก�ง 6,283 2559

- ฝายบ�านหนองเชียงซา บ�านหนองเชียงซา ต.ผักปRง 6,800 2558

- ฝายบ�านโจด บ�านโจด ต.หนองคอนไทย 3,495 2561

2.3 อําเภอชุมแพ

- ฝายห�วยนํ้าเชิญ บ�านอาจสามารถ ต.นาเพียง 2,410 2562

22,184 -

47,631 -

ที่มา : โครงการส�งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มนํ้าพรม-เชิญ, 2557

โครงการ

รวม 1

รวม 2

รวมทั้งหมด
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  2.2) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีใช3น้ําจากลําน้ําพรม พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู�บริเวณสองฝRaงลําน้ําพรม
และใช�น้ําจากลําน้ําพรม มีจํานวนประมาณ 73 หมู�บ�าน  12,366 ครัวเรือน มีพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 
128,900 ไร� และพื้นที่ เพาะปลูกในฤดูแล�ง ประมาณ 46,200 ไร� ฤดูนาป(ส�วนใหญ�ปลูกข�าว กข 6  
กข 27 ข�าวหอมมะลิ ฤดูแล�งปลูกถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว และอ�อย มีฝายทดน้ํา ทํานบดิน-หินทิ้ง ด�านท�ายน้ํา 
เขื่อนห�วยกุ�ม รวมประมาณ 45 แห�ง เปQนสิ่งก�อสร�างถาวร และก่ึงถาวรของทางราชการและราษฎร หรือเปQน
รูปแบบผสม พื้นที่เกษตรกรรมสามารถแบ�งออกเปQน 3 กลุ�ม คือ 
   (1) พื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตโครงการชลประทานน้ําพรมด3านเหนือน้ํา อยู�ในเขต
ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูม ิมีหมู�บ�านที่ใช�น้ําจากลําน้ําพรม จํานวน 5 หมู�บ�าน โดยใช�เครื่อง
สูบน้ําเพื่อการเกษตรขนาดเล็กสูบน้ําขึ้นไปใช� พื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล�งมีประมาณ 7,600 ไร� ฤดูแล�งประมาณ 
2,200 ไร� 
   (2) พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม มีระบบคลองส�งน้ําสายใหญ� 
ท้ังฝRaงซ�ายและฝRaงขวา ส�งน้ําให�เขตพื้นที่เพาะปลูกในอําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ มีหมู�บ�านที่ใช�น้ํา 
จากโครงการ จํานวน 26 หมู�บ�าน พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 41,500 ไร� ฤดูแล�งประมาณ 20,000 ไร� 
   (3) พื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตโครงการชลประทานน้ําพรมด3านท3ายน้ํา อยู�ในเขต
อําเภอเกษตรสมบูรณ& อําเภอภูเขียว และอําเภอบ�านแท�น จังหวัดชัยภูมิ มีหมู�บ�านที่ใช�น้ําจากลําน้ําพรม 
จํานวน 42 หมู�บ�าน มีพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ  79,800 ไร� ฤดูแล�งประมาณ 24,000 ไร� 
  2.3) พื้นท่ีเกษตรกรรมท่ีใช3น้ําจากลําน้ําเชิญ เปQนพื้นที่ที่อยู�บริเวณสองฝRaงลําน้ําเชิญ หมู�บ�านที่
ใช�น้ําจากลําน้ําเชิญเพื่อการเกษตรกรรมจํานวน 60 หมู�บ�าน มีพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 83,000 ไร� 
และพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล�งประมาณ 52,000 ไร� พืชที่ปลูกส�วนใหญ�เปQนข�าว ถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง และอ�อย  
มีสถานีสูบน้ําด�วยไฟฟVาของกรมพัฒนาและส�งเสริมพลังงาน ตามสองฝRaงของลํานํ้าประมาณ 7 สถานี เคร่ืองสูบน้ํา
เพื่อการเกษตรขนาดเล็กของชาวบ�านประมาณ 400-500 เครื่อง และมีฝายทดน้ําขนาดเล็ก 2-3 แห�ง เช�น 
ฝายทดน้ํานิวซีแลนด& ซึ่งตั้งอยู�ท�ายเขื่อนทดน้ําโครงการชลประทานน้ําเชิญ โดยสามารถแบ�งพื้นที่เกษตรกรรม
ออกเปQน 3 กลุ�มใหญ�ๆ  ดังนี้ 
   (1) พื้นท่ีเกษตรกรรมนอกเขตโครงการชลประทานน้ําเชิญด3านเหนือน้ํา อยู�ในเขต
อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก�น มีหมู�บ�านที่ใช�น้ําจากน้ําเชิญ จํานวน  
22 หมู�บ�าน มีพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 28,600 ไร� ฤดูแล�งประมาณ 18,500 ไร� โดยมีสถานีสูบน้ํา 
ด�วยไฟฟVา จํานวน 4 สถานี พื้นที่ประมาณ  16,000 ไร� 
   (2)  พื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตโครงการชลประทานน้ําเชิญ อยู�ในเขตอําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอภูผาม�าน จังหวัดขอนแก�น พื้นที่เกษตรกรรมที่จะส�งน้ําให�อยู�ในเขตของสหกรณ& 
ลําน้ําเชิญ ซึ่งสหกรณ&ลําน้ําเชิญได�สร�างระบบการส�งน้ําในพื้นที่เพาะปลูกไว�แล�ว มีหมู�บ�านที่ใช�น้ําจากโครงการ
จํานวน 23 หมู�บ�าน พื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 27,900 ไร� ฤดูแล�งประมาณ 18,500 ไร� 
 3) ระบบการเพาะปลูกพืช  ได�รวบรวมจากแผนการเพาะปลูกพืชในพื้นท่ีชลประทานลุ�มนํ้าพรม-เชิญ  
ผลการระบายน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชฤดูฝนและฤดูแล�ง และปฏิทินการเพาะปลูกของลุ�มน้ําพรม-เชิญ  
จากโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ สรุปการปลูกพืชในพื้นที่ได�ป(ละ 2 คร้ัง (ฤดูฝน และ 

ฤดูแล�ง) แสดงในรูปท่ี 3.4-5   
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  3.1)  การปลูกพืชในช7วงฤดูฝน  ในเขตชลประทานเปQนการปลูกข�าวนาป( รวมระยะเวลาทํานาป(รวม  

5 เดอืน โดยจะเร่ิมเตรียมแปลงประมาณกลางเดือนมิถุนายน ตกกล�า และหว�านในเดือนสิงหาคม และเก็บเก่ียว
ประมาณเดือนตุลาคม ส�วนเขตน้ําฝน มีการปลูกข�าวนาป(เช�นกัน นอกจากนี้ยังมีการปลูกข�าวโพด ถ่ัวเหลือง  
และพืชไร�อื่นๆ  

  3.2) การปลูกพืชในช7วงฤดูแล3ง  ในเขตชลประทานเปQนการปลูกข�าวนาปรัง รวมระยะเวลาทํานา 

4 เดือน โดยจะเร่ิมเตรียมแปลงประมาณเดือนมกราคม หว�านข�าวเดือนกุมภาพันธ& และเก็บเก่ียวข�าวประมาณ
เดือนเมษายน และมีการปลูกถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสง และผัก ในส�วนของเขตน้ําฝนมีการปลูกข�าวโพดและถ่ัวเหลือง 
และพืชไร� เช�น มันสําปะหลัง อ�อยโรงงาน 
 

 
 
 

 4) การบริหารจัดการน้ําในลุ7มน้ําพรม-เชิญ ในการบริหารจัดการน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญนั้น  

กองโรงไฟฟVาเขื่อนจุฬาภรณ&เปQนผู�รับผิดชอบโดยระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ&เพื่อผลิตไฟฟVาลงลําน้ําสุที่เปQน

ลําน้ําสาขาของลําน้ําเชิญ และระบายน้ําลงลําน้ําพรมเพื่อให�ไหลลงสู�เขื่อนห�วยกุ�ม ตลอดจนระบายน้ําจาก

เขื่อนห�วยกุ�มลงลําน้ําพรมให�พื้นที่การเกษตรอําเภอเกษตรสมบูรณ& และอําเภอที่อยู�ท�ายน้ํา การบริหารจัดการ

น้ําที่ผ�านมาแบ�งได�เปQน 2 ช�วงเวลาคือ ช�วงที่ 1 ป( พ.ศ. 2525-2543 ก�อนมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําใน

ลุ�มน้ําพรม-เชิญ และช�วงที่ 2 ป( พ.ศ. 2544-2556 เมื่อมีการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ 

ทําหน�าที่กําหนดหลักเกณฑ&และแนวทางการจัดสรรน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ สรุปดังนี้ 

  4.1) การบริหารจัดการน้ําช7วงปM พ.ศ. 2525-2543 ก�อนการจัดตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ�มน้ํา

พรม-เชิญ ปริมาณน้ําระบายที่เขื่อนห�วยกุ�มเฉลี่ย 83.13 ล�านลูกบาศก&เมตร ปริมาณน้ําระบายผ�านโรงไฟฟVา

เฉลี่ย 114.27 ล�านลูกบาศก&เมตร คิดเปQนสัดส�วนการระบายน้ําจากเขื่อนห�วยกุ�มร�อยละ 42 และปริมาณน้ํา

ระบายผ�านโรงไฟฟVาลงลําน้ําสุเปQนร�อยละ 58 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

1. ปฏิทินการเพาะปลูก

   (Cropping Calendar)

     - เขตชลประทาน

       - เขตนํ้าฝน

2. แผนการส�งนํ้า

    - ในและนอกเขตชลประทาน

รูปท่ี 3.4-5  ปฏิทินการเพาะปลูกพืชของพื้นท่ีชลประทานลุ7มนํ้าพรม-เชิญ

ท่ีมา : โครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ, 2557

เดือน
 กิจกรรม

ข�าวโพดเลีย้งสตัว� ร ุ�นท ี ่2

ข�าวนาป �

ถ ั่วเหลอืง ถ ั่วล ิสง ผัก

มันส ําปะหลงั   อ �อยโรงงาน   พร ิก   ไม�ผล

ฤดูฝน ฤดูแล�ง

ข�าวนาปรงั

ข�าวนาป�

ข�าวโพด       ถ ั่วเหลอืง ข�าวโพด ถ ั่วเหลอืง

รูปท่ี 3.4-5 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชของพื้นท่ีชลประทานลุ7มน้าํพรม-เชิญ 
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  4.2)การบริหารจัดการน้ําช7วงปM พ.ศ. 2544-2556  
   - ในป( พ.ศ. 2543 ได�มีการแต�งตั้งคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ�มน้ําพรม-เชิญ ทําหน�าที่บริหาร
จัดการและกําหนดหลักเกณฑ&แนวทางการจัดสรรน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ  
   - ต�อมาป( พ.ศ. 2552 ได�ปรับปรุงเพิ่มเติมองค&ประกอบของคณะทํางานฯ ดังกล�าวให�
ครอบคลุมภาคส�วนที่เก่ียวข�อง เพื่อทําหน�าที่แทนคณะทํางานจัดสรรน้ําฯ ชุดป( พ.ศ. 2543 โดยผู�ว�าราชการ
จังหวัดชัยภูมิ ได�แต�งตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ 
เพื่อให�การบริหารจัดการน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ เปQนไปตามแนวทางและเปVาหมายการจัดการชลประทาน 
โดยเกษตรกรมีส�วนร�วม ตลอดจนให�องค&กรผู�ใช�น้ํา องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เจ�าหน�าที่ชลประทาน  
ส�วนราชการที่ให�การสนับสนุนและเอกชนที่เก่ียวข�องได�มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการชลประทานด�านการส�งน้ํา
และบํารุงรักษา สามารถส�งกระจายน้ําให�แก�เกษตรกรเปQนไปได�อย�างท่ัวถึงเปQนธรรมเกิดประโยชน&สูงสุดและ 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ ดังกล�าวมีสมาชิกจํานวน 57 คน มีหัวหน�ากองโรงไฟฟVาเขื่อนจุฬาภรณ& เปQน
ประธานกรรมการ หัวหน�าโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ เปQนรองประธานกรรมการ 
ตลอดจนนายอําเภอ เกษตรอําเภอ นายกองค&การบริหารส�วนตําบลในอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ& และ 
ภูเขียว เปQนกรรมการ และหัวหน�าฝNายจัดสรรน้ําและปรับปรุงระบบชลประทานโครงการพัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ 
เปQนกรรมการและเลขานุการ 
   - ในป( พ.ศ. 2555 มีข�อตกลงเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ โดย
คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ�มน้ําพรม–เชิญ กําหนดหลักเกณฑ&
การระบายน้ําลงลําน้ําพรม และลําน้ําสุ ซึ่งเปQนลําน้ําสาขาลําน้ําเชิญในอัตราส�วน ร�อยละ 60 : 40  
   - ในป( 2544-2556 น้ําระบายลงลําน้ําพรมและน้ําระบายผ�านโรงไฟฟVาลงลําน้ําสุ  
ประกอบด�วยปริมาณน้ําระบายที่เขื่อนห�วยกุ�มเฉลี่ยป(ละ 125.85 ล�านลูกบาศก&เมตร (คิดเปQนร�อยละ 55  
ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) และปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยที่ผ�านโรงไฟฟVาลงลําน้ําสุเฉลี่ยป(ละ 104.48 
ล�านลูกบาศก&เมตร (คิดเปQนร�อยละ 45 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) 
   - ในป( 2555-2556 เมื่อคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส�งน้ําและบํารุงรักษา
พัฒนาลุ�มน้ําพรม-เชิญ ได�กําหนดหลักเกณฑ&การระบายน้ําลงลําน้ําพรมและลําน้ําสุ เปQนสัดส�วน 
ร�อยละ 60:40 แล�ว กองโรงไฟฟVาเขื่อนจุฬาภรณ&ได�ระบายน้ําลงสู�ลําน้ําพรมที่เขื่อนห�วยกุ�มเฉลี่ยป(ละ 111.02  
ล�านลูกบาศก&เมตร (ร�อยละ 62.61 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) และระบายน้ําผ�านโรงไฟฟVาลงลําน้ําสุเฉลี่ย
ป(ละ 66.30 ล�านลูกบาศก&เมตร (ร�อยละ 37.39 ของปริมาณน้ําระบายทั้งหมด) ซึ่งเปQนสัดส�วนน้ําระบายที่
สอดคล�องกับหลักเกณฑ&การระบายน้ําที่คณะกรรมการฯ ได�กําหนด  
 

3.4.3 การระบายน้ําและการป!องกันน้าํท7วม   
 

 3.4.3.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 
 1)  เพื่อศึกษาปริมาณน้าํหลากทีร่ะบายจากอ�างเก็บน้าํเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�ม  
 2)  เพื่อศึกษาสภาพน้ําท�วมที่เคยเกิดขึ้นด�านท�ายน้ํา สาเหตุและความเสียหายจากสภาวะน้ําท�วม 
และศักยภาพปRจจุบันของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�ม ในการลดภาวะน้ําท�วม 
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 3) เพื่อประเมินผลกระทบของการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&ที่จะมีผลต�อ
การระบายน้ําและปVองกันน้ําท�วมในพื้นที่ท�ายน้ํา 
 4) เพื่อเสนอแนะปVองกันแก�ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบด�านการระบายน้ําและการปVองกัน 
น้ําท�วมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ท�ายเขื่อน 
 
 3.4.3.2 วิธีการศึกษา 
 
 1) รวบรวมข�อมลูปริมาณน้าํท�าที่ไหลเข�าและปริมาณน้ําระบายของเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�ม 
ทั้งระบายผ�านอาคารระบายน้าํล�น (Spillway) และอาคารระบายลงลําน้าํเดิม (River Outlet)  
 2)  วิเคราะห&ความสามารถในการระบายน้ําของอ�างเก็บน้าํเขื่อนจุฬาภรณ& 
 3) รวบรวมข�อมูลสภาพน้ําท�วมของพื้นที่ศึกษาโครงการจากหน�วยงานที่เก่ียวข�อง ประกอบด�วย 
ข�อมูลป(ที่เกิดน้ําท�วมสําคัญต�างๆ ระดับน้ําท�วมสูงสุด ระยะเวลาที่เกิดน้ําท�วม  
 4)  สอบถามและสัมภาษณ&ประชาชนที่อยู�ท�ายน้ําโครงการ โดยเฉพาะท�ายเขื่อนห�วยกุ�ม ซึ่งมี 
พื้นที่ชุมชนอยู�อาศัยตามลําน้ําพรม 

 

 3.4.3.3 ผลการศึกษา 
 

 1)  อ7างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ.   มีความจุอ�างเก็บน้ําใช�งาน 144.50 ล�านลูกบาศก&เมตร จากการรวบรวม

ข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและระบายออกจากอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&จํานวน 41 ป( (ป(น้ํา 2516 - 2556) 
ปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเฉลี่ยป(ละ 163.73 ล�านลูกบาศก&เมตร มากกว�าความจุอ�างเก็บน้ําใช�งาน 
เพียง 19.23 ล�านลูกบาศก&เมตร หรือร�อยละ 13 ดังนั้นอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&สามารถกักเก็บปริมาณน้ํา
ไหลเข�าได�ถึงร�อยละ 87  
  การระบายน้ําของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&แบ�งออกเปQน 2 ส�วน คือ 1) ระบายลงลําน้ําสุผ�าน
โรงไฟฟVาที่มีอยู�แล�วในปRจจุบัน 2) ระบายลงลําน้ําพรมผ�านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม และผ�านอาคารระบายน้ําล�น 

ข�อมูลการระบายน้ําของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ในช�วงป(นํ้า 2516-2556 สรุปดังตารางท่ี 3.4-6 กล�าวคือ  

  - ปริมาณระบายลงลําน้ําสุเปQนน้ําระบายเพื่อผลิตกระแสไฟฟVาและไหลลงลําน้ําสุเฉลี่ยป(ละ 
109.95 ล�านลูกบาศก&เมตร  
  - ปริมาณระบายลงลําน้ําพรมรวม 40.38 เปQนน้ําระบายผ�านอาคารระบายลงลําน้ําเดิม 
เฉลี่ยป(ละ 32.43 ล�านลูกบาศก&เมตร และระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ําล�นเฉลี่ยป(ละ 7.95 ล�านลูกบาศก&เมตร  
  เมื่อพิจารณาในช�วงป(นํ้า 2544-2556 ซึ่งเปQนช�วงที่เร่ิมมีการบริหารจัดการน้ําตามคณะทํางาน
จัดสรรน้ําลุ�มน้ําพรม-เชิญ พบว�า น้ําที่ระบายลงลําน้ําพรมมีปริมาณน้ําเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปQนป(ละ 57.88  
ล�านลูกบาศก&เมตร เมื่อเทียบกับช�วงก�อนมีการจัดสรรน้ํา (ป(นํ้า 2516-2543) ที่มีปริมาณเฉลี่ยป(ละ 27.35 
ล�านลูกบาศก&เมตร ส�วนปริมาณน้ําเฉลี่ยต�อป(ที่ระบายผ�านอาคารระบายน้ําล�น เมื่อเทียบกับค�าเฉลี่ยปริมาณ
น้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา คิดเปQนสัดส�วนร�อยละ 3 เท�านั้น  
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  ปริมาณน้ําไหลเข�าและปริมาณน้ําระบายออกรายเดือนเฉลี่ยของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&  

แสดงในรูปท่ี 3.4-6 จะเห็นได�ว�าในช�วงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคม มีปริมาณน้ําไหลเข�ามากกว�าค�าเฉลี่ย

ประมาณ 3-4 เท�า แต�ปริมาณน้ําระบายมีค�าใกล�เคียงกับค�าเฉลี่ย ไม�ระบายน้ําเท�ากับปริมาณน้ําที่ไหลเข�า 

อ�างเก็บน้ํา โดยปริมาณน้ําที่เหลือจะถูกเก็บกักไว�ในอ�างเก็บน้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟVาและระบายในช�วงฤดูแล�ง

เพื่อการชลประทานในพื้นที่ท�ายน้ํา 

ตารางท่ี 3.4-6 สรุปปริมาณน้ําไหลเข3าและปริมาณน้ําระบายของอ7างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ. 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.4-6 ปริมาณน้ําไหลเข3าและน้าํระบายรายเดือนเฉลี่ยของอ7างเก็บน้าํเขื่อนจฬุาภรณ. 

ผ7านอาคารระบายน้ําล3น
ผ7านอาคารระบายน้ํา

ลงลํานํ้าเดิม
ปริมาณนํ้าท้ังหมด

เฉล่ีย 2544-2556 172.08 104.48 5.55 52.32 57.87 162.35

เฉล่ีย 2516-2556 163.73 109.95 7.94 32.43 40.38 150.33

เฉล่ีย 2516-2543 159.85 112.50 9.06 23.20 32.25 144.75

สูงสุด 374.04 240.21 149.89 124.29 172.41 364.50

ตํ่าสุด 47.73 34.21 0.00 0.00 0.00 63.64
หมายเหตุ : 1. ป(น้ําเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป(

               2. ค�าเฉลี่ยป( 2544-2556 คือ ค�าเฉลี่ยในช�วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรน้ําตามคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ�มน้ําพรม-เชิญ

               3. ค�าเฉลี่ยป( 2516-2556 คือ ค�าเฉลี่ยตั้งแต�มีเขื่อนจุฬาภรณ&

               4. ค�าเฉลี่ยป( 2516-2543 คือ ค�าเฉลี่ยในช�วงท่ีเริ่มมีเขื่อนจุฬาภรณ&และก�อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา

               5. ค�าสูงสุดและต่ําสุดพิจารณาในช�วงป( 2516-2556

ที่มา :  การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย, 2557

ปริมาณน้ําลงลําน้ําสุ

ผ7านโรงไฟฟ!า

ปริมาณนํ้าลงลําน้ําพรม

ปริมาณน้ําระบาย (ล3าน ลบ.ม.)

ปMน้ํา

(พ.ศ.)

 ปริมาณน้ําไหล

 เข3าอ7าง

(ล3าน ลบ.ม.)

ปริมาณน้ําท่ีระบาย

ท้ังหมดของเข่ือน

จุฬาภรณ.

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.

ปริมาณนํ้าไหลเข�า 3.71 12.03 10.71 7.09 19.92 52.90 38.25 8.12 2.80 1.88 1.35 1.87

ระบายลงลําน้ําสุ 6.02 7.85 11.83 9.95 8.07 10.15 13.14 9.40 8.19 8.62 8.11 8.59

ระบายลงลํานํ้าพรม 0.85 0.78 5.54 5.22 4.82 5.43 5.49 1.06 0.86 2.14 5.42 2.78
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รายงานฉบับสมบูรณ 

  จากการรวบรวมข�อมูลของกรมปVองกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว�า ช�วงวันที่ 9-13 กันยายน 
พ.ศ. 2543 มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุโซนร�อน “หวู�คง” พัดผ�านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบ
กับในช�วงวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 2 กันยายน เกิดพายุดีเปรสช่ัน “มาเรีย” และต�อมาในช�วงวันที่ 4-7 กันยายน มีร�อง
ความกดอากาศต่ําพัดผ�าน ทําให�ปริมาณน้ําในแม�น้ําสายหลักต�างๆ และลําน้ําสาขา มีปริมาณมากขึ้น  
จากข�อมูลการระบายน้ําของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ในปลายเดอืนสิงหาคม ถึงสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2543 
พบว�า ไม�มีการระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ําล�น (Spillway) และระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม 

(River Outlet) เพียง 4 วัน แต�มีการระบายน้ําผ�านโรงไฟฟVาลงลําน้ําสุทุกวัน แสดงดังรูปท่ี 3.4-7 โดยวันที่ 11 
กันยายน พ.ศ. 2543 มีปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& 58.52 ล�านลูกบาศก&เมตร แต�ระบายน้ําผ�าน
โรงไฟฟVา และอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมรวม 38.45 ล�านลูกบาศก&เมตร เหลือเก็บกักไว�ในอ�างเก็บน้ํา 20.07 
ล�านลูกบาศก&เมตร เมื่อพิจารณาในช�วงวันที่ 11-14 กันยายน พ.ศ. 2543 พบว�าปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา
ทั้งหมด 85.55 ล�านลูกบาศก&เมตร ระบายน้ําผ�านโรงไฟฟVาทั้งหมด 3.93 ล�านลูกบาศก&เมตร และระบายน้ํา
ผ�านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมทั้งหมด 78.27 ล�านลูกบาศก&เมตร เหลือเก็บกักไว�ในอ�างเก็บน้ํา 3.35 ล�าน
ลูกบาศก&เมตร จะเห็นได�ว�าอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ได�ช�วยเก็บกักและชะลอการระบายน้ําลงในพื้นที่ท�ายน้ํา 
บรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท�ายน้ําได� 
 

 
รูปท่ี 3.4-7 ปริมาณน้ําไหลเข3าและน้าํระบายรายวนัของอ7างเก็บน้าํเขื่อนจุฬาภรณ.  

ระหว7างเดือนสงิหาคมถึงเดือนกันยายน ปM พ.ศ. 2543 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

 2)  พื้นท่ีท3ายท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. ประกอบด�วยพื้นที่ 2 บริเวณ 

ได�แก� พื้นที่ตั้งแต�บริเวณที่ตั้งโครงการถึงเขื่อนห�วยกุ�ม และพื้นที่ตั้งแต�เขื่อนห�วยกุ�มถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม 
สภาพภูมิประเทศบริเวณท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&ตามลําน้ําพรมก�อนถึงเขื่อนห�วยกุ�มมีระยะทาง 40 กิโลเมตร 
เปQนพื้นที่ภูเขาสูงมีปNาไม�อุดมสมบูรณ&ปกคลุมและไม�มีชุมชน ส�วนพื้นที่ท�ายเขื่อนห�วยกุ�มในเขตตําบลโนนทอง  
มีสภาพภูมิประเทศเปQนที่ราบริมลําน้ํา มีชุมชนตั้งอยู�ตลอดลําน้ําพรม จากการสอบถามประชาชนในตําบลโนนทอง 
ให�ข�อมูลว�าเมื่อป( พ.ศ. 2543 เกิดน้ําเอ�อล�นตลิ่ง ไหลบ�าท�วมชุมชนที่อยู�ริมลําน้ําพรม และพื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ 2 วัน ระดับน้ําท�วมสูงสุดประมาณ 1 เมตร 

 อ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�มมีความจุอ�างเก็บน้ําใช�งาน 20 ล�านลูกบาศก&เมตร สร�างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ํา
และระบายน้ําให�พื้นที่เพาะปลูกตามลําน้ําพรม จากการรวบรวมข�อมูลปริมาณน้ําไหลเข�าและระบายออกจาก

อ�างเก็บน้ําเขื่อนห�วยกุ�มจํานวน 32 ป( (ป(น้ํา 2525 - 2556) ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-7 ปริมาณน้ําไหลเข�า
เฉลี่ยป(ละ 104.32 ล�านลูกบาศก&เมตร และปริมาณน้ําระบายทั้งหมดเฉลี่ยป(ละ 100.50 ล�านลูกบาศก&เมตร  
ระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ําล�น (Spillway) เฉลี่ย 22.09 ล�านลูกบาศก&เมตร  

 เมื่อพิจารณาในช�วงป(นํ้า 2544-2555 ซี่งเปQนช�วงที่เร่ิมมีการบริหารจัดการน้ําตามคณะทํางาน
จัดสรรน้ําลุ�มน้ําพรม-เชิญ พบว�า ปริมาณน้ําที่ระบายเฉลี่ยลงลําน้ําพรมเพิ่มขึ้นเปQนป(ละ 125.85 ล�านลูกบาศก&เมตร 
เมื่อเทียบกับช�วงก�อนมีการจัดสรรน้ํา (ป(นํ้า 2522 – 2543) มีปริมาณเฉลี่ยป(ละ 83.15 ล�านลูกบาศก&เมตร  
ส�วนค�าเฉลี่ยปริมาณน้ําที่ระบายผ�านอาคารระบายน้ําล�นต�อป(เมื่อเทียบกับค�าเฉลี่ยปริมาณน้ําไหลเข�าอ�างเก็บน้ํา 
คิดเปQนร�อยละ 21 ปริมาณน้ําระบายจะมากกว�าปริมาณน้ําไหลเข�าในช�วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม 

(ดังแสดงในรูปท่ี 3.4-8) ทั้งนี้เนื่องจากเปQนการระบายน้ําเพื่อการเพาะปลูกฤดูแล�ง ส�วนในช�วงฤดูฝนอ�างเก็บน้ํา
เขื่อนห�วยกุ�มจะช�วยกักเก็บน้ําได�บางส�วน เนื่องจากความจุอ�างเก็บน้ําใช�งานมีค�าประมาณ 0.20 เท�า 
ของปริมาณน้ําที่ไหลเข�า 

 

ตารางท่ี 3.4-7  สรุปปริมาณน้ําไหลเข3าและปริมาณน้ําระบายของอ7างเก็บน้ําเขื่อนห3วยกุ7ม  

 ผ7านโรงไฟฟ!า ผ7านอาคารระบายนํ้าล3น
ผ7านอาคารระบายนํ้าลง

ลํานํ้าเดิม

ปริมาณน้ําท่ีระบาย

ท้ังหมด
เฉล่ีย 2544-2556 128.68 68.12 26.39 31.34 125.85

เฉล่ีย 2525-2556 104.32 59.98 22.09 18.43 100.50

เฉล่ีย 2525-2543 87.65 54.40 19.15 9.60 83.15

สูงสุด 252.58 94.50 122.91 78.02 248.82

ตํ่าสุด 39.78 3.27 0.00 0.00 9.81
หมายเหตุ : 1. ป(น้ําเริ่มนับจากเดือนเมษายนของทุกป(

               2. ค�าเฉลี่ยป( 2544-2556 คือ ค�าเฉลี่ยในช�วงท่ีเริ่มมีการบริหารจัดสรรน้ําตามคณะทํางานจัดสรรน้ําลุ�มน้ําพรม-เชิญ

               3. ค�าเฉลี่ยป( 2525-2556 คือ ค�าเฉลี่ยตั้งแต�มีเข่ือนห�วยกุ�ม

               4. ค�าเฉลี่ยป( 2525-2543 คือ ค�าเฉลี่ยในช�วงท่ีเริ่มมีเข่ือนห�วยกุ�มและก�อนมีการบริหารจัดสรรน้ํา

               5. ค�าสูงสุดและต่ําสุดพิจารณาในช�วงป( 2525-2556

ที่มา :  การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย, 2557

ปริมาณนํ้าระบายลงน้ําพรม (ล3าน ลบ.ม.) ปริมาณนํ้าไหล

 เข3าอ7าง

(ล3าน ลบ.ม.)

ปMนํ้า

(พ.ศ.)
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รายงานฉบับสมบูรณ 

 
รูปท่ี 3.4-8 ปริมาณน้ําไหลเข3าและน้าํระบายรายเดือนเฉลี่ยของอ7างเก็บน้าํเขื่อนห3วยกุ7ม 

 

 3) แนวทางในการป!องกันและลดผลกระทบจากภาวะน้ําท7วมในพื้นท่ีท3ายน้ํา กฟผ. ควรศึกษา

และจัดทําหลักเกณฑ&การกักเก็บน้ําและการระบายน้ําในแต�ละเดือน (Rule Curve) ของอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&
และเขื่อนห�วยกุ�ม เพื่อไม�ให�เกิดผลกระทบจากสภาพน้ําหลากล�นอ�างเก็บน้ําอย�างรุนแรงและเกิดภาวะน้ําท�วม
ด�านท�ายน้ําที่เปQนที่ราบลุ�ม ตลอดจนเร�งเก็บกักน้ําให�ได�มากที่สุดในช�วงปลายฤดูฝนเพื่อเปQนน้ําต�นทุนสําหรับใช�
ในช�วงฤดูแล�ง และควรมีการเฝVาระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท�วมโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมลําน้ําพรมในเขตตําบลโนนทอง 
ตลอดจนแจ�งเตือนให�ชุมชนที่อยู�ตามลําน้ําได�รับทราบ เพื่อเตรียมการปVองกันและหน�วยงานที่เก่ียวข�องให�การช�วยเหลือ  
 

3.4.4  อุตสาหกรรม 
 

 3.4.4.1 วตัถุประสงค.ของการศึกษา 
 
 1) เพื่อรวบรวมข�อมูลอุตสาหกรรมของพื้นที่ศึกษา จากหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�องในพื้นที่โครงการ 
 2) เพื่อศึกษาสภาพปRจจุบันด�านอุตสาหกรรมของพื้นที่ศึกษา จากการรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงาน
ต�างๆ ที่เก่ียวข�องในพื้นที่โครงการและจากการสอบถามจากประชาชนที่อยู�ในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
 3) เพื่อศึกษาสถานภาพและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจส�งผลให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อรูปแบบการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ และบริเวณโดยรอบ 
 4) เพื่อเสนอแนะมาตรการปVองกันและมาตรการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม  
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 3.4.4.2 วิธีการศึกษา 
  

 รวบรวมข�อมูลทุติยภูมิเก่ียวกับอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และระดับอําเภอป(ล�าสุด (ป( พ.ศ. 2555) 
จากหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�องร�วมกับการสอบถามประชาชน 
  

 3.4.4.3 ผลการศึกษา 
  

 จากการรวบรวมข�อมูลโรงงานอุตสาหกรรม ป( พ.ศ. 2555 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ศึกษา
โครงการในตําบลทุ�งลุยลาย และตําบลโนนทอง มีจํานวนโรงงานทั้งหมด 38 แห�ง ในพื้นที่ 2 อําเภอ ดังนี้ 

 1)  ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร มีโรงไฟฟVาพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& และโรงสีข�าวขนาดเล็ก 

กระจายอยู�ในพื้นที่ชุมชน จํานวน 5 แห�ง และไม�มโีรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ� 

 2)  ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. โรงงานทั้งหมดในตําบลโนนทองเปQนโรงสีข�าว ซึ่งมีความ

สอดคล�องกับการประกอบอาชีพของประชาชนที่ทํานาเปQนอาชีพหลัก มีจํานวนโรงสีข�าวทั้งหมด 32 แห�ง  
 

3.4.5 การคมนาคมขนส7ง 
 

 3.4.5.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
  

 1) เพื่อศึกษาปริมาณการจราจรบนเส�นทางสายหลัก และเส�นทางที่เข�าสู�พื้นที่โครงการที่อาจได�รับ
ผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
 2) เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับ และสภาพของการคมนาคมขนส�ง เพื่อประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 
 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปVองกันแก�ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม 
 

 3.4.5.2  วิธีการศึกษา 
 

 1) รวบรวมข�อมูลโครงข�ายเส�นทางและปริมาณการจราจรของการคมนาคมทางบก บริเวณพื้นที่ศึกษา
จากเอกสาร รายงานของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง แผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร อาทิ  
ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2055 หมายเลข 12 เปQนต�น 
 2) รวบรวมข�อมูลปริมาณการจราจรของโครงข�ายการคมนาคมในบริเวณพื้นที่โครงการและเส�นทาง
เข�าสู�พื้นที่โครงการที่อาจได�รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยรวบรวมข�อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ย
ต�อวันตลอดป( (Annual Average Daily Traffic, AADT) ของกรมทางหลวง 
 3)  ตรวจสอบสภาพเส�นทางคมนาคมทางบก และปริมาณยานพาหนะ บริเวณถนนสายหลักของ
พื้นที่ศึกษาโครงการ 
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 3.4.5.3  ผลการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข3อมูลทุติยภูมิ  จากการรวบรวมข�อมูลของกรมทางหลวง ป( พ.ศ. 2555 เก่ียวกับ
โครงข�ายเส�นทางคมนาคมขนส�งที่เก่ียวข�องกับโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& มีดังนี้ 

 1.1) การเดินทางเข3าสู7ท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. พื้นที่ตั้งโครงการ 
ตั้งอยู�บริเวณอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (River Outlet) ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ&
ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   ถนนสายหลักที่เข�าสู�ที่ตั้งโครงการ สามารถใช�ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 จากอําเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แยกเข�าเส�นทางหลวงหมายเลข 2055 บริเวณบ�านโนนสวรรค& มาทางทิศใต�ประมาณ 
8 กิโลเมตร แยกเข�าเส�นทางห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& บริเวณบ�านปNาผึ้ง ผ�านบ�านโนนจําปา บ�านปNาว�าน ตําบล
ห�วยยาง บ�านหนองเชียงรอดเหนือ บ�านน้ําทิพย& บ�านร�องแว� และบ�านทุ�งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอ 
คอนสาร และสิ้นสุดเส�นทางที่เขื่อนจุฬาภรณ& ระยะทางจากแยกทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2055 ถึงทางแยกเข�า
ถนนห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ&ประมาณ 32 กิโลเมตร รวมระยะทางจากแยกทางหลวงหมายเลข 12 ถึงที่ตั้งโครงการ
ประมาณ 40 กิโลเมตร 

  1.2) โครงข7ายเส3นทางคมนาคมในพื้นท่ีศึกษาโครงการ ประกอบด�วย ทางหลวงแผ�นดิน  

และเส�นทางถนน แสดงดังรูปท่ี 3.4-9 ดังนี้ 
   - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 (แม�สอด-มุกดาหาร) เปQนเส�นทางคมนาคมที่สําคัญ 
ที่เช่ือมโยงระหว�างภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12  
มีทั้งหมด 9 ช�วง เส�นทางบริเวณที่ผ�านอําเภอคอนสาร เปQนเส�นทางช�วงหล�มสัก-คอนสาร-ชุมแพ 
ผิวการจราจรเปQนแบบแอสฟRลท&ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) เส�นทางส�วนใหญ�มี 4 ช�องจราจร ส�วนช�วงที่
ผ�านตัวเมืองจะมี 8 ช�องจราจร  
   - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2055 (บ�านหนองสองห�อง-คอนสาร) เปQนทางหลวงแผ�นดิน
สายสั้นๆ ที่เช่ือมโยงระหว�างทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 กับทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 201 โดยมีเส�นทาง
ผ�านอําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ& และอําเภอภูเขียว ของจังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจรเปQนถนนลาดยาง
จํานวน 2 ช�องจราจร  
   - ถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& เปQนเส�นทางเช่ือมโยงระหว�างตําบลห�วยยางและตําบล 
ทุ�งลุยลาย มีระยะทางรวมประมาณ 32 กิโลเมตร สภาพผิวจราจรเปQนถนนลาดยาง มี 2 ช�องจราจร เส�นทาง
เร่ิมจากแยกทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2055 บริเวณบ�านปNาผึ้ง มีเส�นทางผ�านบ�านโนนจําปา บ�านปNาว�าน 
ตําบลห�วยยาง และผ�านบ�านหนองเชียงรอดเหนือ บ�านน้ําทิพย& บ�านร�องแว� บ�านทุ�งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย 
โดยเส�นทางสิ้นสุดที่เขื่อนจุฬาภรณ& กรณีเดินทางจากอําเภอเกษตรสมบูรณ&ใช�เส�นทางหมายเลข 2366 ขึ้นไป
ทางทิศเหนือเมื่อถึงแยกบ�านโคกสะอาด มีทางแยกเข�าทางหลวงหมายเลขแผ�นดิน 2055 เปQนระยะทางประมาณ 
18 กิโลเมตร ถึงบ�านโนนสวรรค& จึงแยกเข�าสู�ถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& เพื่อเข�าสู�บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ&และ
ที่ตั้งโครงการ  
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   - ถนนสายบ�านโนนตุ�น-บ�านแก�งตาดไซ มีระยะทางรวม 25 กิโลเมตร เปQนเส�นทางถนนที่เข�าสู�
ตําบลโนนทองและเขื่อนทดน้ําน้ําพรม เส�นทางแยกจากทางหลวงหมายเลข 2366 (อําเภอเกษตรสมบูรณ&-
บ�านโคกสะอาด) บริเวณบ�านโนนตุ�น ผ�านโรงเรียนเกษตรสมบูรณ&วิทยาคม ชุมชนตําบลกุดเลาะ ได�แก�  
บ�านพรม บ�านกุดเลาะ ชุมชนและหน�วยงานในตําบลโนนทอง ได�แก� บ�านโนนทองเมืองใหม� บ�านโนนเขวา  
เขื่อนทดน้ําน้ําพรม องค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง บ�านเชิงสําราญ บ�านริมพรม บ�านบุ�งสิบสี่ บ�านโนนหนองไฮ 
บ�านกลาง และสิ้นสุดเส�นทางที่บ�านแก�งตาดไซ สภาพเปQนถนนลาดยาง 2 ช�องจราจร ผิวการจราจรเปQน 
หลุม บ�อ และชํารุดเกือบตลอดเส�นทาง  
  1.3)  ปริมาณการจราจร  จากข�อมูลปริมาณการจราจรเฉลี่ยต�อวันตลอดป( พ.ศ. 2554 ของ
สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง สรุปปริมาณการจราจรบนทางหลวงแผ�นดินที่อยู�ในพื้นที่ศึกษา
โครงการ หรืออยู�ในเส�นทางเข�าสู�พื้นที่โครงการ  ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-8 และเปรียบสภาพการจราจร 
ของเส�นทาง โดยใช�อัตราส�วนของปริมาณจราจรต�อความจุถนน (Volume/Capacity : V/C ratio) ในตารางท่ี 
3.4-9  สรุปได�ดังนี้ 
   - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 (กม. 469+996) เปQนช�วงที่ผ�านแยกทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 2055 มีปริมาณยานพาหนะรวม 20,316 คันต�อวัน ส�วนใหญ�เปQนรถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล�อ) 
จํานวน 8,031 คันต�อวัน รองลงมา 3 อันดับแรก คือ สามล�อเครื่องและจักรยานต& จํานวน 4,106 คันต�อวัน 
รถยนต&นั่งไม�เกิน 7 คน จํานวน 3,885 คันต�อวัน และรถบรรทุกพ�วง (มากกว�า 3 เพลา) จํานวน 973 คันต�อวัน 
ตามลําดับ คิดเปQนปริมาณการจราจร 910 PCU ต�อช่ัวโมง  
    เมื่อพิจารณาค�าความสามารถในการรองรับของเส�นทาง พบว�าทางหลวงแผ�นดิน 
หมายเลข 12 (ช�วงหลักกิโลเมตรที่ 469 +996) มีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร เท�ากับ  
4,000 คันต�อช่ัวโมง (ถนน 4 ช�องจราจร 2 ทิศทาง) จึงมีค�า V/C Ratio เท�ากับ 0.228 เปQนสภาพการจราจรที่มี
ความคล�องตัวสูงมาก 
   - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 (ช�วงหลักกิโลเมตรที่ 472+549) เปQนช�วงต�อจากทาง
หลวงแผ�นดินหมายเลข 12 (กม. 469+996) มีปริมาณยานพาหนะรวม 20,514 คันต�อวัน ส�วนใหญ�เปQน
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล�อ) จํานวน 9,452 คันต�อวัน รองลงมา 3 อันดับแรก คือ รถยนต&นั่งไม�เกิน 7 คน 
จํานวน 3,896 คันต�อวัน รถสามล�อเครื่องและจักรยานยนต& จํานวน 3,619 คันต�อวัน และรถบรรทุกพ�วง 
(มากกว�า 3 เพลา) จํานวน 733 คันต�อวัน ตามลําดับ คิดเปQนปริมาณการจราจร 893 PCUต�อช่ัวโมง  

     เมื่อพิจารณาค�าความสามารถในการรองรับของเส�นทาง พบว�าทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 12 (ช�วงหลักกิโลเมตรที่ 472+549) มีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร เท�ากับ  
4,000 คันต�อช่ัวโมง (ถนน 4 ช�องจราจร 2 ทิศทาง) จึงมีค�า V/C Ratio เท�ากับ 0.123 เปQนสภาพการจราจรที่มี
ความคล�องตัวสูง 
   - ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 2055 (หนองสองห�อง-คอนสาร) เปQนทางแยกจากทาง
หลวงแผ�นดินหมายเลข 12 บริเวณบ�านโนนสวรรค& มีปริมาณยานพาหนะรวม 3,346 คันต�อวัน ส�วนใหญ�เปQน
รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล�อ) จํานวน 1,606 คันต�อวัน รองลงมา 3 อันดับแรก คือ สามล�อเครื่องและ
จักรยานยนต& จํานวน 905 คันต�อวัน รถยนต&นั่งไม�เกิน 7 คน จํานวน 270 คันต�อวัน และรถบรรทุกขนาด  
2 เพลา (6 ล�อ) จํานวน 143 คันต�อวัน ตามลําดับ คิดเปQนปริมาณการจราจร 123 PCUต�อช่ัวโมง  
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ตารางที่ 3.4-8  ปริมาณการจราจรของเส3นทางคมนาคมทางบกบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการของกรมทางหลวง  ปM พ.ศ. 2555 

คัน/วัน  PCU/วัน ร3อยละ คัน/วัน  PCU/วัน ร3อยละ คัน/วัน  PCU/วัน ร3อยละ

1. รถยนต&นั่งไม�เกิน 7 คน 1 3,885 3,885 17.8 3,896 3,896 18.2 270 270 9.2

2. รถยนต&นั่งเกิน 7 คน 1 660 660 3.0 527 527 2.5 142 142 4.9

3. รถโดยสารขนาดเล็ก 1 228 228 1.1 318 318 1.5 39 39 1.3

4. รถโดยสารขนาดกลาง 1.5 245 368 1.7 163 245 1.1 14 21 0.7

5. รถโดยสารขนาดใหญ� 2 234 468 2.2 243 486 2.3 10 20 0.7

6. รถบรรทุกขนาดเล็ก (4 ล�อ) 1 8,031 8,031 36.8 9,452 9,452 44.1 1,606 1,606 54.6

7.  รถบรรทุกขนาด 2 เพลา (6 ล�อ) 2 699 1,398 6.4 635 1,270 5.9 143 286 9.8

8.  รถบรรทุกขนาด 3 เพลา (10 ล�อ) 2.5 741 1,853 8.4 520 1,300 6.1 94 143 4.9

9. รถบรรทุกพ�วง (> 3 เพลา) 2.5 973 2,433 11.1 733 1,833 8.6 51 77 2.6

10. รถบรรทุกกึ่งพ�วง (> 3 เพลา) 2.5 453 1,133 5.2 358 895 4.0 6 15 0.5

11. จักรยาน 2 ล�อ และ 3 ล�อ 0.25 61 16 0.1 50 13 0.1 66 17 0.6

12. สามล�อเครื่องและจักรยานยนต& 0.33 4,106 1,355 6.2 3,619 1,195 5.6 905 299 10.2

รวม 20,316 21,828 100 20,514 21,430 100 3,346 2,935 100

หมายเหตุ :  1. PCU : Passenger Car Unit  คือหน�วยเทียบเท�ารถยนต&ส�วนบุคคล

                  2. PCE Factor : Passenger car Equivalent 

                  3. V/C Ratio : Volume/Capacity คือ อัตราส�วนของปนิมาณการจราจรต�อความจุถนน

                  4. ร�อยละ คือ ร�อยละของปริมาณการจราจรในหน�วย PCU/วัน

ที่มา : กรมทางหลวง, 2555

ประเภท PCE Factor

ทางหลวงหมายเลข 12 ทางหลวงหมายเลข 12 ทางหลวงหมายเลข 2055

ช7วงหลักกิโลเมตรที่ 469+996 ช7วงหลักกิโลเมตรที่ 472+549 ช7วงหลักกโิลเมตรที่ 6+000

จํานวน PCU ต7อ ชั่วโมง 910 893 123

จํานวนช7องจราจร 4 4 2

ความจุของถนน (คัน) 4,000 4,000 2,000

V/C Ratio 0.228 0.123 0.061
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   เมื่อพิจารณาค�าความสามารถในการรองรับของเส�นทาง พบว�าถนนทางหลวงแผ�นดิน
หมายเลข 2055 (หนองสองห�อง-คอนสาร) มีความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร เท�ากับ  
2,000 คันต�อช่ัวโมง (ถนน 2 ช�องจราจร 2 ทิศทาง) จึงมีค�า V/C Ratio เท�ากับ 0.061 เปQนสภาพการจราจรที่มี
ความคล�องตัวสูง 
 
ตารางท่ี 3.4-9 ความสามารถในการไหลของกระแสจราจร 

V/C ratio สภาพการจราจรบนทางหลวง 
มากกว�า 1 สภาพการจราจรติดขัดอย�างรุนแรงเปQนอย�างมาก 

0.75-1.0 สภาพการจราจรติดขัดอย�างรุนแรง 

0.5-0.74 สภาพการจราจรมีความคล�องตัวปานกลาง 

น�อยกว�า 0.5 สภาพการจราจรมีความคล�องตัวดีมาก 

หมายเหตุ:  V/C ratio คือ อัตราส�วนของปริมาณการจราจรต�อความจุถนน 
 

 2) การตรวจนับปริมาณจราจร ในการศึกษาได�ดําเนินการตรวจนับปริมาณการจราจรของ 
ถนนสายห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ& ซึ่งเปQนเส�นทางเข�าสู�ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&  
เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ตั้งแต�เวลา 7.00-18.00 น. จํานวน 2 สถานี ดูรูปท่ี 3.4-9 และตารางท่ี 
3.4-10 ประกอบ ได�แก�  
  - สถานีที ่1 จุดชมววิปางม�วง ห�างจากทางเข�าที่ทาํการเขตร ักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียวประมาณ 100 เมตร 
  - สถานีที่ 2 ชุมชนบ�านทุ�งลุยลาย ตรงข�ามโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทุ�งลุยลาย  

  ผลการตรวจนับปริมาณการจราจรทั้งบริเวณ 2 สถานี แสดงดังตารางท่ี 3.4-10 สรุปได�ดังนี้ 

  2.1)  บริเวณจุดชมวิวปางม7วง ห�างจากถนนทางเข�าที่ทําการเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว

ประมาณ 100 เมตร อยู�ห�างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร มียานพาหนะผ�านตลอดทั้งวันรวม 343 คัน 
คิดเปQนปริมาณการจราจร 278 PCUต�อวัน ส�วนใหญ�เปQนรถบรรทุกขนาดเล็ก 166 PCUต�อวัน (คิดเปQนร�อยละ 
59.71) ช�วงเวลาเช�า (8.00-9.00 น.) เปQนช่ัวโมงที่มีปริมาณการจราจรสูงสุด 47 PCUต�อช่ัวโมง ส�วนใหญ�เปQน
รถบรรทุกขนาดเล็ก 21 PCUต�อช่ัวโมง (คิดเปQนร�อยละ 44.68) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับ
ปริมาณจราจรของถนนห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ&บริเวณใกล�ทางเข�าเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว (2,000 PCU 
ต�อช่ัวโมง) และช่ัวโมงที่จํานวนยานพาหนะสูงสุด จึงคิดเปQนค�า V/C ratio เท�ากับ 0.024 จัดว�าเปQนสภาพ
การจราจรที่มีความคล�องตัวดีมาก และยังรองรับปริมาณการจราจรได�อีกมาก 

  2.2) ชุมชนบ3านทุ7งลุยลาย ตรงข�ามโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทุ�งลุยลาย อยู�ห�างจาก

ที่ตั้งโครงการประมาณ 13 กิโลเมตร มียานพาหนะผ�านตลอดทั้งวันรวม 2,574 คัน คิดเปQนปริมาณการจราจร 
1,475 PCUต�อช่ัวโมง ส�วนใหญ�เปQนรถบรรทุกขนาดเล็ก 613 PCUต�อวัน (คิดเปQนร�อยละ 41.56) ช�วงเวลาเช�า 
(7.00-8.00 น.) เปQนช่ัวโมงที่มีปริมาณจราจรสูงสุด 236 PCUต�อช่ัวโมง ซึ่งส�วนใหญ�เปQนรถบรรทุกขนาดเล็ก 
93 PCUต�อช่ัวโมง (คิดเปQนร�อยละ 39.41) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของ
ถนนห�วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ&บริเวณชุมชนทุ�งลุยลายและช่ัวโมงที่มีจํานวนยานพาหนะสูงสุด จึงคิดเปQนค�า V/C ratio 
เท�ากับ 0.118 จัดว�าเปQนสภาพการจราจรที่มีความคล�องตัวดีมาก และยังรองรับปริมาณการจราจรได�อีกเปQนจํานวนมาก 
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คัน/วัน PCU/วัน ร3อยละ คัน/ชม. PCU/วัน ร3อยละ คัน/วัน PCU/วัน ร3อยละ คัน/ชม. PCU/วัน ร3อยละ
1. รถยนต&นั่ง และรถตู� 1 63 63 22.66 15 15 31.91 191 191 12.95 39 39 16.53

2. รถบรรทุกขนาดเล็ก 1 166 166 59.71 21 21 44.68 613 613 41.56 93 93 39.41

3. รถโดยสารและรถบรรทุกขนาดกลาง 1.5 4 6 2.16 1 2 4.26 64 96 6.51 5 8 3.39

4. รถโดยสารขนาดใหญ� 2 3 6 2.16 1 2 4.26 7 14 0.95 3 6 2.54

5. รถบรรทุกขนาดใหญ�และรถพ�วง 1 2 2 0.72 1 1 2.13 3 3 0.20 1 1 0.42

6. จักรยาน 2 ล�อ และ 3 ล�อ 0.25 - - 0.00 - - 0.00 13 3 0.20 2 1 0.42

7. สามล�อเครื่องหรือจักรยานยนต& 0.33 105 35 12.59 18 6 12.77 1,683 555 37.63 268 88 37.29

รวม 343 278 100.00 57 47 100.00 2,574 1,475 100.00 411 236 100.00

หมายเหตุ : 1. PCU : Passenger Car Unit คือ หน�วยเทียบเท�ารถยนต&ส�วนบุคคล

หมายเหตุ : 2. PCE Factor : Passenger Car Equivalent

หมายเหตุ : 3. V/C Ratio : Volume / Capacity คือ อัตราส�วนของปริมาณการจราจรต�อความจุถนน

หมายเหตุ : 4. ร�อยละ คือ ร�อยละของปริมาณการจราจรในหน�วย PCU/วัน

ที่มา : จากการตรวจนับปริมาณการจราจรของบริษัท ปRญญา คอนซัลแตนท& จํากัด เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 เวลา 7.00-18.00 น.

0.118

เวลา 7.00 -18.00

2 2

2,000 2,000

ชั่วโมงที่มีจํานวนยานพาหนะสูงสุด

47.00

0.024

ชั่วโมงที่มีจํานวนยานพาหนะสูงสุด

236.00

V/C Ratio 0.013 0.067

จํานวน PCU ต7อชั่วโมง 25.27 134.09

จํานวนช7องจราจร

ความจุของถนน (PCU ต7อชั่วโมง)

ประเภท PCE Factor เวลา 7.00 -18.00

สถานที่  1 จุดชมวิวปางม7วง สถานีที่ 2 ชุมชนบ3านทุ7งลุยลาย

ตารางที่ 3.4-10  การตรวจนับปริมาณการจราจรของถนนสายห3วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ. เมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
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3.4.6 การใช3พลังงานและไฟฟ!า 
 

 3.4.6.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข�อมูลด�านพลังงานและไฟฟVาจากหน�วยงานต�างๆ ที่ เ ก่ียวข�องใน 
พื้นที่โครงการ 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งส�งผลให� 
เกิดการเปลี่ยนแปลงต�อปริมาณการใช�พลังงานและไฟฟVาในพื้นที่โครงการ 
 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้น
ต�อการใช�พลังงานและไฟฟVาในพื้นที่โครงการตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม 
 

 3.4.6.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข�อมูลระบบผลิตไฟฟVา ระบบสายส�งไฟฟVาและการใช�ไฟฟVาในระดับภูมิภาคและ
จังหวัดชัยภูมิ บริเวณอําเภอในเขตพื้นที่ศึกษาโครงการโดยเฉพาะในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสารและตําบล
โนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& ประกอบด�วย การรวบรวมข�อมูลเก่ียวกับการผลิต ระบบสายส�ง จํานวน 
ผู�ใช�ไฟฟVา และปRญหาการใช�ไฟฟVาในปRจจุบัน 
 2) ประเมินการใช�ไฟฟVาในพื้นที่โครงการในสภาพปRจจุบันและความต�องการไฟฟVา โดยการสอบถาม
สัมภาษณ&ผู�เก่ียวข�อง โดยจะทําร�วมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและการสอบถามจากหน�วยงานท�องถ่ิน
ของการไฟฟVาส�วนภูมิภาค  
 

 3.4.6.3 ผลการศึกษา 
 

 1) ระดับจังหวัด การใช�พลังงานไฟฟVาของจังหวัดชัยภูมิทั้งหมด อยู�ในความดูแลของการไฟฟVา 
ส�วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา)  ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 4 จังหวัด ได�แก�  
นครราชสีมา บุรีรัมย& ชัยภูมิ และสุรินทร& ทั้งนี้จังหวัดชัยภูมิ มีการใช�กระแสไฟฟVา 350 ล�านหน�วย มีผู�ใช�ไฟฟVา 
231,237 ราย โดยมีขอบเขตการรับกระแสไฟฟVาจากแหล�งผลิตต�างๆ 4 แห�ง คือ กระแสไฟฟVาจาก กฟผ.  
เขื่อนจุฬาภรณ& กระแสไฟฟVาจากสถานีจ�ายไฟฟVาย�อยอําเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก�น กระแสไฟฟVาจากสถานี
จ�ายไฟฟVาย�อยอําเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก�น และกระแสไฟฟVาย�อยจากจังหวัดนครราชสีมา หน�วยงาน 
ที่เก่ียวข�องกับการกระจายไฟฟVาในจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด�วย 
  (1) การไฟฟVาส�วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ (กฟภ.)  ซึ่งมหีน�วยงานสาขาย�อยดังนี้  
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาย�อยบ�านเขว�า (กฟย.)  
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาแก�งคร�อ (กฟส.) 
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาจัตุรัส (กฟส.)  
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดง (กฟส.)  
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาบําเหน็จณรงค& (กฟส.)  
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  (2) การไฟฟVาส�วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว (กฟภ.)  ซึง่มีหน�วยงานสาขาย�อยดงันี้ 
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาย�อยคอนสาร (กฟย.) 
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาย�อยบ�านแท�น (กฟย.) 
   - การไฟฟVาส�วนภูมิภาคสาขาเกษตรสมบูรณ& (กฟส.) 

 2) ระดับอําเภอ พื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&อยู�ในเขตพื้นที่อําเภอคอนสาร 

ซึ่งอยู�ในเขตพื้นที่ให�บริการไฟฟVาของการไฟฟVาส�วนภูมิภาคอําเภอคอนสาร โดยรับไฟมาจากการไฟฟVา 
ส�วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ และให�บริการครอบคลุมทุกตําบลในอําเภอคอนสาร มีเสาไฟฟVาพาดสายตามถนน
ซอยในหมู�บ�านผ�านหน�าบ�านประชาชนทุกครัวเรือน จากสถิติผู�ใช�ไฟฟVาของการไฟฟVาส�วนภูมิภาค อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ ป(งบประมาณ 255 อําเภอคอนสารมีจํานวนผู�ใช�ไฟฟVาจํานวนทั้งสิ้น 13,739 ราย มีอัตราการใช�
ไฟฟVารวมเท�ากับ 13.244 ล�านกิโลวัตต&ต�อช่ัวโมง โดยเปQนการใช�สําหรับที่อยู�อาศัยมากที่สุด 10.053 ล�าน
กิโลวัตต&ต�อช่ัวโมง คิดเปQนร�อยละ 75.91 ของปริมาณการใช�ไฟฟVาจากทุกกิจกรรมของอําเภอคอนสาร 
รองลงมาเปQนการใช�ในสถานธุรกิจและอุตสาหกรรม และสถานที่ราชการและสาธารณะเท�ากับ 3.085 และ 
0.107 ล�านกิโลวัตต&ต�อช่ัวโมง ตามลําดับ คิดเปQนร�อยละ 23.29 และ 0.80 ตามลําดับ ทั้งนี้ปRจจุบันการไฟฟVา
ส�วนภูมิภาคสามารถให�บริการไฟฟVาได�ครบทุกพื้นที่ของอําเภอคอนสารแล�ว มีรายละเอียดการใช�ไฟฟVาใน

ประเภทต�างๆ ดังตารางท่ี 3.4-11 
 

ตารางท่ี 3.4-11  การจําหน7ายกระแสไฟฟ!า จําแนกตามประเภทผู3ใช3ของอําเภอคอนสาร 
ปMงบประมาณ 2555 

ประเภทผู3ใช3ไฟฟ!า การจําหน7ายกระแสไฟฟ!า (ล3านกิโลวัตต./ช่ัวโมง) 
1. ท่ีอยู�อาศัย 10.053 

2. สถานธุรกิจและอุตสาหกรรม 3.085 

3. สถานท่ีราชการและสาธารณะ 0.107 

4. อื่นๆ - 

รวมปริมาณการใช3ทั้งหมด 13.245 
ท่ีมา : การไฟฟVาส�วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ, 2557 
 

3.4.7 การจัดการของเสยี 
 

 3.4.7.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
   
 1) เพื่อศึกษาข�อมูลด�านการจัดการของเสีย ได�แก� น้ําเสีย และขยะมูลฝอยจากแหล�งกําเนิดประเภท
ต�างๆ ในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่มีผลต�อระบบการจัดการของเสียของท�องถ่ิน 
และผลกระทบจากการจัดการของเสียของโครงการที่มีผลกระทบต�อคุณภาพน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ 
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 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบด�านการจัดการของเสีย
จากการดําเนินโครงการ  
 

 3.4.7.2 วิธีการศึกษา 
   
 1) ลักษณะของเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก�อสร�างโครงการและจากกิจกรรมของคนงานก�อสร�าง
ในช�วงที่มีการดําเนินการก�อสร�างทั้งประเภทและปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในแต�ละวัน รวมทั้งแนวทางการจัดการ
ของเสียจากโครงการ 
 2) รวบรวมข�อมูลความสามารถในการจัดการของเสยีของหน�วยงานท�องถ่ินที่เก่ียวข�อง เช�น เทศบาล
ตําบลทุ�งลุยลาย และ อบต.โนนทอง เปQนต�น 
 

 3.4.7.3 ผลการศึกษา 
   
 การศึกษาสภาพปRจจุบันด�านการจัดการของเสียที่เสนอในรายงาน ประกอบด�วย การรวบรวมข�อมูล
จากหน�วยงานที่เก่ียวข�อง เก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอย โดยเฉพาะบริเวณตําบลทุ�งลุยลาย 
ซึ่งเปQนตําบลที่ตั้งโครงการ รวมทั้งการสอบถามประชาชนที่เก่ียวข�องกับการจัดการของเสีย สรุปได�ดังนี้ 

 1) การจัดการน้ําเสีย การจัดการของเสียบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
และชุมชนในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ แสดงดังนี้ 
  (1) พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.และพื้นท่ีใกล3เคียง บริเวณที่ตั้ง

โครงการมีสภาพเปQนพื้นที่ว�างต�อเนื่องกับเขื่อนจุฬาภรณ&และอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม ในขอบเขตพื้นที่ 
กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ& มีบ�านพักและอาคารสํานักงานของ กฟผ. ซึ่งมีกิจกรรมการใช�น้ํา อาทิ การล�างภาชนะต�างๆ 
การใช�ห�องน้ํา การรดน้ําต�นไม� เปQนต�น โดยน้ําจากห�องน้ํา-ห�องส�วมถูกระบายลงบ�อเกรอะและบ�อซึม  
ไม�ได�ระบายลงอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&หรือลําน้ําที่อยู�บริเวณใกล�เคียง 

  (2) พื้นท่ีชุมชนตําบลทุ7งลุยลาย เปQนชุมชนที่อยู�ใกล�กับที่ตั้งโครงการมากที่สุดโดยอยู�ห�างไป
ทางด�านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร ป( พ.ศ. 2557 ตําบลทุ�งลายมีจํานวน 2,060 ครัวเรือน กิจกรรม
การใช�น้ํามีลักษณะเช�นเดียวกับชุมชนท่ัวไป ได�แก� การซักล�าง การอาบน้ํา และการใช�ห�องน้ํา จากการสอบถาม
ประชาชนและตรวจสอบในภาคสนาม สรุปได�ว�า ปRจจุบันยังไม�มีปRญหาด�านการจัดการน้ําเสีย น้ําที่ใช�ซักล�าง 
อาบ ทําความสะอาดต�างๆ จะถูกระบายและซึมลงพื้นดิน ส�วนน้ําจากห�องส�วม ถูกระบายลงบ�อเกรอะบ�อซึม 

 2) การจัดการขยะมูลฝอย ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลด�านการจัดการขยะมูลฝอยจาก

หน�วยงานที่เก่ียวข�อง รวมทั้งสอบถามและสังเกตการณ&ในภาคสนามบริเวณขอบเขตพื้นที่เขื่อน กฟผ.จุฬาภรณ&  
และชุมชนในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สรุปได�ว�า 
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  (1) พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. ในพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ&ซึ่ง

เปQนที่ตั้งโครงการ มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมต�างๆ ของอาคารสํานักงาน บ�านพัก ร�านอาหาร ซึ่งปRจจุบัน 
กฟผ. ได�ดําเนินการจัดเก็บและรวบรวมแล�วนําไปทิ้งบริเวณที่ทิ้งขยะในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟผ. และไม�มี
การทิ้งลงอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& จากการสอบถามเจ�าหน�าที่ กฟผ. ได�ให�ข�อมูลว�าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจาก
กิจกรรมต�างๆ ในเขื่อนจุฬาภรณ&ยังมีจํานวนน�อย ประกอบกับ กฟผ. ได�รณรงค&ให�มีการคัดแยกขยะส�วนที่
สามารถนํากลับมาใช�ใหม�ได�จําพวกขวดพลาสติก ขวดแก�ว กระดาษ เพื่อนําไปจําหน�ายแก�ร�านรับซื้อของเก�า 
ส�วนขยะจากร�านอาหารและการบริโภคที่ไม�สามารถนํากลับมาใช�ได�จะถูกฝRงกลบในบ�อดิน ปRจจุบันการจัดการขยะ
มูลฝอยในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ&จึงยังไม�มีปRญหา 
  (2) พื้นท่ีชุมชนตําบลทุ7งลุยลาย กิจกรรมที่ก�อให�เกิดขยะมูลฝอย ได�แก� การบริโภคอาหารของ

ครัวเรือน การกําจัดก่ิงไม� ใบไม� วัชพืช บริเวณรอบบ�าน การกําจัดขยะมูลฝอยในปRจจุบัน  แยกเปQน 2 ส�วน คือ  
เศษกระดาษ ถุงพลาสติก ขวด กระป�องบางส�วนได�ถูกเก็บรวบรวมไปขาย และบางส�วนถูกนําไปทิ้งในภาชนะรองรับ 
มูลฝอยที่เทศบาลตําบลทุ�งลุยลายจัดเตรียมไว�ให� เพื่อรวบรวมก�อนนําไปเทกองบริเวณที่ทิ้งขยะ ส�วนเศษก่ิงไม� 
ใบไม� และวัชพืชถูกทิ้งไว�ให�แห�งแล�วเผา ปRจจุบันเทศบาลตําบลทุ�งลุยลายมีรถเก็บขนมูลฝอยจํานวน 1 คัน สถานที่
กําจัดมูลฝอยของเทศบาลอยู�ในเขตหมู�ที่ 1 บ�านทุ�งลุยลายเปQนสาธารณะประโยชน&มีพื้นที่ประมาณ 2 ไร�  
 

3.4.8 การป!องกันและระงับอุบัติภัย 
 

 3.4.8.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
   
 1) ศึกษาข�อมูลลักษณะกิจกรรมของการดําเนินโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
การจัดการปVองกันและระงับอุบัติภัย 
 2) ศึกษาข�อมูลด�านความสามารถในการปVองกันและระงับอุบัติภัยของหน�วยงานที่มีเขตรับผิดชอบ 
ในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล�เคียงที่คาดว�าจะได�รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
 3) เสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในด�านการปVองกัน
และระงับอุบัติภัย 
 

 3.4.8.2 วิธีการศึกษา 
   
 รวบรวมข�อมูลจํานวนบุคลากร อุปกรณ&ด�านการปVองกันและระงับอุบัติภัยของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง 
ได�แก� องค&กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (ตําบลทุ�งลุยลาย และตําบลโนนทอง) และระดับอําเภอ (อําเภอคอนสาร และ
อําเภอเกษตรสมบูรณ&) ข�อมูลที่รวบรวม ได�แก� จํานวนพนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ& จํานวนยานพาหนะ 
และสถิติการเกิดสาธารณภัยบริเวณใกล�เคียงที่ตั้งโครงการ 
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 3.4.8.3 ผลการศึกษา 

 

 1) จํานวนบุคลากรและอุปกรณ. จากการรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงานที่เก่ียวข�องกับการระงับ
อุบัติภัยต�างๆ ที่อยู�ใกล�เคียงพื้นที่ตั้งโครงการ คือ เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย และองค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง 
รวมถึงหน�วยงานที่อยู�ในพื้นที่ใกล�เคียงที่สามารถให�การช�วยเหลือสนับสนุนได�คือ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ&  

สรุปจํานวนบุคลากร รวมถึงอุปกรณ&และยานพาหนะที่ใช�ในการปฏบัิติหน�าที่ ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-12 และ

รูปท่ี 3.4-10 สรุปได�ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  3.4-12  บุคลากรและยานพาหนะท่ีใช3ในการป!องกันและระงับอบุัติภัย 
          ขององค.กรปกครองส7วนท3องถิ่นในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

หน7วยงาน 
บุคลากร ยานพาหนะ/อุปกรณ. 

ประเภท 
จํานวน 
(คน) 

ประเภท 
จํานวน  

(คัน/เครื่อง) 
1. กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ& 1/ พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 6 รถบรรทุกนํ้า 1 

 พนักงานขับรถดับเพลิง 2 รถดับเพลิง 1 

 พนักงานขับรถพยาบาล 6 รถพยาบาล 1 

 เจ�าหน�าท่ีสถานพยาบาล 2 รถบรรทุก 1 
   ติดเครน  

   ถังดับเพลิงมือถือ 104 

   ถังทราย 2 

2. ทต. ทุ�งลุยลาย 2/ 

พนักงานขับรถบรรทุกนํ้า 1 รถบรรทุกนํ้า 1 

อาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือน  67 รถกู�ชีพ 1 

พนักงานขับรถกู�ชีพ 1 - - 

ตํารวจบ�าน 11 - - 

3. อบต. โนนทอง 3/ 

พนักงานดับเพลิง 2 รถดับเพลิง 1 

อาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือน 64 - - 

หน�วยกู�ภัย 10 - - 

หน�วยกู�ชีพ 35 - - 

ท่ีมา :  1/ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ&, 2557 
 2/ เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย, 2557 
 3/ องค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง, 2557 
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ยานพาหนะที่ใช�ในการระงับอบัุติภัยของ ทต. ทุ�งลยุลาย 

  
รถดับเพลิงของ อบต. โนนทอง รถกู�ภัยของ อบต. โนนทอง 

 รูปท่ี 3.4-10 ยานพาหนะท่ีใช3ในการป!องกันและระงับอุบัติภัยขององค.กรปกครองส7วนท3องถิ่น 
     ท่ีอยู7ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ และพื้นท่ีใกล3เคียง 
 

  1.1) การไฟฟ!าฝ8ายผลิตแห7งประเทศไทย เขื่อนจุฬาภรณ. มีบุคลากรและอุปกรณ&พร�อมและ
เพียงพอต�อการให�บริการปVองกันและระงับอุบัติภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่เขื่อนจุฬาภรณ&และบริเวณใกล�เคียงได� 
อุปกรณ& ได�แก� รถบรรทุกน้ํา รถดับเพลิง รถพยาบาล รถบรรทุกติดเครน อย�างละ 1 คัน นอกจากนั้นยังมี 
ถังดับเพลิงมือถือจํานวน 104 ถัง 

  1.2) เทศบาลตําบลทุ7งลุยลาย  มีบุคลากรและอุปกรณ&ที่พร�อมจะให�บริการปVองกันและระงับ
อุบัติภัย โดยมีพนักงานขับรถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คน อยู�ประจํารถบรรทุกน้ําจํานวน 1 คัน พนักงานขับรถกู�ชีพ
จํานวน 1 คน ประจํารถกู�ชีพ 1 คัน นอกจากนี้ยังมีอัตรากําลังที่เกิดจากมวลชนจัดตั้งขึ้นเพื่อช�วยดูแล 
ความปลอดภัย และเปQนกองกําลังสนับสนุนให�กับหน�วยงานหลักคือ อาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือน จํานวน 
67 คน และตํารวจบ�านจํานวน 11 คน โดย เทศบาลตําบลทุ�งลุยลายมีระยะห�างกับตําแหน�งที่ตั้งโครงการประมาณ 
20 กิโลเมตร ใช�เวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาทีถึงที่ตั้งโครงการ 
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  1.3) องค.การบริหารส7วนตําบลโนนทอง มีพนักงานดับเพลิงจํานวน 2 คน อยู�ประจํารถดับเพลิง

จํานวน 1 คัน นอกจากนี้ยังมีอัตรากําลังของประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช�วยดูแลความปลอดภัย และเปQนกองกําลัง
สนับสนุนให�กับหน�วยงานหลักคือ อาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือน จํานวน 64 คน หน�วยกู�ภัยจํานวน 10 คน 
และหน�วยกู�ชีพจํานวน 35 คน การเดินทางจากองค&การบริหารส�วนตําบลโนนทองไปยังที่ตั้งโครงการ  
ใช�เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที (ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร) ดังนั้นในการระงับและบรรเทาอุบัติภัย
ในพื้นที่ตั้งโครงการจึงเปQนการช�วยเหลือในลักษณะสนับสนุนหน�วยงานที่อยู�ใกล�พื้นที่โครงการเท�านั้น 

 2) สถิติด3านสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิได�เกิดฝนตกต�อเนื่องระหว�างวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ. 
2556 ทําให�เกิดน้ําปNาไหลหลาก น้ําท�วมฉับพลัน น้ําล�นตลิ่ง ในพื้นที่ 5 อําเภอ พื้นที่อําเภอคอนสารและ 
อําเภอเกษตรสมบูรณ& ซึ่งเปQนพื้นที่ศึกษาของโครงการ ผลกระทบจากอุทกภัยดังกล�าว สรุปดังนี้ 

  2.1) อําเภอคอนสาร เกิดฝนตกต�อเนื่องในวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556 และพื้นที่ส�วนใหญ�ของ
อําเภอคอนสารเปQนพื้นที่ภูเขาสูง จึงทําให�เกิดน้ําปNาไหลหลาก น้ําท�วมฉับพลัน น้ําล�นตลิ่ง ไหลเข�าท�วม
บ�านเรือนของราษฎร และพื้นที่การเกษตรใน 8 ตําบล 47 หมู�บ�าน โดยพื้นที่ตําบลทุ�งลุยลายซึ่งเปQนที่ตั้งโครงการ  
มีพื้นที่หมู�ที่ 5 บ�านหนองเชียงรอดใต� และหมู�ที่ 6 บ�านโนนศิลา ได�รับผลกระทบจากเหตุการณ&ดังกล�าว โดยอําเภอ
คอนสาร องค&การบริหารส�วนท�องถ่ิน อาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือน (อป.พร.) มูลนิธิต�างๆ ในพื้นที่ 
ให�การช�วยเหลือเบื้องต�นแก�ชาวบ�าน 

  2.2) อําเภอเกษตรสมบูรณ. เกิดฝนตกอย�างต�อเนื่องระหว�างวันที่ 19-22 กันยายน พ.ศ. 2556  
ทําให�เกิดน้ําปNาไหลหลาก น้ําล�นตลิ่ง ในพื้นที่ 10 ตําบล 67 หมู�บ�าน โดยพื้นที่ในตําบลโนนทอง ซึ่งอยู�ในพื้นที่
ศึกษาโครงการ มีพื้นที่หมู�ที่ 6 บ�านกลาง หมู�ที่ 7 บ�านแก�งตาดไซ ได�รับความเสียหายจากเหตุการณ&คร้ังนี้  
โดยอําเภอเกษตรสมบูรณ& องค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง ผู�ใหญ�บ�านในพื้นที่อาสาสมัครปVองกันภัย 
ฝNายพลเรือน (อป.พร.) และอาสาสมัครอื่นๆ เข�าให�การช�วยเหลือเบื้องต�นแก�ชาวบ�าน 
 

3.4.9  การจัดการลุ7มน้ํา   
 

3.4.9.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

1)  ศึกษาระบบนิเวศของลุ�มน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการในลักษณะการวิเคราะห&ข�อมูลแบบ 
องค&รวม (Integration data analysis) แนวทางการกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา มาตรการใช�ที่ดินในช้ันคุณภาพ 
ลุ�มน้ํา มาตรการใช�ที่ดินของรัฐ สภาพการใช�ที่ดินในปRจจุบัน และข�อมูลที่เก่ียวข�องกับการจัดการลุ�มน้ํา 

2)  ศึกษาสถานภาพ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการพัฒนา
โครงการ ซึ่งทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร�าง และหน�าที่ของระบบนิเวศในลุ�มน้ํา 

3)  เสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นต�อการจัดการลุ�มน้ํา 
ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปQนรูปธรรม และสอดคล�องกับ
สถานการณ&ปRจจุบัน หากข�อมูลสภาพแวดล�อมในพื้นที่โครงการมีสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได�ศึกษาไว� 
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3.4.9.2 วิธีการศึกษา 
 
การศึกษาและสํารวจข�อมูลการจัดการลุ�มน้ําดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ศึกษาของโครงการโรงไฟฟVา

พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& จังหวัดชัยภูมิ ที่คาดว�าจะได�รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ รวมถึงพื้นที่
รับน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�มที่ก�อสร�างปcดก้ันลําน้ําพรม โดยเขื่อนจุฬาภรณ&จะระบายน้ําลงสู�น้ํา
พรมแล�วไหลตามลําดับ เปQนระยะทาง 40 กิโลเมตรจึงลงสู�เขื่อนห�วยกุ�ม จากลักษณะการบริหารจัดการน้ําของ
เขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�มที่มีความสัมพันธ&กัน จึงได�กําหนดพื้นที่ศึกษาด�านการจัดการลุ�มน้ําให�

ครอบคลุมถึงพื้นที่รับน้ําของเขื่อนห�วยกุ�ม ดังแสดงในรูปท่ี 3.4-11 สําหรับประเด็นที่ศึกษาด�านการจัดการลุ�มน้ํา 

ประกอบด�วย 
- ลักษณะทางกายภาพของลุ�มน้ําที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการ เพื่อศึกษาความสัมพันธ&ของ 

ช้ันคุณภาพน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่โดยรอบ ความสอดคล�องของการพัฒนาโครงการ และ
ข�อกําหนดการใช�ประโยชน&ที่ดินในพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ�มน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ 

- สถานภาพและประเมินความความสําคัญของพื้นที่ลุ�มน้ําที่อาจได�รับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการทั้งการเปลี่ยนแปลงด�านโครงสร�าง หน�าที่ และการบริการของระบบนิเวศในลุ�มน้ํา 

 
สําหรับวิธีการศึกษาด�านการจัดการลุ�มน้ํา มีดังนี้ 
(1)  รวบรวม และทบทวนข�อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข�องกับโครงการ และการปรับปรุงข�อมูลพื้นฐาน 

ที่สําคัญต�างๆ ให�ทันสมัย ซึ่งเปQนข�อมูลที่มีความสัมพันธ& และเก่ียวข�องกับการศึกษาด�านการจัดการลุ�มน้ํา 
(2)  รวบรวมข�อมูลเชิงแผนที่ซึ่ งเก่ียวข�องกับการศึกษาด�านการจัดการลุ�มน้ํ าจากการศึกษา 

ปRจจัยสิ่งแวดล�อมอื่นๆ ที่เก่ียวข�อง เช�น แผนที่สภาพภูมิประเทศ (Topographic Map) ตําแหน�งที่ตั้งโครงการ 
(Project Location) แผนที่การใช�ประโยชน&ที่ดิน (Land Use Map) แผนที่ดิน (Soil Map) แผนที่ธรณีวิทยา 
(Geological Map) แผนที่การกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา (Watershed Classification Map) แผนที่เส�นน้ําฝนเท�า 
(Isohyetal Map) เปQนต�น 

(3)  รวบรวม และวิเคราะห&ข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ด�านลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา และ 
อุทกวิทยาของพื้นที่ลุ�มน้ําศึกษา หรือพื้นที่ใกล�เคียงที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการ จากหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�อง 
เช�น กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย กรมปNาไม�  
กรมอุทยานแห�งชาติ  สัตว&ปNาและพันธุ&พืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร&  และสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) เปQนต�น เพื่อใช�เปQนข�อมูลประกอบในการศึกษา 

(4)  การกําหนดขอบเขตพื้นที่ลุ�มน้ําศึกษา ใช�ขอบเขตของพื้นที่ลุ�มน้ําตัวแทนซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 
ศึกษาโครงการ พร�อมทั้งศึกษาลักษณะภูมิศาสตร&กายภาพของพื้นที่ลุ�มน้ํา (Watershed Physiography) 

(5)  ศึกษาการกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ําที่เก่ียวข�องกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ รวมทั้งศึกษาลักษณะ
การใช�ประโยชน&ที่ดิน พร�อมทั้งวิเคราะห&สภาพ และสัดส�วนของพื้นที่การใช�ที่ดินในลักษณะที่เก่ียวข�องกับการ
จัดการลุ�มน้ํา 
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(6)  วิเคราะห&ข�อมูลด�านลักษณะภูมิศาสตร&กายภาพ อุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา การใช�ประโยชน&ที่ดิน  
และศักยภาพการให�น้ําที่เกิดขึ้นในสภาพปRจจุบัน  เปQนต�น  

(7)  ประเมินสถานภาพของลุ�มน้ํา และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
โครงการ โดยพิจารณาจากข�อมูลด�านการใช�ประโยชน&ที่ดินในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ลุ�มน้ํา ช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา 
ลักษณะ และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการในด�านการชะล�างพังทลายของดิน และ 
การสูญเสียดินตะกอนในพื้นที่ลุ�มน้ํา 

(8)  เสนอแนะมาตรการปVองกันแก�ไขผลกระทบสิ่งแวดล�อมที่อาจเกิดขึ้นต�อการจัดการลุ�มน้ํา ตลอดจน
กําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ เปQนรูปธรรม และเหมาะสมกับสถานการณ&ปRจจุบัน 

 

3.4.9.3 ผลการศึกษา 
 

1)  การรวบรวมข3อมูลทุติยภูมิ จากการทบทวนเอกสาร และการรวบรวมข�อมูลที่เก่ียวข�องกับ 
พื้นที่โครงการจากหน�วยงานต�างๆ มีข�อมูลในส�วนของการกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ําในบริเวณพื้นที่โครงการ 
และพื้นที่ลุ�มน้ําศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1) การกําหนดชั้นคุณภาพลุ7มน้ําท่ัวไป การกําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ําเปQนการแบ�งเขตพื้นที่
ภายในลุ�มน้ําโดยพิจารณาจากลกัษณะทางภูมศิาสตร&กายภาพ และศักยภาพทางอุทกวิทยา และทรัพยากรธรรมชาติ 
เพื่อประโยชน&ในการจัดการทรัพยากร และสิ่งแวดล�อมอย�างมีประสิทธิภาพในลุ�มน้ํานั้นๆ ซึ่งการจําแนก 
ช้ันคุณภาพลุ�มน้ํา มติคณะรัฐมนตรีได�กําหนดออกเปQน 5 ระดับ (เกษม, 2539; สามัคคี, 2539) ดังนี้ 

(1) พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 พื้นที่ลุ�มน้ําที่ควรสงวนไว�เปQนพื้นที่ต�นน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจาก
อาจมีผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช�ที่ดินได�ง�าย และรุนแรง มีการแบ�งออกเปQน 
2 ระดับช้ัน ได�แก� 

-  พื้นที่ลุ�มน้ําช้ัน 1 เอ เปQนพื้นที่ต�นน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปNาสมบูรณ& ในช�วงต�างๆ โดยเปQน 
การกําหนดจากสภาพปNาไม�ปกคลุมในป( พ.ศ. 2525 สําหรับลุ�มน้ําปcง วัง ยม น�าน ชี มูล และลุ�มน้ําภาคใต� 
สภาพปNาปกคลุมในป( พ.ศ. 2528 สําหรับลุ�มน้ําภาคตะวันออก และสภาพปNาปกคลุมในป( พ.ศ. 2531 สําหรับ 
ลุ�มน้ําภาคตะวันตก ภาคกลาง ลุ�มน้ําปNาสัก ลุ�มน้ําภาคเหนือ และตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ�มน้ําส�วนอื่นๆ  
(ลุ�มน้ําชายแดน) 

-  พื้นที่ลุ�มน้ําช้ัน 1  บี  พื้นที่ที่สภาพปNาส�วนใหญ�ได�ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง
เพื่อการพัฒนา หรือการใช�ที่ดินรูปแบบอื่นก�อนป( พ.ศ. 2525 

(2) พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 2 เปQนพื้นที่ที่เหมาะต�อการเปQนต�นน้ําลําธารในระดับรองจากลุ�มน้ําช้ันที่ 1 
ซึ่งสามารถนําพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันนี้ไปใช�เพื่อประโยชน&ที่สําคัญอย�างอื่นได� เช�น การทําเหมืองแร� และการปNาไม� เปQนต�น 

(3) พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 3 พื้นที่ที่สามารถใช�ประโยชน&ได�ทั้งการทําไม� เหมืองแร� และการปลูกพืช
กสิกรรมประเภทไม�ยืนต�น  

(4) พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 4 สภาพปNาของลุ�มน้ําช้ันนี้ได�ถูกบุกรุกแผ�วถางเปQนที่ใช�ประโยชน&เพื่อ

กิจการพืชไร�เปQนส�วนใหญ� 
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(5)  พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 5 พื้นที่เปQนที่ราบ หรือที่ลุ�มหรือ เนินลาดเอียงเล็กน�อย และส�วนใหญ� 

ปNาไม�ได�ถูกแผ�วถางเพื่อประโยชน&ด�านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา และกิจการอื่นไปแล�ว 

1.2) การกําหนดชั้นคุณภาพลุ7มน้ําท่ีเกี่ยวข3องกับบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ คณะรัฐมนตรี

มีมติเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 เรื่องมติคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติ เรื่องการกําหนดช้ันคุณภาพ

ลุ�มน้ํามูลและชี และข�อเสนอแนะมาตรการการใช�ที่ดินในเขตลุ�มน้ํา โดยลุ�มน้ํามูลและชีมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 

118,624.67 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อําเภอคอนสาร อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ และพื้นที่

อ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ที่มีอยู�แล�ว (เขื่อนจุฬาภรณ&ก�อสร�างแล�วเสร็จป( พ.ศ. 2515) โดยอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&

และบริเวณโดยรอบถูกกําหนดเปQนพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ส�วนที่ตั้งโครงการซึ่งอยู�ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&ถูกกําหนดเปQน

พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 บี (หมายถึง พื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ที่สภาพปNาส�วนใหญ�ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนไปเพื่อ

พัฒนาการใช�ที่ดินรูปแบบอื่น ก�อนหน�าป( พ.ศ. 2525) ทั้งนี้พื้นที่โครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 

มีพื้นที่ประมาณ 1 ไร� ซึ่งเปQนสัดส�วนเพียงร�อยละ 2.31 x 10-5 ของพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ในลุ�มน้ํามูลและชี 

(4,336,050 ไร�) 

1.3)  ข3อเสนอแนะมาตรการการใช3ท่ีดินในเขตลุ7มน้ํามูลและชี จากมติคณะรัฐมนตรีเรื่องการ

กําหนดช้ันคุณภาพลุ�มน้ํามูลและชีมีข�อเสนอแนะมาตรการการใช�ที่ดิน สรุปดังนี้  

 (1) มาตรการการใช�ที่ดินในพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 เอ มติคณะรัฐมนตรีเห็นควรไม�ให�มีการใช�

พื้นที่ในทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไว�เปQนพื้นที่ต�นน้ําลําธารอย�างแท�จริง ตลอดจนให�หน�วยงานที่เก่ียวข�อง

บํารุงรักษาปNาธรรมชาติที่มีอยู� และระงับการอนุญาตทําไม�เด็ดขาด และให�ดําเนินการปVองกันการลักลอบ 

ตัดไม�ทําลายปNาอย�างเข�มงวดกวดขัน 

 (2) มาตรการการใช�ที่ดินในพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 บี มติคณะรัฐมนตรีเห็นควรให�มีมาตรการ 

การใช�ที่ดิน ดังนี้ 

  - พื้นที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพ เพื่อประกอบการเกษตรกรรม (ยกเว�นการปลูกปNา)

รูปแบบต�างๆ ไปแล�ว ให�หน�วยงานที่เก่ียวข�องร�วมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใช�ที่ดินให�สอดคล�อง 

กับนโยบายของรัฐ ทั้งด�านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล�อม 

  - บริเวณใดที่ได�รับการพัฒนาเพื่อทําแหล�งพักผ�อนหย�อนใจรูปแบบต�างๆ ไปแล�ว  

หากจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด จะต�องดําเนินการวางแผนใช�ที่ดินให�สอดคล�องกับสภาพธรรมชาติ 

ในลักษณะที่เอื้ออํานวยต�อการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและการอนุรักษ&ธรรมชาติ 

  - บริเวณพื้นที่ใดซึ่งเปQนที่รกร�างว�างเปล�า ไม�มีการใช�ประโยชน&แล�ว ให�หน�วยงาน 

ที่เก่ียวข�องดําเนินการปลูกปNาฟ��นฟูสภาพต�นน้ําลําธารอย�างรีบด�วน  

  - ในกรณีที่ส�วนราชการใดมีความจําเปQนต�องใช�ที่ดินอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�ในโครงการ 

ที่มีความสําคัญต�อเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติแล�ว ให�ส�วนราชการเจ�าของโครงการดังกล�าวนํา

โครงการนั้น เสนอต�อหน�วยงานที่เก่ียวข�อง และจัดทํารายงานการวิเคราะห&ผลกระทบสิ่งแวดล�อมของ

โครงการ เสนอต�อคณะกรรมการสิ่งแวดล�อมแห�งชาติเพื่อพิจารณาต�อไป  
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 (3) มาตรการการใช�ที่ดินของพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรให�มีมาตรการ

คือ การใช�พื้นที่ทํากิจการปNาไม�และเหมืองแร� หรือกิจการอื่นที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและความมั่นคง 

ของประเทศอย�างแท�จริง และได�รับการรับรองจากหน�วยงานที่รับผิดชอบแล�ว ว�าไม�สามารถหลีกเลี่ยงหรือ

หาพื่นที่ดําเนินการที่อื่นได� ควรอนุญาตให�ได�แต�จะต�องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช�ที่ดินเพื่อการนั้นๆ 

อย�างเข�มงวดกวดขัน และเปQนไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการ เพื่อมิให�เกิดความเสียหายแก�พื้นที่ต�นน้ํา

ลําธารและพื้นที่ตอนล�างอย�างเด็ดขาด และหลีกเลี่ยงการใช�ที่ดินเพื่อกิจการทางด�านเกษตรกรรม 

 (4) มาตรการการใช�ที่ดินของพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 3 เห็นควรให�การใช�พื้นที่ทํากิจการปNาไม� 

เหมืองแร� เกษตรกรรม หรือกิจการอื่นๆ อนุญาตให�ได� แต�ต�องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอย�างเข�มงวด 

ให�เปQนไปตามหลักอนุรักษ&ดินและน้ํา ส�วนการใช�ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในช้ันคุณภาพลุ�มน้ํานี้จะต�องปฏิบัติ

ตามมาตรการอนุรักษ&ดินและน้ําที่ถูกต�อง   

 (5) มาตรการการใช�ที่ดินของพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 4 เห็นสมควรให�ใช�พื้นที่ทําเหมืองแร� ปNาไม� 

และกิจการอื่นๆ ให�อนุญาตได�ตามปกติ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการโดยเคร�งครัด ส�วนการใช�

ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในช้ันคุณภาพลุ�มน้ํานี้จะต�องปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ&ดินและน้ํา 

 (6) มาตรการการใช�ที่ดินในพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 5 เห็นควรให�ใช�พื้นที่ทํากิจการปNาไม� เหมืองแร� 

เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ให�อนุญาตได�ตามปกติ 

 2) ผลการวิเคราะห.ข3อมูล  จากการรวบรวมข�อมูลที่เก่ียวข�องกับการจัดการลุ�มน้ํา และวิเคราะห&

ด�วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร&  สรุปผลการวิเคราะห&ข�อมูลได�ดังนี้ 

  2.1)  ลักษณะทางกายภาพของลุ7มน้ํา  โครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&ตั้งอยู�

บริเวณท�ายเขื่อนติดกับอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมที่ไหลลงสู�ลําน้ําพรม โดยลําน้ําพรมเปQนลําน้ําสาขา 

ของแม�น้ําชี (รูปท่ี 3.4-11) พื้นที่ศึกษาโครงการเปQนพื้นที่รับน้ําของอ�างเก็บน้ําจุฬาภรณ&จนถึงเขื่อนห�วยกุ�ม  

มีเนื้อที่ 812.80 ตารางกิโลเมตร หรือเท�ากับ 508,000 ไร�   

   ลักษณะภูมิประเทศส�วนใหญ�เปQนเทือกเขาสลับซับซ�อน มีเทือกเขาเพชรบูรณ& ซึ่งก้ันเขตแดน

ระหว�างภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จุดสูงสุดคือ คือ ยอดเขาขุนน้ําพายมีความสูงระดับ 1,143 ม.รทก. 

ซึ่งเปQนแหล�งต�นน้ําลําธารของลําน้ําพรมและอีกหลายสาย เช�น น้ําปNาสัก น้ําเชิญ และน้ําชี เปQนต�น  จัดได�ว�า

เปQนพื้นที่ลุ�มน้ําขนาดกลาง มีความยาวเส�นขอบเขตลุ�มน้ํา (Perimeter) เท�ากับ 232.82 กิโลเมตร มีรูปร�างลุ�มน้ํา 

(Shape) เปQนรูปคล�ายพัด และรูปร�างลําน้ําสาขาทั้งหมดในพื้นที่รับน้ําเปQนแบบเส�น Vein ใบไม� (Dendritic Pattern) 

ความยาวลําน้ําสายหลักเท�ากับ 95.00 กิโลเมตร และความยาวลําน้ําทั้งหมดเท�ากับ 1,232.13 กิโลเมตร 

ลําน้ําสายหลักมีความลาดชัน 23.46 เปอร&เซ็นต&  มีทิศทางการไหลไม�แน�นอนและแยกสาขาต�างๆ ออกไป 

ตามสภาพภูมิประเทศที่สลับซับซ�อน ซึ่งเปQนรูปแบบการเรียงตัวของลําน้ําที่พบได�ท่ัวไปในประเทศไทย รายละเอียด

เก่ียวกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษาแสดงในตารางท่ี 3.4-13 
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ตารางท่ี 3.4-13 ลักษณะทางภูมิศาสตร.กายภาพของลุ7มน้ําท่ีศึกษา 
ลําดับท่ี ลักษณะทางภูมิศาสตร.กายภาพ หน7วย ผลวิเคราะห. 

1 พื้นท่ีลุ�มนํ้า (Watershed Area) ตร.กม. 812.80 

2 ความยาวเส�นขอบลุ�มนํ้า (Perimeter) กม. 232.82 

3 ระดับสูงสุด (Max. elevation) ม.รทก. 1,275.00 

4 ระดับตํ่าสุด (Min. elevation) ม.รทก. 291.00 

5 ความสูงเฉล่ีย (Mean Elevation) ม.รทก. 786.50 

6 ความลาดชันเฉล่ีย (Mean Slope) เปอร&เซ็นต& 23.46 

7 ทิศด�านลาด (Aspect) - ตะวันออกเฉียงใต� 

8 สัมประสิทธิ์ความกระชับ (Compactness Coefficient : Kc) - 2.29 

9 ความยาวเฉล่ียของลุ�มนํ้าเปQนเส�นตรง (Axial Length) กม. 41.50 

10 ค�า Form factor - 1.22 

11 รูปร�างของลุ�มนํ้า (Shape) - คล�ายพัด 

12 อัตราส�วนความแตกต�างระดับความสูงของลุ�มนํ้า (Relief Ratio : RR) ม./กม. 21.40 

13 รูปร�างลํานํ้า - Dendritic 

14 ความยาวลํานํ้าสายหลัก กม. 95.00 

15 ความยาวลํานํ้าท้ังหมด กม. 1,232.13 

16 ความหนาแน�นการระบายนํ้า (Dendritic Density : Dd) กม./ตร.กม. 1.52 

17 ความหนาแน�นของลําธาร (Stream Density : Ds) ลําธาร/ตร.กม. 0.83 
ท่ีมา : วิเคราะห&โดย บริษัท ปRญญา คอนซัลแตนท& จํากัด 
 

   ลุ�มน้ําที่ศึกษา มีค�าสัมประสิทธิ์ความกระชับ (Compactness Coefficient; Kc) เท�ากับ 2.29  
แสดงว�า พื้นที่ลุ�มน้ํามีรูปร�างไม�เปQนวงกลม  ส�วนค�า Form Factor (FF) มีค�าเท�ากับ 1.22 แสดงว�าพื้นที่ลุ�มน้ํา 
มีรูปร�างคล�ายพัด ลําธารลักษณะนี้มักอยู�ตามที่สูงชัน อัตราส�วนระหว�างจํานวนลําธารที่เปQน first order 
ทั้งหมด (Ds) เท�ากับ 0.86 เส�นต�อตารางกิโลเมตร และอัตราส�วนระหว�างความยาวของลําน้ําทั้งหมด 
ต�อพื้นที่ลุ�มน้ําหรือความหนาแน�นการระบายน้ํา (Dd) เท�ากับ 1.52 กิโลเมตรต�อตารางกิโลเมตร มีค�าอยู�
ระหว�าง 1 – 3 แสดงว�าลุ�มน้ําสามารถระบายน้ําได�ปานกลาง  ขณะที่พื้นที่ศึกษาเปQนลุ�มน้ําที่มีลักษณะคล�าย 
รูปพัด (FF>1) จึงส�งผลทําให�น้ําค�อยๆ ไหลลงสู�ลําธารสายหลักจากพื้นที่ต�นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําภายใน
ระยะเวลาพอสมควร โดยต�องพิจาณาจากค�าอื่นๆ ประกอบ เช�น ความลาดชันเฉลี่ย ความสูงเฉลี่ย และ 
ความลาดชันเฉลี่ยของลําน้ําสายหลัก เปQนต�น 

  2.2) การตรวจสอบชั้นคุณภาพลุ7มน้ําบริเวณท่ีตั้งโครงการ พื้นที่ตั้งโครงการซึ่งต�อเนื่องกับเขื่อน
จุฬาภรณ&และบริเวณพื้นที่รับน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�มมีสภาพภูมิประเทศเปQนเทือกเขาสลับซับซ�อน
จากการตรวจสอบกับฐานข�อมูลการจําแนกช้ันคุณภาพลุ�มน้ําของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล�อม ป( พ.ศ. 2543 พบว�าพื้นที่รับน้ําของเขื่อนจุฬาภรณ&และเขื่อนห�วยกุ�มส�วนใหญ�อยู�ในเขตพื้นทีลุ่�มน้ํา

ช้ันที่ 1 ถึงร�อยละ 99.05 ของพื้นที่ทั้งหมด ดงัตารางท่ี 3.4-14 พื้นที่ก�อสร�างโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขือ่น

จุฬาภรณ&มีขนาดเพียง 1 ไร� คิดเปQนสัดส�วนร�อยละ 0.0002 เมื่อเทียบกับพื้นที่ลุ�มน้ําช้ันที่ 1 ของลุ�มน้ําศึกษา (503,178 ไร�) 
  



 

 

 3-173 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

 ตารางท่ี 3.4-14 การจําแนกชั้นคุณภาพลุ7มน้ําบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
ช้ันคุณภาพลุ7มน้ํา เนื้อท่ี (ไร7) ร3อยละ 

1. ชั้น 1 เอ 451,175 88.81 

2. ชั้น 1 บี 52,003 10.24 

3. ชั้น 2 2,000 0.39 

4. ชั้น 3 87 0.02 

5. ชั้น 4 2,735 0.54 

รวมท้ังหมด 508,000 100.00 
  ท่ีมา: ประยุกต&จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม, 2543 

 
  อย�างไรก็ตาม แม�ว�าพื้นที่พัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&จะตั้งอยู�ในพื้นที่ 
ลุ�มน้ําช้ัน 1 บี แต�จากการตรวจสอบภาคสนาม พบว�าพื้นที่ตั้งโครงการมีขนาดเล็กเพียง 1 ไร� อยู�ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
ซึ่งในอดีตได�ถูกเปcดพื้นที่แผ�วถางและเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เดิมอย�างสิ้นเชิงเพื่อก�อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ& 
และอาคารประกอบตั้งแต�ป( พ.ศ. 2513 แล�วเสร็จในป( พ.ศ. 2515 โดย กฟผ. ได�ใช�ประโยชน&พื้นที่ดังกล�าว
อย�างสม่ําเสมอเนื่องจากเปQนที่ตั้งอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม โดยมีการแผ�วถางกําจัดวัชพืชอย�างสม่ําเสมอ 
ปRจจุบันจึงมีสภาพเปQนพื้นที่โล�งไม�มีต�นไม�ขึ้น โดยไม�อยู�ในเขตพื้นที่ปNาสงวนแห�งชาติเขตปNาอนุรักษ&เพิ่มเติม  
(ปNาโซน C) หรือเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียวแต�อย�างใด  
 

3.5 คุณค7าต7อคุณภาพชีวิต 
 
 การศึกษาสภาพแวดล�อมปRจจุบันด�านคุณค�าต�อคุณภาพชีวิต ได�แก� สภาพเศรษฐกิจสังคม 
การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพและการท�องเที่ยว ประวัติศาสตร&และโบราณคดี 
ผลการศึกษาแสดงดังนี้ 
 

3.5.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม   
 

 3.5.1.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

 1) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่เก่ียวข�องในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล�เคียง 
 2)  ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและประเด็นวิตกกังวลต�อการดําเนินการโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
 3)   ศึกษาผลกระทบด�านบวกและด�านลบที่คาดว�าจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาโครงการทั้งในช�วงระยะ
ก�อสร�างโครงการและระยะดําเนินการโครงการ 
 4)  เสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไขและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในด�านเศรษฐกิจ
สังคมจากการดําเนินการโครงการ 
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 3.5.1.2 วิธีการศึกษา 
 
 การศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคม จะศึกษาในบริเวณที่มีประชาชนหรือครัวเรือนอาศัย โดยจะ
ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ประมวล วิเคราะห& และสังเคราะห&ข�อมูลครอบคลุมข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
และจัดเก็บข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1) การรวบรวมข3อมูลพื้นฐาน  เปQนการรวบรวมข�อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบด�วย 
ข�อมูลพื้นฐานระดับหมู�บ�าน (กชช. 2ค.) ป(ล�าสุดของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แผนพัฒนา
ระดับตําบล สํานักงานสถิติแห�งชาติ บรรยายสรุปจังหวัดชัยภูมิ ข�อมูลจากเว็บเพจ ได�แก�  
  - ข�อมูลด�านโครงสร�างพื้นฐาน  
  - ข�อมูลด�านการประกอบอาชีพและมีงานทํา 
  - ข�อมูลด�านสุขภาพอนามัย 
  - ข�อมูลด�านการศึกษา 
  - ข�อมูลด�านความเข�มแข็งของชุมชน  
  - ข�อมูลด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

 2) สํารวจข3อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคม เปQนการรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เพื่อประเมิน 

ผลกระทบด�านเศรษฐกิจสังคม ตลอดจนสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาโครงการจากผู�นําชุมชน 
ตัวแทนครัวเรือน หรือผู�ที่สามารถให�ข�อมูลได� โดยใช�แบบสัมภาษณ&เปQนเครื่องมือหลักที่จะทําให�ชุมชนมีส�วนร�วม 
การพัฒนาโครงการ ดังนี้ 

  2.1) กลุ7มตัวอย7าง ในการศึกษาสํารวจข�อมูลสภาพเศรษฐกิจสังคม ได�กําหนดกลุ�มตัวอย�าง 

ที่จะศึกษา ขนาดกลุ�มตัวอย�าง และการกระจายตัวอย�าง ดังนี้ 
  (1) กลุ�มตัวอย�างที่จะศึกษา ได�กําหนดให�ครอบคลุมครัวเรือนในพื้นที่ที่อาจจะได�รับ
ผลกระทบและมีความเก่ียวข�องกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ซึ่งสอดคล�องกับ
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ ได�แก� 
   - พื้นที่ชุมชนตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเปQนตําบลที่ตั้งโครการ 
   - พื้นที่ท�ายน้ําของโครงการ คือ พื้นที่สองฝRaงตามลําน้ําพรมและชุมชนตั้งแต�เขื่อนห�วยกุ�ม
ถึงเขื่อนทดน้ําน้ําพรม ครอบคลุมชุมชนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ มีระยะห�างจาก
ที่ตั้งโครงการตามลําน้ําพรมประมาณ 40-58 กิโลเมตร  
   ทั้งนี้พื้นที่สองฝRa งลําน้ํ าพรมตั้ งแต�ที่ตั้ ง โครงการถึงเขื่อนห�วยกุ�ม เปQนระยะทาง  
40 กิโลเมตร เปQนพื้นที่ปNาไม�ในเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียวไม�มีชุมชนอยู�อาศัย จึงไม�สํารวจภาคสนามด�าน
เศรษฐกิจสังคม 
   การสุ�มตัวอย�างครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเปQนแบบมีจุดมุ�งหมายชัดเจน (Purposive 
Sampling) กับกลุ�มตัวอย�างที่สามารถให�ข�อมูลเชิงความคิดเห็นต�อโครงการได� ทั้งนี้เปcดโอกาสให�ผู�นําชุมชน
แนะนําบุคคลที่สามารถให�ข�อมูลและความคิดเห็นได� 
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   (2) ขนาดกลุ�มตัวอย�าง คํานวณตามหลักสถิติ ตามวิธีการกําหนดขนาดตัวอย�างของ Cochran, 
1977 ที่ความระดับเช่ือมั่นร�อยละ 95 ขนาดประชากร 3,871 ครัวเรือน และค�าความคลาดเคลื่อน 0.04 ดังนี้ 
 

   
 

  โดย N คือ ขนาดประชากร ได�แก� จํานวนครัวเรือนในตําบลทุ�งลุยลายและตําบลโนนทอง เท�ากับ 
3,871 ครัวเรือน  
   P คือ สัดส�วนประชากรที่เลือก จากข�อมูล กชช 2ค. ป( พ.ศ. 2556 ของกรมพัฒนาชุมชน 
พบว�าครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงใช�สัดส�วนประชากรตามสัดส�วน
ครัวเรือนเกษตรกรรม เท�ากับร�อยละ 75 หรือ P=0.75  
   Z คือ ระดับความเช่ือมั่นใช�ระดับความเช่ือมั่นร�อยละ 95 ซึ่งเปQนที่ยอมรับทางสังคมศาสตร& 
ค�า Z=1.96 
   e คือ สัดส�วนของความคลาดเคลื่อนที่ยอมให�เกิดขึ้นได� ได�กําหนดไว�ที่ร�อยละ 4 หรือเท�ากับ 
0.04 ซึ่งเปQนที่ยอมรับทางสถิติ 

   เมื่อนํามาคํานวณจะได�จํานวนกลุ�มตัวอย�างเพื่อศึกษาข�อมูลด�านเศรษฐกิจสังคม รวม  

403 ตัวอย�าง โดยในการเก็บข�อมูลได�สํารวจและเก็บตัวอย�างตามสัดส�วนครัวเรือน พร�อมทั้งปรับจํานวน

ตัวอย�างให�สอดคล�องกับสถานการณ&จริงในพื้นที่รวมจํานวน 419 ตัวอย�าง (มากกว�าจํานวนกลุ�มตัวอย�าง 

ที่คํานวณไว�ไม�เกินร�อยละ 5) แสดงรายละเอียดการกําหนดขนาดตัวอย�างในการสํารวจด�านเศรษฐกิจสังคม 

ดังภาคผนวก 8-1  
   (3) การกระจายตัวอย�าง ในการกระจายตัวอย�างของการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ ได�พิจารณา

จากจํานวนครัวเรือนของพื้นที่ศึกษา และกําหนดการกระจายตัวอย�างตามสัดส�วนของครัวเรือน รวมจํานวน

ตัวอย�างที่สํารวจทั้งหมด 419 ตัวอย�าง รายละเอียดการกระจายตัวอย�างดังรูปท่ี 3.5-1 และตารางท่ี 3.5-1  
  2.2) การวิเคราะห.และรายงานผลข3อมูล แบบสอบถามที่ได�จากการสํารวจจะถูกนํามา

ตรวจสอบความถูกต�องเพื่อความสมบูรณ& และวิ เคราะห&ประมวลผลโดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูป 

เพื่อการวิเคราะห&และประมวลผลข�อมูลเชิงสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package of Social Sciences)  

โดยในการวิเคราะห&ข�อมูล เน�นใช�เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และมีการผสมผสาน

เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) สรุปได�ดังนี้ 

   (1) การวิเคราะห&เชิงปริมาณ เน�นการวิเคราะห&ข�อมูลที่จะนํามาใช�เปQนดัชนีด�านเศรษฐกิจ

สังคม ซึ่งจะเปQนสถิติเชิงพรรณนา ได�แก� ค�าร�อยละ (Percentage) และค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วนค�าทางสถิติอื่นๆ 

จะถูกนํามาพิจารณาใช�ประกอบเพื่อความเหมาะสมของการศึกษา 

    (2) การวิเคราะห&เชิงคุณภาพ เปQนการวิเคราะห&ข�อมูลในลักษณะเนื้อหา ได�แก� การวิเคราะห& 

เชิงเปรียบเทียบสาระสําคัญของข�อมูล และข�อเสนอแนะ/ข�อคิดเห็นที่ได�จากกลุ�มตัวอย�าง  
 
 
 
 

[ ] [ ])1(/)1( 222 PPZNePPNZn −+−=
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รูปท่ี 3.5-1 การกระจายตัวอย7างการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 
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ตารางท่ี 3.5-1 การกระจายตัวอย7างการสํารวจด3านเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
ตําบล หมู7ท่ี ชื่อบ3าน ครัวเรือน จํานวนตัวอย7าง  

ต.ทุ�งลุยลาย อ.คอนสาร  
จ.ชัยภูมิ 

หมู�ที่ 1 บ�านทุ�งลุยลาย 527 58 

หมู�ที่ 2 บ�านร�องแว� 276 29 

หมู�ที่ 3 บ�านน้ําทิพย& 308 32 

หมู�ที่ 4 บ�านหนองหญ�าโก�ง 146 15 

หมู�ที่ 5 บ�านหนองเชียงรอด 260 28 

หมู�ที่ 6 บ�านโนนศิลา 367 41 

หมู�ที่ 7 บ�านหนองเชียงรอดเหนือ 176 19 

รวม (1) 2,060 222 
ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ& หมู�ที่ 1 บ�านโนนทอง 251 27 

จ.ชัยภูมิ หมู�ที่ 2 บ�านโนนเขวา 411 45 

 
 

หมู�ที่ 3 บ�านเล�า 138 16 

หมู�ที่ 4 บ�านบุ�งสิบสี่  139 15 

หมู�ที่ 5 บ�านโนนหนองไฮ 63 7 

หมู�ที่ 6 บ�านกลาง 238 25 

หมู�ที่ 7 บ�านแก�งตาดไซ 177 18 

หมู�ที่ 8 บ�านเชิงสําราญ 122 13 

หมู�ที่ 9 บ�านใหม�นาเจริญ 70 8 

หมู�ที่ 10 บ�านโนนทองเมืองใหม� 120 14 

หมู�ที่ 11 บ�านริมพรม 82 9 

รวม (2) 1,811 197 
รวมท้ังสิ้น (1+2) 3,871 419 

 

 

 3.5.1.3 ผลการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข3อมูลสภาพปJจจุบัน การศึกษาสภาพปRจจุบันด�านเศรษฐกิจสังคม ได�รวบรวม

ข�อมูลจากแผนพัฒนา 3 ป( (ป( พ.ศ. 2557-2559) ของแต�ละตําบล รวมถึงข�อมูลพื้นฐานระดับหมู�บ�าน กชช. 2ค 

ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ป( พ.ศ. 2556 และเอกสารสถิติที่เก่ียวข�องโดยได�กําหนดพื้นที่ศึกษา

เพื่อตรวจสอบข�อมูลในปRจจุบันและประเมินผลกระทบที่คาดว�าจะเกิดขึ้นในขณะก�อสร�างและดําเนินโครงการ 

ครอบคลุมชุมชนบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ และชุมชนอยู�บริเวณพื้นที่รับประโยชน&จากลําน้ําพรม (ที่ตั้งโครงการฯ-

เขื่อนน้ําพรม) ซึ่งประกอบด�วย 2 ตําบล ได�แก� 1) ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร และ 2) ตําบลโนนทอง อําเภอ

เกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ รายละเอียดสภาพเศรษฐกิจสังคมสรุปได�ดังนี้ 
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  1.1) ตําบลทุ7งลุยลาย ตั้งอยู�ในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยในป( พ.ศ. 2554 ได�รับการยกฐานะ

เปQนเทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย มีพื้นที่รวม 725 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส�วนใหญ�เปQนภูเขา เนินเขาเล็กๆ และ 
ที่ราบเชิงเขา มีหมู�บ�านรวม 7 หมู�บ�าน ได�แก� หมู�ที่ 1 บ�านทุ�งลุยลาย หมู�ที่ 2 บ�านร�องแว� หมู�ที่ 3 บ�านน้ําทิพย& 
หมู�ที่ 4  บ�านหนองหญ�าโก�ง หมู�ที่ 5 บ�านหนองเชียงรอดใต� หมู�ที่ 6 บ�านโนนศิลา หมู�ที่ 7 บ�านหนองเชียงรอดเหนือ 
จากการรวบรวมข�อมูลแผนพัฒนาตําบลสามป( (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
จังหวัดชัยภูมิ สรุปสภาพเศรษฐกิจสังคมได�ดังนี้ 

   (1) ด3านประชากร   จากข�อมูลของเทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย พบว�า มีประชากรรวม  
6,169 คน แยกเปQนชาย 3,080 คน และหญิง 3,089 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,060 ครัวเรือน  
มีความหนาแน�นประชากรเฉลี่ยเพียง 8.51 คนต�อตารางกิโลเมตร เนื่องจากพื้นที่ส�วนใหญ�เปQนภูเขา และ 

มีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 2.99 คนต�อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.5-2) 
 

ตารางท่ี 3.5-2 จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลทุ7งลุยลาย จําแนกรายหมู7บ3าน 

หมู7ท่ี ชื่อหมู7บ3าน 
ประชากร (คน) 

จํานวน 
ครัวเรือน 

สมาชิกครัว 
เรือนเฉลี่ย 

(คน/ครัวเรือน) 
ชาย หญิง รวม 

หมู�ที่ 1 บ�านทุ�งลุยลาย 732 776 1,508 527 2.86 

หมู�ที่ 2 บ�านร�องแว� 453 436 889 276 3.22 

หมู�ที่ 3 บ�านน้ําทิพย& 402 363 765 308 2.48 

หมู�ที่ 4 บ�านหนองหญ�าโก�ง 193 196 389 146 2.66 

หมู�ที่ 5 บ�านหนองเชียงรอดใต� 381 397 778 260 2.99 

หมู�ที่ 6 บ�านโนนศิลา 648 615 1,263 367 3.44 

หมู�ที่ 7 บ�านหนองเชียงรอดเหนือ 271 306 577 176 3.28 

รวมท้ังหมด 3,080 3,089 6,169 2,060 2.99 
ความหนาแน7นเฉลี่ย 8.51 คนต7อตารางกิโลเมตร  

ท่ีมา : แผนพัฒนาตําบลสามป( (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย  

 

   (2) ด3านเศรษฐกิจ ครัวเรือนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได�แก� ทํานา ทําไร� 

(ข�าวโพด มันสําปะหลัง อ�อย) และทําสวนยางพารา มีอาชีพเสริม คือ การทําจักสานด�วยไม�ไผ� และรับจ�างท่ัวไป  
เมื่อพิจารณารายได�จําแนกตามประเภทการปลูกพืช จากข�อมูล กชช. 2ค ป( พ.ศ. 2556 พบว�า ครัวเรือน 
มีรายได�เฉลี่ยจากการปลูกข�าว 12,574 บาทต�อป( ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจากการทําไร� (พืชอายุสั้น) 36,093 
บาทต�อป( ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจากการทําสวนผลไม� 18,000 บาทต�อป( และครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจาก 
การทําสวนยางพารา 84,940 บาทต�อป( อย�างไรก็ตามจากฐานข�อมูลด�านรายได�ของสํานักงานสถิติแห�งชาติ  
ป( พ.ศ. 2552 นํามาปรับค�าให�เปQนปRจจุบัน ป( พ.ศ. 2557 โดยใช�ดัชนีราคาผู�บริโภคเปQนตัวปรับเทียบ สรุปว�าใน
ภาพรวมด�านเศรษฐกิจของตําบลทุ�งลุยลาย ประชากรมีรายได�เฉลี่ย 3,303 บาทต�อคนต�อเดือน ซึ่งต่ํากว�า
ค�าเฉลี่ยในระดับอําเภอคอนสาร (3,422 บาท) และจังหวัดชัยภูมิ (4,015 บาท) 
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   (3) ด3านสังคม ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 1 แห�ง สํานักสงฆ&  
13 แห�ง งานประเพณีที่สําคัญ ประกอบด�วย งานบุญเดือนสี่ (มีนาคม) งานบุญเดือนหก (พฤษภาคม)  
งานบุญบั้งไฟ (มิถุนายน) งานบุญเข�าพรรษา (กรกฎาคม) งานบุญสงกรานต& (เมษายน) งานบุญออกพรรษา 
(ตุลาคม) นอกจากนี้ในด�านการศึกษา ตําบลทุ�งลุยลายมีโรงเรียนระดับประถมศึกษารวม 4 แห�ง โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา (ขยายโอกาส) 1 แห�ง และศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห�ง สําหรับการให�บริการด�านสาธารณสุข 
พบว�า ในชุมชนมีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 2 แห�ง สถานพยาบาลเอกชน 1 แห�ง และมีร�านขายยา 
แผนปRจจุบัน 1 แห�ง  
    ด�านการรวมกลุ�มของชุมชนเปQนการสะท�อนถึงลักษณะชุมชน และความสัมพันธ&ของ
ชุมชนในอีกมิติหรือกล�าวอีกนัยหนึ่งเปQนการสะท�อนได�ถึงความเข�มแข็งของชุมชน ซึ่งเปQนข�อมูลพื้นฐานสําคัญ  
ที่จะนํามาใช�ประกอบการวางแผน/เตรียมการในการเข�าถึงชุมชน การวางแผนการมีส�วนร�วมของชุมชน และ
การสร�างความเช่ือมั่นให�กับชุมชน โดยนําข�อมูลชุมชนระดับหมู�บ�าน (กชช. 2ค.) ของกรมการปกครอง กระทรวง 
มหาดไทย ป( พ.ศ. 2556 มาใช�ในการวิเคราะห& โดยพิจารณาความเก่ียวข�องใน 5 มิติ คือ 1) มิติการมีส�วนร�วม
ของชุมชน 2) มิติการรวมกลุ�มของประชาชน 3) มิติการเข�าถึงแหล�งเงินทุน 4) มิติการเรียนรู�โดยชุมชน และ        
5) การคุ�มครองทางสังคม ผลการศึกษาสรุปได�ว�า ตําบลทุ�งลุยลายมีระดับความเข�มแข็งมากพอสมควร 
กล�าวคือมีค�าคะแนนเฉลี่ยที่ดีกว�าค�าเฉลี่ยของพื้นที่โครงการและจังหวัดชัยภูมิเล็กน�อย (ตารางท่ี 3.5-3)    
โดยมีค�าเฉลี่ยในมิตดิ�านความเข�มแข็งของชุมชนระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 2.68) เมื่อพิจาณาจําแนกในแต�ละมติิย�อย
สามารถเรียงลําดับจากมิติที่มีระดับความเข�มแข็งมากสุดไปน�อยสุด ได�แก� อันดับที่ 1 มี 3 มิติ คือ การมีส�วนร�วม
ของชุมชน การคุ�มครองทางสังคม และการเรียนรู�โดยชุมชน อันดับที่ 2 การรวมกลุ�มของประชาชน และอันดับที่ 3 
การเข�าถึงแหล�งเงินทุนมีความเข�มแข็งในระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 3.5-3 สภาพปJญหาของพื้นท่ีด3านความเข3มแข็งของชุมชนในแต7ละมิติ 

มิติด3านความเข3มแข็ง 
ของชุมชน 

พื้นท่ีโครงการ 
จังหวัดชัยภูมิ 

ตําบลทุ7งลุยลาย ตําบลโนนทอง ค7าเฉล่ีย 2 ตําบล 
คะแนน ระดับ (ลําดับ) คะแนน ระดับ (ลําดับ) คะแนน ระดับ (ลําดับ) คะแนน ระดับ (ลําดับ) 

1.การมีส�วนร�วมของชุมชน 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 2.96 มาก (2) 
2.การคุ�มครองทางสังคม 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 2.98 มาก (1) 
3.การเรียนรู�โดยชุมชน 3.00 มาก (1) 1.82 ปานกลาง (4) 2.41 มาก (3) 2.29 ปานกลาง (5) 
4.การเข�าถึงแหล�งเงินทุน 1.71 ปานกลาง (3) 2.55 มาก (3) 2.13 ปานกลาง (4) 2.31 ปานกลาง (4) 
5.การรวมกลุ�มของประชาชน 2.71 มาก (2) 2.82 มาก (2) 2.77 มาก (2) 2.81 มาก (3) 
ค7าเฉล่ีย 2.68 มาก 2.64 มาก 2.66 มาก 2.67 มาก 
หมายเหตุ:  ค�าเฉลี่ย 1.00-1.66 = ระดับความเข�มแข็งของชุมชนน�อย 
  ค�าเฉลี่ย 1.67-2.33 = ระดับความเข�มแข็งของชุมชนปานกลาง 
  ค�าเฉลี่ย 2.34-3.00 = ระดับความเข�มแข็งของชุมชนมาก 

ท่ีมา: กรมการพัฒนาชุมชน, 2556  
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    สําหรับรายละเอียดข�อมูลการรวมกลุ�มของชุมชนจากข�อมูลด�านการมีส�วนร�วมของชุมชน

แสดงดังตารางที่ 3.5-4 สรุปได�ว�า ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร เปQนตําบลที่ชุมชนให�ความสนใจใน 

การเข�าร�วมกลุ�มค�อนข�างมาก (ร�อยละ 89.63) โดยได�รับประโยชน&จากการเข�าร�วมกลุ�มดังกล�าวในรูปแบบ 
การเปQนแหล�งสินเช่ือเพื่อการผลิต/การประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย�างยิ่งกลุ�มออมทรัพย&เพื่อการผลิต/ 
การประกอบอาชีพ ซึ่งมีจํานวนกว�าร�อยละ 35.53 ของครัวเรือนทั้งหมด เมื่อพิจารณาข�อมูลจากการรวมกลุ�ม
ระดับอาชีพของชุมชนในระดับอําเภอจะเห็นว�ากลุ�มอาชีพส�วนใหญ�เปQนกลุ�มที่รวมตัวกันเพื่อจัดทํากิจกรรม 
สร�างรายได�เสริมจากการทําการเกษตร  ผลิตภัณฑ&ส�วนใหญ�เปQนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและเครื่องใช�ต�างๆ 
ที่มใีนท�องถ่ิน เช�น กลุ�มแม�บ�านเกษตรทุ�งลุยลาย (หมู� 1 บ�านทุ�งลุยลาย) กลุ�มทองม�วนประถม วิสาหกิจชุมชน  
กลุ�มศิลปประดิษฐ& และปลูกไม�เศรษฐกิจโนนศิลา (หมู� 6 บ�านโนนศิลา) นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลุ�มขึ้นตาม
บทบาทในสังคม เช�น กลุ�มสตรี กลุ�มแม�บ�าน เปQนต�น  ตัวอย�างผลิตภัณฑ&ของกลุ�มในพื้นที่ตําบลทุ�งลุยลาย 

แสดงดังรูปท่ี 3.5-2 
 

ตารางท่ี 3.5-4 การเปbนสมาชิกกลุ7มและการใช3แหล7งสินเชื่อของชุมชน 
หน�วย: ร�อยละ 

พื้นท่ี 
สัดส7วนของครัวเรือนท่ีเปbนสมาชิก 

กลุ7ม สหกรณ. กองทุน 

สัดส7วนของแหล7งสนิเชือ่ในการประกอบอาชีพ 
ท่ีแต7ละครัวเรือนเลือกใช3 

กลุ7มออมทรัพย. สหกรณ. ธ.ก.ส. 
ธนาคารพาณิชย./ 
ธนาคารออมสิน 

ตําบลทุ7งลุยลาย 89.63 35.53 32.08 25.58 4.06 

ตําบลโนนทอง 95.69 13.25 24.33 53.83 17.75 

ท่ีมา : กรมการพัฒนาชุมชน, 2556 
 

  

  
รูปท่ี 3.5-2 ผลิตภัณฑ.จักสานและถนอมอาหารของกลุ7มแม7บ3านในพื้นท่ีตาํบลทุ7งลุยลาย 
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   (4)  สภาพปJญหาของชุมชน จากข�อมูล กชช. 2ค ป( พ.ศ. 25561 ตามตัวช้ีวัดทั้งหมด 33 

รายการ พบตัวช้ีวัดที่มีปRญหา 7 รายการ พิจารณาจากจํานวนหมู�บ�านที่มีปRญหาเรียงลําดับจากจํานวนมากไปน�อย 

ได�แก� การมีงานทํา (4 หมู�บ�าน) การเข�าถึงแหล�งเงินทุน (3 หมู�บ�าน) การปลูกปNาหรือไม�ยืนต�น (2 หมู�บ�าน)  

การได�รับการศึกษา (2 หมู�บ�าน) การมีที่ดินทํากิน (1 หมู�บ�าน) การทํางานในสถานประกอบการ (1 หมู�บ�าน) 

และผลผลิตจากการทําไร� (1 หมู�บ�าน) นอกจากการรวบรวมปRญหาจากข�อมูลทุติยภุมิของหน�วยงานราชการ

ดังที่ได�กล�าวมาแล�วยังมีข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสภาพปRญหาในตําบล ซึ่งได�จากการสํารวจภาคสนามและการ

ประชุมรับฟRงความคิดเห็น พบว�า ปRจจุบันตําบลทุ�งลุยลายยังประสบกับปRญหาการขาดแคลนน้ําทั้งน้ําอุปโภค-

บริโภค และการเกษตรค�อนข�างมาก  

  1.2) ตําบลโนนทอง  ตั้งอยู�ในอําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่รวม 116 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด�วย 11 หมู�บ�าน ได�แก� หมู�ที่ 1 บ�านโนนทอง หมู�ที่ 2 บ�านโนนเขวา หมู�ที่ 3 บ�านเล�า หมู�ที่ 4  บ�านบุ�งสิบสี่ 

หมู�ที่ 5 บ�านโนนหนองไฮ หมู�ที่ 6 บ�านกลาง หมู�ที่ 7 บ�านแก�งตาดไซ หมู�ที่ 8 บ�านเชิงสําราญ หมู�ที่ 9  

บ�านใหม�นาเจริญ หมู�ที่ 10 บ�านโนนทองเมืองใหม� และหมู�ที่ 11 บ�านริมพรม จากการรวบรวมข�อมูลพัฒนา

ตําบลโนนทอง 3 ป( (พ.ศ. 2557-2559) องค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัด

ชัยภูมิ สรุปสภาพเศรษฐกิจสังคมได�ดังนี้ 

   (1) ประชากร จากข�อมูลแผนพัฒนาองค&การบริหารส�วนตําบลโนนทอง (ป( พ.ศ. 2557-2559)  

ซึ่งจัดทําในป( พ.ศ. 2556 ตําบลโนนทอง มีประชากรรวม 7,425 คน แยกเปQนชาย 3,778 คน และหญิง 3,647 คน 

มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,811 ครัวเรือน มีความหนาแน�นประชากรเฉลี่ย 64.01 คนต�อตารางกิโลเมตร และมี

สมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4.10 คนต�อครัวเรือน (ตารางท่ี 3.5-5) 

   (2)  ด3านเศรษฐกิจ ครัวเรือนส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร�อยละ 65.44) ได�แก� 

ทํานา ทําไร� (อ�อย ถ่ัวเหลือง) และทําสวนผลไม�/ไม�ยืนต�น เช�น ส�มโอ ลําไย และยูคาลิปตัส โดยมีอาชีพเสริม คือ 

เลี้ยงสัตว& และรับจ�างท่ัวไป  เมื่อพิจารณารายได�จําแนกตามประเภทการปลูกพืช จากข�อมูล กชช. 2ค  

ป( พ.ศ. 2556 พบว�า ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจากการปลูกข�าว  37,479 บาทต�อป( ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ย 

จากการทําไร� 37,738 บาทต�อป( ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจากการทําสวนผลไม� 28,910 บาทต�อป( และ

ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยจากการทําสวนยางพารา 16,380 บาทต�อป( อย�างไรก็ตามจากฐานข�อมูลของสํานักงาน

สถิติแห�งชาติ ป( พ.ศ. 2552 นํามาปรับค�าให�เปQนปRจจุบัน ป( พ.ศ. 2557 โดยใช�ดัชนีราคาผู�บริโภคเปQน 

ตัวปรับเทียบ สรุปว�าในภาพรวมด�านเศรษฐกิจตําบลโนนทอง ประชากรมีรายได�เฉลี่ย 3,339 บาทต�อคน 

ต�อเดือน ซึ่งต่ํากว�าค�าเฉลี่ยในระดับอําเภอเกษตรสมบูรณ& (3,493 บาท) และจังหวัดชัยภูมิ (4,015 บาท) 
 

  

                                                           
1 ข�อมูล กชช.2ค จัดเก็บข�อมูลทุก 2 ป( โดยข�อมูลในป( พ.ศ. 2556 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ได�แก� ขั้นเตรียมการ (ต.ค.-ธ.ค. 2555) 
ขั้นจัดเก็บข�อมูลและเผยแพร�ข�อมูล (ม.ค.-พ.ค. 2556) ดําเนินการโดยคณะทํางานบริหารการจัดเก็บข�อมูลฯ ระดับตําบล โดยกรอกข�อมูล
ในส�วนที่มีอยู�แล�วและสัมภาษณ&ซ้ําจากคณะกรรมการหมู�บ�านและผู�นําชุมชน 



 

 

 3-182 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-5 จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลโนนทอง จําแนกรายหมู7บ3าน  

หมู7ที่ ช่ือหมู7บ3าน 
ประชากร (คน) 

จํานวน 
ครัวเรือน 

สมาชิก 
ครัวเรือนเฉล่ีย 
(คน/ครัวเรือน) 

ชาย หญิง รวม 

หมู�ท่ี 1 บ�านโนนทอง 512 503 1,015 251 4.04 

หมู�ท่ี 2 บ�านโนนเขวา 923 880 1,803 411 4.39 

หมู�ท่ี 3 บ�านเล�า 254 245 499 138 3.62 

หมู�ท่ี 4 บ�านบุ�งสิบส่ี  240 254 494 139 3.55 

หมู�ท่ี 5 บ�านโนนหนองไฮ 116 125 241 63 3.83 

หมู�ท่ี 6 บ�านกลาง 495 463 958 238 4.03 

หมู�ท่ี 7 บ�านแก�งตาดไซ 404 377 781 177 4.41 

หมู�ท่ี 8 บ�านเชิงสําราญ 269 266 535 122 4.39 

หมู�ท่ี 9 บ�านใหม�นาเจริญ 135 140 275 70 3.93 

หมู�ท่ี 10 บ�านโนนทองเมืองใหม� 249 242 491 120 4.09 

หมู�ท่ี 11 บ�านริมพรม 181 152 333 82 4.06 

รวมท้ังหมด 3,778 3,647 7,425 1,811 4.10 
ความหนาแน7นเฉล่ีย 64.01 คนต7อตารางกิโลเมตร 

ท่ีมา : แผนพัฒนาตําบลโนนทอง 3 ป( พ.ศ. 2557-2559 

 

   (3)  ด3านสังคม ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 5 แห�ง สํานักสงฆ&  
8 แห�ง งานประเพณีที่สําคัญ มีเช�นเดียวกันกับตําบลทุ�งลุยลายดงักล�าวไว�ข�างต�น ประกอบด�วย งานบุญเดือนสี่ 
งานบุญเดือนหก งานบุญบั้งไฟ งานบุญเข�าพรรษา งานบุญสงกรานต& และงานบุญออกพรรษา นอกจากนี้  
ในด�านการศึกษา ตําบลโนนทองมีโรงเรียนระดับประถมศึกษารวม 6 แห�ง ระดับมัธยมศึกษา 1 แห�ง และ 
ศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห�ง มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 697 คน  สําหรับการให�บริการด�านสาธารณสุข พบว�า  
ในชุมชนมีสถานีอนามัย 2 แห�ง ซึ่งยังคงไม�เพียงพอต�อความต�องการของผู�ปNวยภายในตําบล  
    ด�านการรวมกลุ�มของชุมชนในพื้นที่ตําบลโนนทอง สรุปได�ว�า ตําบลโนนทองมีระดับ
ความเข�มแข็งมากพอสมควร แต�ยังคงมีค�าคะแนนเฉลี่ยน�อยกว�าค�าเฉลี่ยของพื้นที่โครงการและจังหวัดชัยภูมิ

เล็กน�อย (ตารางท่ี 3.5-3) มีค�าเฉลี่ยในมิติด�านความเข�มแข็งของชุมชนระดับมาก (ค�าเฉลี่ย 2.64)  

เมื่อพิจาณาจําแนกในแต�ละมิติย�อยสามารถเรียงลําดับจากมิติที่มีระดับความเข�มแข็งมากสุดไปน�อยสุด ได�แก� 
อันดับที่ 1 มี 2 มิติ คือ การมีส�วนร�วมของชุมชน การคุ�มครองทางสังคม อันดับที่ 2 การรวมกลุ�มของประชาชน 
อันดับที่ 3 การเข�าถึงแหล�งเงินทุน และอันดับที่ 4 การเรียนรู�โดยชุมชนมีความเข�มแข็งในระดับปานกลาง 
เนื่องจากในรอบหนึ่งป( มีชาวบ�านเข�ามาร�วมการเรียนรู�จากปราชญ&ชาวบ�านและศูนย&การเรียนรู�ของชุมชน
ค�อนข�างน�อย (ร�อยละ 5-10) 
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    สําหรับรายละเอียดข�อมูลการรวมกลุ�มของชุมชนจากข�อมูลด�านการมีส�วนร�วมของชุมชน
แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 สรุปได�ว�า ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& เปQนตําบลที่ประชาชนให�ความสนใจ
ในการเข�าร�วมกลุ�มเปQนอย�างมาก (ร�อยละ 95.69) อย�างไรก็ตามพบว�า สมาชิกกลุ�มเลือกใช�แหล�งสินเช่ือ 
ในสัดส�วนที่ต�างกัน โดยแหล�งสินเช่ือส�วนใหญ�ของชุมชนมาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ&  
(ร�อยละ 53.83) เมื่อพิจารณาข�อมูลจากการรวมกลุ�มระดับอาชีพของชุมชนในระดับอําเภอ จะเห็นว�ากลุ�ม
อาชีพส�วนใหญ�  เปQนกลุ�มที่รวมตัวกันเพื่อจัดทํากิจกรรมสร�างรายได�เสริมจากการทําการเกษตร ผลิตภัณฑ&ส�วน
ใหญ�เปQนการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและเครื่องใช�ต�างๆ ที่มใีนท�องถ่ิน เช�น กลุ�มปลูกส�มโอ (หมู� 4 บ�านบุ�งสิบสี่) 
และกลุ�มแม�บ�าน (หมู� 9 บ�านใหม�นาเจริญ) นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกลุ�มขึ้นตามบทบาทในสังคม เช�น กลุ�มสตรี  
(หมู� 1 บ�านโนนทอง) เปQนต�น ตัวอย�างผลิตภัณฑ&ของกลุ�มในพื้นที่ตําบลโนนทอง แสดงดังรูปท่ี 3.5-3 
 

  

  
 

  
 

รูปท่ี 3.5-3 ผลิตภัณฑ.จักสานจากต3นไหลของกลุ7มแม7บ3านในพื้นท่ีตําบลโนนทอง 
 

   (4) สภาพปJญหาของชุมชน จากข�อมูล กชช. 2ค ป( พ.ศ. 2556 ตามตัวช้ีวัดทั้งหมด  
33 รายการ พบตัวช้ีวัดที่มีปRญหา 10 รายการ พิจารณาจากจํานวนหมู�บ�านที่มีปRญหา เรียงลําดับจากจํานวน
มากไปน�อย ได�แก� การได� รับการศึกษา (6 หมู�บ�าน) คุณภาพน้ํา (3 หมู�บ�าน) การเรียนรู�โดยชุมชน  
(3 หมู�บ�าน) การเข�าถึงแหล�งเงินทุน (2 หมู�บ�าน) การทํางานในสถานประกอบการ (2 หมู�บ�าน) น้ําเพื่อ
การเกษตร (1 หมู�บ�าน) ผลผลิตจากการทํานา (1 หมู�บ�าน) ผลผลิตจากการทําไร� (1 หมู�บ�าน) ความปลอดภัย
จากความเสี่ยงในชุมชน (1 หมู�บ�าน) และสภาพถนน (1 หมู�บ�าน) นอกจากการรวบรวมปRญหาจากข�อมูลทุติยภูมิ
ของหน�วยงานราชการดังที่ได�กล�าวมาแล�วยังมีข�อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสภาพปRญหาในตําบล ซึ่งได�จาก 
การสํารวจภาคสนามและการประชุมรับฟRงความคิดเห็น พบว�า ปRจจุบันตําบลโนนทองยังประสบกับปRญหา 
การขาดแคลนน้ําในหลายหมู�บ�าน โดยมีความต�องการให�หน�วยงานต�างๆ ให�การสนับสนุนด�านงบประมาณใน
การจัดทําโครงการสูบน้ําด�วยไฟฟVา การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตรและระบบประปา เปQนต�น 
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 2) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ในการศึกษาได�ดําเนินการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ

ความคิดเห็นต�อการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ระหว�างวันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2557 
โดยได�จัดเตรียมข�อมูลเก่ียวข�องภาพจําลองของโครงการเปQนแผ�นภาพสี ขนาด A4 เพื่อใช�ประกอบการสอบถาม

หรือสัมภาษณ&  (รูปท่ี 3.5-4) ซึ่งช�วยให�ผู�ตอบแบบสอบถามเข�าใจและเห็นภาพจําลองของรูปแบบโครงการ

โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&ที่จะก�อสร�างได�  
  ช�วงเวลาที่ดําเนินการสํารวจภาคสนามด�านเศรษฐกิจสังคมและสัมภาษณ&ผู�นําชุมชนหัวหน�าครัวเรือน 

ในพื้นที่ศึกษาโครงการดังนี้ (แสดงกิจกรรมการสํารวจภาคสนามและสภาพเศรษฐกิจสังคมดังรูปท่ี 3.5-5) 

  - วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 สํารวจในหมู�ที่ 1 หมู�ที่ 5 ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
  - วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557 สํารวจในหมู�ที่ 2 หมู�ที่ 3 หมู�ที่ 4 หมู�ที่ 6 และหมู�ที่ 7 ตําบล 
ทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
  - วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557 สํารวจในหมู�ที่ 2 หมู�ที่ 4 หมู�ที่ 6 หมู�ที่ 10 ตําบลโนนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ& 
  - วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2557 สํารวจในหมู�ที่ 1 หมู�ที่ 3 หมู�ที่ 5 หมู�ที่ 7 หมู�ที่ 8 หมู�ที่ 9 และ 
หมู�ที่ 11 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& 
  การสํารวจและวิเคราะห&แบบสอบถามด�านเศรษฐกิจสังคม นําเสนอภาพรวมในประเด็นสําคัญ
ต�างๆ อาทิเช�น สภาพท่ัวไปทางด�านเศรษฐกิจสังคม การประกอบอาชีพ รายได� ความสัมพันธ&ของคนในชุมชน 
สภาพแวดล�อมปRจจุบัน ข�อวิตกกังวลต�างๆ ความคิดเห็นต�อการพัฒนาโครงการ เปQนต�น ผลการสํารวจใน
ภาพรวมของพื้นที่ศึกษาโครงการ พื้นที่ตําบลทุ�งลุยลายและพื้นที่ตําบลโนนทอง (รายละเอียดตารางวิเคราะห&

ผลแสดงในภาคผนวก 8-2) ดังตารางท่ี 3.5-6 แสดงดังนี้ 

  2.1) ผลการสํารวจในภาพรวมของพื้นท่ีศึกษาโครงการ คือ ชุมชนตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอ
คอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ มีลักษณะครัวเรือนและการตั้งถ่ินฐาน  
พบว�าครัวเรือนในพื้นที่ศึกษามีลักษณะเปQนครอบครัวเดี่ยว มีจํานวนสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 4 คนต�อครัวเรือน 
ครัวเรือนในตําบลทุ�งลุยลายมีทั้งกลุ�มคนที่อยู�อาศัยมา แต�ดั้งเดิม (เกิดที่นี่) และย�ายมาจากพื้นที่อื่น (ไม�เกิน 5 ป( 
มากที่สุด)ย�ายมาด�วยเหตุผลที่ว�าใกล�ที่ดินทํากิน/แหล�งหากิน โดยภาพรวมของครัวเรือนในพื้นที่มีเอกสาร 
แสดงสิทธิการครอบครอบที่ดิน/กรรมสิทธิ์ที่ดิน ทุกประเภท ทั้งโฉนด น.ส.3 ส.ค.1 แต�ส�วนใหญ�เปQน ส.ป.ก.4-01 
และ ภบท.5 สําหรับครัวเรือนในตําบลโนนทองส�วนใหญ�มีการตั้งถ่ินฐานมาแต�ดั้งเดิม (เกิดที่นี่) ส�วนกลุ�มที่ย�ายมา
จากพื้นที่อื่น (ย�ายมานานมากกว�า 10 ป( มากที่สุด) มีเหตุผลคือ ใกล�ที่ดินทํากิน/แหล�งหากิน มีกรรมสิทธิ์ 
ในที่ดินเปQนโฉนด และบางครัวเรือนมีสิทธิการครอบครอบที่ดินเปQน น.ส.3 และ ส.ป.ก.4-01 
  การประกอบอาชีพรายได�และวิถีชีวิต ส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีรายได�เฉลี่ย 
11,748-15,335 บาทต�อครัวเรือนต�อเดือน รายจ�ายเฉลี่ย 6,197-6,703 บาทต�อครัวเรือนต�อเดือน โดยที่
ครัวเรือนในตําบลทุ�งลุยลายจะมีรายได�และรายจ�ายเฉลี่ยแล�วมากกว�าครัวเรือนในตําบลโนนทอง ซึ่งในการ
ดํารงชีวิตโดยปกติของชุมชนนั้นจะมีความเก่ียวข�องกับทรัพยากรธรรมชาติตลอดเวลาทั้งดิน น้ํา ปNาไม� 
กล�าวคือ มีการจับปลา ขุดหน�อไม� และเก็บเห็ด ตามช�วงฤดูกาล เพื่อเปQนรายได�เสริมและประกอบอาหารในครัวเรือน 
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รูปท่ี 3.5-4 แผนภาพแสดงข3อมูลโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. 

ท่ีใช3ประกอบการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน 
 
  

สภาพป�จจุบันบริเวณพื้นท่ีทีจ่ะก�อสร�างโครงการโรงไฟฟ าพลังนํ้าท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
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การสอบถาม สัมภาษณ&ผู�นําชุมชนและหัวหน�าครัวเรือน ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร 

  
  

  
การสอบถาม สัมภาษณ&ผู�นําชุมชนและหัวหน�าครัวเรือน ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& 

รูปท่ี 3.5-5 บรรยากาศการสัมภาษณ.และสภาพเศรษฐกิจสังคมในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ�านโนนทอง 
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ผลผลิตและอาหารท�องถิ่น  

  
ตลาดนัดตําบลทุ�งลุยลาย การประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตําบลโนนทอง 

  
สาธารณูปโภคในชุมชน 

 

 

 
สภาพชุมชน 

 ท่ีมา : จากการสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.5-5 บรรยากาศการสัมภาษณ.และสภาพเศรษฐกิจสังคมในพืน้ท่ีศึกษาโครงการ (ต7อ) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-6 สรุปผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความคิดเห็นของประชาชน 
  ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

 

ประเด็น ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร (222 ตัวอย7าง) ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. (197 ตัวอย7าง)

1. ลักษณะครัวเรือนและการตั้งถิ่นฐาน

1) ลักษณะครัวเรือน ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวเดี่ยว

2) จํานวนสมาชิกครัวเรือน 4 คนต�อครัวเรือน 4 คนต�อครัวเรือน

3) ถ่ินฐานเดิมของครัวเรือน (ระยะเวลา) เกิดท่ีน่ี/ย�ายมาจากท่ีอ่ืน (ไม�เกิน 5 ป() เกิดท่ีนี่/ย�ายมาจากท่ีอ่ืน (มากกว�า 10 ป()

4) เหตุผลสําคัญในการย�ายมาต้ังถ่ินฐาน ใกล�ท่ีดินทํา กิน/แหล�งหากิน ใกล�ท่ีดินทํา กิน/แหล�งหากิน

5) สิทธิการครอบครองท่ีดิน/กรรมสิทธ์ิท่ีดิน โฉนด น.ส.3 ส.ค.1 ส�วนใหญ�เปQน ส.ป.ก.4-01 และ ภบท.5 ส�วนใหญ�เปQนโฉนด รวมท้ัง น.ส.3 และ ส.ป.ก.4-01

2. การประกอบอาชีพ รายได3 และวิถีชีวิต

1) อาชีพ เกษตรกรรม เกษตรกรรม

2) รายได�เฉล่ีย (บาท/ครัวเรือน/เดือน) 15,335 11,748

3) รายจ�ายเฉล่ีย (บาท/ครัวเรือน/เดือน) 6,703 6,197

4) การใช�ประโยชน&จากทรัพยากรธรรมชาติ จับปลา / ขุดหน�อไม� จับปลา / เก็บเห็ด

3. สภาพทางสังคม

1) ลักษณะความสัมพันธ&ของคนในชุมชน เครือญาติและถือญาติพี่น�องเปQนหลัก เครือญาติและถือญาติพ่ีน�องเปQนหลัก

2) การรวมกลุ�มในชุมชน มี (ส�วนใหญ�) มี (ส�วนน�อย)

3) ลักษณะของกลุ�มในชุมชน กลุ�มสหกรณ&-กลุ�มออมทรัพย& 

กลุ�มแม�บ�าน / กลุ�มอาชีพ

กลุ�มสหกรณ&-กลุ�มออมทรัพย& 

กลุ�มแม�บ�าน / กลุ�มอาชีพ

4) ปRญหาสําคัญในชุมชน ท่ีดินทํา กิน / การว�างงาน / การพนัน การพนัน (ในภาพรวมไม�มีปRญหา)

4. ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณสุข

1) ไฟฟVา ไฟตก / ไฟดับ ไฟตก / ไฟดับ

2) นํ้าอุปโภค-บริโภค น้ําประปาหมู�บ�าน น้ําประปาหมู�บ�าน

3) นํ้าเพื่อการเพาะปลูก น้ําฝน / ขุดสระเอง บ�อนํ้าต้ืน-น้ําบาดาล / ลําห�วย-ลําคลอง

4) การได�รับบริการด�านสาธารณสุข ท่ัวถึง / เพียงพอ ท่ัวถึง / เพียงพอ

5) การรักษาพยาบาลเม่ือเจ็บปNวย รพ.สต. รพ.สต.

5. สภาพปJญหาส่ิงแวดล3อมในปJจจุบัน

1) นํ้าท�วม ไม�มี (ร�อยละ 96.85) ไม�มี (ร�อยละ 78.17)

2) นํ้าเสีย ไม�มี (ร�อยละ 96.65) ไม�มี (ร�อยละ 99.49)

3) ขยะมูลฝอย ไม�มี (ร�อยละ 95.95) ไม�มี (ร�อยละ 96.95)

4) ฝุNนละออง ไม�มี (ร�อยละ 89.19) ไม�มี (ร�อยละ 88.32)

5) เสียงดัง ไม�มี (ร�อยละ 92.79) ไม�มี (ร�อยละ 89.85)

6) เขม�าควัน ไม�มี (ร�อยละ 93.69) ไม�มี (ร�อยละ 94.42)

7) กลิ่นเหม็น ไม�มี (ร�อยละ 95.95) ไม�มี (ร�อยละ 88.32)

6. ความคิดเห็นในภาพรวม

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน&ท่ีได�รับจาก

เขื่อนจุฬาภรณ& (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)

ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง

(ค�าเฉลี่ย 1.84 คะแนน)

ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง

(ค�าเฉล่ีย 2.10 คะแนน)

2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขี่อนจุฬาภรณ& 

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

เห็นด�วยอย�างยิ่ง

(ค�าเฉลี่ย 4.07 คะแนน)

เห็นด�วยอย�างยิ่ง

(ค�าเฉลี่ย 4.00 คะแนน)

3) ข�อเสนอแนะท่ีควรพัฒนาควบคู�กับโครงการ ส�งเสริมอาชีพด�านการท�องเท่ียว ส�งเสริมอาชีพด�านการท�องเท่ียว

7. การมีส7วนร7วมของประชาชน

1) ความต�องการรับทราบข�อมูลเพ่ิมเติม 1) ผลประโยชน&ท่ีคาดว�าจะได�รับ (ร�อยละ 77.03)

2) ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม 

(ร�อยละ 68.47)

1) ผลประโยชน&ท่ีคาดว�าจะได�รับ (ร�อยละ 86.8)

2) ผลกระทบด�านส่ิงแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม 

(ร�อยละ 82.23)

2) รูปแบบ/วิธีการประชาสัมพันธ&ท่ีเหมาะสม 1) แจ�งผ�านกํานัน / ผู�ใหญ�บ�าน (ร�อยละ 47.30)

2) เสียงตามสาย (ร�อยละ 39.19)

1) แจ�งผ�านกํานัน / ผู�ใหญ�บ�าน (ร�อยละ 55.84)

2) เสียงตามสาย (ร�อยละ 37.56)
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  สภาพทางสังคมในพื้นที่ศึกษา แม�ว�าครัวเรือนบางส�วนจะเปQนกลุ�มที่มีการย�ายถ่ินฐานเข�ามา แต�ก็
นานเพียงพอที่จะก�อให�เกิดความสัมพันธ&กันในชุมชน มีความสัมพันธ&กันในลักษณะของเครือญาติและถือญาติ
พี่น�อง แสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ&ที่เช่ือมโยงและเก่ียวเนื่องกัน นอกจากนี้ในชุมชนยังมีการรวมกลุ�มเพื่อทํา
กิจกรรมร�วมกัน ซึ่งส�วนใหญ�จะเปQนลักษณะกลุ�มสหกรณ& กลุ�มออมทรัพย& กลุ�มแม�บ�าน และกลุ�มอาชีพ โดย
ได�รับการสนับสนุนจากหน�วยงานต�างๆ อย�างไรก็ตาม ในชุมชนยังคงมีปRญหาในเรื่องของที่ดินทํากิน/การ
ว�างงาน/การพนัน เปQนต�น 
  ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณสุข ครัวเรือนส�วนใหญ�มีปRญหาไฟตก/ไฟดับ และเปQน
ปRญหาที่เกิดขึ้นบ�อยคร้ัง ด�านการใช�น้ํานั้น น้ําอุปโภค-บริโภค ใช�น้ําประปาหมู�บ�าน น้ําเพื่อการเพาะปลูกใน
ตําบลทุ�งลุยลายใช�น้ําฝนและขุดสระเอง ส�วนตําบลโนนทองใช�บ�อน้ําตื้น-น้ําบาดาล และลําห�วย-ลําคลอง 
สําหรับด�านบริการสาธารณสุข พบว�าส�วนใหญ�ได�รับบริการอย�างท่ัวไปถึงและเพียงพอเมื่อเจ็บปNวยจะเข�าไปรับ
การรักษาที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล 
  สภาพปRญหาสิ่งแวดล�อม พบว�าครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาส�วนใหญ�ไม�มีปRญหาด�านสิ่งแวดล�อม  
ทั้งในเรื่องของน้ําท�วม น้ําเสีย ขยะมูลฝอย ฝุNนละออง เสียงดัง เขม�าควัน และกลิ่นเหม็น 
  ความคิดเห็นในภาพรวม สรุปได�ว�า ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาโครงการมีความเห็นว�าชุมชนของ
ตัวเองนั้นได�รับประโยชน&/ได�ใช�ประโยชน&จากเขื่อนจุฬาภรณ& ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 1.84-2.10 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) โดยมีความเห็นด�วยอย�างยิ่งกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
(ค�าเฉลี่ย 4.00-4.07 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) และมีข�อเสนอแนะที่เห็นควรให�พัฒนาควบคู�ไปกับ
การพัฒนาโครงการคือ การส�งเสริมอาชีพด�านการท�องเที่ยว  
  ด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน พบว�า ครัวเรือนส�วนใหญ�ในพื้นที่ศึกษา (มากกว�าร�อยละ 70) 
ต�องการรับทราบข�อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของผลประโยชน&ที่คาดว�าจะได�รับ (ร�อยละ 77.03-86.8) และเรื่อง
ผลกระทบสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจสังคม (ร�อยละ 68.47-82.23) โดยเห็นควรให�เผยแพร�ข�าวสารผ�านทางกํานัน/
ผู�ใหญ�บ�าน (ร�อยละ 47.30-55.84) และใช�เสียงตามสาย (ร�อยละ 37.56-39.19) 

  2.2) พื้นท่ีตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จากการสอบถามผู�นําชุมชน
เก่ียวกับบริบทชุมชนตําบลทุ�งลุยลาย พบว�าชุมชนส�วนใหญ�เปQนชุมชนดั้งเดิม มีอายุระหว�าง 37-60 ป( ซึ่งคนใน
ชุมชนนั้นมีทั้งกลุ�มที่เปQนคนเก�าแก�ดั้งเดิมและกลุ�มคนที่อพยพมาใหม� ส�วนใหญ�มีความสัมพันธ&กันแบบเครือญาติ
และถือญาติพี่น�อง คนในชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/วัฒนธรรมที่คล�ายกัน เช�น การทําบุญ
มหาชาติ บุญบั้งไฟ บุญเผวส ไหว�ศาลปูNตา และสงกรานต& เปQนต�น วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นผูกพันกับปNาและ
มีการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดในทุกฤดูกาล เช�น การเก็บเห็ด หน�อไม� ผักหวาน ไข�มดแดง 
เปQนต�น โดยทุกครัวเรือนมีไฟฟVา/ประปาหมู�บ�านใช� แหล�งน้ําสําคัญที่ใช�ดื่มคือ น้ําฝน น้ําใช�คือ น้ําประปาและ 
น้ําบาดาล ส�วนน้ําเพื่อการเกษตรจะใช�จากน้ําฝนเปQนส�วนใหญ� แม�ว�าครัวเรือนในพื้นที่จะมีน้ําดื่มน้ําใช�และ 
น้ําเพื่อการเกษตรแล�ว แต�ก็ยังไม�เพียงพอกับความต�องการ ในภาพรวมแล�วชุมชนต�องการให�มีการส�งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาด�านสาธารณูปโภคและการส�งเสริมอาชีพเปQนหลัก (ตารางท่ี 3.5-7) 
  



ตารางที่ 3.5-7 ข�อมูลบริบทชุมชนในพืน้ที่ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวดัชัยภูมิ 
ประเด็นศึกษา หมู�ที่ 1 

บ�านทุ�งลุยลาย 
หมู�ที่ 2 

บ�านร�องแว� 
หมู�ที่ 3 

บ�านน้ําทิพย3 
หมู�ที่ 4 

บ�านหนองหญ�าโก�ง 
หมู�ที่ 5 

บ�านหนองเชียงรอด 
หมู�ที่ 6 

บ�านโนนศิลา 
หมู�ที่ 7 

บ�านหนองเชียงรอดเหนือ 
1) ประวัติหมู�บ�าน ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 50 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 40 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 39 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 41 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 37 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 60 ป  

ชุมชนดั้งเดิมค�อนข�างใหม� 

ประมาณ 40 ป  

2) การตั้งถิ่นฐาน ดั้งเดิม (100%) 

 

อพยพ (100%) 

 

อพยพ (100%) 

 

ดั้งเดิม (80%) 

อพยพ (20%) 

ดั้งเดิม (70%) 

อพยพ (30%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (50%) 

อพยพ (50%) 

3) ประเพณี/วัฒนธรรม บุญมหาชาติ / บุญบั้งไฟ บุญเผวส / บุญบั้งไฟ สงกรานต9 / รดน้ําดําหัว แห�หลวงปู=แดง  

(15 เม.ย. ของทุกป ) 

บุญเผวส / บุญบั้งไฟ บุญเผวส / บุญบั้งไฟ / 

ไหว�ศาลปู=ตา 

บุญเผวส / บุญบั้งไฟ / 

สงกรานต9 

4) ศาสนา พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ 

5) การใช�ประโยชน9จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มี เก็บเห็ด หน�อไม� 
ผักหวาน ไข�มดแดง 

มี เก็บเห็ด หน�อไม� 
ผักหวาน ไข�มดแดง 

มี เก็บเห็ด หน�อไม� 
ผักหวาน ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม�  

มี เก็บเห็ด หน�อไม� 
ผักหวาน ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม�  

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม�  

6) ความสัมพันธ9ของคน
ในชุมชน 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�องเปEนหลัก 

แบบต�างคนต�างอยู� 
ถือผลประโยชน9ส�วนตัว 

แบบอยู�กันเปEนหมู�พวก 
และถือพวกเปEนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�องเปEนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�องเปEนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�องเปEนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�องเปEนหลัก 

7) สาธารณูปโภค 
 7.1) ไฟฟGา 

 
มี 

 
มี 

 
มี 

 
มี 

 
มี 

 
มี 

 
มี 

 7.2) ประปา ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน 

8) แหล�งน้ํา 

 8.1) น้ําดื่ม 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 

น้ําฝน 

 8.2) น้ําใช� น้ําประปา น้ําบาดาล น้ําบาดาล น้ําบาดาล น้ําบาดาล น้ําประปา น้ําบาดาล 

 8.3) น้ําการเกษตร น้ําฝน น้ําฝน ลําน้ําทิก น้ําฝน น้ําบาดาล น้ําฝน น้ําฝน 

9) การพัฒนาในอนาคต ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 
ด�านคุณภาพชีวิต 

ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 
ด�านทรัพยากรฯ 

ด�านสาธารณูปโภค ด�านสาธารณูปโภค ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านทรัพยากรฯ 

ที่มา : จากการสํารวจโดยคณะผู�ศึกษาเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2557 
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   ในการสํารวจด�านเศรษฐกิจสังคม ได�ดําเนินการสัมภาษณ&ครัวเรือนในตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอ
คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 222 ตัวอย�าง กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เปQนเพศหญิงร�อยละ 63.51 อายุระหว�าง 
46-60 ป( ร�อยละ 36.94 (อายุเฉลี่ย 51.90+14.72 ป( น�อยที่สุด 15 ป( และมากที่สุด 86 ป() เกือบคร่ึงหนึ่ง 
เปQนหัวหน�าครัวเรือน (ร�อยละ 48.20) สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ร�อยละ 67.12 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร�อยละ 11.26 มากกว�าคร่ึงหนึ่งย�ายถ่ินฐานมาจากที่อื่น  
(ร�อยละ 66.67) ในส�วนที่ย�ายถ่ินฐานมาจากที่อื่นอาศัยอยู�ที่ตําบลนี้น�อยกว�า 5 ป( ร�อยละ 89.86 โดยให�
เหตุผลสําคัญที่สุดที่ตั้งถ่ินฐานอยู�ที่นี่คือ ใกล�ที่ดินทํากิน/แหล�งหากินร�อยละ 60.81 รองลงมาคือใกล�เครือญาติ
ร�อยละ 19.82 และติดตามคู�สมรสร�อยละ 12.61 และครัวเรือนเกือบทั้งหมดไม�มีโครงการที่จะย�ายที่อยู�ไป 
อยู�ที่อื่น (ร�อยละ 98.20) 

   (1) สภาพความเปbนอยู7ในปJจจบุัน  
    (1.1) ลักษณะของครัวเรือนและเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน กลุ�มตัวอย�าง

มากกว�าคร่ึงหนึ่งมีลักษณะของครัวเรือนแบบแยกครอบครัวส�วนตัว (ร�อยละ 65.32) ส�วนใหญ�มีสมาชิก      
ในครัวเรือนระหว�าง 1-4 คน ร�อยละ 59.46 และสมาชิกระหว�าง 5-8 คนร�อยละ 34.68 (เฉลี่ย 4.23+1.78 คน 
น�อยที่สุด 1 คน และมากที่สุด 12 คน) สมาชิกอายุน�อยกว�า 15 ป( มีจํานวนระหว�าง 1-2 คน ร�อยละ 52.70 
(มัธยฐาน 1 คน น�อยที่สุดไม�มีและมากที่สุด 5 คน) สมาชิกอายุระหว�าง 15-59 ป( มีจํานวนมากกว�า 2 คน  
ร�อยละ 52.70 (มัธยฐาน 3 คน น�อยที่สุดไม�มีและมากที่สุด 8 คน) และครัวเรือนส�วนใหญ�ไม�มีสมาชิกอายุ
มากกว�า 60 ป( ร�อยละ 63.06 (มัธยฐาน 0 คน น�อยที่สุดไม�มีและมากที่สุด 6 คน) ลักษณะที่พักอาศัย 
ส�วนใหญ�เปQนบ�านคร่ึงตึกคร่ึงไม�ร�อยละ 43.69 รองลงมาเปQนบ�านไม�สองช้ันร�อยละ 22.52 และบ�านตึกช้ันเดียว
ร�อยละ 19.82  

    กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีที่ดินเปQนของตนเองร�อยละ 89.64 โดยถือครองด�วย 
ใบ ภบท. 5 ร�อยละ 65.32 และไม�มีเอกสารสิทธิ์ใดใดร�อยละ 32.88 ประมาณคร่ึงหนึ่งมีจํานวนที่ดินถือครอง
ระหว�าง 6-25 ไร� ร�อยละ 51.35 และน�อยกว�า 5 ไร�ร�อยละ 28.38 (มัธยฐาน 13 ไร� น�อยที่สุดไม�มีที่ดินถือ
ครอง และมากที่สุด 100 ไร�) แบ�งเปQนที่อยู�อาศัยพื้นที่น�อยกว�า 1 ไร� ร�อยละ 68.92 สําหรับที่ทํากิน กลุ�ม
ตัวอย�างคร่ึงหนึ่งมีพื้นที่ระหว�าง 6-25 ไร� (ร�อยละ 50.00) และพื้นที่น�อยกว�า 5 ไร� ร�อยละ 31.08   

    (1.2) สภาพเศรษฐกิจและการใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ 
    - อาชีพและรายได3 กลุ�มตัวอย�างประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกรร�อยละ 

74.77 และรับจ�างท่ัวไป ร�อยละ 12.16 สําหรับอาชีพรองส�วนใหญ�รับจ�างท่ัวไป ร�อยละ 29.73 และเกือบ
คร่ึงหนึ่งไม�มีอาชีพรอง (ร�อยละ 47.30) เกือบคร่ึงหนึ่งของครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยต�อเดือนมากกว�า 10,000 บาท 
ร�อยละ 42.34 รองลงมามีรายได�ระหว�าง 5,001-10,000 บาท ร�อยละ 35.59 มีเพียงส�วนน�อยมาก (ร�อยละ 
3.60) ที่รายได�น�อยกว�า 1,000 บาท (รายได�ครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือนมัธยฐาน 10,000 บาท น�อยที่สุด 500 บาท 
และมากที่สุด 100,000 บาท) สําหรับรายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือน มีจํานวนใกล�เคียงกันคือ มากกว�า 
10,000 บาท และระหว�าง 5,001-10,000 บาท ร�อยละ 37.39 และร�อยละ 34.23 ตามลําดับ (รายจ�าย
ครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือนมัธยฐาน 9,800 บาท น�อยที่สุด 500 บาท และมากที่สุด 50,000 บาท) ประมาณสอง
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ในสามของกลุ�มตัวอย�างมีภาระหนี้สิน (ร�อยละ 66.22) สําหรับความคิดเห็นของการออมเมื่อเปรียบเทียบกับ
รายได� ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าครัวเรือนเก็บออมได�น�อย ร�อยละ 68.02 และเก็บออมได�ระดับปานกลางร�อยละ 

28.38 (รูปท่ี 3.5-6)  
 

 

 
รูปท่ี 3.5-6 การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกจิของครัวเรือนในตําบลทุ7งลุยลาย 
   

    - การใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ กลุ�มตัวอย�างมีเพียงส�วนน�อย 

ที่ใช�ประโยชน&จากทรัพยากรธรรมชาติในท�องถ่ิน (ร�อยละ 36.94) ในส�วนการใช�ประโยชน&นี้เปQนการประมง  
จับปลาในช�วงเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมร�อยละ 43.90 หาหน�อไม�ช�วงหน�าฝนเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม  

ร�อยละ 41.46 นอกนั้นเก็บเห็ดและหาผักหวาน ร�อยละ 8.54 และร�อยละ 6.10 ตามลําดับ (รูปท่ี 3.5-7) 
   

 
 

รูปท่ี 3.5-7 การใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาตใินท3องถิ่นของครัวเรือนในตาํบลทุ7งลุยลาย 



 

 

 3-193 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

    (1.3) ด3านสังคมและการรวมกลุ7มในชุมชน 
  - การเข3าร7วมกิจกรรมในชุมชน กลุ�มตัวอย�างมีการเข�าร�วมกิจกรรมในชุมชน 
โดยสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมทางศาสนา เช�น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข�าพรรษา วันออกพรรษา 
ทอดกฐิน และทอดผ�าปNา ฯลฯ ส�วนใหญ�เข�าร�วมทุกคร้ังร�อยละ 73.42 บ�อยคร้ังร�อยละ 16.22 และนานๆ คร้ัง
ร�อยละ 10.36  

     การเข�าร�วมกิจกรรมที่หน�วยงานราชการจัดขึ้นเช�น กิจกรรมวันแม� วันพ�อ  
และวันเด็ก ฯลฯ และกิจกรรมรณรงค&อื่นๆ เช�น การส�งเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย และการงดสูบุหร่ี  
กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมงานทุกคร้ังร�อยละ 65.77 บ�อยคร้ังร�อยละ 14.86 และ
นานๆ คร้ังร�อยละ 19.37 

     การเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช�น ขุดลอกคูคลอง และซ�อมแซมอาคาร ฯลฯ 
กลุ�มตัวอย�างมีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมทุกคร้ังร�อยละ 64.41 บ�อยคร้ังร�อยละ 18.02 และนานๆ คร้ังร�อยละ 17.57 

     การเข�าร�วมกิจกรรมงานประเพณี เช�น วันป(ใหม� วันสงกรานต& และวันลอยกระทง ฯลฯ 
กลุ�มตัวอย�างมีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมงานทุกคร้ังร�อยละ 71.62 บ�อยคร้ังร�อยละ 17.57 และนาน  ๆคร้ังร�อยละ 10.81 

    - ความสัมพันธ.ของคนในชุมชน ส�วนใหญ�เห็นว�าคนในชุมชนส�วนใหญ�อยู�กัน
แบบเครือญาติและถือญาติพี่น�องร�อยละ 68.92 และอยู�กันเปQนหมู�พวกและถือพวกร�อยละ 28.83 สําหรับ 
ความคิดเห็นว�า คนส�วนใหญ�ต�างคนต�างอยู�และถือผลประโยชน&ส�วนตนมีเพียงส�วนน�อยร�อยละ 2.25 

     ผู�นําชุมชนที่กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�าสําคัญที่สุดคือ ผู�ใหญ�บ�านร�อยละ 75.68 
รองลงมาคือ กํานันร�อยละ 11.26 พระร�อยละ 5.86 นายกเทศมนตรีร�อยละ 5.41 และนายกองค&การบริหาร
ส�วนตําบลร�อยละ 1.80 

     กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ร�อยละ 62.16 เปQนสมาชิกกลุ�มต�างๆ ในชุมชน ในส�วนนี้
ส�วนใหญ�เข�าร�วมกลุ�มสหกรณ&/ออมทรัพย&ร�อยละ 55.07 รองลงมาคือกลุ�มอาชีพเพาะปลูกพืชร�อยละ 23.19 

และทําผลิตภัณฑ&ของกลุ�มแม�บ�านร�อยละ 10.15 (รูปท่ี 3.5-8) สําหรับความถ่ีในการร�วมทํากิจกรรมหรือ

ประชุมกลุ�ม ส�วนใหญ�เข�าร�วมทุกป(ร�อยละ 51.45 รองลงมาคือ เข�าร�วมทุกเดือนร�อยละ 34.05 เข�าร�วมทุกสัปดาห&
ร�อยละ 4.35 และมีเพียงส�วนน�อยที่ไม�เคยเข�าร�วมกิจกรรม ร�อยละ 10.15  

 

 
รูปท่ี 3.5-8 การรวมกลุ7มในชุมชนของครัวเรือนตาํบลทุ7งลุยลาย 
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    - ปJญหาสังคมในปJจจุบัน กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นว�าปRจจุบันหมู�บ�าน

ของตนเองไม�มีปRญหาสังคม (ร�อยละ 90.09) สําหรับปRญหาสังคมที่คิดเห็นว�ามีอยู�บ�าง เช�น ขาดที่ดินทํากินร�อยละ 
11.71 ว�างงานร�อยละ 9.46 การพนันร�อยละ 4.50 ยาเสพติดร�อยละ 3.60 และเกิดโรคระบาดร�อยละ 1.35  

    - ข3อกังวลด3านผลกระทบทางสังคม หากมีการก7อสร3างโรงไฟฟ!าพลังน้ํา 
ท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. (เปรียบเทียบสภาพปRจจุบันก�อนก�อสร�างและหลังก�อสร�าง) กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด
คิดเห็นว�าภายหลังการก�อสร�างข�อกังวลด�านผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&นั้น 
จะไม�แตกต�างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปRจจุบัน กล�าวคือ ปRญหาโจรผู�ร�ายไม�แตกต�างร�อยละ 99.10 ปRญหา
การพนันไม�แตกต�างร�อยละ 97.75 ปRญหายาเสพติดไม�แตกต�างร�อยละ 96.40 ปRญหาขาดที่ดินทํากินไม�แตกต�าง
ร�อยละ 95.50 และปRญหาการว�างงานไม�แตกต�างร�อยละ 89.19  

    (1.4) การศึกษา กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นว�าจํานวนโรงเรียนมีพอเพียงร�อยละ 

93.24 จํานวนครูพอเพียงร�อยละ 90.54 และอุปกรณ&การเรียนการสอนพอเพียงร�อยละ 85.59 

    (1.5) การได3รับบริการสาธารณูปโภค 
     - ระบบไฟฟ!า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�าระบบไฟฟVาของหมู�บ�าน 

มีปRญหาเรื่องไฟฟVาดับและไฟตกบ�อยคร้ังร�อยละ 91.44  

     - น้ําอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ใช�น้ําอุปโภค

บริโภคในครัวเรือนเปQนน้ําประปาจากประปาหมู�บ�านร�อยละ 86.94 สําหรับการใช�น้ําเพื่อการเพาะปลูก 
ส�วนใหญ�ใช�น้ําฝนอย�างเดียวร�อยละ 76.58 สําหรับแหล�งน้ําอื่นๆ ที่ใช�สําหรับการเพาะปลูกนอกจากน้ําฝนตาม
ฤดูกาลจะใช�น้ําจากสระน้ําที่ขุดในพื้นที่ของตนเองร�อยละ 9.91 ลําห�วย-คลองร�อยละ 4.95 บ�อน้ําตื้น- 

บ�อบาดาลร�อยละ 4.50 ระบบชลประทานร�อยละ 4.05 และลําน้ําลําธารของหมู�บ�านร�อยละ 2.70 (รูปท่ี 3.5-9) 
 

 
 

รูปท่ี 3.5-9 การใช3น้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค และการเกษตรของตาํบลทุ7งลุยลาย 
 

    - คุณภาพและปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําดื่ม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า 

คุณภาพดีมากร�อยละ 63.96 รองลงมาคือ คุณภาพพอใช�ร�อยละ 23.87 และคุณภาพไม�ดีร�อยละ 12.16 
สําหรับปริมาณน้ําดื่มส�วนใหญ�คิดเห็นว�าพอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 90.54 รองลงมาคือ ขาดแคลนเล็กน�อย
ร�อยละ 6.76 ขาดแคลนปานกลางร�อยละ 2.25 และขาดแคลนมากร�อยละ 0.45  
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      คุณภาพน้ําใช� กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�า คุณภาพดีมากและคุณภาพพอใช�
จํานวนใกล�เคียงกัน คือ ร�อยละ 42.79 และร�อยละ 41.89 ตามลําดับ สําหรับปริมาณน้ําใช�ส�วนใหญ�คิดเห็นว�า 
พอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 85.59 รองลงมาคือ ขาดแคลนเล็กน�อยร�อยละ 6.76 ขาดแคลนปานกลางร�อยละ 
3.60 และขาดแคลนมากร�อยละ 4.05 

     คุณภาพน้ําเพื่อการเกษตร กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�า คุณภาพดีมากร�อยละ 
53.60 รองลงมาคือคุณภาพพอใช�ร�อยละ 41.89 และคุณภาพไม�ดีร�อยละ 4.50 สําหรับปริมาณน้ําเพื่อ
การเกษตรส�วนใหญ�คิดเห็นว�า พอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 72.97 รองลงมาคือ ขาดแคลนมากร�อยละ 15.77 
ขาดแคลนปานกลางร�อยละ 8.11 และขาดแคลนเล็กน�อยร�อยละ 3.15  
    (1.6) การบริการสาธารณสุข 

     - ภาวะเจ็บป8วยของสมาชิกในครัวเรือน ในรอบ 1 ป(ที่ผ�านมา ภาวะเจ็บปNวย 
ที่เกิดขึ้นและพบบ�อยในครัวเรือนเปQนโรคท่ัวๆไป ได�แก� ไข�หวัดร�อยละ 37.39 อุจจาระร�วงร�อยละ 34.68 ความ
ดันโลหิตสูงร�อยละ 27.48 และเบาหวานร�อยละ 21.17 สําหรับการรักษาพยาบาลเมื่อปNวยเปQนไข�หวัด ส�วนใหญ�
รักษาที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ร�อยละ 60.24 และโรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 30.12  

     - การรักษาพยาบาล กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด (ร�อยละ95.95) คิดเห็นว�า
สถานพยาบาลมีเพียงพอแล�ว และเมื่อเจ็บปNวยด�วยโรคต�างๆ จะดําเนินการดังนี้ 

      โรคอุจจาระร�วง ส�วนใหญ�รักษาที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพระดับตําบล 
และโรงพยาบาลชุมชนจํานวนใกล�เคียงกันคือร�อยละ 37.66 และร�อยละ 36.36 ตามลําดับ มีเพียงส�วนน�อย
ร�อยละ 10.39 ที่ปล�อยให�หายเอง  

     โรคความดันโลหิตสูง ส�วนใหญ�รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 68.85 และ
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพระดับตําบลร�อยละ 26.23 

     โรคเบาหวาน ส�วนใหญ�รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 80.85 และโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพระดับตําบลร�อยละ 19.15 

    - ข3อกังวลด3านผลกระทบต7อสุขภาพ หากมีการก7อสร3างโรงไฟฟ!าพลังน้ํา 
ท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นเก่ียวกับข�อกังวลด�านผลกระทบต�อสุขภาพ ที่เกิดจาก
โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& เปรียบเทียบกับสภาพปRจจุบันและหลังก�อสร�างคือ ปRญหาที่อาจมีผลกระทบต�อ
สุขภาพต�างๆ จะไม�แตกต�างหรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพปRจจุบัน ได�แก� โรคติดเช้ือระบาดเช�น ไข�หวัด ไข�เลือดออก 
และโรคฉ่ีหนู ฯลฯ ร�อยละ 98.20 โรคไม�ติดเช้ือเช�น ความดันโลหิตสูง และเบาหวาน ฯลฯ ร�อยละ 99.10 ความเครียด
และสุขภาพจิตร�อยละ 99.10 สัตว&พาหะนําโรค เช�น หนู แมลงวัน และยุง ฯลฯ ร�อยละ 98.20 การเกิดอุบัติเหตุ 
ร�อยละ 96.40 และการเข�าถึงบริการสุขภาพร�อยละ 98.20  

     (1.7) การคมนาคม สภาพถนนในหมู�บ�านส�วนใหญ�เปQนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร�อยละ 
83.33 สําหรับถนนลาดยางและถนนลูกรังมีจํานวนใกล�เคียงกันคือร�อยละ 8.11 และร�อยละ 8.56 ตามลําดับ 
ความสะดวกในการคมนาคมในพื้นที่ กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�าไม�มีปRญหา สภาพเส�นทางดีใช�ได�ตลอด
ทั้งป(ร�อยละ 84.68 และมีเพียงส�วนน�อยที่คิดเห็นว�าถนนชํารุด เปQนหลุมเปQนบ�อไม�สะดวกในการเดินทางร�อยละ 
12.16 สําหรับความสะดวกในการคมนาคมระหว�างอําเภอกับพื้นที่ภายนอกส�วนใหญ�คิดเห็นว�าสะดวกดีมาก
ร�อยละ 61.26 และสะดวกพอประมาณร�อยละ 31.53  



 

 

 3-196 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

     (1.8) ความต3องการการพัฒนาด3านต7างๆในท3องถิ่น กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�ารูปแบบ

การพัฒนาในท�องถ่ินที่ได�รับ ในช�วง 5 ป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�ได�รับการพัฒนาถนนร�อยละ 33.33 และการประกอบอาชีพ 

ส�งเสริมรายได�ให�เพิ่มขึ้นร�อยละ 11.71 สําหรับความต�องการการพัฒนาในอนาคต ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าดีอยู�แล�ว

ไม�ต�องการพัฒนาร�อยละ 66.67 และต�องการพัฒนาระบบไฟฟVาร�อยละ 17.12 

     (1.9) ปJญหาน้ําท7วม ปRญหาน้ําท�วมในชุนชน พื้นที่อยู�อาศัยและที่ทํากินเกือบทั้งหมด

ร�อยละ 96.85 ไม�มีปRญหาน้ําท�วม มีเพียงส�วนน�อยมากร�อยละ 3.15 ที่ประสบปRญหาน้ําท�วม ซึ่งในส�วนนี้เปQน

เพียงการท�วมที่ทํากินโดยท�วมแค�วันสองวัน/ป( 

    (1.10) ปJญหาด3านสิง่แวดล3อมในปJจจุบันและแนวทางแก3ไข 
    - สภาพสุขาภิบาล สภาพความสะอาดของบริเวณบ�าน ส�วนใหญ�สะอาดดี 

ร�อยละ 72.52 ความสะอาดท่ัวๆไปของส�วม สะอาดดีร�อยละ 60.81 การทิ้งน้ําเสียภายในครัวเรือน ส�วนใหญ�

ไม�มีรางระบายน้ําร�อยละ 72.52  มีเพียงส�วนน�อยที่ครัวเรือนระบายน้ําเสียลงร�องดินที่แต�งเปQนทางระบายน้ํา

ร�อยละ 17.57 ครัวเรือนไม�ได�กําจัดน้ําเสีย แต�สภาพบริเวณบ�านไม�เฉอะแฉะสะอาดดีและสะอาดพอใช�จํานวน

ใกล�เคียงกันคือ ร�อยละ 29.73 และร�อยละ 29.28 ตามลําดับ และกําจัดน้ําเสียโดยระบายลงสู�ที่ลุ�มใกล�บ�าน 

ไม�สกปรกหรือเฉอะแฉะร�อยละ 17.12 สําหรับการกําจัดมูลฝอย ส�วนใหญ�มีรวบรวมขยะลงถังขยะ เปQนถังขยะ

ที่ถูกสุขลักษณะร�อยละ 93.69 มีรถของเทศบาลจัดเก็บไปกําจัดร�อยละ 93.69 

     การใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส�วนใหญ�ใช�สารกําจัดวัชพืชร�อยละ 26.58 และ

ปุ�ยเคมีร�อยละ 23.87 โดยในรอบป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�ไม�เคยเจ็บปNวยจากการใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืชร�อยละ 82.43 

    - ปJญหาสิ่งแวดล3อมและระดับผลกระทบต7อชีวิตประจําวัน กลุ�มตัวอย�าง

คิดเห็นว�าชีวิตประจําวันไม�ได�รับผลกระทบจากปRญหาสิ่งแวดล�อม โดยไม�ได�รับผลกระทบจากน้ําเสียร�อยละ 

96.65 ขยะมูลฝอยร�อยละ 95.95 ฝุNนละอองร�อยละ 89.19 เสียงดังร�อยละ 92.79 เขม�าควันร�อยละ 93.69 

และกลิ่นเหม็นร�อยละ 95.95  และเมื่อสอบถามถึงปRญหาสิ่งแวดล�อมที่คิดเห็นว�าเปQนปRญหา มีความสําคัญ

มากสมควรแก�ไข เกือบทั้งหมดคิดเห็นว�าไม�มีปRญหาด�านนี้ร�อยละ 95.05 

   (2) การใช3ประโยชน.จากเขื่อนจุฬาภรณ. ในประเด็นที่เก่ียวข�องกับการใช�น้ํานั้น กลุ�มตัวอย�าง

คิดเห็นว�าครัวเรือนส�วนใหญ�ไม�ได�ใช�ประโยชน&จากเขื่อนจุฬาภรณ&เพื่ออุปโภคบริโภคร�อยละ 86.49 การเกษตร

ในช�วงหน�าแล�งร�อยละ 89.19 ปVองกันน้ําท�วมในฤดูน้ําหลากร�อยละ 86.94 และไม�ได�ใช�ประโยชน&ในการเปQน

แหล�งน้ําเพื่อผลิตประปาของชุมชนร�อยละ 81.98  

   สําหรับด�านที่กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�ามีประโยชน&และส�วนใหญ�พึงพอใจระดับปานกลาง

คือ การพัฒนาเปQนแหล�งท�องเที่ยวและสถานที่พักผ�อนหย�อนใจร�อยละ 34.68 นําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น 

การคมนาคมสะดวกขึ้นร�อยละ 32.43 ส�วนด�านการเพาะเลี้ยงสัตว&น้ํามีความพึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 

29.28 มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทําให�มีรายได�จากการประมงเพิ่มขึ้นร�อยละ 27.93 และรายได�

จากการท�องเที่ยวเพิ่มขึ้นร�อยละ 26.58  
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   กลุ�มตัวอย�างให�ข�อเสนอแนะการพัฒนาที่เก่ียวข�องและต�อเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ&  

โดยคิดเห็นว�าควรส�งเสริมอาชีพที่เก่ียวข�องกับการท�องเที่ยว เช�น หัตถกรรม จักสาน และสินค�าที่ระลึกร�อยละ 

54.05 ก�อสร�างโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟVาร�อยละ 46.40 ส�งเสริมอาชีพการประมงและ

เพาะเลี้ยงสัตว&น้ํา เช�น การให�ความรู� กองทุน การตลาด เปQนต�น ร�อยละ 45.05 ภาครัฐควรส�งเสริมด�าน 

การท�องเที่ยวบริเวณอ�างเก็บน้ําร�อยละ 38.29 ส�งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารที่ได�จากการประมงในอ�างเก็บ

น้ําร�อยละ 27.48 

 ในภาพรวมของพื้นที่ตําบลทุ�งลุยลาย พบว�า กลุ�มตัวอย�างเห็นว�า ชุมชนของตนเองได�ใช�

ประโยชน&จากเขื่อนจุฬาภรณ&ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 1.84 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเปQนรายด�าน และ 

จัดอันดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได�แก� นําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น การคมนาคมสะดวกขึ้น มีร�านค�า

มากขึ้น (ค�าเฉลี่ย 2.50 คะแนน) พัฒนาเปQนแหล�งท�องเที่ยวและสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ (ค�าเฉลี่ย 2.47 คะแนน) 

และเปQนแหล�งเพาะพันธุ&สัตว&น้ํา (ค�าเฉลี่ย 2.22 คะแนน) ส�วนประเด็นของการได�ใช�ประโยชน&น�อย (ค�าเฉลี่ย 

1.23-1.28 คะแนน) ได�แก� การใช�ประโยชน&เพื่อการเกษตรในช�วงหน�าแล�ง ปVองกันน้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก และการใช�

ประโยชน&เพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.5-8) 
 

ตารางท่ี 3.5-8 ความคิดเห็นของประชาชนในตําบลทุ7งลุยลายเกี่ยวกับประโยชน.ท่ีได3รับจากเขื่อนจุฬาภรณ. 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ความหมาย ค7าเฉล่ีย ส7วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ใช�ประโยชน&เพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน 1.28 0.76 ได�ใช�ประโยชน&น�อย 

2. ใช�ประโยชน&เพื่อการเกษตรในช�วงหน�าแล�ง 1.23 0.69 ได�ใช�ประโยชน&น�อย 

3. ปVองกันนํ้าท�วมในฤดูนํ้าหลาก 1.25 0.71 ได�ใช�ประโยชน&น�อย 

4. พัฒนาเปQนแหล�งท�องเท่ียวและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 2.47 1.06 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

5. นําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น การคมนาคมสะดวกขึ้น    
 มีร�านค�ามากขึ้น 

2.50 1.23 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

6. เปQนแหล�งเพาะพันธุ&สัตว&นํ้า 2.22 1.21 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

7. เปQนแหล�งนํ้าเพื่อผลิตประปาในชุมชน 1.42 0.94 ได�ใช�ประโยชน&น�อย 

8. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด�านประมง         
 ทําให�มีรายได�เพิ่มขึ้น 

2.07 1.09 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

9. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด�านการท�องเท่ียว ทํา
ให�มีรายได�เพิ่มขึ้น 

2.15 1.15 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

ภาพรวม 1.84  ได3ใช3ประโยชน.ปานกลาง 
หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 2. ค�าเฉลี่ยคะแนน ดังนี้ 
 ค�าเฉลี่ย 0.00-1.33  คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&น�อย  ค�าเฉลี่ย 1.34-2.67 คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง  
 ค�าเฉลี่ย 2.68-4.00 คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&มาก 
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   (3) ความคิดเห็นต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้าํท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.  
   (3.1) ความคิดเห็นต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. ในภาพรวม

ของความคิดเห็นสรุปได�ว�า กลุ�มตัวอย�างในพื้นที่ตําบลทุ�งลุยลายเห็นด�วยและเห็นด�วยอย�างยิ่งกับโครงการ

โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&รวมกันร�อยละ 96.85 เมื่อพิจารณาในแต�ละด�านมีความเห็นด�วยและเห็นด�วย

อย�างยิ่งรวมกันอยู�ระหว�างร�อยละ 73.43-91.44 ได�แก� การผลิตไฟฟVาด�วยน้ําเปQนพลังงานสะอาดและเปQนมิตรต�อ

สิ่งแวดล�อมเห็นด�วย ร�อยละ 64.41 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 27.03 เปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ํา

ที่ระบายจากเขื่อนให�เกิดประโยชน&สูงสุดเห็นด�วยร�อยละ 63.06 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 27.93 สามารถ

ผลิตและส�งกระแสไฟฟVาเข�าสู�ระบบได�ทันทีและมีต�นทุนการผลิตต่ํา เพราะใช�น้ําธรรมชาติเปQนแหล�งพลังงาน  

ในการเดินเครื่องเห็นด�วยร�อยละ 60.36 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 23.42 ช�วงเวลาการระบายน้ําเพื่อผลิต

ไฟฟVาสอดคล�องกับแผนการระบายน้ําเพื่อการชลประทานเห็นด�วยร�อยละ 57.66 และเห็นด�วยอย�างยิ่ง     

ร�อยละ 15.77 หากมีการดําเนินการโครงการฯ สามารถใช�น้ําจากลําน้ําพรมและประกอบอาชีพการเกษตรและ

อาชีพอื่นๆ ได�ตามเดิมเห็นด�วยร�อยละ 59.91 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 16.22 ในระยะการก�อสร�างโครงการฯ 

จะช�วยให�มีการจ�างงานในชุมชนมากขึ้นเห็นด�วยร�อยละ 62.16 และเห็นด�วยอย�างยิ่ง 28.38 และหากมี

โครงการฯ จะเกิดการพัฒนาในชุมชนเห็นด�วยร�อยละ 59.46 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 27.48 อย�างไรก็ตาม 

กลุ�มตัวอย�างในพื้นที่ส�วนใหญ�ไม�มีข�อกังวลใจใดเก่ียวกับโครงการร�อยละ 97.75 (รูปท่ี 3.5-10) 

  
 

 
รูปท่ี 3.5-10 ข3อกังวลใจและความคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีต7อการพัฒนาโครงการของตําบลทุ7งลุยลาย 
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หากมีโครงการฯ จะเกดิการพัฒนาในชุมชน

ในระยะการก7อสร3างฯ ช7วยให3มีการจ3างงานในชุมชนมากข้ึน

สามารถใช3น้ําจากลํานํ้าพรมและประกอบอาชีพได3ตามเดิม

ช7วงเวลาการระบายน้ําสอดคล3องกับแผนการระบายน้ํา

ผลิตและส7งกระแสไฟฟ!าเข3าสู7ระบบได3ทันที/ต3นทุนต่ํา

เปbนการใช3ประโยชน.จากทรัพยากรให3เกดิประโยชน.สงูสดุ

เปbนพลงังานสะอาดและเปbนมิตรต7อสิง่แวดล3อม

ความคิดเห็นต7อโครงการในแต7ละประเด็น

เห็นด3วย เห็นด3วยอย7างยิ่ง
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 สําหรับความคิดเห็นที่มีต�อโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&  
ในภาพรวมพบว�า กลุ�มตัวอย�างมีความเห็นด�วยอย�างยิ่ง (ค�าเฉลี่ย 4.07 คะแนน) กับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& โดยเฉพาะในประเด็นที่ว�าเปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ําที่ระบาย 
จากเขื่อนจุฬาภรณ& ให�เกิดประโยชน&สูงสุด ซึ่งเห็นด�วยอย�างยิ่งมากเปQนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ ในระยะ 
การก�อสร�างโครงการฯ จะช�วยให�มีการจ�างงานในชุมชนมากขึ้น และเปQนการผลิตไฟฟVาด�วยพลังงานหมุนเวียน 

ที่สะอาดและเปQนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม โดยมีค�าเฉลี่ย 4.16 4.17 และ 4.18 คะแนน ตามลําดับ (ตารางท่ี 3.5-9) 

    (3.2) ผลกระทบด3านบวกและลบจากโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. 
       - ระยะก7อสร3าง ผลกระทบด�านบวกจากโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�าย 

เขื่อนจุฬาภรณ& กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�าจะมีรายได�จากการจ�างงานในช�วงก�อสร�างโครงการฯ ระดับ
ปานกลางร�อยละ 35.59  รองลงมาระดับมากร�อยละ 23.42 และระดับน�อยร�อยละ 13.96 

     ผลกระทบด�านลบจากโครงการฯ ในระยะก�อสร�าง กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�
คิดเห็นว�าจะไม�มีผลกระทบด�านลบจากปRญหาการเจ็บปNวยด�วยโรคภัยไข�เจ็บร�อยละ 93.24 การใช�น้ําใน 
พื้นที่การเกษตรร�อยละ 91.44 ไม�กีดขวางการเข�าออกชุมชนร�อยละ 86.94 ไม�มีปRญหาต�อสัตว&ปNาร�อยละ 
83.33 ไม�เกิดอุบัติเหตุจากการขนย�ายวัสดุร�อยละ 81.53 และไม�มีปRญหาฝุNนละอองในช�วงก�อสร�างโรงไฟฟVา
ร�อยละ 78.38  

 

ตารางท่ี 3.5-9 ความคิดเห็นของประชาชนในตําบลทุ7งลุยลายต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.  

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ความหมาย 
ค7าเฉลี่ย ส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. เปQนการผลิตไฟฟVาด�วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเปQนมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อม 

4.16 0.63 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

2. เปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ& 
ให�เกิดประโยชน&สูงสุด 

4.18 0.61 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

3. สามารถผลิตและส�งกระแสไฟฟVาเข�าสู� ระบบได�ทันที  และมีต�นทุน 
การผลิตต่ํา เพราะใช�น้ําธรรมชาติเปQนแหล�งพลังงานในการเดินเคร่ือง 

4.07 0.65 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

4. ช�วงเวลาการระบายน้ําเพื่อผลิตไฟฟVา สอดคล�องกับแผน 
การระบายน้ําเพื่อการชลประทาน 

3.89 0.66 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

5. หากมกีารดําเนินการโครงการฯ ท�านสามารถใช�น้ําจากลําน้ําพรม และ
ประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ได�ตามเดิม  

3.91 0.67 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

6. ในระยะการก�อสร�างโครงการฯ จะช�วยให�มีการจ�างงาน ในชุมชนมากขึ้น 4.17 0.62 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

7. หากมีโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&จะก�อให� เกิด 
การพัฒนาในชุมชนของท�าน 

4.10 0.74 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

ภาพรวม 4.07  เห็นด3วยอย7างยิ่ง 
หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 2. ค�าเฉลี่ยคะแนน ดงันี้ 
 ค�าเฉลี่ย 0.00-1.67 คะแนน = ไม�เหน็ด�วย             ค�าเฉลี่ย 1.68-3.33 คะแนน = เห็นด�วยปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ย 3.34-5.00 คะแนน = เห็นด�วยอย�างย่ิง 
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       - ระยะดําเนินการ ผลกระทบด�านบวกจากโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ํา 
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&เพื่อผลิตไฟฟVา กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า ระยะดําเนินการของโครงการฯ สามารถ
เปQนสถานที่ดูงานให�กับเยาวชนหรือผู�สนใจโดยมีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 40.99 ระดับมาก 
ร�อยละ 21.17 และระดับน�อยร�อยละ 10.81 สามารถพัฒนาเปQนสถานที่ท�องเที่ยวมีผลกระทบด�านบวก 
ระดับปานกลางร�อยละ 40.09 ระดับมากร�อยละ 23.87 และระดับน�อยร�อยละ 9.46 การช�วยเสริมความมั่นคง 
ของระบบไฟฟVามีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 31.98 ระดับน�อยร�อยละ 22.07 และระดับมาก
ร�อยละ 16.22 ชุมชนได�รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟVา มีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลาง
ร�อยละ 35.14 ระดับน�อยร�อยละ 16.67 และระดับมากร�อยละ 14.86 ชุมชนได�รับการส�งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาท�องถ่ินจากโครงการมีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 36.94 ระดับน�อยร�อยละ 16.67 
และระดับมากร�อยละ 12.16 และเกือบคร่ึงหนึ่งของกลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�าระยะดําเนินการของโครงการฯ  
ไม�มีผลกระทบต�อการลดการนําเข�าไฟฟVาจากต�างประเทศร�อยละ 46.40 ไม�มีผลกระทบจากการระบายน้ําผ�าน
เครื่องกังหันน้ํา ทําให�คุณภาพคุณภาพน้ําดีขึ้นร�อยละ 49.55 

     สําหรับผลกระทบด�านลบจากโครงการโรงไฟฟVาพลังท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
เพื่อผลิตไฟฟVา กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า ระยะดําเนินการของโครงการฯ คาดว�าจะไม�มีผลกระทบด�านลบ
เก่ียวกับเสียงดังจากการเดินเครื่องร�อยละ 90.09 ทําให�คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงร�อยละ 90.54 ปริมาณน้ําที่
ไหลลงสู�พื้นที่เกษตรกรรมไม�เปลี่ยนแปลงร�อยละ 90.09 

   (3.3) ข3อกังวลและข3อเสนอแนะของคนในชุมชนต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3าย
เขื่อนจุฬาภรณ. กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด (ร�อยละ 97.75) คิดเห็นว�าคนในชุมชนไม�มีข�อกังวลใดๆ ต�อ
โครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ไม�มีข�อเสนอแนะในการปVองกัน แก�ไข และติดตามผลกระทบที่
วิตกกังวลว�าอาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ ร�อยละ 95.50 และส�วนใหญ�เห็นด�วยในภาพรวมต�อการดําเนินการ
โครงการฯ ร�อยละ 70.72 เห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 26.13 และมีเพียงส�วนน�อยมากที่คิดเห็นว�ายังไม�แน�ใจ 
ร�อยละ 3.15 (แสดงไว�ในรูปท่ี 3.5-10) 
   (4) การมีส7วนร7วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขือ่นจฬุาภรณ. 
กลุ�มตัวอย�างมีเพียงส�วนน�อย (ร�อยละ 29.28) ที่เคยได�รับทราบข�อมูลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ํา
ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& โดยได�รับข�อมูลโครงการฯ เปQนคร้ังแรกจากพนักงานสัมภาษณ& ร�อยละ 70.72 สําหรับ
กลุ�มตัวอย�างที่ เคยได�รับทราบข�อมูลมาบ�างแล�ว ได�รับทราบจากผู�นําชุมชนร�อยละ 47.69 เจ�าหน�าที่ 
การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทยร�อยละ 32.31 เพื่อนบ�านเล�าให�ฟRงร�อยละ 15.38 และจากหน�วยงาน
ราชการในพื้นที่ร�อยละ 4.62  

   กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ต�องการให�มีการประชาสัมพันธ&ให�ข�อมูลข�าวสารโครงการฯ  
ร�อยละ 86.04 โดยข�อมูลเพิ่มเติมที่ต�องการทราบรายละเอียดได�แก� ประโยชน&ที่คาดว�าจะได�รับร�อยละ 77.03 
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจและสังคมร�อยละ 68.47 มาตรการปVองกันและลดผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นร�อยละ 52.25 และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟVาร�อยละ 35.59 

   รูปแบบหรือวิธีการประชาสัมพันธ&โครงการฯ ที่เหมาะสมกับชุมชน ส�วนใหญ�เห็นว�าแจ�ง
ข�อมูลข�าวสารผ�านกํานัน ผู�ใหญ�บ�านร�อยละ 47.30 รองลงมาคือ การประกาศผ�านเสียงตามสายภายใน
หมู�บ�านร�อยละ 39.19 จัดประชุมช้ีแจงราษฎรร�อยละ 31.98 และทําจดหมายหรือเอกสารแจ�งประชาชน
โดยตรงร�อยละ 8.56 (รูปท่ี 3.5-11) 
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รูปท่ี 3.5-11 ความต3องการข3อมูลข7าวสารและการประชาสัมพันธ.ท่ีเหมาะสมสําหรับตําบลทุ7งลุยลาย 

 
    กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ไม�มีข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อโครงการฯ ร�อยละ 83.33    
และมีความยินดีเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาโครงการฯ เช�น การเข�าร�วมประชุม การแสดงความคิดเห็น
ข�อเสนอแนะและอื่นๆ ในโอกาสต�อไปร�อยละ 92.34 

  2.3) พื้นท่ีตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ จากการสอบถามผู�นําชุมชน
เก่ียวกับบริบทชุมชนตําบลโนนทอง พบว�าชุมชนกว�าคร่ึงหนึ่งเปQนชุมชนดั้งเดิมมีอายุมากกว�า 100 ป( ซึ่งคนใน
ชุมชนนั้น ส�วนใหญ�เปQนคนเก�าแก�ดั้งเดิมมีบางพื้นที่ที่เปQนกลุ�มคนที่อพยพมาใหม� มีความสัมพันธ&กันแบบเครือ
ญาติและถือญาติพี่น�องเปQนหลัก คนในชุมชนทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/วัฒนธรรมที่คล�ายกัน เช�น 
การทําบุญกฐิน-ผ�าปNา บุญข�าวจี่ บุญบ�านเดือนหก สรงน้ําพระประธานตาดโตน ไหว�ศาลปูNตา สงกรานต&  
เปQนต�น วิถีชีวิตของคนในชุมชนนั้นผูกพันกับปNาและมีการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรธรรมชาติตลอดในทุก
ฤดูกาลทั้งการจับปลาและหาของปNา เช�น การเก็บเห็ด หน�อไม� ผักหวาน ไข�มดแดง เปQนต�น โดยทุกครัวเรือนมี
ไฟฟVา-ประปาหมู�บ�านใช� แหล�งน้ําสําคัญที่ใช�ดื่มคือ น้ําฝน น้ําใช�คือ น้ําประปา ส�วนน้ําเพื่อการเกษตรจะใช�จาก
น้ําพรมเปQนส�วนใหญ� แม�ว�าครัวเรือนในพื้นที่จะมีน้ําดื่มน้ําใช�และน้ําเพื่อการเกษตรแล�ว แต�ก็ยังไม�เพียงพอกับ
ความต�องการ ในภาพรวมแล�วชุมชนต�องการให�มีการส�งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด�านสาธารณูปโภคและ
การส�งเสริมอาชีพเปQนหลัก (ตารางท่ี 3.5-10) 

   ในการสํารวจด�านเศรษฐกิจสังคม ได�ดําเนินการสัมภาษณ&ครัวเรือนในตําบลโนนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 197 ตัวอย�าง จากจํานวนทั้งหมด 11 หมู�บ�าน พบว�า กลุ�มตัวอย�าง 
ส�วนใหญ�เปQนเพศหญิงร�อยละ 63.45 อายุระหว�าง 46-60 ป( ร�อยละ 39.59 (อายุมัธยฐาน 52  ป( น�อยที่สุด 16 ป( 
และมากที่สุด 87 ป() เปQนหัวหน�าครัวเรือนและคู�สมรสของหัวหน�าครัวเรือนจํานวนเท�ากันคือ ร�อยละ 38.07 
ส�วนใหญ�สําเร็จการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) ร�อยละ 76.65 และมัธยมศึกษาตอนต�น (ม.1-ม.3) 
ร�อยละ 13.20 ส�วนใหญ�ตั้งถ่ินฐานอยู�ในหมู�บ�านโดยเกิดที่นี่ร�อยละ 76.65 มีระยะเวลาที่อาศัยอยู�ในหมู�บ�านนี้
มากกว�า 10 ป(ร�อยละ 93.40 เหตุผลสําคัญที่สุดที่ตั้งถ่ินฐานอยู�ที่นี่คือ ใกล�ที่ดินทํากิน/แหล�งหากินร�อยละ 
55.33 รองลงมาคือใกล�เครือญาติร�อยละ 21.32 และติดตามคู�สมรสร�อยละ 20.81 ครัวเรือนเกือบทั้งหมดไม�มี
โครงการที่จะย�ายไปอยู�ที่อื่น (ร�อยละ 97.97) มีเพียง 4 ครัวเรือนที่คิดจะย�ายไปอยู�ที่อื่นด�วยเหตุผลคือ  
จะติดตามคู�สมรส ไปหางานรับจ�าง หาที่ทํากินหรือแหล�งหากิน 



ตารางที่ 3.5-10 ข�อมูลบริบทชุมชนในพืน้ที่ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จงัหวัดชัยภูมิ 
ประเด็นศึกษา หมู2ที่ 1 

บ�านโนนทอง 
หมู2ที่ 2 

บ�านโนนเขวา 
หมู2ที่ 3 
บ�านเล2า 

หมู2ที่ 4 
บ�านบุ2งสิบสี่ 

หมู2ที่ 5 
บ�านโนนหนองไฮ 

หมู2ที่ 6 
บ�านกลาง 

หมู2ที่ 8 
บ�านเชิงสําราญ 

หมู2ที่ 9 
บ�านใหม2นาเจริญ 

หมู2ที่ 10 
บ�านโนนทอง

เมืองใหม2 

หมู2ที่ 11 
บ�านริมพรม 

1) ประวัติหมู�บ�าน ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ >100 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ >100 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ 80 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ >100 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ >100 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม  

อายุ >100 ป� 

ชุมชนดั้งเดิม

ค�อนข�างใหม� (60 ป�) 

ชุมชนดั้งเดิม

ค�อนข�างใหม� (50 ป�) 

ชุมชนแยกใหม� 

ประมาณ 14 ป� 

ชุมชนแยกใหม� 

ประมาณ 21 ป� 

2) การตั้งถิ่นฐาน ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (70%) 

อพยพ (30%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (80%) 

อพยพ (20%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (80%) 

อพยพ (20%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

3) ประเพณี/วัฒนธรรม สรงน้ําพระประธาน

ตาดโตน 

บุญกฐิน 

บุญข�าวประดับดิน 

บุญบ�านเดือนหก 

ไหว�ศาลปู=ตา 

บุญกฐิน / ผ�าป=า 

เข�า-ออกพรรษา 

บุญข�าวจี่  

ไหว�ศาลปู=ตา 

บุญบ�านเดือนหก 

ไหว�ศาลปู=ตา 

เข�า-ออกพรรษา 

ไหว�ศาลปู=ตา 

บุญข�าวจี่  

ไหว�ศาลปู=ตา 

สรงน้ําพระประธาน

ตาดโตน / บุญข�าวจี่ 

เข�า-ออกพรรษา 

สงกรานตB 

4) ศาสนา พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ 

5) การใช�ประโยชนBจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ 

มี เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง ฟFน 

มี เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง ฟFน 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง 

มี เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน  
ไข�มดแดง  

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน  
ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน  
ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน 
ไข�มดแดง 

มี จับปลา เก็บเห็ด 
หน�อไม� ผักหวาน  
ไข�มดแดง 

6) ความสัมพันธBของ
คนในชุมชน 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

แบบเครือญาติ  
ถือญาติพี่น�อง

เปGนหลัก 

7) สาธารณูปโภค 

 7.1) ไฟฟJา 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 

มี 

 7.2) ประปา ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน ประปาหมู�บ�าน 

8) แหล�งน้ํา 
 8.1) น้ําดื่ม 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 
น้ําฝน 

 8.2) น้ําใช� น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปาภูเขา น้ําประปา 

 8.3) น้ําการเกษตร น้ําพรม น้ําคลองชลประทาน น้ําพรม น้ําพรม น้ําพรม น้ําพรม น้ําพรม น้ําบาดาล / น้ําพรม น้ําคลองชลประทาน

น้ําตาดโตน 

น้ําพรม 

9) การพฒันาในอนาคต ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านคุณภาพชีวิต ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านสาธารณสมบัติ 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านสาธารณสมบัติ 

ด�านสาธารณูปโภค ด�านส�งเสริมอาชีพ ด�านส�งเสริมอาชีพ ด�านส�งเสริมอาชีพ ด�านสาธารณูปโภค 

ด�านส�งเสริมอาชีพ 

ด�านสาธารณสมบัติ 

ที่มา : จากการสํารวจโดยคณะผู�ศึกษาเดือนมีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2557 
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   (1) สภาพความเปbนอยู7ในปJจจุบัน 
    (1.1) ลักษณะของครัวเรือนและเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน กลุ�มตัวอย�างมากกว�า

ส�วนใหญ�มลีักษณะของครัวเรือนแบบแยกครอบครัวส�วนตัว (ร�อยละ 68.02) ส�วนใหญ�มีสมาชิกในครัวเรือน
ระหว�าง 1-4 คนร�อยละ 49.75 สมาชิกระหว�าง 5-8 คนร�อยละ 46.19 และสมาชิกมากกว�า 8 คนร�อยละ 4.06 
(มัธยฐาน 5 คน น�อยที่สดุ 1 คน และมากที่สุด 13 คน) สมาชิกอายนุ�อยกว�า 15 ป( มีจํานวนระหว�าง 1-2 คน 
ร�อยละ 54.31 (มัธยฐาน 1 คน น�อยทีสุ่ด 1 คน และมากทีสุ่ด 5 คน) สมาชิกอายุระหว�าง 15-59 ป( มีจํานวน
มากกว�า 2 คน ร�อยละ 65.48 (มธัยฐาน 3 คน น�อยทีสุ่ด 1 คน และมากที่สดุ 6 คน) และครัวเรือนส�วนใหญ� 
ไม�มีสมาชิกอายุมากกว�า 60 ป( ร�อยละ 60.91 (มัธยฐาน 0 คน น�อยที่สุด 0 คน และมากที่สุด 4 คน) ลักษณะ 
ที่พักอาศัยส�วนใหญ�เปQนบ�านคร่ึงตึกคร่ึงไม�ร�อยละ 58.38 รองลงมาเปQนบ�านตึกช้ันเดียวร�อยละ 19.29 และ 
บ�านไม�สองช้ันร�อยละ 17.77  

    กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีที่ดินเปQนของตนเองร�อยละ 85.79 สิทธิ์การถือครองเปQน
โฉนดมากที่สุดร�อยละ 36.55 รองลงมาคือ นส.3 ร�อยละ 28.43 ใบภบท.5 ร�อยละ 10.15 และไม�มีเอกสารสิทธิ์ใดใด
ร�อยละ 22.34 ประมาณคร่ึงหนึ่งมีจํานวนที่ดินถือครองระหว�าง 6-25 ไร� ร�อยละ 53.81 และน�อยกว�า 5 ไร�
ร�อยละ 39.09 (มัธยฐาน 6 ไร� น�อยที่สุดไม�มีที่ดินถือครอง และมากที่สุด 51 ไร�) แบ�งเปQนที่อยู�อาศัยพื้นที่น�อยกว�า 
1 ไร� ร�อยละ 87.31 สําหรับที่ทํากิน กลุ�มตัวอย�างมีพื้นที่ระหว�าง 6-25 ไร� และพื้นที่น�อยกว�า 5 ไร� จํานวน
ใกล�เคียงกันคือ ร�อยละ 48.73 และร�อยละ 46.19 ตามลําดับ  

    (1.2) สภาพเศรษฐกิจและการใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ 
     - อาชีพและรายได3 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ประกอบอาชีพหลักคือ เกษตรกร

ร�อยละ 76.65 และรับจ�างท่ัวไปร�อยละ 13.71 ส�วนใหญ�ไม�มีอาชีพรองร�อยละ 71.07 ครัวเรือนมีรายได�เฉลี่ยต�อ
เดือนระหว�าง 1,001-5,000 บาท ร�อยละ 43.65 รองลงมามีรายได�ระหว�าง 5,001-10,000 บาท ร�อยละ 36.55 
มีเพียงส�วนน�อย (ร�อยละ 11.17) มีรายได�มากกว�า 10,000 บาท (รายได�ครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือนมัธยฐาน 5,000 บาท 
น�อยที่สุด 500 บาท และมากที่สุด 40,000 บาท) สําหรับรายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือน ส�วนใหญ�ระหว�าง 
5,001-10,000 บาท ร�อยละ 48.73  รองลงมาคือ จ�ายระหว�าง 5,001-10,000 บาทต�อเดือนร�อยละ 34.01 
และมากกว�า 10,000 บาท ร�อยละ 9.14 ตามลําดับ (รายจ�ายครัวเรือนเฉลี่ยต�อเดือนมัธยฐาน 5,000 บาท 
น�อยที่สุด 500 บาท และมากที่สุด 40,000 บาท) ประมาณคร่ึงหนึ่ง(ร�อยละ 51.78) ของกลุ�มตัวอย�างมีภาระหนี้สิน 

(รูปท่ี 3.5-12) สําหรับความคิดเห็นของการออมเมื่อเปรียบเทียบกับรายได� ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าครัวเรือนเก็บ

ออมได�น�อยร�อยละ 74.11 และเก็บออมได�ระดับปานกลาง ร�อยละ 25.89  

 - การใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาติ กลุ�มตัวอย�างเพียงส�วนน�อยมาก 

(ร�อยละ 8.12) ที่ใช�ประโยชน&จากทรัพยากรธรรมชาติในท�องถ่ิน ในส�วนการใช�ประโยชน&นี้เปQนการประมง  
จับปลาได�ตลอดทั้งป( ร�อยละ 50 เก็บเห็ดในช�วงเดือนกุมภาพันธ&ถึงมิถุนายนร�อยละ 37.50 หาหน�อไม� 
ในช�วงเดือนกุมภาพันธ&ถึงสิงหาคมร�อยละ 25 และเก็บผักหวานในช�วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนร�อยละ 12.50 

(รูปท่ี 3.5-13) 
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รูปท่ี 3.5-12 การประกอบอาชีพและสภาพทางเศรษฐกิจของครัวเรือนในตําบลโนนทอง 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-13 การใช3ประโยชน.จากทรัพยากรธรรมชาตใินท3องถิ่นของครัวเรือนในตําบลโนนทอง 
 

     (1.3) ด3านสังคมและการรวมกลุ7มในชุมชน 
    - การเข3าร7วมกิจกรรมในชุมชน กลุ�มตัวอย�างมีการเข�าร�วมกิจกรรมในชุมชน 

สมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมกิจกรรมทางศาสนา เช�น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข�าพรรษา วันออกพรรษา ทอดกฐิน 
ทอดผ�าปNา ฯลฯ โดยส�วนใหญ�เข�าร�วมทุกคร้ังร�อยละ 58.38 บ�อยคร้ังร�อยละ 25.89 และนานๆ คร้ังร�อยละ 13.71  

     การเข�าร�วมกิจกรรมที่หน�วยงานราชการจัดขึ้นเช�น กิจกรรมวันแม� วันพ�อ  
วันเด็ก ฯลฯ และกิจกรรมรณรงค&อื่นๆ เช�น การส�งเสริมสุขภาพ การออกกําลังกาย การงดสูบุหร่ี ฯลฯ  
กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมงานทุกคร้ังร�อยละ 50.76 บ�อยคร้ังร�อยละ 27.92 และ
นานๆ คร้ังร�อยละ 16.24 
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     การเข�าร�วมกิจกรรมพัฒนาชุมชน เช�น ขุดลอกคูคลอง ซ�อมแซมอาคาร ฯลฯ 
กลุ�มตัวอย�างมีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมทุกคร้ังร�อยละ 51.27 บ�อยคร้ังร�อยละ 24.37 และนานๆ คร้ัง  
ร�อยละ 19.80 

     การเข�าร�วมกิจกรรมงานประเพณีเช�น วันป(ใหม� วันสงกรานต& วันลอยกระทง ฯลฯ 
กลุ�มตัวอย�างมีสมาชิกในครัวเรือนเข�าร�วมงานทุกคร้ังร�อยละ 57.36 บ�อยคร้ังร�อยละ 22.84 และนานๆ คร้ัง
ร�อยละ 16.24 

    - ความสัมพันธ.ของคนในชุมชน คนในชุมชนส�วนใหญ�อยู�กันแบบเครือญาติ
และถือญาติพี่น�องเปQนหลักร�อยละ 75.63 และอยู�กันเปQนหมู�พวกและถือพวกเปQนหลักร�อยละ 23.86 สําหรับ
ความคิดเห็นว�าคนส�วนใหญ�ต�างคนต�างอยู�และถือผลประโยชน&ส�วนตนเปQนหลักมีเพียงส�วนน�อยเพียงร�อยละ 0.51 

     ผู�นําชุมชนที่กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�าสําคัญที่สุดคือ ผู�ใหญ�บ�านร�อยละ 72.59 
รองลงมาคือ กํานันร�อยละ 11.68 พระร�อยละ 8.63 และนายกองค&การบริหารส�วนตําบลร�อยละ 7.11 

     กลุ�มตัวอย�างร�อยละ 39.09 เปQนสมาชิกกลุ�มต�างๆ ในชุมชนในส�วนนี้ส�วนใหญ�
เข�าร�วมกลุ�มสหกรณ&/ออมทรัพย&ร�อยละ 48.05 รองลงมาคือทําผลิตภัณฑ&ของกลุ�มแม�บ�านร�อยละ 25.97 และ

กลุ�มอาชีพเพาะปลูกพืชร�อยละ 19.48 (รูปท่ี 3.5-14) สําหรับความถ่ีในการร�วมทํากิจกรรมหรือประชุมกลุ�ม  
จะเข�าร�วมทุกป(และเข�าร�วมทุกเดือนจํานวนเท�ากันคือร�อยละ 41.56 และมีเพียงส�วนน�อยที่ไม�เคยเข�าร�วม
กิจกรรมร�อยละ 16.88 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-14 การรวมกลุ7มในชุมชนของครัวเรือนตําบลโนนทอง 
 

    - ปJญหาสังคมในปJจจุบัน กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นว�าปRจจุบันหมู�บ�าน
ของตนเองไม�มีปRญหาสังคม (ร�อยละ 99.49) สําหรับปRญหาสังคมที่คิดเห็นว�ามีอยู�บ�างคือ การพนันร�อยละ 0.51  

    - ข3อกังวลด3านผลกระทบทางสังคม หากมีการก7อสร3างโรงไฟฟ!าพลังน้ํา 
ท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. (เปรียบเทียบกับสภาพปRจจุบันก�อนก�อสร�างและหลังก�อสร�าง) กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด

คิดเห็นว�าภายหลังการก�อสร�างข�อกังวลด�านผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&นั้น 
จะไม�แตกต�างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปRจจุบัน กล�าวคือ ปRญหาขาดที่ดินทํากินไม�แตกต�างร�อยละ 99.49 
ปRญหาการพนันและปRญหายาเสพติดไม�แตกต�างร�อยละ 98.98 เท�ากัน ปRญหาโจรผู�ร�ายไม�แตกต�าง 
ร�อยละ 97.97 และปRญหาการว�างงานไม�แตกต�างร�อยละ 91.88  
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    (1.4) การศึกษา กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นว�าจํานวนโรงเรียนมีพอเพียงร�อยละ 

90.36 จํานวนครูพอเพียงร�อยละ 84.77 และอุปกรณ&การเรียนการสอนพอเพียงร�อยละ 85.79 

    (1.5) การได3รับบริการสาธารณูปโภค 
     - ระบบไฟฟ!า กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�าระบบไฟฟVาของหมู�บ�านพอเพียงและ 

มีปRญหาไฟฟVาดับ ไฟตกบ�อยจํานวนใกล�เคียงกันร�อยละ 45.69 และร�อยละ 54.31 ตามลําดับ  

     - น้ําอุปโภคบริโภคและการเพาะปลูก กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ใช�น้ําอุปโภค

บริโภคในครัวเรือนเปQนน้ําประปาจากประปาหมู�บ�าน ร�อยละ 59.39 รองลงมาคือจากลําห�วย ลําคลอง 
ร�อยละ 30.46 และบ�อน้ําตื้น บ�อบาดาลร�อยละ 10.15 สําหรับการใช�น้ําเพื่อการเพาะปลูกส�วนใหญ�ใช�น้ําฝน
อย�างเดียว สําหรับแหล�งน้ําอื่นๆ ที่ใช�สําหรับการเพาะปลูกนอกจากน้ําฝนตามฤดูกาลจะใช�น้ําจากบ�อน้ําตื้น-
บ�อบาดาล ร�อยละ 43.65 จากลําห�วย-คลองร�อยละ 32.49 และลําน้ํา ลําธารของหมู�บ�านร�อยละ 17.77   
(รูปท่ี 3.5-15) 
 

 
 

รูปท่ี 3.5-15 การใช3น้ําเพื่อการอุปโภค-บรโิภค และการเกษตรของตาํบลโนนทอง 
 

    - คุณภาพและปริมาณน้ํา คุณภาพน้ําดื่ม กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า 
คุณภาพดีมากร�อยละ 58.88 และคุณภาพพอใช�ร�อยละ 41.12 สําหรับปริมาณน้ําดื่มส�วนใหญ�คิดเห็นว�า
พอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 93.91 และมีเพียงส�วนน�อยที่คิดเห็นว�าปริมาณน้ําดื่มขาดแคลนเล็กน�อยร�อยละ 
6.09 
      คุณภาพน้ําใช� กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�า คุณภาพดีมากและคุณภาพพอใช�
จํานวนใกล�เคียงกัน คือ ร�อยละ 43.65 และร�อยละ 48.73 ตามลําดับ มีเพียงส�วนน�อยที่คิดเห็นว�าคุณภาพน้ํา
ใช�ไม�ดีร�อยละ 7.61 สําหรับปริมาณน้ําใช�ส�วนใหญ�คิดเห็นว�า พอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 77.16 รองลงมาคือ 
ขาดแคลนเล็กน�อยร�อยละ 16.24 ขาดแคลนปานกลางร�อยละ 6.09 และขาดแคลนมากร�อยละ 0.51  

     คุณภาพน้ําเพื่อการเกษตร กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า คุณภาพพอใช�
ร�อยละ 57.87 รองลงมาคือคุณภาพดีมากร�อยละ 41.62 และคุณภาพไม�ดีน�อยมากเพียงร�อยละ 0.51 สําหรับ
ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตรส�วนใหญ�คิดเห็นว�า พอเพียงตลอดทั้งป(ร�อยละ 81.73 รองลงมาคือ ขาดแคลน
เล็กน�อยร�อยละ 7.61 ขาดแคลนปานกลางร�อยละ 6.09 และขาดแคลนมากร�อยละ 4.57  
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    (1.6) การบริการสาธารณสุข 
     - ภาวะเจ็บป8วยของสมาชิกในครัวเรือน ในรอบ 1 ป(ที่ผ�านมา ภาวะเจ็บปNวย 

ที่เกิดขึ้นและพบบ�อยในครัวเรือน ทั้งหมดปNวยด�วยโรคท่ัวๆ ไป  โรคที่พบบ�อย 3 ลําดับแรก ได�แก� ไข�หวัด 
ร�อยละ 35.03 ความดันโลหิตสูง ร�อยละ 19.29 และเบาหวานร�อยละ 11.68 

     - การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป8วย โรคไข�หวัด ส�วนใหญ�รักษาที่โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ร�อยละ 43.48 โรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 28.99 และรักษาที่ รพ.สต. 
ร�วมกับโรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 13.04 ความดันโลหิตสูง ส�วนใหญ�รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนร�อยละ 78.95 
และรพสต.ร�อยละ 13.16 กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด (ร�อยละ95.43) คิดเห็นว�าสถานพยาบาลมีเพียงพอแล�ว 

    - ข3อกังวลด3านผลกระทบต7อสุขภาพ หากมีการก7อสร3างโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3าย
เขื่อนจุฬาภรณ. กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมดคิดเห็นเก่ียวกับข�อกังวลด�านผลกระทบต�อสุขภาพ ที่เกิดจากโรงไฟฟVา
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& เปรียบเทียบกับสภาพปRจจุบันและหลังก�อสร�าง พบว�า ปRญหาที่อาจมีผลกระทบ 
ต�อสุขภาพต�างๆ จะไม�แตกต�างหรือเปลี่ยนแปลงจากสภาพปRจจุบัน ได�แก� โรคติดเช้ือระบาด เช�น ไข�หวัด 
ไข�เลือดออก โรคฉ่ีหนู ฯลฯ ร�อยละ 98.98 โรคไม�ติดเช้ือเช�น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ ร�อยละ 90.86 
ความเครียดและสุขภาพจิตร�อยละ 93.40 การเกิดอุบัติเหตุร�อยละ 89.34 สัตว&พาหะนําโรค เช�น หนู แมลงวัน 
ยุง ฯลฯ และการเข�าถึงบริการสุขภาพจํานวนเท�ากันคือ  ร�อยละ 89.85  

     (1.7) การคมนาคม สภาพถนนในหมู�บ�านส�วนใหญ�เปQนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กร�อยละ 
89.34 สําหรับถนนลาดยางร�อยละ 7.11 และถนนลูกรังร�อยละ 3.55 ความสะดวกในการคมนาคมในพื้นที่ 
กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�าไม�มีปRญหา สภาพเส�นทางดีใช�ได�ตลอดทั้งป(ร�อยละ 65.99 รองลงมาคือถนน
ชํารุด เปQนหลุมเปQนบ�อไม�สะดวกในการเดินทางร�อยละ 29.95 และมีเพียงส�วนน�อยที่คิดเห็นว�ามีปRญหาไม�
สะดวกในการเดินทางในช�วงฤดูฝน โดยรถทุกประเภทไม�สามารถเข�าถึงได�ร�อยละ 4.06 สําหรับความสะดวกใน
การคมนาคมระหว�างอําเภอกับพื้นที่ภายนอกส�วนใหญ�คิดเห็นว�าสะดวกพอประมาณร�อยละ 48.22 สะดวกดี
มากร�อยละ 15.74 และสะดวกเฉพาะในบางพื้นที่ร�อยละ 36.04  
     (1.8) ความต3องการการพัฒนาด3านต7างๆ ในท3องถิ่น กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�ารูปแบบ
การพัฒนาในท�องถ่ินที่ได�รับ ในช�วง 5 ป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าไม�ได�พัฒนาด�านใดร�อยละ 44.16 สําหรับ
ส�วนที่ได�รับการพัฒนาคือ ถนนร�อยละ 27.41 ระบบไฟฟVาร�อยละ 7.61 และระบบน้ําเพื่อการเกษตรร�อยละ 4.57  
       ความต�องการการพัฒนาในอนาคตที่มากที่สุด ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าต�องการพัฒนา
ถนนร�อยละ 24.87 รองลงมาคือ พัฒนาระบบไฟฟVาร�อยละ 19.29 การประกอบอาชีพหรือส�งเสริมการมี
รายได�เพิ่มขึ้นร�อยละ 13.71 และระบบน้ําเพื่อการเกษตรร�อยละ 11.17 
     (1.9) ปJญหาน้ําท7วมในชนุชน พื้นที่อยู�อาศัยและที่ทํากินส�วนใหญ�ร�อยละ 78.17 ไม�มีปRญหา
น้ําท�วม และประสบปRญหาน้ําท�วมร�อยละ 21.83 ซึ่งในส�วนนี้เปQนเพียงการท�วมที่ทํากิน โดยท�วมแค�1-2 วัน/ป( 

    (1.10) ปJญหาด3านสิง่แวดล3อมในปJจจุบันและแนวทางแก3ไข 
    - สภาพสุขาภิบาล สภาพความสะอาดของบริเวณบ�าน ส�วนใหญ�สะอาดดี 

ร�อยละ 67.01 และสะอาดพอใช�ร�อยละ 32.99 ความสะอาดท่ัวๆ ไปของส�วม สะอาดดีร�อยละ 65.99 และส�วม
สะอาดพอใช�ร�อยละ 33.50  การทิ้งน้ําเสียภายในครัวเรือน ส�วนใหญ�ไม�มีรางระบายน้ําเสียร�อยละ 73.10  
มีเพียงส�วนน�อยที่ครัวเรือนระบายน้ําเสียลงรางระบายคอนกรีตแบบช่ัวคราวและร�องดินที่แต�งเปQนทางระบายน้ํา
จํานวนเท�ากันคือ ร�อยละ 10.15  
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     การกําจัดน้ําเสีย ครัวเรือนจํากัดด�วยวิธีระบายลงสู�ที่ลุ�มใกล�บ�านร�อยละ 
35.53 มีบางส�วนไม�ได�กําจัดแต�สภาพบริเวณบ�านไม�เฉอะแฉะ สะอาดพอใช�ร�อยละ 32.99 และสะอาดดี 
ร�อยละ 23.35 สําหรับการกําจัดมูลฝอยในครัวเรือน ส�วนใหญ�ไม�มีถังขยะร�อยละ 69.54 สําหรับส�วนที่มีถัง
ขยะเปQนถังขยะที่ถูกสุขลักษณะร�อยละ 17.26 และไม�ถูกสุขลักษณะร�อยละ 13.20 วิธีกําจัดมูลฝอยจะกําจัดเอง
โดยเผาร�อยละ 79.19 และฝRงกลบร�อยละ 12.69  

     การใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส�วนใหญ�ไม�ใช�สารกําจัดวัชพืชร�อยละ 71.07 
รองลงมาใช�ปุ�ยเคมีร�อยละ 17.77 และสารกําจัดวัชพืชร�อยละ 8.12 โดยในรอบ 1 ป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�ร�อยละ 
92.89 ไม�เคยเจ็บปNวยจากการใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช  

    - ปJญหาสิ่งแวดล3อมและระดับผลกระทบต7อชีวิตประจําวัน กลุ�มตัวอย�าง

คิดเห็นว�าชีวิตประจําวันไม�ได�รับผลกระทบจากปRญหาสิ่งแวดล�อม โดยไม�ได�รับผลกระทบจากน้ําเสียร�อยละ 
99.49 ขยะมูลฝอยร�อยละ 96.95 ฝุNนละอองร�อยละ 88.32 เสียงดังร�อยละ 89.85 เขม�าควันร�อยละ 94.42 
และกลิ่นเหม็นร�อยละ 88.32 และเมื่อสอบถามถึงปRญหาสิง่แวดล�อมที่คิดเห็นว�าเปQนปRญหา มีความสําคัญมาก
สมควรแก�ไข ส�วนใหญ�คิดเห็นว�าไม�มีปRญหาด�านนี้ร�อยละ 79.70 สําหรับปRญหาที่คิดเห็นว�ามีความสําคัญมาก
สมควรแก�ไขคือ ปRญหาฝุNนละออง กลิ่นเหม็น และขยะมูลฝอย  

   (2) การใช3ประโยชน.จากเขื่อนจุฬาภรณ. ประโยชน&ที่ได�รับและความพึงพอใจจาก 
เขื่อนจุฬาภรณ& กลุ�มตัวอย�างคิดเห็นว�ามีประโยชน&ในด�านเพื่ออุปโภคบริโภค ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับมาก 
ร�อยละ 29.44 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 21.83 และระดับน�อยร�อยละ 5.58  

   มีประโยชน&สําหรับการเกษตรในช�วงหน�าแล�ง ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับมากร�อยละ 32.99 
รองลงมาคือ พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 24.37 และระดับน�อยร�อยละ 3.55  

   สามารถปVองกันน้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับมากร�อยละ 24.37 
รองลงมาคือ พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 19.80 และระดับน�อยร�อยละ 11.68 

   สามารถพัฒนาเปQนแหล�งท�องเที่ยวและสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับ       
ปานกลางร�อยละ 28.43 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับน�อยร�อยละ 26.40 และระดับมากร�อยละ 4.06 

   สามารถนําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น การคมนาคมสะดวกขึ้น ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับ  
ปานกลางร�อยละ 27.41 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับน�อยร�อยละ 17.77 และระดับมากร�อยละ 3.55 

   การเปQนแหล�งเพาะพันธุ&สัตว&น้ํา ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 32.49 
รองลงมาคือ  พึงพอใจระดับน�อยร�อยละ 15.74 และระดับมากร�อยละ 14.21 

   เปQนแหล�งน้ําเพื่อผลิตประปาของชุมชน ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 28.43 
รองลงมาคือ พึงพอใจระดับน�อยร�อยละ 14.21 และระดับมากร�อยละ 11.17 

   มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ทําให�มีรายได�จากการประมงเพิ่มขึ้น ส�วนใหญ� 
พึงพอใจระดับน�อยร�อยละ 25.89 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 23.85 และระดับมากร�อยละ 
7.61 สําหรับโอกาสในการประกอบอาชีพทําให�มีรายได�จากการท�องเที่ยวเพิ่มขึ้น ส�วนใหญ�พึงพอใจระดับน�อย
ร�อยละ 24.37 รองลงมาคือ พึงพอใจระดับปานกลางร�อยละ 15.74 และระดับมากร�อยละ 5.08 
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   กลุ�มตัวอย�างให�ข�อเสนอแนะการพัฒนาที่เก่ียวข�องและต�อเนื่องจากเขื่อนจุฬาภรณ& โดย
คิดเห็นว�าควรส�งเสริมอาชีพที่เก่ียวข�องกับการท�องเที่ยว เช�น หัตถกรรม จักสาน และสินค�าที่ระลึกร�อยละ 50.25 
ส�งเสริมอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสตัว&น้ํา เช�น การให�ความรู� กองทุน การตลาด เปQนต�นร�อยละ 41.12 
ก�อสร�างโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนเพื่อผลติกระแสไฟฟVาร�อยละ 39.09 ภาครัฐควรส�งเสริมด�านการท�องเที่ยว
บริเวณอ�างเก็บน้ําร�อยละ 29.44 ส�งเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารที่ได�จากการประมงในอ�างเก็บน้ําร�อยละ 28.93 
 ในภาพรวมของพื้นที่ตําบลโนนทอง พบว�า กลุ�มผู�ให�ข�อมูลเห็นว�า ชุมชนของตนเองได�ใช�
ประโยชน&จากเขื่อนจุฬาภรณ&ในระดับปานกลาง (ค�าเฉลี่ย 2.10 คะแนน) และเมื่อพิจารณาเปQนรายด�าน และจัด
อันดับคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก ได�แก� ใช�ประโยชน&เพื่อการเกษตรในช�วงหน�าแล�ง (ค�าเฉลี่ย 2.51 คะแนน)  
ใช�ประโยชน&เพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน (ค�าเฉลี่ย 2.38 คะแนน) และปVองกันน้ําท�วมในฤดูน้ําหลาก 
(ค�าเฉลี่ย 2.26 คะแนน) ส�วนประเด็นของการได�ใช�ประโยชน&น�อย (ค�าเฉลี่ย 1.70-1.96 คะแนน) ได�แก� มีโอกาส
ในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด�านการท�องเที่ยว ทําให�มีรายได�เพิ่มขึ้น นําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น  
การคมนาคมสะดวกขึ้น มีร�านค�ามากขึ้น พัฒนาเปQนแหล�งท�องเที่ยวและสถานที่พักผ�อนหย�อนใจ และมีโอกาส

ในการประกอบอาชีพมากขึ้นด�านประมง ทําให�มีรายได�เพิ่มขึ้นตามลําดับ (ตารางท่ี 3.5-11) 
 
ตารางท่ี 3.5-11 ความคิดเห็นของประชาชนในตําบลโนนทองเกี่ยวกับประโยชน.ท่ีได3รับจากเขื่อนจุฬาภรณ. 

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ความหมาย ค7าเฉล่ีย ส7วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1. ใช�ประโยชน&เพื่ออุปโภค บริโภคในครัวเรือน 2.38 1.30 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

2. ใช�ประโยชน&เพื่อการเกษตรในช�วงหน�าแล�ง 2.51 1.30 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

3. ปVองกันนํ้าท�วมในฤดูนํ้าหลาก 2.26 1.25 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

4. พัฒนาเปQนแหล�งท�องเท่ียวและสถานท่ีพักผ�อนหย�อนใจ 1.95 0.93 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

5. นําความเจริญเข�าสู�ชุมชน เช�น การคมนาคมสะดวกขึ้น    
 มีร�านค�ามากขึ้น 

1.83 0.95 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

6. เปQนแหล�งเพาะพันธุ&สัตว&นํ้า 2.23 1.10 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

7. เปQนแหล�งนํ้าเพื่อผลิตประปาในชุมชน 2.05 1.09 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

8. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด�านประมง  
 ทําให�มีรายได�เพิ่มขึ้น 

1.96 0.99 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

9. มีโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น ด�านการท�องเท่ียว ทํา
ให�มีรายได�เพิ่มขึ้น 

1.70 0.91 ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

ภาพรวม 2.10  ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง 

หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 2. ค�าเฉลี่ยคะแนน ดงันี้ 
 ค�าเฉลี่ย 0.00-1.33 คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&น�อย ค�าเฉลี่ย 1.34-2.67 คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&ปานกลาง  
 ค�าเฉลี่ย 2.68-4.00 คะแนน = ได�ใช�ประโยชน&มาก 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

   (3) ความคิดเห็นต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้าํท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.  
   (3.1) ความคิดเห็นต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. ในภาพรวม

ของความคิดเห็นสรุปได�ว�า กลุ�มตัวอย�างในพื้นที่ตําบลโนนทองเห็นด�วยและเห็นด�วยอย�างยิ่งกับโครงการโรงไฟฟVา
พลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&รวมกันร�อยละ 91.88 เมื่อพิจารณาในแต�ละด�านมีความเห็นด�วยและเห็นด�วยอย�างยิ่ง
รวมกันอยู�ระหว�างร�อยละ 77.16-86.29 ได�แก� การผลิตไฟฟVาด�วยน้ําเปQนพลังงานสะอาดและเปQนมิตรต�อ
สิ่งแวดล�อมเห็นด�วยร�อยละ 64.97 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 21.32 เปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ํา 
ที่ระบายจากเขื่อน  ให�เกิดประโยชน&สูงสุดเห็นด�วยร�อยละ 65.99 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 20.30 สามารถ
ผลิตและส�งกระแสไฟฟVาเข�าสู�ระบบได�ทันที และมีต�นทุนการผลิตต่ํา เพราะใช�น้ําธรรมชาติเปQนแหล�งพลังงาน
ในการเดินเครื่องเห็นด�วยร�อยละ 59.90 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 20.81 ช�วงเวลาการระบายน้ําเพื่อผลิต
ไฟฟVาสอดคล�องกับแผนการระบายน้ําเพื่อการชลประทานเห็นด�วยร�อยละ 62.44 และเห็นด�วยอย�างยิ่ง      
ร�อยละ 19.80 หากมีการดําเนินการโครงการฯ สามารถใช�น้ําจากลําน้าํพรมและประกอบอาชีพการเกษตรและ
อาชีพอื่นๆ ได�ตามเดิมเห็นด�วยร�อยละ 64.47 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 19.80 ในระยะก�อสร�างฯ จะช�วยให�มี
การจ�างงานในชุมชนมากขึ้นเห็นด�วยร�อยละ 58.88 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 21.32 และหากมีโครงการฯ    
จะเกิดการพัฒนาในชุมชนเห็นด�วยร�อยละ 57.36 และเห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 19.80 อย�างไรก็ตาม กลุ�มตัวอย�าง

ในพื้นที่ส�วนใหญ�ไม�มีข�อกังวลใจใดเก่ียวกับโครงการร�อยละ 93.91 (รูปท่ี 3.5-16) 
 

  

 
รูปท่ี 3.5-16 ข3อกังวลใจและความคิดเห็นในภาพรวมท่ีมีต7อการพัฒนาโครงการของตําบลโนนทอง 
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หากมีโครงการฯ จะเกดิการพัฒนาในชุมชน

ในระยะการก7อสร3างฯ ช7วยให3มีการจ3างงานในชุมชนมากข้ึน

สามารถใช3นํ้าจากลํานํ้าพรมและประกอบอาชีพได3ตามเดิม

ช7วงเวลาการระบายนํ้าสอดคล3องกับแผนการระบายนํ้า

ผลิตและส7งกระแสไฟฟ!าเข3าสู7ระบบได3ทันที/ต3นทุนต่ํา

เปbนการใช3ประโยชน.จากทรัพยากรให3เกดิประโยชน.สงูสดุ

เปbนพลงังานสะอาดและเปbนมิตรต7อสิง่แวดล3อม

ความคิดเห็นต7อโครงการในแต7ละประเด็น

เห็นด3วย เห็นด3วยอย7างยิ่ง
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รายงานฉบับสมบูรณ 

  สําหรับความคิดเห็นที่มีต�อโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&  
ในภาพรวมพบว�า กลุ�มผู�ให�ข�อมูลมีความเห็นด�วยอย�างยิ่ง (ค�าเฉลี่ย 4.00 คะแนน) กับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& โดยเฉพาะในประเด็นที่ว�าเปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ําที่ระบาย
จากเขื่อนจุฬาภรณ&ให�เกิดประโยชน&สูงสุด ซึ่งเห็นด�วยอย�างยิ่งมากเปQนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ เปQนการผลิต
ไฟฟVาด�วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเปQนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม และช�วงเวลาการระบายน้ําเพื่อผลิตไฟฟVา
สอดคล�องกับแผนการระบายน้ําเพื่อการชลประทาน โดยมีค�าเฉลี่ย 4.06 4.03 และ 4.02 คะแนน ตามลําดับ 

(ตารางท่ี 3.5-12) 
 

ตารางท่ี 3.5-12 ความคิดเห็นของประชาชนในตําบลโนนทองต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.  

ประเด็น 
ความคิดเห็น 

ความหมาย 
ค7าเฉลี่ย ส7วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

1. เปQนการผลิตไฟฟVาด�วยพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด 
 และเปQนมติรต�อสิ่งแวดล�อม 

4.03 0.73 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

2. เปQนการใช�ประโยชน&จากทรัพยากรน้ําที่ระบายจาก 
 เขื่อนจุฬาภรณ& ให�เกิดประโยชน&สูงสดุ 

4.06 0.60 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

3. สามารถผลิตและส�งกระแสไฟฟVาเข�าสู�ระบบได�ทันที่  และมีต�นทุน
 การผลิตต่ํา เพราะใช�น้ําธรรมชาติเปQนแหล�งพลังงานในการเดินเคร่ือง 

4.01 0.64 เห็นด�วยอย�างย่ิง 
 

4. ช�วงเวลาการระบายน้ําเพื่อผลิตไฟฟVาสอดคล�องกับแผนการระบายน้ําเพื่อ
การชลประทาน 

4.02 0.62 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

5. หากมกีารดําเนินการโครงการฯ ท�านสามารถใช�น้ําจาก  ลําน้ําพรม และ
ประกอบอาชีพการเกษตรและอาชีพอื่นๆ ได�ตามเดิม  

4.00 0.70 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

6. ในระยะการก�อสร�างโครงการฯ จะช�วยให�มกีารจ�างงาน ในชุมชนมากขึ้น 3.98 0.72 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

7. หากมโีครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&จะก�อให�เกิดการ
พัฒนาในชุมชนของท�าน 

3.89 0.84 เห็นด�วยอย�างย่ิง 

ภาพรวม 4.00  เห็นด3วยอย7างยิง่ 
หมายเหตุ : 1. คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 2. ค�าเฉลี่ยคะแนน ดงันี้ 
 ค�าเฉลี่ย 0.00-1.67 คะแนน = ไม�เหน็ด�วย          ค�าเฉลี่ย 1.68-3.33 คะแนน = เห็นด�วยปานกลาง 
 ค�าเฉลี่ย 3.34-5.00 คะแนน = เห็นด�วยอย�างย่ิง 
 

    (3.2) ผลกระทบด3านบวกและลบจากโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ําท3ายเขื่อนจุฬาภรณ.
เพื่อผลิตไฟฟ!า 
     - ระยะก7อสร3าง  ผลกระทบด�านบวกจากโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อน

จุฬาภรณ&เพื่อผลิตไฟฟVา กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�าจะมีรายได�จากการจ�างงานในช�วงก�อสร�างโครงการฯ 
ระดับปานกลางร�อยละ 17.77 รองลงมาระดับน�อยร�อยละ 13.20 และระดับมากร�อยละ 1.02 

     ผลกระทบด�านลบจากโครงการฯ ในระยะก�อสร�าง กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�
คิดเห็นว�าจะไม�มีผลกระทบด�านลบจากปRญหาการใช�น้ําในพื้นที่การเกษตรร�อยละ 95.43 ไม�กีดขวางการเข�าออก
ชุมชนร�อยละ 95.43 การเจ็บปNวยด�วยโรคภัยไข�เจ็บร�อยละ 94.92 ไม�เกิดอุบัติเหตุจากการขนย�ายวัสดุร�อยละ 94.42 
ไม�มีปRญหาฝุNนละอองในช�วงก�อสร�างโรงไฟฟVาร�อยละ 93.91 และไม�มีผลกระทบต�อสัตว&ปNาร�อยละ 92.39  
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     - ระยะดําเนินการ กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า ระยะดําเนินการของ

โครงการฯ มีผลกระทบด�านบวกจากโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ได�แก� สามารถช�วยเสริม
ความมั่นคงของระบบไฟฟVามีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 24.87 ระดับน�อยร�อยละ 21.83 และ
ระดับมากร�อยละ 10.66 ชุมชนได�รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟVามี
ผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางและระดับน�อยจํานวนเท�ากันร�อยละ 20.81 และระดับมากร�อยละ 10.66 
ลดการนําเข�าไฟฟVาจากต�างประเทศมีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 19.29 ระดับน�อยร�อยละ 
15.74 และระดับมากร�อยละ 7.61 เปQนสถานที่ดูงานให�กับเยาวชนหรือผู�สนใจโดยมีผลกระทบด�านบวกระดับ
ปานกลางร�อยละ 31.98 ระดับมากร�อยละ 12.18 และระดับน�อยร�อยละ 16.24 สามารถพัฒนาเปQนสถานที่
ท�องเที่ยวมีผลกระทบด�านบวกระดับปานกลางร�อยละ 28.43 ระดับน�อยร�อยละ 18.78 และระดับมากร�อยละ 
13.20 การระบายน้ําผ�านเครื่องกังหันน้ํา ทําให�คุณภาพคุณภาพน้ําดีขึ้นมีผลกระทบด�านบวกระดับน�อยร�อยละ 
20.30 ระดับปานกลางร�อยละ 17.26 และระดับมากร�อยละ 3.05 ชุมชนได�รับการส�งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาท�องถ่ินจากโครงการมีผลกระทบด�านบวกระดับน�อยร�อยละ 22.34 ระดับปานกลางร�อยละ 19.29 และ
ระดับมากร�อยละ 9.64 

    สําหรับผลกระทบด�านลบจากโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
เพื่อผลิตไฟฟVากลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�คิดเห็นว�า ระยะดําเนินการของโครงการฯ คาดว�าจะไม�มีผลกระทบ 
ด�านลบเก่ียวกับเสียงดังจากการเดินเครื่องร�อยละ 94.92 ทําให�คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง ร�อยละ 94.92 
ปริมาณน้ําที่ลงสู�พื้นที่เกษตรกรรมไม�เปลี่ยนแปลงร�อยละ 91.37 

   (3.3) ข3อกังวลและข3อเสนอแนะของคนในชุมชนต7อโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้ํา 
ท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด (ร�อยละ 93.91) คิดเห็นว�าคนในชุมชนไม�มีข�อกังวลใดๆ  

ต�อโครงการโรงไฟฟVาพลังท�ายเขื่อนจุฬาภรณ&เพื่อผลติไฟฟVา ไม�มีข�อเสนอแนะในการปVองกัน แก�ไข และติดตาม
ผลกระทบที่วิตกกังวลว�าอาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ ร�อยละ 97.97 และส�วนใหญ�เห็นด�วยในภาพรวมต�อ 
การดําเนินการโครงการฯ ร�อยละ 70.56 เห็นด�วยอย�างยิ่งร�อยละ 21.32 และมีเพียงส�วนน�อยมากที่คิดเห็นว�า

ยังไม�แน�ใจร�อยละ 7.11 (แสดงไว�ในรูปท่ี 3.5-16) 

   (4) การมีส7วนร7วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ!าพลังน้าํท3ายเขื่อนจุฬาภรณ. 
กลุ�มตัวอย�างน�อยมาก (ร�อยละ 8.12) ที่เคยได�รับทราบข�อมูลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 
โดยได�รับข�อมูลโครงการฯ เปQนคร้ังแรกจากพนักงานสัมภาษณ&ร�อยละ 91.88 สําหรับกลุ�มตัวอย�างที่เคย 
ได�รับทราบข�อมูลมาบ�างแล�ว ส�วนใหญ�ได�รับจากผู�นําชุมชน กํานัน ผู�ใหญ�บ�านร�อยละ 56.25 รองลงมาคือ 
จากหน�วยงานราชการในพื้นที่ ร�อยละ 25 และเพื่อนบ�านเล�าให�ฟRงร�อยละ 18.75  

   กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�ต�องการให�มีการประชาสัมพันธ&ให�ข�อมูลข�าวสารโครงการฯ  
ร�อยละ 92.39 โดยข�อมูลเพิ่มเติมที่ต�องการทราบรายละเอียดได�แก� ประโยชน&ที่คาดว�าจะได�รับร�อยละ 86.80 
ผลกระทบด�านสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจและสังคมร�อยละ 82.23 มาตรการปVองกันและลดผลกระทบที่อาจ 
จะเกิดขึ้นร�อยละ 76.65 และกระบวนการผลิตกระแสไฟฟVาร�อยละ 2.54 
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   รูปแบบหรือวิธีการประชาสัมพันธ&โครงการฯ ที่เหมาะสมกับชุมชน ส�วนใหญ�คิดเห็นว�า
แจ�งข�อมูลข�าวสารผ�านกํานัน ผู�ใหญ�บ�านร�อยละ 55.84 รองลงมาคือ การประกาศผ�านเสียงตามสายภายใน
หมู�บ�านร�อยละ 37.56 จัดประชุมช้ีแจงราษฎรร�อยละ 27.92 และทําจดหมายหรือเอกสารแจ�งประชาชนโดยตรง

ร�อยละ 4.06 (รูปท่ี 3.5-17) 
    กลุ�มตัวอย�างเกือบทั้งหมด (ร�อยละ 96.45) ไม�มีข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะต�อโครงการฯ 
และมีความยินดีเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาโครงการฯ เช�น การเข�าร�วมประชุม การแสดงความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะและอื่นๆ ในโอกาสต�อไปร�อยละ 88.83 

 

 
 

รูปท่ี 3.5-17 ความต3องการข3อมูลข7าวสารและการประชาสัมพันธ.ท่ีเหมาะสมสําหรับตําบลโนนทอง 
 

3.5.2 การสาธารณสุข 
 

 3.5.2.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อศึกษารวบรวมสภาพสาธารณสุขในปRจจุบัน ได�แก� สถิตโิรคและการเจ็บปNวยทั้งโรคประจําถ่ิน
ท่ัวไปและโรคที่เก่ียวข�องสัมพันธ&กับแหล�งน้ํา จํานวนบุคลากร สถานบริการสาธารณสุข สภาพสุขาภิบาล 
สิ่งแวดล�อม ปRญหาสาธารณสุขเก่ียวกับโรคมาลาเรีย และโรคไข�เลือดออก 
 2) เพื่อศึกษาสํารวจเก่ียวกับสัตว&พาหะนําโรคที่สัมพันธ&กับแหล�งน้ํา ได�แก� ปลาเกล็ดขาว และหอย
ฝาเดียวที่เปQนพาหะของโรคพยาธิใบไม�ตับ โรคพยาธิใบไม�เลือด การสํารวจตัวแก�ของยุงพาหะโรคมาลาเรีย 
(ยุงก�นปล�อง) และลูกน้ํายุงก�นปล�อง การสํารวจความชุกชุมของลูกน้ํายุงลาย ตามแหล�งน้ําเพาะพันธุ&ภายใน
บ�านพัก และรอบๆ บ�านพักเพื่อหาดัชนีของลูกน้ํายุงลายนําไปวิเคราะห&ความเสี่ยงของการระบาดโรค
ไข�เลือดออก 
 3) เพื่อศึกษาความสะอาดของน้ําอุปโภคและบริโภค เพื่อปVองกันการระบาดของโรคทางเดินอาหาร 
 4) เพื่อศึกษาภาวะโภชนาการในเด็กก�อนวัยเรียน (แรกเกิด-5 ป() และเด็กวัยเรียน (6-12 ป() 
 5) เพื่อประเมินผลกระทบด�านสาธารณสุข ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะก�อสร�าง
และดําเนินการ 
 6) เพื่อเสนอแนะมาตรการปVองกัน แก�ไข มาตรการและติดตามตรวจสอบด�านสาธารณสุข 
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 3.5.2.2 วิธีการศึกษา 
 
 1) รวบรวมและวิเคราะห&ข�อมูลด�านสาธารณสุขท่ัวไปประกอบด�วย สถิติชีพ โครงสร�างสาธารณสุข
ในระดับจังหวัดชัยภูมิในอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ& และข�อมูลระดับตําบลของโรงพยาบาลส�งเสริม
สุขภาพตําบล (รพ.สต.) บุคคลากรทางการแพทย& จํานวนโรงพยาบาล และศูนย&บริการสาธารณสุขระดับ
เทศบาล ข�อมูลโรคประจําท�องถ่ิน โรคระบาดตามฤดูกาลสถานภาพและอัตราการพบโรคมาลาเรีย  
โรคไข�เลือดออก โรคที่มียุงเปQนพาหะ โดยนําเสนอในระดับจังหวัด ระดับอําเภอ และระดับตําบลในพื้นที่
เก่ียวข�องได�แก� ตําบลทุ�งลุยลาย  และตําบลโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ 
 2)  การสํารวจด�านพาหะนําโรค ในการพัฒนาโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& อาจมีผลกระทบ
ต�อการเปลี่ยนแปลงด�านสิ่งแวดล�อมและทางนิเวศวิทยาแหล�งน้ํา ตลอดจนการเพาะปลูก ส�งผลกระทบต�อการ
แพร�กระจายของโรคติดต�อทางน้ํา (Water-Borne Communicable Diseases) ประกอบด�วย ปลา ปู หอย และ
ยุง เปQนพาหะนําโรค ได�แก� โรคพยาธิใบไม�ปอด (Paragonimiasis) โรคไข�เลือดออก (Dengue Haemorrhagic 
Fever) โรคมาลาเรีย (Malaria) เปQนต�น จึงมีความจําเปQนต�องศึกษาด�านพาหะนําโรคโดยการสํารวจภาคสนาม 

บริเวณสํารวจและเก็บตัวอย�าง แสดงดังรูปท่ี 3.5-18 มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1) การค�นหาตัวแก�ของยุงก�นปล�อง (Anopheles sp.) ที่กัดคนช�วงเวลากลางคืน (18.00-24.00 น.) 
ทั้งภายในบ�านและนอกบ�านพัก เพื่อดูพาหะหลักในพื้นที่และสํารวจลูกน้ํายุงก�นปล�องตามแหล�งน้ําธรรมชาติ 
เช�น อ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& ลําน้ําพรม และสระน้ําในหมู�บ�าน เปQนต�น 
  2.2) การสํารวจลูกน้ํายุงลายตามแหล�งเพาะพันธุ&ในหมู�บ�าน โดยการค�นหาจํานวนภาชนะที่จะเปQน
แหล�งเพาะพันธุ& เพื่อนํามาคํานวณหาดัชนีของลูกน้ํา และประมวลถึงความเสี่ยงต�อการระบาดของโรคไข�เลือดออก
ในพื้นที่นั้นๆ และใช�เปQนตัวอ�างอิงหรือการปVองกันการเกิดโรคต�อไป 
   สําหรับการคํานวณหาค�าดัชนีลูกน้ํายุงลายต�างๆ แสดงดังนี้ 
    (1) การคํานวณหาดัชนีลูกน้ํายุงลายในบ�าน (House Index) % 
   House Index  (HI.) = จํานวนบ�านท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุง 

         จํานวนบ�านท่ีสํารวจท้ังหมด   
    

      = 
examined houseof number  Total

positive houseof Number  X 100 

 

   (2) การคํานวณหาดัชนภีาชนะลูกน้ํายงุลาย (Container Index) % 
   Container Index (CI.) = จํานวนภาชนะท่ีสํารวจพบลูกนํ้ายุงลาย 

                     จํานวนภาชนะท่ีสํารวจท้ังหมด    
  

       = 
examinedcantainer of number  Total

positivecontainer of Number   x 100 
 

 
 
 
 

 

X 100 

X 100 
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รูปท่ี 3.5-18 บริเวณสํารวจและเก็บตัวอย7างพาหะนําโรคบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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   (3) การคํานวณหาดัชนลีูกน้ํายุงเบตู (Breteau Index) % 
   Breteau Index (BI.) =   จํานวนภาชนะท่ีพบลูกนํ้ายุง 

                       จํานวนบ�านท้ังหมดท่ีสํารวจ 
 

   (4) การคํานวณหาดัชนลีูกน้ํายุงจากภาชนะที่พบต�อประชากร 1,000 คนที่ สํารวจ  
    (สเตโกมีเยิ่ย = Stegomyia Index) 
   Stegomyia Index (SI.) =   จํานวนภาชนะท่ีพบลูกนํ้ายุง 

          จาํนวนประชากรท่ีสํารวจ 
 

      = 
examined populationof number  Total

positivecomtainer of Number 
 x 1,000 คน  

 
  2.3) การสํารวจหอยที่เปQนพาหะนําโรคพยาธิใบไม�ต�างๆ โดยเฉพาะโรคพยาธิใบไม�เลือด  
โรคพยาธใิบไม�ตับ โรคพยาธใิบไม�ลําไส� ได�แก� หอย Neotricula aperta นําพยาธิใบไม�เลือดในลาว และบริเวณ
ลุ�มน้ําโขงและบริเวณอีสานในประเทศไทย หอย Bithynia (D.) siamensis, B. (D.) funiculata, B.(D.) s. 
goniomphalos และอื่นๆ เช�น หอยคัน หอยโข�ง และหอยเชอร่ี เปQนต�น และเก็บตัวอย�างหอย Bithynia  
มาตรวจหาเช้ือพยาธใินห�องปฏิบัติการ 
  2.4) การสํารวจปลาเกล็ดขาว (cyprinoid fish) เช�น ตะเพียนปลาขาว เปQนพาหะก่ึงกลางตัวที่สองของ
พยาธิใบไม�ตับที่ชาวบ�านจับมาปรุงอาหารบริโภค ซึ่งเปQนอาหารโปรตีนของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
โดยนําครีบและเนื้อปลามาตรวจหาตวัอ�อนระยะ metacercaria ของ Opisthorchis viverrini และแปลผลร�วมกับ
การศึกษาหอย Bithynia  
 3)  การสํารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล�อมท่ัวไปของชุมชนในพื้นที่ศึกษา โดยการรวบรวมข�อมูล
อนามัยสิ่งแวดล�อม เช�น การใช�ส�วม คุณภาพน้ําดื่ม ใช�การสังเกตในภาคสนาม ความพอเพียงต�อการบริโภคทั้งป( 
การปรับปรุงคุณภาพน้ําก�อนนํามาใช� การกําจัดขยะมูลฝอย เปQนต�น 
 4)  การเก็บตัวอย�างน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภค เพื่อตรวจหาคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลชีวะ 
(แบคทีเรีย) โดยห�องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาความสะอาด และความเสี่ยงต�อการระบาดของโรคทางเดินอาหาร
และโรคอุจจาระร�วง  
 5) การสํารวจภาวะโภชนาการในเด็กก�อนวัยเรียน (แรกเกิด-5 ป() โดยการช่ังน้ําหนัก วัดความสูง
และวิเคราะห&การเลี้ยงดูบุตรของมารดาในวัยแรกเกิด 
 6) การสํารวจภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน (6-12 ป() โดยการช่ังน้ําหนัก วัดความสูงเทียบอายุ  
 7) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล�อมด�านสาธารณสุข ได�พิจารณาประกอบร�วมกับสภาพเศรษฐกิจ
สังคมและสภาพนิเวศวิทยาที่ได�รับผลกระทบ และเช่ือมโยงต�อสภาพสาธารณสุข 
 8) เสนอมาตรการปVองกันและลดผลกระทบ รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบต�อสุขภาพอนามัย
และการบริหารด�านสาธารณสุขที่เหมาะสม ตั้งแต�ช�วงการก�อสร�างและช�วงดําเนินการ 

  สรุปรายการสาํรวจข�อมลูด�านสาธารณสุขดังตารางท่ี 3.5-13 
 

X 100 

X 1,000 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-13 สรุปรายการสํารวจข3อมูลภาคสนามด3านสาธารณสุขในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

รายการสํารวจ จํานวนตัวอย7าง วิธีการสํารวจและวิเคราะห. 

1. สํารวจยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย   
 1.1 ยุงก�นปล�องในบ�านพักและนอกบ�านพัก ตําบลละ 2 สถานี  

รวม 2 ตําบล 4 สถานี 
ใช�คนเปQนเหยื่อล�อและนํากลับไปแยกชนิดของยุง 
ในห�องปฏิบัติการและความชุกชุมตามรายชั่วโมง 

 1.2 ลูกนํ้ายุงก�นปล�องตามแหล�งนํ้าไหล ตามแหล�งนํ้าลําธารและ 
นํ้าไหล เช�น ลํานํ้าพรม  
ตําบลละ 10 สถานี 

เก็บตัวอย�างจากแหล�งนํ้า เมื่อได�ตัวอย�างลูกนํ้ายุง 
นํากลับไปแยกชนิดต�อไป 

2. สํารวจลูกนํ้ายุงลายตามภาชนะในบ�านพัก
 และรอบบริเวณ 

2 หมู�บ�าน หมู�บ�านละ 
100 หลังคาเรือน 

บันทึกข�อมูลจํานวนประชากรท่ีสํารวจบ�านท่ีพบ
ลูกนํ้ายุง จํานวนบ�านท้ังหมด ภาชนะท่ีสํารวจท้ังหมด 
และภาชนะท่ีพบลูกนํ้ายุง คํานวณหาดัชนี 

3. สํารวจหอยพาหะนําโรคพยาธิใบไม�ต�างๆ จํานวน 35 สถานี ใช�ตะแกรงเหล็กช�อนตักหอยตามแหล�งนํ้าไหล  
และตามทุ�งนา  

4. เก็บตัวอย�างปลาเกล็ดขาวท่ีเปQนพาหะ
 กึ่งกลางนําโรคพยาธิใบไม�ต�างๆ 

จํานวน 40 ตัวอย�าง 
(หรือเท�าท่ีสํารวจได�)  
จากพื้นท่ี 2 ตําบล 

เก็บตัวอย�างแยกสถานท่ีแช�ในนํ้าแข็งกล�องโฟม 
เพื่อวิเคราะห&หาเชื้อพยาธิระยะ metacercaria จาก
ห�องปฏิบัติการของภาควิชาปรสิต และกีฏวิทยา
ทางการแพทย&คณะสาธารณสุข ม.มหิดล 

5. เก็บตัวอย�างนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค
 และบริโภคในพื้นท่ี 

ตําบลละ 5 ตัวอย�าง  
รวม 2 ตําบล  
จํานวน 10 ตัวอย�าง 

นํากลับไปวิเคราะห&ทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
ในห�องปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร& อนามัย
ส่ิงแวดล�อม คณะสาธารณสุข ม.มหิดล  

6. การศึกษาภาวะโภชนาการเด็กเล็ก
 และเด็กวัยเรียน 

ตําบลทุ�งลุยลาย  
324 ตัวอย�าง ตําบลโนน
ทอง 304 ตัวอย�าง 

ชั่งนํ้าหนัก วัดความสูงเทียบอายุ วิเคราะห&การเล้ียงดู
บุตรของมารดา 

7. การสํารวจอนามัยส่ิงแวดล�อม
 ของครัวเรือน 

ตําบลทุ�งลุยลาย 
จํานวน 222 ตัวอย�าง 
ตําบลโนนทอง 
จํานวน 197 ตัวอย�าง 

สํารวจด�วยแบบสัมภาษณ& ร�วมกับการสํารวจ 
ด�านเศรษฐกิจสังคม และวิเคราะห&ผล โดยนํา 
มาหาสัดส�วนร�อยละ 

 

 3.5.2.3 ผลการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข3อมูลด3านสาธารณสุข สุขภาพอนามัย ในการศึกษาด�านสาธารณสุขและสุขภาพ 

ได�ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในตําบลทุ�งลุยลายอําเภอคอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& 

โดยการรวบรวมข�อมูลด�านสาธารณสุขจากหน�วยงานที่เก่ียวข�อง แสดงดังตารางท่ี 3.5-14 และรายละเอียด 

ดังภาคผนวก 9 สรุปดังนี้ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-14 สรุปข3อมูลด3านสาธารณสุขในจังหวัดชัยภูมิและอําเภอพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

ข3อมูลสาธารณสุข 
สสจ.  
ชัยภูม ิ

สสอ. 
คอนสาร 

สสอ.  
เกษตรสมบูรณ. 

1. สถิติชีพ หน�วย    

 1.1 เกิด อัตรา : 1,000 ประชากร 9.02 4.29 - 

 1.2 ตาย อัตรา : 1,000 ประชากร 6.86 6.1 - 

 1.3 การเพิ่มตามธรรมชาติ อัตรา : 1,000 ประชากร 2.16 - - 

2. สถานบริการสาธารณสุข     

 2.1 จํานวนโรงพยาบาล แห�ง 16 1 1 

 2.2 จํานวน รพ. สต. แห�ง 167 9 16 

3. บุคลากรสาธารณสุข     

 3.1 แพทย& คน 225 6 8 

 3.2 ทันตแพทย& คน 81 3 4 

 3.3 เภสัชกร คน 92 5 5 

 3.4 พยาบาลวิชาชีพ คน 977 47 75 

4. สาเหตุการป8วย     

 4.1 สาเหตุการปNวยอันดับแรก - โรคอุจจาระร�วง โรคเกี่ยวกับต�อม
ไร�ท�อ โภชนาการ 

เมตาบอลิซมึ 

โรคระบบ 
ทางเดินหายใจ 

 4.2 จํานวนผู�ปNวย ราย - 28,992 55,834 

 4.3 อัตราการปNวย อัตรา : 100,000 ประชากร 1,080.71 - - 

5. สาเหตุการตาย     

 5.1 สาเหตุการตายอันดับแรก - อาการแสดงและ 
สิ่งผิดปกติที่พบจาก

การตรวจฯ 

หัวใจหยุดเต�น 
 

- 

 5.2 จํานวนการตาย ราย 2,971 11 - 

 5.3 อัตราการตาย อัตรา : 100,000 ประชากร 264 16.92 - 

6. โรคท่ีต3องเฝ!าระวังทางระบาดวิทยา    

 6.1  ชนิดของโรค - อุจจาระร�วง อุจจาระร�วง อุจจาระร�วง 

 6.2  จํานวนผู�ปNวย ราย 12,170 2,022 3,158 

 6.3  อัตราการปNวย อัตรา : 100,000 ประชากร 1,081 3,090.61 2,245.93 

7. โรคมาลาเรีย  ราย 7 ราย - - 

8. โรคไข3เลือดออก 
  

อัตรา : 100,000 ประชากร ต่ํากว�า 100  
(พ.ศ. 2546 – 2555) 

- 105.7 
(พ.ศ. 2556) 

หมายเหตุ :  สสจ. ชัยภูมิ  คือ  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ 
  สสอ. คอนสาร  คือ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสาร 
  สสอ. เกษตรสมบูรณ&  คือ  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรสมบูรณ& 
ที่มา :  1. แผนพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ป( พ.ศ. 2556 – 2559 ของจังหวัดชัยภูมิ สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยภูมิ, 2556 
  2. รายงานประจําป( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ป( พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 
  3. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสาร, 2557 
  4. แผนยุทธศาสตร& สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเกษตรสมบูรณ&, 2556 
  5. website ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (203.137.240.14/gis/main) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

  1.1) จังหวัดชัยภูมิ จากการรวบรวมข�อมูลของรายงานประจําป( สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

(สสจ.) ชัยภูมิ ป( พ.ศ. 2556 สรุปไว�ว�า จังหวัดชัยภูมิ มี 16 อําเภอ 124 ตําบล 1,617 หมู�บ�าน ชุมชนเขตเมือง  
25 ชุมชน ประกอบด�วย 351,881 หลังคาเรือน เทศบาลเมือง 1 แห�ง เทศบาลตําบล 28 แห�ง อบจ. 1 แห�ง 
อบต. 113 แห�ง อําเภอเมืองมีตําบลมากที่สุดถึง 19 ตําบล ประกอบด�วย 224 หมู�บ�าน และ 25 ชุมชน  
มี 67,600 ครัวเรือน อําเภอในพื้นที่ศึกษาโครงการ ได�แก�  
   - อําเภอคอนสาร ประกอบด�วย 8 ตําบล มี 85 หมู�บ�าน และ 17,918 ครัวเรือน มีประชากร 
61,745 คน 
   - อําเภอเกษตรสมบูรณ& ประกอบด�วย 11 ตําบล 144 หมู�บ�าน 29,739 ครัวเรือน มีประชากร 
110,420 คน  
 

   ในการศึกษาได�รวบรวมข�อมูลด�านสาธารณสุขของจังหวัดชัยภูมิ สรุปได�ดังนี้ 
   (1) สถิติชีพ ป( พ.ศ. 2554 มีอัตราการเกิดต�อ 1,000 ประชากร เท�ากับ 9.02 อัตราการตาย
ต�อ 1,000 ประชากร เท�ากับ 6.86 และอัตราการเพิ่มตามธรรมชาติต�อ 1,000 ประชากร เท�ากับ 2.16  
   (2) สถานบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐ 16 แห�ง โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบล 167  แห�ง 
   (3) บุคลากรสาธารณสุข ประกอบด�วย แพทย& 225 ราย ทันตแพทย& 81 ราย เภสัชกร  
92 ราย และพยาบาลวิชาชีพ 977 ราย 
   (4) สาเหตุการปNวย ป( พ.ศ. 2554 มีสาเหตุการปNวยอันดับแรก คือ โรคอุจจาระร�วง 
เปQนจํานวนผู�ปNวย คิดเปQนอัตราการปNวยต�อ 100,000 ประชากร เท�ากับ 1,080.71 
   (5) สาเหตุการตาย อันดับแรก คือ อาการและอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการตรวจฯ 
มีจํานวนผู�ปNวย 2,971 ราย คิดเปQนอัตราการตายต�อ 100,000 ประชากร เท�ากับ 264 
   (6) โรคที่ต�องเฝVาระวังทางระบาดวิทยา ในป( พ.ศ. 2555 คือ อุจจาระร�วง มีจํานวนผู�ปNวย 
12,170 ราย คิดเปQนอัตราการปNวยต�อ 100,000 ประชากรเท�ากับ 1,081 
   (7) โรคมาลาเรีย จังหวัดชัยภูมิไม�ได�มีอาณาเขตติดกับเขตชายแดน แต�อยู�ในพื้นที่ภูเขาและ
ติดกับเขตจังหวัดเพชรบูรณ&ซึ่งยังพบผู�ปNวยอยู� และการเคลื่อนย�ายของประชาชนทําให�จังหวัดชัยภูมิมี 
ความเสี่ยงต�อการติดเช้ือไข�มาลาเรียได� จังหวัดชัยภูมิ มีการตรวจพบเช้ือตั้งแต�ป( พ.ศ. 2554 ถึง 2557 บางป(
จะพบผู�ติดเช้ือหลายราย เช�น ป( พ.ศ. 2554 พบติดเช้ือ 8 ราย ป( พ.ศ. 2556 พบติดเช้ือ 7 ราย ป( พ.ศ. 2555 
พบติดเช้ือ 2 ราย และป( พ.ศ. 2557 (ตั้งแต�เดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม รวม 6 เดือน) พบผู�ปNวยเพียง 1 ราย 
จากข�อมูลทั้ง 4 ป(ดังกล�าวข�างต�นในเขตอําเภอคอนสารไม�พบผู�ปNวย แต�อําเภอเกษตรสมบูรณ&พบผู�ปNวย 2 ป( 
คือ ป( 2555 และป( 2556 ป(ละ 1 ราย จากการซักประวัติผู�ปNวยมีผู�ปNวย 2 รายเท�านั้นที่ติดเช้ือในเขตอําเภอ 
ภูเขียว และอําเภอเทพสถิต นอกจากนั้นติดมาจากต�างจังหวัดและต�างประเทศ 
   (8) โรคไข�เลือดออก สถานการณ&ไข�เลือดออกของจังหวัดชัยภูมิพบว�า ป( พ.ศ. 2544 มีอัตราปNวย 
149 ต�อแสนประชากร ป( พ.ศ. 2545 มีอัตราปNวย 227 ต�อแสนประชากร และตั้งแต�ป( พ.ศ. 2546 ถึง 2555 
จังหวัดชัยภูมิสามารถควบคุมโรคไข�เลือดออกให�มีอัตราปNวยต่ํากว�า 100 ต�อแสนประชากร มาโดยตลอด 
(แผนพัฒนาสาธารณสุขระดับจังหวัด ป( พ.ศ. 2556-2559 ของจังหวัดชัยภูมิ)  
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   1.2) อําเภอคอนสาร เปQนอําเภอที่ตั้งเขื่อนจุฬาภรณ&และที่ตั้งโครงการ มีเขตการปกครอง 8 ตําบล 
85 หมู�บ�าน สรุปข�อมูลสาธารณสุขของอําเภอคอนสาร ได�ดังนี้ 
    (1) สถิติชีพ  ป( พ.ศ. 2555 มีอัตราการเกิดต�อ 1,000 ประชากร เท�ากับ 4.29 อัตรา 
การตายต�อ 1,000 ประชากร เท�ากับ 6.1 
    (2) สถานบริการสาธารณสุข  มโีรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง 1 แห�ง โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล 9 แห�ง 
    (3) บุคลากรสาธารณสุข ประกอบด�วย แพทย& 6 ราย ทันตแพทย& 3 ราย เภสัชกร  
5 ราย และพยาบาลวิชาชีพ 47 ราย 
    (4) สาเหตุการปNวย ป( พ.ศ. 2554 มีสาเหตุการปNวยอันดับแรก คือ โรคเก่ียวกับต�อมไร�ท�อ 
โภชนาการ เมตาบอลิซึม พบจํานวนผู�ปNวยทั้งหมด 18,848 ราย คิดเปQนอัตราต�อแสนประชากรเท�ากับ  
28,992  
    (5) สาเหตุการตาย อันดับแรก คือ หัวใจหยุดเต�น มีจํานวนผู�ปNวย 11 ราย คิดเปQนอัตรา 
การตายต�อ 100,000 ประชากร เท�ากับ 16.92 
    (6) โรคที่ต�องเฝVาระวังทางระบาดวิทยาในป( พ.ศ. 2555 คือ อุจจาระร�วง มีจํานวน
ผู�ปNวย 2,022 ราย คิดเปQนอัตราการปNวยต�อ 100,000 ประชากรเท�ากับ 3,090.61 
 
 

   สําหรับข�อมูลด�านสาธารณสุขในอําเภอคอนสารที่เก่ียวข�องกับพื้นที่ศึกษาโครงการ ได�แก� 
โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลทุ�งลุยลาย และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลหนองหญ�าโก�ง แสดงดังนี้ 

   1.2.1) โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ทุ7งลุยลาย เปQนโรงพยาบาลรับการ

รักษาเบื้องต�นปฐมภูมิ มีบุคลากร รวม 6 คน ได�แก� ผู�อํานวยการโรงพยาบาล 1 คน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
2 คน ผู�ช�วยแพทย&แผนไทย 1 คน และเจ�าหน�าที่อื่นๆ 2 คน  
     เขตรับผิดชอบของ รพ.สต.ทุ�งลุยลาย ครอบคลุม 3 หมู�บ�าน ได�แก� บ�านทุ�งลุยลาย  
บ�านโนนศิลา และบ�านร�องแว� ป( พ.ศ. 2556 มีครัวเรือน รวม 924 หลังคาเรือนมีประชากร 3,246 คน เปQนชาย 
1,618 คน หญิง 1,628 คน ในพื้นที่ที่รับผิดชอบมีผู�ปNวยเรื้อรัง ได�แก� พิการ 53 คน ความดันโลหิตสูง 74 คน 
เบาหวาน 82 คน ในป( พ.ศ. 2556 มีผู�มารับบริการ 6,208 คร้ัง (2,140 คน) โดยส�งต�อคนไข�หน�วยทุติยภูมิ  
103 คร้ัง (103 คน) สาเหตุการเจ็บปNวย สาเหตุการตาย และโรคที่ต�องเฝVาระวังมีดังนี้ 
      (1) สาเหตุการเจ็บปNวย ตั้งแต� ป( พ.ศ. 2554-2556 ของ รพ.สต. ทุ�งลุยลาย ได�แก� 
     - โรคระบบทางเดินหายใจ 
     - โรคระบบไหลเวียนเลือด 
     - โรคระบบกล�ามเนื้อรวมโครงร�างและเนื้อยึดเสริม 
     - โรคระบบย�อยอาหารรวมโรคในช�องปาก 
     - โรคเก่ียวกับต�อมไร�ท�อโภชนาการและเมตาบอลิซึม 
     - โรคตาและส�วนประกอบของตา 
     - โรคติดเช้ือและปรสิต 
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     - โรคผิวหนัง และเนื้อเยื่อใต�ผิวหนัง 
     - อุบัติเหตุ 
     - สาเหตุภายนอกอื่นๆ ที่ทําให�ปNวยและตาย 
     (2) สาเหตุการตาย ในป( พ.ศ. 2556 ของ รพ.สต. ทุ�งลุยลาย ได�แก� 
     - โรคชรา 
     - โรคหัวใจล�มเหลว 
     - อุบัติเหตุ 
     - มะเร็ง 
     (3) โรคที่ต�องเฝVาระวังทางระบาดวิทยา ป( พ.ศ. 2556 ของ รพ.สต. ทุ�งลุยลาย ได�แก� 
     - โรคไข�เลือดออก 
     - โรคอุจจาระร�วง 

     - โรคไข�ไม�ทราบสาเหตุ 

     - โรคอีสุกอใีส 

     - โรคตาแดง 

     - โรคมือ เท�า ปาก 

   1.2.2) โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หนองหญ3าโก3ง เปQนโรงพยาบาล 

ที่บริการสุขภาพขั้นปฐมภูมิของตําบลทุ�งลุยลาย มีบุคลากร รวม 5 คน ผู�อํานวยการ รพ.สต. หนองหญ�าโก�ง  

1 คน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 คน เจ�าพนักงานสาธารณสุข 1 คน ผู�ช�วยพยาบาล 1 คน และ

พนักงานบริการ 1 คน มีเขตรับผิดชอบ 4 หมู�บ�านของตําบลทุ�งลุยลายคือ บ�านน้ําทิพย& บ�านหนองหญ�าโก�ง  

บ�านหนองเชียงรอดใต� และบ�านหนองเชียงรอดเหนือ ป( พ.ศ. 2556 มีครัวเรือน รวม 701 หลังคาเรือน  

มีประชากร 2,798 คน (เพศชาย 1,378 คน หญิง 1,420 คน) ในรอบป(มีเด็กเกิด 33 คน ตาย 22 คน มีผู�ปNวย

นอกทั้งหมดมารับบริการ 8,741 ราย เปQนผู�ปNวยมารับบริการเปQนคร้ังแรก 1,372 คน ผู�ปNวยนอกพื้นที่ 569 คน 

     (1) สาเหตุการปNวยของผู�ปNวยนอกตามกลุ�ม 21 กลุ�มโรค ของ รพ.สต. หนองหญ�าโก�ง 

ตั้งแต�ป( พ.ศ. 2554-2556 ได�แก� อาการและอาการแสดงออกสิ่งผิดปกติที่ตรวจพบได�จากกการตรวจทางคลินิก

และทางห�องปฏิบัติการ โรคระบบทางเดินหายใจ และโรคระบบกล�ามเนื้อรวมโครงร�างและเนื้อยึดเสริม  

แสดงดังตารางท่ี 3.5-15 

     (2) สาเหตุการตายของเขตรับผิดชอบ รพ.สต. หนองหญ�าโก�ง ตั้งแต�เดือนธันวาคม  

ป( พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมกราคม ป( พ.ศ. 2557 มีผู�เสียชีวิต 22 คน มีสาเหตุการตาย เนื่องจากชราภาพ 5 ราย 

มะเร็งเนื้องอก 7 ราย โรคระบบหายใจ 2 ราย โรคระบบไหลเวียนเลือด 2 ราย อุบัติเหตุรถชน 2 ราย  

สมองบวม 1 ราย ไม�ทราบสาเหตุ 1 ราย วัณโรคในระบบประสาท 1 ราย และเบาหวาน 1 ราย  

     (3) โรคที่เฝVาระวังทางระบาดวิทยา ป( พ.ศ. 2556 ประกอบด�วย อุจจาระร�วง  

102 ราย ไข�ไม�ทราบสาเหตุ 31 ราย ตาแดง 24 ราย อาหารเปQนพิษ 10 ราย ไข�เลือดออก 3 ราย สุกใส 3 ราย 

งูสวัด 2 ราย และเลปโตสไปโรซีส (ฉ่ีหนู) 1 ราย 
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ตารางท่ี 3.5-15 สาเหตุการป8วยตาม 21 กลุ7มโรค ของ รพ.สต. หนองหญ3าโก3ง ตั้งแต7ปM พ.ศ. 2554-2556 

สาเหตุการป8วย 21 กลุ7มโรค 
จํานวนผู3ป8วย (ราย) 

ปM พ.ศ. 2554 ปM พ.ศ. 2555 ปM พ.ศ. 2556 
อาการและอาการแสดงส่ิงผิดปกติท่ีพบจากการตรวจทางคลินิก (1) 1,773 (1) 2,737 (2) 1,533 

โรคระบบหายใจ (2) 1,052 (2) 1,537 (3) 1,377 

โรคระบบกล�ามเน้ือรวมโครงร�าง และเน้ือยึดเสริม (3) 758 (3) 1,069 (1) 1,561 

โรคระบบย�อยอาหารรวมโรคในช�องปาก (4) 456  (4) 503 (5) 363 

โรคระบบไหลเวียนเลือด (9) 64 (5) 435 (4) 422 

โรคเก่ียวกับต�อมไร�ท�อโภชนาการฯ - (6) 297 (6) 238 

โรคตาและส�วนประกอบของตา (7) 122 (7) 227 (7) 150 

โรคติดเชื้อและปรสิต (5) 187 (8) 207 (8) 141 

โรคแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม (8) 113 (9) 167 (10) 77 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใต�ผิวหนัง (6) 145 (10) 154 (9) 123 

โรคระบบสืบพันธุ&ร�วมปRสสาวะ (10) 63 - - 

หมายเหตุ : (    ) คือ อันดับของสาเหตุการปNวย 

ท่ีมา : โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) หนองหญ�าโก�ง, 2556 

  1.3) อําเภอเกษตรสมบูรณ. อําเภอเกษตรสมบูรณ& มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ศึกษา
โครงการในตําบลโนนทอง สรุปข�อมูลสาธารณสุขได�ดังนี้ 
   (1) สถานบริการสาธารณสุข มีโรงพยาบาลของรัฐขนาด 60 เตียง 1 แห�ง โรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล 16 แห�ง 
   (2) บุคลากรสาธารณสุข มีแพทย& 8 ราย ทันตแพทย& 4 ราย เภสัชกร 5 ราย และพยาบาล
วิชาชีพ 75 ราย 
   (3) สาเหตุการปNวย ป( พ.ศ. 2556 มีสาเหตุการปNวยอันดับแรก คือ โรคระบบทางเดินหายใจ 
พบจํานวนผู�ปNวยทั้งหมด 55,834 ราย  
   (4) โรคที่ต�องเฝVาระวังทางระบาดวิทยา ใน ป( พ.ศ. 2555 คือ อุจจาระร�วง มีจํานวนผู�ปNวย 
3,158 ราย คิดเปQนอัตราการปNวยต�อ 100,000 ประชากรเท�ากับ 2,245.93 
   สําหรับข�อมูลด�านสาธารณสุขของตําบลโนนทอง ซึ่งเปQนพื้นที่ศึกษาโครงการ ประกอบด�วย 
สถานบริการสาธารณสุข 2 แห�ง คือ โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โนนเขวา และโรงพยาบาล
ส�งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) แก�งตาดไซ ดังนี้ 
   1.3.1) โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) บ3านโนนเขวา อยู�ในตําบลโนนทอง 
อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ เปQนโรงพยาบาลปฐมภูมิ ในป( พ.ศ. 2556 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู�บ�าน 
ครอบคลุมประชากร 4,758 คน แต�ละวันมีผู�มารับบริการประมาณ 50 คนต�อวัน มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบ 3 คน 
ประกอบด�วย ผอ.รพ.สต.โนนเขวา 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน การให�บริการของ 
รพ.สต. ได�แก� คัดกรองความดัน เบาหวาน ตรวจตา ตรวจเท�า (ผู�ปNวยโรคเบาหวาน) ตรวจมะเร็งปากมดลูก
ควบคุมปVองกันโรคไข�เลือดออก และตรวจภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนศูนย&พัฒนาเด็กเล็ก เปQนต�น  
     สาเหตุการตาย ในป( พ.ศ. 2556 ได�แก� โรคชรา ปอดอักเสบ เปQนฝ(หนอง ปอดบวม 
และมะเร็งในลําไส� สาเหตุการเจ็บปNวย แยกตามกลุ�มโรค (รง. 504) ใน 3 อันดับแรก ได�แก� โรคระบบหายใจ 3,032 
ราย อาการและอาการแสดงออกสิ่งผิดปกติที่พบได�จากการตรวจทางคลินิกและห�องปฏิบัติการ 2,745 ราย 
และโรคระบบกล�ามเนื้อรวมโครงร�าง และเนื้อยึดเสริม 2,690 ราย ดังตารางท่ี 3.5-16  
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

 
 

ตารางที่ 3.5-16 สาเหตุการป8วยตาม 21 กลุ7มโรค ของ รพ. สต.บ3านโนนเขวา และ รพ.สต. บ3านแก3งตาดไซ ปM พ.ศ. 2556 

หน7วยนับ จํานวน หน7วยนับ จํานวน

1. โรคติดเชื้อและปรสิต ราย 514 ราย 826

2. เนื้องอก (รวมมะเร็ง) ราย 5 ราย 3

3. โรคเลือดและอวัยวะสร�างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ�มกัน ราย 1,730 ราย 21

4. โรคเกี่ยวกับต�อมไร�ท�อ โภชนาการ และเมตาบอลิซึม ราย 893 ราย 571

5. ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม ราย 266 ราย 145

6. โรคระบบประสาท ราย 14 ราย 146

7. โรคตารวมส�วนประกอบของตา ราย 387 ราย 639

8. โรคหูและปุNมกกหู ราย 123 ราย 527

9. โรคระบบไหลเวียนเลือด ราย 444 ราย 232

10. โรคระบบหายใจ ราย 3,032 ราย 5,524

11. โรคระบบย�อยอาหาร รวมโรคในช�องปาก ราย 1,981 ราย 2,699

12. โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต�ผิวหนัง ราย 1,001 ราย 1,232

13. โรคระบบกล�ามเนื้อ รวมโครงร�าง และเนื้อยึดเสริม ราย 2,690 ราย 2,951

14. โรคระบบสืบพันธุ&ร�วมปRสสาวะ ราย 89 ราย 314

15. ภาวะแทรกซ�อนในการตั้งครรภ& การคลอด และระยะหลังคลอด ราย 60 ราย 0

16. ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ& สัปดาห&ขึ้นไปจนถึง วันหลังคลอด) ราย 0 ราย 1

17. รูปร�างผิดปกติแต�กําเนิด การพิการจนผิดรูปแต�กําเนิดและโครโมโซมผิดปกติ ราย 0 ราย 0

18. อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได�จากการตรวจทางคลินิค และทางห�องปฏิบัติการฯ ราย 2,745 ราย 3,501

19. การเปQนพิษและผลที่ตามมา ราย 26 ราย 37

20. อุบัติเหตุจากการขนส�ง และผลที่ตามมา ราย 63 ราย 74

21. สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําให�ปNวยหรือตาย ราย 810 ราย 554

ราย 16,873 ราย 19,997

ที่มา : โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านโนนเขวา และโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบลบ�านแก�งตาดไซ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ&

รพ.สต.บ3านโนนเขวา รพ.สต.บ3านแก3งตาดไซ
ที่ สาเหตุการป8วยตามกลุ7มโรค

รวม
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รายงานฉบับสมบูรณ 

    โรคที่ เฝVาระวังทางระบาดวิทยา ในป( พ.ศ. 2556 พบโรคเรียงตามลําดับ ได�แก�  
โรคอุจจาระร�วง ไข�ไม�ทราบสาเหตุ  อหิวาตกโรค หัด สุกใส และอาหารเปQนพิษ 

   1.3.2) โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) บ3านแก3งตาดไซ มีพื้นที่รับผิดชอบ
จํานวน 6 หมู�บ�าน มีเจ�าหน�าที่รับผิดชอบ 3 คน ได�แก� ผอ.รพ.สต. บ�านแก�งตาดไซ 1 คน นักวิชาการ 
สาธารณสุข 1 คน เจ�าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 1 คน   
     สาเหตุการเจ็บปNวย แยกตามกลุ�มโรค 21 กลุ�มโรค (รง. 504) ใน 3 อันดับแรก ได�แก� 
โรคระบบหายใจ 5,524 ราย  อาการและการแสดงออกสิ่งผิดปกติที่พบได�จากการตรวจทางคลินิกและ

ห�องปฏิบัติการ 3,501 ราย และโรคระบบกล�ามเนื้อรวมโครงร�างและเนื้อยึดเสริม 2,951 ราย (ดังตารางท่ี 3.5-16)  

     ป( พ.ศ. 2556 มโีรคที่เฝVาระวังทางระบาดวิทยา ใน 3 อันดับแรก ได�แก� โรคอุจจาระร�วง 

105 คร้ัง ไข�ไม�ทราบสาเหตุ 12 คร้ัง และสุกใส 4 คร้ัง ดังตารางท่ี 3.5-17 

 2) การสํารวจภาคสนามด3านพาหะนําโรค ในการศึกษาได�ดําเนินการสํารวจภาคสนามด�าน

สาธารณสุข เมื่อวันที่ 5-9 และวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ประกอบด�วย การสํารวจเก็บตัวอย�างหอย 

ปลา และยุงซึ่งเปQนพาหะนําโรค แสดงดังรูปท่ี 3.5-19 มีรายละเอียดดังนี้ 

  2.1) การสํารวจเก็บตัวอย7างหอยพาหะนําโรค หอยพาหะนําโรคที่สําคัญได�แก� หอยพาหะ 
นําโรคพยาธิใบไม�เลือด และหอยพาหะนําโรคพยาธิใบไม�ตับ การสํารวจหอยพาหะนําโรคได�ทําการศึกษา 
ตั้งแต�บริเวณเหนือที่ตั้งโครงการคือ บริเวณอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&ที่ได�ระบายน้ําผ�านอาคารระบายน้ํา 
ลงลําน้ําเดิม ผ�านบริเวณที่ตั้งโครงการลงลําน้ําพรมไหลลงสู�เขื่อนห�วยกุ�ม แล�วระบายลงสู�ลําน้ําพรมให� 
พื้นที่ตําบลโนนทอง ซึ่งชุมชนท�ายน้ํานําน้ําไปใช�เพาะปลูก 
 

ตารางท่ี 3.5-17 โรคท่ีต3องเฝ!าระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก ในปMงบประมาณ 2556  
  โรงพยาบาลส7งเสริมสุขภาพตําบลบ3านแก3งตาดไซ ตําบลโนนทอง  
  อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ โรคท่ีต3องเฝ!าระวัง จํานวน (ครั้ง) 
1. โรคอุจจาระร�วง 105 

2. ไข�ไม�ทราบสาเหตุ 12 

3. สุกใส 4 

4. อหิวาตกโรค 3 

5. พยาธิช�องคลอด 2 

6. อาหารเปQนพิษ 1 

7. โรคตาแดง 1 

8. คางทูม 1 

9. เริมท่ีอวัยวะเพศ 1 

รวม 130 
หมายเหตุ : จํานวนคร้ัง หมายถึง จํานวนคร้ังของการเข�ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งผู�ปNวยแต�ละรายอาจเข�ารับการรักษาพยาบาลมากกว�า 1 คร้ัง 

ท่ีมา : โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตาํบลแก�งตาดไซ, 2556 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

 
 

  

การเก็บและคัดเลือกตัวอย�างหอย 

  

การเก็บและคัดเลือกตัวอย�างปลา 

  

การเก็บตัวอย�างนํ้าดื่ม-นํ้าใช� การสอบถาม ประสานงาน รพ.สต. ท่ีเกี่ยวข�อง 

  
การสํารวจยุง 

ท่ีมา : จากการสํารวจภาคสนามโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 5-9 และ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2557 

รูปท่ี 3.5-19 การสํารวจภาคสนามด3านสาธารณสุขบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

   จากการสํารวจหอยพาหะนําโรครวมทั้งหมด 35 สถานี พบหอยทั้งหมด 13 ชนิด ดังตารางท่ี 
3.5-18 ประกอบด�วย หอย Bithynia (D.) siamensis พบใน 21 สถานี แต�ไม�พบหอยนําพยาธิใบไม�เลือด  
โดยแหล�งน้ําที่ไม�พบหอยเลยมีจํานวน 6 สถานี ประกอบด�วย สถานีบริเวณลําน้ําพรม 3 สถานี ซึ่งเปQนลําน้ํากว�าง
ไหลเอื่อย และสระน้ําสาธารณะ 3 สถานี  
   ผลการตรวจหาเช้ือตัวอ�อนพยาธิใบไม�ตับในหอยน้ําจืด Bithynia (D.) siamensis จากการสํารวจ
ภาคสนามที่ตรวจพบหอย Bithynia (D.) siamensis จํานวน 21 จุด ที่มีทั้งตัวแก�เต็มวัยและตัวอ�อน จึงคัดเอาหอย 
ที่ตัวแก�เต็มวัยมาเปQนตัวแทน 4 สถานี ในการตรวจหาเช้ือ ได�แก� 
   สถานีที่ 3 ฝRaงซ�ายของสันเขื่อน (จุฬาภรณ&) เมื่อหันหน�าเข�าหาเขื่อนจุฬาภรณ& จํานวนหอย 
ที่นํามาตรวจ 8 ตัว ไม�พบ cercaria ทั้ง 8 ตัว 
   สถานีที่ 7 หน�าเขื่อนห�วยกุ�ม ตําบลหนองโพนงาม อําเภอเกษตรสมบูรณ& หอยที่นํามาตรวจ  
7 ตัว ไม�พบ cercaria ทั้ง 7 ตัว 
   สถานีที่  10 สระน้ําสาธารณะ หมู� 1 บ�านทุ�งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร  
หอยที่นํามาตรวจ 7 ตัว ไม�พบ cercaria ทั้ง 7 ตัว 
   สถานีที่  17 บ�อน้ําที่ ไร� เชิงเขา บ�านแก�งตาดไซ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ&  
หอยที่นํามาตรวจ 3 ตัว ไม�พบ cercaria ทั้ง 3 ตัว 
   สรุปผลการตรวจหาเช้ือตัวอ�อนพยาธิใบไม�ตับ ในหอย Bithynia (D.) siamensis จํานวน 
ทั้งหมด 25 ตัว ไม�พบหอยที่ติดเช้ือ 
 

ตารางท่ี  3.5-18  สรุปผลการสํารวจหอยพาหะนําโรคพยาธิบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ  
บริเวณท่ี สถานท่ี สภาพท่ัวไป ชนิดหอยท่ีพบ 
 1. เข่ือนจุฬาภรณ. 

1.1 ฝRaงซ�ายเหนือฝายนํ้าล�น 
เขื่อนจุฬาภรณ& 
 

นํ้าน่ิง ใส มีจอกหูหนู 1. Bithynia (Digoniostoma) siamensis 
 goniomphalos ตัวแก� 5 ตัว 
2. Filopaludina (F.) sumatrensis 
 polygramma 7 ตัว 
3. Filopaludina (F.) filosa 3 ตัว 
4. Pomacea canaliculata 20 ตัว 

1.2 ฝายนํ้าล�นฝRaงขวาใกล�
อุโมงค&ส�งนํ้า 

นํ้าน�อย น่ิงใส 1 Pomacea canaliculata 

1.3 ใกล�จุดชมวิว 
 

นํ้าใส น่ิง 1. Filopaludina (Siamopaludina) m. 
 martensi 5 ตัว 
2. Bithynia (D) siamensis levis 15 ตัว 
3. Lymnaea (Redix) auricularia 
 rubiginosa 1 ตัว 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี  3.5-18  สรุปผลการสํารวจหอยพาหะนําโรคพยาธิบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ (ต7อ)  
บริเวณท่ี สถานท่ี สภาพท่ัวไป ชนิดหอยท่ีพบ 

1.4 ฝRaงซ�ายของเขื่อน นํ้าใส น่ิง 1. Bithynia (D.) siamensis levis 10 ตัว 
2. Filopaludina (F.) filosa 1 ตัว 

1.5 ใกล�ท่ีจอดเรือ กฟผ.  นํ้าน่ิง น�อย ระดับนํ้าตํ่ากว�า
ทางระบายนํ้า 

1. Bithynia (D.) s. levis 3 ตัว 
2. F. (S.) m. martensi  5 ตัว 
3. F. (F.) filosa 3 ตัว 
4. Lymnaea (R.) a. rubiginosa 4 ตัว 

 2. ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ. 
2.1 หน�าท่ีทําการ อบต.  

หนองโพนงาม 
สระนํ้าสาธารณะ นํ้าน่ิง และมี
ความขุ�นปานกลาง 

1. F. (S.) m. martensi  

2.2 อ�างเก็บนํ้าเขื่อนห�วยกุ�ม นํ้าใส 1. Bithynia (D.) s. levis 
2. F. (S.) m. martensi 
3. Pomacea canaliculata 

 2.3 ท�ายเขื่อนห�วยกุ�ม 
 

นํ้าน�อย ช�วงท่ีเก็บตัวอย�าง 
ยังไม�มีการระบายนํ้า 

1. Pomacea canaliculata 

2. F. (S.) m. martensi 
3. Bithynia (D.) s. levis 

 3. ต.ทุ7งลุยลาย อ.คอนสาร 
3.1 ม.1 บ�านทุ�งลุยลาย 

 
สระนํ้าสาธารณะ นํ้าน่ิง 
ค�อนข�างขุ�น 

1. Pomacea canaliculata  

2. Bithynia (D.) s. levis 
3. Melanoides tuberculata 
4. Tarebia granifera 
5. Bithynia (Gabbia) pygmaea 

3.2 สวนยาง  
 

แอ�งนํ้าของชาวบ�าน นํ้าน�อย 
ค�อนข�างขุ�น 

1. Bithynia (D.) s. levis 

2 Pomacea canaliculata 
3. F. (S.) m. martensi 

3.3 ใกล� รพ.สต.ทุ�งลุยลาย 
 

ท�อนํ้าซีเมนต& ริมถนนทางเข�า
เขื่อนจุฬาภรณ& ปริมาณนํ้า
ค�อนข�างน�อย และขุ�น 

1. Bithynia (D.) s. levis 
2. F. (S.) m. martensi 

3.4 บ�านโนนศิลา 
 

คูนํ้าริมถนน ใกล�บ�อเล้ียงเปQด 
มีต�นบัวสายขึ้น 

1. Bithynia (Gabbia) pygmaea 

3.5 ม.3 บ�านนํ้าทิพย& หนองนํ้าสาธารณะ นํ้าใส 1. Melanoides tuberculata 

3.6 ม.2 บ�านร�องแว�  หนองนํ้าสาธารณะ 1. F. (F.) filosa  

3.7 ม.5 บ�านหนองเชียงรอด 
 

สระนํ้าสาธารณะ นํ้าใสน่ิง 1. Pomacea canaliculata 
2. Clea (Anentome) helena 
3. Gyraulus convexiusculus 

4. Bithynia (Gabbia) wukoffi 

3.8 ม.5 บ�านหนองเชียงรอด สระนํ้าสาธารณะ นํ้าค�อนข�างใส 1. Clea (Anentome) helena 
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ตารางท ี่ 3.5-18   สรุปผลการสํารวจหอยพาหะนําโรคพยาธิบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ  (ต7อ) 

บริเวณท่ี สถานท่ี สภาพท่ัวไป ชนิดหอยท่ีพบ 
 4. ต.โนนทอง อ.เกษตรสมบูรณ. 

4.1 ม.7 บ�านแก�งตาดไซ 
 

บ�อนํ้าในไร�เชิงเขา 1. Clea (Anentome) helena 
2. Bithynia (D.) s. levis 

4.2 ลํานํ้าพรม 
บ�านแก�งตาดไซ 

นํ้าไหลแรงจากการระบายนํ้า
ของเขื่อนห�วยกุ�ม นํ้าใส 

ไม�พบหอย 

4.3 ข�าง รพ.สต.แก�งตาดไซ 
 

สระนํ้าในโรงเรียนบ�านกลาง  ไม�พบหอย 

4.4 โรงเรียนบ�านกลาง 
 

สระนํ้าในโรงเรียน  (บ�อด�าน 
ติดถนน) ปริมาณนํ้าน�อย 

ไม�พบหอย 

4.5 ม.9 บ�านใหม�นาเจริญ  
 

ทุ�งนาปลูกข�าวนาปรัง ข�าวอายุ
เดือนเศษ นํ้าในนาน�อย 
ค�อนข�างใส 

1. Bithynia (D.) s. levis 
2. F. (F.) filosa 

3. Pomacea canaliculata 

4.6 ม.5 บ�านโนนหนองไฮ  นาข�าวท่ีเก็บเกี่ยวแล�ว  
ปริมาณนํ้าค�อนข�างแห�ง 

ไม�พบหอย 
 

4.7 สะพานข�ามลํานํ้าพรม 
บ�านโนนหนองไฮ- 
บ�านแก�งตาดไซ 

ทางเข�าบ�านโนนหนองไฮ  
นํ้าใส น่ิง (เปQนท่ีระบายนํ้าจาก
เขื่อนห�วยกุ�ม 

ไม�พบหอย 

4.8 ม.4 บ�านบุ�งสิบส่ี 
 

ห�วยล้ินควาย บนถนนนํ้าใส 
น�อย มีโขดหิน 

1. Bithynia (D.) s. levis 
 ไม�พบหอย Neotricular aperta 
 ตามก�อนหิน 

4.9 ม.4 บ�านบุ�งสิบส่ี  
 

บ�อเล้ียงปลานิล 4 บ�อ 
มีผักบุ�งตามขอบบ�อ นํ้าขุ�น
เล็กน�อย 

1. Bithynia (D.) s. levis 
2. F. (F.) filosa 

3. F. (S.) m. martensi 
4. Melanoides tuberculata 
5. Pomacea canaliculata 

4.10 ม.11 บ�านริมพรม  
 

ทุ�งนาข�างทางขวามือ ขา
ออกไปบ�านโนนทอง 

1. Bithynia (D.) s. levis 

4.11 ห�วยนา เขตติดต�อระหว�าง
บ�านบุ�งสิบส่ี และ 
บ�านริมพรม 

สูบนํ้าจากนํ้าพรมมารดต�นถ่ัว
เหลือง ถ่ัวแระ 

ไม�พบหอย 

4.12 ลําห�วยขนาดเล็ก ปริมาณนํ้าน�อย ไหลลงแม�นํ้าพรม 1. Bithynia (D.) s. levis 

4.13 วัดปNาบ�านเล�า 
 

ทางเข�าวัดปNาบ�านเล�า นาข�าว
อายุต�นข�าว 2 เดือน 

1. Bithynia (D.) s. levis  

4.14 ตรงข�ามทางเข�าวัด 
ปNาบ�านเล�า 

นาข�าวอายุ 1 เดือน เพื่อสูบนํ้า
เข�านา 

1. Bithynia (D.) s. levis 
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ตารางท่ี 3.5-18   สรุปผลการสํารวจหอยพาหะนําโรคพยาธิบริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ  (ต7อ) 

บริเวณท่ี สถานท่ี สภาพท่ัวไป ชนิดหอยท่ีพบ 
4.15 จากวัดปNาบ�านเล�าไป 

บ�านเล�า 1 กิโลเมตร 
ทุ�งนาริมถนน 1. Bithynia (D.) s. levis 

4.16 ลํานํ้าพรม ม.3 บ�านเล�า นํ้าน่ิง ใส ไม�พบหอย 

4.17 ศาลเจ�า ติดริมนํ้าพรม
บ�านเล�า 
 

ทุ�งนา ทํานาปรัง 
ระดับนํ้าสูงประมาณ 5 น้ิว 
จากพื้นท�องนา 

1. Bithynia (D.) s. levis 
2. F. (F.) filosa 
3. Pomacea canaliculata 
4. Melanoides tuberculata 

4.18 วัดปNาเชิงสําราญ 
 

ทุ�งนา นํ้าน�อย 1. Pomacea canaliculata 
2. Bithynia (D.) s. levis 

4.19 หน�าเขื่อนทดนํ้า  
นํ้าพรม บ�านโนนเขวา 
 

ตามขอบตล่ิง นํ้าน่ิง ใส  
มีผักบุ�ง เปQนแหล�งท�องเท่ียว
ล�องแพร�องเพลง 

1. Bithynia (D.) s. levis 

ท่ีมา : จากการสํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 5-9 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

  2.2) การสํารวจเก็บตัวอย7างปลาเกล็ดขาว ดําเนินการเก็บตัวอย�างปลาเกล็ดขาวในพื้นที่ศึกษา
โครงการ เพื่อตรวจหาตัวอ�อนของพยาธิใบไม�ในเนื้อปลา โดยให�ประชาชนท�องถ่ินใช�แหจับปลาในแหล�งน้ํา
สาธารณะที่นิยมไปจับปลาเพื่อนํามาเปQนอาหาร ซึ่งส�วนใหญ�จะเปQนปลาขนาดเล็ก และใช�บริโภคในครัวเรือน 
เนื่องจากปลาเหล�านี้มโีอกาสที่จะนําเช้ือพยาธไิปสู�ประชาชนได�ง�าย ในการศึกษาได�เก็บตัวอย�างปลาเกล็ดขาวรวม 
3 สถานี คือ 
   - สถานีที่ 1 บ�านทุ�งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   - สถานีที่ 2 บ�านเชิงสําราญ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ 
   - สถานีที่ 3 บ�านบุ�งสิบสี่ ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ 
   การตรวจหาเช้ือพยาธิตัวอ�อนในปลาเกล็ดขาว ดําเนินการโดยห�องปฏิบัติการ ภาควิชาปรสิต
และกีฏวิทยาการแพทย& คณะสาธารณสุขศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล โดยนําเนื้อปลาและครีบปลา มาตัดเปQนช้ิน
บางๆ วางบนแผ�นกระจก และปcดทับด�วยแผ�นกระจกอีกช้ันหนึ่ง แล�วนําไปส�องด�วยกล�องจุลทรรศน&ชนิดหยาบ 
(Binoxcular microscope) เพื่อตรวจหาตัวอ�อนของพยาธิใบไม�ตับในระยะที่สอง (metacercaria) สรุปผลการ
ตรวจวิเคราะห&ปลาเกล็ดขาวได�ดังนี้ 
   (1) บ�านทุ�งลุยลาย หมู�ที่ 1 ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จับปลาเกล็ดขาวได�จํานวน 18 ตัว 
เปQนปลากระสูบจุด (Hampala dispar) จํานวน 3 ตัว ปลาซิว (Rasbara tornieri) จํานวน 15 ตัว ไม�พบตัวอ�อน
ของพยาธใิบไม�ตับ 
   (2) บ�านเชิงสําราญ หมู�ที่ 8 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จับปลาเกล็ดขาวได�
จํานวน 8 ตัว เปQนปลาแม�สะแด�ง (Cyclocheilicthys apogon) จํานวน 3 ตัว ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) 
จํานวน 2 ตัว และปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) จํานวน 3 ตัว ไม�พบตัวอ�อนของพยาธใิบไม�ตับ 
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   (3) บ�านบุ�งสิบสี่ หมู�ที่ 4 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จับปลาเกล็ดขาวได�จํานวน  
14 ตัว เปQนปลาแม�สะแด�ง (Cyclocheilicthys apogon) จํานวน 3 ตัว ปลากระสูบจุด (Hampala dispar) จํานวน 7 ตัว  
ปลาตะเพียนขาว (Barbonymus gonionotus) จํานวน 2 ตัว ปลาสร�อย (Hemicorrhynchus siamensis) จํานวน  
2 ตัว ไม�พบตัวอ�อนของพยาธใิบไม�ตับ 

  2.3)  การสํารวจยุงก3นปล7องพาหะนําโรคมาลาเรีย พื้นที่ศึกษาโครงการ จังหวัดชัยภูมิ เปQนจังหวัด

ที่ค�อนข�างปลอดจากโรคไข�มาลาเรีย ซึ่งบางป(ไม�มีผู�ปNวยเลย แต�บางป(พบผู�ปNวยเพียงคนเดียว แต�เนื่องจากภายใน
จังหวัดยังมีพื้นที่ภูเขาและอ�างเก็บน้ําขนาดใหญ�และเล็กหลายแห�ง และมีลําน้ําที่ยาวหลายแห�งเช�นลําน้ําพรม ลําน้ําเชิญ 
ลําน้ําชี ทั้งยังมีทางคมนาคมถนนเช่ือมต�อจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปทางภาคเหนือตอนล�างเข�าจังหวัด
เพชรบูรณ& พิษณุโลก ซึ่งเปQนแหล�งที่พบเช้ือมาลาเรียในจังหวัดเพชรบูรณ& อาจจะติดเช้ือเข�ามาในพื้นที่ เมื่อเช้ือเข�ามา
ในพื้นที่แล�ว ถ�ามียุงก�นปล�องที่เปQนพาหะหลักก็จะทําให�มีการระบาดของโรคได� ในการศึกษาจึงได�ดําเนินการสํารวจ
ยุงก�นปล�อง และสํารวจลูกน้ํายุงก�นปล�องในพื้นที่ศึกษาโครงการ เมื่อวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2557  
การสุ�มเก็บตัวอย�างพื้นที่ศึกษาดําเนินการครอบคลุมตัวแทนอําเภอคอนสาร ตําบลทุ�งลุยลาย คือ หมู�ที่ 1 บ�านทุ�งลุยลาย 
และตัวแทนอําเภอเกษตรสมบูรณ& ตําบลโนนทอง คือ หมู�ที่ 6 บ�านกลาง การสํารวจแบ�งเปQน 2 ลักษณะ คือ  
   - การค�นหายุงตัวแก� ตั้งแต�เวลา 18.00 น. – 24.00 น. โดยใช�คนเปQนเหยื่อล�อ (Human bait 
trap) จํานวน คนที่ใช�ล�อ รวม 4 คน เพื่อจับยุงที่เข�ามากัดคนในบ�านพัก และนอกบ�านพัก 
   - การค�นหาลูกน้ํายุงก�นปล�อง โดยการสํารวจแหล�งน้ําบริเวณอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ&  
และสระน้ําสาธารณะในหมู�บ�าน ตามทุ�งนาน้ําขัง ลําน้ําพรม และเขื่อนห�วยกุ�ม โดยการจ�วงตักรวมแห�งละ 500 คร้ัง 
แล�วนับจํานวนลูกน้ํายุง เพื่อหาความหนาแน�นแยกชนิดของลูกน้ํายุง 
   ผลการสํารวจยุงก�นปล�อง ในเขตบ�านทุ�งลุยลายมีการจับยุงตัวแก�ตั้งแต�เวลา 18.00 น. ถึงเวลา  
24.00 น. ในบ�านพบยุง 4 ชนิด และนอกบ�านพบยุง 4 ชนิด เช�นกันเปQนยุงก�นปล�องพาหะหลัก (Anopheles minimus) 
2 ตัว ยุงก�นปล�องที่เปQนพาหะสงสัย (An. philippinensis) 2 ตัว ยุงรําคาญ (Cx. tritaeniorhynchus) 22 ตัว ยุงแม�ไก� 

(Armigeres sp.) 5 ตัว (ตารางท่ี 3.5-19) และตั้งแต�เวลา 22.00 น. ถึง 24.00 น. ไม�มียุงมากัดทั้งในบ�านและ 

นอกบ�าน ความชุกชุมของยุงและชนิดของยุงที่มากัดเหยื่อแสดงไว�ในตารางท่ี 3.5-20 ซึ่งแสดงให�เห็นว�าในแต�ละ

ช�วงเวลาจะมียุงแต�ละชนิดมากัดไม�เหมือนกัน และจํานวนยุงในบ�านและนอกบ�านก็ต�างกัน และบ�านทุ�งลุยลาย 
ยุงจะมากัดตอนหัวคํ่ามากกว�ารอบดึก เปQนต�น 
 

ตารางท่ี 3.5-19 ชนิดของยุงท่ีมากัดเหยื่อบริเวณหมู7ท่ี 1 บ3านทุ7งลุยลาย ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร  
   จังหวัดชัยภูมิ  

ชนิดของยุงท่ีจับได3 ในบ3าน นอกบ3าน รวม ร3อยละ 
An. minimus 
An. philippinensis 
Cx. tritaeniorhynchus 
Armigeres sp. 

1 
1 
13 
2 

1 
1 
9 
3 

2 
2 
22 
5 

6.46 
6.46 
70.96 
16.12 

รวม 17 14 31 100 
ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 ตั้งแต�เวลา 18.00-24.00 น. 
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ตารางท่ี 3.5-20 ชนิดและจํานวนยุงแยกตามเวลาท่ีจับท่ีบ3านทุ7งลุยลาย หมู7ท่ี 1 ตําบลทุ7งลุยลาย  
   อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

เวลา ชนิดยุงท่ีพบ 
จํานวนยุงท่ีกัด 

ในบ3าน นอกบ3าน รวม 
18.00-19.00 Cx. tritaeniorhynchus 

Armigeres sp. 
4 
2 

2 
1 

6 
3 

รวม 6 3 9 
19.00-20.00 An. minimus 

Cx. tritaeniorhynchus 
Armigeres sp. 

0 
5 
0 

1 
5 
2 

1 
10 
2 

 รวม 5 8 13 
20.00-21.00 An. minimus 

An. philippinensis  
Cx. tritaeniorhynchus 

1 
0 
3 

0 
1 
2 

1 
1 
5 

 รวม 4 3 7 
21.00-22.00 An. philippinensis 

Cx. tritaeniorhynchus 
1 
1 

0 
0 

1 
1 

 รวม 2 0 2 
22.00-23.00 
23.00-24.00 

ไม�พบยุงมากัด 
ไม�พบยุงมากัด 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

รวมท้ังหมด 17 14 31 
ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 
 

   การสํารวจลูกน้ํายุงก�นปล�องตามแหล�งน้ําธรรมชาติ เช�น เขื่อนจุฬาภรณ& และสระน้ําสาธารณะ 
สํารวจด�วยการใช�เครื่องมือขันพลาสติกที่ต�อด�ามถือใช�จ�วงตักตามแหล�งน้ําสถานีละ 500 จ�วง พบลูกน้ํายุงทั้งหมด 
50 ตัว เปQนลูกน้ําระยะที่ 1 และ 2 จํานวน 43 ตัว (ไม�สามารถแยกชนิดได�) และเปQนลูกน้ําระยะที่ 3 และ 4 จํานวน  
7 ตัว ซึ่งสามารถแยกชนิดยุงได� พบว�าเปQนลูกน้ํายุงก�นปล�องและเปQนพาหะหลักของไข�มาลาเรีย ได�แก� An. minimus 

ทั้งหมด และพบในอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ& (ตารางท่ี 3.5-21)  
   ผลการสํารวจในหมู�ที่ 6 บ�านกลาง ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& มีการจับยุงตัวแก�

เช�นเดียวกับบ�านทุ�งลุยลาย โดยในบ�านพบยุง 4 ชนิด นอกบ�านพบยุง 5 ชนิด (ดูตารางท่ี 3.5-22)  
พบยุงก�นปล�องพาหะหลัก 1 ชนิด และจํานวน 1 ตัว ที่กัดนอกบ�าน คือ An. minimus พบยุงก�นปล�องที่ไม�ใช�พาหะ 
จํานวน 17 ตัว คือ An. campestris พบยุงลายบ�าน (Ae. aegypti) ในบ�าน 3 ตัว พบยุงลายสวน (Ae. albopictus) 
นอกบ�าน 2 ตัว พบยุงรําคาญ (Cx. tritaeniorhynchus) ทั้งในบ�านและนอกบ�านในปริมาณที่มาก และพบยุงแม�ไก� 

(Armigeres sp.) ทั้งในบ�านและนอกบ�าน จํานวน 14 ตัว นอกจากนี้ยังพบยุงมากัดถึงเวลา 24.00 น. (ตารางท่ี 
3.5-23)  
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-21 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงก3นปล7องพาหะนําโรคไข3มาลาเรียในพื้นท่ีตําบลทุ7งลุยลาย  
   อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  

แหล7งน้ํา 
ลักษณะ 

ของแหล7งน้ํา 
จํานวนคร้ัง 
ที่ตักจ3วง 

จํานวนลูกน้ํา 
ที่พบ 

ผลการจําแนก 
ชนิดลูกน้ํา

,ระยะ 
จํานวน 

1. อ�างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ& น่ิง ใส สะอาด 500 47 An. minimus 
ลูกนํ้าระยะ 1-2 

7 
40 

2. อ�างเก็บนํ้าใกล�หมู�บ�าน น่ิง ใส 500 3 ลูกนํ้าระยะ 1-2 3 

3. สระนํ้าในหมู�บ�าน ขุ�น 500 0 ไม�พบลูกนํ้ายุง 0 

รวมลูกนํ้ายุง   50 - 50 
ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2557 
 

ตารางท่ี 3.5-22 ชนิดของยงุท่ีมากัดเหยือ่บรเิวณหมู7ท่ี 6 บ3านกลาง ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ.  
   จังหวัดชัยภูมิ  

ชนิดของยงุท่ีจับได3 ในบ3าน นอกบ3าน รวม ร3อยละ 
An. minimus - 1 1 0.53 

An. campestris 8 9 17 8.95 

Ae. aegypti 3 - 3 1.57 

Ae. albopictus - 2 2 1.05 

Cx. tritaeniorhynchus 67 86 153 80.53 

Armigeres sp. 7 7 14 7.37 

รวม 85 105 190 100 
ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 18.00-24.00 น. 
 

ตารางท่ี 3.5-23 ชนิดและจาํนวนยุงแยกตามเวลาท่ีจับบริเวณหมู7ท่ี 6 บ3านกลาง ตําบลโนนทอง  
    อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ  

เวลา ชนิดยุงท่ีพบ 
จํานวนยุงท่ีกัด 

ในบ3าน นอกบ3าน รวม 
18.00-19.00 Ae. aegypti 2 - 2 

 Ae. albopictus - 2 2 

 Cx. tritaeniorhynchus 15 38 53 

 An. campestris - 1 1 

 Armigeres sp. - 5 5 

 รวม 17 46 63 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-23 ชนิดและจาํนวนยุงแยกตามเวลาท่ีจับ บริเวณหมู7ท่ี 6 บ3านกลาง ตําบลโนนทอง  
    อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ (ต7อ)  

เวลา ชนิดยุงท่ีพบ 
จํานวนยุงท่ีกัด 

ในบ3าน นอกบ3าน รวม 
19.00-20.00 An. campestris 4 1 5 

 Ae. aegypti 1 - 1 

 Cx. tritaeniorhynchus 13 19 32 

 Armigeres sp. - 2 2 

 รวม 18 22 40 
20.00-21.00 An. campestris 2 1 3 

 An. minimus - 1 1 

 Cx. tritaeniorhynchus 17 15 32 

 Armigeres sp. 4 - 4 

 รวม 23 17 40 
21.00-22.00 An. campestris 2 1 3 

 Cx. tritaeniorhynchus 9 5 14 

 Armigeres sp. 3 - 3 

 รวม 14 6 20 
22.00-23.00 Cx. tritaeniorhynchus 7 5 12 

 Armigeres sp. - 2 2 

 รวม 7 7 14 
23.00-24.00 An. campestris - 3 3 

 Cx. tritaeniorhynchus 6 4 10 

 รวม 6 7 13 
รวมท้ังหมด 85 105 190 

ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 
   การสํารวจลูกน้ํายุงก�นปล�อง โดยสํารวจทุ�งนาที่มีน้ําขัง ลําน้ําพรม และเขื่อนห�วยกุ�ม โดยการ
จ�วงตักสถานีละ 500 จ�วง พบลูกน้ํายุงทั้งหมด 111 ตัว เปQนลูกน้ํายุงระยะที่ 1 และ 2 จํานวน 100 ตัว เปQนระยะ 
3-4 จํานวน 11 ตัว เปQนยุงก�นปล�องชนิดที่ไม�เปQนพาหะนําโรค (An. campestris) ไม�พบยุงก�นปล�องพาหะหลัก 

(ตารางท่ี 3.5-24) 
 



 

 

 3-234 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-24 ผลการสํารวจลูกน้าํยุงก3นปล7อง พาหนะนําโรคไข3มาลาเรีย บริเวณหมู7ท่ี 6 บ3านกลาง  
 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ 

แหล7งน้ํา 
ลักษณะ จํานวนครั้ง จํานวน ผลการจําแนก 
ของน้ํา ท่ีตักจ3วง ลูกน้ําท่ีพบ ชนิดและระยะ จํานวน 

ทุ�งนามีนํ้าขัง ขุ�น 500 101 An. campestris 11 
    ระยะ 1-2 90 

ลํานํ้าพรม ใส สะอาด 500 10 ระยะ 1-2 10 

เขื่อนห�วยกุ�ม ใส 500 0 ไม�พบลูกนํ้ายุง 0 

รวมลูกน้ํายุง 111 - 111 
ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 

 

  2.4) การสํารวจยุงลายพาหะนําโรคไข3เลือดออก ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลาย เมื่อวันที่  

26-31 มีนาคม พ.ศ. 2557 ดําเนินการในพื้นที่ชุมชน 2 แห�ง ซึ่งเปQนตัวแทนพื้นที่ศึกษาโครงการ ได�แก� หมู�ที่ 1  
บ�านทุ�งลุยลาย ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร และหมู�ที่ 6 บ�านกลาง ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& 
จังหวัดชัยภูมิ พบว�าทั้งสองหมู�บ�านมีดัชนีลูกน้ํายุงลายตามบ�าน (HI.) สูงกว�าค�าที่กําหนดสองเท�า (ทางราชการ
กําหนดไว�ไม�ควรเกินร�อยละ 10)  ส�วนค�าดัชนีตัวอื่นมีค�าไม�สูงมากนักที่บ�านทุ�งลุยลายพบดัชนีลูกน้ํา HI. ร�อย
ละ 22.0 ดัชนี CI. ร�อยละ 8.12 ดัชนี BI. ร�อยละ 29.0 และดัชนี SI. ร�อยละ 83.09 ต�อประชากร 1,000 คน  
   บริเวณหมู�ที่ 6 บ�านกลาง ตําบลโนนทอง พบดัชนีลูกน้ํา HI. ร�อยละ 21.0 ดัชนี CI. ร�อยละ 
7.50 ดัชนี BI. ร�อยละ 27.0 และดัชนี SI. ร�อยละ 81.32 ต�อประชากร 1,000 คน ซึ่งทั้งสองหมู�บ�านแม�จะมี
สภาวะแวดล�อมที่ต�างกันแต�ค�าดัชนีก็ใกล�เคียงกัน และในช�วงที่ทําการสํารวจเปQนช�วงต�นฤดูฝนดัชนียังเพิ่ม 

ไม�มากแต�ในช�วงฤดูฝนค�าดัชนีคาดว�าจะสูงกว�านี้ ซึ่งจะเสี่ยงต�อการระบาดของโรค (ตารางท่ี 3.5-25) 
 

ตารางท่ี 3.5-25 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงลายในหมู7บ3านตําบลทุ7งลุยลายและค7าดัชนีลูกน้ํายุงลาย  

สถานท่ี 
สํารวจ 

ประชากร 
ท่ีสํารวจ 

จํานวน
บ3านท่ี
สํารวจ 

บ3านท่ีพบ
ลูกน้ํายุง 

ภาชนะ
ท่ีสํารวจ 

ภาชนะท่ีพบ
ลูกน้ํายุงลาย 

ดัชนีวัด 

HI. CI. BI. SI. 

1. บ�านทุ�งลุยลาย 349 100 22 357 29 22.0 8.12 29.0 83.09 

2. บ�านกลาง 332 100 21 360 27 21.0 7.50 27.0 81.32 

รวม 681 200 43 717 56 21.5 7.81 28.0 82.23 
หมายเหตุ : HI. คือ ดัชนีลูกน้ํายุงลายในบ�าน (House Index) 
  CI. คือ ดัชนีภาชนะลูกน้ํายุงลาย (Container Index) 
  BI. คือ ดัชนีลูกน้ํายุงเบตู (Breteau Index) 
  SI. คือ ดัชนีลูกน้ํายุงจากภาชนะที่พบต�อประชากร 1,000 คน ที่สํารวจ (Stegomyia Index) 

ท่ีมา : สํารวจและเก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 26-31 มีนาคม พ.ศ. 2557 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

 3) การสํารวจเก็บตัวอย7างคุณภาพน้ําด่ืมและน้ําใช3 ดําเนินการเก็บตัวอย�างคุณภาพน้ําอุปโภค-
บริโภคจากชุมชนที่เก่ียวข�องในตําบลทุ�งลุยลาย และตําบลโนนทอง โดยการเก็บตัวอย�างน้ําดื่ม และน้ําใช�ชําระล�าง
ในครัวเรือน รวมจํานวน 10 ตัวอย�าง สถานีเก็บตัวอย�างน้ําเพื่ออุปโภคและบริโภคทั้ง 10 ตัวอย�างดังนี้ 
  3.1) ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   - สถานีที่ 1 ร�านอาหารเลขที่ 161 หมู� 6 บ�านโนนศิลา ต.ทุ�งลุยลาย ตรงข�ามโรงเรียน 
บ�านทุ�งลุยลาย (กฟผ. อุปถัมภ&) เก็บตัวอย�างน้ําฝน 
   - สถานีที่ 2 บ�านเลขที่ 144 หมู� 1 บ�านทุ�งลุยลาย เก็บตัวอย�างน้ําประปาบาดาล 
   - สถานีที่ 3 บ�านสมาชิกเทศบาลทุ�งลุยลาย คุณโกมล ประคํานอก ในเขตหมู� 2 บ�านร�องแว� 
เก็บตัวอย�างน้ําประปาหมู�บ�าน 
   - สถานีที่  4 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ�งลุยลาย บ�านหนองหญ�าโก�ง เก็บตัวอย�าง
น้ําประปาบาดาล 
   - สถานีที่ 5 บ�านเลขที่ 137 หมู� 7 บ�านหนองเชียงรอดเหนือ เก็บตัวอย�างน้ําประปาหมู�บ�าน 
  3.2) ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& 
   - สถานีที่ 6 บ�านเลขที่ 163 หมู� 4 บ�านบุ�งสิบสี่ ร�านขายอาหาร เก็บตัวอย�างน้ําประปาหมู�บ�าน 
   - สถานีที่ 7 บ�านเลขที่ 70 หมู� 7 บ�านแก�งตาดไซ เก็บตัวอย�างน้ําฝน 
   - สถานีที่ 8 หมู� 6 บ�านกลาง เก็บตัวอย�างน้ําฝน 
   - สถานีที่ 9 บ�านเลขที่ 50 หมู� 9 บ�านใหม�นาเจริญ เก็บตัวอย�างน้ําฝน 
   - สถานีที่ 10 บ�านเลขที่ 21 หมู� 5 บ�านโนนหนองไฮ เก็บตัวอย�างน้ําฝน 
 

  ผลการวิเคราะห&ตัวอย�างน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคทั้งสองตําบลคือ ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอ
คอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ พบว�าคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี  
ส�วนใหญ�มีคุณสมบัตไิด�มาตรฐานตามข�อกําหนดของกรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข มีเพียงหนึ่งตัวอย�างที่มี
ค�าความเปQนกรด-ด�าง (pH) ค�อนไปทางกรด (pH = 5.8) คือ บ�านหนองเชียงรอดเปQนน้ําประปาบาดาล 
นอกจากนั้น น้ําบาดาลจะมีความกระด�างค�อนข�างสูงแต�ไม�เกินมาตรฐาน ส�วนคุณสมบัติทางแบคทีเรีย ทั้ง 10 
ตัวอย�าง ไม�พบการปนเป��อนเช้ือที่มากับอุจจาระ (ไม�พบ Fecal Coliform Bacteria) แต�มีหนึ่งตัวอย�างที่มีค�าของ
โคลิฟอร&มแบคทีเรียค�อนข�างสูงแม�จะเปQนน้ําฝน แสดงว�ามีการปนเป��อนภายหลัง (ตัวอย�างที่ 10 บ�านโนนหนองไฮ) 

สรุปได�ว�าตัวอย�างน้ําบริโภคและอุปโภคทั้งสองตําบลดังกล�าวข�างต�นอยู�ในเกณฑ&มาตรฐานที่ดี (ตารางท่ี 3.5-26) 

 4) การสํารวจภาวะโภชนาการของมารดาและเด็กนักเรียน ดําเนินการสํารวจครอบคลุมตัวแทน

พื้นที่ศึกษาโครงการในตําบลทุ�งลุยลายและตําบลโนนทอง ผลการศึกษาแสดงดังนี้ 

  4.1) ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
   (1) ข3อมูลท่ัวไป การศึกษาด�านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย และภาวะโภชนาการเด็ก โดยใช�
แบบสอบถามสัมภาษณ&แม�ที่มีบุตรอายุต่ํากว�า 5 ป( ในพื้นที่โครงการตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ จํานวน 60 ครอบครัว พบว�าประชากรทั้งหมดมีเช้ือชาติไทย สัญชาติไทย นับถือศาสนาพุทธ แต�ละ
ครอบครัวมีคนอาศัยอยู�เฉลี่ยครอบครัวละ 5.2 คน เปQนเพศชาย 2.6 คน เพศหญิง 2.6 คน มีบุตรเฉลี่ย
ครอบครัวละ 1.7 คน มีเด็กอายุต่ํากว�า 5 ป( เฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน 
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รายงานฉบับสมบูรณ
 

กรด-ด7าง สารละลายทั้งหมด ความกระด3างทั้งหมด คลอไรด. แบคทีเรียกลุ7มโคลิฟอร.ม ฟMคอลโคลิฟอร.ม

(pH) (TDS.) (TH.) (Chloride) (Total Coliform) (Fecal Coliform)

CaCO3

mg/l

1. ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร

1.1. บ�านเลขที่ 161 หมู� 6 บ�านโนนศิลา น้ําฝน 6.6 0.5 62 51.9 3.3 14 ไม�พบ

1.2 บ�านเลขที่ 141 หมู�1 บ�านทุ�งลุยลาย ประปาบาดาล 6.8 1.1 48.9 39.5 2.6 2 ไม�พบ

1.3 บ�านเลขที่ 118 หมู� 2 บ�านร�องแว� ประปาหมู�บ�าน 6.7 1.3 263.3 233.3 10.3 2 ไม�พบ

1.4 สํานักงานเทศบาล ตําบลทุ�งลุยลาย บ�านหนองหญ�าโก�ง ประปาบาดาล 6.4 2.1 233.4 189 6.2 <2 ไม�พบ

1.5 ที่ 137 หมู� 7 บ�านหนองเชียงรอดเหนือ ประปาหมู�บ�าน 5.8 2.4 212.8 204 4.8 8 ไม�พบ

2. ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ.

2.1 บ�านเลขที่ 163 หมู� 4 บ�านบุ�งสิบสี่ ประปาหมู�บ�าน 6.8 1.4 320.8 246 33.6 7 ไม�พบ

2.2 บ�านเลขที่ 70 หมู� 7 บ�านแก�งตาดไซน น้ําฝน 7 0.7 65.8 52.7 2.9 13 ไม�พบ

2.3 บ�านเลขที่ 98 หมู� 6 บ�านกลาง น้ําฝน 6.9 1 57.6 43.7 2.9 <2 ไม�พบ

2.4 บ�านเลขที่ 50 หมู� 9 บ�านใหม� น้ําฝน 6.7 0.8 87.6 77.4 3.3 <2 ไม�พบ

2.5 บ�านเลขที่ 21 หมู� 5 บ�านโนนหนองไฮ น้ําฝน 6.9 0.5 52.9 41.2 3.3 130 ไม�พบ

ค�ามาตรฐานกรมอนามัย 2553 - 6.5-8.5 <5 <1000 <500 <250 <2 ไม�พบ

ที่มา : 1. เก็บตัวอย�างโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2557

MPN/100ml MPN/100ml

ที่มา : 2. วิเคราะห&โดยภาควิชาวิทยาศาสตร&อนามัยสิ่งแวดล�อม คณะสาธารณสุขศาสตร& มหาวิทยาลัยมหิดล

จุดเก็บตัวอย7าง ชนิดของน้ํา

ดัชนี

ความขุ7น

(Turbidity)

หน�วยวัด - - NTU mg/l mg/l

   
 

ตารางที่  3.5-26  ผลการตรวจวิเคราะห.คุณภาพน้ําเพื่ออุปโภคและบรโิภคน้ําของชุมชนตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบลโนนทอง  
    อําเภอเกษตรสมบูรณ.  จังหวัดชัยภูมิ  
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รายงานฉบับสมบูรณ 

    อาชีพหลักของประชากรคือ ทําสวนผลไม�/ทําไร�ร�อยละ 61.7 รับจ�างร�อยละ 21.7 ค�าขาย
ร�อยละ 6.7 ทํางานรายวันร�อยละ 3.3 เปQนลูกจ�างช่ัวคราวร�อยละ 3.3 รับราชการ รัฐวิสาหกิจร�อยละ 1.7  
เปQนแม�บ�านร�อยละ 1.7 ประชากรที่มีอาชีพรอง มีเพียงร�อยละ 26.7 โดยมีอาชีพรับจ�างร�อยละ 15.0  
ทําสวนผลไม�/ทําไร�  ร�อยละ 6.7 ทํานาร�อยละ 3.3  และร�านเสริมสวยร�อยละ 1.7%   
    จากการสัมภาษณ&พบว�าในรอบป(ที่ผ�านมา มีคนตายจํานวน 1 คน สาเหตุการตาย คือ 
โรคหัวใจล�มเหลว ในรอบป(ที่ผ�านมามีคนเจ็บปNวยร�อย 88.5 ส�วนใหญ�ปNวยเปQนโรคไข�หวัดร�อยละ 75.5 นอกนั้น
ก็เปQนหอบหืด ไข�เลือดออก ความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะอาหาร ผื่นคัน ลิ้นหัวใจร่ัว โรคประสาท ปวดขา 
ปวดหลัง ปวดท�อง เบาหวาน ลมชัก ภูมิแพ� และสุกใส ถ�าอาการเจ็บปNวยไม�มาก ผู�ปNวยจะไปรับการรักษา 
ที่โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  (รพ.สต) หรือคลินิกที่อําเภอชุมแพ ถ�าเปQนโรคที่มีอาการมาก ผู�ปNวยจะไปรับ
การรักษาที่ รพ. คอนสาร รพ. ภูเขียว และ รพ. ขอนแก�น ซึ่งแล�วแต�ความสะดวก และความรุนแรงของอาการโรค  
    ในรอบป(ที่ผ�านมามีเด็กเกิดมีชีวิต 26 ราย น้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ย 2,760 กรัม อายุเฉลี่ย
ของแม�ที่มาคลอดเท�ากับ 26 ป( ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ& 3 ราย จากสถิติที่ผ�านมา มีเด็กคลอดครบกําหนด  
49 ราย (ร�อยละ 81.7) คลอดผิดปกติ (ผ�าออก) 9 ราย (ร�อยละ 15.0) คลอดก�อนกําหนด 2 ราย (ร�อยละ 3.3)
    สถานที่คลอดบุตร คลอดที่โรงพยาบาลทุกราย แพทย&เปQนผู�ทําคลอดร�อยละ 61.7 พยาบาล
เปQนผู�ทําคลอดร�อยละ 38.3 

   (2) พฤติกรรมของมารดา ได�สํารวจลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดา 
ในระหว�างตั้งครรภ&หลังคลอด การให�อาหารเด็ก การได�รับภูมิคุ�มกันในตําบลทุ�งลุยลาย มีดังนี้ 
    (2.1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดาในระหว�างตั้งครรภ& มารดาร�อยละ 56.7 
รับประทานอาหารตามปกติ ไม�งดของแสลง โดยให�เหตุผลว�าสามารถรับประทานอาหารได�ทุกชนิด ไม�แพ� และ
เพื่อบํารุงให�ลูกในครรภ&เจริญเติบโตแข็งแรง มีมารดาร�อยละ 43.3 งดอาหารบางชนิด ดังนี้ 
     - อาหารรสจัด และอาหารหมักดอง เนื่องจากทําให�ปวดท�อง มีผลเสียต�อเด็กในครรภ& 
     - เบียร& สุรา กาแฟ และชา เนื่องจากเปQนโทษต�อร�างกาย มีผลต�อเด็กในครรภ& 
    (2.2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดาหลังคลอดมารดาหลังคลอดร�อยละ 93.3  
งดอาหารแสลง ได�แก� 
     - อาหารหมักดอง เนื่องจากกลัวมีผลต�อลูกที่กินนมแม� ทําให�ท�องเสีย 
     - อาหารรสจัด เนื่องจากทําให�ลูกท�องเสีย  
     - อาหารมัน เนื่องจากกลัวเปQนอันตรายต�อลูก ทําให�แผลหายช�า และกลัวเปQน
ความดันโลหิตสูง 
     - ส�มตํา และปลาร�า เนื่องจากทําให�ลูกท�องเสีย 
     - สุรา ชา กาแฟ และยาดอง เนื่องจากมีผลต�อลูกที่กินนมแม� 
    (2.3) การให�อาหารเด็ก เด็กทารกทั้งหมด (ร�อยละ 100) ได�ดูดน้ํานมเหลือง (Colostrum) 
ในระยะ 2-3 วันแรกหลังคลอด เด็กทารกร�อยละ 93.3 ได�รับการเลี้ยงด�วยน้ํานมแม�นานกว�า 6 เดือน  
เลี้ยงด�วยนมผง 4 ราย (ร�อยละ 13.4) 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

     การให�อาหารอื่นนอกจากนมแม� เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 5 เดือน จะเร่ิมให�อาหาร
อื่นคือ ข�าว กล�วย ไข� โดยใช�วิธีบดครูด ร�อยละ 61.7 วิธีต�มตุ�น ร�อยละ 26.7 ให�อาหารเสริมซีรีแลค ร�อยละ 
10.0 โดยวิธีเค้ียวปVอน ร�อยละ 1.7  
     เมื่อเด็กอายุได� 6  เดือน ส�วนใหญ�จะให�รับประทานข�าว โดยทําเปQนข�าวต�มหมูสับ 
หรือข�าวต�มปลาใส�ผักตําลึง บางรายก็ทําข�าวบดกับกล�วย ไข�แดง และใส�ฟRกทอง แล�วแต�โอกาส บางรายให�ข�าว
กับน้ําแกงจืดใส�ผักต�ม ให�ข�าวโอ�ต เลี้ยงด�วยอาหารเสริมซีรีแลค 8 ราย ผลไม�จะให�ตามฤดูกาล เช�น เงาะ และ
ส�มเขียวหวาน เปQนต�น โดยเฉลี่ยเด็กส�วนใหญ�จะเร่ิมหย�านมเมื่ออายุประมาณ 1 ป( พฤติกรรมการปฏิบัติตัว 

ของมารดา แสดงดังตารางท่ี 3.5-27 
 

ตารางท่ี 3.5-27 พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของมารดาของตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ลําดับที ่ การปฏิบัติตัวของมารดา จํานวน (ราย) ร3อยละ 

1. ระหว7างต้ังครรภ. 
- งดของแสลง 
- ไม�งดของแสลง 

 
34 
26 

 
56.7 
43.3 

2. สถานที่คลอดบุตร 
- โรงพยาบาล 

60 
 

100 
 

3. ผู3ทําคลอด 
- แพทย& 
- พยาบาล 

 
37 
23 

 
61.7 
38.8 

4. ลักษณะการคลอด 
- ปกติ 
- ผิดปกติ (ผ�าออก) 
- คลอดก�อนกําหนด  

 
49 
9 
2 

 
81.7 
15.0 
3.3 

5. หลังคลอด 
- งดของแสลง 

 
56 

 
93.3 

 - ไม�งดของแสลง 4 6.7 

6. การให3น้ํานมเหลืองแก7บุตร 2-3 วันหลังคลอด 
- ให�ดูด 
- บีบท้ิง 

 
60 
- 

 
100 
- 

7. การเลี้ยงลูกด3วยนมแม7 
- เลี้ยง 
- ไม�ได�เลี้ยง 

 
56 
4 

 
93.3 
6.7 

ท่ีมา : จากการศึกษาสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2557 
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รายงานฉบับสมบูรณ 

    (2.4) การได�รับภูมิคุ�มกัน จากการสํารวจการได�รับภูมิคุ�มกันโรค วัณโรค (BCG) คอตีบ 
ไอกรน บาดทะยัก (DPT) หัด (Measle) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) และวัคซีนไข�สมอง
อักเสบ พบว�ามีอัตราการครอบคลุมได�ครบตามอายุและระยะเวลาที่กําหนด 

   (3) ลักษณะการบริโภคอาหารของครัวเรือน จากการสํารวจลักษณะการบริโภคอาหาร
ของครัวเรือน พบว�าบริโภคข�าวเจ�าเปQนอาหารหลักร�อยละ 20.0 บริโภคข�าวเหนียวเปQนอาหารหลัก ร�อยละ 
73.3 บริโภคทั้งข�าวเจ�าและข�าวเหนียวร�อยละ 6.7 ใช�น้ํามันพืชในการปรุงอาหารร�อยละ 95.0 ใช�น้ํามันพืช 
และน้ํามันหมูร�อยละ 5 
    เด็กที่มีอายุต่ํากว�า 5 ป( ร�อยละ 60.0 บริโภคอาหารที่จัดเตรียมให�เฉพาะสําหรับเด็ก 
ส�วนใหญ�จะเปQนอาหารอ�อนและมีรสจืด ได�แก� ข�าวต�มหมู ข�าวต�มไก� ข�าวกับต�มจืดผักกาดขาวใส�หมูสับ  
ข�าวกับไข�เจียว ไข�ดาว ข�าวบดกับกล�วยสุกและไข�ต�ม ข�าวผัดใส�ไข� โจ�กหมู ปลาทูทอด เลี้ยงด�วยข�าวโอ�ต  
ผลไม� (เช�น กล�วย และส�ม) และผลไม�ตามฤดูกาล 
    แหล�งอาหารโปรตีนที่คนในครอบครัวบริโภคเปQนประจําได�แก� ปลาร�อยละ 91.0  
ไข�ร�อยละ 98.5 ไก�ร�อยละ 86.6 บริโภคเนื้อหมูร�อยละ 91.0 เนื้อวัวเพียงร�อยละ 10.4 บริโภคนมร�อยละ 47.8 
ส�วนใหญ�จะเปQนนมข�นหวาน บริโภคถ่ัวต�างๆ ร�อยละ 13.4 ถ่ัวงอกร�อยละ 10.4 เต�าหู�ร�อยละ 17.9  
    บริโภคผักสดร�อยละ 92.5 บริโภคผลไม�ร�อยละ 65.7 บริโภคน้ําตาลร�อยละ 85.1  
และบริโภคผงชูรส ร�อยละ 97.0 

   (4) ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน ในการศึกษาได�ทําการวัดขนาดร�างกายของเด็ก 

โดยการวัดส�วนสูงและน้ําหนัก ซึ่งค�าของทั้ง 2 มิตินี้ เปQนค�าที่ค�อนข�างคงตัวในแต�ละกลุ�ม ค�าที่นํามาวินิจฉัย
ภาวะโภชนาการของเด็ก ได�แก� น้ําหนักตามอายุ ส�วนสูงตามอายุ และน้ําหนักตามส�วนสูง ดัชนีเหล�านี้จะนํามา
พิจารณาประกอบกัน และทําการเปรียบเทียบกับเกณฑ&อ�างอิงของน้ําหนักและส�วนสูงเพื่อประเมิน 
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย ของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
    (4.1) น้ําหนักตามเกณฑ&อายุ น้ําหนักเปQนผลรวมของกล�ามเนื้อ ไขมัน น้ํา และกระดูก 
น้ําหนักตามเกณฑ&อายุเปQนดัชนีบ�งช้ีถึงความสัมพันธ&ของการเจริญเติบโตของน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นตามอายุของเด็ก 
เปQนดัชนีที่นิยมใช�แพร�หลายในการประเมินภาวะการขาดโปรตีนและพลังงาน และภาวะโภชนาการเกิน 
    (4.2) ส�วนสูงตามเกณฑ&อายุ ความยาว หรือส�วนสูงที่สัมพันธ&กับอายุ เปQนดัชนีบ�งช้ีภาวะ
โภชนาการที่เกิดขึ้นอย�างต�อเนื่องยาวนานในอดีต ถ�าเด็กได�รับอาหารไม�เพียงพอเปQนระยะเวลานาน  
(ซึ่งความบกพร�องของส�วนสูงนี้ เร่ิมได�ตั้งแต�ทารกยังอยู�ในครรภ&มารดา) และ/หรือมีการเจ็บปNวยบ�อยๆ มีผลให�
อัตราการเจริญเติบโตของโครงสร�างของกระดูกเปQนไปอย�างเช่ืองช�าและชะงักงัน ทําให�เปQนเด็กตัวเตี้ย 
(stunting) กว�าเด็กที่เปQนเกณฑ&อ�างอิงซึ่งมีอายุเดียวกัน ดังนั้นส�วนสูงตามเกณฑ&อายุจึงเปQนดัชนีบ�งช้ีภาวะการ
ขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรังมาเปQนระยะเวลานาน 
    (4.3) น้ําหนักตามเกณฑ&ส�วนสูง เนื่องจากน้ําหนักเปลี่ยนแปลงได�รวดเร็วกว�าส�วนสูง  
ถ�าเด็กได�รับอาหารไม�เพียงพอจะมนี้ําหนักลดลง มีภาวะผอม (Wasting) ดังนั้นน้ําหนักตามเกณฑ&ส�วนสงูจึงเปQน
ดัชนีบ�งช้ีที่ไวในการสะท�อนภาวะโภชนาการในปRจจุบันที่ใช�ประเมินภาวะโภชนาการได� แม�ไม�ทราบอายุที่แท�จริง 
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     การแปลผลจําเปQนต�องใช�เกณฑ&ตัดสินหลายประการ เพราะว�าเด็กที่ขาดสารอาหาร
ในปRจจุบันหรือระยะสั้น อาจจะส�งผลต�อการเจริญเติบโตทางด�านน้ําหนัก แต�จะไม�มีผลต�อส�วนสูงของเด็ก 
สําหรับการขาดสารอาหารอย�างเรื้อรังมาตลอด ไม�เพียงแต�ทําให�เด็กมีน้ําหนักน�อยเท�านั้น ขณะเดียวกันยัง
ส�งผลให�ส�วนสูงชะงักหรือชะลอตัวจนกระท่ังเด็กจะมีลักษณะแคระแกรน (Stunt) การขาดสารอาหารที่จะมีผล
ต�อการเจริญเติบโตของเด็กตามลักษณะดังกล�าว ใช�เวลาเกินกว�า 1 ป(ขึ้นไป ดังนั้นการใช�เกณฑ&หรือการตัดสิน
หลายชนิดในการแปลผลสามารถช�วยไม�ให�เกิดการผิดพลาดได�  
     ในการศึกษาได�สํารวจลักษณะพฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดาในระหว�าง
ตั้งครรภ& หลังคลอด การให�อาหารเด็ก การได�รับภูมิคุ�มกัน และการวางแผนครอบครัวของกลุ�มตัวอย�าง
มารดาในตําบลโนนทอง มีดังนี้ การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ําหนักและวัดส�วนสูงเด็กอายุ 0-5 ป( 
และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ�านทุ�งลุยลาย (กฟผ.อุปถัมภ&) ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ เปQน
เด็กจํานวน 324 คน เปQนเด็กชาย 157 คน (ร�อยละ 48.5) เปQนเด็กหญิง 167 คน (ร�อยละ 51.5) 
     การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ป( และเด็กนักเรียนในพื้นที่โครงการ

โดยใช�ตัวช้ีวัดทั้ง 3 ประเภท (ตารางท่ี 3.5-28) พบว�าเมื่อใช�น้ําหนักตามเกณฑ&อายุเปQนตัวช้ีวัด เด็กร�อยละ 8.6  

มีน้ําหนักตามอายุต่ํากว�าเกณฑ& มีเด็กที่มีน้ําหนักค�อนข�างมากร�อยละ 2.5 มีเด็กที่มีน้ําหนักมากเกินเกณฑ& 
ร�อยละ 4.9 เมื่อใช�เกณฑ&ส�วนสูงตามอายุเปQนตัวช้ีวัดพบว�าเด็กร�อยละ 7.4 มีส�วนสูงต่ํากว�าเกณฑ&หรือเปQนเด็กเตี้ย 
เมื่อใช�เกณฑ&น้ําหนักตามส�วนสูง ซึ่งเปQนตัวช้ีวัดปRญหาการขาดสารอาหารในปRจจุบัน และบอกถึงน้ําหนักตัว 
ที่สัมพันธ&กับส�วนสูงของร�างกาย พบว�าเปQนเด็กผอม (Wasted) ร�อยละ 8.0 เปQนเด็กที่ค�อนข�างผอมร�อยละ 8.9 
เปQนเด็กปกติ (สมส�วน) ร�อยละ 73.5 และมีเด็กอ�วนร�อยละ 3.4 
     สรุปได�ว�าเด็กอายุ 0-5 ป( และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตําบลทุ�งลยุลายมีการเจริญเติบโต 
และมีภาวะโภชนาการอยู�ในเกณฑ&ที่ยังไม�ดีนัก มีเด็กอ�วนร�อยละ 3.4 มีเด็กผอม (Wasted) ร�อยละ 8.0 เพราะว�าใน
ป( พ.ศ. 2550 พบว�าเด็กนักเรียนช้ันประถมของประเทศมีน้ําหนักต่ํากว�าเกณฑ&ร�อยละ 8.4 มีส�วนสูงต่ํากว�าเกณฑ&
หรือเปQนเด็กเตี้ย ร�อยละ 8.6 และเมื่อใช�เกณฑ&น้ําหนักตามเกณฑ&ส�วนสูง จะมีเด็กที่มีรูปร�างสมส�วนร�อยละ 77.2 
เด็กผอมร�อยละ 3.2 และเด็กอ�วนร�อยละ 4.7 (จากปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. 2552 หน�า 320-321) แสดงภาวะ

โภชนาการเด็กของพื้นที่ ตําบลทุ�งลุยลาย ดังตารางท่ี 3.5-28 
 4.2) ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ ได�สํารวจลักษณะพฤติกรรมการบริโภค
อาหารของมารดาในระหว�างตั้งครรภ& หลังคลอด การให�อาหารเด็ก การได�รับภูมิคุ�มกัน และการวางแผน
ครอบครัวของกลุ�มตัวอย�างมารดาในตําบลโนนทอง มีดังนี้ 

   (1) ข3อมูลท่ัวไป พฤติกรรมสุขภาพอนามัย และภาวะโภชนาการเด็ก การศึกษาข�อมูลท่ัวไป 
โดยใช�แบบสอบถามสัมภาษณ&แม�ที่มี บุตรอายุต่ํากว�า 5 ป( ในพื้นที่โครงการตําบลโนนทอง อําเภอ 
เกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ จํานวน 67 ครอบครัว พบว�าประชากรทั้งหมดมีเช้ือชาตไิทย สัญชาตไิทย นับถือ
ศาสนาพุทธ แต�ละครอบครัวมีคนอาศัยอยู�เฉลี่ยครอบครัวละ 5.9 คน เปQนเพศชาย 2.8 คน เพศหญิง 3.1 คน 
มีบุตรเฉลี่ยครอบครัวละ 1.8 คน มีเด็กอายุต่ํากว�า 5 ป( เฉลี่ยครอบครัวละ 1 คน 
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ตารางที่  3.5-28  จํานวนและร3อยละของภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปM และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ3านหนองเชียงรอด  

ตารางที่  3.5-42  โรงเรียนบ3านทุ7งลุยลาย (กพฝ. อุปถมัภ.) ตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูมิ  

เด็กอายุ 0-5 ปM

และ มาก ค7อน ตาม ค7อน น3อย ค7อน ตาม ค7อน ค7อน

เด็กนักเรียน เกิน ข3าง เกณฑ. ข3าง กว7า สูง ข3าง เกณฑ. ข3าง เตี้ย อ3วน เริ่ม ท3วม สม ข3าง ผอม

เกณฑ. มาก น3อย เกณฑ. สูง เตี้ย อ3วน ส7วน ผอม

157 10.0 2.0 106.0 25.0 14.0 8.0 7.0 113.0 18.0 11.0 9.0 2.0 5.0 113.0 15.0 13.0

ร�อยละ 48.5 6.4 1.3 67.5 15.9 8.9 5.1 4.5 72.0 11.5 7.0 5.7 1.3 3.2 72.0 9.5 8.3

167 6.0 6.0 122.0 19.0 14.0 5.0 2.0 133.0 14.0 13.0 2.0 7.0 6.0 125.0 14.0 13.0

ร�อยละ 51.5 3.6 3.6 73.0 11.4 8.4 3.0 1.2 79.6 8.4 7.8 1.2 4.2 3.6 74.8 8.4 7.8

324 16.0 8.0 228.0 44.0 28.0 13.0 9.0 246.0 32.0 24.0 11.0 9.0 11.0 238.0 29.0 26.0

ร�อยละ 100 4.9 2.5 70.4 13.6 8.6 4.0 2.8 75.9 9.9 7.4 3.4 2.8 3.4 73.5 8.9 8.0

จํานวน

ที่มา : จากการศึกษาสํารวจโดยบริษัท ปRญญา คอนซัลแตนท& จํากัด

2. หญิง

3. รวม

ภาวะโภชนาการ

น้ําหนักตามเกณฑ.อายุ ส7วนสูงตามเกณฑ.อายุ น้ําหนักตามเกณฑ.ส7วนสูง

1. ชาย

ที่มา : จากการศึกษาสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2557 
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    อาชีพหลักของประชากรคือ ทํานา ร�อยละ 71.4 รับจ�าง ร�อยละ 14.2 ทําสวนผลไม� ทําไร� 
ร�อยละ 4.3 รับราชการ รัฐวิสาหกิจ ร�อยละ 4.3 ค�าขาย ร�อยละ 2.9 ทํางานรายวัน ร�อยละ 1.4 เปQนเจ�าของ 

อู�รถ 1 ราย ประชากรที่มีอาชีพรอง มีเพียงร�อยละ 71.6 โดยมีอาชีพรับจ�าง ร�อยละ 43.3 ทําสวนผลไม� 
ทําไร�  ร�อยละ 17.9 ค�าขายร�อยละ 4.5 ทํานา ร�อยละ 3.0 และทํางานรายวัน ร�อยละ 3.0 

    จากการสัมภาษณ&พบว�าในรอบป(ที่ผ�านมา มีคนตายจํานวน 1 คน สาเหตุการตาย ได�แก�  
โรคเอดส& ในรอบป(ที่ผ�านมามีคนเจ็บปNวยร�อยละ 37.3 ส�วนใหญ�ปNวยเปQนไข�หวัด โรคอื่นๆ ที่พบมี โรคอีสุกอีใส 
โรคกระเพาะ ท�องร�วง เบาหวาน เปQนลมหมดสติ โรคความดันโลหิตสูง โรคไข�เลือดออก นิ่วในไต โรคระบบ
ประสาท โรคเยื่อสมองอักเสบ ลักษณะอาการเจ็บปวด ถ�าเจ็บปNวยไม�มาก ผู�ปNวยจะไปรับการรักษาที่ รพ.สต. 
บ�านแก�งตาดไซ รพ.เกษตรสมบูรณ& แล�วแต�สะดวก ถ�าเปQนโรคที่มีอาการมาก ผู�ปNวยจะไปรับการรักษาที่  
รพ.เกษตรสมบูรณ& รพ. ภูเขียว หรือ รพ.ชัยภูมิ  
    ในรอบป(ที่ผ�านมามีเด็กเกิดมีชีวิต 17 ราย น้ําหนักแรกคลอดเฉลี่ย 3,250 กรัม อายุเฉลี่ย
ของแม�ที่มาคลอดเท�ากับ 27 ป( ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ& 2 ราย จากสถิติที่ผ�านมา มีเด็กคลอดครบกําหนด  
59 ราย (ร�อยละ 88.1) คลอดผิดปกติ (ผ�าออก) 8 ราย (ร�อยละ 11.9) สถานที่คลอดบุตร คลอดที่โรงพยาบาล
ทุกราย แพทย&เปQนผู�ทําคลอดร�อยละ 28.4 พยาบาลเปQนผู�ทําคลอดร�อยละ 71.6 

   (2) พฤติกรรมของมารดา 
    (2.1) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดาในระหว�างตั้งครรภ& มารดาร�อยละ 59.7 
รับประทานอาหารตามปกติ ไม�งดของแสลง โดยให�เหตุผลว�าสามารถรับประทานอาหารได�ทุกชนิด ไม�แพ�  
และเพื่อบํารุงให�ลูกในครรภ&เจริญเติบโตแข็งแรง มารดาร�อยละ 40.3 งดอาหารบางชนิด ดังนี้ 
     - อาหารรสจัด เนื่องจากทําให�ปวดท�อง มีผลเสียต�อเด็กในครรภ& 
     - อาหารหมักดอง และของดิบ เนื่องจากกลัวเปQนอันตรายต�อเด็กในครรภ& 
     - ของเค็ม และของมัน เนื่องจากเพราะเปQนโรคความดันโลหิตสูง 
     - อาหารหวาน น้ําอัดลม งดกาแฟ และแอลกอฮอล& เนื่องจากเพราะเปQนเบาหวาน
และเปQนอันตรายต�อเด็กในครรภ& 
    (2.2) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของมารดาหลังคลอด มารดาหลังคลอดร�อยละ 58.2  
งดอาหารแสลง ดังนี้ 
     - อาหารหมักดอง เนื่องจากกลัวมีผลต�อลูกที่กินนมแม� ทําให�ท�องเสีย 
     - อาหารรสจัด เนื่องจากทําให�ลูกท�องเสีย  
     - อาหารมัน และของดิบ เนื่องจากกลัวเปQนอันตรายต�อลูก 
     - ไข� เนื่องจากทําให�แผลหายช�า กลัวแผลอักเสบ 
     - อาหารเค็ม และอาหารมัน เนื่องจากกลัวเปQนความดันโลหิตสูง 
     - ส�มตํา และปลาร�า เนื่องจากทําให�ลูกท�องเสีย 
     - อาหารทะเล เนื่องจากแพ� 
     - บางรายงดมะละกอ เนื่องจากกลัวแสลง 
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    (2.3) การให�อาหารเด็ก เด็กทารกร�อยละ 98.5 ได�ดูดน้ํานมเหลือง (Colostrum) ในระยะ 
2-3 วันแรกหลังคลอด เด็กทารกร�อยละ 86.6 ได�รับการเลี้ยงด�วยน้ํานมแม�นานกว�า 6 เดือน เลี้ยงด�วยนมผง 
ร�อยละ 13.4 
     การให�อาหารอื่นนอกจากนมแม� เมื่อเด็กมีอายุประมาณ 5 เดือน จะเร่ิมให�อาหาร
อื่นคือ ข�าว กล�วย ไข� โดยใช�วิธีบดครูดร�อยละ 36.6 วิธีต�มตุ�นร�อยละ 39.4 โดยวิธีเค้ียวปVอนร�อยละ 11.3  
และให�อาหารเสริมซีรีแลคร�อยละ 12.7 
     เมื่อเด็กอายุได� 6  เดือน ส�วนใหญ�จะให�รับประทานข�าว โดยทําเปQนข�าวต�มหมูสับ 
หรือข�าวต�มปลาใส�ผักตําลึง บางรายก็ทําข�าวบดกับกล�วย ไข�แดง และใส�ฟRกทอง แล�วแต�โอกาส บางรายให�ข�าว
กับน้ําแกงจืดใส�ผักต�ม และเลี้ยงด�วยอาหารเสริมซีรีแลค 9 ราย ผลไม�จะให�ตามฤดูกาล เช�น เงาะ ส�มเขียวหวาน 
และมะละกอ โดยเฉลี่ยเด็กส�วนใหญ�จะเร่ิมหย�านมเมื่ออายุประมาณ 10 เดือน แสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตัว

ของมารดา ดังตารางท่ี 3.5-29 
    (2.4) การได�รับภูมิคุ�มกัน จากการสํารวจการได�รับภูมิคุ�มกันโรค วัณโรค (BCG) คอตีบ  
ไอกรน บาดทะยัก (DPT) หัด (Measle) วัคซีนโปลิโอ (OPV) วัคซีนตับอักเสบบี (HBV) และวัคซีนไข�สมอง
อักเสบ พบว�ามีอัตราการครอบคลุมได�ครบตามอายุและระยะเวลาที่กําหนด 
 

ตารางท่ี 3.5-29 พฤติกรรมการปฏิบัติตัวของมารดาตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ 
 การปฏิบัติตัวของมารดา จํานวน (ราย) ร3อยละ 
 
1 

ระหว7างต้ังครรภ. 
- งดของแสลง 
- ไม�งดของแสลง 

 
27 
40 

 
40.3 
59.7 

2 สถานท่ีคลอดบุตร 
- โรงพยาบาล 

 
67 

 
100 

3 ผู3ทําคลอด 
- แพทย& 
- พยาบาล 

 
19 
48 

 
28.4 
71.6 

4 ลักษณะการคลอด 
- ปกติ 
- ผิดปกติ (ผ�าออก) 

 
59 
8 

 
88.1 
11.9 

5 หลังคลอด 
- งดของแสลง 
- ไม�งดของแสลง 

 
39 
28 

 
58.2 
41.8 

6 การให3น้ํานมเหลืองแก7บุตร 2-3 วันหลังคลอด 
- ให�ดูด 
- บีบทิ้ง 

 
66 
1 

 
98.5 
1.5 

7 การเลี้ยงลูกด3วยนมแม7 
- เลี้ยง 
- ไม�ได�เลี้ยง 

 
58 
9 

 
86.6 
13.4 

ท่ีมา : จากการศึกษาสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2557 
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   (3) ลักษณะการบริโภคอาหารของครัวเรือน จากการสํารวจลักษณะการบริโภคอาหาร

ของครัวเรือน พบว�าบริโภคข�าวเจ�าเปQนอาหารหลักร�อยละ 3.0 บริโภคข�าวเหนียวเปQนอาหารหลักร�อยละ 94.0 
บริโภคทั้งข�าวเจ�าและข�าวเหนียวร�อยละ 3.0 ใช�น้ํามันพืชในการปรุงอาหารร�อยละ 91.0 ใช�น้ํามันหมูร�อยละ 3.0 
ใช�น้ํามันพืชและน้ํามันหมูร�อยละ 6.0  

    เด็กที่มีอายุต่ํากว�า 5 ป( ร�อยละ 67.2 บริโภคอาหารที่จัดเตรียมให�เฉพาะสําหรับเด็ก 
ส�วนใหญ�จะเปQนอาหารอ�อนและมีรสจืด ได�แก� ข�าวต�มหมู ข�าวต�มไก� ข�าวกับต�มจืดผักกาดขาวใส�หมูสับ ข�าวกับ
ไข�เจียว ไข�ดาว ข�าวบดกับกล�วยสุก และไข�ต�ม ข�าวผัดใส�ไข� โจ�กหมู ปลาทูทอด หมูปc�ง ไก�ย�าง ตับไก�ปc�ง  
เลี้ยงด�วยอาหารเสริมซีรีแลค และผลไม�ตามฤดูกาล เช�น กล�วย ส�ม เปQนต�น 
    แหล�งอาหารโปรตีนที่คนในครอบครัวบริโภคเปQนประจําได�แก� ปลาร�อยละ 93.3  
ไข�ร�อยละ 95.0 ไก�ร�อยละ 76.6 บริโภคเนื้อหมูร�อยละ 98.3 เนื้อวัวเพียงร�อยละ 16.7 บริโภคนมร�อยละ 91.7 
ส�วนใหญ�จะเปQนนมข�นหวาน บริโภคถ่ัวต�างๆ ร�อยละ 55.0 ถ่ัวงอกร�อยละ 40.0 เต�าหู�ร�อยละ 35.0  
    บริโภคผักสดร�อยละ 95.0 บริโภคผลไม�ร�อยละ 95.0 บริโภคน้ําตาลร�อยละ 90.0 
บริโภคผงชูรสร�อยละ 96.7 
   (4) ภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน การประเมินภาวะโภชนาการโดยการช่ังน้ําหนักและ
วัดส�วนสูงเด็กอายุ 0-5 ป( และเด็กนักเรียนโรงเรียนโนนเขวา โรงเรียนบ�านโนนทอง ตําบลโนนทอง อําเภอ
เกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ เปQนเด็กทั้งหมดจํานวน 304คน เปQนเด็กชาย 174 คน (ร�อยละ 57.2)  
เปQนเด็กหญิง 130 คน (ร�อยละ 42.8) 
    ข�อมูลที่ได�นํามาประเมินโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ&อ�างอิง น้ําหนัก ส�วนสูง เพื่อประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย ซึ่งจัดทําโดยกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
    การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0-5 ป( และเด็กนักเรียนในพื้นที่ตําบลโนนทอง 
โดยใช�ตัวช้ีวัดทั้ง 3 ประเภท (ตารางท่ี 3.5-30) พบว�าเมื่อใช�น้ําหนักตามเกณฑ&อายุเปQนตัวช้ีวัด เด็กร�อยละ 
10.2 มีน้ําหนักตามอายุต่ํากว�าเกณฑ& มีเด็กที่มีน้ําหนักค�อนข�างมากร�อยละ 3.0 มีเด็กที่มีน้ําหนักมากเกิน
เกณฑ&ร�อยละ 4.6 
    เมื่อใช�เกณฑ&ส�วนสูงตามอายุเปQนตัวช้ีวัด พบว�าเด็กร�อยละ 16.8 มีส�วนสูงต่ํากว�าเกณฑ&
หรือเปQนเด็กเตี้ย 
    เมื่อใช�เกณฑ&น้ําหนักตามส�วนสูง ซึ่งเปQนตัวช้ีวัดปRญหาการขาดสารอาหารในปRจจุบัน 
และบอกถึงน้ําหนักตัวที่สัมพันธ&กับส�วนสูงของร�างกาย พบว�าเปQนเด็กผอม (Wasted) ร�อยละ 5.9 เปQนเด็กที่
ค�อนข�างผอม ร�อยละ 4.3 เปQนเด็กปกติ (สมส�วน) ร�อยละ 78.3 และมีเด็กอ�วนร�อยละ 4.6 
    สรุปได�ว�าเด็กอายุ 0-5 ป(และเด็กนักเรียนในพื้นที่โครงการมีการเจริญเติบโต และมี
ภาวะโภชนาการอยู�ในเกณฑ&ที่ยังไม�ดีนัก มีเด็กอ�วนร�อยละ 4.6 มีเด็กผอม (Wasted) ร�อยละ 5.9 เพราะว�าในป(
พ.ศ. 2550 พบว�าเด็กนักเรียนช้ันประถมของประเทศมีน้ําหนักต่ํากว�าเกณฑ&ร�อยละ 8.4 มีส�วนสูงต่ํากว�าเกณฑ&
หรือเปQนเด็กเตี้ย ร�อยละ 8.6 และเมื่อใช�เกณฑ&น้ําหนักตามเกณฑ&ส�วนสูง จะมีเด็กที่มีรูปร�างสมส�วนร�อยละ 
77.2 เด็กผอมร�อยละ 3.2 และเด็กอ�วนร�อยละ 4.7 (จากปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. 2552 หน�า 320-321) 
    แสดงภาวะโภชนาการของเด็กในพื้นที่ตําบลโนนทอง ดังตารางท่ี 3.5-30 
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เด็กอายุ 0-5 ปM

และ มาก ค7อน ตาม ค7อน น3อย ค7อน ตาม ค7อน ค7อน

เด็กนักเรียน เกิน ข3าง เกณฑ. ข3าง กว7า สูง ข3าง เกณฑ. ข3าง เตี้ย อ3วน เริ่ม ท3วม สม ข3าง ผอม

เกณฑ. มาก น3อย เกณฑ. สูง เตี้ย อ3วน ส7วน ผอม

174 8.00 6.00 105.00 33.00 22.00 5.00 1.00 114.00 22.00 32.00 5.00 13.00 4.00 128.00 11.00 13.00

ร�อยละ 57.2 4.60 3.40 60.30 19.00 12.60 2.90 0.60 65.50 12.60 18.40 2.90 7.50 2.30 73.60 6.30 7.50

130 6.00 3.00 94.00 18.00 9.00 3.00 1.00 91.00 16.00 19.00 9.00 - 4.00 110.00 2.00 5.00

ร�อยละ 42.8 4.60 2.30 72.30 13.80 6.90 2.30 0.80 70.00 12.30 14.60 6.90 - 3.10 84.60 1.50 3.80

304 14.00 9.00 199.00 51.00 31.00 8.00 2.00 205.00 38.00 51.00 14.00 13.00 8.00 238.00 13.00 18.00

ร�อยละ 100 4.60 3.00 65.50 16.80 10.20 2.60 0.70 67.40 12.50 16.80 4.60 4.30 2.60 78.30 4.30 5.90

จํานวน

2. หญิง

3. รวม

ภาวะโภชนาการ

น้ําหนักตามเกณฑ.อายุ ส7วนสูงตามเกณฑ.อายุ น้ําหนักตามเกณฑ.ส7วนสูง

1. ชาย

  
 

 
     

 

ตารางที่ 3.5-30 จํานวนและร3อยละของภาวะโภชนาการเด็กอายุ 0-5 ปM  และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ3านโนนเขวา โรงเรียนบ3านโนนทอง  

ตารางที่ 3.5-45 ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ   

ที่มา : จากการศึกษาสํารวจโดยคณะผู�ศึกษา เมื่อเดือนมีนาคม – เมษายน พ.ศ. 2557 
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 5) การสํารวจอนามัยสิ่งแวดล3อม ในการศึกษาได�ดําเนินการสํารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล�อมของ
ครัวเรือนในตําบลทุ�งลุยลาย และตําบลโนนทอง จังหวัดชัยภูมิ โดยใช�แบบสอบถามจํานวน 419 ตัวอย�าง 
ร�วมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ระหว�างวันที่ 1-4 เมษายน พ.ศ. 2557 สรุปผลการสํารวจอนามัย
สิ่งแวดล�อมในพื้นที่ศึกษาโครงการได�ดังนี้ (ตารางท่ี 3.5-31) 
 
ตารางท่ี 3.5-31 ผลการสํารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล3อม บริเวณพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

  

จํานวน ร3อยละ จํานวน ร3อยละ

1.  สภาพส�วม ความสะอาดทั่วๆไป

-    สะอาดดี 135 60.81 130 65.99

-    พอใช� 87 39.19 66 33.5

-    ไม�สะอาด 1 0.51

2.  การระบายนํ้าเสียภายในบ�าน

-    ไม�มีรางระบาย 161 72.52 144 73.1

-    มีรางระบายคอนกรีตถาวร 12 5.41 13 6.6

-    มีรางระบายคอนกรีตช่ัวคราว 10 4.5 20 10.15

-    ร�องดินแต�งเปQนทางระบายนํ้า 39 17.57 20 10.15

3.  การกําจัดนํ้าเสีย

-    ไม�กําจัด สภาพสะอาดดี 66 29.73 46 23.35

-    ไม�กําจัด สภาพสะอาดพอใช� 65 29.28 65 32.99

-    กําจัดโดยระบายลงสู�บ�อซึม 16 7.21 12 6.09

-    กําจัดโดยระบายลงสู�ที่ลุ�มใกล�บ�าน แต�ไม�ถูกสุขลักษณะ 22 9.91 70 35.53

-    กําจัดโดยระบายลงสู�ที่ลุ�ม ใกล�บ�าน ถูกสุขลักษณะ 38 17.12

-    กําจัดระบายสู�ท�อนํ้าสาธารณะถูกสุขลักษณะ 11 4.95 4 2.03

4.  การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือน

-    ไม�มีถังขยะ 7 3.15 137 69.54

-    มีถังขยะ ไม�ถูกสุขลักษณะ 7 3.15 26 13.2

-    มีถังขยะ ถูกสุขลักษณะ 208 93.69 34 17.26

5.  วิธีการกําจัดขยะ

-    ไม�กําจัด แต�ไม�สกปรก 3 1.35 12 6.09

-    กําจัดเอง โดยเผา 10 4.5 156 79.19

-    กําจัดเอง โดยฝRง 1 0.45 25 12.69

-    เทศบาลจัดเก็บนําไปกําจัด 208 93.69 4 2.03

สภาพสิ่งแวดล3อม
ตําบลทุ7งลุยลาย ตําบลโนนทอง

(n=222) (n=197)
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  5.1) พื้นที่ตําบลทุ�งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ สํารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล�อมรวม 
222 ตัวอย�าง สรุปดังนี้ 
   สภาพความสะอาดของบริเวณบ�าน ส�วนใหญ�สะอาดดีร�อยละ 72.52 ความสะอาดท่ัวๆ ไป
ของส�วม สะอาดดีร�อยละ 60.81 การทิ้งน้ําเสียภายในครัวเรือน ส�วนใหญ�ไม�มีรางระบายน้ําร�อยละ 72.52  
มีเพียงส�วนน�อยที่ครัวเรือนระบายน้ําเสียลงร�องดินที่แต�งเปQนทางระบายน้ําร�อยละ 17.57 ครัวเรือนไม�ได�กําจัด
น้ําเสีย แต�สภาพบริเวณบ�านไม�เฉอะแฉะสะอาดดีและสะอาดพอใช�จํานวนใกล�เคียงกันคือ ร�อยละ 29.73 และ
ร�อยละ 29.28 ตามลําดับ และกําจัดน้ําเสียโดยระบายลงสู�ที่ลุ�มใกล�บ�านไม�สกปรกหรือเฉอะแฉะร�อยละ 17.12 
สําหรับการกําจัดมูลฝอย ส�วนใหญ�มีรวบรวมขยะลงถังขยะ เปQนถังขยะที่ถูกสุขลักษณะร�อยละ 93.69 มีรถ
ของเทศบาลมาจัดเก็บไปร�อยละ 93.69 
   การใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส�วนใหญ�ใช�สารกําจัดวัชพืชร�อยละ 26.58 และปุ�ยเคมีร�อยละ 
23.87 โดยในรอบป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�ไม�เคยเจ็บปNวยจากการใช�สารเคมีจํากัดศัตรูพืชร�อยละ 82.43 
  5.2)  พื้นที่ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ& จังหวัดชัยภูมิ สํารวจสภาพอนามัยสิ่งแวดล�อม
รวม 197 ตัวอย�าง สรุปดังนี้ 
   สภาพความสะอาดของบริเวณบ�าน ส�วนใหญ�สะอาดดีร�อยละ 67.01 และสะอาดพอใช� 
ร�อยละ 32.99 ความสะอาดท่ัวๆ ไปของส�วม สะอาดดีร�อยละ 65.99 และส�วมสะอาดพอใช�ร�อยละ 33.50 
การทิ้งน้ําเสียภายในครัวเรือน ส�วนใหญ�ไม�มีรางระบายน้าํเสยีร�อยละ 73.10 มีเพียงส�วนน�อยที่ครัวเรือนระบาย
น้ําเสียลงรางระบายคอนกรีตแบบช่ัวคราวและร�องดินที่แต�งเปQนทางระบายน้ําจํานวนเท�ากันคือ ร�อยละ 10.15 
   การกําจัดน้ําเสีย ครัวเรือนกําจัดโดยระบายลงสู�ที่ลุ�มใกล�บ�านร�อยละ 35.53 มีบางส�วนไม�ได�
กําจัดแต�สภาพบริเวณบ�านไม�เฉอะแฉะ สะอาดพอใช�ร�อยละ 32.99 และสะอาดดีร�อยละ 23.35 สําหรับการ
กําจัดมูลฝอยในครัวเรือน ส�วนใหญ�ไม�มีถังขยะร�อยละ 69.54 สําหรับส�วนที่มีถังขยะเปQนถังขยะที่ถูก
สุขลักษณะร�อยละ 17.26 และไม�ถูกสุขลักษณะร�อยละ 13.20 วิธีกําจัดมูลฝอยจะกําจัดเองโดยเผาร�อยละ 
79.19 และฝRงกลบร�อยละ 12.69 
   การใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช ส�วนใหญ�ไม�ใช�สารกําจัดวัชพืชร�อยละ 71.07 รองลงมาใช�ปุ�ยเคมี
ร�อยละ 17.77 และสารกําจัดวัชพืชร�อยละ 8.12 โดยในรอบ 1 ป(ที่ผ�านมา ส�วนใหญ�ร�อยละ 92.89 ไม�เคย
เจ็บปNวยจากการใช�สารเคมีกําจัดศัตรูพืช 
 

3.5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 3.5.3.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อรวบรวมกิจกรรมของโครงการทั้งในระยะก�อสร�างและระยะดําเนินการที่อาจก�อให�เกิด
ผลกระทบด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู�ปฏิบัติงานและผู�ที่เก่ียวข�องตลอดจนบุคคลากร อุปกรณ&
เครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย 
 2) เพื่อเสนอแนะมาตรการในการปVองกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบด�านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัยของโครงการ 
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 3.5.3.2 วิธีการศึกษา 
 

 1) รวบรวมข�อมูลโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมหรือ
แผนการดําเนินโครงการ ได�แก� 
  - มาตรการด�านความปลอดภัยและอุปกรณ&ปVองกันอันตรายส�วนบุคคลที่จัดเตรียมไว� 
  - แผนปฏิบัติการด�านความปลอดภยั 
 2) รวบรวมข�อมูลความสามารถในการดับเพลิงของหน�วยงานที่เก่ียวข�อง ได�แก� เขื่อนจุฬาภรณ& 
งานปVองกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตําบลทุ�งลยุลาย ข�อมูลที่รวบรวม อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ&
ดับเพลิง จํานวนรถดับเพลิง และแผนรองรับเหตุเพลิงไหม� (ถ�ามี) 
 

 3.5.3.3 ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาสภาพปRจจุบันด�านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดําเนินการรวบรวมข�อมูลจากหน�วยงาน
ที่เก่ียวข�องในพื้นที่ใกล�เคียงที่ตั้งโครงการเก่ียวกับความสามารถในการให�ความช�วยเหลือจัดการด�าน 
อาชีวอนามัย และความปลอดภัย สรุปได� ดังนี้ 

 1) กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ. พื้นที่ตั้งโครงการอยู�ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ& ปRจจุบัน 
มีสถานพยาบาลที่ให�บริการปฐมพยาบาลเบื้องต�น และมีเครือข�ายเช่ือมโยงกับสถานบริการที่อยู�ใกล�เคียง เช�น 
รพ.สต.ทุ�งลุยลาย รพ.สต.หนองหญ�าโก�ง และโรงพยาบาลชุมชนอําเภอคอนสาร กรณีที่สถานพยาบาลของ 
กฟผ. ไม�สามารถปฐมพยาบาลได� จะมีรถส�งต�อผู�ปNวยไปยังสถานพยาบาลใกล�เคียงได� นอกจากนี้หากเกิดไฟไหม�
หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ&มีอุปกรณ&เครื่องมือที่จะช�วยเหลือได� เช�น รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา 
ถังดับเพลิง และถังทราย เปQนต�น 

 2) เทศบาลตําบลทุ7งลุยลาย อยู�ห�างจากที่ตั้งโครงการประมาณ 20 กิโลเมตร มีอุปกรณ&และ
บุคคลากรที่จะช�วยเหลือได�หากเกิดเหตุไฟไหม� หรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ ในการก�อสร�างโครงการ เช�น รถบรรทุกน้ํา 
รถกู�ชีพ 1 คัน และอาสาสมัครปVองกันภัยฝNายพลเรือนจํานวน 67 คน 
 

3.5.4 ทัศนียภาพและการท7องเที่ยว 
 

 3.5.4.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 

 1) เพื่อศึกษาสถานการณ&การท�องเที่ยวในพื้นที่โครงการ  
 2) เพื่อศึกษาความสวยงามตามธรรมชาติ ทัศนียภาพ ความเปQนเอกลักษณ& และประเมินความเปลี่ยนแปลง
ของความสวยงามตามธรรมชาติ เนื่องจากการดําเนินการก�อสร�างโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ํา 
 3) เพื่อศึกษาผลกระทบทางตรงและทางอ�อมต�อการท�องเที่ยว เนื่องจากการดําเนินการก�อสร�าง
โครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& 

 4) เพื่อศึกษาผลกระทบของการพัฒนาการท�องเที่ยวเพิ่มเติมในพื้นที่โครงการ ทั้งในพื้นที่อ�างเก็บน้ํา 

พื้นที่โดยรอบอ�างเก็บน้ํา และพื้นที่อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่อง 
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 5) เพื่อเสนอมาตรการในการปVองกัน แก�ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบต�อทัศนียภาพและ 

การท�องเที่ยวทั้งในระยะก�อสร�างและระยะดําเนินการ 
 

 3.5.4.2 วิธีการศึกษา 
 
 1) รวบรวมแหล�งข�อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข�อมูลจากเอกสารงานวิจัย รวมทั้งรายงานของหน�วยงานต�างๆ  
ที่เก่ียวข�อง เช�น กระทรวงท�องเที่ยวและกีฬา กองอนุรักษ&สิ่งแวดล�อมธรรมชาติและศิลปกรรม สํานักงานนโยบาย-
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (สผ.) สํานักงานท�องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ ส�วนราชการจังหวัดชัยภูมิ 
และสํานักอนุรักษ&ทรัพยากรธรรมชาติ กรมปNาไม� กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว&ปNาและพันธุ&พืช เปQนต�น 
 2) ตรวจสอบสังเกตการณ&ในภาคสนามในส�วนที่เก่ียวข�องกับแหล�งท�องเที่ยว 
 

 3.5.4.3 ผลการศึกษา 
 

 1) แหล7งท7องเท่ียว  จากการรวบรวมข�อมูลสถานที่ท�องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่อยู�ใน

พื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล�เคียง มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อําเภอ คือ อําเภอคอนสาร และอําเภอเกษตรสมบูรณ& 
จังหวัดชัยภูมิ แหล�งท�องเที่ยวส�วนใหญ�เปQนแหล�งท�องเที่ยวทางธรรมชาติและวัดวาอารามต�างๆ โดยสรุป 
แหล�งท�องเที่ยวในพื้นที่ศึกษาและพื้นที่ใกล�เคียงได�ดังนี้ 

  1.1) แหล7งท7องเท่ียวในตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร 
   (1) เขื่อนจุฬาภรณ& ตําบลทุ�งลุยลาย เปQนโครงการพัฒนาไฟฟVาพลังน้ําในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ และเปQนเขื่อนอเนกประสงค& ในความดูแลของ กฟผ. สร�างปcดก้ันลําน้ําพรมบนเทือกเขาขุนพาย 
ลักษณะเขื่อนเปQนเขื่อนหินทิ้งแกนเปQนดินเหนียว สันเขื่อนยาว 700 เมตร ความสูงจากท�องน้ํา 70 เมตร  
ใช�ประโยชน&ในการผลิตพลังงานไฟฟVา การชลประทาน และเปQนแหล�งเพาะพันธุ&ปลาน้ําจืด ภายในบริเวณ 
มีบ�านพักรับรอง เรือเช�าล�องชมทิวทัศน&อ�างเก็บน้ํา และมีร�านอาหารสวัสดิการเขื่อน “เรือนน้ําพรม” ให�บริการ 

แก�นักท�องเที่ยว (รูปท่ี 3.5-20) 

   (2) สวนสัตว&ธรรมชาติทุ�งกะมัง (เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว-ทุ�งกะมัง-จุดชมวิวปางม�วง) 

ตําบลทุ�งลุยลาย เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว-ทุ�งกะมัง-จุดชมวิวปางม�วง แสดงในรูปท่ี 3.5-20 มีอาณาเขต
ครอบคลุมพื้นที่ปNาไม�ในเขตอําเภอคอนสาร เกษตรสมบูรณ& และหนองบัวแดง ดําเนินงานด�านการอนุรักษ& 
สัตว&ปNา การเพาะเลี้ยงและการขยายพันธุ&สัตว&ปNา เช�น ไก�ฟVาพญาลอ นกยูง เก�ง กวาง และเนื้อทราย เปQนต�น  
โดยปล�อยสัตว&ให�อาศัยอยู�ในพื้นที่ธรรมชาติ สามารถสืบพันธุ&และขยายพันธุ&ได�เอง ได�มีการจัดทําเส�นทาง
ศึกษาธรรมชาติสําหรับผู�สนใจศึกษาธรรมชาติ  
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เข่ือนจุฬาภรณ. 
  

  

  

สวนสัตว.ธรรมชาติทุ7งกะมัง (เขตรักษาพันธุ.สัตว.ป8าภูเขียว-ทุ7งกะมัง-จุดชมวิวปางม7วง)  

รูปท่ี 3.5-20 แหล7งท7องเท่ียวในตําบลทุ7งลุยลาย อําเภอคอนสาร จงัหวัดชัยภูม ิ
  

ทัศนียภาพอ7างเก็บน้ําเข่ือนจุฬาภรณ. 

ร3านค3าสวัสดิการ บ3านพักริมอ7างเก็บน้ํา 

ทัศนียภาพท่ัวไป ทัศนียภาพสันเข่ือน 
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    ทุ�งกระมัง เปQนทุ�งหญ�ากว�างใหญ�ใจกลางเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว แหล�งอาหาร      
ที่สําคัญของสัตว&กินพืช มีเนื้อที่ 830 ไร� เมื่อป( พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2535 โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริในสมเด็จพระนางเจ�าพระบรมราชินีนาถ ได�ปล�อยสัตว&ปNาคืนถ่ินในบริเวณนี้ เช�น เก�ง กวาง กระจง 
และนกต�างๆ มีการจัดทําดินโปNงในบริเวณทุ�งกะมังเพื่อให�สัตว&มากินดินโปNงและเผาแปลง ทุ�งหญ�าเพื่อให�เกิด
หญ�าระบัดเปQนอาหารของเก�งและกวางในช�วงฤดูแล�ง นอกจากนี้บนยอดเนินเหนือบริเวณทุ�งกะมัง 
มีพระตําหนักที่ประทับอยู�เหนืออ�างเก็บน้ํา  
    การเดินทางไปเขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียวใช�เส�นทางเดียวกับเขื่อนจุฬาภรณ& ก�อนถึง
เขื่อน 3 กิโลเมตร มีทางแยกซ�ายจากด�านตรวจ (ปางม�วง) ไปยังที่ทําการเขตฯ อีก 24 กิโลเมตร การเข�า
มาทัศนศึกษาในพื้นที่เขตรักษาพันธุ&สัตว&ปNามีสองกรณีคือ หากเข�าชมแบบไป-กลับวันเดียว สามารถ 
ขออนุญาตจากเจ�าหน�าที่บริเวณด�านตรวจปางม�วง กรณีพักค�างแรมต�องได�รับอนุญาตจากส�วนอนุรักษ&สัตว&ปNา 
กรมปNาไม� กรุงเทพฯ โดยตรง ทางเขตฯ ค�อนข�างเคร�งครัดในกฎระเบียบเพราะสภาพพื้นที่ที่อุดมไปด�วยปNาไม� 
และสัตว&ปNา การเดินทางเข�ามาในพื้นที่ก็เสมือนการเข�ามารบกวนธรรมชาติ จึงเหมาะสําหรับผู�ที่สนใจศึกษา
ธรรมชาติและสัตว&ปNาจริงๆ และทางเขตฯ ไม�เปcดให�เข�าทัศนศึกษาในช�วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 
   (3) ถํ้าประกายเพชร (วัดถํ้าประกายเพชร) ตั้งอยู�หมู�ที่ 4 บ�านหนองหญ�าโก�ง ตําบลทุ�งลุยลาย 
วัดดังกล�าวเปQนวัดปNา ตั้งอยู�บนภูเขา ด�านหน�าปากถํ้าสร�างเปQนกุฏิสงฆ& ภายในถํ้าเปQนบริเวณลานกว�าง          
มีพระประธานประดิษฐ&สถานอยู� ด�านหลังเปQนช�องอุโมงค&ลอดขนาดเล็กเข�าไปภายในถํ้า 
  1.2) แหล7งท7องเท่ียวในตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. 
   (1) เขื่อนทดน้ําน้ําพรม ตั้งอยู�หมู�ที่ 2 บ�านโนนเขวา ตําบลโนนทอง มีสภาพเปQนอ�างเก็บน้ํา 
ขนาดเล็ก สองฝRaงมีสภาพธรรมชาติที่สวยงาม มีปNาไม�ภูเขาตลอดสองฝRaงลําน้ําพรม มีสิ่งที่น�าสนใจ คือ การล�องแพ 
สองฝRaงลําน้ําพรมไปถึงบ�านหนองไฮ ชมธรรมชาติ ชมวิถีชีวิตของชาวบ�านตําบลโนนทองริมลําน้ําพรม  

และพื้นที่การเกษตรประเภทต�างๆ เช�น สวนส�มโอ และสวนมะม�วง แสดงดังรูปท่ี 3.5-21 
   (2) ภูค้ิง ตั้งอยู�หมู�ที่ 5 บ�านโนนหนองไฮ ตําบลโนนทอง มีลักษณะเปQนทุ�งหญ�าอยู�ในเขต
รักษาพันธุ&สัตว&ปNาภูเขียว ความสูง 1,300 เมตร จากระดับน้ําทะเลสูงเปQนอันดับ 5 ของยอดเขาในภาคอีสาน
ช�วงกลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป( ด�านทิศเหนือเปQนหน�าผาสูงชันมีลานหินกว�างยื่นออกมาจากหน�าผา 
เปQนจุดชมวิวที่สวยงามมากที่สุดสามารถมองเห็นเขื่อนห�วยกุ�ม ภูกระดึง ภูผักขะ ภูนกแซว หากมองลงด�านล�าง
จะเห็นเปQนเรือกสวนไร�นา อ�างเก็บน้ํา หมู�บ�าน ถนนเส�นทางกลมกลืนกับลําน้ําพรมที่ไหลคดเค้ียวตาม ยอดเขา 
ในยามเช�าจะเห็นดวงอาทิตย&ค�อยๆ โผล�พ�นขอบฟVาตัดกับหน�าผา มีทัศนียภาพที่สวยงาม ส�วนยามเย็นจะเห็น
ดวงอาทิตย&ค�อยๆ ลาลับขอบฟVาไป สําหรับแหล�งท�องเที่ยวที่น�าสนใจบนภูค้ิง ได�แก�   
    - แหลหินเงิบ จากยอดค้ิงเดินไปทางทิศตะวันตก ตามทางซ�ายเดินเลียบผา ประมาณ 
2 กิโลเมตรจะเห็นหินวางซ�อนกันคล�ายเพลิงหมาแหงน ซึ่งชาวบ�านเรียกว�า หินเงิบ บริเวณนี้เปQนแหล�งกําเนิด
พืชกินแมลง "หม�อข�าวหม�อแกงลิง"  
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 รูปท่ี 3.5-21 เขื่อนทดน้ําน้ําพรม และแพบริเวณล7องลําน้ําพรม  
  ตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ. จังหวัดชัยภูมิ 
 
    - แหลหินจ�อง จากแหลหินเงิบเดินทางไปทางทิศตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตรจะเห็น
หินมหัศจรรย&วางซ�อนกันก�อนมหึมา แต�มีจุดตั้งเล็กๆ เท�ากําปR�นเท�านั้น ชาวบ�านเรียกว�า หินจ�อง ซึ่งหมายถึง 
ร�มในภาษาอีสาน แหลหินจ�องนี้มีเปQนลักษณะสวนหินที่สวยงามแปลกตามีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร� และบริเวณ
นี้เปQนแหล�งพันธุ&ไม�สวยงาม เช�น เอื้องหมายนา เอื้องม�าวิ่ง ยี่โถปนัง กุหลาบขาว และกล�วยไม�ชนิดต�างๆ 
    - น้ําตกห�วยใหญ� เปQนธารน้ําไหลมาจากยอดภูค้ิงผ�านโขดหินซึ่งเปQนเกาะแก�ง 
ตามธรรมชาติ ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีสภาพทางธรรมชาติที่สวยงามและพันธุ&สัตว&น้ําที่สําคัญ คือ     
ปลาจาด ปลาหลาด ปลากวาง ปลาเขียว 
    การเดินทางสู�ภูค้ิง จากอําเภอเกษตรสมบูรณ&ไปบ�านโนนหนองไฮ ตําบลโนนทอง 
ประมาณ 18 กิโลเมตร จากบ�านโนนหนองไฮ ไปยังทางขึ้นลงภูค้ิง อีกประมาณ 2 กิโลเมตร รวมเปQนระยะทาง 
20 กิโลเมตร และเดินเข�าสู�ภูค้ิงระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช�เวลาเดินเท�าประมาณ 4 ช่ัวโมง 

  (3) แก�งตาดไซ ตั้งอยู�หมู�ที่ 7 บ�านแก�งตาดไซ ตําบลโนนทอง มีสภาพเปQนธารน้ํามีลักษณะ
เปQนโขดหินสองฝRaงกลางลําน้ําพรม จะมีให�ชมในฤดูแล�ง เหมาะในการพักผ�อน เล�นน้ํา มีปNาไม�และธรรมชาติที่
สวยงามสามารถที่จะพัฒนาเปQนที่ล�องแก�งหรือเรือแคนนูได� ปRจจุบันในวันหยุดราชการจะมีผู�มาท�องเที่ยวหรือ
พักผ�อนเปQนจํานวนมาก  
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 2) สถิติการท7องเท่ียว ประกอบด�วย สถิตินักท�องเที่ยวในภาพรวมของจังหวัดชัยภูมิ และของเขื่อน

จุฬาภรณ& ซึ่งเปQนบริเวณที่จะก�อสร�างโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อนจุฬาภรณ& ดังนี้ 

  2.1) สถิตินักท7องเท่ียวจังหวัดชัยภูมิ จากการรวบรวมข�อมูลสถิตินักท�องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ 

ของสํานักงานการท�องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิในช�วงป( พ.ศ. 2554-2555 ดังแสดงในตารางท่ี 3.5-32 

พบว�า ในป( พ.ศ. 2555 มีผู�มาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 1,081,846 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป( พ.ศ. 2554 จําแนกเปQนคนไทย 
1,074,779 คน และคนต�างชาติ 7,067 คน ส�วนใหญ�เปQนผู�มาเยี่ยมเยือนประเภทนักทัศนาจรที่ไม�พักค�างแรม
มากกว�านักท�องเที่ยวที่พักค�างแรม ระยะเวลาเข�าพักเฉลี่ยของนักท�องเที่ยว 2.58 วัน ค�าใช�จ�ายเฉลี่ย 630.07 
บาทต�อคนต�อวัน คิดเปQนรายได�ในป( พ.ศ. 2555 เท�ากับ 1,160.10 ล�านบาท เพิ่มขึ้นจากป( พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
รายได� 890.10 ล�านบาท  

  2.2) สถิติผู3มาท7องเท่ียวเขื่อนจุฬาภรณ. จากการรวบรวมสถิติผู�มาท�องเที่ยวเขื่อนจุฬาภรณ& 

ในป( พ.ศ. 2554-2556 โดยงานรักษาความปลอดภัยเขื่อนจุฬาภรณ&นั้น กล�าวได�ว�า ผู�มาท�องเที่ยวตลอดของ 
ป( พ.ศ. 2555 และป( พ.ศ. 2556 มีจํานวนลดลงจากป( พ.ศ. 2554  
   ทั้งนี้ป( พ.ศ. 2554 มีจํานวนนักท�องเที่ยว 124,190 คน ป( พ.ศ. 2555 มีจํานวนนักท�องเที่ยว 
122,723 คน และป( พ.ศ. 2556 มีจํานวนนักท�องเที่ยว 105,008 คน ทั้งนี้ช�วงเดือนที่มีผู�มาท�องเที่ยวมากที่สุดคือ 
เดือนเมษายนมีนักท�องเที่ยว คิดเปQนสัดส�วนร�อยละ 21.64-22.45 ของผู�มาท�องเที่ยวตลอดทั้งป( โดยเฉพาะ 
ช�วงเทศกาลสงกรานต& มีประชาชนมาท�องเที่ยวค�อนข�างมาก นอกจากนั้นในเดือนมกราคมในช�วงเทศกาลป(ใหม� 
ก็จะมีผู�มาท�องเที่ยวพักผ�อนค�อนข�างมาก ผู�มาท�องเที่ยวเดือนมกราคมคิดเปQนสัดส�วนร�อยละ 11.27-14.22  

ของผู�มาท�องเที่ยวตลอดทั้งป( แสดงดังตารางท่ี 3.5-33 

 

ตารางท่ี 3.5-32 สรุปสถิติข3อมูลผู3มาเยี่ยมเยือนปM พ.ศ. 2554-2555 ของจังหวัดชยัภูมิ 

ไทย ต7างประเทศ รวม ไทย ต7างประเทศ รวม

1. จํานวนผู3มาเย่ียมเยือน 1/ (คน) 839,399 6,365 845,764 1,074,779 7,067 1,081,846

 - นักท�องเที่ยว 2/ 409,695 3,747 413,442 476,678 4,364 481,042

 - นักทัศนาจร 3/ 429,704 2,618 432,322 598,101 2,703 600,804

2. ระยะเวลาพํานักเฉล่ียของนักท7องเที่ยว (วัน) 2.58 2.66 2.58 2.58 2.76 2.58

3. ค7าใช3จ7ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท) 592.04 864.59 594.33 627.60 937.30 630.07

 - นักท�องเที่ยว 687.93 993.40 690.79 759.74 1,057.78 762.63

 - นักทัศนาจร 356.54 374.54 356.65 356.40 399.55 356.40

4. รายได3 (ล3านบาท) 879.21 10.89 890.10 1,146.26 13.84 1,160.10

หมายเหตุ :  1/ ผู�เยี่ยมเยือน (visitor) คือบุคคลท่ีเดินทางจากสถานท่ีถ่ินพํานักถาวรของตนเองไปยังสถานท่ีอ่ืนเปQนการชัว่คราว โดยมีวัตถุประสงค&เพ่ือพักผ�อน

                   เยี่ยมญาติมิตร ศึกษาหาความรู� การกีฬา การศาสนา ติดต�อธุรกิจ การประชมุ การรักษาสุขภาพ หรือเพ่ือประกอบภารกิจใดๆ

                   โดยมิได�รับค�าจ�างในการระหว�างเดินทางดังกล�าว

                 2/ นักท�องเท่ียว (Tourist) หมายถึง ผู�เยี่ยมเยือนประเภทท่ีมีการค�างคืนอย�างน�อย 1 คืน ในจังหวัดท่ีเดินทางไปในครั้งน้ัน

                 3/ นักทัศนาจร (Excursionist or same day visitor) หมายถึง ผู�เยี่ยมเยือนประเภทท่ีไม�มีการค�างคืนในจังหวัดท่ีเดินทางไปในครั้งน้ัน

ท่ีมา : กรมการท�องเท่ียวและกีฬา, 2557

ปM พ.ศ. 2554 ปM พ.ศ. 2555
รายการข3อมูล

 



 

 

 3-254 

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

รายงานฉบับสมบูรณ 

ตารางท่ี 3.5-33 สถิติผู3มาท7องเท่ียวเขื่อนจุฬาภรณ. ปM พ.ศ. 2554 ถงึปM พ.ศ. 2556 

ที่ เดือน จํานวน ร3อยละ จํานวน ร3อยละ จํานวน ร3อยละ

นักท7องเที่ยว นักท7องเที่ยว นักท7องเที่ยว

1 มกราคม 17,660 14.22 16,912 13.78 11,830 11.27

2 กุมภาพันธ& 9,522 7.67 9,145 7.45 7,045 6.61

3 มีนาคม 8,452 6.81 7,792 6.35 6,636 6.32

4 เมษายน 27,858 22.43 26,554 21.64 23,572 22.45

5 พฤษภาคม 6,755 5.44 7,822 6.37 6,654 6.34

6 มิถุนายน 6,620 5.33 6,728 5.48 5,655 5.38

7 กรกฎาคม 6,831 5.50 6,293 5.13 6,293 6.00

8 สิงหาคม 6,569 5.29 7,380 6.01 7,377 7.03

9 กันยายน 5,865 4.72 6,132 5.00 5,300 5.05

10 ตุลาคม 6,880 5.54 7,600 6.19 7,589 7.22

11 พฤศจิกายน 9,814 7.90 9,604 7.83 7,189 6.75

12 ธันวาคม 11,364 9.15 10,761 8.77 9,868 9.40

124,190 100.00 122,723 100.00 105,008 100.00
ที่มา : การไฟฟVาฝNายผลิตแห�งประเทศไทย, 2557

ปM พ.ศ. 2554 ปM พ.ศ. 2555 ปM พ.ศ. 2556

รวม

 

 สําหรับสิง่อาํนวยความสะดวกด�านการท�องเที่ยวของเขื่อนจุฬาภรณ& ประกอบด�วย 
 (1) ห�องประชุมสัมมนา ม ี3 ห�อง ได�แก� 
  - อาคารสัมมนา รองรับได� 120 คน 
  - อาคารแก�วกัลยา รองรับได� 250 คน 
  - ห�องระเบยีงพรม รองรับได� 30 คน 
 (2) ร�านอาหารเรือนน้าํพรม 
 (3) บ�านพัก รวมทั้งสิ้น 259 เตียง ได�แก� 
  - บ�านพุทธรักษา 2 รวม  8 เตียง   
  - บ�านริมพรม 1 รวม  10 เตียง 
  - บ�านริมพรม 2 รวม  10 เตียง 
  - บ�านริมพรม 3 รวม  10 เตียง 
  - บ�านริมพรม 4 รวม  10 เตียง 
  - บ�านชมจันทร& 1 รวม  12 เตียง 
  - บ�านชมจันทร& 2 รวม  12 เตียง 
  - บ�านชมจันทร& 3 รวม  12 เตียง 
  - บ�านกรรณิกา 1, 2 รวม  24 เตียง 
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  - บ�านดาหลา รวม  12 เตียง 
  - บ�านวนารมย& รวม  6 เตียง 
  - บ�านพรมพนา รวม  18 เตียง 
  - บ�านฟVาสาง 1-3 รวม  36 เตียง 
  - บ�านหางยกยูง 1, 2, 3 รวม  88 เตียง 

 

3.5.5 ประวัติศาสตร.และโบราณคดี 
 
 3.5.5.1 วัตถุประสงค.ของการศึกษา 
 
 1) เพื่อศึกษาข�อมูลด�านประวัติศาสตร&และโบราณคดีบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยเฉพาะบริเวณ
ที่ตั้งโครงการ ข�อมูลที่ศึกษา ได�แก� แหล�งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล�งสําคัญทางประวัติศาสตร&และ
โบราณคดี 
 2) เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดต�อแหล�งประวัติศาสตร&และโบราณคดี
ของท�องถ่ิน 
 3) เพื่อเสนอแนะมาตรการในการปVองกัน แก�ไข และติดตามตรวจสอบด�านประวัติศาสตร&และโบราณคดี 

 
 3.5.5.2 วิธีการศึกษา 
 
 1) รวบรวมข�อมูลแหล�งโบราณสถาน โบราณวัตถุและแหล�งสําคัญทางประวัติศาสตร&และโบราณคดี
จากเอกสาร รายงานจากหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�อง ได�แก� สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบ 
4 จังหวัด คือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย& และสุรินทร& ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ศึกษาโครงการ 
 2) สอบถามประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ 
 

 3.5.5.3 ผลการศึกษา 
 

 1) การรวบรวมข3อมูลด3านประวัติศาสตร.ของจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิมีช่ือกล�าวถึงในเอกสาร

เปQนคร้ังแรกในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ&มหาราช (ครองราชย& พ.ศ. 2199-2231) คร้ังนั้นเมืองชัยภูมิอยู�ในความ
ดูแลของเมืองนครราชสีมา ต�อมาในสมัยรัตนโกสินทร& เมืองนครราชสีมามีเมืองอยู�ในความดูแลเพิ่มขึ้นหลายเมือง
โดยเฉพาะเมืองต�างๆ ที่อยู�ในเขตปกครองของจังหวัดชัยภูมิปRจจุบันด�วย ได�แก� เมืองบําเหน็จณรงค& เมืองสี่มุม 
(จัตุรัส) เมืองเกษตรสมบูรณ& และเมืองภูเขียว 
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  พ.ศ. 2360 นายแล ซึ่งเคยเปQนพี่เลี้ยงของเจ�าราชบุตรอนุวงศ&เมืองเวียงจันทร& พาคนอพยพ           
มาตั้งถ่ินฐานอยู�ที่บ�านน้ําขุ�นหนองอีจาน (ปRจจุบันอยู�ในเขตอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา) ต�อมาย�ายมา
อยู�ที่บ�านโนนน้ําอ�อม (ปRจจุบันชาวบ�านเรียกบ�านชีลอง ห�างจากศาลากลางจังหวัดราว 6 กิโลเมตร) จากนั้น   
ใน พ.ศ. 2362 เจ�าอนุวงศ&นําความขึ้นกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัยขอพระราชทาน
แต�งตั้ง นายแลเปQนขุนภักดีชุมพลปกครองชุมชนดังกล�าวขึ้นกับเมืองเวียงจันทร& 
  พ.ศ. 2365 ย�ายที่ตั้งชุมชนจากบ�านโนนน้ําอ�อม มาตั้งอยู�ระหว�างหนองปลาเฒ�ากับหนองกลด 
เรียกช่ือว�า บ�านหลวง (ปRจจุบันอยู�ห�างจากศาลากลางจังหวัดราว 2 กิโลเมตร) ป(ต�อมามีผู�พบแหล�งทองคํา            
ที่ลําห�วยซาด ในเทือกเขาพญาฝNอ (ปRจจุบันอยู�ในเขตอําเภอหนองบัวแดง) จึงนําทองคําที่พบไปถวายเจ�าอนุวงศ& 
ทางเจ�าอนุวงศ&นําความขึ้นกราบบังคมทูลและถวายทองคําที่พบแด�พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล�านภาลัย 
ต�อมาได�ขอพระราชทานตั้งชุมชนเมืองเปQนชัยภูมิ (เดิมเขียน ไชยภูมิ) และขอพระราชทานแต�งตั้งขุนภักดีชุมพล (แล) 
เปQนพระยาภักดีชุมพล เจ�าเมืองชัยภูมิ ชาวบ�านมักเรียกท�านว�า พระยาแล 
  พ.ศ. 2369 เจ�าอนุวงศ&รวบรวมกองทัพยกไปตีเมืองนครราชสีมาและจะไปตีกรุงเทพในที่สุด    
เมื่อกองทัพยกผ�านเมืองภูเขียว เมืองชัยภูมิ และเมืองสี่มุม (จัตุรัส) ได�ขอให�เมืองทั้งสามส�งคนเข�าร�วมไปกับ
กองทัพด�วย ทางเมืองภูเขียวและเมืองชัยภูมิปฏิเสธ เจ�าอนุวงศ&จึงให�เจ�าสุทธิสาร (โปV) เชิญเจ�าเมืองทั้งสองมาพบ 
เมื่อมาถึงก็สั่งให�ประหารชีวิตทั้ง 2 ท�านทันที ชาวเมืองทั้งสองเกรงภัยจากกองทัพเจ�าอนุวงศ& พากันอพยพ 
หนไีปซ�อนตัวอยู�ในปNาและเขตเมืองอื่นจํานวนมาก 
  พ.ศ. 2375 พระยาภักดีชุมพล (เกตุ) ย�ายที่ตั้งเมืองมาอยู�ที่บ�านโนนปอบิด (หนองบัวเมืองเก�า) 
ภายหลังเจ�าเมืองหลายท�านได�ปรับปรุงบ�านเมืองต�อเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 2435 ได�มีการปรับปรุงการบริหาร
ราชการส�วนภูมิภาคขึ้นใหม�เปQนระบบมณฑลภิบาล เมืองชัยภูมิรวมอยู�ในมณฑลลาวกลางจนปรับเปลี่ยนระบบ
เข�าสู�สมัยปRจจุบันในที่สุด 

 2) สภาพปJจจุบันด3านประวัติศาสตร.และโบราณคดีในบริเวณท่ีตั้งโครงการ ตําแหน�งที่ตั้งโครงการ

มีขนาด 1 ไร� อยู�ท�ายเขื่อนต�อเนื่องกับอาคารระบายน้ําลงสู�ลําน้ําเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ& เปQนส�วนหนึ่งของพื้นที่ที่
คณะรัฐมนตรี มีอนุมัติเมื่อป( พ.ศ. 2510 ให�กันพื้นที่เขตปNาหมายเลข 10 ในท�องที่อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ  
และปNาโคกตลาดใหญ� ในท�องที่อําเภอหนองเรือและอาํเภอเมอืงขอนแก�นให�แก� กฟผ. เพื่อดําเนินโครงการไฟฟVาพลังน้ํา
เขื่อนจุฬาภรณ& โดย กฟผ. เร่ิมก�อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ&และองค&ประกอบในป( พ.ศ. 2513 แล�วเสร็จในป( พ.ศ. 2515  
ทั้งนี้ในการก�อสร�าง กฟผ. ได�ขุดเปcดหน�าดิน และเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ดังกล�าวอย�างสิ้นเชิงเพื่อเข�าใช�
ประโยชน&ในการก�อสร�างเขื่อนจุฬาภรณ& อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม ถนนทางเข�า และองค&ประกอบอื่นๆ 
ปRจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟVาพลังน้ําท�ายเขื่อน ไม�มีร�องรอยหรือหลักฐานทางโบราณคดีหรือ
โบราณวัตถุแต�อย�างใด  
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สนอแนะด้านก

ทบสิ่งแวดล้อม

3) เพ่ือรับฟั

ทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นร่วมแล

วมและรับฟัง

มโครงการโรง

นวทางการมีส

ะห์ผลกระทบ

รวมท้ังกระบ

ยการรับฟังคว

ามคิดเห็นของก

น้นการเผยแพร

องเกี่ยวกับโค

.ศ. 2550 ใน

ข้อมูลข่าวสาร

557) แสดงขั้น

มของโครงการ

งค์ของการม

ค์ของการมีส่

ผลกระทบสิ่ง

แพร่ข้อมูลรา

นาโครงการไป

 ประชาชนทั่วไ

ที่ถูกต้องเกี่ยว

ระชาชนในพ้ืน

การประเมินผ

มควบคู่ไปกับก

ฟังและประมว

มที่อาจจะเกิด ึ

นสิ่งแวดล้อมที

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ละการรั

ความคิดเห็น

งไฟฟ้าพลังนํ้า

ส่วนร่วมของป

บสิ่งแวดล้อม

วนการรับฟัง

วามคิดเห็นขอ

กลุ่มเป้าหมาย

ร่ข้อมูลโครงก

รงการ นอกจ

มาตราที่ว่าด้ว

รจากหน่วยงา

นตอนดําเนินง

รมีรายละเอียด

มีส่วนร่วมแ

สวนร่วมและรั

แวดล้อมโครง

ยละเอียดโคร

ปยังประชาชน

ไป นักวิชากา

วกับแนวทางก

นที่โครงการ ส

ผลกระทบ กา

กระบวนการศึ

วลผลความคิ

ข้ึนจากการพั

ที่อาจเกิดขึ้นจ

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

บทที่ 4 

รบัฟังคว

นของประชาช

าท้ายเขื่อนจุฬ

ประชาชนและ

ม ของสํานักง

งความคิดเห็

องประชาชน พ

ย ประชาชนใน

ารและรับฟังค

จากน้ันยังได้พ

วยสิทธิในข้อ

านของรัฐ (ปัจ

งานด้านการมี

ดดังน้ี 

และรับฟังค

รับฟังความคิ

งการโรงไฟฟ้า

รงการหรือข่

นในพ้ืนที่ รวม

าร ผู้นําชุมชน 

การพัฒนาโคร

สามารถเข้ามา

ารป้องกัน แก้ไ

ศึกษาและจัดท

ดเห็นและข้อ

พัฒนาโครงกา

จากการพัฒนา

จังหวัดชัยภูม ิ

 

วามคิดเห

ชนในการศึกษ

ฬาภรณ์ จังหวั

ะการประเมิน

งานนโยบายแ

ห็นของประชา

พ.ศ. 2548 ที่ก

พ้ืนท่ีและผู้มีส

ความคิดเห็นอ

พิจารณาเทีย

มูลข่าวสารแล

จุบันอยู่ภายใต

ส่วนร่วม และ

ความคิดเหน็

คิดเห็นของปร

าพลังน้ําท้ายเ

าวสารของกา

มถึงองค์กรแล

 และผู้แทนหน

รงการ รวมทั้ง

ามีส่วนร่วมใน

ไข และลดผล

ทํารายงานกา

อเสนอแนะขอ

าร เพ่ือนําไปสู่

าโครงการ 

ห็นของป

ษาและจัดทํา

วัดชัยภูมิ ได้ดํ

ผลกระทบสิ่ง

และแผนทรัพ

าชนตามแนว

กําหนดเก่ียวกั

ส่วนได้เสียก่อ

อย่างทั่วถึง ตล

ยบเคียงตามก

ละการร้องเรี

ต้รัฐธรรมนูญ

ะการรับฟังควา

นของประช

ระชาชนโครง

เขื่อนจุฬาภรณ

ารพัฒนาโคร

ละภาคส่วนต่

น่วยงานที่เกี่ย

งแผนการดําเนิ

การเสนอควา

ลกระทบ และ

รวิเคราะห์ผล

งประชาชน ผู้

สการกําหนดม

ประชาช

รายงานการ ิ

ดําเนินการตาม

งแวดล้อมทาง

พยากรธรรม

วทางในระเบี

กับการให้ข้อมู

อนท่ีจะมีการดํ

ลอดจนมุ่งให้ป

กรอบรัฐธรรม

ยน ซ่ึงระบุถึง

ญแห่งราชอาณ

ามคิดเห็นในก

ชาชน 

งการศึกษาแ

ณ์ มีดังน้ี 

รงการทั้งด้าน

ต่างๆ ได้แก่ สื่

ยวข้อง เป็นต้น

นินงานของโค

ามคิดเห็น ข้อวิ

ะการติดตามต

ลกระทบสิ่งแว

ผู้มีส่วนได้เสีย

มาตรการป้อง
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ชน 

วิเคราะห์

มระเบียบ 

งสังคมใน

มชาติและ

ยบสํานัก

ลข่าวสาร

ดําเนินงาน

ประชาชน

มนูญแห่ง

งสิทธิของ

ณาจักรไทย 

การศึกษา

และจัดทํา

นข้อดีและ

สือมวลชน 

น เพ่ือเป็น

ครงการ 

วิตกกังวล 

ตรวจสอบ

วดล้อม  

ยเกี่ยวกับ

งกัน แก้ไข 

4-1 



 

 

รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

4.2 
 

 

รัฐธรรม

ผู้รับผิดช

 

กระบวน

สิ่งแวดล้

อย่างน้อ

ป้องกันแ

รับฟังคว

ได้อย่างไ

ซ่ึงท้ังหม

 

ระบุให้ห

ดําเนินโค

เป็นหลัก

ถ้ายังจําเ

 

มาตรา 

แต่ในการ

เพ่ือให้ทุ

พิจารณา

 

ของหน่ว

ข่าวสาร

ความคุ้ม

 

รัฐวิสาหกิ

ต่อคุณภา

และมีสิท

 

การได้ปร

รักษาคณุ

ต่อสุขภา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

แนวทางกา

แนวทางการ

นูญ กฎ และ

ชอบโครงการก

1) แนวทาง

นการวิเครา

อม (สผ.) ระ

ยสองครั้ง คือ

และแก้ไขผลก

วามคิดเห็นจะ

ไร พร้อมทั้ง

ดจะเสนอไว้เป

2) ระเบียบ

น่วยงานของร

ครงการ และจ

กเกณฑ์และ

เป็นต้องดําเนิน

3) รัฐธรรม

 56 57 และสิ

รศึกษา EIA ไ

กภาคส่วนได้

าประกอบมีดัง

  มาต

วยราชการ ห

รน้ันจะกระท

มครองของบุค

  มาต

กิจ หรือราชก

าพส่ิงแวดล้อม

ทธิแสดงความคิ

  มาต

ระโยชน์จากท

ณภาพสิ่งแวดล

าพอนามัย สวั

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ารดําเนินงา

รดําเนินงานด้

ะระเบียบต่าง

กับประชาชน 

งการมีส่วนร่

ะห์ผลกระท

บุให้เจ้าของโ

อ ระหว่างเริ่ม

กระทบสิ่งแวด

ะต้องนํามาปร

เสนอมาตรก

ป็นส่วนหนึ่งข

บสํานักนายก

รัฐท่ีเป็นผู้รับ

จะต้องรับฟังค

ะเป็นแนวทา

นการอยู่ ต้อง

นูญแห่งราชอ

สิทธิชุมชนม

ได้นํากรอบของ

ด้รับทราบข้อ

น้ี 

ตรา 56 บุคค

น่วยงานของ

บต่อความมั่

คคลอ่ืน หรือเป็

ตรา 57 บุคคลย

ารส่วนท้องถิ่น

ม สุขภาพอนา

คิดเห็นของตน

ตรา 67 สิทธิ

ทรัพยากรธรร

ล้อม เพื่อให้ดํ

ัสดิภาพ หรือ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

านตามกฎห

ด้านการมีส่ว

งๆ รวมทั้งพิจ

 การมีส่วนร่ว

วมของประช

ทบส่ิงแวดล้อ

โครงการต้องด

มต้นศึกษาโคร

ดล้อม ด้วยเทค

ระเมินผลกระ

ารป้องกันแล

องรายงานกา

กรัฐมนตรีว่า

ผิดชอบโครง

ความคิดเห็นข

งปฏิบัติ เ ม่ือ

งกําหนดมาตร

อาณาจักรไท

มาตรา 67 

งมาตราที่เกี่ยว

มูลโครงการ

ลย่อมมีสิทธิไ

งรัฐ รัฐวิสาห

ันคงของรัฐ 

ป็นข้อมูลส่วนบ

ย่อมมีสิทธิได้ร

น ก่อนการอนุ

ามัย คุณภาพชี

นต่อหน่วยงาน

ของบุคคลท่ีจ

รมชาติและคว

ารงชีพอยู่ได้อ

คุณภาพชีวิตข

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

หมาย และร

นร่วมของปร

จารณาในเรื่อ

ม และการบริ

ชาชนและกา

อม ของสํานัก

ดําเนินการตา

รงการ และระ

คนิควิธีการที่

ะทบ และพิจ

ละแก้ไขผลก

ารวิเคราะห์ผล

าด้วยการรับ

การ ต้องมีก

ของประชาชน

อรับฟังความ

รการป้องกันแ

ทย พ.ศ. 2550

แม้ว่าปัจจุ

วข้องมาร่วมพิ

และมีส่วนร่ว

ได้รับทราบแล

กิจ หรือราช

 ความปลอด

บุคคล ทั้งน้ี ต

รับข้อมูล คําช้ี

นุญาตหรือการ

ชีวิต หรือส่วนไ

นที่เกี่ยวข้องเพื่

จะมีส่วนร่วม

วามหลากหล

อย่างปกติและ

ของตน ย่อมไ

จังหวัดชัยภูม ิ

ระเบียบที่เกี

ระชาชนในโค

องของยุทธวิธี

ริหารจัดการโค

ารประเมินผล

กงานนโยบาย

ามกระบวนกา

ะหว่างการเตรี

เหมาะสม โด

ารณาว่าจะส

ระทบ มาตร

ลกระทบสิ่งแว

บฟังความคิ

ารเผยแพร่ข้อ

นที่มีต่อโครงก

มคิดเห็นแล้ว

แก้ไขเพิ่มขึ้น แ

0 ว่าด้วยสิทธิ

บันรัฐธรรมนู

พิจารณาประก

วม ก่อนเริ่มก

ละเข้าถึงข้อมู

ชการส่วนท้อง

ภัยของประช

ตามที่กฎหมา

ช้ีแจง และเหตุผ

รดําเนินโครงก

นได้เสียสําคัญอื

พือนําไปประกอ

กับรัฐและชุม

ลายทางชีวภา

ะต่อเน่ืองในสิ่

ได้รับความคุ้ม

ก่ียวข้อง 

ครงการฯ ได้ด

ธีที่จะทําให้เกิ

ครงการแบบผ

ลกระทบสิ่งแ

ยและแผนทรั

ารรับฟังความ

รียมจัดทําร่าง

ดยข้อคิดเห็นที

สามารถตอบส

การติดตามต

วดล้อม 

ดเห็นของปร

อมูลโครงการ

การด้วยวิธีท่ีเ

วพบว่าก่อให

และประกาศใ

ในข้อมูลข่าว

นูญฯ พ.ศ. 25

กอบการดําเนิน

การพัฒนาโคร

มูลหรือข่าวสา

งถิ่น เว้นแต่ก

ชาชน หรือส่

ยบัญญัติ 

ผลจากหน่วยรา

การหรือกิจกรร

อ่ืนใดท่ีเกี่ยวกั

อบการพิจารณ

มชนในการอน

าพ และในการ

สงแวดล้อมท่ีจ

มครองตามคว

ดําเนินการต

กิดการสื่อสาร

ผสมผสาน ดัง

แวดล้อมทาง

ัพยากรธรรม

มคิดเห็นของป

งรายงานและม

ที่เกี่ยวข้องที่ได

สนองหรือแก้

ตรวจสอบท่ีเ

ระชาชน พ.

รต่อประชาชน

เหมาะสม ตาม

ห้เกิดผลกระ

ให้ประชาชนท

วสารและการ

550 ได้ถูกยก

นงานด้านการมี

รงการ มาตร

าธารณะในคร

การเปิดเผยข้

สวนได้เสียอัน

าชการ หน่วยง

รมใดที่อาจมีผ

กับตนหรือชุมช

ณาในเรื่องดังก

นุรักษ์ บํารุงรั

รคุ้มครองส่ง

จะไม่ก่อให้เกิด

วามเหมาะสม 
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ามกรอบ

รระหว่าง

งน้ี 

งสังคมใน

มชาติและ

ประชาชน

มาตรการ

ด้จากการ

ก้ไขปัญหา 

เหมาะสม  

ศ. 2548  

นก่อนเริ่ม

มที่ระบุไว้

ะทบมาก 

ราบ 

รร้องเรียน

กเลิกแล้ว  

มีส่วนร่วม 

ราท่ีนํามา 

รอบครอง

อมูลหรือ

นพึงได้รับ 

งานของรัฐ 

ผลกระทบ

ชนท้องถิ่น 

กล่าว 

รักษาและ 

เสริมและ

ดอันตราย

 

4-2 



 

 

รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

4.3 ิ
 

 

รายงาน

บรรลุตา

 

4.3.1 
 

 

ประกอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 
 

 

ของการศึ

จังหวัดชั

บริเวณใ

ของการศึ

 

 

พลังนํ้าท้

 

ชุมชนเป้า

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

วิธีการดําเน

เพ่ือให้กระบว

การวิเคราะห

มวัตถุประสง

การกําหนด

การกําหนดเป

ด้วย  

1) การสร้าง

2)  การยกระ

3)  การเพิ่มค

4)  ส่งเสริมใ

5)  ส่งเสริมใ

6)  กระตุ้นให้

7)  ส่งเสริมใ

การกําหนด

การกําหนดก

ศึกษาและจัดท

ชัยภูมิ ได้กํา

ใกล้เคียงโดย

ศึกษาโครงกา

1) พื้นที่ดํา

 1.1) พ้ืนที

ายเข่ือนจุฬาภ

 1.2) พ้ืนที

าหมายรวม 11

 แสดงพื้น

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นินงาน 

วนการด้านก

ห์ผลกระทบสิ

ค์และเป้าหมา

ดเป้าหมาย

ป้าหมายของก

งความเข้มแข็ง

ะดับความเข้าใ

ความชัดเจนใน

ให้เกิดข้อมูลข่า

ให้เกิดความร่ว

ห้สื่อมวลชนให้

ให้เกิดความร่ว

ดพื้นที่และก

กลุ่มเป้าหมาย

ทํารายงานการ

หนดให้สอด

รอบที่ต้ังโคร

ารดังน้ี  

เนินงานด้าน

ที่ชุมชนในตําบ

ภรณ์ มีชุมชนเป

ที่ชุมชนท้ายน้ํา

1 หมู่บ้าน  

นที่ดําเนินงานด

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ารมีส่วนร่วม

สิ่งแวดล้อม โ

าย จึงได้กําหน

ของการมีส

การดําเนินงา

งหรือเพิ่มควา

ใจเกี่ยวกับโคร

นการกําหนดเป

าวสารที่ดีเกี่ย

วมมือ และการ

ห้ความสนใจต่

วมมือระหว่างโ

กลุ่มเป้าหม

สําหรับดําเนิน

รวิเคราะห์ผลก

คล้องกับพ้ืน

รงการ และส

นการมีส่วนร่ว

บลทุ่งลุยลาย

ป้าหมายรวม 7

าของที่ต้ังโคร

ด้านการมีส่วน

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

มและรับฟังคว

โครงการโรงไ

นดขั้นตอนแล

ส่วนร่วม 

านด้านการมีส

มน่าเชื่อถือให้

รงการฯ ของป

เป้าหมายและก

วกับโครงการ

รให้การสนับส

อการดําเนินโ

โครงการกับอ

มาย 

นกิจกรรมกา

กระทบสิ่งแวด

นที่ศึกษาของ

สอดคล้องกับ

วมของประช

 อําเภอคอนส

 7 หมู่บ้าน  

รงการ คือ ตํา

นร่วมของประ

จังหวัดชัยภูม ิ

วามคิดเห็นขอ

ไฟฟ้าพลังนํ้า

ละวิธีการดําเนิ

ส่วนร่วมพิจาร

ห้กับโครงการ 

ประชาชนในชุม

กระบวนการตั

รในการรับรู้ขอ

สนุนโครงการข

โครงการ  

องค์กรต่างๆ ใน

รมีส่วนร่วมแ

ล้อม โครงการ

งโครงการ โ

วัตถุประสงค

ชาชน ประกอ

สาร จังหวัดชั

บลโนนทอง อ

ะชาชน ดังรูป

องประชาชนใ

าท้ายเขื่อนจุฬ

นินงาน มีรายล

รณาให้ความส

 

มชน  

ตัดสินใจในการ

องประชาชนหรื

ของประชาชนแ

นชุมชน 

ละรับฟังความ

รโรงไฟฟ้าพลัง

โดยให้ความ

ค์ของโครงกา

บด้วย ชุมชน 

ชัยภูมิ ซ่ึงเป็นที

อําเภอเกษตร

ที่ 4.3-1 

ในการศึกษาแ

ฬาภรณ์ จังห

ละเอียดดังน้ี 

สําคัญกับประ

รดําเนินงาน 

รือชุมชน  

และชุมชน  

มคิดเห็นของป

ังนํ้าท้ายเข่ือน

สําคัญกับชุม

าร เพื่อให้เป็

 18 หมู่บ้าน ไ

ที่ต้ังโครงการ

รสมบูรณ์ จังห
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และจัดทํา

วัดชัยภูมิ  

ะเด็นต่างๆ 

ประชาชน 

นจุฬาภรณ์ 

มชนที่อยู่ 

นตัวแทน 

ได้แก่ 

รโรงไฟฟ้า

หวัดชัยภูมิ
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

ผลกระท

 

และระดบั

และตําบ

แสดงดัง
 

ตารางที ่

1. พื้นที่ช

โครงการ

 

     

 

 

 

2. พื้นที่

โครงการ

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 หน่วยง

 

สํานักงาน

 

หน่วยงาน

จังหวัดชัย
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

2) กลุ่มเป้า

บส่ิงแวดล้อม

 กลุ่มที่ 1 

บหมู่บ้าน (กํานั

บลโนนทอง อ

ตารางที่ 4.3

  4.3-1 พื้นที่ช

พื้นที่ศึกษาโค

ชุมชนในพื้นที่ต

ร 

ชุมชนทา้ยน้าํข

ร 

 กลุ่มที่ 2

งาน คือ กฟผ.

 กลุ่มที่ 3

นนโยบายและ

 กลุ่มที่ 4

นราชการของต

ัยภูมิ รวมทั้งห

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

าหมาย กําห

ทางสังคม ขอ

 กลุ่มประชา

นัน ผู้ใหญ่บ้าน

อําเภอเกษตร

-1 

ชุมชนเป้าหมา

ครงการ 

ตําบลที่ต้ัง 

ของที่ต้ัง 

2  หน่วยงานที

 และบริษัท ปั

3  หน่วยงานท

ะแผนทรัพยาก

4   หัวหน้าส่วน

ตําบลทุ่งลุยลา

หน่วยงานในระ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

นดให้สอดคล้

อง สผ. ซ่ึงจําแ

าชนที่อาจได้รั

) และประชาชน

รสมบูรณ์ จัง

ายในการดําเนิ

อํา

อําเภอคอน

 

 

 

 

 

 

อําเภอเกษต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่รับผิดชอบจั

ปัญญา คอนซัล

ที่ทําหน้าท่ีพิจ

กรธรรมชาติแ

นราชการระด

าย อําเภอคอน

ะดับจังหวัด  

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ล้องกับแนวท

แนกผู้มีส่วนได้

รับผลกระทบจ

นที่อยู่ในพ้ืนที่ศึ

งหวัดชัยภูมิ 

นินงานดา้นก

าเภอ 

นสาร 

ตรสมบูรณ์ 

ัดทํารายงานก

ัลแตนท์ จํากดั

จารณารายง

และสิ่งแวดล้อ

ดับจังหวัด อํา

นสาร หน่วยงา

จังหวัดชัยภูม ิ

ทางการมีส่วน

เสีย (Stakeho

จากโครงการ 

ศึกษาโครงการ

 พ้ืนที่ชุมชนแ

ารมีส่วนร่วม

ตําบล 

ทุ่งลุยลาย 

 

 

 

 

 

 

โนนทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ผ

ด   

านการวิเครา

อม (สผ.) 

าเภอ ตําบล แ

านราชการของ

นร่วมของประ

lders) ออกเป็

 ประกอบด้วย 

ร จากตําบลทุ่ง

และประชาชน

และรับฟังควา

 

หมู ่1 บ้

หมู ่2 บ

หมู ่3 บ

หมู ่4 บ

หมู ่5 บ

หมู ่6 บ

หมู ่7 บ

หมู ่1 บ

หมู ่2 บ

หมู ่3 บ

หมู ่4 บ

หมู ่5 บ

หมู ่6 บ

หมู ่7 บ

หมู ่8 บ

หมู่ 9 บ

หมู ่10

หมู ่11 

ผลกระทบสิ่งแ

าะห์ผลกระท

และท้องถิ่น 

ตําบลโนนทอง

ะชาชน ในการ

น 7 กลุ่ม ดังนี

 ผู้นําชุมชนระ

งลุยลาย อําเภ

นที่เป็นกลุ่มเ

วามคิดเห็นขอ

หมู่บ้าน 

บ้านทุ่งลุยลาย 

 บา้นร่องแว ่

 บา้นน้ําทิพย ์

 บ้านหนองหญา้

 บา้นหนองเชียง

 บ้านโนนศิลา 

 บ้านหนองเชียง

 บ้านโนนทอง 

 บา้นโนนเขวา 

 บา้นเล่า 

 บ้านบุ่งสิบสี่ 

 บา้นโนนหนองไ

 บ้านกลาง 

 บ้านแก้งตาดไซ

 บ้านเชิงสาํราญ

 บ้านใหม่นาเจริ

0 บ้านโนนทองเมื

 บ้านริมพรม 

แวดล้อม ประ

ทบส่ิงแวดล้อม

ประกอบด้ว

ง อําเภอเกษต
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รประเมิน 

น้ี  

ะดับตําบล

อคอนสาร 

ป้าหมาย  

องประชาชน 

 

 

าโก้ง 

รอด 

รอดเหนือ 

ไฮ 

ซ 

ญ 

ญ 

มืองใหม ่

ะกอบด้วย 

ม คือ 

วย ผู้แทน

ตรสมบูรณ์ 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

รูปที่ 4

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

4.3-1 พื้นที่ดํา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

เนนิกจิกรรมก

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

การมสี่วนรว่ม

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

มของโครงการโ

จังหวัดชัยภูม ิ

รโรงไฟฟ้าพลังงน้ําท้ายเขื่อนจจุฬาภรณ์ จังห

 

 4

หวัดชัยภูม ิ
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

ผู้แทนสถ

ไม่ได้มีตํา

คนอ่ืนๆ ใ

พรม-เชิญ

 

เป็นผู้ที่มี

 

 

4.3.3 
 

 

กระทําก

เกิดการ

การประช

กับการอ

หมุนเวียน

ระบายนํ้

ผู้ใช้นํ้าท้ัง

จากฝ่าย

4.3.4 
 

 

 

 

 

จดหมาย

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 กลุ่มที่ 5

ถานท่ีสําคัญใน

าแหน่งอย่างเป

 ในพื้นที่ กลุ่มอ

ญ เป็นต้น 

 กลุ่มที่ 6

ความห่วงกังว

 กลุ่มที่ 7

การกําหนด

การดําเนินก

การอันเป็นปร

สนับสนุนให้

ชาสัมพันธ์โคร

1) โครงการ

อนุรักษ์ทรัพย

น เป็นการใช้ท

2) โครงกา

้าปกติของเข่ือ

ังเหนือน้ําและ

3) ชุมชนที่

ประชาสัมพัน
 

การกําหนด

สื่อที่ใช้ประชา

1) ส่ือบุคคล

2) ส่ือภาพแ

3) ส่ือส่ิงพิ

ยข่าว และแบบ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

5  สถาบันการ

นพ้ืนที่โครงก

ป็นทางการ คื

อาชีพต่างๆ ค

6 ประชาชน

วลโดยไม่จําเป็

7  สื่อมวลชนท

ดจุดเด่นสํา

การโครงการจ

ะโยชน์ต่อสิ่ง

ความร่วมมือ

รงการ ประกอ

รโรงไฟฟ้าพลั

ยากรธรรมชา

ทรัพยากรน้ําใ

รโรงไฟฟ้าพล

อนจุฬาภรณ์ที

ะท้ายน้ํา 

อยู่ใกล้เคียงจ

นธ์และมวลชน

ดสื่อที่ใช้ปร

าสัมพันธ์ ประ

ล ได้แก่ คณะ

และเสียง ได้

มพ์ ได้แก่ แผ

บสอบถามคว

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

รศึกษา หน่วย

ารซ่ึงเป็นผู้มีอ

คือ โรงเรียน วั

คณะกรรมการ

ผู้สนใจโครง

ป็นต้องอาศัยอ

ท้องถิ่น  

าหรับการปร

จะมุ่งเน้นการ

แวดล้อม สังค

อในการดําเนิ

อบด้วย   

ลังน้ําท้ายเขื่อน

าติและสิ่งแว

ให้เกิดประโยช

ลังนํ้าท้ายเขื่อ

ที่ผ่านอาคารร

จะยังคงได้รับ

นสัมพันธ์เขื่อน

ระชาสัมพัน

ะกอบด้วย 3 ป

ะผู้ศึกษา รวม

แก่ เสียงตาม

ผ่นพับ บอร์ด

ามคิดเห็น 

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ยงานภาคเอกช

อํานาจที่ได้รับ

วัด และสถานีอ

รจัดการชลปร

งการ คือ บุค

อยู่ในเขตพ้ืนที

ระชาสัมพัน

รประชาสัมพั

คม และชุมชน

นินงานของกิ

นจุฬาภรณ์ จัง

วดล้อม โดยโ

ชน์สูงสุด  

อนจุฬาภรณ์ จ

ระบายนํ้าลงลํ

บการส่งเสริม

นจุฬาภรณ์ 

นธ์ 

 ประเภทหลัก 

ถึงเจ้าหน้าที่ข

สาย และสไล

ดนิทรรศการ 

จังหวัดชัยภูม ิ

ชน องค์กรพัฒ

บความนับถือ

อนามัย รวมทั

ระทาน โครงกา

คคล/องค์กร

ที่โครงการ 

นธ์โครงการ

พันธ์ เพ่ือให้ส

นรอบข้าง เพ่ื

จการ โดยจุ

ังหวัดชัยภูมิ เ

โครงการผลิต

จังหวัดชัยภูมิ 

ลํานํ้าเดิมเพื่อล

 สนับสนุนงา

 ดังน้ี 

ของ กฟผ. 

ลด์ประกอบกา

 เอกสารประก

ฒนาเอกชนใน

จากประชาชน

ทั้งผู้แทนกลุ่มอ

ารส่งนํ้าและบํ

ทั่วไปที่มีคว

ร 

สาธารณชนได้

อให้เกิดความ

ดเด่นที่โครงก

เป็นการพัฒนา

ตไฟฟ้าด้วยพ

 ดําเนินการผ

ลงสู่ลํานํ้าพรม

นทางด้านสัง

ารบรรยาย 

กอบการประ

นพ้ืนที่ ประ

นในพ้ืนที่ ซ่ึงอ

องค์กร/กลุ่มท

บํารุงรักษาพัฒ

ามสนใจเข้า

ด้รู้ถึงส่ิงท่ีโค

มเล่ือมใส ศรั

การกําหนดไ

าโครงการท่ีส

พลังนํ้าซ่ึงเป็น

ผลิตไฟฟ้าตาม

ม จึงไม่มีผลก

งคมและงานด้

ะชุมรับฟังควา
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ะกอบด้วย 

อาจมีหรือ

ทางสังคม 

ฒนาลุ่มนํ้า

ร่วมหรือ 

รงการได้

ัทธา และ

ไว้สําหรับ 

สอดคล้อง

นพลังงาน

มแผนการ

กระทบต่อ

ด้านต่างๆ 

ามคิดเห็น 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

4.3.5 
 
 

คือ แนวท

วิเคราะห์

รับฟังคว

ในการศึ

โครงการ

 

และการ

ที่กําหนด

ผลกระท

อย่างน้อ

หลักเกณ

 

เป็นมา แ

ส่วนกลาง

สื่อมวลช

ข้อเสนอแ

เป็นแนวท

เดือนมีน

 

การศึกษ

ป้องกัน 

ภาคส่วน

ส่วนท้อง

ที่สนใจ ต

การศึกษ

ความต้อ

มาตรการ

ที่เกี่ยวข้อ

ที่เชิญเข้า

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

การกําหนด

การกําหนดกิ

ทางการมีส่ว

ห์ผลกระทบสิ่

วามคิดเห็นขอ

กษาจึงได้กํา

ร สรุปการกําห

1) กิจกรรม

รประเมินผลก

ดหลักเกณฑ์ก

ทบส่ิงแวดล้อ

อย 2 ครั้ง ในก

ณฑ์ดังกล่าว ดั

 1.1) การ

และรายละเอี

ง ระดับจังหวัด

ชนท้องถ่ิน ผู้นํ

แนะ ข้อซักถา

ทางในการพั

าคม พ.ศ. 25

 1.2) การ

าวิเคราะห์ผล

 แก้ไขผลกระ

นที่เกี่ยวข้อง 

ถิ่น  สถาบันก

ตลอดจนรับฟ

ษาวิเคราะห์

องการของท้อ

รต่างๆ ให้มีค

องพิจารณาให

าร่วมประชุมจ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ดกิจกรรมที

กิจกรรมการมี

นร่วมของปร

สงแวดล้อมขอ

องประชาชนต

าหนดดําเนินกิ

หนดกิจกรรม

มที่ดําเนินกา

กระทบสิ่งแวด

การจัดการกา

อม โดยระบุว่

การศึกษาโคร

ดังน้ี 

รจัดประชุมรั

อียดในการดํา

ด อําเภอ องค์

นําชุมชน ประช

ามจากผู้เข้าร่ว

ัฒนาโครงกา
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รจัดประชุมรั

ลกระทบสิ่งแว

ทบและแนวท

 ประกอบด้วย

การศึกษา/สถ

ฟังความคิดเห

ผลกระทบสิ่

องถิ่น ตลอดจ

วามเหมาะสม

ห้ความเห็น กํ

จะเป็นกลุ่มเดีย

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ที่ดําเนินการ

มีส่วนร่วมของ

ระชาชนและก

อง สผ. นอกจ

ต่อการศึกษา

กิจกรรมการ

การมีส่วนร่วม

ารตามกฎระ

ดล้อมทางสัง

ารมีส่วนร่วมข

ว่าจะต้องดําเ

รงการจึงได้กํ

ับฟังความคิ

าเนินโครงกา

กรปกครองส่ว

ชาชนผู้มีส่วนไ

วมประชุมเพือ่

รให้สอดคล้อ

รับฟังความคิ

ดล้อม โครงก

ทางติดตามต

ย หน่วยงานร

าบันศาสนา ก

ห็นและข้อเส

สิงแวดล้อม แ

จนรับฟังความ

มสอดคล้องกับ

กําหนดจัดการ

ยวกับการประ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ร 

งโครงการจะด

การประเมินผ

จากน้ันเพื่อเป็

าและพัฒนาโค

มีส่วนร่วมขอ

มที่จะดําเนินก

ะเบียบที่เก่ีย

คมในกระบว

ของประชาชน

เนินการตามก

กําหนดกิจกรร

ดเห็นของปร

ารให้กับกลุ่ม

วนท้องถิ่น  สถ

ได้เสีย และปร

อนํามาประกอ

องกับความต้

คิดเห็นของป

การโรงไฟฟ้าพ

ตรวจสอบผลก

ราชการจากส

กลุ่มองค์กรเอ

สนอแนะ ข้อซั

 และเป็นแนว

มคิดเห็นและข้

ับสภาพชุมชน

รประชุมประม

ะชุมรับฟังควา

จังหวัดชัยภูม ิ

ดําเนินการให้

ลกระทบส่ิงแ

ป็นการเผยแพ

ครงการให้คร

องประชาชนเ

การ ดังน้ี 

วข้อง คือ แน

วนการวิเครา

นของโครงกา

กระบวนการ

รมการมีส่วน

ระชาชน คร้ัง

เป้าหมาย ป

ถาบันการศึกษ

ระชาชนท่ีสนใ

อบการศึกษาวิ

องการของท้

ประชาชน คร

ลังนํ้าท้ายเข่ือ

กระทบสิ่งแว

ส่วนกลาง ระ

อกชน สื่อมวลช

ซักถามจากผู้

วทางในการพ

ข้อเสนอแนะต

นท้องถิ่นและจั

มาณเดือนตุลา

ามคิดเห็นของ

ครบถ้วนตาม

แวดล้อมทางส

พร่ข้อมูล สร้าง

รอบคลุมในทุ

เพิ่มเติม ตลอ

นวทางการมีส

ะห์ผลกระทบ

รท่ีต้องจัดทํา

รรับฟังความ

ร่วมของประช

งที่ 1 มีวัตถุป

ระกอบด้วย ห

ษา/สถาบันศาส

ใจ ตลอดจนรั

วิเคราะห์ผลกร

องถิ่น กําหน

ร้ังที่ 2  มีวัตถ

อนจุฬาภรณ์ พ

ดล้อม ให้แก่

ดับจังหวัด อํ

ชนท้องถ่ิน ผู้น

เข้าร่วมประช

พัฒนาโครงก

ต่อผลการศึกษ

จัดทําเป็นราย

าคม พ.ศ. 25

งประชาชน คร

มกฎระเบียบที่

สังคม ในกระ

งความเข้าใจ

ทุกภาคส่วนที่

อดช่วงเวลาก

ส่วนร่วมของป

บสิ่งแวดล้อม

ารายงานการ

คิดเห็นของป

ชาชนให้สอด

ระสงค์เพื่อช้ี

 หน่วยงานราช

สนา กลุ่มองค์

รับฟังความคิด

ระทบสิ่งแวดล

นดดําเนินการ

ถุประสงค์เพื่อ

พร้อมทั้งเสนอ

กประชาชนท้อ

าเภอ องค์กร

นําชุมชน และ

ชุมเพื่อนํามา

การให้สอดค

ษา เพ่ือนํามา

ยงานนําเสนอห

557 โดยกลุ่ม

รั้งท่ี 1   
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ที่เกี่ยวข้อง 

ะบวนการ

ตลอดจน 

เกี่ยวข้อง  

การศึกษา

ประชาชน

มของ สผ.  

รวิเคราะห์

ประชาชน 

ดคล้องกับ

แจงความ

ชการจาก

ค์กรเอกชน 

ดเห็นและ

ล้อม และ

ประมาณ

อเสนอผล

อแนวทาง

องถิ่นและ 

รปกครอง 

ประชาชน 

ประกอบ

คล้องกับ 

าปรับปรุง

หน่วยงาน

เป้าหมาย
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กระบวน

กิจกรรม

ข้อเสนอ

เพิ่มเติม 

 

ทั้งทางต

ที่สอดคล้

 

รวมทั้งป

ประกอบ

ระยะเวล

ชุมชนใน

พ.ศ. 255

 

หัวหน้าค

และการส

สร้างควา

รวมทั้งรบั

ผู้นําชุมช

เมษายน 

 

เข้าใจที่ถู

ความคิด

การศึกษ

แนวทางอ

ประมาณ

พ้ืนที่ชุมช

ชัยภูมิ สอ

 

จัดทํารา

ดังรูปที ่4

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

2) กิจกรร

นการด้านการ

มการมีส่วนร่ว

อแนะจากภาค

 โดยพิจารณา

 2.1) การ

รงและทางอ้อ

ล้องกับโครงกา

 2.2) การ

รึกษาหารือ ร

บและกําหนด

ลาการศึกษาโค

พ้ืนที่ที่มีส่วน

57 

 2.3)  การ

รัวเรือนและป

สํารวจภาคสน

ามรู้ความเข้า

ับฟังความคิด

ชน หัวหน้าครั

 พ.ศ. 2557  

 2.4) การ

ถูกต้องเกี่ยวกั

ดเห็น ข้อเสน

ษา จัดทําแนว

อ่ืนๆ ของการ

ณเดือนมิถุนาย

ชนในตําบลทุ่ง

อดคล้องกับพ้ื

 กิจกรรม

ยงานการวิเค

 4.3-2 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

มที่ดําเนินก

มีส่วนร่วมขอ

วมของประชา

คส่วนที่เกี่ยว

าเลือกใช้เทคนิ

รวิเคราะห์ก

อม เพ่ือกําหน

ารอย่างแท้จริง

รเข้าพบปะ ห

 รับฟังความคิ

ดแนวทางการ

ครงการ และก

เกี่ยวข้องกับพื

รประชาสัมพั

ระชาชนในระด

นามด้านอื่นๆ 

าใจเกี่ยวกับกิ

เห็น ข้อกังวล

รัวเรือนและป

 

รสนทนากลุ่ม

กับลักษณะแล

นอแนะ และข้

วทางป้องกัน 

รพัฒนาโครงก

น พ.ศ.  2557

งลุยลาย อําเ

พ้ืนท่ีชุมชนเป้าห

มการมีส่วนร่ว

คราะห์ผลกระ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

การเพิ่มเติม

องประชาชนต

าชนเพิ่มเติม 

ข้องในช่วงเว

นิคการมีส่วนร

กลุ่มเป้าหมา

นดกลุ่มเป้าหม

ง กําหนดการด

หารือ หน่วยง

ดเห็นและข้อ

รศึกษาโครง

ก่อนการลงพื้น

พ้ืนท่ีศึกษาโค

พันธ์ข้อมูลโค

ดับหมู่บ้าน โด

 มีวัตถุประสง

กิจกรรมของโ

ลใจ ข้อเสนอแ

ระชาชนบริเว

ม มีวัตถุประส

ละการดําเนินโ

อห่วงกังวลจ

 แก้ไข ลดผล

การให้เหมาะ

7 สําหรับกิจก

เภอคอนสาร 

หมายในการดํ

วมและรับฟัง

ทบส่ิงแวดล้อ

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ม นอกจากก

ามแนวทางขอ

 เพ่ือเผยแพร่

วลาต่างๆ ทั้ง

ร่วมที่เหมาะส

าย ศึกษาวิเค

มายและแนวท

ดําเนินกิจกรร

งานและผู้นํา

เสนอแนะ จา

การ กําหนด

้นที่เพื่อทํางาน

ครงการ กําหน

ครงการในกา

ยดําเนินการร่

งค์เพื่อประชา

โครงการและ

แนะ และความ

วณท่ีเกี่ยวข้อง

สงค์เพื่อเสนอค

โครงการโรงไ

จากประชาชน

กระทบและติ

ะสมสอดคล้อ

รรมสนทนากล

 และพ้ืนที่ชุมช

ดําเนินงานด้าน

ความคิดเห็น

อมโครงการโร

จังหวัดชัยภูม ิ

การกําหนด

อง สผ. แล้ว 

ข้อมูล สร้างค

น้ีการศึกษาไ

สมกับพื้นที่และ

คราะห์กลุ่มเ

ทางการบริหา

มในช่วงเดือนม

ชุมชน มีวัตถุ

ากหน่วยงานที

ดการดําเนินกิ

นภาคสนาม โ

นดดําเนินการ

ารสํารวจภาค

วมกับการสําร

สัมพันธ์และใ

แนวทางศึกษ

มคิดเห็นต่อโค

งกับโครงการ

ความก้าวหน้า

ไฟฟ้าพลังนํ้าท

น และภาคส่

ติดตามตรวจ

งกับความต้อ

ลุ่มจะดําเนินก

ชนตําบลโนนท

นการมีส่วนร่ว

นของประชาช

รงไฟฟ้าพลังนํ้

กิจกรรมตา

 ในการศึกษาโ

ความเข้าใจแ

ได้กําหนดกิจ

ะกลุ่มเป้าหมา

เป้าหมายท่ีเกี

ารจัดการในก

มกราคม ถึง กุ

ถุประสงค์เพื่อ

ที่เกี่ยวข้องแล

กิจกรรมการ

โดยกลุ่มเป้าห

รต้ังแต่เดือนก

คสนาม เพื่อรั

รวจแบบสอบถ

ห้ข้อมูลเชิงลึก

ษา และรูปแบ

ครงการ กลุ่มเ

ร กําหนดดําเน

าของการศึกษ

ท้ายเขื่อนจุฬา

วนท่ีเกี่ยวข้อ

สอบผลกระท

องการของท้อ

การใน 2 พ้ืนที่

ทอง อําเภอเก

มของประชาช

ชนท่ีจะดําเนิน

นํ้าท้ายเขื่อนจุ

มหลักเกณฑ

โครงการได้กํ

และรับฟังควา

จกรรมที่จะดํา

ายของโครงกา

กี่ยวข้องกับโ

กระบวนการมี

กุมภาพันธ์ พ.ศ

อแนะนําข้อมูล

ละผู้นําชุมชน 

รประชาสัมพัน

หมายจะครอบ

กุมภาพันธ์ ถึง

รับฟังความคิ

ถามด้านเศรษฐ

กเกี่ยวกับโคร

บการพัฒนา

เป้าหมายจะค

เนินการประม

ษาโครงการ ส

าภรณ์ ตลอด

อง และนํามา

ทบส่ิงแวดล้อ

องถิ่น ซ่ึงจะดํ

ที แบ่งเป็น 2 ก

กษตรสมบูรณ

ชน  

นการในการศึ

จฬาภรณ์ จังห
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ฑ์การจัด

กําหนดจัด

ามคิดเห็น

าเนินการ

าร ดังน้ี 

โครงการ 

มีส่วนร่วม 

ศ. 2557 

ลโครงการ 

 เพื่อนํามา

ันธ์ตลอด

บคลุมผู้นํา

ง ตุลาคม 

ดเห็นจาก

ฐกิจสังคม

รงการเพื่อ

โครงการ 

ครอบคลุม

มาณเดือน

สร้างความ

ดจนรับฟัง 

ประกอบ

ม รวมทั้ง

าเนินการ

กลุ่ม ได้แก่ 

ณ์ จังหวัด

ศึกษาและ

หวัดชัยภูมิ  
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จัดทํารา

ในกิจกรร

 

4.4.1 

 

 

รายละเอี

ข้อเสนอ

การจัดป

ผู้ว่าราชก

องค์การบ

 

 
 

 

อําเภอคอ

 

เม่ือวันท่ี

คณะทําง

ดําเนินกิจ

ในพื้นทีอํ่

ข้อมูลเกี่ย

ชัยภูมิรับ

สว. ทั่วป

 

(นายวิวัฒ

เข่ือนจุฬ

มีส่วนร่วม

ในพ้ืนที่จั

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ผลการดําเ

สําหรับผลกา

ยงานการวิเค

รมที่ดําเนินกา

การเข้าพบ

การเข้าพบห

อียดในการดํา

อแนะ ข้อซัก

ประชุมเพื่อรับ

การจังหวัดชั

บริหารส่วนตํา

4.4.1.1 ช่วง

หน่วยงานที่เข้

อนสาร กฟผ. 

1) อําเภอค

ท 5 กุมภาพัน

งานของ กฟผ

จกรรมการศึ

อําเภอคอนสา

ข้อเสนอ

ยวกับการศึก

บทราบ ตลอด

ประเทศ (วันที ่

2) การไฟฟ้

ฒน์ แสงเพ่ิม) 

ฬาภรณ์ เวลา 

มและรับฟังคว

จังหวัดชัยภูมิแ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

เนินงานการ

ารดําเนินงาน

คราะห์ผลกระ

ารตามกฎระเบ

บหารือบุคค

หารือบุคคลสํ

าเนินการศึกษ

ถามเบ้ืองต้น

บฟังความคิด

ชัยภูมิ นายอํา

าบลโนนทอง แ

เริ่มต้นการศึ

ข้าพบในช่วงเริ

 เข่ือนจุฬาภรณ

คอนสาร เข้าพ

นธ์ พ.ศ. 255

ผ. และคณะผู้

กษาของโครง

รและสอบถา

อแนะ นายอํา

กษาโครงการแ

ดจนแนะนําให้

 30 มีนาคม พ

ฟ้าฝ่ายผลิตแห

 และเจ้าหน้าที

 13.00 - 14.3

วามคิดเห็นของ

ละบริเวณพ้ืน

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

รมีส่วนร่วม

นการมีส่วนร่ว

ะทบส่ิงแวดล้อ

บียบที่เกี่ยวข้อ

คลสําคัญชว่

สําคัญมีวัตถุป

ษา EIA ให้กั

น ปรึกษาหา

เห็นของประช

เภอคอนสาร 

และผู้นําชุมชน

ศึกษาโครงกา

ริ่มต้นการศึก

ณ์ เทศบาลตําบ

พบนายอําเภอ

7 ณ ห้องปร

ผู้ศึกษาโครงก

งการและกิจก

มรวบรวมข้อม

าเภอคอนสาร

และกิจกรรมที

ห้จัดประชุมรับ

พ.ศ. 2557) อ

ห่งประเทศไท

ที่ที่เกี่ยวข้อง เ

30 น. และได้

งประชาชน รวม

ที่ที่เกี่ยวข้องกั

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

มและการรับ

วมและการรับ

อมโครงการโร

องและกิจกรร

วงเริ่มต้นกา

ประสงค์เพ่ือ

กับประชาชนแ

ารือ รวมทั้ง

ชาชน บุคคล

 นายก/รองน

น  ดังแสดงในรู

าร  

กษาโครงการ 

บลทุ่งลุยลาย 

อคอนสาร (น

ะชุมอําเภอค

การ ตลอดจน

กรรมด้านการ

มูลที่เกี่ยวข้อง

แนะนําให้ กฟ

ที่จะดําเนินกา

ับฟังความคิด

อย่างน้อย 20 

ทย เข่ือนจุฬา

เม่ือวันท่ี 5 กุม

ด้ชี้แจงข้อมูลข

มทั้งสอบถามก

กบัโครงการโร

จังหวัดชัยภูม ิ

บฟังความคิ

บฟังความคิด

รงไฟฟ้าพลังน

รมที่ดําเนินกา

ารศึกษา 

แนะนําข้อมูล

และผู้ที่เกี่ยวข้

การขอคําแ

ลที่เข้าพบต้ังแ

นายกเทศมนต

รูปที่ 4.4-1 ส

 วันท่ี 5-6 กุม

 และองค์การบ

ายเจนเจตน์ เ

คอนสาร เวลา

นช้ีแจงข้อมูลโ

รมีส่วนร่วมแล

ง  

ฟผ. และ คณะ

ารในพ้ืนที่จังห

ดเห็นของประ

 วัน 

าภรณ์ เข้าพบ

มภาพันธ์ พ.ศ

ของโครงการป

การดําเนินงาน

รงไฟฟ้าพลังนํ้า

คิดเห็นของป

เห็นของประช

นํ้าท้ายเขื่อนจุ

ารเพ่ิมเติม มีดั

ลโครงการ ช้ี

ข้องรับทราบแ

นะนําและเต

แต่ช่วงเริ่มต้น

รีตําบลทุ่งลุย

สรุปดังน้ี 

มภาพันธ์ พ.ศ

บริหารส่วนตําบ

เจนนาวิน) แล

า 10.00 - 11

โครงการ ปรึก

ละรับฟังความ

ะผู้ศึกษา ประ

หวัดชัยภูมิ ให้

ะชาชนให้แล้ว

บหัวหน้ากองโร

ศ. 2557 ณ อ

ปรึกษาหารือก

นด้านชุมชนสัม

าท้ายเขื่อนจุฬ

ประชาชน 

ชาชนในการศึ

จุฬาภรณ์ จังห

ดังน้ี 

ช้ีแจงความเป็

และรับฟังควา

ตรียมความพ

นศึกษาโครงก

ยลาย นายก/ร

ศ. 2557  ประ

บลโนนทอง ส

ละเจ้าหน้าที่ที่

1.00 น. โดยไ

กษาหารือเกี่ย

มคิดเห็นของป

ะสานงานนําเรี

แก่ผู้ว่าราชกา

วเสร็จ ก่อนวัน

โรงไฟฟ้าเขื่อน

อาคารประชุม

การดําเนินการ

มพันธ์ของเขื่อน

ฬาภรณ์   

 

 4

 

ศึกษาและ

หวัดชัยภูมิ 

ป็นมาและ

ามคิดเห็น 

พร้อมกับ 

การ ได้แก่  

รองนายก

ะกอบด้วย 

สรุปดังน้ี 

ที่เกี่ยวข้อง

ได้แนะนํา

ยวกับการ

ประชาชน

รียนช้ีแจง

ารจังหวัด

นเลือกต้ัง 

นจุฬาภรณ์ 

ม-สัมมนา 

รด้านการ 

นจุฬาภรณ์
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 
 

เข้าพบ

เขา้

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

บนายพรศักดิ์ เจี

เข้าพบเจ้าหน้

าพบรองนายก 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

จยีรณัย ผู้ว่าราช

น้าที่ กฟผ. เขื่อน

 อบต.โนนทอง แ

รูปที่ 4.4-1

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ชการจังหวัดชัยภ

นจุฬาภรณ ์

และผูน้ําชุมชน 

พบประ

1 การเข้าพบ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

 
ภูม ิ เ

 
เข้า

 
 

 
ะชาชนตําบลทุง่

บุคคลสําคัญ

จังหวัดชัยภูม ิ

เข้าพบนายเจนเจ

พบรองนายกเท

พบผู้

งลุยลาย 

ญในพื้นที่ศึกษ

จตน์ เจนนาวิน 

ทศมนตรีตําบลทุ

ผู้นําชุมชนตําบล

ษาโครงการ 

  นายอําเภอคอ

ทุ่งลุยลาย และผู้

ลทุ่งลุยลาย 

 

 

 4

 
อนสาร 

 
ผูน้ําชุมชน 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

การสําร

เขื่อนจุฬา

 

สมาชิกสภ

เทศบาล

ด้านการมี

ท้ายเขื่อน

ตลอดจน

บริโภค แ

 

(นายมาน

พ.ศ. 255

การดําเนิ

เกี่ยวกับโ

 

การระบา

ลงลําน้ําพ

 

 

 

 

5 มีนาค

ดังกล่าวใ

ก่อนกิจก

จังหวัดชั

พ.ศ. 255

กิจกรรม

รับฟังคว

และให้คํา

ควรประส

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 ข้อเสนอ

วจภาคสนาม

าภรณ์เพื่อดํา

3) เทศบาล

ภาเทศบาล กํา

ตําบลทุ่งลุยล

มีส่วนร่วมรับฟ

ข้อเสนอ

นจุฬาภรณ์  แ

นชุมชนต้องกา

และน้ําเพื่อกา

4)  องค์การ

นะ สวนกุดเล

57 ณ ห้องปร

นินการด้านกา

โครงการ พร้อ

 ข้อเสนอ

ายนํ้าลงลํานํ้า

พรมด้วย 

4.4.1.2 ก่อน

ในการศึกษาโ

คม พ.ศ. 255

ให้แล้วเสร็จ 

กรรมการประชุ

1)  ผู้ว่าราช

ัยภูมิ (นายพร

57 ณ ห้องรับ

มต่างๆ ของกา

ามคิดเห็นของ

 ข้อเสนอ

าแนะนําว่า ก

สานงานกับนา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

อแนะ เจ้าหน

ม และการให้

เนินงานและแ

ลตําบลทุ่งลุ

านัน ผู้ใหญ่บ้า

ลาย เวลา 15

ฟังความคิดเห็

อแนะ ชุมชนตํ

แต่ กฟผ. ควร

ารให้ กฟผ. ช

รเกษตร 

รบริหารส่วน

ลาะ) สมาชิก

ระชุม อบต. โน

ารมีส่วนร่วมแ

อมท้ังสอบถา

อแนะ มีความ

้าพรม จึงขอใ

นการจัดประ

โครงการได้กํ

57 ซ่ึงสอดคล้

 ก่อนวันเลือก

ชมุรับฟังความ

ชการจังหวัด

รศักด์ิ เจียรณั

บรอง จวนผู้ว่า

ารศึกษา EIA 

งประชาชน ค

อแนะ ผู้ว่าราช

การดําเนินกิจก

ายอําเภอคอน

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

น้าท่ี กฟผ.เขื

ข้อมูลกับผู้นํ

แลกเปลี่ยนข้อ

ยลาย เข้าพ

านและเจ้าหน้า

.00 - 16.30 

ห็นของประชาช

ตําบลทุ่งลุยลา

รให้ข้อมูลด้วย

ช่วยเหลือชุมช

นตําบลโนน

ก อบต. กํานัน

นนทอง เวลา 

และรับฟังควา

มและรวบรวม

มกังวลเกี่ยวก

ให้มีการวางแ

ชุมรับฟังควา

กําหนดให้มีกา

ล้องกับข้อเสน

ต้ัง สว. ทั่วปร

คิดเห็นของปร

ดชัยภูมิ คณะ

ณัย) และนายอํ

าราชการจังหวั

 ที่จะดําเนินก

ครั้งท่ี 1 

ชการจังหวัดฯ

กรรมต่างๆ โ

นสาร และผู้นํ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ขื่อนจุฬาภรณ

าชุมชนและป

อมูลความคิดเ

พบรองนายก

าที่ที่เกี่ยวข้อง

 น. เพ่ือช้ีแจง

ชนและสอบถา

าย พร้อมให้ก

ยว่า ชุมชนจะไ

ชน โดยเฉพาะ

นทอง เข้าพบ

น ผู้ใหญ่บ้าน 

 10.00 - 11.0

ามคิดเห็นของ

มข้อมูลที่เกี่ยว

กับผลกระทบ

แผนป้องกันผล

ามคิดเห็นขอ

ารจัดประชุมรั

นอแนะของน

ระเทศ (วันท่ี 

ระชาชน ครั้งที่

ะผู้ศึกษา แล

อําเภอคอนสา

วัดชัยภูมิ เวลา

การในพ้ืนที่จัง

ฯ ยินดีให้การส

โดยเฉพาะการ

นําชุมชนในพื้น

จังหวัดชัยภูม ิ

ณ์ ได้ให้ข้อเส

ประชาชน คว

เห็นร่วมกันด้ว

เทศมนตรีตํา

ง เม่ือวันท่ี 5 กุ

งข้อมูลของโค

ามรวบรวมข้อ

ารสนับสนุนก

ได้รับประโยช

ะเรื่องการแก้ป

บรองนายกอ

 และเจ้าหน้าที

00 น. เพ่ือช้ีแจ

งประชาชน แล

วข้อง  

บในช่วงการก่

ลกระทบของป

องประชาชน 

รับฟังความคิด

นายอําเภอคอ

 30 มีนาคม พ

ที่ 1 ได้เข้าพบบุ

ะ กฟผ.เข่ือน

าร (นายเจนเจ

า 14.00 - 15

ังหวัดชัยภูมิ แ

สนับสนุนการ

รมีส่วนร่วมแล

นที่เกี่ยวข้องด้ว

นอแนะว่า ก

รประสานงา

วย   

าบลทุ่งลุยลา

กุมภาพันธ์ พ.ศ

ครงการปรึกษ

มูลที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาโคร

ชน์อะไรบ้างจา

ปัญหาขาดแค

งค์การบริหา

ที่ที่เกี่ยวข้อง 

จงข้อมูลของโ

ละรับฟังข้อวิต

อสร้างของโค

ปริมาณนํ้าแล

 คร้ังที่ 1  

ดเห็นของประ

อนสาร ที่แน

 พ.ศ. 2557) อ

คคลสําคัญสร

นจุฬาภรณ์ ได

จตน์ เจนนาวิน

.30 น. เพ่ือช้ีแ

และวัตถุประส

พัฒนาโครงก

ละรับฟังความ

วย  

การดําเนินกิจ

นแจ้งเจ้าหน้

าย (นายผจญ

ศ. 2557 ณ ห้

ษาหารือการดํ

ง 

รงการโรงไฟฟ

ากการพัฒนา

คลนนํ้า ทั้งนํ้า

ารส่วนตําบล

เม่ือวันท่ี 6 กุ

โครงการ ปรึก

ตกกังวลของป

ครงการ ที่จะ

ละช่วงเวลาท่ีร

ะชาชน ครั้งท่ี 

นะนําว่าควรจั

 อย่างน้อย 20

รุปดังน้ี  

ด้เข้าพบ ผู้ว่า

น)  เม่ือวันท่ี 3

้แจงข้อมูลของ

สงค์ของการจั

การและการศึ

มคิดเห็นของป

 

 4

จกรรมท้ัง 

าท่ี กฟผ. 

ญ  ก้งซุย) 

องประชุม

ดําเนินการ 

ฟ้าพลังนํ้า

าโครงการ

าอุปโภค-

ลโนนทอง  

กมภาพันธ์ 

กษาหารือ

ประชาชน

ะต้องหยุด

ระบายนํ้า

 1 ในวันท่ี 

จัดประชุม

0 วัน ทั้งน้ี

าราชการ

 3 มีนาคม 

งโครงการ 

จัดประชุม 

กษา EIA  

ประชาชน 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

โครงการ

หลังจากส

สมาชิกส

บ้านหนอ

 

4.4.2 
 

 

 

 

ในพ้ืนที่ 

ภาคประ

การพัฒน

 

การศึกษ

ผลกระท
 

 

 

 

เวลา 9.0

เพ่ือเผยแ

ความเข้า

ประชาช

การประเ

ควบคู่ไป

เจนนาวิ

โรงไฟฟ้า

 

ความคิด

 

เข้าร่วมก

สิ่งแวดล้อ

ซ่ึงเป็นผู้แ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

2)  ผู้นําชุมช

ร และเชิญเข้า

ส่งหนังสือเชิญ

สภาเทศบาลตํ

องเชียงรอด แ

การจัดประ

4.4.2.1 วัตถุ

1) เพ่ือเผย

 รวมถึงองค์ก

ะชาชน ประชา

นาโครงการ ร

2) เพ่ือให้ป

ษาและการป

ทบสิ่งแวดล้อม

4.4.2.2 ผลก

การจัดประชุม

00-12.00 น. 

แพร่ข้อมูล/ข่า

าใจท่ีถูกต้องเ

ชนในพ้ืนที่โค

เมินผลกระทบ

กับกระบวนก

น นายอําเภอ

าเขื่อนจุฬาภร

สรุปจํานวน

ดเห็นของผู้เข้า

1) ผู้เข้าร่ว

การประชุมคร

อมทางสังคมข

แทนจากภาค

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ชน และประช

าร่วมประชุมรั

ญประชุมอย่าง

ําบลทุ่งลุยลา

และบ้านทุ่งลุย

ะชุมรับฟังค

ถุประสงค์ 

แพร่ข้อมูลรา

กรและภาคส่ว

าชนท่ัวไป นัก

รวมท้ังแผนกา

ระชาชนในพ้ื

ระเมินผลกร

มควบคู่ไปกับก

การดําเนินงา

มรับฟังความ ิ

 ณ อาคารปร

าวสารของโคร

เกี่ยวกับแนวท

ครงการร่วม

บ การป้องกัน

การจัดทํารายง

อคอนสาร เป็

ณ์ เป็นผู้กล่าว

ผู้เข้าร่วมปร

าร่วมประชุม ด

มประชุม กา

รอบคลุมท้ัง 7

ของสํานักงาน

ส่วนต่างๆ เข้า

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ชาชนในตําบล

รับฟังความคิด

เป็นทางการ แ

ย นางสมศรี 

ลาย 

ความคิดเหน็

ายละเอียดโค

วนต่างๆ ได้แก

กวิชาการ เป็น

ารดําเนินงานข

พ้ืนท่ีโครงการ

ระทบ การป้อ

กระบวนการจั

าน 

คิดเห็นของปร

ะชุม-สัมมนา

รงการไปยังป

ทางการพัฒน

เสนอความคิ

น แก้ไข และล

งานการวิเครา

ป็นประธานก

วรายงาน (รา

ระชุม ข้อคิดเ

ดังน้ี 

ารประชุมรับฟั

7 กลุ่ม ตามแ

นนโยบายและแ

าร่วมจํานวน 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ลทุ่งลุยลาย เ

ดเห็นของประ

 แก่ผู้นําชุมชนแ

 กมลรัตน์ ปร

นของประช

ครงการและข่

ก่ ผู้นําชุมชน 

นต้น เพ่ือเป็น

ของโครงการ 

รร่วมเสนอคว

องกัน แก้ไข 

จัดทํารายงาน

ระชาชนครั้งที่

า เขื่อนจุฬาภร

ประชาชนในพ้ื

นา รวมทั้งแผน

คิดเห็น ข้อวิ

ลดผลกระทบ 

าะห์ผลกระทบ

กล่าวเปิดการ

ายละเอียดข้ัน

เห็นและข้อเ

ฟังความคิดเห

แนวทางการมี

แผนทรัพยากร

 136 คน แสด

จังหวัดชัยภูม ิ

เข้าพบเม่ือวันที

ะชาชน ครั้งที

แล้ว)  บุคคลที

ระธานกลุ่มแม

ชาชน ครั้งที่

ข่าวสารของก

 ผู้แทนหน่วย

นการสร้างคว

 

วามคิดเห็น ข้

 และลดผลก

การวิเคราะห์

ที 1 ดําเนินกา

รณ์ อําเภอคอ

พ้ืนท่ี รวมท้ังอ

นการดําเนินง

วิตกกังวล แ

 และการติดต

บสิ่งแวดล้อม 

รประชุม และ

ตอนการดําเนิ

สนอแนะ แล

ห็นของประชา

ส่วนร่วมของ

รธรรมชาติแล

ดงดังตารางที่ 

ที่ 4 มีนาคม พ

ที่ 1 (เป็นการเ

ที่เข้าพบ ได้แก่

ม่บ้านเกษตรก

ที่ 1 

การพัฒนาโคร

งานที่เกี่ยวข้อ

ามเข้าใจท่ีถูก

ข้อวิตกกังวล

ระทบ และก

ผลกระทบสิ่ง

ารเมื่อวันพุธที่

อนสาร จังหวัด

งค์กรและภา

งานของโครงก

ละข้อเสนอแ

ามตรวจสอบ

 โดยได้รับเกีย

ะนายวิวัฒน์ 

นินงานแสดงใน

ละผลการวิเค

าชน ครั้งท่ี 1 

ประชาชนในก

ละส่ิงแวดล้อม

 4.4-1 และรู

พ.ศ. 2557 เพ่ือ

เชิญประชุมด้

ก่ นายโกมล ป

กรทุ่งลุยลาย ป

รงการไปยังป

อง สื่อมวลชน

กต้องเกี่ยวกับ

ล และข้อเสน

การติดตามต

งแวดล้อม  

ที่ 5 มีนาคม พ

ัดชัยภูมิ มีวัตถ

าคส่วนต่างๆ 

การ และเปิดโ

แนะต่อการศึ

บผลกระทบสิ่ง

ยรติจากนาย

 แสงเพิ่ม หัว

นภาคผนวก 

คราะห์แบบส

 ได้เชิญกลุ่มเ

การประเมินผ

ม มีผู้เข้าร่วมก

รปที่ 4.4-2 

 

 4

อให้ข้อมูล

วยตนเอง 

ระคํานอก 

 ประชาชน

ประชาชน 

น องค์กร 

บแนวทาง 

นอแนะต่อ

รวจสอบ

พ.ศ. 2557     

ถุประสงค์

เพ่ือสร้าง 

โอกาสให้

ศึกษาและ 

งแวดล้อม

เจนเจตน์ 

วหน้ากอง

 10) 

สอบถาม     

เป้าหมาย 

ผลกระทบ

ารประชุม
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

 

น

ผูจ้ัดการโค

 
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

นายเจน

นายอําเภอคอนส

นายชู

ครงการ/ผูชํ้านา

รูปที่ 4.4-

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นเจตน ์ เจนนาวิ

สาร กล่าวเปิดก

ชูลิต  วัชรสนิธุ ์

าญการสิ่งแวดล้

-2 บรรยากา

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ลงทะเบี

ชมบ

น 

การประชุม 

ล้อม นาํเสนอขอ้

าศการประชุ
 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

 
บยีนเข้าร่วมประ

 
บอร์ดนิทรรศกา

 

หัว

 

อมูล ผู้เชี่ยวชา

ชมรับฟังความ

จังหวัดชัยภูม ิ

ะชุม 

ร 

นาย

หนา้กองโรงไฟฟ

ผศ.ชั

าญด้านการมีสว่

มคิดเห็นของ

ยวิวัฒน ์ แสงเพิ

ฟ้าเขื่อนจุฬาภร

ชัชวาล  กีรติวรส

วนร่วมของประช

งประชาชน ค

พิ่ม 

รณ์ กล่าวรายงา

สกุล 

ชาชน ผูด้าํเนินร

คร้ังที่ 1 

 

 4

 

 

 

าน 

 

รายการ 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

รูปที่ 4.4-2 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 

การอภิปร

การอภิปร

 บรรยากาศก

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ถ่ายภาพ

การรับฟังกา

การรับฟังกา

ราย ซักถาม แส

ราย ซักถาม แส

การประชุมรั

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 
พร่วมกันเป็นที่ร

 
ารนําเสนอข้อมลู

 
ารนําเสนอข้อมลู

สดงความคิดเหน็

 
สดงความคิดเหน็

รับฟังความคิ

จังหวัดชัยภูม ิ

ระลึก 

ลโครงการ 

ลโครงการ 

น และให้ขอ้เสน

น และให้ขอ้เสน

ดเห็นของปร

 

นอแนะ 

นอแนะ 

ระชาชน คร้ังงที่ 1 (ต่อ) 

 

 4
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที ่4

1. ประช

1.1 

1.2 

2.  หน่วย

3. หน่วย

4. หัวหน

5. สถาบ

6. ประช

7. สื่อมว

 

 

ประชุม โ

รับฟังคว

 

ต่อโครงก

อย่างเสรี

สําคัญด้า
 

ตารางที่

ประ

 ประ
 1) โ
โครงการ
โครงการไม

 2) โ
เป็นโครงก

 ประเ
 1) 
ได้ใช้น้ําจ
โรงไฟฟ้าพ
ส่งน้ํานัน้   
ว่าจะส่งผล
พืน้ท่ีตําบล

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 4.4-1  จํานวน

ชาชนในพื้นที่ศึก

ตําบลทุ่งลยุล

ตําบลโนนทอ

ยงานที่รับผดิชอ

ยงานที่ทําหน้าที

นา้สว่นราชการร

บันการศึกษา อ

ชาชนท่ัวไปทีส่น

วลชน 

 อย่างไรก็

โดยแจ้งว่าติด

ามคิดเห็น ครั

2) สรุปประ

การของผู้แทน

รี และการเขีย

านต่างๆ สรุปไ

ท 4.4-2 สรุป

ของ

ะเด็นคําถาม/ข้

เด็นสนับสนุนก
โครงการโรงไฟ
ที่ดี โดยเฉพาะ
ม่ได้ก่อให้เกิดผล

โครงการโรงไ
ารที่บรหิารจัดก

เด็นเกี่ยวกับโค
ตําบลโนนทอง
ากเขื่อนจุฬาภ
พลังน้ําท้ายเขื่อน
  มีการเปิด-ปดิ 
ลกระทบกับพ้ืน
ลโนนทอง ตําบล

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นผู้เข้าร่วมประ

กลุ่มเป้

กษาโครงการ 

ลาย 

อง 

อบจัดทํารายงาน

ที่พิจารณารายง

ระดับจังหวัด อํ

งค์กรภาคประช

นใจในโครงการ 

รว

ก็ตาม ในวันป

ภารกิจอ่ืน ซ่ึง

รั้งท่ี 1 และจด

ะเด็นความคิด

นส่วนราชการ 

ยนประเด็นคํา

ได้ดังตารางที

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

ขอ้คิดเห็นและข้

การพัฒนาโคร
ฟ้าพลังน้ําท้าย
ะเรื่องพลังงาน
ลกระทบกับชุมชน

ไฟฟ้าพลังน้ําท้
การน้ําใหเ้กดิประ

ครงการโรงไฟฟ้
เป็นพื้นที่ตั้งเขื่อ
รณ์ ดังนั้นในช่
นจุฬาภรณ์ โดยเ
 / ปล่อยน้ําหรือ
ที่เกษตรกรรมใน
ลบ้านเป้า และต

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ะชุมรับฟังควา

าหมาย 

น EIA (กฟผ. แล

าน (สผ.) 

าเภอ ตําบล แล

ชาชน 

 

วม 

ประชุมมีผู้เข้า

งหลังจากการ

ดหมายข่าว ฉบ

ดเห็นและข้อเ

และผู้แทนภาค

ถามส่งให้ผู้ดํ

ที่ 4.4-2 

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 1 

ขอ้เสนอแนะ 

รงการ 
เขื่อนจุฬาภรณ์ 

น ซึ่งการดําเนิน
น  

ท้ายเขื่อนจุฬาภ
ะโยชนส์ูงสุด 

ฟ้าพลังน้ําท้าย
อนทดน้ําน้ําพรม
ชวงที่มีการก่อส
เฉพาะการเชื่อมต
อไม ่อย่างไร ซึ่ง
นบริเวณท้ายน้ํา
ตําบลภูเขียว 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ามคิดเห็นของ

ละคณะผู้ศึกษา

ละท้องถิ่น 

าร่วมประชุมร

รประชุมคณะ

บับที่ 1 ให้กับก

เสนอแนะในห้

คส่วนต่างๆ ที่

าเนินรายการ

น และการตอ

ก

 
 เป็น
นงาน

        กา
เป็นการ
กระแส
ใชป้ระโภรณ ์ 

ยเขื่อนจุฬาภรณ
มและ
สร้าง
ต่อท่อ
เกรง
าของ

 1)
ในช่วงเ
ตามแผ
ที่ไม่มกี
 2)
กาลักน
ประชาช

จังหวัดชัยภูม ิ

งประชาชน คร้ั

) 

รวม 6 กลุ่ม โ

ะผู้ศึกษาได้ปร

กลุ่มส่ือมวลช

ห้องประชุม ก

เข้าร่วมประชุ

ร รวมทั้งได้มีก

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

ารพัฒนาโครงก
รใช้ทรัพยากรน้ํา
สไฟฟ้า ซึ่ ง เป็น
โยชนด์า้นการชล

ณ ์
 การเช่ือมต่อ
เดือนเมษายน-
ผนงานการระบ
การระบายน้ําเพ่ื
) การจัดทําแ
น้ําข้ามสันเขื่อ
ชนได้ใช้ประโยช

ร้ังที่ 1 เม่ือวันที

จําน

โดยกลุ่มส่ือม

ระสานแจ้งข้อ

ชนได้รับทราบ

ารแสดงความ

ม ซ่ึงเปิดโอกา

การช้ีแจงโดย

จากการประช

ถาม/การนําไปปร

การโรงไฟฟ้าพล
าให้เกิดประโยชน
นพลังงานที่สะ
ลประทานไดด้ังเดิ

ท่อส่งน้ําในระยะ
มิถุนายน ซึ่งไม่
บายน้ําของเขื่อ
อการเกษตรกร
ผนสํารองเฉพา
นจุฬาภรณ์เพ่ื
ชน ์

ที่ 5 มีนาคม พ

นวน (คน) 

61 

32 

29 

29 

1 

35 

7 

3 

- 

136 

มวลชนน้ันไม่ไ

อมูลสรุปผลกา

แล้ว 

คิดเห็นและข้อ

าสให้แสดงคว

คณะผู้ศึกษา

ชุมรับฟังควา

ระกอบการพจิา

ลังน้ําท้ายเขื่อน
น์สูงสุดด้วยการ
ะอาด อีกทั้งยั
ดิม 

ะการก่อสร้างจะ
ม่มีความต้องกา
อนจุฬาภรณ์เป็
รรม  
าะกรณีฉุกเฉิน 
พือปล่อยน้ําลง

 

 4

พ.ศ. 2557 

ได้เข้าร่วม

ารประชุม

อเสนอแนะ

ามคิดเห็น

มีประเด็น

ามคิดเห็น

ารณา 

นจุฬาภรณ ์ 
รนํามาผลิต
ังสามารถ 

ะดําเนินการ
รใช้น้ําและ
นช่วงเวลา 

 โดยจัดทํา
สู่ลําน้ําให้
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที่

ปร

 2) 
ของสัตว์ป
ตามแนวเ
การก่อสร้
กับการขน

 3) 
ก่อสร้างโร
กฎกระทร
โยธาธิการ
จังหวัดชัย
ท้ายประก
ประมาณ 
อยู่ในเขตพื
ประกาศ
สามารถดํ
ต้องมีการ
จังหวัดชัยภ
ทราบ เพื่อ
สอดคลอ้งก

 4) 

จากความ

พัฒนานัน้ๆ

 ประเ

 1) 

ชุมชนอยู่ใ

ประโยชน์ด้

โครงการค

ได้ใช้ประโ

 2) 

แก่ชุมชนอ

จัดหา/ ขดุ

 3) 

สอดคล้อง

เงินกองทุ

ตําบลทุ่งลุ

ประมาณ 

สําหรับกา

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ท 4.4-2 สรุป

ของ

ะเด็นคําถาม/ข้

ภายในบริเวณเ
ป่าบางชนิด ซึ่ง
เส้นทางคมนาค
ราง จะมีแผนงาน
นส่งวัสดุอุปกรณ์

ระยะเวลาศึก
รงไฟฟ้าพลังน้ําท
รวงผังเมืองรวมจ
รและผังเมืองอ
ยภูมิ ให้สอดคล้
กาศกฎกระทร
 6 เดือน จากข้อ
พื้นที่อนุรักษ์ หา
ผังเมืองรวมใ

ดําเนินการก่อสร้
รประสานแจ้งแผ
ภูมิ ให้สํานักงาน
อใช้เป็นข้อมูลป
กับการใชป้ระโยช

การตัดสินใจดํา

เดือดร้อนของป

 ๆสอดคลอ้งกับค

เด็นเกี่ยวกับเขื่

ตําบลทุ่งลุยลาย

ใกล้เขื่อนมากที่ส

ด้านการใช้น้ําจาก

ควรพิจารณาให

โยชน์จากน้ําในเขื

เขื่อนจุฬาภรณ์

อยู่แล้ว ซึ่งพิจา

ดเจาะบ่อน้ําบาด

กองทุนพัฒนา

งกับลักษณะพื้น

นไม่สอดคล้อง

ลุยลายได้รับเงิน

 100,000 บาท

ารแก้ปัญหาเร่งด

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

ขอ้คิดเห็นและข

เขื่อนจุฬาภรณ์เ
สัตว์เหล่านั้นอ
คมภายในบริเว
น / มาตรการใน

ณห์รือไม ่อย่างไร

กษาโครงการจ
ท้ายเขื่อนจุฬาภ
จังหวัดชัยภูม ิเนื
ยู่ระหว่างการป
องกับสภาพคว
รวง โดยใช้ระ
อมูลท่ีนําเสนอพื้
ากกรมโยธาธิกา
ห้เป็นเขตอนุรั
รา้งใดๆ ในพื้นที่ไ
ผนการพัฒนาโค
นโยธาธิการและผ
ประกอบการปรับ
ชน์พื้นที่ต่อไป 

าเนินงานโครงกา

ประชาชนเป็นหล

ความตอ้งการของ

ขือ่นจุฬาภรณ์ 

ยเป็นพื้นที่ตั้งของ

สุด แต่กลับเป็น

กการมีเขื่อนแม้แ

ห้ประชาชนในพื

ขื่อนบ้าง 

ณ์ มีโครงการช่วย

รณาตามความ

ดาล 

าไฟฟ้า มีพื้นที่

นที่ชุมชน รวมทั้

งกับสภาพปัจจุ

นสนับสนุนจากก

ท แต่เงินจํานวน

ด่วนของชุมชนได

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 1 (ต่อ) 

ขอ้เสนอแนะ 

เป็นแหล่งที่อยู่อ
าจจะออกมาห
ณเขื่อนฯ ในช่ว
นการป้องกันสัต
ร 

จนถึงกระบวน
ภรณ์กับการประ
น่ืองจากปัจจุบัน
ปรับปรุงผังเมือง
วามเป็นจริงเพ่ือ
ยะเวลาเตรียม
ื้นที่ก่อสร้างโคร
รและผังเมืองมี
รักษ์แล้วนั้น จ
ได้ ดังนั้น กฟผ.
ครงการต่างๆ ใน
ผังเมืองจังหวัดชั
บปรุงกฎกระทร

ารใดๆ ควรพิจา

ลัก เพ่ือให้โครง

ประชาชนอยา่งแท

 

งเขื่อนจุฬาภรณ์แ

พื้นท่ีชุมชนที่ไม่ไ

แต่น้อย ซึ่งหน่วย

พื้นที่ก่อสร้างเขื

ยเหลือด้านแหล

มเหมาะสม เช่น

ที่ได้รับประโยช

ั้งการบริหารจัด

บัน ยกตัวอย่าง

กองทุนพัฒนาไ

นดังกล่าวไม่เพีย

ด ้

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

น และการตอ

 

ก

อาศัย
หากิน
วงที่มี
ตว์ป่า

 ใน
ก่อสร้าง
คมนาค
ทั้งกับค
กําหนดช

นการ
ะกาศ
นกรม
งรวม
อแนบ
มการ
รงการ
มีการ
จะไม่
. ควร
นพื้นท่ี
ชัยภูมิ
รวงให้

 ใน
สถานะเ
รวบรวม
และผังเ
ก่อสร้าง
ประกอบ

ารณา

งการ

ท้จริง 

 รั

พัฒนา

ปัญหา

เหมาะส

และมี

ได้รับ

ยงาน/ 

ขื่อนฯ 

 1)

ได้ร้องข

งบประ

หารือกั

 2)

บรรเท

บาดาล

ล่งน้ํา

น การ

ชน์ไม่

ดการ

งเช่น 

ไฟฟ้า 

ยงพอ

 ปั

คณะก

จัดการ

1 คณะ

จังหวัดชัยภูม ิ

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

นขั้นตอนของก
งจะต้องมีการจ
มขนส่งเพื่อป้อ

คน/ยานพาหนะ
ช่วงเวลาในการ

นเบื้องต้นพื้นที่ด
เป็นพื้นที่ราชพัส
มเอกสาร/ข้อมูล 
เมืองจังหวัดชัยภ
งโครงการให้มี
บการพิจารณาป

ับทราบและนํา

าโครงการของห

าความเดือดร้อ

สมกับงบประมา

 

 ประเด็นการ

ขอให้มีการเช่ือ

ะมาณในการดํา

กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้

) กฟผ. โดย

าความเดือดร้อ

ลและจัดบริการร

ั จจุ บั นกองทุ

รรมการกํากับ

รกองทุนฯ จะมี

ะ เพื่อทําหน้าที่บ

จากการประช

ถาม/การนําไปป

ารศึกษาผลกร
จัดเตรียมแผน
งกันปัญหา หรื
ะ หรือสัตว์ป่า โ
ขนส่งหรือการจ

ดังกล่าวได้ถูกกั
สดุ อย่างไรก็ตา
 แจ้งและหารือร
ภูมิ เพ่ือทําการต
ความชัดเจนโด
ปรับปรุงกฎกระ

าไปปฏิบัติ อย

หน่วยงานใดๆ 

อนของประชาช

าณ 

รขอใช้น้ําจากเขื

มต่อท่อส่งน้ําไป

เนินงานค่อนข้า

ข้องหลายฝ่ายเพื

เขื่อนจุฬาภรณ

อนของประชาชน

รถส่งน้ําให้แก่ชมุ

นพัฒนาไฟฟ้

บกิจการพลังงา

มีการจัดตั้งคณ

บริหารงานกองท

ชุมรับฟังควา

ประกอบการพจิ

ระทบสิ่งแวดล้
นงาน / มาตรก
รืออุบัติเหตุที่อา
 โดยในเบื้องต้น
จํากัดความเร็ว 

กันออกจากพื้น
าม กฟผ.จะเร่ง
ร่วมกับสํานักงาน
ตรวจสอบสถาน
ดยเร่งด่วน แล
ะทรวงต่อไป 

ย่างไรก็ตามกา

 ได้พิจารณาถึ

ชนเป็นสําคัญ 

ขื่อนจุฬาภรณ์โ

ปยังพื้นที่เกษตร

างสูง จําเป็นที่จ

พ่ือร่วมกันพิจาร

ณ์ได้มีการดําเนิ

ชนในพื้นที่คือ ก

ชมชน 

้ า ขึ้ นตรง กับส

าน (สกพ.) ซึ่งก

ณะกรรมการกอ

ทุนพัฒนาไฟฟ้า 

 

 4

ามคิดเห็น

จารณา 

อมในระยะ
ารด้านการ
าจเกิดขึ้นได้
นอาจมีการ
 เป็นต้น 

นที่ป่า โดยมี
งดําเนินการ
นโยธาธิการ
นะของพื้นที่
ะเป็นข้อมูล

ารวางแผน

ถึงการแก้ไข

 ตามความ

โดยชาวบ้าน

รนั้น ต้องใช้

จะต้องมีการ

รณา 

นินการเพื่อ

ารขุดบ่อน้ํา

สํ า นัก งาน

การบริหาร

องทุนขึ้นมา  
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที่

ปร

 ประเ

 1) 

ในช่วงฤดูแ

ไม่สามารถ

 2) 

โครงการห้

ก่อนที่จะมี

 ประเ

 1) 

จัดทําแผน

ตําบลทุง่ลุ

 2) 

ใช้ เ พ่ือกา

การจัดทําท

ใช้ในการอุ

 3) โ

ขาดแคลน

สนับสนุน

ระดับน้ําใต

 4) 

โดยเฉพา

จัดหาแหล่

 
 

หน่วยงา

หน่วยงา

ประชุมตอ

ประชุม ผ

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ท 4.4-2 สรุป

ของ

ะเด็นคําถาม/ข้

เด็นปัญหาอื่นๆ

ในกรณนี้ําบาดาล

แล้งปริมาณน้ําบ

ถใช้ประโยชน์จา

การประกาศเขต

ห้วยผาน้อย (มีก

มกีารประกาศเขต

เด็นที่ชุมชนขอ

ตําบลทุ่งลุยลา

นงานด้านการใช้

ลุยลายได้ใช้ประ

พื้นท่ีตําบลทุ่งล

ารอุปโภคบริโภ

ท่อส่งน้ํา/ต่อท่อส

อุปโภคบริโภค เป

โรง เรียนบ้ าน

นน้ําโดยเฉพาะใน

นงบประมาณใน

ต้ดินค่อนข้างลกึ

การสนับสนุนเรื

ะการใช้น้ําบาด

ลงน้ําผวิดนิเพิ่มเติ

3) สรุปผล

านท่ีรับผิดชอบ

นท่ีทําหน้าที่พิ

อบแบบสอบถ

ผลการวิเคราะ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

ขอ้คิดเห็นและข

ๆ ในพื้นที่ 

ล ปัจจุบันมีระดับ

บาดาลจะแห้งข

ากบ่อน้ําบาดาล

ตรักษาพันธุ์สัตว

การดําเนินงานโ

ตรักษาพันธุส์ัตว์

อรับการสนับสน

ายขอให้ กฟผ. 

ช้น้ําเพิ่มเติมสํา

ะโยชน์อย่างเหม

ลุยลายขอรับกา

ภค เช่น การจ

ส่งน้ําจากเขื่อนม

ป็นต้น 

นทุ่ งลุยลายป

นฤดูแล้ง มีควา

นการขุดเจาะน้ํ

กจึงต้องใช้งบปร

รื่องน้ําอุปโภคบ

ดาลอย่างเดียว

ติมดว้ย 

แบบสอบถา

บการจัดทําร

พิจารณาราย

ถามความคิดเห็

ะห์แบบประเมิน

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 1 (ต่อ) 

ขอ้เสนอแนะ 

บน้ําใต้ดินค่อนข้

อด ทําให้ไม่สะ

ลนั้นๆ 

ว์ป่าซ้อนทับกับ

โครงการห้วยผา

ป์่า) 

นนุ 

 โดยเขื่อนจุฬาภ

หรับให้ประชาช

าะสม 

ารสนับสนุนเรื่อ

จัดหารถบรรทุ

มายังพื้นที่ชุมชน

ระสบปัญหา

มประสงค์ขอรับ

น้ําบาดาลเน่ือง

ระมาณสูง 

ริโภคแก่ชุมชนต

วอาจไม่เพียงพอ

ามความคิดเ

รายงานการวิ

งานการวิเคร

ห็นและข้อเสน

นสรุปได้ดังน้ี 

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

น และการตอ

 

ก

 

างลึก 

ดวก/

 รับ

ในภารกิ

  

พื้นท่ี

าน้อย

 

 

ภรณ์

ชนใน

 1)

ให้ควา

การจัด

บริการ

 2

จําเป็นต้

 3

ได้เคย

ชลประ

ที่เสนอ

องน้ํา

ทุกน้ํา 

นเพ่ือ

การ 

บการ

งจาก

 

ต่างๆ 

อควร

เห็น จาก

เคราะห์ผลก

ราะห์ผลกระท

นอแนะ จํานวน

  

จังหวัดชัยภูม ิ

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

ับทราบและจะไ

กิจที่เกี่ยวข้อง 

) กฟผ. โดยเขื

มช่วยเหลือชุมช

ดสรร โดยปัจจุบ

รแก่ชุมชน 

) พื้นท่ีตําบลท

ต้องมแีหลง่น้ําเป็

) ตําบลทุ่งลุ

เสนอขอแหล่ง

ะทานจังหวัดชัย

อว่าอยู่ระหว่างก

กจํานวนผู้เข้า

กระทบสิ่งแวด

ทบส่ิงแวดล้อม

น 102 คน หรื

จากการประช

ถาม/การนําไปป

ได้นําไปพิจารณ

ขื่อนจุฬาภรณ์ ข

ชนอย่างเหมาะส

บัน กฟผ. ได้ช่ว

ทุ่งลุยลายมีสภ

นของตนเอง เพ่ือ

ลยลายมีอ่างเก

น้ําขนาดเล็ก (อ

ภูมิ ทั้งนี้ จะได้เ

ารดําเนินการใน

ร่วมประชุม 1

ดล้อม คณะผู้

ม (สผ.) จํานว

รอคิดเป็นร้อย

ชุมรับฟังควา

ประกอบการพจิ

ณาประกอบการ

 ขอรับเรื่องไว้เพื

สมตามงบประม

วยเหลือสนับสน

ภาพภูมิประเทศ

อแกปั้ญหาการข

ก็บน้ําบ้านฝา

อ่างเก็บน้ําผาน

เร่งติดตามเรื่อง

นขั้นตอนใด 

106 คน (ไม่ร

ผู้ศึกษา และผู้

วน 30 คน) มี

ยละ 96.2 ของ

 

 4

ามคิดเห็น

จารณา 

รดําเนินงาน

พ่ือพิจารณา

มาณที่ได้รับ

นุนรถส่งน้ํา

ศเป็นที่สูงจึง

าดแคลนน้ํา 

ยแล้วและ 

น้อย) ไปยัง

งอ่างเก็บน้ํา 

รวมผู้แทน

ผู้แทนจาก

มีผู้เข้าร่วม

งผู้เข้าร่วม
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
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าร ซ่ึงในกิจกร
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กิจกรรม
 

ประชาชน

ทุ่งลุยลา

และตารา
 

ตารางที่

 

1.  ประชา

2.  หน่วย

3.  ส่วนร

4.  สถาบั

 

 

ผู้เข้าร่วม

รวมทั้งได้

 

 

 

ยินดีให้ก

 

 

แล้วเสรจ็

 

กับผู้ขับขี

อาจส่งผล

และจํากัด

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

กิจกรรมการส

การดําเนินงาน

1) เวทีที่ 1 

6.00 น. ณ ห้

กเทศมนตรีตํ

สนทนากลุ่มแ
 1.1) ผู้เข้

น ผู้นําชุมชน 

าย รวมจํานวน

างที่ 4.4-4 (ล

ท 4.4-4 จําน

  เมื่อ

าชนในพื้นที่ศึก

ยงานรับผิดชอบ

าชการที่เกี่ยวข้

บันการศกึษา อ

 1.2) สรุป

มการสนทนา

ด้มีการช้ีแจงโ

  (1) 

   

   

ารสนับสนุน 

  (2) 

   

จ ชุมชนต่างๆ 

   

ขี่ใช้ความเร็วสู

ลกระทบด้านก

ัดความเร็วในก

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

สนทนากลุ่ม แ

นในภาคผนว

 พื้นที่ตําบล

ห้องประชุมเท

ตําบลทุ่งลุยลา

และสรุปประเ
ข้าร่วมประชุ

 หน่วยราชกา

นผู้เข้าร่วมกิจ

ลายมือชื่อผู้เข้

นวนผู้เข้าร่วม

วันที่ 26-27 

กลุ่มเป้าห

กษาโครงการ 

บจัดทํารายงาน

ข้องในพื้นที่ศึก

องค์กรภาคประ

รวม

ปประเด็นควา

าได้แสดงควา

โดยคณะผู้ศึกษ

ประเด็นสนับ

- เป็นโครง

- หากการ

 

ประเด็นเกี่ยว

- การพัฒ

 ในตําบลทุ่งลุ

- ถนนสาย

สูงและไหล่ทาง

การสัญจรของ

การขับข่ี เพื่อค

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

แยกเป็น 2 พ้ืน

ก 10 สรุปผล

ทุ่งลุยลาย ด

ทศบาลตําบลท

าย ให้เกียรติก

ด็นความคิดเห
ชม กลุ่มเป้าห

ารในระดับท้อ

จกรรมจํานวน

ข้าร่วมประชุม

มกิจกรรมสน

 มิถุนายน พ

หมาย 

น EIA (กฟผ. แ

ษาโครงการ 

ะชาชน 

 

ามคิดเห็นใน

ามคิดเห็นอย่า

ษามีประเด็นส

สนุนการพัฒน

งการท่ีดี เนื่อง

รพัฒนาโครง

วกับโครงการโ

นาโครงการโ

ลุยลายได้รับป

ยเข่ือนจุฬาภร

งชํารุด จึงก่อใ

งคนในท้องถิ่น

ความปลอดภั

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

นที่ ได้แก่ ตําบ

ลการดําเนินงา

ดําเนินการเมื่

ทุ่งลุยลาย อํ

กล่าวต้อนรับ

ห็นในห้องประ
หมายที่เน้นแ

องถิ่น ซ่ึงเป็นต

น 77 คน (รวม

มแสดงในภาค

นทนากลุ่มขอ

พ.ศ. 2557 

และคณะผู้ศึกษ

นห้องประชุม

างเสรี โดยมีก

สําคัญด้านต่า

นาโครงการ 

งจากเป็นการบ

งการไม่ส่งผล

โรงไฟฟ้าพลัง

โรงไฟฟ้าพลั

ประโยชน์ใดหรื

รณ์-ห้วยยาง 

ให้เกิดอุบัติเห

น จึงควรทํากา

ภยัของผู้ใช้รถใ

จังหวัดชัยภูม ิ

บลทุ่งลุยลายแ

านในแต่ละพื้น

อวันพฤหัสบ

าเภอคอนสา

ผู้เข้าร่วมการ

ะชุม ดังน้ี 
ละให้ความสํ

ตัวแทนของป

ม กฟผ. และ

คผนวก 10) 

องเวทีตําบล

เ

ตําบล

ษา) 

ม การจัดกิจก

การเขียนประ

งๆ สรุปได้ดัง

บริหารจัดการ

ลกระทบต่อสั

นํ้าท้ายเขื่อนจ

ลังนํ้าท้ายเขื่อ

รือไม่ อย่างไร 

 ค่อนข้างแคบ

หตุบ่อยครั้ง มี

ารปรับปรุงผิว

ใช้ถนน 

ละตําบลโนนท

นที่ได้ดังน้ี 

ดีท่ี 26 มิถุน

ร จังหวัดชัยภ

รสนทนากลุ่ม

สําคัญในกิจก

ระชาชนที่เกี่ย

คณะผู้ศึกษา)

ลทุ่งลุยลาย 

จํานว

เวทีที่ 1 

ลทุ่งลุยลาย 

43 

24 

9 

1 

77 

กรรมการสนท

ะเด็นคําถามส

น้ี 

รนํ้าให้เกิดปร

สัตว์ป่าและป่า

จุฬาภรณ์ 

นจุฬาภรณ์ ภ

 

บและปริมาณ

ความกังวลว่า

การจราจร/ขย

ทอง แสดงรา

นายน พ.ศ. 25

ภูมิ มีนายผจ

ม สรุปจํานวน

กรรมสนทนา

ยวข้องและอยู

) แสดงดังรูป

 และตําบล

วน (คน) 

เวททีี

ตําบลโน

44

15

5

1 

65

ทนากลุ่มเปิดโ

ส่งให้ผู้ดําเนิน

ระโยชน์สูงสุด 

าไม้ หน่วยงา

 ภายหลังการ

ณรถหนาแน่น 

าในช่วงที่มีกา

ยายไหล่ถนนใ

 

 4

ยละเอียด

557 เวลา  

จญ ก้งซุย  

นผู้เข้าร่วม

ากลุ่ม คือ 

ยู่ในตําบล 

ปที่ 4.4-7 

ลโนนทอง 

ที่ 2 

นนทอง 

4 

5 

 

 

5 

โอกาสให้

นรายการ 

 

าน/ชุมชน  

รก่อสร้าง 

 ประกอบ

รก่อสร้าง

ให้กว้างข้ึน

4-26 



 

 

รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 
 
 
 
มายังพื้น
 

 

กฟผ

รูปที

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

   
  (3) 
   
   

นที่ตําบลทุ่งลุย

.สนับสนุนงบปร

ที่ 4.4-7  บรร

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

- ให้พิจารณ
ประเด็นปัญห
- พิจารณา
- พิจารณา
ยลาย 

 

 

ระมาณในการพั

การอภิ

รยากาศการ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ณาผลกระทบ
หาอื่นๆ 
าให้ความช่วย
าความเป็นไปไ

พัฒนาแหล่งน้าํ

 

 

 

ภปิราย ซักถาม

สนทนากลุ่ม

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

บที่อาจเกิดขึ้น

ยเหลือเรื่องน้าํ
ได้ในการทําร

 

 

 

 

 

 

 แสดงความคิด

ม เวทีที่ 1 ตําบ

จังหวัดชัยภูม ิ

นได้กับสัตว์ป่า

าอุปโภคบริโภ
ะบบท่อส่งนํ้า

บรรย

 

 

 

ดเห็น และให้ข้อ

บลทุ่งลุยลาย

าและป่าไม้อย่า

คแก่ชุมชนต่า
าจากการสนาม

 

 

ากาศกิจกรรมส

 

 

 

เสนอแนะ 

ย วันที่ 26 มิถ

างรอบคอบ 

างๆ ในตําบลท
มกอล์ฟเข่ือน

สนทนากลุม่ 

ถุนายน พ.ศ

 

 4

ทุ่งลุยลาย 
จุฬาภรณ์ 

 

 

 

. 2557 

4-27 



 

 

รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

พ้ืนที่มีหิน

เพียงข้าม

 

 

 

จํานวน 53

และข้อเ

แบบสอบ

 

แบบสอบ

สูงสุดใน

เกษตรกร

เป็นตัวแท

 

แบบสอบ

โดยรับท

เหลือทร

ต้องการใ

ข้อมูลเพ่ิ

เรียงลําด

สิ่งแวดล้

โครงการ

จดหมาย

 

ความรู้ค

ทราบว่า

สําหรับค

ปานกลา

และการ

เท่ากัน ห

จะก่อให้เ

เช่น นํ้า 

เห็นด้วยก

เพ่ิงเข้าร่ว

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

   

นปูนค่อนข้าง

มคืน เมื่อหย่อ

   

   

 1.3) สรุป

3 คน (ไม่รวม ก

เสนอแนะ จํา

บถามความคิด

  (1) 

บถามความคิด

นระดับมัธยม

รรมมากที่สุด

ทนจากกลุ่มผู้น

  (2) 

บถามแสดงควา

ราบข้อมูลจา

าบจากหน่วย

ในการรับทรา

มเติมถึงร้อยล

ดับประเด็นท่ี

ล้อมร้อยละ 2

รร้อยละ 3.1 ส

ข่าวให้โดยตรง

  (3) 

ความเข้าใจต่อ

าจะมีการพัฒ

ความคิดเห็นที

างรวมกันเรียง

ผลิตไฟฟ้าด้ว

หากมีการดํา

เกิดผลประโย

 อากาศ เสียง

กับการพัฒนา

วมฟังการนําเส

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

- พิจารณา

งมาก และขอ

อน Submersib

- ขอรับกา

- พ้ืนที่ตําบ

ปผลแบบสอบ

กฟผ. และคณ

านวน 34 คน

ดเห็นได้ดังน้ี  

 ข้อมูลพื้นฐ

เห็นเป็นเพศชา

ศึกษาร้อยละ

ร้อยละ 70.6 

นําชุมชนมากที่

  การให้ข้อมู

ามคิดเห็นร้อย

าก กฟผ. มาก

ยงานท้องถิ่นแ

าบข้อมูลข่าวส

ละ 94.1 ซ่ึงแต

ต้องการทรา

5.0 ความก้า

สําหรับช่องทา

งร้อยละ 73.6

  ความรู้ความ

อโครงการโรง

ฒนาโครงการร

ที่มีต่อโครงกา

งตามลําดับจา

วยพลังนํ้ามีปร

เนินงานโครง

ชน์ต่อชุมชนร

ง และการจรา

าโครงการโรงไ

สนอรายละเอี

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

าปรับปรุงระบ

อให้ตรวจสอบ

ble pump ลงไ

รสนับสนุนด้า

บลทุ่งลุยลายไ

บถามความคิ

ณะผู้ศึกษา จํา

นหรือคิดเป็น

ฐานของผู้ต

ายร้อยละ 70.

ะ 41.2 และร

 รองลงมาคือ

สุดร้อยละ 41.

มูลข่าวสารแ

ยละ 91.2 เคยรั

กที่สุดร้อยละ 

และเพื่อนบ้าน

สารของโครงก

ต่ละคนจะมีปร

าบจากมากไป

วหน้าของการ

างท่ีสะดวกใน

6 และร้อยละ 

มเข้าใจต่อโค

งไฟฟ้าพลังนํ้า

ร้อยละ 73.5

ารเม่ือพิจารณ

ากมากไปน้อย

ระโยชน์ เป็นพ

การแล้วยังส

รวมร้อยละ 70

าจรต่อชุมชน

ไฟฟ้าพลังนํ้าท้

ยดโครงการเป็

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

บบนํ้าบาดาล

บบ่อบาดาล ภ

ไป ปรากฏว่าไ

านการขุดลอก

ไฟดับบ่อยท้ังๆ

คิดเห็น จา

านวน 24 คน) มี

นร้อยละ 64.

อบแบบสอ

6 และเป็นเพศ

ระดับประถมศึ

อรับราชการร้อ

.2 รองลงมาคือ

และการประ

รับทราบข้อมูล

 41.9 รองลงม

นที่เคยเข้าร่ว

การเพิ่มเติม พ

ระเด็นท่ีต้องก

ปน้อย ได้แก่ 

รดําเนินงานร้

นการรับทราบ

 20.6 ตามลําด

ครงการโรงไฟ

าท้ายเขื่อนจุฬ

5 ไม่ทราบร้อ

ณาในแต่ละปร

ย ได้แก่ การสน

พลังงานที่สะอ

สามารถประก

0.6 และโครงก

นรวมร้อยละ 4

ท้ายเข่ือนจุฬาภ

ป็นครั้งแรก (รู

จังหวัดชัยภูม ิ

ล และเพิ่มระบ

ภายหลังการ

ไม่มีนํ้าใต้ดินใ

กฝายตายุทธ 

ๆ ที่ชุมชนอยู่ใ

ากผู้เข้าร่วมป

มีผู้เข้าร่วมประ

.2 ของผู้เข้า

บถามความ

ศหญิงร้อยละ 

ศึกษา (ป.1-ป

อยละ 20.6 ผู้

อกลุ่มของประ

ะชาสัมพันธ์

ลเกี่ยวกับโครง

มาคือ ผู้นําชุม

วมประชุมในค

 พบว่า ผู้ตอบ

การทราบอย่า

 ผลประโยชน์

ร้อยละ 12.5 แ

บ/ส่งผ่านข้อมูล

ดับ (รูปที่ 4.4

ฟฟ้าพลังนํ้าท้

ฬาภรณ์น้ัน ผู้

ยละ 20.6 ส่

ระเด็นท่ีมีการ

นทนากลุ่มช่ว

อาดและเป็นมิ

อบอาชีพได้ต

การจะก่อให้เก

 41.2 ทั้งน้ี ผู้เ

ภรณ์ร้อยละ 9

รูปที่ 4.4-9) 

บบกรองน้ํา เ

เป่าบ่อ เน่ือง

ห้สูบขึ้นมาใช้ 

 

ใกล้แหล่งผลิต

ระชุมท่ีเป็นตัว

ะชุมตอบแบบ

ร่วมประชุม 

มคิดเห็น ผู้ เ

 29.4 อายุเฉล่ี

ป.6) ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมประช

ะชาชนทั่วไปทีอ่

โครงการ ผู้

งการ “ก่อน” ก

มชนแจ้งให้ทร

ครั้งท่ีผ่านมา 

แบบสอบถาม

งน้อยหน่ึงประ

น์โครงการร้อ

และสุดท้ายเรื่

ลคือ แจ้งผ่าน

-8) 

ท้ายเข่ือนจุฬา

เข้าร่วมประชุ

สวนท่ีเหลือไม่

รแสดงความคิ

ยสร้างความเ

มิตรต่อสิ่งแวด

ตามเดิมรวมร้

กิดผลกระทบ

เข้าร่วมประชุ

94.1 ส่วนท่ีเห

 เน่ืองจากนํ้าบ

งจากระยะเวล

 

ตกระแสไฟฟ้า

ัวแทนจากพ้ืน

บสอบถามควา

 สรุปผลการวิ

ข้าร่วมประช

ลีย 48.5 ปี จบ

 32.3 ประก

ชุมที่ตอบแบบ

อยู่ในพ้ืนที่ร้อย

ผู้เข้าร่วมประช

การประชุมครั้

ราบร้อยละ 38

 เม่ือสอบถาม

มมีความต้องก

ะเด็นหรือมาก

อยละ 53.1 ผ

รื่องแผนการดํ

นผู้นําชุมชนแ

าภรณ์ สําหรั

ชุมท่ีตอบแบบ

ม่ได้แสดงควา

คิดเห็นในระดั

เข้าใจเกี่ยวกับ

ดล้อมรวมร้อ

อยละ 85.3 

บด้านลบต่อส่ิง

ชมท่ีตอบแบบ

ลือยังไม่แน่ใจ
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บาดาลใน

ลาผ่านไป

า 

นที่โดยตรง

ามคิดเห็น

วิเคราะห์

ชุมท่ีตอบ

การศึกษา

อบอาชีพ

บสอบถาม

ยละ 29.4  

ชุมท่ีตอบ

ั้งน้ีมาแล้ว  

8.7 ส่วนที่

มถึงความ

การทราบ

กกว่า โดย

ผลกระทบ

ดําเนินงาน

ละการส่ง

ับประเด็น

บสอบถาม 

ามคิดเห็น     

ดับมากถึง    

บโครงการ 

ยละ 94.1 

 โครงการ     

งแวดล้อม 

สอบถาม     

จเน่ืองจาก
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 

 

 

 

รูปที่ 4.4-8

   

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 

8 การให้ข้อมู

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

 

 

มูลข่าวสารแล

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

 

 

 

ละการประชา

จังหวัดชัยภูม ิ

าสัมพันธ์โครงงการในตําบล

 

ลทุ่งลุยลาย 

 

 4
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที ่

  

 

 

คิดเห็นต่

ผู้ตอบแบ

เข้าใจมา

แล้วเสร็จ

จุฬาภรณ

ข้อมูลโคร

ได้ระบุว่า

 

 

 
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 4.4-9 ควา

ในตํ

  (4) ข

ต่อการจัดสนท

บบสอบถามร้อ

กร้อยละ 17.7

จจะเกิดอะไรข้ึน

ณ์จากการปร

รงการให้กับส

ามีความสนใจ

   

   

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ามรู้ความเข้าใ

ตาํบลทุ่งลุยลา

 ข้อคิดเห็นต่อ

ทนากลุ่มในป

อยละ 97.1 มีค

7 ส่วนที่เหลือ

นบ้าง อย่างไร

ระชุมผู้ตอบแ

สมาชิกในครอ

จที่จะเข้าร่วมก

 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ใจและความคิ

าย 

อการจัดสนท

ประเด็นต่างๆ 

ความรู้ความเข้

 (ร้อยละ 2.9

รก็ตาม หลังจา

แบบสอบถาม

อบครัว เพื่อนบ้

การประชุมใน

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

คิดเห็นต่อโค

ทนากลุ่ม ผู้เ

 กล่าวคือ หล

ข้าใจในโครงก

) ยังมีความไม

ากท่ีได้รับทราบ

มทั้งหมดมีคว

บ้าน และเพื่อน

นครั้งต่อไปร้อย

จังหวัดชัยภูม ิ

ครงการโรงไฟ

ข ้าร่วมประชุม

ลังจากที่รับฟั

การเพิ่มข้ึน โดย

ม่แน่ใจในข้อมู

บข้อมูลเกี่ยวกั

วามยินดีและ

นร่วมงาน ได้ร

ยละ 97.1 (รูป

ฟ้าพลังนํ้าทา้

มที่ตอบแบบส

ฟังการนําเสน

ยส่วนใหญ่มีค

ลที่นําเสนอว่า

กับโครงการโรง

ยินดีมาก  ที่จ

รับทราบข้อมูล

ปที่ 4.4-10) 

ายเข่ือนจฬุา

สอบถามได้แส

นอของวิทยาก

ความเข้าใจร้อ

าภายหลังการ

งไฟฟ้าพลังนํ้า

จะช่วยประชา

ลดังกล่าว นอ

 

 4

าภรณ ์

สดงความ

กรแล้วน้ัน 

ยละ 79.4 

รก่อสร้าง    

าท้ายเขื่อน

าสัมพันธ์ 

อกจากน้ัน
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

 

 

 

 

 

ณ ห้องป

นายกอง

ผู้เข้าร่วม

 

ประชาช

ตําบลโน

ประกอบ

 

การสนท

การชี้แจง

 

 

ใช้น้ําได้ต

 

 

 

แต่ขอให้พ

ต่อชุมชน

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

รูปที ่

2) เวทีที่ 2 พ

ระชุมองค์การ

งค์การบริหาร

มกิจกรรมสนท

 2.1) ผู้เข้

ชน ผู้นําชุมชน

นนทอง รวมจํา

 และรูปที่ 4.4

 2.2) สรุ

ทนาได้แสดงค

งโดยคณะผู้ศึ

  (1) 

   

ตามปกติและไ

  (2) 

   

   

พิจารณาเรื่อง

นและพื้นที่เกษ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 4.4-10 ข้อคิ

 พื้นที่ตําบลโน

รบริหารส่วนตํา

รส่วนตําบลโน

ทนากลุ่มและส

ข้าร่วมประช

น หน่วยราชก

านวนผู้เข้าร่ว

4-11 (ลายมือ

รปประเด็นก

ความคิดเห็นอ

ศกษามีประเด็น

ประเด็นสนับ

- เห็นด้วยก

ไม่ส่งผลกระท

ประเด็นเกี่ยว

- การผลิตก

- การก่อส

งการปล่อยนํ้า

ษตร 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ดเห็นต่อการ

นนทอง ดําเนิน

าบลโนนทอง อ

นนทอง ให้เกี

สรุปประเด็นค

ชุม กลุ่มเป้าห

การในระดับ

มกิจกรรมจํา

อชื่อผู้เข้าร่วมป

การอภิปราย

อย่างเสรี โดย

นสําคัญด้านต

สนุนการพัฒน

กับการพัฒนา

ทบต่อสิ่งแวดล้

วกับโครงการโ

กระแสไฟฟ้าต้

สร้างโรงไฟฟ้า

าจากเขื่อนจุฬ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

 

 

 

 

รจดักิจกรรมส

นการเม่ือวันศุก

อําเภอเกษตรส

กียรติมากล่าว

ความคิดเห็นใน

หมายที่เน้นแ

ท้องถิ่น ซ่ึงเ

านวน 65 คน 

ประชุมแสดงใ

ย การจัดกิจ

มีการเขียนปร

ต่างๆ สรุปได้ด

นาโครงการ 

าโครงการ เพ

ล้อม 

โรงไฟฟ้าพลัง

ต้องใช้นํ้าตลอด

าพลังนํ้าท้าย

ฬาภรณ์ และเขื

จังหวัดชัยภูม ิ

สนทนากลุ่มใ

กร์ที่ 27 มิถุนา

สมบูรณ์ จังหวั

วต้อนรับผู้เข้า

นห้องประชุม

และให้ความส

ป็นตัวแทนขอ

 (รวม กฟผ. แ

ในภาคผนวก

กรรมการสน

ระเด็นคําถาม

ดังน้ี 

พราะมีการบริห

นํ้าท้ายเขื่อนจ

ดทั้งปีจะมีปริม

เข่ือนจุฬาภรณ

ขื่อนห้วยกุ่มแ

 

ในตาํบลทุ่งลุ

ายน พ.ศ. 255

วัดชัยภูมิ มีนา

าร่วมการสนท

ดังน้ี 

สําคัญในกิจก

องประชาชน

และคณะผู้ศึก

ก 10) 

นทนากลุ่มเปิ

มส่งให้ผู้ดําเนิ

หารจัดการนํ้า

จุฬาภรณ์ 

มาณนํ้าท่ีใช้ในก

ณ์ ไม่ก่อให้เกิ

บบฉับพลันเพื

ลุยลาย 

57 เวลา 09.00

ายสมาน สุธรร

ทนากลุ่ม สรุ

กรรมสนทนา

นที่เกี่ยวข้องแ

กษา) ดูตาราง

ปดโอกาสให้ผ

นินรายการ รว

้าที่ดีเกษตรกร

การผลิตเพียงพ

กิดผลกระทบ

พื่อหลีกเลี่ยงผ
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0-12.00 น. 

รมาภิวัฒน์ 

รุปจํานวน

ากลุ่ม คือ 

และอยู่ใน 

งที่ 4.4-4 

ผู้เข้าร่วม 

วมท้ังได้มี 

รสามารถ

พอหรือไม่

กับชุมชน  

ผลกระทบ
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

รูป

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

นายก อ

การลงทะ
 

 

ปที่ 4.4-11 บร

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 

 

บต. กล่าวต้อนร

 

ะเบียนร่วมกิจกร

 

 

การอภิ

รรยากาศการ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

รับ 

รรม 

ปราย ซักถาม 

รสนทนากลุ่ม

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

 

 

 

 

 แสดงความคิดเ
 

มเวทีที ่2 ตาํบ

จังหวัดชัยภูม ิ

บรรยา

บรรยา

 

 

เห็น และให้ข้อเส

บลโนนทอง วั

 

 

กาศกิจกรรมสน

 

กาศกิจกรรมสน

สนอแนะ 

วนัที่ 27 มิถุน

นทนากลุม่ 

นทนากลุม่ 
 

 

นายน พ.ศ. 25

 

 4

 

 

 

 

557 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

 

 

ด้านต่างๆ

 

การปลูก

 

(ไม่รวมผู้

มีผู้เข้าร่ว

ของผู้เข้า

 

แบบสอบ

สูงสุดใน

เกษตรกร

เป็นตัวแ

ประชาชน

ส่วนใหญ

ร้อยละ 7
 
 

 
 

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

  (3) 

   

   

   

ๆ กับชุมชนอย

   

ป่าในพื้นที่ตํา

 2.3) สรุป

ผู้แทนหน่วยง

วมประชุมตอ

าร่วมประชุม ผ

  (1) 

บถามความคิด

นระดับมัธยม ึ

รรมมากที่สุด

แทนจากกลุ่ม

นทั่วไปที่อยู่ใน

ญ่ใช้จากลํานํ้า

76.7 ส่วนที่เหลื

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ประเด็นปัญห

- การระบา

- ขอให้พิจ

- ตําบลโน

ย่างไรบ้าง 

- ขอรับการ

บลโนนทองซ่ึ

ปผลแบบสอ

านท่ีรับผิดชอ

บแบบสอบถา

ผลการวิเคราะ

ข้อมูลพื้นฐ

ดเห็นเป็นเพศช

ศึกษาร้อยละ

ดร้อยละ 83.9

มผู้นําชุมชนม

นพ้ืนที่ร้อยละ

พรม แต่มีบา

ลือใช้เพื่อการอ

รูปที่ 4.4-12

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

หาอื่นๆ 

ายน้ําลงสู่ลําน

ารณาสนับสน

นนทอง เป็นพ้ื

รสนับสนุนจาก

ซงอยู่ท้ายเข่ือน

อบถามความ

อบการจัดทํา

ามความคิดเห

ะห์แบบสอบถา

านของผู้ตอ

ชายร้อยละ 96

ะ 61.3 และร

 รองลงมาคือ

ากท่ีสุดร้อย

ะ 22.6 เท่ากัน

งส่วนใช้จากห้

อุปโภค-บริโภ
 

2 ข้อมูลการใช้

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

นํ้าเชิญและลํา

นุนโครงการสู

พ้ืนท่ีชุมชนท้า

ก กฟผ. เรื่องน

นห้วยกุ่ม 

มคิดเห็น ผู้เข้า

ารายงานการ ิ

ห็นและข้อเสน

ามความคิดเห็

อบแบบสอบ

6.8 และเป็นเพ

ระดับประถมศึ

อรับราชการร้

ละ 51.6 รอ

น ในปัจจุบันมี

ห้วยลิ้นควาย 

ภค และการท่อ

ช้ประโยชน์จ

จังหวัดชัยภูม ิ

านํ้าพรม ปัจจุ

สูบน้ําด้วยไฟให

ายเข่ือนจุฬาภ

นํ้าเพ่ือการเกษ

าร่วมประชุมที

วิเคราะห์ผลก

นอแนะ จํานว

ห็นสามารถสรุ

บถามความ

พศหญิงร้อยละ

ศึกษา (ป.1-ป

อยละ 12.9 ผู้

องลงมาคือกล

มีการใช้ประโย

 โดยเป็นการใ

องเท่ียว (รูปที่

ากลํานํ้าในตํ

จุบันใช้สัดส่วน

ห้แก่เกษตรกร

ภรณ์ กฟผ. มี

ตรและระบบป

ที่เป็นตัวแทนจ

กระทบสิ่งแว

วน 31 คน หรื

ปได้ดังน้ี  

มคิดเห็น ผู้ เข

ะ 3.2 อายุเฉล่ี

ป.6) ร้อยละ 

ผู้เข้าร่วมประช

ลุ่มของหน่วย

ชน์จากลํานํ้าใ

ใช้ประโยชน์เพื

ที่ 4.4-12) 

าบลโนนทอง

นเท่าใด 

รในพื้นที่ตําบล

มีแนวทางให้ส

ประปา และกา

จากพ้ืนที่โดยต

ดล้อมจํานวน

รือคิดเป็นร้อย

ข้าร่วมประช

ลีย 51.5 ปี จบก

 25.8 ประก

ชุมที่ตอบแบบ

ยงานระดับตํ

ในท้องถิ่นร้อย

พื่อการเกษตร

ง 

 

 4

ลโนนทอง 

สนับสนุน 

ารส่งเสริม

รง 50 คน 

น 24 คน)     

ยละ 62.0 

ชุมท่ีตอบ

การศึกษา

อบอาชีพ

บสอบถาม 

ตําบลและ

ยละ 96.8 

รมากที่สุด 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

ประเด็น

แบบสอบ

โดยรับท

จากหน่ว

รับทราบ

ร้อยละ 9

ที่ต้องการ

ผลกระท

ช่องทางที

70.9 และ

 

ความรู้ค

ทราบว่า

สําหรับค

ปานกลา

การผลิตไ

โครงการแ

ในระดับป

จะก่อให้เ

ทั้งน้ี ผู้เข้า

(รูปที่ 4.4
 
 

 

ต่อการจั

แบบสอบ

โครงการโ

ที่จะช่วย

ข้อมูลดัง

 

คณะผู้ศึก

(ภาคผน

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

  (2) 

ที่เกี่ยวข้องกับ

บถามแสดงควา

ราบข้อมูลจา

วยงานท้องถิ่น

ข้อมูลข่าวสาร

90.3 ซ่ึงแต่ละ

รทราบจากมา

ทบส่ิงแวดล้อม

ที่สะดวกในกา

ะร้อยละ 19.4 

  (3) 

ความเข้าใจต่อ

าจะมีการพัฒ

ความคิดเห็นที

างรวมกันเรียง

ไฟฟ้าด้วยพลั

แล้วยังสามารถ

ปานกลางถึงมา

เกิดผลกระทบ

าร่วมประชุมที

4-14) 

  (4)  

จัดสนทนากลุ่

บถามทุกคนมี

โรงไฟฟ้าพลัง

ประชาสัมพัน

กล่าว นอกจา

  ทั้งน้ี

กษาได้แจ้งผล

นวก 10) ส่งทา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 การให้ข้อมูล

ับการให้ข้อมู

ามคิดเห็นร้อย

ากผู้นําชุมชนม

นและเพื่อนบ้า

รของโครงการ

คนจะมีประเด็

ากไปน้อย ได้แ

มร้อยละ 21.4

ารรับทราบ/ส่ง

 ตามลําดับ (รู

 ความรู้ความ

อโครงการโรง

ฒนาโครงการ

ที่มีต่อโครงกา

งตามลําดับจา

ลังนํ้ามีประโยช

ถประกอบอาชี

าก รองลงมาคื

บด้านลบต่อสิ่

ที่ตอบแบบสอบ

 ข้อคิดเห็นต่อ

ลมในประเด็น

มีความรู้ความ

นํ้าท้ายเขื่อนจ

นธ์ข้อมูลโครง

ากน้ันทุกคนยั

น้ ภายหลังการจ

ลสรุปการสนท

างไปรษณีย์ให้

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ลข่าวสารและ

ลข่าวสารแล

ยละ 83.9 เคยรั

มากท่ีสุดร้อย

านท่ีเคยเข้าร่ว

รเพ่ิมเติม พบ

ด็นท่ีต้องการท

แก่ แผนการดํา

4 และสุดท้าย

งผ่านข้อมูลคื

รูปที่ 4.4-13) 

มเข้าใจต่อโคร

งไฟฟ้าพลังนํ้า

ร้อยละ 67.7

ารเม่ือพิจารณ

ากมากไปน้อย

ชน์ เป็นพลังงา

ชพได้ตามเดิมทั้

คือ โครงการจะ

สงแวดล้อม เช่

บถามทุกคนเห็น

อการจัดสนทน

ต่างๆ กล่าวคื

มเข้าใจในโครง

จุฬาภรณ์จากก

งการให้กับสม

ยังสนใจที่จะเข้

จัดกิจกรรมกา

ทนากลุ่มของทั้

ห้กับผู้เข้าร่วม

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ะการประชา

ะการประชาส

รับทราบข้อมูล

ยละ 65.4 รอง

วมประชุมในค

บว่า ผู้ตอบแบบ

ทราบอย่างน้อย

าเนินงานโครง

ยเรื่องความก้า

อ แจ้งผ่านผู้น

 

รงการโรงไฟ

าท้ายเขื่อนจุฬ

7 ไม่ทราบร้อ

ณาในแต่ละปร

ย ได้แก่ การสน

านท่ีสะอาดแล

ทั้ง 3 ประเด็นน้ี

ะก่อให้เกิดผล

ชน นํ้า อากาศ

นด้วยกับการพ

นากลุ่ม ผู้เข้าร

คือ หลังจากที

งการดีข้ึน อย

การประชุมผู้ต

มาชิกในครอบ

ข้าร่วมการปร

ารสนทนากลุ่ม

ทั้ง 2 พ้ืนที่แก่ก

การสนทนาแ

จังหวัดชัยภูม ิ

สัมพันธ์โครง

สัมพันธ์โครง

ลเกี่ยวกับโครง

งลงมาคือ กฟ

ครั้งท่ีผ่านมา เ

บสอบถามมีค

ยหน่ึงประเด็น

การร้อยละ 39

าวหน้าของกา

นําชุมชนและก

ฟ้าพลังนํ้าท้า

ฬาภรณ์น้ัน ผู้

ยละ 25.8 ส่

ระเด็นท่ีมีการ

นทนากลุ่มช่ว

ละเป็นมิตรต่อสิ

น้ี ผู้ตอบแบบป

ลประโยชน์ต่อช

ศ เสียง และกา

พัฒนาโครงกา

ร่วมประชุมท่ีต

ที่รับฟังการนํ

ย่างไรก็ตาม ห

ตอบแบบสอบ

บครัว เพ่ือนบ้

ะชุมในครั้งต่อ

มในพ้ืนที่ตําบล

กลุ่มเป้าหมาย

และกลุ่มเป้าหม

งการ จากกา

การ พบว่า ผู้

งการ “ก่อน” ก

ฟผ. ร้อยละ 1

เม่ือสอบถามถึ

ความต้องการ

นหรอืมากกว่า 

9.3 ผลประโยช

ารดําเนินงาน

การส่งจดหมา

ายเข่ือนจุฬา

เข้าร่วมประชุ

สวนท่ีเหลือไม่

รแสดงความคิ

ยสร้างความเ

สิ่งแวดล้อม แ

ระเมินทุกคนมี

ชุมชนรวมร้อย

ารจราจรต่อชุ

ารโรงไฟฟ้าพลั

ตอบแบบสอบถ

นําเสนอของวิ

หลังจากที่ได้รั

ถามทุกคนมีค

บ้าน และเพื่อ

อไป (รูปที่ 4.4

ทุ่งลุยลายและ

ยโดยจัดทําเป็น

มายที่เชิญมา

ารตอบแบบสอ

ผู้เข้าร่วมประ

การประชุมครั้

19.2 ส่วนที่เห

ถึงความต้องก

รทราบข้อมูลเพ

 โดยเรียงลําดั

ชน์โครงการร้อ

นร้อยละ 17.9

ายข่าวให้โดยต

าภรณ์ สําหรั

ชุมท่ีตอบแบบ

ม่ได้แสดงควา

คิดเห็นในระดั

เข้าใจเกี่ยวกับ

และหากมีการด

มีความเห็นสอด

ยละ 96.8 และ

ชุมชนรวมร้อย

ลังนํ้าท้ายเขื่อน

ถามได้แสดงคว

ทยากรแล้วนั

รับทราบข้อมูล

ความยินดีและ

อนร่วมงาน ได้

4-15) 

ะตําบลโนนทอง

นจดหมายข่าว

เข้าร่วมทุกท่า

 

 4

อบถามใน

ชุมท่ีตอบ

ั้งน้ีมาแล้ว 

หลือทราบ

การในการ

พิ่มเติมถึง

ดับประเด็น

อยละ 32.1 

9 สําหรับ

ตรงร้อยละ 

ับประเด็น

บสอบถาม 

ามคิดเห็น     

ดับมากถึง   

บโครงการ  

ดําเนินการ

ดคล้องกัน

ะโครงการ

ยละ 38.8 

นจุฬาภรณ์ 

วามคิดเห็น

น้ัน ผู้ตอบ

ลเกี่ยวกับ

ะยินดีมาก

ด้รับทราบ

งแล้วเสร็จ 

วฉบับท่ี 2 

าน  
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วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.4-

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 

13 การให้ข้อ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

 

อมูลข่าวสารแ

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

และการประช

จังหวัดชัยภูม ิ

ชาสัมพันธโ์ครรงการในตําบบลโนนทอง 

 

 4
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 
 
 

รูปที่

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ที 4.4-14 ควา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ามรู้ความเข้าใ

รูปที่ 4.4-15 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

 

ใจและความคิ

ใน

 ข้อคิดเห็นต่

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

คิดเห็นต่อโค

นตําบลโนนท

 

ตอการจดัสนท

จังหวัดชัยภูม ิ

ครงการโรงไฟ

ทอง 

ทนากลุ่มในตํ

ฟ้าพลังนํ้าทา้

ตาํบลโนนทอง

 
ายเข่ือนจฬุา

ง 

 

 4

 

าภรณ ์
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

4.4.5 

 

 

จุฬาภรณ

คุณภาพสิ

 

สร้างควา

 

พัฒนาโค
 

 

 

 

สําคัญใน

ชุมชนทั้ง

ประชุมรั

ประชุมอย

 

เวลา 9.0

เพ่ือเผยแ

ผลกระทบ

รวมทั้งรับ

ท้ายเขื่อน

การประช

ขั้นตอนก

 

ความคิด

 

กลุ่มเป้า

ประเมินผ

133 คน 

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

การจัดประ

4.4.5.1 วัตถุ

1) เพ่ือนําเส

ณ์ พร้อมทั้งเส

สิ่งแวดล้อมที่

2)  เพื่อเผยแ

ามเข้าใจที่ถูก

3) เพ่ือรับฟั

ครงการโรงไฟ
 

4.4.5.2 ผลก

ก่อนการจัดป

นท้องถ่ิน ระหว

งในตําบลโนน

ับฟัง ความคิ

ย่างเป็นทางกา

การจัดประชุม

00-12.00 น. 

แพร่ ประชาสั

บสิ่งแวดล้อม 

บฟังความคิด

นจุฬาภรณ์ โด

ชุม และนายวิ

การดําเนินงาน

สรุปจํานวน

ดเห็นของผู้เข้า

1) ผู้เข้าร่ว

าหมายเข้าร่ว

ผลกระทบสิ่ง

 ดังน้ี (ตารางท

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ะชุมรับฟังค

ถุประสงค์การ

สนอสรุปผลก

สนอมาตรการ

สําคัญแก่ประ

แพร่ ประชาสัม

ต้องเกี่ยวกับก

ฟังความคิดเห็

ฟฟ้าพลังน้ําท้า

การดําเนินงา

ประชุมรับฟังค

ว่างวันท่ี 14-1

ทองและตําบ

คิดเห็นของปร

ารแก่ผู้นําชุมช

มรับฟังความคิ

 ณ อาคารปร

สัมพันธ์ข้อมูล

 และติดตามต

เห็น และข้อเส

ดยได้รับเกียร

วิวัฒน์  แสงเพิ

นแสดงในภาค

ผู้เข้าร่วมปร

าร่วมประชุม ด

วมประชุม ก

มการประชุม

แวดล้อมทาง

ที่ 4.4-5 และ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ความคิดเหน็

รจัดประชุม 

การศึกษาวิเค

ป้องกันแก้ไขแ

ะชาชนท้องถิ่น

ัมพันธ์ข้อมูลโ

การพัฒนาโคร

น และข้อเสน

ายเขื่อนจุฬาภ

าน 

ความคิดเห็นขอ

16 ตุลาคม พ.

ลทุ่งลุยลาย 

ระชาชน ครั้งที

ชนแล้ว) 

คิดเห็นของปร

ะชุม-สัมมนา

ลโครงการ สรุ

ตรวจสอบผลกร

สนอแนะเพ่ิมเติ

ติจากนายเจน

พิ่ม หัวหน้ากอ

คผนวก 10) 

ระชุม ข้อคิดเ

ดังน้ี 

การประชุมรั

มครอบคลุมทั้

สังคมของ สผ

ะรูปที่ 4.4-16

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

นของประช
 

 

คราะห์ผลกระ

และลดผลกร

นและภาคส่วน

โครงการไปยัง

รงการ 

นอแนะเพ่ิมเติ

ภรณ์ 

องประชาชน 

ศ. 2557 โดย

เพ่ือประชาสัม

ที่ 2 (เป็นการ

ระชาชนครั้งท่ี 

า เขื่อนจุฬาภร

รุปผลการประ

ระทบสิ่งแวดล้

ติมจากทุกภา

นเจตน์  เจนน

องโรงไฟฟ้าเขื

เห็นและข้อเ

ับฟังความคิ

ทั้ง 7 กลุ่ม ตา

ผ. มีผู้แทนจาก

6) 

จังหวัดชัยภูม ิ

ชาชน ครั้งที่

ะทบสิ่งแวดล้อ

ะทบสิ่งแวดล้

นที่เกี่ยวข้อง 

งประชาชนท้อ

มจากประชา

 ครั้งท่ี 2 ได้เ

ยเข้าพบกลุ่มอ

มพันธ์ข่าวสาร

รเชิญประชุม

 2 ดําเนินการ

รณ์ อําเภอคอ

ะเมินผลกระท

ล้อมแก่ประชา

คส่วน ที่มีต่อก

นาวิน นายอํา

ขื่อนจุฬาภรณ์

สนอแนะ แล

คดเห็นของปร

ามแนวทางก

กภาคส่วนต่า

ที่ 2 

อมโครงการไ

อม และมาตร

องถิ่นและภาค

ชน และภาคส

เข้าพบกับกลุ่ม

องค์กรปกครอ

รการจัดประชุม

ด้วยตนเอง ห

รเม่ือวันพุธท่ี 2

อนสาร จังหวัด

ทบและมาตร

ชนในพ้ืนที่ อง

การพัฒนาโค

เภอคอนสาร 

ณ์ เป็นผู้กล่าวร

ละผลการวิเค

ระชาชนครั้ง

ารมีส่วนร่วม

งๆ เข้าร่วมป

ไฟฟ้าพลังนํ้าท

รการติดตามต

คส่วนต่างๆ อั

ส่วนท่ีเกี่ยวข้อ

มผู้นําชุมชน แ

องส่วนท้องถิ่น

มและเรียนเชิ

หลังจากส่งหน

29 ตุลาคม พ

ดชัยภูมิ มีวัตถ

รการป้องกัน 

งค์กรและภาค

รงการโรงไฟฟ

 เป็นประธาน

รายงาน (รา

คราะห์แบบส

งที่  2 ได้มีหนั

มของประชาช

ระชุมครบทุก

 

 4

ท้ายเขื่อน

ตรวจสอบ

ันเป็นการ

องต่อการ

และบุคคล

นและผู้นํา

ญเข้าร่วม

นังสือเชิญ

พ.ศ. 2557 

ถุประสงค์

 แก้ไข ลด

ส่วนต่างๆ 

ฟ้าพลังนํ้า

กล่าวเปิด

ยละเอียด

สอบถาม 

ังสือเชิญ

ชนในการ

กกลุ่มรวม 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ผูจ้ัดการ

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

นายเจ

นายอําเภอคอน

นาย

รโครงการ/ผูชํ้าน

รูปที่ 4.

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

จนเจตน ์ เจนนา

นสาร กล่าวเปิด

ยชูลิต  วัชรสนิธ์

นาญการสิ่งแวด

4-16 บรรยา

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ลงทะ

ชม

าวิน 

ดการประชุม 

ธุ ์

ดล้อม นาํเสนอข้

ากาศการประ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 
ะเบียนเข้าร่วมป

 
มบอร์ดนิทรรศก

 

หวั

 

ข้อมูล ผู้

ะชุมรับฟังคว

จังหวัดชัยภูม ิ

ประชุม 

การ 

วหนา้กองโรงไฟ

ผ

เ้ชี่ยวชาญดา้นกา

วามคิดเห็นข

นายวิวัฒน ์ แส

ฟ้าพลังน้าํเขื่อน

ผศ.ชัชวาล  กีรติ

ารมสีว่นรว่มของ

ของประชาชน

สงเพิ่ม 

นจุฬาภรณ์ กลา่

ตวิรสกุล 

งประชาชน ผูด้าํเนิ

น คร้ังที่ 2  

 

 4

 

 

 

าวรายงาน 

นนิรายการ 
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

รูปที่ 4.4-

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ถ่ายภาพร

การอภิ

16 บรรยากา

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

 
ร่วมกันกับนายอ

 

 
รับฟังกา

 

 

 
ภปิราย ซักถาม 

าศการประชุ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

อําเภอคอนสาร 

ารนาํเสนอข้อมูล

 แสดงความคิดเ

ชมรับฟังความ

จังหวัดชัยภูม ิ

 
 กฟผ. และตัวแ

 

 
ลโครงการ 

 

 

 
เห็น และให้ข้อเส

มคิดเห็นของ

แทนท้องถิ่น 

 

 
สนอแนะ 

ประชาชน คคร้ังที่ 2 (ต่อ)

 

 4
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที่

 

1. ประ

  1.1 

  1.2 

2. หนว่

3. หนว่

4. หนว่

5. สถา

6. ประ

7. สื่อม

 
 

 

ของผู้แทน

โดยการพ

ช้ีแจงโดย
 

ตารางที่

ปร

 ประ

 1) 

ภาคส่วน

ตําบลโน

พลังน้ําท

ผลกระท

 2) 

ท้องถิ่นก

 3) 

พิจารณา

การขนส

คับแคบ อ

ช่วยปรับ

หลบหลีก

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ท 4.4-5  จําน

  เมื่อ

ะชาชนในพื้นทีศ่ึก

ตําบลทุง่ลุยลาย 

 ตําบลโนนทอง 

วยงานรับผิดชอบ

วยงานพิจารณาร

วยงานราชการใน

าบันการศึกษา อ

ะชาชนที่สนใจโคร

มวลชน 

2) สรุปประ

นส่วนราชการ

พูดในที่ประชมุ

ยคณะผู้ศึกษา

ท 4.4-6 สรุป

ของ

ระเด็นคําถาม/

ะเด็นเกี่ยวกบัโ

ผู้ เข้าร่วมปร

นต่างๆ โดยเฉ

นนทอง เห็นด้ว

ท้ายเขื่อนจุฬา

ทบต่อสิ่งแวดล้อ

การว่าจ้างแร

ก่อน  

การขนส่งวัส

าดําเนนิการในช่ว

ส่งผ่านชุมชน ส

 อาจกอ่ใหเ้กดิอุบั

บปรุงสภาพถนน

ก/สวนทางกันได้

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นวนผู้เข้าร่วม

วันที่ 29 ตุลา

กลุม่

กษาโครงการ 

 

บจัดทํารายงาน E

รายงาน  EIA 

นระดบัต่างๆ 

องค์กรภาคประชา

รงการ 

ะเด็นความคิ

ร และผู้แทนภา

ม (มีการบันทึ

ามีประเด็นสํา

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

/ข้อคิดเห็นและ

โครงการโรงไฟ

ระชุมรับฟังคว

พาะกลุ่มพื้นที่

วยกับการพัฒน

าภรณ์  และมี

อมและเป็นโครง

รงงาน ขอให้พิจ

สดุอุปกรณ์ต่าง

วงเวลากลางคืน

สภาพถนนในพื้น

บัติเหตุได้ จึงขอใ

นและขยายไหล่ท

ด้อย่างสะดวก 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

มประชุมรับฟั

าคม พ.ศ. 25

มเป้าหมาย  

EIA (กฟผ. และคณ

าชน 

รวม 

คิดเห็นในห้อ

าคส่วนต่างๆ ท

กเสียง) และก

คัญด้านต่างๆ

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 2  

ะข้อเสนอแนะ 

ฟฟ้าพลังน้ําทา้ย

วามคิดเห็นที่ม

ตําบลทุ่งลุยลา

นาโครงการโรง

ความคิดเห็นว

การที่มีประโยช

จารณาว่าจ้างแ

งๆ ในการก่อส

น เน่ืองจากแนวเ

นที่ชํารุดและไห

ให ้กฟผ. เขื่อนจุฬ

ทางเพื่อให้รถส

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ฟังความคิดเห็

557 

ณะผู้ศึกษา) 

องประชุม กา

ที่เข้าร่วมประ

การเขียนประเ

ๆ สรุปได้ดังตา

น และการตอ

 ก

ยเขื่อนจุฬาภร

มาจาก 

ายและ

งไฟฟ้า 

ว่าไม่มี

ชน ์ 

 

แรงงาน  ก

ปฏบัิติ

สร้างให้

เส้นทาง

หล่ทาง 

ฬาภรณ ์

สามารถ

 1

ต่อผล

ป้องกั

ควบคุ

เฉพา

มองเ

การป

เครื่อง

ขนส่ง

จังหวัดชัยภูม ิ

หน็ของประช

ารแสดงความ

ะชุม ซ่ึงเปิดโอ

เด็นคําถามส่ง

ารางที ่4.4-6

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

รณ์ 

กฟผ.จะพิจาร

ติงานในภารกจิ/กิ

) ในการป้องก

ลกระทบด้านกา

กัน แก้ไข และล

คุม/จํากัดความ

ะช่วงเวลากลาง

เห็นที่ ชัดเจน แ

ปฏิ บัติตามกฎ

งหมายจราจรให

 เป็นต้น 

ชาชน คร้ังที่ 2

จ

 

 

คิดเห็นและข้อ

อกาสให้แสดง

งให้ผู้ดําเนินรา

6  

จากการประช

ถาม/การนําไปป

ณาว่าจ้างแรง

กิจกรรมที่ไมจ่ําเป็

กัน แก้ไข ลดข้อ

ารคมนาคมขนส

ดผลกระทบสิ่ง

เร็วของยานพา

งวัน (เพ่ือความ

และหลีกเลี่ยง

ฎจราจร  อย่า

ห้ชัดเจน และกา

 2  

จํานวน (คน)  

47 

        2

         2

38 

2 

28 

2 

14 

2 

133 

อเสนอแนะต่อ

งความคิดเห็น

ายการ รวมทั้

ชุมรับฟังควา

ประกอบการพิจ

งงานท้องถิ่นสํา

ป็นตอ้งใชเ้ทคนิค

อห่วงกังวลของ

ส่ง ได้จัดเตรียม

งแวดล้อมไว้แล้

าหนะและกําหน

มปลอดภัยในกา

งผลกระทบต่อ

งเคร่ งครัด  ก

ารบํารุงรักษาเส้

 

 4

26 

21  

อโครงการ

นอย่างเสรี 

ั้งได้มีการ

ามคิดเห็น

จารณา 

าหรับการ

คเฉพาะทาง  

งประชาชน 

มมาตรการ

ว เช่น การ

นดให้ขนส่ง

รขับขี่/การ

อสัตว์ป่า )  

การแสดง

ส้นทางการ
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที่

ปร

 

 4) 

จุฬาภรณ

ในพื้นที่กั

 ประ

 1) 

ผลักดันก

อําเภอเก

 2) 

เพาะปลู

พิจารณ

ประมาณ

 3) 

น้ําระดับ

ต่างๆ มา

ดําเนินงา

 4) 

งบประม

เพ่ือใช้สํา

ให้แก่ปร

เสนอผา่น

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ท 4.4-6 สรุป

ของ

ระเด็นคําถาม/

การก่อสร้างโ

ณ์จะมีการปล่อย

กังวลว่าจะไม่ไดร้

ะเด็นอืน่ๆ 

ขอให้ กฟผ .

การก่อสร้างเขื่อน

กษตรสมบูรณ ์

ในภาวะการ

กไม่เพียงพอ ขอ

ณาปล่อยน้ําเพื

ณ 10 วัน  

จังหวัดชัยภูมไิ

จังหวัดในรูปแบ

าบริหารจัดการ

านในส่วนนี้หรือไ

เทศบาลตําบ

มาณจาก กฟผ. 

าหรับบรรเทาปั

ระชาชน ทั้งนี้ เท

นตัวแทนเขื่อนจฬุ

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

/ข้อคิดเห็นและ

โครงการโรงไฟฟ้

ยน้ําเป็นปกติหรื

รับน้ําดงัเดมิ 

. (เขื่อนจุฬาภ

นห้วยซางในพื้น

เกิดฝนแล้ง ปริ

อให้เขื่อนจุฬาภ

พ่ือช่วยเหลือเก

ได้จัดตั้งคณะกร

บบของคณะอนุก

น้ําท้ายเขื่อน ซึ่ง

อไม ่อย่างไร 

บลทุ่งลุยลายข

 ในการจัดซื้อรถ

ปัญหาการขาดแ

ทศบาลได้จัดทํา

ฬาภรณไ์ปยัง ก

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 2 (ต่อ)

ะข้อเสนอแนะ 

ฟา้พลังน้ําทา้ยเขื

อไม ่โดยเกษตร

รณ์ ) สนับสนุน

ที่หมู่ 7 ตําบลโน

ริมาณน้ําที่ใช้ใ

ภรณ์และเขื่อนห้

กษตรกรเพิ่มขึ

รรมการบริหาร

รรมการจากภา

งเขื่อนจุฬาภรณ

ขอรับการสนับ

ถบรรทุกน้ําขนา

แคลนน้ําในช่วงฤ

าหนังสือเป็นทา

ฟผ. ส่วนกลางต

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

น และการตอ

 

 ก

 2

ชนบท

สายห้

ทางห

ข้อเสน

ขื่อน

รกร 

 โ

น้ําไห

จะถูก

นและ

นนทอง 

 ก

เกี่ยวก

ในการ

ห้วยกุ่ม

ขึ้นอีก

 ป

ถือว่า

ปัจจุบ

อยู่แล้

เขื่อน

เพิ่มขึ้น

จัดการ

าคส่วน

ณ์มีการ

 ป

ได้มีก

ลงนา

จัดกา

ขอนแ

เพาะป

เป็นก

อย่างไ

บสนุน

าดเล็ก 

ฤดูแล้ง

างการ

ตอ่ไป 

 ก

เดือด

ทุ่งลุย

บรรทุ

กฟผ. 

การส

ผู้บรหิ

จังหวัดชัยภูม ิ

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

2) กฟผ. (เขื่อ

ท เกี่ยวกับจัดสร

ห้วยยาง-เขื่อนจุ

หลวงชนบท  ใ

นอแนะของชุมช

โรงไฟฟ้าพลังน

ลผ่านได้ทางเดี

กระบายลงลําน้ํา

 

กฟผ. จะประส

กับการก่อสร้าง

ปัจจุบันน้ําในเขื

ามีปริมาณการ

บันได้มีการระบ

ล้ว หากเกษตรก

จุฬาภรณ์มีควา

น้อีก 

ปัจจุบันการบริห

ารแต่งต้ังคณะ

ามโดยผู้ว่าราช

ารชลประทานลุ่

แก่น คณะอนุกร

ปลูก มีหน่วยง

กรรมการ โดย

ไรให้เหมาะสมแ

กฟผ. (เขื่อนจุฬ

ร้อนเรื่องการข

ยลาย ซึ่ง กฟผ

ทุกไปส่งให้อย่า

 (เขื่อนจุฬาภร

สนับสนุนงบปร

หาร/ผู้มีอํานาจตั

จากการประช

ถาม/การนําไปป

นจุฬาภรณ์) ได้

รรงบประมาณ

จุฬาภรณ์ ซึ่ง กฟ

ให้พิ จ ารณาป

ชนด้วย 

น้ําท้ายเขื่อนนี้

ดียว ดังนั้น น้ําที

าพรมดังเดิม 

สานงานแจ้งไป

เขื่อนห้วยซางอี

ขื่อนจุฬาภรณ์มี

รเก็บกักที่ค่อน

บายน้ําลงสู่ลําน

กรในลุ่มน้ําพรม

ามพร้อมและยิ

หารจัดการน้ําใน

กรรมการจัดกา

การจังหวัดชัย

มน้ําเชิญ แต่งตั้

รรมการชุดนี้มีห

านท้องถิ่นและ

ยพิจารณาว่าแ

และท่ัวถึง 

ฬาภรณ์) ตระห

าดแคลนน้ําขอ

ผ. ได้พยายาม

างต่อเน่ืองมาโด

รณ์) จะได้นําเส

ระมาณในการ

ตดัสินใจพิจารณ

ชุมรับฟังควา

ประกอบการพิจ

ด้รับแจ้งจากกรม

ณ ปรับปรุง/ซ่อม

ฟผ.จะได้ประส

ปรั บปรุ ง ไหล่

นี้เป็นโรงไฟฟ้า

ที่นํามาผลิตกร

ปยังหน่วยงานรั

อีกช่องทางหนึ่ง 

มีประมาณ 60 เ

นข้างดีกว่าเขื่อ

น้ําพรมให้พื้นที่

มขอรับการสนั

ยินดีระบายน้ําล

นลุ่มน้ําพรมและ

ารชลประทานล

ยภูมิ และคณะ

ตั้งโดยผู้ว่าราชก

หน้าที่จัดสรรน้ํ

ะส่วนราชการที

แต่ละปีจะจัดส

หนักดีถึงปัญหา

องประชาชนในพื

มช่วยเหลือจัดห

ดยตลอด อย่า

สนอเรื่องที่เทศ

รจัดซื้อรถบรร

ณาต่อไป 

 

 4

ามคิดเห็น

จารณา 

มทางหลวง

มแซมถนน 

สานงานกับ 

ทางตาม

ขนาดเล็ก  

ะแสไฟฟ้า 

รับผิดชอบ 

 

เปอร์เซ็นต์  

นอ่ืนๆ ซึ่ง

ทีเพาะปลูก 

ับสนุนเพิ่ม 

ลงลําน้ําให้

ะลุ่มน้ําเชิญ  

ลุ่มน้ําพรม 

กรรมการ

การจังหวัด

น้ําเพ่ือการ

ที่เกี่ยวข้อง  

สรรน้ํากัน

าและความ

พื้นที่ตําบล

หาน้ําและ

างไรก็ตาม 

บาลขอรับ

รทุกน้ําให้
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

ตารางที่

ปร

 5) 

เพิ่มขึ้นห

จุฬาภร

คณะกรร

ทุ่งลุยลา

สัดส่วนตั

ทุ่งลุยลา

มาพัฒน

 

 

ที่รับผิดช

ที่ทําหน้า

ความคิด

วิเคราะห์

 

ความคิด

ระดับปร

ประกอบ

ผู้เข้าร่วม

ประชาชน
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ
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ท 4.4-6 สรุป

ของ

ระเด็นคําถาม/

ประเด็นเรื่อ

หลังจากดําเนินง

ณ์นั้น ที่ผ่านม

รมการกองทุนที

ายไม่ได้รับงบป

ตัวแทนของคณ

ายมากกว่าตําบ

าตําบลทุ่งลุยลา

3) สรุปผลแ

ชอบการจัดทํ

าที่พิจารณาร

ดเห็นและข้อเส

ห์แบบสอบถาม

 3.1) ข้อมู

ดเห็นเป็นเพศช

ระถมศึกษา (ป

บอาชีพเกษตร

มประชุมท่ีตอบ

นทั่วไปที่อยู่ใน

รู

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ปประเด็นคําถ

งประชาชน ค

/ข้อคิดเห็นและ

งเงินกองทุนพ

งานโครงการไฟ

มาในการบริห

ที่แต่งตั้งมาจากพื

ระมาณอย่างเต

ะกรรมการกอง

ลอ่ืนๆ เพ่ือจะไ

ายอย่างต่อเนื่อง

แบบสอบถาม

ารายงานการ

รายงานการวิ

สนอแนะ จําน

มและแสดงคว

มูลพื้นฐานขอ

ชายร้อยละ 68

ป.1-ป.6) และ

รกรรมมากท่ี

บแบบสอบถาม

นพ้ืนท่ีศึกษา ร้

รูปที่ 4.4-17 ข

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ถาม ข้อคิดเห็น

คร้ังที่ 2 (ต่อ)

ะข้อเสนอแนะ 

พัฒนาไฟฟ้าที่

ฟฟ้าพลังน้ําท้าย

ารจัดการกอง

พื้นที่อ่ืนๆ ทําให้

ต็มที่ จึงขอเสน

งทุนควรมาจาก

ได้จัดสรรงบประ

ง 

มความคิดเห็น

รวิเคราะห์ผล

เคราะห์ผลก

นวน 91 คน ห

วามคิดเห็นสร

องผู้ตอบแบบ

8.1 และเป็นเพ

ะระดับมัธยมศึ

สุด ร้อยละ 5

มเป็นตัวแทนจ

อยละ 17.6  

ข้อมูลพื้นฐาน

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

น และการตอ

 

 ก

ที่จะได้

ยเขื่อน

งทุนมี

หต้ําบล

นอให้มี

กตําบล

ะมาณ

 ค

ตําบล

รัศมี 5

จุฬาภ

ที่ผ่าน

4 ล้าน

แสนบ

สําหรั

จัดสร

มีโครง

กองทุ

น จากจํานวน

ลกระทบสิ่งแว

ระทบสิ่งแวด

หรือคิดเป็นร้อ

รุปได้ดังน้ี 

บสอบถามคว

พศหญิงร้อยล

ศึกษาใกล้เคีย

58.2 รองลงม

จากกลุ่มผู้นําชุ

 
นด้านการศกึ

จังหวัดชัยภูม ิ

อบข้อซักถาม

การตอบข้อซักถ

คณะกรรมการก

ล ตําบลละ 1 ค

5 กิโลเมตร สํ

ภรณ์ 11 กิโลเม

นมา (ปี พ.ศ. 2

นบาท ตําบลทุ่ง

บาท ส่วนตําบลอื

ับปี พ.ศ. 2556

รรงบประมาณม

งการโรงไฟฟ้าพ

ทุนสะสมก็จะมา

นผู้เข้าร่วมประ

วดล้อม คณะ

ดล้อม (สผ.) ร

อยละ 97.8 ข

วามคิดเห็น ผู้

ละ 31.9 อายุเ

ยงกัน ร้อยละ

มาคือ รับราช

ชมุชนมากท่ีสุด

กษาและการป

จากการประช

ถาม/การนําไปป

กองทุนพัฒนาไฟ

คน (โดยปกติพื้น

สําหรับตําบลทุ่ง

ตร) ซึ่งตําบลทุ

2552-2554) 

ลุยลายได้รับกา

อ่ืนๆ ได้รับจัดสร

6-2557 ตําบล

มากกว่าตําบลอ่ื

พลังน้ําแบบสูบก

กยิ่งขึ้นอีกหลาย

ะชุม 93 คน (ไ

ที่ปรึกษา แล

รวม 40 คน) 

ของจํานวนผู้เข

ผู้เข้าร่วมประช

เฉลี่ย 48.2 ปี

ะ 31.9 และร้อ

ชการ ร้อยละ

ด ร้อยละ 42.9

ประกอบอาชีพ

ชุมรับฟังควา

ประกอบการพิจ

ฟฟ้าเขื่อนจุฬาภ

้นที่รอบโรงไฟฟ้

งลุยลาย อยู่ห่าง

ทุ่งลุยลายมีตัวแ

มีกองทุนสะสม

ารจัดสรรงบประ

รรงบประมาณ 

ลทุ่งลุยลายยังคง

อ่ืนเช่นเดิม หาก

กลับเพิ่มเข้ามา 

ยเท่า 

ไม่รวมผู้แทนห

ละผู้แทนจากห

 มีผู้ตอบแบบ

เข้าร่วมประชุม

ชุมท่ีตอบแบบ

ป จบการศึกษ

อยละ 30.7 ต

ะ 22.0 (รูปที่

9 รองลงมาคือ

ชพ 

 

 4

ามคิดเห็น

จารณา 

ภรณ์ มี 13 

ฟ้าจะอยู่ใน

งจากเขื่อน

แทน 2 คน  

มประมาณ  

ะมาณ 7-8 

 3 แสนบาท 

งได้รับการ

กในอนาคต

 เงินสมทบ

หน่วยงาน

หน่วยงาน    

สอบถาม

ม ผลการ

บสอบถาม

าสูงสุดใน

ตามลําดับ 

ที 4.4-17) 

อกลุ่มของ
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

ที่เกี่ยวข้อ

แสดงควา

ข้อมูลจา

จากหน่ว

ในการรับ

เพ่ิมเติมถึ

เรียงลําดั

การดําเนิ

นอกจาก

สําหรับช่

ร้อยละ 4

 

ความคิด

สิ่งแวดล้

ความคิด

แก้ไขผลก

เพ่ิมเติมเพ

ก่อสร้างใ

เข่ือนจุฬา

ให้ชัดเจน

การใช้นํ้า

เพ่ือชะลอ

ในช่วงเวล

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

 3.2) การใ

องกับการให้ข้

ามคิดเห็นร้อย

าก กฟผ. มาก

ยงานท้องถิ่น 

บทราบข้อมูล

ถึงร้อยละ 91

ดับประเด็นท่ีต้

นินงาน ร้อยล

น้ี ยังต้องการ

ชองทางที่สะดว

42.9 และร้อยล

 3.3) ควา

ดเห็นท่ีมีต่อก

ล้อมสําคัญท่ีอ

ดเห็นมากกว่าร้

กระทบ และติ

พื่อให้มาตรกา

- 
ให้ชัดเจนเพิ่มเ

- 
าภรณ์ไปยังพ้ืน

- 
- 

น และควรกําห

- 
าอย่างเป็นธรร

- 
- 

อความเร็วของ

- 
- 
- 

ลากลางคืน 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

รให้ข้อมูลข่าว

้อมูลข่าวสารแ

ยละ 89.0 เคยร

กที่สุดร้อยละ 5

 หน่วยงานราช

ลข่าวสารของโ

1.2 ซ่ึงแต่ละค

องการทราบจ

ละ 48.2 ผลก

รทราบในเรื่อง

วกในการรับท

ละ 23.0 ตาม

ามคิดเห็นต่อก

การกําหนดม

อาจเกิดข้ึนจา

ร้อยละ 80 มีค

ดตามตรวจสอ

ารต่างๆ มีประ

ด้านคุณภาพ

เติมร่วมกับกา

อุทกวิทยานํ้า

นที่ตําบลทุ่งลุ

คุณภาพนํ้าผิว

ทรัพยากรป่าไ

หนดให้มีการป

การจัดการลุ่ม

รม 

ทรัพยากรสัตว์

การคมนาคม

งพาหนะต่างๆ

สภาพเศรษฐกิ

การสาธารณ

การป้องกันระ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

วสารและการป

และการประช

รับทราบข้อมูล

 55.6 รองลงม

ชการในจังหวัด

โครงการเพิ่ม

คนจะมีประเด

จากมากไปน้อ

กระทบสิ่งแวด

ของผลประโย

ทราบ/ส่งผ่านข้

ลําดับ (รูปที่ 4

การพัฒนาโค

มาตรการป้อง

ากการพัฒนา

ความเห็นว่าม

อบผลกระทบสิ

ะสิทธิภาพย่ิงขึ

อากาศ ควรพิ

ารจํากัดความ

าผิวดินและกา

ยลาย 

วดิน ควรเฝ้าร

ไม้ ควรกําหน

ปลูกป่าทดแทน

มนํ้า กําหนดให

ว์ป่า ควรกําหน

มขนส่ง กําห

ๆ 

กิจสังคม เพ่ิม

สุข ควรเฝ้าระ

ะงับอุบัติภัย อา

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ประชาสัมพัน

ชาสัมพันธ์โคร

ลเกี่ยวกับโครง

มาคือ ผู้นําชุม

ดชัยภูมิ และท

มเติม พบว่า ผ

ด็นท่ีต้องการ

อย ได้แก่ ผลป

ดล้อมร้อยละ 

ยชน์ของชุมชน

ข้อมูลคือ แจ้ง

 4.4-18) 

ครงการโรงไฟ

งกันและแก้ไ

าโครงการ พบ

าตรการต่างๆ

สิ่งแวดล้อมท่ีอ

ข้ึน ได้แก่  

พิจารณาแนวท

เร็วและประชา

ารใช้นํ้า ควรพิ

ระวังปริมาณต

นดแนวทาง / ม

นพ้ืนที่ที่ใช้ในก

ให้ทุกภาคส่วน

นดแนวทาง/มาต

หนดความเร็วข

มาตรการ/แน

ะวังโรคที่จะเกิ

าชีวอนามัยและ

จังหวัดชัยภูม ิ

นธ์โครงการ จ

รงการ พบว่า ผ

งการ “ก่อน” ก

มชนแจ้งให้ทร

ทราบจากเพ่ือน

ผู้ตอบแบบสอ

รทราบอย่างน้

ประโยชน์โครง

 45.8 แผนกา

น งบประมาณ 

ผ่านผู้นําชุมช

ฟฟ้าพลังนํ้าท้

ไขผลกระทบ 

บว่า ผู้เข้าร่ว

ๆ ที่เสนอไว้น้ัน

อาจเกิดข้ึนได้ 

ทางการกําหน

าสัมพันธ์ให้ปร

พิจารณาจัดส

ตะกอนในแหล่

มาตรการในกา

การก่อสร้างโค

นเข้ามามีส่วนร

ตรการในการคว

ของพาหนะ ห

วทางในการส่

กดข้ึนจากการบ

ะความปลอดภั

จากการตอบแ

 ผู้เข้าร่วมประช

การประชุมครั้ง

าบ   ร้อยละ 4

นบ้าน เม่ือสอ

อบถามมีควา

น้อยหน่ึงประ

การร้อยละ 6

ารดําเนินงาน

 การจ้างงาน 

ชนและการส่งจ

ท้ายเขื่อนจุฬา

 และติดตาม

มประชุมท่ีตอ

นมีความเพียงพ

 (รูปที่ 4.4-

นดช่วงเวลาขอ

ระชาชนทราบ

รรน้ําโดยการ

งนํ้า 

ารควบคุมไม่ให้

ครงการ 

ร่วมในการบริห

บคุมการลักลอ

หรือทําลูกระน

งเสริมอาชีพแ

บริโภคสัตว์นํ้า

ัย พิจารณาเพิ่

แบบสอบถามใ

ชุมท่ีตอบแบบ

ั้งน้ีมาแล้ว โดย

 42.0 ส่วนท่ีเห

อบถามถึงความ

มต้องการทร

เด็นหรือมาก

60.2 ความก้า

นโครงการร้อย

 และแผนการ

จดหมายข่าวใ

าภรณ์ สําหรับ

มตรวจสอบผ

อบแบบสอบถ

พอท่ีจะช่วยป้

-19) โดยมีข้อ

องรถบรรทุกข

บด้วย 

รวางระบบท่อ

ห้มีการลักลอบ

หารจัดการ แล

อบล่าสัตว์ป่าให

นาดบริเวณแห

แก่ชุมชน 

า 

มแนวทางการป

 

 4

ในประเด็น

บสอบถาม

ยรับทราบ

หลือทราบ

มต้องการ

ราบข้อมูล

กกว่า โดย

วหน้าของ

ยละ 36.1 

ระบายนํ้า 

ให้โดยตรง

ับประเด็น

ลกระทบ

ถามแสดง    

้องกันและ

เสนอแนะ

ขนส่งวัสดุ

ส่งนํ้าจาก

บตัดต้นไม้

ละจัดสรร

ห้ชัดเจน 

หล่งชุมชน 

ปฏิบัติงาน
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ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

รูปที่ 4.4-1

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

18 ข้อมูลข่าว

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 

วสารและการ

จังหวัดชัยภูม ิ
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รูปที

 

โครงการ 

 

ที่ตอบแบ

ในประเด็

มีความรู้

ตามลําดั

หลังจาก

ยินดีและ

เพื่อนบ้าน

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ที่ 4.4-19 ควา

ทั้งน้ี

 ส่วนที่เหลือเพี

 3.4) ข้อคิ

บบสอบถาม

ด็นต่างๆ กล่าว

ความเข้าใจใน

ับ ส่วนที่เหลือ

ที่ได้รับทราบข

ะยินดีมาก (ร

น และเพื่อนร่

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ามคิดเห็นเกีย่

น้ ผู้เข้าร่วมปร

พียงร้อยละ 1.1

คิดเห็นต่อกา

ได้แสดงควา

วคือ หลังจาก

นโครงการเพิ่ม

อเพียงร้อยละ 

ข้อมูลเกี่ยวกับ

รวมร้อยละ 9

ร่วมงานได้รับท

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ยวกับมาตรก

และก

ะชุมท่ีตอบแบ

 ยังไม่แน่ใจเน่ื

ารจัดประชุมร

ามคิดเห็นต่อ

กที่รับฟังการน

มข้ึน โดยส่วน

 1.1 ยังมีความ

บโครงการโรง

8.9) ที่จะช่ว

ทราบข้อมูลดัง

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

การต่างๆ ในก

การพัฒนาโคร

บบสอบถามเกื

นองจากยังไม่มี

รับฟังความคิ

อการจัดประ

นําเสนอของวิ

นใหญ่มีความเ

มไม่แน่ใจในแน

งไฟฟ้าพลังนํ้า

วยประชาสัมพ

ังกล่าว (รูปที่

จังหวัดชัยภูม ิ

การปอ้งกันแล

รงการ 

กอบท้ังหมด (ร้

ความชัดเจนว่

คิดเห็นของปร

ชุมรับฟังคว

วิทยากรแล้วน้ั

เข้าใจถึงเข้าใจ

นวทางปฏิบัติต

าท้ายเขื่อนจุฬ

พันธ์ข้อมูลโค

ท 4.4-20) 

ละแก้ไขผลกร

ร้อยละ 98.9) 

าจะได้รับประโ

ระชาชน คร้ัง

ามคิดเห็นขอ

น้ัน ผู้ตอบแบบ

จมากร้อยละ 

ตามท่ีวิทยากร

ฬาภรณ์ ผู้ตอบ

ครงการให้กับ

ระทบส่ิงแวด

 เห็นด้วยกับก

โยชน์ใดจากกา

งที่ 2 ผู้เข ้าร่ว

องประชาชน

บสอบถามร้อย

 74.7 และร้อ

รนําเสนอ อย่า

บแบบสอบถา

บสมาชิกในค
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ดล้อม 

การพัฒนา

ารพัฒนา 

วมประชุม     

 ครั้งท่ี 2     

ยละ 98.9 

ยละ 24.2 

างไรก็ตาม 

ามมีความ

ครอบครัว     
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รายงานการวิ
 

รายงานฉบับส
 

 

 

ประชุม ไ

ครั้งที่ 2 

เข้าร่วมป

 

4.5 
 
 

การวิเคร

ครบถ้วน

สิ่งแวดล้

รายงาน 

โครงการ

ศึกษาโคร

และแก้ไข

รับฟังคว

เพ่ิมเติมใ

ความคิด

ชุมชน กา

 

ห่วงกังวล

เข่ือนจุฬ

ผลกระท

จากการพ

 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

รูปที่ 4.4-

4) การแจ้ง

ได้จัดทําจดหม

 และประเด็นสํ

ประชุมทุกท่าน

สรุปความคิ

การจัดกิจกร

ราะห์ผลกระท

นตามกฎระเบี

อมทางสังคม

 EIA ต้องดําเนิ

รได้ดําเนินกิจก

รงการ และก

ขผลกระทบสิ่ง

วามคิดเห็นขอ

ในช่วงเวลาต่

เห็น ข้อเสนอแ

ารรับฟังความ

ในกิจกรรมกา

ล คือ ผลกระ

ฬาภรณ์และเขื

ทบด้านการคม

พัฒนาโครงกา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

-20 ข้อคิดเห็

งสรุปผลการ

มายข่าวฉบับที

สําคัญจากการ

น 

คิดเห็นต่อกา

รมการมีส่วนร

ทบส่ิงแวดล้อม

บียบท่ีเกี่ยวข้

ม ในกระบวนก

นินการตามกร

กรรม ประกอบ

ารจัดประชุมร

งแวดล้อม ซ่ึงท

องประชาชน 

างๆ เพ่ือให้ข้

แนะจากทุกภา

มคิดเห็นจากหัว

ารมีส่วนร่วมข

ะทบด้านการใ

ขื่อนห้วยกุ่มใ

มนาคมและอุบ

าร 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

นต่อการจดัป

รประชุมรับฟั

ที่ 3 (ภาคผนว

รประชมุ ส่งทา

ารพัฒนาโค

ร่วมและการรั

มโครงการโรง

อง คือ แนวท

การวิเคราะห์ผ

ระบวนการรับฟ

บด้วย การจัด

รับฟังความคิด

ทุกกิจกรรมดํา

 พ.ศ. 2548 น

อมูลและการ

าคส่วนที่เกี่ยว

ัวหน้าครัวเรือ

ของประชาชน

ใช้ประโยชน์แ

นช่วงก่อสร้า

บัติเหตุจากกา

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

 
ประชุมรับฟัง

ฟังความคิดเ

วก 10) สรุปข้

างไปรษณีย์ให้

ครงการโรงไฟ

รับฟังความคิด

งไฟฟ้าพลังนํ้า

ทางการมีส่วน

ผลกระทบส่ิง

ฟังความคิดเห็

ดประชุมรับฟัง

ดเห็นของประ

าเนินการตาม

นอกจากน้ันใ

รสร้างความเข

วข้องรวม 3 กิจ

อนและประชาช

นที่ได้ดําเนินกา

แหล่งนํ้าของพื

างและผลิตไฟ

ารขนส่งวัสดุก

จังหวัดชัยภูม ิ

งความคิดเห็น

ห็นแก่กลุ่มเ

อมูลการประช

กับผู้ที่เข้าร่วม

ฟฟ้าพลังน้าํ

ดเห็นของประช

าท้ายเขื่อนจุฬ

นร่วมของปร

แวดล้อมของ

ห็นของประชา

งความคิดเห็น

ะชาชน ครั้งท่ี 

กรอบของระเบ

ในการศึกษายั

ข้าใจที่ถูกต้อ

จกรรม ได้แก่

ชน และการสน

าร สรุปได้ว่าป

พ้ืนท่ีท้ายน้ํา (

ฟฟ้าพลังนํ้าจ

ก่อสร้าง และผ

นของประชาช

ป้าหมาย ภา

ชุมรับฟังความ

มการประชุมแ

าท้ายเขื่อนจุ

ชาชนในการศึ

ฬาภรณ์ จังหวั

ะชาชนและก

 สผ. ที่กําหน

ชนอย่างน้อย 

ของประชาชน

 2 ในช่วงจัดทํ

บียบสํานักนา

ยังได้ดําเนินกิ

งเกี่ยวกับโคร

 การพบปะหา

นทนากลุ่ม  

ประเด็นท่ีประ

(ลํานํ้าพรม) จ

ากโครงการ 

ผลประโยชน์ที

ชน คร้ังที่ 2 

ายหลังจากดํ

มคิดเห็น ของ

และกลุ่มเป้าหม

จุฬาภรณ ์

ศึกษาและจัดทํ

วัดชัยภูมิ ได้ดํ

การประเมินผ

นดให้โครงการ

 2 ครั้ง ซ่ึงในก

น ครั้งท่ี 1 ในช

ทําร่างมาตรกา

ายกรัฐมนตรีว่

กิจกรรมการมี

รงการ ตลอด

ารือหน่วยงาน

ะชาชนส่วนให

จากการระบา

 ผลกระทบต่

ที่ชุมชนท้องถิ่น
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าเนินการ

ประชาชน

มายที่เชิญ

ทํารายงาน

ดําเนินการ

ผลกระทบ

รที่ต้องจัด

การศึกษา

ช่วงเริ่มต้น

ารป้องกัน

าด้วยการ

มีส่วนร่วม

ดจนรับฟัง 

น และผู้นํา

ญ่มีความ

ายนํ้าของ 

ตอสัตว์ป่า 

นจะได้รับ
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รายงานฉบับส
 

 

โรงไฟฟ้าพ

ลักษณะก

คิดเห็นขอ

พัฒนาโค

ประชาชน

 

มาตรการ

 

ความต้อง

การเกษต

 

กุ่มเพ่ือให้

 

มีความต้

 

จากอ่างเ

พรม-เชิญ

 

ในช่วงก่อ

 

หลีกเลี่ยง

 

ก่อสร้าง 

ต่อเน่ืองย

 

ดังน้ี 

 

ความเร็ว

ต่อชั่วโมง

 

อย่างสมํ่า

 

และบริเว

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

ทั้งน้ี ในการด

พลังนํ้าท้ายเขื่

การดําเนินโคร

องประชาชน ค

ครงการ และม

นส่วนใหญ่มีค

1) มาตรกา

ร ดังน้ี 

 - กําห

งการใช้นํ้าเพ่ือ

ตร 

 - ก่อน

ห้เข่ือนห้วยกุ่ม

 - กรณี

องการใช้นํ้า ใ

 ส่วนระย

เก็บนํ้าเข่ือนจุฬ

ญ เพ่ือไม่ให้เกิ

2) มาตรก

อสร้างดังน้ี 

 - ปรับ

งการเข้ามาใน

 - กําห

 และ ควบคุมผู้

ยาวนานเกินไป

3) มาตรกา

 - ควบ

วของยานพาห

ง ตลอดจนขับ

 - ดูแล

าเสมอ 

 - แสด

วณท่ีเกี่ยวข้อง

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ดําเนินกิจกรร

อนจุฬาภรณ์ 

รงการ และลด

ครั้งที่ 2 เม่ือวั

มาตรการป้อง

วามห่วงกังวล

ารป้องกันแล

หนดให้ก่อสร้า

อการเกษตรแ

นการเชื่อมต่อท

มมีนํ้าต้นทุนเพี

ณีเชื่อมต่อท่อส

ให้จัดเตรียมเค

ะดําเนินการ 

ฬาภรณ์ ของค

กิดผลกระทบกั

ารป้องกันแ

บปรุงระบบนิเ

นพ้ืนที่ก่อสร้าง

หนดการก่อสร้

ผู้ปฏิบัติไม่ให้ล

ป 

ารด้านการค

บคุมให้รถบรร

หนะขนส่งอุปก

บขี่ด้วยความระ

ลบํารุงรักษาถ

ดงเครื่องหมาย

ให้ชัดเจน 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

รมการมีส่วน

 รวมถึงช้ีแจงถึ

ดความวิตกกัง

ันพุธท่ี 29 ตุล

กันแก้ไขและติ

ลน้ัน ในการศึก

ะแก้ไขผลกร

างเชื่อมต่อท่อ

และไม่มีการระ

ท่อส่งนํ้าเข้าโร

พียงพอที่จะระบ

ส่งนํ้าเข้าโรงไฟ

ครื่องสูบนํ้าสํา

 แผนการผลิต

คณะกรรมการ

กบัการใช้น้ําใน

และแก้ไขผ

เวศบริเวณใก

ง 

ร้างและขนส่ง

ลักลอบล่าสัต

คมนาคมและ

ทุกขนส่งอุปก

กรณ์ก่อสร้าง ห

ะมัดระวัง และ

ถนนที่ใช้เป็น

ยจราจรและป้า

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จ

ร่วมทุกครั้งที

ถึงประเด็นต่างๆ

ังวลในประเด็น

ลาคม พ.ศ. 25

ติดตามตรวจส

กษาได้เสนอมา

ระทบด้านกา

อนํ้าเข้าโรงไฟฟ

ะบายนํ้าจากเขื

โรงไฟฟ้า ให้ระ

บายให้พ้ืนที่ชุม

ฟฟ้าไม่แล้วเสร็

ารองไว้ เพ่ือสูบ

ตไฟฟ้าพลังนํ้า

รจัดการชลปร

นพ้ืนที่ชุมชน แ

ผลกระทบด้

กล้เคียงพ้ืนท่ีก

วัสดุอุปกรณ์

ตว์ป่า และควบ

ะอุบัติเหตุจา

กรณ์ก่อสร้างป

 หรือยานพาห

ะกําหนดให้ขน

เส้นทางขนส่

ายสัญลักษณ์ใ

จังหวัดชัยภูม ิ

ที่ผ่านมา ได้มี

ๆ ที่ชุมชนมีคว

นต่างๆ ลงไปไ

557 ผู้เข้าร่วมป

สอบผลกระทบ

าตรการป้องกั

รใช้ประโยชน

ฟ้าพลังนํ้าในช

ขื่อนจุฬาภรณ์

ะบายน้ําจากเ ื

มชนและพ้ืนที่

ร็จในระยะเวล

บนํ้าจากอ่างเก็

าจะสอดคล้อง

ระทานโครงกา

และพ้ืนที่การเก

านทรัพยาก

ก่อสร้าง เพ่ือ

ณ์เฉพาะช่วงเวล

บคุมการใช้เค

กการขนส่ง 

ปฏิบัติตามกฎ

นะอ่ืนๆ ในช่ว

นส่งเฉพาะช่วง

สงวัสดุอุปกรณ

ในบริเวณก่อส

การให้ข้อมูล

วามกังวล ทําให้

ได้มากโดยในก

ประชุมร้อยละ

บสิ่งแวดล้อมท

กนัและแก้ไข ส

น์แหล่งนํ้า ใน

ช่วงเดือนเมษ

ณ์ เข่ือนห้วยกุ่ม

ขื่อนจุฬาภรณ

การเกษตรท้า

าท่ีกําหนด แต

กบ็นํ้าเข่ือนจุฬ

งกับรูปแบบ แ

ารส่งนํ้าและบํ

กษตรท้ายเข่ือ

กรสัตว์ป่า ไ

จูงใจให้สัตว์ป

ลากลางวันแล

ครื่องยนต์ เครื

 ได้กําหนดมา

ฎจราจรอย่าง

วงท่ีผ่านชุมชนไ

เวลากลางวัน

ณ์ก่อสร้างให้

สร้าง แนวเส้น

ลเห็นเกี่ยวกับ

ห้ประชาชนมีค

การประชุมรับ

ะ 98.9 เห็นด้ว

ที่เสนอ โดย

สรุปดังน้ี 

นช่วงก่อสร้างไ

ายน-มิถุนาย

มลงสู่ลํานํ้าพร

ณ์ไปสํารองยัง

ายเข่ือน 

ต่พื้นท่ีท้ายเข่ือ

ฬาภรณ์ลงลําน

และแผนการร

บํารุงรักษาพัฒ

อนห้วยกุ่ม 

 ได้กําหนดม

ป่าเข้าใช้ประโ

ละไม่ให้พักค้า

รื่องจักรไม่ให้

าตรการในช่วง

เคร่งครัด แ

นไม่ให้เกิน 40 

นเท่าน้ัน 

ห้สะดวกต่อก

นทางขนส่งวัส
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โครงการ

ความเข้าใจ

บฟังความ

วยต่อการ

ประเด็นท่ี

ได้กําหนด

ยน ซ่ึงไม่มี

รมให้พ้ืนที่

เข่ือนห้วย

อนห้วยกุ่ม

นํ้าพรม 

ระบายนํ้า

ฒนาลุ่มนํ้า

าตรการ 

โยชน์และ

างในพ้ืนที่

มีเสียงดัง

งก่อสร้าง 

และจํากัด

 กิโลเมตร

ารใช้งาน 

ดุอุปกรณ์
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หมุนเวียน

 

ความต้อง

 

ร้อยละ 9

อย่างต่อ

ช่วงดําเนิ

ประชาชน

โรงไฟฟ้า

 

และบํารุง

กิจกรรมก

ต่อการพั

ระบายน้ํา

กับมติขอ

 

 
 

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

สมบูรณ ์

4) ผลประโ

 - การก

 - โครง

นและเป็นพลัง

 - ชุมช

งการของชุมช

 นอกจาก

 91.2 ยังมีควา

เน่ือง ดังน้ัน 

นินโครงการ จึ

นอย่างต่อเน่ือง

าพลังนํ้าท้ายเขื

 สําหรับค

งรักษาพัฒนา

การมีส่วนร่วม

พัฒนาโครงกา

้าทั้งหมดสู่ลํา

องคณะกรรมก

 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

โยชน์ที่ชุมชนท

ก่อสร้างโครงก

งการจะเป็นแ

งงานสะอาด 
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บทที่ 5 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 พ้ืนที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นพ้ืนท่ีส่วนหน่ึงที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเม่ือป ี

พ.ศ. 2510 ให้กันพ้ืนท่ีป่าไม้ตามกฎหมายให้แก่ กฟผ. เพ่ือดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์  

กฟผ. เริ่มก่อสร้างโครงการเม่ือปี พ.ศ. 2513 แล้วเสร็จเม่ือปี พ.ศ. 2515 ต่อมาในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติ

กําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ามูลและชี ซ่ึงกําหนดให้พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์และบริเวณโดยรอบเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้า

ชั้นที่ 1 และกรมธนารักษ์ได้รับพื้นที่บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 

 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการก่อสร้างระบบผลิต

ไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็ก 1.25 เมกะวัตต์ บริเวณท้ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) ของเขื่อนจุฬาภรณ์

ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ กฟผ. (เป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ) พ้ืนที่โครงการมีขนาด 1 ไร่ มีสภาพเป็นพ้ืนท่ีว่างท้าย

อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม และเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการกําหนด 

ชั้นคุณภาพลุ่มนํ้ามูลและชี การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าจะใช้นํ้าที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ทางอาคารระบายนํ้าลง 

ลํานํ้าเดิมมาผ่านเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแล้วปล่อยสู่ลํานํ้าพรมให้ไหลลงเขื่อนห้วยกุ่มที่อยู่ห่างจากไปทาง 

ท้ายนํ้าประมาณ 40 กิโลเมตร จากน้ันจึงระบายนํ้าจากเขื่อนห้วยกุ่มให้พ้ืนที่การเกษตรด้านท้ายน้ําได้ใช้ต่อไป  

การผลิตไฟฟ้าพลังน้ําจะดําเนินการตามแผนการระบายนํ้าปกติท่ีกําหนดตามแนวทางบริหารจัดการนํ้าของ

คณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ จึงไม่มีผลกระทบต่อปริมาณนํ้า 

ที่ระบายลงลํานํ้าพรม โดยพ้ืนท่ีท้ายนํ้าพรมในอําเภอเกษตรสมบูรณ์ยังคงใช้ประโยชน์จากนํ้าได้ดังเดิม 

 ทั้งน้ี เพื่อเป็นการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า

พลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์อย่างรอบด้าน ในการศึกษาจึงดําเนินการประเมินผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการครอบคลุมปัจจัยส่ิงแวดล้อมและคุณค่าทั้ง  

4 ประเภท ประกอบด้วย ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้

ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนรวบรวมประเด็นข้อวิตกกังวลต่างๆ ของชุมชน

ท้องถิ่นที่ได้แสดงความคิดเห็นผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมต่างๆ ของโครงการ มาประกอบการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงเกณฑ์การประเมินผลกระทบและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดข้ึน

จากการพัฒนาโครงการ ดังน้ี 

 

5.1 เกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

 การกําหนดเกณฑ์การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ได้พิจารณาจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งนํ้า 

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ., 2551) และนํามาประยุกต์ใช้ให้

เหมาะสมกับการศึกษาโครงการ ซ่ึงเป็นการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กท้ายเขื่อนมีพ้ืนที่เพียง 1 ไร่ 

โดยก่อสร้างในขอบเขตพ้ืนท่ี กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงก่อสร้างแล้วเสร็จต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515 เกณฑ์การประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีดังน้ี 
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5.1.1 การกําหนดทิศทางผลกระทบ  
 

 การกําหนดทิศทางผลกระทบจะพิจารณาจากความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกับ 

การพัฒนาโครงการ สามารถพิจารณาความสัมพันธ์ต่อกัน จําแนกตามลักษณะผลกระทบได้ 3 กรณี คือ 

 1) กรณีไม่มีผลกระทบ (None Impact) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจากการพัฒนา

โครงการไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง  

 2) กรณีมีผลกระทบทางบวก (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจาก

การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อสภาพทรัพยากรส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการและ

บริเวณใกล้เคียง  

 3) กรณีมีผลกระทบทางลบ (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจาก

การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
 

5.1.2 การกําหนดระดับผลกระทบ  
 

 การกําหนดระดับผลกระทบจะพิจารณาตามประเภทของผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ที่มีต่อมนุษย์ที่ได้รับผลกระทบด้านบวกและ/หรือด้านลบจากโครงการ โดยจําแนกเป็นระดับผลกระทบต่างๆ  

มีความหมายของระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังน้ี 

 1) ไม่มีผลกระทบ กําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น 0 (ศูนย์) คือ สภาวะท่ีโครงสร้างหรือองค์ประกอบ 

(ชนิด ปริมาณ สัดส่วน และการกระจาย) และการทํางานของระบบส่ิงแวดล้อมไม่เปล่ียนแปลง หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงได้ภายใต้ค่ามาตรฐาน หรือค่าธรรมชาติเฉลี่ยที่ยอมรับได้ 

 2) ผลกระทบระดับน้อย กําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น + 1 คือ สภาวะที่ระบบส่ิงแวดล้อมนั้น

ยังคงทํางานและทําหน้าที่ปกติ แต่มีการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมน้อย ธรรมชาติ

สามารถฟื้นฟูตัวเองได้ในช่วงเวลาส้ัน 

 3) ผลกระทบระดับปานกลาง กําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น + 2 คือ สภาวะที่โครงสร้างหรือ

ลักษณะตามธรรมชาติ (Function) มีการเปลี่ยนแปลงภายในช่วงค่ามาตรฐานหรือค่าปกติ และจําเป็นต้องมี

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 4) ผลกระทบระดับมาก กําหนดเกณฑ์ระดับคะแนนเป็น + 3 คือ สภาวะที่ต้ังโครงสร้างและ

ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนและจําเป็นต้องมีมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

มาตรการติดตามตรวจสอบในรูปของแผนปฏิบัติการท่ีชัดเจน 
  

5.1.3 การกําหนดระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ 

  

 การประเมินผลกระทบพิจารณาเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ระยะก่อสร้าง ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นเตรียมการจนถึง

การก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์แล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาประมาณ 

26 เดือน) และระยะดําเนินการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 
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5.2 กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 

  ในการศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้พิจารณาลักษณะของกิจกรรมโครงการท่ีอาจมี

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้ังแต่ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ดังน้ี 

 1) ระยะก่อสร้าง (Construction) มีกิจกรรม ได้แก่ การปรับพ้ืนที่ การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

และองค์ประกอบ การขนส่งวัสดุก่อสร้าง และงานเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากเขื่อนเข้าสู่โรงไฟฟ้า 

 2) ระยะดําเนินการ (Operation) มีกิจกรรม ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า และการระบายนํ้าจาก

โรงไฟฟ้าพลังน้ําลงสู่ลําน้ําพรม  

 ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์  

จะพิจารณาประเมินทิศทางและระดับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึน จากลักษณะการดําเนินกิจกรรมของโครงการ

และสภาพแวดล้อมปัจจุบันด้านต่างๆ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

 

5.3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

 

 การศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้ดําเนินการประเมินผลกระทบต่อปัจจัย

สิ่งแวดล้อมและคุณค่า ครอบคลุม ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต โดยวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกิจกรรมต่างๆ 

ของโครงการต้ังแต่ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จากผลการศึกษา

กล่าวได้ว่า การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีผลกระทบเพียงเล็กน้อย

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในบริเวณท่ีต้ังโครงการ ซ่ึงเป็นผลกระทบที่สามารถจัดการและป้องกันได้  

 ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลดีหรือประโยชน์จากการพัฒนาโครงการมีจํานวน 8 ปัจจัย เป็น

ผลกระทบระดับน้อยถึงระดับปานกลาง ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะได้รับผลเสียจากการพัฒนาโครงการ 

มีจํานวน 3 ปัจจัย ทั้งหมดเป็นผลกระทบระดับน้อยที่สามารถป้องกันและแก้ไขได้ และมีปัจจัยสิ่งแวดล้อม 

ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการรวม 14 ปัจจัย ดังแสดงในตารางที่ 5.3-1 สรุปดังน้ี 

 

5.3.1 ผลดีและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 การดําเนินการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นการใช้ประโยชน์ต่อเน่ืองจาก

เขื่อนจุฬาภรณ์ท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยนํานํ้าที่ระบายจาก 

เขื่อนจุฬาภรณ์ผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ก่อนที่จะปล่อยนํ้าลงสู่ลํานํ้าพรมเพ่ือให้พ้ืนที่ท้ายนํ้าใช้ประโยชน์ 

ด้านการเกษตรได้ดังเดิม จึงเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด ไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําของพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมท้ายนํ้า ผลดีหรือผลกระทบ

ด้านบวกที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ ในด้านต่างๆ สรุปดังน้ี  
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

ตารางที่ 5.3-1 สรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ 

        โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ ประเภททรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี

ผลกระทบ 

ทิศทางและระดับ

ผลกระทบ หมายเหตุ 

ด้านบวก ด้านลบ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     

1 สภาพภูมิประเทศ     

2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ     

3 เสียงและการส่ันสะเทือน     

4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน     

5 คุณภาพน้ําผิวดิน  (+1)  - ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

6 อุทกธรณีวิทยา     

7 คุณภาพน้ําใต้ดิน     

8 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน     

9 ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว     

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ     

10 ทรัพยากรป่าไม ้  (+1)  - ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

11 ทรัพยากรสัตว์ป่า   (-1) - ผลกระทบด้านลบเกิดขึ้นเฉพาะช่วงก่อสร้าง 

12 นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง     

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     

13 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  (+1)  - ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

14 การใช้ประโยชน์แหล่งน้ํา  

และการเกษตรกรรม 
 (+1)   

15 การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม      

16 การคมนาคมขนส่ง     

17 พลังงานและการใช้ไฟฟ้า  (+1)  - ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

18 การจัดการของเสีย     

19 การป้องกันและระงับอุบัติภัย   (-1) - ผลกระทบด้านลบเกิดขึ้นบริเวณก่อสร้างโครงการ   

  เฉพาะในช่วงการก่อสร้าง 

20 การจัดการลุ่มน้ํา  (+1)  - ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต     

21 สภาพเศรษฐกิจสังคม  (+2)  
- ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นน้ําในช่วงก่อสร้างและ 

   ช่วงดําเนินการ 

22 การสาธารณสุข      

23 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   (-1) 
- ผลกระทบด้านลบเกิดขึ้นบริเวณก่อสร้างโครงการ  

   เฉพาะในช่วงการก่อสร้าง 

24 ประวัติศาสตร์และโบราณคด ี     

25 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว  (+1)  ผลกระทบด้านบวกเกิดขึ้นในช่วงดําเนินการ 

หมายเหตุ : 1. ทิศทางและระดับผลกระทบสิ่งแวดล้อม พิจารณาจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา  

    ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2551) และนํามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็ก 

  2. ทิศทางผลกระทบ : ด้านบวก (+) คือ โครงการก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และด้านลบ (-) คือ โครงการก่อให้เกิดผลเสียต่อ  

     ส่ิงแวดล้อม 

  3. ระดับผลกระทบ : 1 คือ ผลกระทบระดับน้อย  2 คือ ผลกระทบระดับปานกลาง  3 คือ ผลกระทบระดับมาก  
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 1) ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ เกิดผลดีและประโยชน์ต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน โดยระบบ

ผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าเป็นการนํานํ้าท่ีระบายจากอ่างเก็บนํ้าไปผ่านกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ไม่มีสารเคมี 

นํ้ามันปนเป้ือน นอกจากน้ันเครื่องกังหันยังช่วยปั่นหมุนเวียนนํ้าเป็นการเติมอากาศ ให้กับนํ้าที่ระบายออกจาก

โรงไฟฟ้าพลังน้ําทําให้มีคุณภาพน้ําที่ดีข้ึน เป็นผลดีและประโยชน์ในระดับน้อย (+1)  

 2) ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ การพัฒนาโครงการมีแผนปลูกต้นไม้เสริมในพ้ืนที่รอบ 

เข่ือนจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี จึงเป็นผลดีและประโยชน์ในระดับน้อย (+1) ต่อทรัพยากรป่าไม้ 

บริเวณโดยรอบที่ต้ังโครงการ 

 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

  3.1)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาโครงการเป็นการใช้ที่ดิน ซ่ึงเป็นที่ว่างให้มีการใช้ประโยชน์

เป็นโรงไฟฟ้าพลังนํ้า เป็นประโยชน์ต่อการใช้ที่ดินเพ่ือตอบสนองการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในการผลิตไฟฟ้า  

เป็นผลดีและประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อมในระดับน้อย (+1) 

  3.2)  การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ เป็นการใช้น้ํา 

ที่ระบายจากเข่ือนจุฬาภรณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนระบายนํ้าลงลํานํ้าพรม 

ให้พ้ืนที่การเกษตรท้ายนํ้าพรมได้ใช้ประโยชน์ดังเดิม จึงเป็นผลดีและประโยชน์ในระดับน้อย (+1) 

  3.3)  การใช้พลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ได้เฉล่ีย 5.54 ล้านหน่วยต่อปี กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่ีมีอยู่แล้วน้ัน 

เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าปัจจุบันของอําเภอคอนสาร จะครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่ตําบลทุ่งลุยลาย 

และตําบลใกล้เคียง ประมาณ 3,035 ครัวเรือนต่อป ีเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ในระดับน้อย (+1)  

  3.4) การจัดการลุ่มนํ้า การพัฒนาโครงการมีแผนปลูกต้นไม้เสริมเพื่อฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า 

ในพ้ืนที่เขื่อนจุฬาภรณ์ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดต้ังแต่ปี พ.ศ. 2531  

ให้เป็นพื้นที่ลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1  เป็นผลดีต่อการจัดการลุ่มนํ้าในระดับน้อย (+1) 

 4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 4.1) สภาพเศรษฐกิจสังคม ในการก่อสร้างโครงการจะพิจารณาจ้างแรงงานในชุมชนท้องถิ่น 

ที่อยู่ใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการเพื่อทํางานในโครงการ ก่อให้เกิดการจ้างงาน ทําให้ประชาชนมีรายได้ มีเงินหมุนเวียน

ในระบบเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจของชุมชน ส่วนในระยะดําเนินการชุมชนในพ้ืนที่

ตําบลทุ่งลุยลายและตําบลใกล้เคียงจะได้รับงบประมาณสนับสนุน  การพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ จากกองทุน

พัฒนาไฟฟ้าเพ่ิมเติมจากท่ีได้รับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ สนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นจาก กฟผ. จึงเป็นผลดีและเป็นประโยชน์ในระดับ 

ปานกลาง (+2) 

  4.2) การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ  เม่ือก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะดําเนินการส่งเสริม

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตพลังงานสะอาดเพ่ิมเติมจากโรงไฟฟ้า

เขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าเข่ือนห้วยกุ่มให้แก่นักเรียนและประชาชนผู้สนใจในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นผลดีและ

ประโยชน์ในระดับน้อย (+1) 
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5.3.2 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 

 

ผลกระทบด้านลบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ส่วนใหญ่เป็น

ผลกระทบที่เกิดข้ึนชั่วคราวเฉพาะช่วงเวลาก่อสร้าง และสามารถจัดการป้องกันได้ มีดังน้ี 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

 1.1)  ทรัพยากรป่าไม้ พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์เป็นส่วนหน่ึง

ของบริเวณได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีท่ีมีมติเม่ือปี พ.ศ. 2510 ให้กันพ้ืนที่ป่าหมายเลข 10 ในท้องท่ี 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และป่าโคกตลาดใหญ่ในท้องท่ีอําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก่น ให้แก่ 

กฟผ. เพื่อดําเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ําเขื่อนจุฬาภรณ์ ปัจจุบันพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์มีสถานภาพเป็น

พ้ืนที่ราชพัสดุและไม่ได้อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมายใดใด บริเวณที่จะก่อสร้างมีขนาดเล็กเพียง 1 ไร่  

เป็นที่ว่างท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ไม่มีต้นไม้หรือไม้ละเมาะข้ึนอย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรป่าไม้ 

 1.2)  ทรัพยากรสัตว์ป่า กลุ่มสัตว์ป่าที่อาศัยในบริเวณโดยรอบท่ีต้ังโครงการส่วนใหญ่มีความสามารถ

ในการปรับตัวเพื่อให้อาศัยและหากินได้ในหลากหลายสภาพนิเวศหรืออยู่ในหลายพ้ืนท่ีรอบเขื่อนจุฬาภรณ์  

อีกทั้งทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเป็นช่วงกว้างและคุ้นเคยกับกิจกรรมของมนุษย์ ดังน้ัน 

การก่อสร้างโครงการในพ้ืนที่ขนาดเพียง 1 ไร่ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องผ่านถนนสายห้วยยาง-เข่ือนจุฬาภรณ์

ช่วงที่อยู่ใกล้เคียงกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าได้ 

ในระดับน้อย (-1) และสามารถป้องกันแก้ไขผลกระทบได้ โดยกําหนดให้ทําการขนส่งเฉพาะช่วงเวลากลางวัน  

เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่สัตว์ป่าออกหากิน ควบคุมความเร็วของยานพาหนะ 

2) คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

 2.1)  การใช้ประโยชน์แหล่งนํ้าและเกษตรกรรม การก่อสร้างเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากท่อส่งนํ้า

อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) เข้าสู่อาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จะดําเนินการในช่วง

ที่ไม่มีความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่ท้ายน้ํา ส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําจะดําเนินการสอดคล้องกับ

แผนส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา

พัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ ดังน้ันกิจกรรมก่อสร้างและดําเนินโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการใช้ นํ้า 

ในพ้ืนที่การเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

 2.2)  การป้องกันและระงับอุบัติภัย กิจกรรมการก่อสร้างโครงการ เช่น การปรับพ้ืนที่ การขนส่ง

วัสดุอุปกรณ์อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ แต่เน่ืองจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นการก่อสร้างโครงการ

ขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ในการก่อสร้างจะใช้ยานพาหนะประเภทรถบรรทุก 10 ล้อ และรถบรรทุก 6 ล้อ  

ซ่ึงการขนส่งจะมีมากที่สุดในช่วงการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและองค์ประกอบระยะเวลาประมาณ 7 เดือน  

(เดือนท่ี 4 ถึงเดือนท่ี 10) มีรถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์เฉล่ียประมาณ 15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนท่ี 11 ถึงเดือนท่ี 24  

มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพียง 10 คันต่อเดือน ทั้งน้ี ช่วงเวลาการขนส่งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน  

จะขนเฉพาะบางช่วงเวลาเท่านั้น ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจึงเป็นระดับน้อย (-1) และสามารถป้องกันได้ โดยจะได้

เตรียมการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ พร้อมทั้งประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นท่ีรับผิดชอบด้านป้องกันและระงับ

อุบัติเหตุไว้ 
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 2.3)  การจัดการลุ่มนํ้า กฟผ. ก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์และองค์ประกอบต่างๆ ต้ังแต่ ป ีพ.ศ. 2513 

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกําหนดช้ันคุณภาพลุ่มนํ้ามูลและชี  

ครอบคลุมพ้ืนที่ต้ังเข่ือนจุฬาภรณ์ อ่างเก็บนํ้า และพื้นที่ท้ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมซึ่งเป็นที่ต้ังโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์เป็นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 เน่ืองจากสภาพพ้ืนที่โครงการที่มีขนาดเล็กเพียง 1 ไร่  

เป็นพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์ส่วนหน่ึงของเข่ือนจุฬาภรณ์สภาพเป็นพ้ืนท่ีโล่งมีวัชพืชปกคลุมและในการก่อสร้างจะปฏิบัติ

ตามมาตรการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการระบายน้ําลงสู่ลํานํ้าพรมเพื่อตอบสนองความ

ต้องการใช้นํ้าของพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรท้ายนํ้าเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน จึงไม่มีผลกระทบต่อการ

จัดการลุ่มนํ้า 

3) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต มีผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยการปฏิบัติงาน 

ในบริเวณท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอันตรายในลักษณะต่างๆ ได้บ้าง ซ่ึงในการก่อสร้างจะได้จัด

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานไว้ ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจึงอยู่ในระดับน้อย (-1)  

และสามารถป้องกันจัดการได้ 
 

5.4 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 

 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย สภาพภูมิประเทศ 

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพนํ้าผิวดิน  

อุทกธรณีวิทยา คุณภาพนํ้าใต้ดิน ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ภูมิสัณฐาน ธรณีวิทยาและ

แผ่นดินไหว แสดงรายละเอียดดังน้ี 
 

5.4.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบด้านสภาพภูมิประเทศ คือ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิประเทศเดิม อาทิ 

ระดับความสูง ตํ่า ความลาดชัน ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ และลักษณะทางน้ําท้ายเขื่อน 

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่ที่จะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ มีลักษณะ 

ภูมิประเทศเป็นที่ราบว่างโล่ง ต่อเน่ืองกับท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์และท้ายอาคารระบายนํ้าลงนํ้าเดิม (ลํานํ้าพรม) 

พ้ืนดินมีระดับความสูงประมาณ 705.00 ม.รทก. สภาพภูมิประเทศโดยรอบเป็นภูเขา อ่างเก็บนํ้า และเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ซ่ึงสันเขื่อนมีระดับ 763.00 ม.รทก. มีความสูงจากระดับท้องน้ําประมาณ 70 เมตร ส่วนสภาพภูมิประเทศตาม 

ลํานํ้าพรมท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ก่อนถึงเข่ือนห้วยกุ่มเป็นภูเขาสูงและพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  

ไม่มีพ้ืนที่ชุมชนอยู่อาศัยและมีลําน้ําขนาดเล็กหลายสายไหลลงสู่ลํานํ้าพรม ความยาวของลํานํ้าพรมจากท่ีต้ัง

โครงการถึงเขื่อนห้วยกุ่มมีระยะทาง 40 กิโลเมตร  

  กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศบริเวณโครงการและใกล้เคียง 
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 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างจะปรับสภาพพ้ืนที่เฉพาะบริเวณท่ีกําหนดเป็นพ้ืนที่โครงการ

ขนาด 1 ไร่ อยู่ต่อเน่ืองกับอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและองค์ประกอบ ในการ

ก่อสร้างไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือทิศทางการไหลของลํานํ้าพรม จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ และลักษณะพ้ืนที่บริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ 

  2.2) ระยะดําเนินการ นํ้าที่ระบายจากอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าจะไหลลงสู่ลํานํ้าพรมดังเดิม โดยไม่มี

การเปล่ียนทิศทางการไหล ส่วนอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและเป็นอาคารขนาดเล็ก มีความกว้าง 12.60 เมตร  

มีความยาว 17.90 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 4 เมตร อยู่ด้านท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ และมีหลังคาคลุม ซ่ึงหลังคา

เป็นสีเขียวท้ังหมด เม่ือมองจากภายนอกจึงดูกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้ล้อมรอบ จึงไม่มีผลกระทบ 

(0) ต่อสภาพภูมิประเทศและไม่ขัดกับทัศนียภาพเดิม 

 

5.4.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

     

 5.4.2.1 อุตุนิยมวิทยา 
 

 ประเด็นท่ีวิเคราะห์ผลกระทบ คือ ผลกระทบต่อภูมิอากาศท่ีสําคัญ ได้แก่ ปริมาณฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ 

อุณหภูมิและการระเหยของน้ํา   

 1)  กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ และพ้ืนที่ใกล้เคียง         

มีสภาพภูมิอากาศทั่วไป อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  

แต่ช่วงเวลาท่ีมีฝนตกและปริมาณฝนอาจมีการเปล่ียนแปลง ตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศระดับภูมิภาค  

 2)  กรณีมีโครงการ 

  2.1)  ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ มีกิจกรรมก่อสร้างเพียง 1 ไร่ 

อยู่ในบริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์เท่านั้น จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน ความช้ืนสัมพัทธ์ 

อุณหภูมิ หรือสภาพภูมิอากาศแต่อย่างใด   

 2.2) ระยะดําเนินการ การดําเนินงานผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าเป็นเพียงการระบายน้ําผ่านเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้า อยู่ภายในอาคารปิดมิดชิด จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ต้ังโครงการ 
 

 5.4.2.2 คุณภาพอากาศ 
  

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ ได้แก่ การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate : TSP) 

และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างและการก่อสร้าง

อาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ําและองค์ประกอบ  
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 1)  กรณีไม่มีโครงการ ในการศึกษาได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนรวม 

3 สถานี ได้แก่ บริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ 1 สถานี และพ้ืนที่ชุมชนในแนวเส้นทางถนนสายห้วยยาง-เข่ือนจุฬาภรณ์

ที่เข้าสู่ที่ต้ังโครงการ คือ ชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย 2 สถานี ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) อยู่ในช่วง 

0.020-0.103 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เกณฑ์มาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในช่วง 0.009-0.056 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เกณฑ์มาตรฐาน

กําหนดไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) สรุปแต่ละพื้นที่ได้ดังน้ี  

  (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ เป็นท่ีว่างบริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ 

พ้ืนที่โดยรอบเป็นไม้ยืนต้น ไม้ละเมาะ และวัชพืชข้ึนปกคลุม ไม่มีบ้านเรือนท่ีอยู่อาศัย ไม่มีสถานประกอบการหรือ

โรงงานอุตสาหกรรม และไม่มีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ

บริเวณที่ต้ังโครงการ ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมีปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) อยู่ในช่วง 0.020-

0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน อยู่ในช่วง 0.009 – 0.032 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศก์เมตร จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  (2) พื้นที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้โครงการมากที่สุด อยู่ห่างจากที่ต้ัง

โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 11 กิโลเมตร บ้านเรือนในชุมชนอยู่เป็นกลุ่มตามแนวถนนสาย 

ห้วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ์ บริเวณท่ีตรวจวัดคุณภาพอากาศท้ังสองสถานี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลทุ่งลุยลาย และสํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย อยู่ห่างจากที่ต้ังโครงการประมาณ 13 และ  

18 กิโลเมตร ตามลําดับ ทั้งน้ีฝุ่นละอองในปัจจุบันช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนของชุมชนทุ่งลุยลายมีแหล่งกําเนิด 

จากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน อาทิ การสัญจรของยานพาหนะต่างๆ รวมถึงฝุ่นละอองจากกิจกรรมในชุมชน  

มีปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) อยู่ในช่วง 0.023-0.103 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.011–0.056 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

   กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ คุณภาพอากาศบริเวณที่ต้ังโครงการและชุมชนทุ่งลุยลาย 

จะผันแปรไปตามกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 

 2)  กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพอากาศ ได้แก่ การเปิดพื้นท่ีก่อสร้างและ 

การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่ึงคาดว่าจะก่อให้เกิดฝุ่นละอองเพิ่มข้ึนจากปัจจุบัน สามารถประเมินผลกระทบ 

ได้ดังน้ี 

   (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการ

ก่อสร้างบริเวณที่ต้ังโครงการ ได้คํานวณการแพร่กระจายของฝุ่นละออง จากกิจกรรมท่ีทําให้เกิดฝุ่นละออง 

เช่น การปรับถมพ้ืนที่ การขุดเจาะ การก่อสร้างฐานราก การวางกองวัสดุ เป็นต้น โดยใช้แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์รูปกล่อง (Box Model) ดังน้ี 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

      C  =  Q/(W x D x M)  
 

     โดย    C  =  ความเข้มข้นของฝุ่นละออง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร; มก.ต่อลบ.ม.) 

        Q  =  อัตราการระบายฝุ่นละออง* (มิลลิกรัมต่อวินาที; มก.ต่อวินาที) 

          กําหนดเท่ากับ 183 มิลลิกรัมต่อวินาที 

       W  =  ความเร็วลม (เมตรต่อวินาที) ใช้ค่าความเร็วลมตํ่าสุดเน่ืองจากจะทําให้

เกิดฝุ่นในพ้ืนท่ีก่อสร้างได้สูงสุด จากการตรวจวัดความเร็วลม บริเวณ

ท้ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม มีความเร็วลมตํ่าสุด 0.5 เมตรต่อวินาที 

       D  =  ระยะขจัดของพื้นที่ก่อสร้างด้านที่ต้ังฉากกับทิศทางลม (70 เมตร) 

       M =  ความสูงผสม (เมตร) ใช้ความสูง 1,000 เมตร 

          แทนค่า C = 
000)(0.5x70x1,

183      

        =   0.005 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

     จากความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการกิจกรรมก่อสร้างโครงการ ณ บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เท่ากับ 0.005 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร นํามารวมกับปริมาณฝุ่นละออง

รวม (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง) ที่ตรวจวัดได้สูงสุดในสภาพปัจจุบัน ประเมินได้ว่าความเข้มข้นฝุ่นละอองรวม 

ช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ มีดังน้ี 

    - ฝุ่นละอองฤดูแล้งเท่ากับ  0.055  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

     - ฝุ่นละอองฤดูฝนเท่ากับ  0.034  มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

     ความเข้มข้นของฝุ่นละอองที่ประเมินได้ จากการเปิดพ้ืนท่ีก่อสร้างบริเวณที่ต้ังโครงการ 

ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปท่ีกําหนดไม่ให้เกิน 

0.33 มิลลิกรัมต่อต่อลูกบาศก์เมตร จึงไม่มีผลกระทบ (0) ด้านฝุ่นละอองในบริเวณที่ต้ังโครงการ 

    ส่วนผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองทั้งหมดท่ีเกิดจากการก่อสร้างในฤดูแล้ง  

(เป็นช่วงที่จะก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองมากที่สุด) ต่อร้านค้าสวัสดิการ อาคารสํานักงาน บ้านพัก

รับรองภายในขอบเขต กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงอยู่ห่างจากบริเวณก่อสร้างโครงการประมาณ 500 เมตรน้ัน  

จากลักษณะพ้ืนที่โดยรอบบริเวณก่อสร้างในระยะ 100 เมตร ที่มีต้นไม้ปกคลุมจะช่วยดูดซับฝุ่นละอองได้ 

ประกอบกับปริมาณฝุ่นละอองท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ก่อสร้างมีปริมาณน้อยมากและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศ  

ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อร้านค้าสวัสดิการ อาคารสํานักงาน บ้านพักรับรอง 

   (2) พื้นที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย จากท่ีต้ังของชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย ซ่ึงอยู่ห่างจากบริเวณ

จะก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ค่อนข้างมากประมาณ 11 กิโลเมตร ประกอบกับบริเวณ

รอบพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการในระยะ 100 เมตร มีต้นไม้ปกคลุมซ่ึงจะช่วยดูดซับฝุ่นละอองจากกิจกรรมก่อสร้างไว้ได้ 

ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย จึงไม่ได้รับผลกระทบ (0) จากกิจกรรมในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ  
 

 

  * ค่าอัตราการระบายฝุ่นละอองการก่อสร้างของโครงการเปิดพ้ืนที่ก่อสร้าง 1 ไร่ หรือ 1,000 ตารางเมตร จากรายงานการศึกษาของ 

United State Environmental Protection Agency, U.S. EPA. (1977) ที่ให้ค่าการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองสู่บรรยากาศประมาณ 9.88 กรัมต่อ ตร.ม.ต่อวัน    

ซึ่งใกล้เคียงกับสภาพของประเทศไทย คํานวณอัตราการระบายฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากพื้นที่โครงการได้ ดังนี้ 

                                              Qพื้นท่ีก่อสร้าง   = (9.88 x 1,600 x 1,000)/ 24 x 60 x 60 

  =  183           มิลลิกรัมต่อวินาท ี
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    ส่วนปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดข้ึนจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ซ่ึงอาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนในตําบลทุ่งลุยลายท่ีอยู่ตามแนวถนนสายห้วยยาง-เข่ือนจุฬาภรณ์ จากตําแหน่งพ้ืนที่     

ไวต่อการได้รับผลกระทบ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลและบ้านเรือนของประชาชน อยู่กันเป็นกลุ่ม

ห่างจากถนนมากกว่า 30 เมตร ประกอบกับสภาพถนนที่เป็นลาดยางปริมาณรถบรรทุกจะมีมากที่สุดในช่วง

การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและองค์ประกอบประมาณ 7 เดือน ในช่วงเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10 มีจํานวนขนส่ง 

15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนท่ี 26 มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพียง 10 คันต่อเดือน การขนส่งตลอดเวลา 

26 เดือน จะเกิดข้ึนเพียงบางวันและเกิดข้ึนในระยะเวลาชั่วคราวไม่ได้เกิดตลอดทั้งวัน ซ่ึงไม่แตกต่างจากสภาพ

การจราจรปกติของชุมชน จึงไม่มีผลกระทบ (0) ด้านฝุ่นละอองกระทบต่อชุมชน  

  2.2) ระยะดําเนินการ การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าจะอยู่ในอาคารปิดมิดชิด แล้วจึงระบายนํ้าลงสู่ท้ายนํ้า 

โดยไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดฝุ่นละออง ในป ีพ.ศ. 2555 กฟผ. ได้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท มีกําลังการผลิต 12.0 เมกะวัตต์ ลักษณะเป็นโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อน

เช่นเดียวกับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์  ผลการตรวจวัดในช่วงดําเนินการผลิตไฟฟ้า พบว่า

ปริมาณฝุ่นละอองรวม (ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง) มีค่าอยู่ในช่วง 0.060-0.064 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน มีค่าอยู่ในช่วง 0.052-0.054 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซ่ึงไม่เกินเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24  

(พ.ศ. 2547) จึงกล่าวได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนไม่มีผลกระทบ (0) ด้านคุณภาพอากาศ 
 

5.4.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 
 

 5.4.3.1 เสียง 
 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ คือ ระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า         

และองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อมนุษย์ 

 1)  กรณีไม่มีโครงการ ในการศึกษาได้ทําการตรวจวัดเสียงในปัจจุบันทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนรวม  

3 สถานี ได้แก่ บริเวณท่ีต้ังโครงการ 1 สถานี และชุมชนตําบลทุ่งลุยลายท่ีอยู่ในเส้นทางขนส่ง 2 สถานี ผลการ

ตรวจวัดเสียงในภาพรวม กล่าวได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง            

ทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน มีค่า 47.3-61.3 dB(A) (เกณฑ์มาตรฐานกําหนดไม่เกิน 70 dB(A)) และระดับเสียงสูงสุด     

มีค่า 67.1-105.1 dB(A) (เกณฑ์มาตรฐานกําหนดไม่เกิน 115 dB(A)) สรุปแต่ละพื้นที่ได้ดังน้ี 

  (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ แหล่งกําเนิดเสียงปัจจุบันมาจาก      

การระบายนํ้าผ่านอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมลงสู่ลําน้ําพรมท้ายเขื่อน ผลการตรวจวัดระดับเสียงช่วงฤดูแล้ง 

และฤดูฝนมีระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 47.3-57.0 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่า 67.1-95.4 dB(A) 

โดยยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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  (2) พื้นที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย อยู่จากท่ีต้ังโครงการ 11 กิโลเมตร เสียงที่เกิดข้ึนปัจจุบันเป็น

เสียงจากกิจกรรมตามปกติของชุมชน และมีเสียงเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ได้แก่ เสียงรถยนต์ รถบรรทุก เสียงลําโพง

จากเครื่องขยายเสียงในหมู่บ้านและตลาดนัด กรณีไม่มีโครงการระดับเสียงในชุมชนจะมีลักษณะเช่นเดียวกับ

สภาพปัจจุบัน โดยผันแปรไปตามกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ผลการตรวจวัดระดับเสียงช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน 

มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 49.4-61.3 dB(A) และระดับเสียงสูงสุดมีค่า 71.5-105.1 dB(A) อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 2)  กรณีมีโครงการ 
  2.1) ระยะก่อสร้าง เสียงท่ีเกิดข้ึนมาจากกิจกรรมต่างๆ ของการก่อสร้าง อาทิ การปรับ 
พ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง การประเมินผลกระทบด้านเสียงจะพิจารณาจาก
แหล่งกําเนิดเสียง (Sources) และระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง โดยทําการประเมินระดับเสียงที่เกิดจาก 
การก่อสร้าง และระดับการรบกวน ดังน้ี 
   (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ประเมินผลกระทบเสียงดังและ
เสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง ดังน้ี 
    - การประเมินระดับเสียงที่จะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้างหลักของโครงการโรงไฟฟ้า 
พลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ได้พิจารณาอ้างอิงจากข้อมูลระดับความดังของเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างของ 
US.EPA (1971) ประกอบด้วย ระดับเสียงในกิจกรรมการปรับพ้ืนที่ งานฐานราก งานก่อสร้างฐานราก การก่อสร้าง
ตัวอาคาร การเก็บงาน แสดงดังตารางที่ 5.4-1 พบว่า กิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังมากท่ีสุด ได้แก่ กิจกรรม
ในช่วงงานขุดก่อสร้างฐานราก ระดับเสียงที่ตรวจวัดได้ในระยะทางห่างจากแหล่งกําเนิด 15 เมตร ซ่ึงยังอยู่ใน
ขอบเขตบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 89 dB(A) นํามาประเมินเป็นระดับเสียงท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมโครงการต่อพ้ืนท่ีจุดสังเกตโดยใช้สมการ Decay Formula ดังน้ี 
 

  Lp2  = Lp1 – 20 log R2/R1    
  เมื่อ   Lp2    = ระดับเสียงที่จุดตรวจวัดระดับเสียงที่ห่างจากแหล่งกําเนิดเท่ากับ  
     R1 dB(A) 

      Lp1  =   ระดับเสียงที่จุดตรวจวัดระดับเสียงที่ห่างจากแหล่งกําเนิดเท่ากับ 
  R1 dB(A)       

    R2  = ระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงจุดตรวจวัดระดับเสียง (เมตร) 
       R1   = ระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงจุดตรวจวัดระดับเสียง (กําหนดใช้ 

  ระยะทาง 50 ฟุตหรือ 15 เมตร (งานฐานราก 89 dB(A))     
    

ตารางที่ 5.4-1 ระดับความดังของระดับเสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
กิจกรรม ระดับเสียงเฉลีย่ที่ระยะ 15 เมตร dB(A) 

1. การปรับพื้นที่ 84 

2. งานขุดก่อสร้างฐานราก 89 

3. การก่อสร้างตัวอาคาร 85 

4. การเก็บงานรายละเอียด 84 

ที่มา : U.S.EPA, 1971 
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     จากสมการดังกล่าวประเมินได้ว่างานขุดก่อสร้างฐานรากซึ่งก่อให้เกิดเสียงดังที่สุด  

(ระดับเสียง 89 dB(A)) จะมีระดับเสียงลดลงตามระยะทาง โดยจะมีระดับเสียงเท่ากับค่ามาตรฐานระดับเสียง

ทั่วไป คือ 70 dB(A) ที่ระยะทาง 134 เมตร และจากตําแหน่งที่ต้ังร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักรับรอง  

อาคารสํานักงาน ซ่ึงอยู่ห่างจากที่ต้ังพ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ 500 เมตร ประกอบกับสภาพรอบพ้ืนที่ก่อสร้างใน

ระยะ 100 เมตร มีไม้ยืนต้นและไม้ละเมาะล้อมรอบ จะช่วยดูดซับเสียงดังจากการก่อสร้างได้ กิจกรรมการ

ก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบ (0) เสียงดังต่ออาคารสํานักงาน บ้านพักรับรอง และร้านค้าสวัสดิการ 

   - การประเมินระดับเสียงรบกวน ได้หาค่าระดับการรบกวน ตามประกาศกรมควบคุม

มลพิษ เรื่อง กําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณค่าระดับ

เสียงขณะมีการรบกวน และค่าระดับการรบกวน พ.ศ. 2543 พบว่าระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมก่อสร้าง  

ณ บริเวณที่ต้ังโครงการ ในฤดูแล้ง มีค่าระดับการรบกวน 8.7 dB(A) ส่วนในฤดูฝน มีค่าระดับการรบกวน 6.5 dB(A) 

ซ่ึงไม่เป็นระดับเสียงที่มีการรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550)  

ที่กําหนดให้ระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB (A) จึงไม่มีผลกระทบ (0) 

    - ในปี พ.ศ. 2552 กฟผ. ได้ติดตามตรวจวัดระดับเสียงจากการก่อสร้างโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน  

โดยระดับเสียงซ่ึงตรวจวัดได้บริเวณพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ช่วงฤดูฝนเมื่อวันที่  

23-5 มิถุนายน พ.ศ. 2552 และช่วงฤดูแล้งเมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ขณะท่ีมีการก่อสร้าง

โครงการ มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 56.3–57.9 dB(A) และมีค่าระดับเสียงสูงสุดอยู่ในช่วง 

86.4–92.5 dB(A) ซ่ึงไม่เกินค่ามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป (ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง คือ  

70 dB(A) และค่ามาตรฐานระดับเสียงสูงสุดคือ 115 dB(A)) 

   เม่ือเทียบเคียงระดับเสียงดังที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

เขื่อนเจ้าพระยาท่ีมีกําลังการผลิต 12.0 เมกะวัตต์ กับโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ที่มีกําลัง

การผลิตเพียง 1.25 เมกะวัตต์ กล่าวได้ว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ก่อสร้างในพ้ืนท่ีขนาดเล็ก

เพียง 1 ไร่ อาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบต่างๆ มีขนาดเล็กกว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเข่ือน

เจ้าพระยา จึงประเมินได้ว่าระดับเสียงสูงสุดจากการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

ท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จะมีระดับเสียงไม่เกินระดับเสียงสูงสุดของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนเจ้าพระยา  

(92.5 dB(A)) ซ่ึงยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 

   (2)  พื้นที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย พ้ืนที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลายอยู่ห่างจากพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ

เป็นระยะทางมากกว่า 11 กิโลเมตร เสียงจากการก่อสร้างจะมีระดับลดลงเท่ากับค่ามาตรฐานระดับเสียง 

24 ชั่วโมง (70 dB(A)) ในระยะ 134 เมตร ซ่ึงอยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ี กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์เท่าน้ัน ดังน้ันเสียงดัง 

จากพ้ืนท่ีการก่อสร้าง จึงไม่มีผลกระทบต่อชุมชน (0)  

    ส่วนเสียงจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่อชุมชนตําบลทุ่งลุยลายซ่ึงอยู่ตามแนวถนน 

สายห้วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ์ จากลักษณะท่ีต้ังบ้านเรือนของประชาชนอยู่กันเป็นกลุ่มห่างจากถนนมากกว่า 

30 เมตร ประกอบกับสภาพผิวการจราจรเป็นถนนลาดยาง การขนส่งไม่ได้มีทุกวัน ส่วนใหญ่เกิดข้ึนในงาน

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประมาณ 7 เดือน คือ ช่วงเดือนท่ี 4 ถึงเดือนที่ 10 มีรถบรรทุกจํานวน 15 คันต่อเดือน 

ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 24 มีรถบรรทุกประมาณ 10 คันต่อเดือน โดยตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 26 เดือน การ

ขนส่งจะเกิดข้ึนเพียงบางช่วงเวลาและไม่ได้เกิดตลอดท้ังวัน จึงไม่มีผลกระทบด้านเสียง (0) ต่อชุมชนใกล้เคียง 
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  2.2) ระยะดําเนินการ เม่ือเปิดดําเนินการเสียงที่เกิดข้ึนจะมีเพียงเสียงที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า

พลังนํ้าภายในอาคาร ซ่ึงมีลักษณะและระดับเสียงคล้ายกับการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม 

ลงสู่ลํานํ้าพรมในปัจจุบัน ส่วนเสียงที่เกิดข้ึนจากการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าน้ันจะเกิดข้ึนภายในอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

ซ่ึงเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ําอยู่ชั้นใต้ดิน ลักษณะอาคารปิดมิดชิดมีหลังคาคลุมเสียง จึงออกสู่ภายนอกน้อยมาก 

ตลอดจนอาคารสํานักงาน บ้านพัก ร้านค้าสวัสดิการ กฟผ. อยู่ห่างจากบริเวณก่อสร้างประมาณ 500 เมตร  

จึงไม่มีผลกระทบ (0) ด้านเสียง 

   ในปี พ.ศ. 2555 กฟผ. ได้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณท่ีต้ังโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนเจ้าพระยา

ช่วงดําเนินการผลิตไฟฟ้าครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน ผลการตรวจวัดมีค่าระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  

อยู่ในช่วง 53.3-60.3 dB(A) และมีค่าระดับเสียงสูงสุด 86.0-98.6 dB(A) จัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับเสียง

ทั่วไป จึงกล่าวได้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนไม่มีผลกระทบ (0) ด้านเสียง 
 

 5.4.3.2 ความส่ันสะเทือน 
 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ คือ ระดับความส่ันสะเทือนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการที่จะมี

ผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งปลูกสร้าง 

 1)  กรณีไม่มีโครงการ ในการศึกษาได้ตรวจวัดความสั่นสะเทือนครอบคลุมทั้งฤดูแล้งและฤดูฝน 

ในดัชนีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) ค่าความถี่จํานวน 3 สถานี เช่นเดียวกับ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศและระดับเสียง ผลการตรวจวัดในพ้ืนที่ศึกษาโครงการทั้งสองฤดูกาลกล่าวได้ว่า  

บริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการและพ้ืนท่ีชุมชนตําบลทุ่งลุยลายท่ีอยู่ในเส้นทางเข้าสู่ที่ต้ังโครงการ มีความส่ันสะเทือน

ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างอาคาร โดยมีค่า

ความเร็วอนุภาคสูงสุดอยู่ในช่วง 0.13–1.03 มิลลิเมตรต่อวินาที ซ่ึงความส่ันสะเทือนบริเวณชุมชนตําบล 

ทุ่งลุยลายจะผันแปรไปตามกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน อาทิ มีรถบรรทุกขนาดใหญ่แล่นผ่าน หรือการก่อสร้าง

อาคารบ้านเรือนในชุมชน เป็นต้น 

 2) กรณีมีโครงการ กิจกรรมของโครงการท่ีมีผลต่อความสั่นสะเทือน ได้แก่  การก่อสร้างอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังน้ํา และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง ได้ประเมินผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้าง ดังน้ี 

  (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จากการรวบรวมข้อมูล 

ค่าระดับความสั่นสะเทือนท่ีเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างแต่ละประเภท ที่ระยะห่างจาก

เครื่องจักรและอุปกรณ์ 25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร (Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006) มีดังน้ี 

   - รถขุดดินขนาดใหญ่ มีค่าความเร็วอนุภาค 0.089  นิ้วต่อวินาที 

  - รถบรรทุก  มีค่าความเร็วอนุภาค 0.076  นิ้วต่อวินาที 

   - รถเกล่ียและรถบดอัดขนาดเล็ก  มีค่าความเร็วอนุภาค 0.003  นิ้วต่อวินาที 

  กิจกรรมท่ีจะทําให้เกิดความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการมากท่ีสุด คือ รถขุดดิน

ขนาดใหญ่ รองลงมา คือ รถบรรทุก และรถเกล่ียและรถบดอัด ซ่ึงสามารถนํามาประเมินระดับความส่ันสะเทือน 

ณ จุดที่ได้รับผลกระทบได้จากสมการ 
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   PPV equip = PPV ref x (D1/D2)
1.5    

 

  โดย  PPV equip  = ค่าความสั่นสะเทือนในรูปความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity) ของอุปกรณ์ก่อสร้าง ณ ตําแหน่งต่างๆ จากจุดกําเนิด 

(นิ้วต่อวินาที) 

    PPV ref =  ค่าความสั่นสะเทือนที่ระยะอ้างอิง 25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร  

     (นิ้วต่อวินาที) 

    D1  =  ระยะอ้างอิง (25 ฟุต หรือ 7.62 เมตร) 

   D2  =  ระยะห่างจากเครื่องจักรถึงจุดที่สนใจ (ฟุต) 

  ในการศึกษาได้ทําการประเมินความสั่นสะเทือน ณ จุดต่างๆ ที่เกิดจากเครื่องจักร 

อุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้าง โดยทําการประเมินท่ีระยะห่างจากเครื่องจักรเป็นระยะต่างๆ  

แสดงในตารางที่ 5.4-2  

 

ตารางที่ 5.4-2 ระดับความเร็วอนุภาคสูงสุดของอุปกรณ์ก่อสร้างแต่ละชนิดที่ระยะห่างต่างๆ 

ประเภทเครื่องจักร 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด (นิ้วต่อวินาที) ณ ระยะห่างต่างๆ 

25 ฟุต 

(7.75 m) 

50 ฟุต 

(15.5 m) 

100 ฟุต 

(31 m) 

150 ฟุต 

(46.5 m) 

200 ฟุต 

(62 m) 

300 ฟุต 

(93 m) 

1. รถขุดขนาดใหญ ่ 0.089 0.031 0.011 0.006 0.004 0.002 

2. รถบรรทุก 0.076 0.027 0.010 0.005 0.003 0.002 

3. เครื่องเจาะด้วยมือ 0.035 0.012 0.004 0.002 0.002 0.001 

4. รถเกลี่ยและรถบดอัดขนาดเล็ก 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

ที่มา :  Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006 

 

 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์และอาคารประกอบ เครื่องจักร

อุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนมากท่ีสุด คือ รถขุดขนาดใหญ่มีความสั่นสะเทือน 0.089 น้ิวต่อ

วินาที ในระยะ 25 ฟุต หรือ 7.75 เมตร เป็นความส่ันสะเทือนท่ีอยู่ในระดับเริ่มต้นของการเกิดความเสียหาย

ทางสถาปัตยกรรมตามมาตรฐานของ DIN 4150 แสดงดังตารางที่ 5.4-3 ทั้งน้ีบริเวณก่อสร้างมีระยะห่างจาก

สันเขื่อนจุฬาภรณ์ประมาณ 30 เมตร ซ่ึงจะได้รับความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างประมาณ 0.011 น้ิวต่อวินาที 

จึงไม่มีผลกระทบ (0) หรือสร้างความเสียหายต่ออาคาร  

 ส่วนผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานนั้น จากลักษณะการก่อสร้างที่มีเพียงอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังงาน ซ่ึงมีขนาดเล็กและคนงานไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรต่อเนื่อง ขณะที่เครื่องจักร เช่น รถขุด

ขนาดใหญ่ทํางานจะไม่ให้คนงานเข้าใกล้เครื่องจักรเกินกว่า 10 เมตร คนงานจึงได้รับความสั่นสะเทือนไม่เกิน 

0.089 น้ิวต่อวินาที (อ้างอิงที่ 7.75 เมตร) ดังน้ันผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างจะรู้สึกรําคาญเพียงบางช่วงเวลา  

และไม่เกิดผลกระทบ (0) ต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 5.4-4 
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ตารางที่ 5.4-3 ข้อกําหนดด้านความส่ันสะเทือนต่อส่ิงปลูกสร้างของ DIN 4150 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ผลกระทบต่ออาคาร 

มม.ต่อวินาท ี นิ้วต่อวินาท ี

2 0.079 ไม่เป็นอันตรายแม้แต่สิ่งปลูกสร้างเก่าแก ่

5 0.197 เกิดความเสียหายทางสถาปัตยกรรม 

10 0.394 ยอมให้ได้สําหรับบ้านพักอาศัยที่อยู่ในสภาพด ี

20 - 40 0.787 – 1.575 ยอมให้เกิดได้สําหรับโรงงานอุตสาหกรรม 

ที่มา :   Wiffin, A.C., and D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971 

  

ตารางที่ 5.4-4 ผลกระทบจากความส่ันสะเทือนที่มีต่อมนุษย์และอาคารสิ่งปลูกสร้าง 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ผลกระทบต่อมนุษย ์ ผลกระทบต่อโครงสร้างอาคาร 

(ม.ม.ต่อวนิาท)ี (นิ้วต่อวินาที) 

0-0.15 0-0.006 ไม่สามารถรับความรู้สึกได ้ ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้าง

อาคารทุกประเภท 

0.15-0.3 0.006-0.012 ระดับที่เป็นไปได้ที่จะรับรู ้ ไม่ส่งผลกระทบ/ความเสียหายต่อโครงสร้าง

อาคารทุกประเภท 

2.0 0.079 รู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือน ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร

ท่ัวไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

2.5 0.098 ถ้าความสั่นสะเทือนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

จะรู้สึกรําคาญ 

ไม่เสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอาคาร

ท่ัวไป หรือโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

5.0 0.197 ความสั่นสะเทือนรบกวนต่อคนที่อยู่อาศัย

ในอาคาร (ระดับที่ส่งผลกระทบต่อคน 

ที่อยูบ่นสะพาน และไดร้ับในชว่งเวลาสัน้ๆ) 

ระดับที่จะส่งผลให้ เ กิดความเสียหายต่อ

โครงการทางสถาปัตยกรรม บ้านเรือนท่ัวไปที่

มีผนังเพดานแบบ Plaster (ส่วนผสมที่มีปูน 

ทราย น้ํา และใยต่างๆ) ในกรณีที่เป็นผนัง/ฝ้า

เพดาน แบบที่ยืดหยุ่นจะได้รับความเสียหาย

เพียงเล็กน้อย 

10-15 0.394-0.591 คนจะรู้สึกไม่พอใจถ้าเกิดแรงสั่นสะเทือน

อย่างต่อเนื่อง และคนที่เดินบนสะพาน 

จะไม่สามารถยอมรับได ้

ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าการจราจร

ปกติ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสยีหายตอ่โครงสรา้ง

ทางสถาปัตยกรรม และสร้างความเสียหาย

ต่อบ้านเรือนเล็กน้อย 

ที่มา : Wiffin, A.C., and D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971 
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   (2) พื้นที่ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการอยู่ห่างจากชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย

ประมาณ 11 กิโลเมตร ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างในบริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จึงไม่มีผลกระทบ (0) ถึงชุมชน 

   ส่วนความสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุกขนวัสดุก่อสร้างท่ีจะแล่นผ่านถนนสายห้วยยาง-

เขื่อนจุฬาภรณ์ และชุมชนตําบลทุ่งลุยลายน้ัน พบว่า ที่ระยะจากรถบรรทุก 31 เมตร มีค่าความส่ันสะเทือน

ประมาณ 0.010 น้ิวต่อวินาที โดยระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดข้ึนประชาชนในชุมชนตําบลทุ่งลุยลายและบ้านเรือน

ที่อยู่ริมถนนจะอาจรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือน เม่ือเทียบกับมาตรฐานของ DIN 4150 ระดับความสั่นสะเทือน

ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่ออาคาร หรือส่ิงปลูกสร้าง อีกทั้งความส่ันสะเทือนท่ีเกิดจากรถบรรทุกในขณะที่

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะเกิดเป็นช่วงสั้นๆ เฉพาะที่รถวิ่งผ่านชุมชนเท่าน้ัน โดยปริมาณรถบรรทุกขนส่ง

อุปกรณ์จะมีมากในช่วงก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าเป็นระยะเวลาประมาณ 7 เดือน (เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10)

ประมาณ 15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 24 มีรถบรรทุกขนส่ง 10 คันต่อเดือน การขนส่งดังกล่าว 

จะเกิดข้ึนเป็นช่วงส้ันๆ และไม่ได้เกิดข้ึนทุกวัน เป็นสภาพของการจราจรปกติ ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0)  

ด้านความสั่นสะเทือน  

  2.2) ระยะดําเนินการ เม่ือเปิดดําเนินการจะไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความสั่นสะเทือนเกิดข้ึน จึงไม่มีผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนทั้งในพ้ืนที่โครงการ และพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
 

5.4.4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ คือ การเปลี่ยนแปลงลักษณะอุทกวิทยานํ้าผิวดิน เช่น ปริมาณและ

ลักษณะการไหลของน้ํา เป็นต้น 

 1) กรณีไม่มีโครงการ การระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 

ระบายผ่านโรงไฟฟ้าที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันลงลํานํ้าสุซ่ึงเป็นลํานํ้าสาขาของลํานํ้าเชิญ และส่วนที่ 2 ระบายลงสู่

ลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ลงสู่เขื่อนห้วยกุ่ม โดยไหลผ่านพ้ืนที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว ซ่ึงไม่มี

ชุมชนอยู่อาศัย และไม่มีพ้ืนที่การเกษตร เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร ไหลรวมกับนํ้าจากลํานํ้าสาขาเข้าสู่อ่างเก็บนํ้า

เขื่อนห้วยกุ่ม แล้วระบายนํ้าลงสู่ลํานํ้าพรม เพื่อให้ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรในอําเภอเกษตรสมบูรณ์  

จังหวัดชัยภูมิ และอําเภอต่างๆ ที่อยู่ริมลํานํ้าได้ใช้ประโยชน์ จึงกล่าวได้ว่าน้ําที่ระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ลงสู่

ลําน้ําพรมน้ัน เป็นต้นทุนของเขื่อนห้วยกุ่มที่จะระบายให้พ้ืนที่ท้ายนํ้าได้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ  

  ปัจจุบันการระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์และเข่ือนห้วยกุ่มดําเนินการตามข้อกําหนดของ

คณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ่มนํ้าพรม-เชิญ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2543 จากการรวบรวมข้อมูลปีนํ้า 2544-2556 ภายหลัง 

ที่มีการจัดต้ังคณะทํางานจัดสรรนํ้าลุ่มนํ้าพรม-เชิญ สรุปได้ว่านํ้าที่ระบายจากอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ลงสู่

ลํานํ้าพรมมีปริมาณเฉล่ีย 57.87 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี เม่ือรวมกับนํ้าในลํานํ้าสาขาเหนือเขื่อนห้วยกุ่ม 

(70.81 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี) มีปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนห้วยกุ่มเฉลี่ย 128.68 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 

ดังแสดงในตารางที่ 5.4-5 คิดเป็นสัดส่วนน้ําระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ลงนํ้าพรมและลํานํ้าสาขาเหนือเขื่อน

ห้วยกุ่มร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ของปริมาณนํ้าไหลเข้าเขื่อนห้วยกุ่ม  
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  ทั้งน้ี การระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์และเข่ือนห้วยกุ่ม ส่วนใหญ่ระบายช่วงเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม และเดือนธันวาคม-มีนาคม ซ่ึงเป็นช่วงที่มีการเพาะปลูกพืชในพ้ืนที่ท้ายนํ้า โดยในช่วงการ

เพาะปลูก ปริมาณนํ้าระบายจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ลงนํ้าพรมเฉลี่ย 44.69 ล้านลูกบาศก์เมตร 

ส่วนเขื่อนห้วยกุ่มมีปริมาณนํ้าระบายในช่วงการเพาะปลูกเฉลี่ย 101.56 ลูกบาศก์เมตร ในช่วงเดือน

กรกฎาคม-ตุลาคม ปริมาณน้ําที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยกุ่ม ส่วนใหญ่เป็นปริมาณน้ําในลํานํ้าสาขา โดยใน

เดือนกันยายนถึงตุลาคม เขื่อนจุฬาภรณ์มีการระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมเฉลี่ย 1.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียง

ร้อยละ 2 ของปริมาณน้ําระบายเฉลี่ยทั้งปี และในเดือนเมษายนก็มีการระบายนํ้าปริมาณน้อยเช่นกัน (0.72 

ล้านลูกบาศก์เมตร) เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ท้ายน้ําของเขื่อนห้วยกุ่ม  
 

ตารางที่ 5.4-5 ปริมาณนํ้าเฉล่ียรายปี ในลํานํ้าพรมท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ และเข่ือนห้วยกุ่ม ปีนํ้า 2544-2556  

นอกฤดูการเพาะปลูก ท้ังปี

ก.ค. - ต.ค. ธ.ค. - มี.ค. รวม

1. ปริมาณน้ําระบายจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ลงลําน้ําพรม 18.72 25.96 44.69 13.19 57.88

2. ปริมาณนํ้าไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเข่ือนห้วยกุม่ 75.30 27.32 102.62 26.07 128.68

3. ปริมาณนํ้าระบายจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนห้วยกุม่ 62.12 39.44 101.56 24.29 125.85

หมายเหตุ : พิจารณาในช่วงป ี2544-2556 ตามการจัดสรรน้ําของคณะทํางานจัดสรรน้ําลุม่น้ําพรม-เชิญ

ปริมาณนํ้าเฉลี่ย (ล้านลูกบาศก์เมตร)

พ้ืนที่ ฤดูการเพาะปลูก

 

  กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ การระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า 

เ ขื่อนจุฬาภรณ์และอ่างเก็บนํ้าเขื่อนห้วยกุ่ มจะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กํ าหนด 

โดยคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมในระยะก่อสร้างท่ีมีความเกี่ยวข้องหรืออาจมีผลกระทบต่ออุทกวิทยา

นํ้าผิวดิน คือ งานเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากท่อส่งนํ้าอาคารระบายลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) เข้าสู่อาคารโรงไฟฟ้า

พลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงจะกําหนดให้ดําเนินการในช่วงท่ีไม่มีความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร (ไม่มีการ

ระบายนํ้าจากเขื่อนจุฬาภรณ์และเข่ือนห้วยกุ่มให้แก่พ้ืนท่ีเกษตรกรรม) ดังแสดงในตารางที่ 5.4-5 

   ดังน้ันกิจกรรมการเชื่อมต่อท่อรับนํ้าเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จึงไม่มีผลกระทบ 

(0) ต่อปริมาณน้ําในลําน้ําพรมท้ายเขื่อนห้วยกุ่มในช่วงเวลาดําเนินกิจกรรมดังกล่าว  

  2.2) ระยะดําเนินการ การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ได้พิจารณา

จากรูปแบบการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมในปัจจุบันของเข่ือนจุฬาภรณ์ในช่วงที่มีการระบายนํ้า

เพื่อการเพาะปลูก กล่าวคือ ระบายนํ้าผ่านโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าและระบายลงลํานํ้าเดิม 7 เดือนต่อปี 

ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม และช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยในเดือนเมษายนไม่มี

การระบายนํ้าเน่ืองจากไม่มีการเพาะปลูก และจะเริ่มระบายนํ้าต้ังแต่เดือนพฤษภาคม เพ่ือให้นํ้าไหลรวมกับลํานํ้า

สาขาลงสู่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนห้วยกุ่มก่อนที่จะเริ่มระบายท้ายเขื่อนห้วยกุ่มเพื่อการเพาะปลูกในเดือนกรกฎาคม

ดังเช่นปัจจุบัน แต่จะหยุดระบายนํ้าในเดือนกันยายนถึงธันวาคมเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝน และเร่ิมมีการเก็บเก่ียว

ผลผลิต ในเดือนพฤศจิกายนไม่มีการเพาะปลูก ส่วนเดือนธันวาคมเร่ิมเตรียมแปลงเพาะปลูกจึงมีความต้องการ 

ใช้นํ้าน้อย อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ําระบายท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ลงลําน้ําพรมยังคงมีค่าเฉล่ียต่อปีเช่นเดียวกับ 

สภาพปัจจุบัน 
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   ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยกุ่มเฉลี่ยต่อปียังคงมีสัดส่วนการรับนํ้าจากลํานํ้าสาขา

มากกว่า และมีปริมาณน้ําระบายจากเขื่อนจุฬาภรณ์ลงลํานํ้าพรมในลักษณะเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน ดังน้ัน

ปริมาณนํ้าระบายจากเข่ือนห้วยกุ่มลงสู่ลํานํ้าพรมให้พ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรท้ายนํ้าในตําบลโนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ และอําเภออ่ืนๆ ยังคงมีลักษณะการระบายน้ําเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน ซ่ึงสอดคล้อง

ตามหลักเกณฑ์ข้อกําหนดในการบริหารจัดการน้ําของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งนํ้าและ

บํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ ดังน้ันในระยะดําเนินการของโครงการ จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อปริมาณนํ้า 

ในลําน้ําพรมท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

 

5.4.5 คุณภาพน้ําผิวดิน 

 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ คือ กิจกรรมการก่อสร้างโรงฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบที่มีผลกระทบ

ต่อคุณภาพนํ้า ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณภาพนํ้าที่ผ่านระบบผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าและระบายออกสู่ 

ลําน้ําเดิม 

 1) กรณีไม่มีโครงการ ได้ทําการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน

ครอบคลุมทั้งบริเวณจะก่อสร้างโครงการและลําน้ําพรมท้ายที่ต้ังโครงการ สรุปผลคุณภาพน้ําผิวดินได้ดังน้ี 

  (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์และอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์  

ดัชนีคุณภาพนํ้าส่วนใหญ่จากการตรวจวัดทั้งฤดูแล้งและฤดูฝนอยู่ในเกณฑ์ดีตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน

ประเภทที่ 2 (ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537) มีความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 

7.09-7.11 (เกณฑ์กําหนด 5.0-9.0) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีปริมาณ 33-1,600 เอ็มพีเอ็นต่อ        

100 มิลลิลิตร (เกณฑ์กําหนดไม่เกิน 5,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม         

มีปริมาณ 14-350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (เกณฑ์กําหนดไม่เกิน 1,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร)   

ส่วนค่าออกซิเจนละลายทั้งสองฤดู มีค่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ คือ มีค่าตํ่ากว่าเกณฑ์คุณภาพนํ้าในแหล่งน้ํา

ประเภทที่ 2 เล็กน้อย (เกณฑ์กําหนดไม่ตํ่ากว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร) โดยช่วงฤดูฝนมีค่าออกซิเจนละลาย 

5.8-5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงมากกว่าช่วงฤดูแล้งที่มีค่า 5.0-4.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 

   กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ คุณภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าและนํ้าที่ระบายออกจากอาคารระบายนํ้า

จะมีลักษณะเช่นเดียวกับปัจจุบัน  

  (2) พื้นที่ลํานํ้าพรมท้ายที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ได้เก็บตัวอย่าง

คุณภาพนํ้าในลํานํ้าพรมท้ายที่ต้ังโครงการรวม 3 สถานี คุณภาพนํ้าจากการตรวจวัดในฤดูแล้งและฤดูฝน   

ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ มีความเป็นกรด-ด่างอยู่ในช่วง 7.11-7.12 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามมาตรฐานคุณภาพ  

นํ้าผิวดินประเภทที่ 3 โดยมีค่าออกซิเจนละลาย 4.9-6.3 มิลลิกรัมต่อลิตร (เกณฑ์กําหนดไม่ตํ่ากว่า 4.0 

มิลลิกรัมต่อลิตร) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดมีปริมาณ 6.8-35.0 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (เกณฑ์

กําหนดไม่เกิน 20,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มมีปริมาณ 4.0-34.0      

เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร (เกณฑ์กําหนดไม่เกิน 4,000 เอ็มพีเอ็นต่อมิลลิลิตร) กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ

คุณภาพน้ําในลําน้ําพรมบริเวณพื้นที่ท้ายที่ต้ังโครงการจะมีลักษณะเช่นเดียวกับปัจจุบัน  
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 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมในช่วงก่อสร้างที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน ได้แก่  

การปรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า และองค์ประกอบรวมทั้งการจัดการนํ้าเสียและขยะมูลฝอย

จากการก่อสร้าง ดังน้ี 

   (1) พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

    - การชะล้างตะกอนดินจากการก่อสร้าง การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบ

ดําเนินการในพื้นที่ 1 ไร่ และมีการขุดเปิดหน้าดินก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ําและก่อสร้างอาคารระบายนํ้า

ท้ายโรงไฟฟ้า ซ่ึงในฤดูฝนมีโอกาสท่ีตะกอนดินบางส่วนจากการก่อสร้างอาจถูกชะลงลํานํ้าพรมบ้าง  

ทั้งน้ีในพ้ืนที่โครงการได้กําหนดให้ก่อสร้างบ่อดักตะกอนดินรอบแนวพ้ืนที่ก่อสร้าง ซ่ึงจะรวบรวมนํ้าที่ไหลผ่าน

บริเวณก่อสร้างให้ตกตะกอนก่อนระบายนํ้าใสลงสู่ลํานํ้าพรมต่อไป และจากลักษณะของลํานํ้าพรมท้ายท่ีต้ัง

โครงการที่ไหลผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วไหลลงสู่เขื่อนห้วยกุ่ม เป็นระยะทางตามลํานํ้า 

40 กิโลเมตร ซ่ึงไม่มีชุมชนอยู่อาศัยบริเวณริมนํ้า และไม่มีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์ จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าใช้

ของชุมชน 

    - การปนเปื้อนขยะมูลฝอย ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างในพ้ืนที่ขนาดเล็ก (1 ไร่) 

มีผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างประมาณ 50 คน ส่วนใหญ่จะพิจารณาจ้างแรงงานในท้องถ่ิน จึงไม่มีการพักค้างในบริเวณ

พ้ืนที่ก่อสร้าง ขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่เกิดจากการอุปโภคบริโภครวมปริมาณ 3.0 กิโลกรัมต่อวัน (อ้างอิง

อัตราการเกิดมูลฝอยแบบไม่พักค้างคืนเท่ากับ 0.06 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) ซ่ึงผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องเก็บ

รวบรวมไว้ในภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีปิดมิดชิดและให้ผู้รับเหมารับผิดชอบนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบรวมกับ 

ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ์ ในบริเวณที่ท้ิงขยะมูลฝอยปัจจุบันที่อยู่ในขอบเขต

พ้ืนที่ กฟผ.  

    - นํ้าเสียจากห้องนํ้าห้องส้วมจะใช้ในอาคารสํานักงานชั่วคราว และห้องนํ้าห้องส้วม

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่ห่างจากลําน้ําพรมมากกว่า 50 เมตร ซ่ึงจะติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดต้ังกับที่ 

(Onsite Treatment) และไม่มีการระบายนํ้าเสียลงเขื่อนจุฬาภรณ์หรือลําน้ําพรม 

   (2) พื้นที่ลํานํ้าพรมท้ายที่ตั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ในการ

ก่อสร้างไม่มีการระบายน้ําจากห้องนํ้า ห้องส้วม ลงสู่ลํานํ้าพรม จึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าผิวดิน 

ประกอบกับ ลํานํ้าพรมท้ายที่ต้ังโครงการจะไหลผ่านพ้ืนท่ีป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวแล้วลงสู่ 

เขื่อนห้วยกุ่มเป็นระยะทางตามลํานํ้า 40 กิโลเมตร ซ่ึงไม่มีชุมชนอยู่อาศัยริมนํ้า และไม่มีการนํานํ้าไปใช้ประโยชน์ 

จึงไม่เกิดผลกระทบ (0) 

  2.2) ระยะดําเนินการ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าเป็นการนํานํ้าที่ระบายจากอ่างเก็บนํ้าไปผ่าน

กังหันนํ้าและเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ไม่มีสารเคมี นํ้ามันปนเปื้อน และไม่ได้ทําอุณหภูมินํ้าที่ระบายออกเพิ่มข้ึน 

นอกจากน้ันเครื่องกังหันยังช่วยปัน่หมุนเวียนน้ําเป็นการเติมอากาศ ให้กับน้ําที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

ช่วยให้คุณภาพน้ําดีขึ้นด้วย เป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 
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5.4.6 อุทกธรณีวิทยา 
  

 1) กรณีไม่มีโครงการ สภาพอุทกธรณีวิทยาในพ้ืนที่ต้ังโครงการอยู่ในชั้นหินอุ้มนํ้าชุดหินนํ้าพอง 

ประกอบด้วย หินทราย และหินดินดาน มีปริมาณการให้นํ้าน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง พ้ืนที่ชุมชนตําบล

ทุ่งลุยลายมีสภาพอุทกธรณีวิทยาอยู่ในชั้นหินอุ้มนํ้าชุดภูกระดึง ปริมาณการให้นํ้าเฉล่ีย 3-6 ลูกบาศก์เมตร 

ต่อชั่วโมง ส่วนพ้ืนที่ชุมชนตําบลโนนทอง มีสภาพอุทกธรณีวิทยาอยู่ในชั้นหินอุ้มนํ้าชุดพระวิหาร ปริมาณการให้นํ้า

เฉลี่ย 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ทิศทางการไหลของน้ําบาดาลในบริเวณใกล้เคียงที่ต้ังโครงการจะไหลจาก 

ทิศตะวันตกไปยังทิศตะวันออก บ่อบาดาลมีระดับนํ้าลึกจากระดับผิวดินอยู่ในช่วง 1.05-14.40 เมตร กรณีไม่มี

การพัฒนาโครงการ จะไม่มีผลกระทบต่อระดับนํ้าบาดาลและปริมาณการให้นํ้า 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบ ดําเนินการในพ้ืนท่ี  

1 ไร่ บริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ไม่มีกิจกรรมก่อสร้างที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระดับนํ้าและปริมาณ 

นํ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง จึงไม่มีผลกระทบ (0) 

  2.2) ระยะดําเนินการ การดําเนินงานผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์เป็นเพียงการนํานํ้า 

ที่ระบายผ่านอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิม มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าก่อนระบายลงสู่ลํานํ้าพรม ไม่มีกิจกรรมใด 

ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําและปริมาณน้ําใต้ดิน ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0) 

 

5.4.7 คุณภาพน้ําใต้ดิน 

 

 1) กรณีไม่มีโครงการ ในการศึกษาได้เก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้าใต้ดินบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ 

ครอบคลุมช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน รวม 4 สถานี โดยน้ําใต้ดินทั้งสองฤดูกาล ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์

กําหนดที่เหมาะสมและอนุโลมสูงสุด ยกเว้นบ่อบาดาลบ้านกุดเลาะที่มีปริมาณความกระด้างทั้งหมดอยู่ในช่วง 

584-647 มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด (เกณฑ์กําหนด 500 มิลลิกรัมต่อลิตร) และทุกสถานี

ตรวจพบอีโคไล ซ่ึงเกณฑ์มาตรฐานกําหนดว่าต้องไม่มีอีโคไลเลย อย่างไรก็ตาม ประชาชนท้องถิ่นไม่ได้ใช้น้ําจาก

บ่อบาดาลดังกล่าวเพื่อการบริโภค แต่เป็นการนําไปใช้เพ่ือการอุปโภคทั่วไป เช่น การซักล้าง ทําความสะอาด 

กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการไม่มีผลกระทบ (0) ต่อคุณภาพนํ้าใต้ดิน  

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการไม่มีผลกระทบ (0) ต่อคุณภาพ

นํ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง 

  2.2) ระยะดําเนินการ ในการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าจะมีการระบายน้ําลงสู่ลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

เช่นเดียวกับปัจจุบัน ซ่ึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อคุณภาพน้ําใต้ดิน 
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5.4.8 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 

 

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นที่ว่างต่อเนื่องจาก

ท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ สภาพพ้ืนที่ถูกเปลี่ยนแปลงต้ังแต่ก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ เม่ือปี พ.ศ. 2513 ทรัพยากรดิน

บริเวณพ้ืนที่รอบรัศมีโครงการเป็นชุดดินบนพ้ืนท่ีลาดชันเชิงซ้อนหรือพ้ืนที่ภูเขา มีการชะล้างพังทลายอยู่ใน

ระดับน้อยมาก (อัตราการกัดเซาะ 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) กรณีไม่มีโครงการทรัพยากรดินและการชะล้าง

พังทลายของดินบริเวณพื้นที่ที่ต้ังโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างโครงการท่ีเกี่ยวข้องและอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร

ดินและการชะล้างพังทลายของดิน ได้แก่ การปรับองค์ประกอบต่างๆ พ้ืนที่ก่อสร้าง การก่อสร้างอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบ ทั้งน้ีการปรับถมระดับพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้ามีพ้ืนท่ีจํากัดไม่เกิน 

1 ไร่ ในการก่อสร้างจะดําเนินการโดยไล่ระดับตามความสูง-ตํ่า เพื่อป้องกันดินถล่มและการชะล้างพังทลาย 

หน้าดิน จึงไม่มีผลกระทบ (0)  

  2.2)  ระยะดําเนินการ ลักษณะของการระบายนํ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ํา มีลักษณะการฉีดพ่นนํ้า 

ให้เป็นฝอย ซ่ึงจะมีความแรงของนํ้าน้อยกว่าปัจจุบันที่มีการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม จึงไม่เกิด 

ผลกระทบ (0) ต่อการชะล้างพังทลายของดินบริเวณท้ายโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและริมลํานํ้าพรม 

 

5.4.9 ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

 

 1) กรณีไม่มีโครงการ จากข้อมูลการขุดเจาะสํารวจของ กฟผ. กล่าวได้ว่า สภาพธรณีวิทยาบริเวณ

ที่ต้ังโครงการ รองรับด้วยช้ันหินตะกอนจําพวกหินทรายหินทรายแป้งสีนํ้าตาลแดง เม็ดตะกอนขนาดทราย

ละเอียดแทรกด้วยหินโคลนช้ันบาง เป็นลักษณะหินฐานรากค่อนข้างดีมีการผุสลายเล็กน้อยถึงปานกลาง 

ความแข็งของหินปานกลาง ค่าการรั่วซึมค่อนข้างตํ่าถึงปานกลาง  

  ในรัศมี 150 กิโลเมตรรอบท่ีต้ังโครงการเคยมีแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงขนาดเล็ก จํานวน  

2 เหตุการณ์ ได้แก่ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่ตําบลท่าศาลา อําเภอภูเรือ 

จังหวัดเลย มีระดับความรุนแรง 4.2 ตามมาตราริกเตอร์ และวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2547 จุดศูนย์กลาง

แผ่นดินไหวอยู่ที่ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีระดับความรุนแรง 4.1 ตามมาตรา

ริกเตอร์ กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ สภาพธรณีวิทยาแผ่นดินไหวจะมีลักษณะเดียวกับสภาพปัจจุบัน 

 2) กรณีมีโครงการ  

  2.1) ระยะก่อสร้าง ในการออกแบบและการก่อสร้างเพ่ือเชื่อมท่อนํ้าจากอาคารระบายน้ําลง 

ลํานํ้าเดิมเข้าสู่โรงไฟฟ้าพลังนํ้าได้พิจารณาถึงโครงสร้างของท่อระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมและท่อนํ้าเข้าโรงไฟฟ้า

ให้มีความสัมพันธ์กัน โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างของอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมและเขื่อนจุฬาภรณ์ 
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   นอกจากน้ันในการออกแบบอาคารจะต้องพิจารณาสภาพธรณีวิทยาและผลของหลุมเจาะ

บริเวณที่ต้ังโครงการ เพื่อออกแบบฐานรากให้สามารถรับโครงสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบ

ได้อย่างม่ันคง รวมทั้งต้องออกแบบโรงไฟฟ้าพลังนํ้าให้สามารถรับแรงจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง (มยผ.1301) และกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารพ้ืนดิน 

ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 รวมทั้งออกแบบโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

ให้รองรับ Uplift Pressure จากนํ้าที่ไหลผ่านตัวเข่ือนและฐานราก ดังน้ัน จึงไม่มีผลกระทบ (0) จากสภาพ

ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหวที่จะมีต่อความม่ันคงของอาคารโรงไฟฟ้า 

  2.2) ระยะดําเนินการ การออกแบบโรงไฟฟ้าพลังนํ้าได้กําหนดให้พิจารณาจากสภาพธรณีวิทยา 

แผ่นดินไหว ความม่ันคงของฐานรากอาคาร โดยออกแบบตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ัน จึงไม่เกิด 

ผลกระทบ (0) 

 

5.5 ทรัพยากรทางชีวภาพ 

 

 การประเมินผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ ได้แก่ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า 

และนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง ดังน้ี 

 

5.5.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

  

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นส่วนหน่ึง

ของพ้ืนที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเม่ือปี พ.ศ. 2510 ให้กันพ้ืนท่ีเขตป่าหมายเลข 10 ในท้องท่ีอําเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ และป่าโคกตลาดใหญ่ ในท้องที่อําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก่นให้แก่ กฟผ.  

เพื่อดําเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดย กฟผ.เริ่มก่อสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์ในปี พ.ศ. 2513 

และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ปัจจุบันสถานภาพของพ้ืนท่ี กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นพ้ืนท่ีราชพัสดุและไม่ได้ 

อยู่ ในพ้ืนที่ป่าไม้ตามกฎหมาย อีกทั้งสภาพปัจจุบันบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่โล่งท้ายอาคารระบายนํ้า 

ลงลํานํ้าเดิม ซ่ึงมีเพียงวัชพืชข้ึนปกคลุมกระจายทั่วไป ไม่มีสภาพเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ และไม่สามารถฟื้นคืนสภาพป่าไม้

ได้อีกแล้ว เน่ืองจาก กฟผ. ได้ดําเนินการแผ้วถางพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประโยชน์ในการเข้าไปดูแลและ

บํารุงรักษาอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมและอาคารระบายน้ําล้น ส่วนบริเวณใกล้เคียงมีกลุ่มไม้ยืนต้นที่ กฟผ. 

นํามาปลูกเสริมเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ ชนิดไม้ท่ีพบ ได้แก่ ข้ีเหล็กอเมริกัน กระถินณรงค์ 

และกระถินเทพา เป็นต้น พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการและบริเวณใกล้เคียงมีความหลากชนิดของพันธ์ุไม้ค่อนข้างตํ่า  

  กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ พ้ืนที่ดังกล่าว 

จะยังมีลักษณะเช่นสภาพในปัจจุบันและไม่มีโอกาสฟื้นคืนสภาพป่าไม้  
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 2) กรณีมีโครงการ  

  2.1) ระยะก่อสร้าง พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

ซ่ึงอยู่ต่อเน่ืองกับอาคารระบายน้ําลงลําน้ํามีพื้นที่เพียง 1 ไร่ และมีสภาพเป็นพ้ืนท่ีโล่งที่มีเพียงวัชพืชข้ึนปกคลุม  

และไม่มีสภาพเป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ การก่อสร้างโครงการและองค์ประกอบจึงไม่มีผลกระทบหรือต้องตัดฟันต้นไม้  

ส่วนกลุ่มไม้ยืนต้นบริเวณใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการ ซ่ึง กฟผ. ได้ปลูกเสริมเพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์น้ันจะยังคงอยู่

เช่นเดิม ทั้งน้ีในการก่อสร้างจะดําเนินการเฉพาะในพ้ืนที่โล่งและไม่มีแผนจะตัดฟันต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียง ดังน้ันการ

ก่อสร้างโครงการ จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรป่าไม้   

  2.2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมระยะดําเนินการจํากัดอยู่เฉพาะในอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรป่าไม้หรือต้นไม้ใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการ อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาโครงการ

มีแผนการฟื้นฟูป่าต้นนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ที่เป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 เพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์แก่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 

ในพ้ืนท่ีรับน้ําเขื่อนจุฬาภรณ์ จึงเป็นผลกระทบด้านบวกต่อทรัพยากรป่าไม้บริเวณโดยรอบพ้ืนที่โครงการและ 

พ้ืนที่ใกล้เคียงในระดับน้อย (+1)  

 

5.5.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
  

 1) กรณีไม่มีโครงการ   จากการสํารวจภาคสนามช่วงฤดูอพยพและนอกช่วงอพยพของสัตว์ป่า  

พบสัตว์ป่าทั้งส้ิน 185 ชนิด เป็นสัตว์ป่าในกลุ่มนกมากท่ีสุด 111 ชนิด จากผลการสํารวจและวิเคราะห์ข้อมูล 

ของสัตว์ป่าในภาพรวม พบว่า สัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นชนิดสัตว์ประจําถิ่น (Resident) ยกเว้นกลุ่มนกบางชนิดท่ี

อพยพมาในช่วงฤดูหนาว และช่วงฤดูผสมพันธ์ุ สําหรับสภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดินในบริเวณพ้ืนที่ต้ังโครงการ

และพ้ืนที่ใกล้เคียงภายในเข่ือนจุฬาภรณ์  แม้ว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกเปล่ียนแปลงสภาพต้ังแต่ก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์

ในปี พ.ศ. 2513 และมีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างสมํ่าเสมอ อาทิ อาคารสํานักงาน ที่พักอาศัย 

และอื่นๆ แต่พื้นที่โดยรอบยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติทั้งป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง นอกจากน้ัน

ขอบเขตพ้ืนท่ี กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ท่ีอยู่ห่างจากพ้ืนท่ีชุมชนทุ่งลุยลายประมาณ 11 กิโลเมตร และมีอาณาเขต

ติดต่อกับพ้ืนที่เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผ้ึง ทําให้มีชนิดความชุกชุม การกระจาย 

การเคล่ือน และพลวัตรของประชากรสัตว์ป่าที่อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติ  

  ดังน้ันบริเวณโดยรอบท่ีต้ังโครงการ และพ้ืนที่ใกล้เคียงในขอบเขตของเขื่อนจุฬาภรณ์ จึงยัง

สามารถพบเห็นตัว และร่องรอยของสัตว์เล้ียงลูกด้วยนมหลายชนิด ได้แก่ ช้างป่า เก้ง กวาง และหมูป่า 

กระจายท่ัวพ้ืนที่เขื่อนจุฬาภรณ์ ส่วนสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ ก็สามารถพบเห็นตัว และร่องรอยกระจายอยู่ใน 

พ้ืนที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์เช่นกัน อย่างไรก็ตามสัตว์ป่าที่สํารวจพบส่วนใหญ่สามารถปรับตัวและเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สามารถปรับตัว มีการเคล่ือนที่ และ

เคลื่อนย้ายได้เร็ว รวมทั้งสัตว์ป่าขนาดใหญ่ก็สามารถปรับตัวเพื่อใช้พื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน  
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  ในกรณีไม่มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ สัตว์ป่าส่วนใหญ่สามารถ

ปรับตัวให้สามารถอาศัยอยู่ร่วมมนุษย์และกิจกรรมของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี และใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่เขื่อน

จุฬาภรณ์ได้ตามปกติ โดยเฉพาะสัตว์ฟันแทะขนาดเล็ก หรือสัตว์ที่สามารถเคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่ได้ง่าย เช่น  

นกชนิดต่างๆ เป็นต้น 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบไม่ก่อให้เกิด 

การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพ้ืนที่เดิม มีกิจกรรมที่จะรบกวนการดํารงชีวิตของสัตว์ป่าไม่มากนัก เน่ืองจาก

เป็นโครงการท่ีมีขนาดเล็ก พ้ืนที่ก่อสร้างประมาณ 1 ไร่  อีกทั้งกลุ่มสัตว์ป่าท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีต้ังโครงการและ

ใกล้เคียงมีพ้ืนฐานการดํารงชีวิตที่อาศัยและหากินในพ้ืนที่มีสภาพนิเวศหลากหลาย มีลักษณะทนทานต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเป็นช่วงกว้าง โดยพฤติกรรมของสัตว์ป่าทั่วไปจะหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพ้ืนที่ในช่วงเวลาที่มี

กิจกรรมของมนุษย์อยู่แล้ว ดังน้ันช่วงก่อสร้างคาดว่าสัตว์ป่าสามารถปรับตัวและเข้าไปหากินในพ้ืนที่ใกล้เคียงทั้งที่

มีสภาพนิเวศลักษณะเช่นเดียวกับพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการและสภาพนิเวศท่ีแตกต่างในบริเวณอ่ืนได้ จึงมี

ผลกระทบด้านลบในระดับน้อย (-1) 

   ส่วนสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตามแนวถนนสายห้วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นเส้นทางเข้า

สู่ท่ีต้ังโครงการอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการขนส่งอยู่บ้าง แต่จากลักษณะและรูปแบบของสัตว์ป่า 

ส่วนใหญ่ท่ีอาศัยและดํารงชีวิตอยู่ ในบริเวณน้ี มีความสามารถในการปรับตัวได้ดี และอาศัยอยู่ ใน 

พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมของมนุษย์ได้ ประกอบกับการขนส่งวัสดุอุปกรณ์มีมากที่สุดในช่วงการก่อสร้างอาคาร

โรงไฟฟ้าและองค์ประกอบประมาณ 7 เดือน (เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10) มีจํานวนรถบรรทุกเข้าพ้ืนที่จํานวน  

15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนท่ี 11 ถึงเดือนที่ 24 มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพียง 10 คันต่อเดือน โดยจะขนส่ง

เพียงบางช่วงเวลาไม่ได้ต่อเนื่องตลอดท้ังวัน และไม่มีกิจกรรมการขนส่งในช่วงเวลากลางคืน ดังน้ันกิจกรรม 

การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ผ่านถนนในพ้ืนที่ท้ายเขื่อนจึงมีผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรสัตว์ป่าในระดับน้อย (-1)  

  2.2) ระยะดําเนินการ สัตว์ป่าที่พบบริเวณท่ีต้ังโครงการและใกล้เคียงส่วนใหญ่เป็นสัตว์ป่า 

ที่คุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกับมนุษย์ หรืออาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี  

อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าอยู่ในอาคารท่ีปิดมิดชิดมีขอบเขตพ้ืนที่ชัดเจน จึงไม่มีเสียงดังรบกวนและไม่มี

ผลกระทบ (0) ต่อสัตว์ป่า  

 

5.5.3  นิเวศวิทยาทางน้ํา และการประมง  
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ ในการศึกษาได้สํารวจเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้ําครอบคลุมทั้งฤดูแล้ง

และฤดูฝนรวม 5 สถานี ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ 1 สถานี ที่ต้ังโครงการ 1 สถานี และลํานํ้าพรมท้ายท่ีต้ัง

โครงการอีก 3 สถานี ผลการสํารวจประเมินได้ว่าลํานํ้าพรมในเข่ือนจุฬาภรณ์บริเวณท่ีต้ังโครงการและพ้ืนท่ี 

ลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนในภาพรวมทั้ง 2 ฤดูกาล เป็นแหล่งนํ้าที่มีความหลากหลายของแพลงก์ตอนต้ังแต่ระดับตํ่าถึง

ระดับสูง แต่การแพร่กระจายไม่สม่ําเสมอ มีความหลากหลายของสัตว์หน้าดินตั้งแต่ระดับตํ่าถึงระดับสูง และ 

ความหลากหลายของปลาอยู่ในระดับตํ่าถึงระดับสูง ชนิดพันธุ์ปลาท่ีพบส่วนใหญ่มีความสามารถในการปรับตัว

เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี ได้แก่ ปลานิล ปลากระสูบ และปลาไส้ตัน เป็นต้น  
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  สําหรับสภาพนิเวศทางนํ้าบริเวณที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นลํานํ้า

พรมที่รับน้ําจากอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมน้ัน มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับตํ่า มีความหลากหลายของปลา

ค่อนข้างตํ่า มีการกระจายไม่สมํ่าเสมอ ทั้งน้ีอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์และลํานํ้าพรมบริเวณอาคารระบายนํ้า

ลงลําน้ําเดิมอยู่ในพื้นที่ กฟผ. จึงไม่มีการทําประมง  

  ลํานํ้าพรมท้ายท่ีต้ังโครงการน้ัน พบการทําประมงเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ําเข่ือนห้วยกุ่มและ
ลํานํ้าพรมท้ายเข่ือนห้วยกุ่มในตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ เป็นการจับปลาเพื่อการบริโภคใน

ครัวเรือนเท่าน้ัน กรณีไม่มีโครงการ สภาพนิเวศทางนํ้าของลํานํ้าพรมบริเวณที่ต้ังโครงการและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

จึงมีสภาพเช่นเดียวกับปัจจุบัน 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมของโครงการในระยะก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการ ประกอบด้วย 

การปรับพ้ืนท่ีและก่อสร้างอาคารส่ิงปลูกสร้างต่างๆ กิจกรรมการเปิดหน้าดิน การถมดิน การปรับระดับดินเดิม 

อาจทําให้เกิดปริมาณตะกอนในลํานํ้าเพ่ิมข้ึนจากเดิมบ้าง แต่เน่ืองจากในการก่อสร้างจะจัดทําบ่อดักตะกอนดิน

รอบแนวพ้ืนที่ก่อสร้าง ซ่ึงจะรวบรวมน้ําท่ีไหลผ่านบริเวณก่อสร้างให้ตกตะกอนก่อนระบายน้ําใสลงสู่ลํานํ้าพรม 

จึงไม่ก่อให้เกิดตะกอนดินทับถม หรือความขุ่นของน้ําที่จะมีผลกระทบต่อแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดิน 

   เมื่อพิจารณาจากข้อมูลสภาพปัจจุบัน พบว่า ปริมาณของสิ่งมีชีวิตในนํ้าบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

โครงการ มีความหนาแน่นไม่มากอยู่แล้ว ทั้งแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และปลา รวมทั้งพันธุ์ปลาที่สํารวจพบใน

พ้ืนที่เกือบท้ังหมดเป็นชนิดที่มีความสามารถในการปรับตัวในแหล่งน้ําได้ดี ทั้งน้ีลํานํ้าพรมบริเวณที่ต้ังโครงการ 

อยู่ในเขตที่ดินของ กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ์ และไม่มีการทําประมง จึงไม่มีผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาทางนํ้า

และการประมง ส่วนพ้ืนที่ลํานํ้าพรมในพ้ืนที่ท้ายที่ต้ังโครงการจะไม่ได้รับผลกระทบจากตะกอนที่ถูกชะล้างลง

ลํานํ้าพรม เน่ืองจากมีการก่อสร้างบ่อดักตะกอนรอบพ้ืนที่ก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพนิเวศวิทยา

และการทําประมง 
  2.2) ระยะดําเนินการ การผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ 

ไม่มีกิจกรรมที่ทําให้ระบบนิเวศวิทยาทางน้ําเปลี่ยนแปลง ลักษณะโครงการเป็นการใช้ประโยชน์จากนํ้าที่

ระบายจากอ่างเก็บนํ้าให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ด้วยการนํามาผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนระบายลงท้ายน้ํา นํ้าที่

ผ่านเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าไม่ได้มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึน ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน และน้ําจะถูก

ระบายลงท้ายนํ้าของลํานํ้าพรมดังเดิม เพื่อให้พ้ืนที่ด้านท้ายนํ้าได้ใช้ประโยชน์ในการเกษตร และอุปโภคบริโภค 

อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้ามีแผนดําเนินการเฉพาะช่วงเวลาที่มีการระบายน้ําออกจากจุฬาภรณ์ ซ่ึงสอดคล้อง

ตามแผนการระบายน้ําปกติของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้า

พรม-เชิญ ดังน้ันปริมาณนํ้าและคุณภาพนํ้าที่ระบายลงสู่ลํานํ้าพรม จึงมีลักษณะเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบันทั้ง

ในด้านปริมาณและคุณภาพนํ้า จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อลักษณะนิเวศวิทยาทางนํ้าด้านท้ายนํ้า และการทําประมง 

   ส่วนปลาหรือสัตว์นํ้าขนาดเล็กในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ ที่อาจหลุดรอดผ่านอาคาร

ระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม และอาจเข้าสู่ท่อรับนํ้าเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าน้ัน จากพฤติกรรมของปลาท่ีมีลักษณะ 

การว่ายหนีจากบริเวณท่ีมีกระแสนํ้าไหลแรง คือ บริเวณปากท่อรับนํ้าของอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิม  

จึงประเมินได้ว่าผลกระทบในลักษณะที่ปลาหรือสัตว์น้ําขนาดเล็ก ที่มีโอกาสหลุดหรือว่ายเข้าไปในท่อเดิมเข้าสู่

ท่อรับน้ําเข้าโรงไฟฟ้า จะไม่เกิดขึ้นหรือมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0)  
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   นอกจากน้ีการนํานํ้าไปผ่านเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเพ่ือหมุนกังหันผลิตไฟฟ้าเป็นการช่วยเพิ่ม

ปริมาณออกซิเจนในน้ําก่อนระบายลงสู่บริเวณลํานํ้าพรม และเป็นผลดีต่อพรรณไม้นํ้าและสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

ดังน้ันในภาพรวมของการพัฒนาโครงการในระยะดําเนินการ จึงเป็นผลกระทบด้านบวกต่อนิเวศวิทยาทางนํ้า

และการทําประมงในระดับน้อย (+1) 

 

5.6 คุณค่าการใช้ประโยชนข์องมนุษย ์

 

 การประเมินผลกระทบต่อคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน การใช้

ประโยชน์แหล่งน้ําและเกษตรกรรม การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง การใช้

พลังงานและไฟฟ้า การจัดการของเสีย การป้องกันและระงับอุบัติเหตุ การจัดการลุ่มนํ้า มีรายละเอียดดังน้ี

  

5.6.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ มีพ้ืนที่ 1 ไร่ อยู่ในขอบเขต 

กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ราชพัสดุ บริเวณจะก่อสร้างโครงการเป็นที่โล่งว่างท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์  

ส่วนพ้ืนที่รอบบริเวณจะก่อสร้างโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 1,965 ไร่ เป็นที่ต้ังอาคารสํานักงาน 

บ้านพัก และองค์ประกอบของเขื่อนจุฬาภรณ์ คิดเป็นร้อยละ 5.6 (110 ไร่) พ้ืนที่อ่างเก็บนํ้าร้อยละ 22.14 (435 ไร่)  

และพ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ 72.26 (1,420 ไร่) กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ การใช้ประโยชน์ท่ีดินบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง

โครงการจะยังคงเป็นที่ว่างท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เช่นเดิม  

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังน้ําและองค์ประกอบ มีการเปลี่ยนแปลง 

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเฉพาะบริเวณท่ีก่อสร้างเพียง 1 ไร่ กล่าวคือเปลี่ยนแปลงจากพ้ืนท่ีว่างโล่ง เป็นพ้ืนท่ีอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าและอาคารประกอบ โดยเขื่อนจุฬาภรณ์และองค์ประกอบต่างๆ และพ้ืนท่ีโดยรอบยังคงใช้

ประโยชน์ได้ตามปกติ จึงไม่มีผลกระทบ (0)  

 2.2) ระยะดําเนินการ จะมีการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมบริเวณพ้ืนท่ีใกล้เคียงโครงการ จึงเป็นประโยชน์

ต่อการใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อตอบสนองการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ทั้งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าควบคู่ 

ไปกับการดําเนินการเขื่อนจุฬาภรณ์ และเป็นจุดชมทัศนียภาพบริเวณลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จึงเป็น

ผลกระทบด้านบวกในระดับน้อย (+1) ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 



 

 
 

 
 

5-28 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

5.6.2 การใช้ประโยชน์แหล่งนํ้าและเกษตรกรรม 

 

 1) กรณีไม่มีโครงการ โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียงที่ต้ังโครงการ คือ อ่างเก็บนํ้า

เขื่อนจุฬาภรณ์ ของ กฟผ. มีความจุของอ่างเก็บนํ้า ณ ระดับเก็บกักปกติ (759.00 ม.รทก.) เท่ากับ 163.75 

ล้านลูกบาศก์เมตร มีความจุใช้งาน 144.50 ล้านลูกบาศก์เมตร นํ้าท่ีระบายจากเขี่อนจุฬาภรณ์ แบ่งเป็น  

2 ส่วน ประกอบด้วย นํ้าท่ีระบายผ่านโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันลงสู่ห้วยสุ ซ่ึงเป็นลํานํ้า

สาขาของลําน้ําเชิญ และน้ําที่ระบายผ่านอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมลงสู่ลํานํ้าพรม ทั้งน้ีลํานํ้าพรมท้ายเขื่อน

จะไหลลัดเลาะตามพ้ืนที่ภูเขาและป่าไม้เป็นระยะทาง 40 กิโลเมตร รวมกับปริมาณนํ้าจากลํานํ้าสาขาไหลเข้า

อ่างเก็บนํ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จากน้ันจึงถูกระบายลงลํานํ้าพรมให้พ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่การเกษตรในตําบลโนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ และลงสู่โครงการชลประทานน้ําพรมให้พื้นที่ต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรต่อไป 

  สภาพปัจจุบันของพ้ืนที่สองฝั่งลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ก่อนที่จะไหลลงสู่เขื่อนห้วยกุ่ม  

เป็นพ้ืนท่ีภูเขาและป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ไม่มีชุมชนและไม่มีการทําการเกษตร ส่วนพ้ืนที่ 

ตําบลโนนทอง ซ่ึงอยู่ท้ายเข่ือนห้วยกุ่ม เป็นพื้นที่การเกษตรนอกเขตโครงการชลประทานน้ําพรมได้ใช้ประโยชน์

แหล่งนํ้าโดยสูบน้ําจากลํานํ้าพรมมาใช้ในการปลูกพืชริมน้ําต่างๆ อาทิ ไม้ผล พืชผัก นาข้าว โดยใช้เครื่องสูบนํ้า

เพื่อการเกษตรขนาดเล็กสูบนํ้าข้ึนไปใช้ หมู่บ้านที่ใช้นํ้าจากลํานํ้าพรมเหนือโครงการชลประทานน้ําพรม 

มีจํานวน 5 หมู่บ้าน พ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูฝนมีประมาณ 7,600 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 2,200 ไร่ 

  ส่วนพ้ืนที่การเกษตรในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม มีระบบคลองส่งนํ้าสายใหญ่ทั้งฝั่งซ้าย

และฝั่งขวา ส่งนํ้าให้เขตพ้ืนที่เพาะปลูกในอําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ มีหมู่บ้านที่ใช้นํ้าจากโครงการ 

จํานวน 26 หมู่บ้าน พ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูฝนประมาณ 41,500 ไร่ ฤดูแล้งประมาณ 20,000 ไร่ 
 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากท่อส่งน้ําอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) 

เข้าสู่อาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จะดําเนินการในช่วงที่ไม่มีความต้องการใช้นํ้าเพื่อการเกษตร 

ซ่ึงสอดคล้องกับแผนส่งน้ําเพื่อการเพาะปลูกพืชตามปกติของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งนอกเขตและในเขตโครงการ

ชลประทานนํ้าพรม ของกรมชลประทาน นอกจากน้ันก่อนการเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจะกําหนดให้มีการระบายนํ้า 

จากเขื่อนจุฬาภรณ์ไปสะสมยังเขื่อนห้วยกุ่ม เพื่อระบายให้พ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่มในตําบล

โนนทองและพ้ืนท่ีท้ายนํ้ากรณีประชาชนต้องการใช้นํ้า ดังน้ันกิจกรรมก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการ

ใช้น้ําในพื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

  2.2) ระยะดําเนินการ การผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ จะดําเนินการ

สอดคล้องกับรูปแบบการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ์ท่ีระบายนํ้า 7 เดือน

ต่อปี ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม และช่วงที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม โดยเดือนเมษายนและช่วงเดือน

กันยายนถึงธันวาคมมีการระบายลงลํานํ้าเดิมน้อยมากเนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีความต้องการใช้น้ําเพื่อ

การเกษตร และเป็นช่วงที่เกษตรกรรอเก็บเกี่ยวผลผลิต  



 

 
 

 
 

5-29 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

  ทั้งน้ีการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์จะดําเนินการ 

ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารจัดการนํ้าจากเขื่อนจุฬาภรณ์และเข่ือนห้วยกุ่มที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

จัดการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ 

  อย่างไรก็ตามปริมาณนํ้าระบายผ่านโรงไฟฟ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ก็จะระบายลงลํานํ้าพรมดังเดิม

และไหลรวมกับนํ้าจากลํานํ้าสาขาไหลเข้าสู่อ่างเก็บนํ้าเขื่อนห้วยกุ่ม จากแผนส่งนํ้าเพื่อการเพาะปลูกพืชของ

พ้ืนที่เกษตรกรรมท้ังนอกเขตและในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม ของกรมชลประทานในช่วงปี พ.ศ. 2554-

2557 (โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาน้ําพรม-เชิญ, 2557) พบว่า ความต้องการใช้นํ้าในเดือนกันยายนถึง

ตุลาคมและธันวาคมมีประมาณ 28 ล้านลูกบาศก์เมตร เม่ือพิจารณาปริมาณนํ้าระบายของเขื่อนห้วยกุ่ม  

ที่ส่งให้แก่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมนอกเขตและในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม ในช่วงเดือนเดือนกันยายนถึง

ธันวาคมมีประมาณ 55.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมากกว่าความต้องการใช้นํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังนอกเขต

และในเขตโครงการชลประทานนํ้าพรมประมาณ 2 เท่า ดังน้ันในระยะดําเนินการของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือน

จุฬาภรณ์จะมีลักษณะการระบายนํ้าและปริมาณนํ้าระบายลงลู่ลํานํ้าพรมเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน จึงไม่มี

ผลกระทบ (0) ต่อการใช้น้ําเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนห้วยกุ่มและการใช้น้ําเพื่อการเกษตรท้ังนอกเขต

และในเขตโครงการชลประทานน้ําพรม  

  นอกจากน้ัน การใช้ประโยชน์จากนํ้าที่ระบายผ่านอาคารระบายนํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ์มาผลิต

กระแสไฟฟ้าได้ประมาณ 5.54 ล้านหน่วยต่อป ีเป็นการใช้ทรัพยากรนํ้าอย่างคุ้มค่านับเป็นผลประโยชน์ท่ีได้เพ่ิมเติม

จากการระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ ดังน้ันประเมินได้ว่าเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 
 

5.6.3 การระบายนํ้าและป้องกันน้ําท่วม 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ อ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์มีความจุใช้งาน 144.50 ล้านลูกบาศก์เมตร  

จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณนํ้าไหลเข้าและระบายออกจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์จํานวน 41 ป ี 

(ปีน้ํา 2516 - 2556) ปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าเฉล่ียปีละ 163.73 ล้านลูกบาศก์เมตร มากกว่าความจุอ่าง

เก็บนํ้าใช้งานเพียง 19.23 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 13 ซ่ึงเห็นได้ว่าอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์สามารถ

กักเก็บปริมาณน้ําไหลเข้าได้ถึงร้อยละ 87  

  จากข้อมูลปีน้ํา 2516-2556 พบว่านํ้าหลากสูงสุดที่ไหลเข้าอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ส่วนใหญ่

เกิดในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปริมาณรวม 111.07 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ระบายลงน้ําพรมผ่านอาคาร

ระบายนํ้าล้นและอาคารระบายลงลํานํ้าเดิม รวม 17.18 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพียงร้อยละ 15 ของปริมาณ

นํ้าไหลเข้าในช่วงเดือนดังกล่าว ดังน้ันในช่วงนํ้าหลากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ช่วยเก็บกักนํ้าบางส่วน 

เพื่อบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดข้ึนท้ายนํ้าในพื้นที่ท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

  พ้ืนที่ท้ายเขื่อนห้วยกุ่มในเขตตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบ

ริมลํานํ้า มีชุมชนต้ังอยู่ตลอดลํานํ้าพรม จากการสอบถามประชาชนในตําบลโนนทองให้ข้อมูลว่าเมื่อวันที่ 9-13 

กันยายน พ.ศ. 2543 เกิดน้ําเอ่อล้นตลิ่ง ไหลท่วมชุมชนที่อยู่ริมนํ้าพรมและพ้ืนที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ําหลาก

ส่วนใหญ่มาจากลํานํ้าสาขาเน่ืองจากช่วงเวลาดังกล่าวเขื่อนจุฬาภรณ์มีการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าล้น

และอาคารระบายลงลําน้ําเดิมน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําไหลเข้า 
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  กรณีไม่มีโครงการ การระบายนํ้าลงสู่ลํานํ้าพรมของเขื่อนจุฬาภรณ์และเข่ือนห้วยกุ่ม จะมี

ลักษณะเช่นเดียวกับปัจจุบัน คือ ระบายนํ้าตามหลักเกณฑ์และแนวทางของคณะกรรมการจัดการชลประทาน 

โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม (River Outlet) 

เข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จะดําเนินการในช่วงฤดูแล้ง จึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการระบายนํ้าหลาก

ของเขื่อนจุฬาภรณ์  

  2.2) ระยะดําเนินการ การระบายนํ้าเพื่อผลิตไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

จะดําเนินการเม่ือมีการระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ์ ในช่วงฤดูนํ้าหลาก 

การระบายนํ้าของเข่ือนจุฬาภรณ์ก็ยังคงดําเนินการเหมือนปัจจุบันคือ ระบายนํ้าผ่านอาคารระบายนํ้าล้นและ

อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการระบายน้ําหลากของเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   ส่วนในพื้นที่ท้ายเขื่อนห้วยกุ่มในเขตตําบลโนนทอง การเกิดนํ้าท่วมขึ้นอยู่กับปริมาณนํ้าหลาก

จากลํานํ้าสาขา โดยช่วงเวลาดังกล่าวเขื่อนจุฬาภรณ์จะกักเก็บนํ้าหรือมีการระบายนํ้าลงลํานํ้าพรมเพียง

เล็กน้อย เพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากเหตุการณ์นํ้าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

 

5.6.4  อุตสาหกรรม 
 

1)  กรณีไม่มีโครงการ ลักษณะการประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ เป็นอุตสาหกรรม

ขนาดเล็กที่ต่อเน่ืองจากภาคการเกษตร เช่น โรงสีข้าว อบเมล็ดข้าวเปลือก ลานมัน นอกจากน้ันยังพบ 

การประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน เช่น ทําไม้กวาด จักสานเครื่องใช้ไม้ไผ่ กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการ

อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนแปลงตามวัตถุดิบที่ผลิตได้จากภาคการเกษตรและความต้องการสินค้าของตลาด 

ระดับจังหวัด 

 2) กรณีมีโครงการ ทั้งระยะก่อสร้างและดําเนินการไม่มีผลกระทบ (0) ต่ออุตสาหกรรม 

 

5.6.5 การคมนาคมขนส่ง 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ โครงข่ายเส้นทางคมนาคมเข้าสู่ที่ต้ังโครงการ คือ ถนนสายห้วยยาง- 

เข่ือนจุฬาภรณ์ มีสภาพเป็นถนนลาดยาง มีช่องทางจราจร 2 ช่อง ผ่านชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย ตําบลห้วยยาง 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ในการศึกษาได้ตรวจนับปริมาณการจราจรบนถนนสายห้วยยาง-เข่ือนจุฬาภรณ์ 

จํานวน 2 สถานี คือ บริเวณชุมชนทุ่งลุยลายและจุดชมวิวปางม่วงใกล้ทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว  

พบว่าบริเวณชุมชนตําบลทุ่งลุยลายในช่วง 7.00-8.00 น. เป็นชั่วโมงที่มีปริมาณการจราจรมากท่ีสุดต่อชั่วโมง 

คิดเป็น 236 PCUต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.41 เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กและมีอัตราส่วนปริมาณการจราจร

ต่อความจุของถนน (V/C ratio) เท่ากับ 0.118 จัดว่ามีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมาก  
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  ส่วนบริเวณจุดชมวิวปางม่วง ซ่ึงอยู่ห่างจากทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวประมาณ 100 เมตร 

ในช่วง 8.00-9.00 น. เป็นชั่วโมงท่ีมีปริมาณการจราจรมากท่ีสุด คิดเป็น 47 PCUต่อชั่วโมง ส่วนใหญ่ร้อยละ 

36.84 เป็นรถบรรทุกขนาดเล็กและมี V/C ratio เท่ากับ 0.024 จัดว่ามีสภาพการจราจรคล่องตัวดีมาก และยัง

รองรับปริมาณการจราจรได้อีกเป็นจํานวนมาก 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการก่อสร้างจะใช้ยานพาหนะประเภท

รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรรทุก 6 ล้อ ซ่ึงการขนส่งจะมีมากท่ีสุดในช่วงงานโยธา การก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าและ

องค์ประกอบ ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน คือ ช่วงเดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10 มีรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์เข้า

พ้ืนที่จํานวน 15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนท่ี 11 ถึง เดือนท่ี 24 มีการขนส่งด้วยรถบรรทุกเพียง 10 คันต่อเดือน 

ทั้งน้ีช่วงเวลาการขนส่งตลอดระยะเวลา 26 เดือน จะขนส่งเพียงบางช่วงเวลาและไม่ได้ขนส่งต่อเน่ืองตลอดทั้งวัน

    เส้นทางการขนส่งใช้เส้นทางถนนห้วยยาง-เข่ือนจุฬาภรณ์ ผ่านชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย เม่ือ

เข้าสู่พื้นท่ี กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์แล้วจะใช้เส้นทางขนส่งท่ีไม่ผ่านสันเข่ือนจุฬาภรณ์ จุดชมวิวบริเวณสันเข่ือน อาคาร

สํานักงานเขื่อนจุฬาภรณ์ บ้านพักรับรอง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร อาคารประชุม-สัมมนา ช่วงก่อสร้าง

โครงการจึงมีปริมาณรถบรรทุกเพิ่มข้ึนเพียงเล็กน้อย ซ่ึงไม่แตกต่างจากสภาวะการจราจรตามปกติมากนัก 

รวมท้ังไม่ได้ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรหรือรบกวนการเดินทางของประชาชนในชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย และ

ชุมชนอ่ืนๆ ที่อยู่ตามแนวเส้นทาง จึงไม่มีผลกระทบ (0) 

  2.2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมการผลิตไฟฟ้าดําเนินการในพ้ืนที่จํากัดเพียง 1 ไร่ ซ่ึงอยู่ในขอบเขต

พ้ืนที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่ง จึงไม่มีผลกระทบ (0) 
 

5.6.6 การใช้พลังงานและไฟฟ้า 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่ศึกษาโครงการอยู่ในเขตให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

สาขาย่อยคอนสารซ่ึงข้ึนกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอภูเขียว จากข้อมูลของเทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย

ปัจจุบันครัวเรือนในพื้นที่ตําบลทุ่งลุยลายยังไม่ได้รับบริการไฟฟ้าครบทุกครัวเรือน  

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการมีพ้ืนท่ีขนาดเล็กเพียง 1 ไร่ ดําเนินการในขอบเขตพ้ืนที่

เขื่อนจุฬาภรณ์ แหล่งพลังงานและไฟฟ้าในระยะก่อสร้างใช้ไฟจากระบบไฟฟ้าของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ใช้อยู่

ในปัจจุบัน จึงไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนใกล้เคียง (0) 

  2.2) ระยะดําเนินการ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า 

ได้เฉล่ีย 5.54 ล้านหน่วยต่อปี กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าขนาด 22 กิโลโวลต์ ของ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ปัจจุบันที่อยู่ห่างจากพื้นที่โรงไฟฟ้าพลังน้ําที่ก่อสร้างเพียง 1 กิโลเมตร เม่ือประเมิน

ลักษณะการใช้พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการในอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ที่มีการใช้

อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าพ้ืนฐานในครัวเรือน ได้แก่ หลอดไฟ ทีวี ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม และเตารีด คิดเป็น

ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 5 หน่วยต่อครัวเรือนต่อวัน หรือ 1,825 หน่วยต่อครัวเรือนต่อปี  
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ซ่ึงพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์เฉลี่ย 5.54 ล้านหน่วยต่อปีนั้น เปรียบเทียบ

เป็นพลังงานไฟฟ้าแก่ครัวเรือน 3,035 ครัวเรือนต่อปี กล่าวได้ว่าการพัฒนาโครงการเป็นการเพ่ิมแหล่งผลิต

พลังไฟฟ้าและเสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ จึงเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 
 

5.6.7 การจัดการของเสีย 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมต่างๆ ของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์น้ัน ปัจจุบันมี

จํานวนไม่มาก กฟผ. เป็นผู้ดําเนินการเก็บขนและกําจัดเอง สถานที่กําจัดอยู่ในพ้ืนท่ีของ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ 

ส่วนชุมชนใกล้เคียงที่ต้ังโครงการคือ ตําบลทุ่งลุยลาย อยู่ในเขตรับผิดชอบในการกําจัดและเก็บขนของเทศบาล

ตําบลทุ่งลุยลาย พ้ืนที่กําจัดมูลฝอยเป็นที่ดินสาธารณะประมาณ 3 ไร่ ในเขตหมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลุยลาย 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง วัสดุเหลือใช้ จากกิจกรรมการก่อสร้าง อาทิ เศษเหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม  

จะถูกรวบรวมและพักไว้ในพ้ืนที่วางกองวัสดุในส่วนที่มีหลังคาคลุมหรือมีผ้าใบคลุม โดยต้องกําหนดขอบเขต

พ้ืนที่วางพักวัสดุเหลือใช้ ป้ายสัญลักษณ์ให้ชัดเจนและไม่ปะปนกับวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ ทั้งน้ีวัสดุเหลือใช้จากการ

ก่อสร้างน้ัน ให้ผู้รับเหมารวบรวมนําไปจําหน่ายแก่ร้านรับซื้อของเก่าในตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร  

   ส่วนขยะมูลฝอยท่ัวไปเน่ืองจากพิจารณาใช้แรงงานจากท้องถิ่นและกําหนดไม่ให้มีการพัก

ค้างคืนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่จึงเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงานจํานวน 

50 คน คิดเป็นปริมาณขยะมูลฝอยประมาณ 3.0 กิโลกรัมต่อวัน จะรวบรวมไว้ในภาชนะรองรับมูลฝอยท่ี 

ปิดมิดชิดและให้ผู้รับเหมารับผิดชอบนําไปกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบ บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยปัจจุบัน ของ กฟผ. 

เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงอยู่ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ. 

   สําหรับห้องนํ้า-ห้องส้วมจะใช้ในบริเวณอาคารสํานักงานชั่วคราวและบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ี

ก่อสร้าง ซ่ึงห้องนํ้า-ห้องส้วมต้ังอยู่ห่างจากลํานํ้าพรมมากกว่า 50 เมตร และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ 

(Onsite Treatment) โดยไม่ปล่อยออกสู่ภายนอกและไม่ปล่อยลงลํานํ้าพรมหรือเขื่อนจุฬาภรณ์ ดังน้ัน 

ระยะก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบ (0) 

 2.2) ระยะดําเนินการ เม่ือเปิดดําเนินการมีเจ้าหน้าที่อยู่ประจําโรงไฟฟ้าพลังนํ้าเพียงกะละ 1 

คน คือ พนักงานรักษาความปลอดภัย ส่วนการจัดการมูลฝอยจากการมาทัศนศึกษาดูงาน หรือท่องเที่ยวชม

ทัศนียภาพบริเวณโรงไฟฟ้าพลังนํ้าน้ัน จะจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทต้ังไว้บริเวณป้อมยาม 

และมีป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด ทิ้งขยะลงภาชนะให้ถูกต้องตามประเภท โดยมูลฝอยประเภทที่นํากลับมา

ใช้ได้ อาทิ ขวดพลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม จะรวบรวมเพื่อจําหน่ายแก่ร้านรับซ้ือของเก่าในตําบลทุ่งลุยลาย 

และอําเภอคอนสาร ส่วนมูลฝอยท่ีไม่สามารถนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้จะนําไปกําจัดด้วยวิธีการฝังกลบ 

บริเวณที่ทิ้งขยะมูลฝอยปัจจุบัน ของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงอยู่ในขอบเขตพื้นที่ กฟผ. 

  ส่วนห้องนํ้าห้องส้วมในอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ได้ติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ 

ไว้แล้ว และไม่มีการระบายลงลําน้ําพรม จึงประเมินได้ว่าไม่มีผลกระทบ (0) ด้านการจัดการของเสีย 
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5.6.8 การป้องกันและระงับอุบัติภัย 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ หน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงกับที่ต้ังโครงการ ซ่ึงมีอุปกรณ์เครื่องมือในการระงับ

อุบัติภัยต่างๆ ได้แก่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ และเทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย โดยอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ได้แก่ 

รถดับเพลิง และรถบรรทุกนํ้า กรณีไม่มีโครงการ อุบัติภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ หรืออุบัติเหตุภายในชุมชน      

ยังคงมีโอกาสเกิดขึ้น แต่หน่วยงานท้องถิ่นมีศักยภาพเพียงพอที่จะระงับเหตุได้ 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมก่อสร้างในพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์  

อาจก่อให้เกิดอุบัติภัยและอุบัติเหตุได้ โดยเฉพาะกิจกรรมการขุดเปิดพ้ืนที่เพื่อก่อสร้างฐานรากอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

การเชื่อมต่อท่อรับนํ้าจากอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมเข้าโรงไฟฟ้าและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

เนื่องจากอาคารที่ก่อสร้างขนาดเล็กก่อสร้างในพื้นที่ 1 ไร่ และการขนส่งไม่ได้มีต่อเนื่องทุกวันมีมากที่สุดในช่วง

ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประมาณ 7 เดือน (เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10) มีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์เฉล่ีย 15 

คันต่อเดือน ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 24 มีรถบรรทุกขนส่ง 10 คันต่อเดือน ซ่ึงการขนส่งท้ังหมดจะดําเนินการ

เพียงบางช่วงเวลาและไม่ได้มีต่อเนื่องทุกวันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนจึงอยู่ในระดับน้อย (-1) และสามารถ

ป้องกันได้ โดยในการก่อสร้างได้กําหนดให้มีการจัดทําป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้าง ป้ายประชาสัมพันธ์ 

เครื่องหมาย สัญลักษณ์จราจรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ส่ือสารและหมายเลขโทรศัพท์เพื่อแจ้งเหตุติดต่อ

ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรห้วยยาง หน่วยงานท้องถิ่นที่รับผิดชอบด้านป้องกันและระงับอุบัติภัยได้ 

อย่างทันท่วงที  

  2.2) ระยะดําเนินการ โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นโรงงานขนาดเล็ก ไม่ได้มี

กระบวนการผลิตที่เป็นอันตรายหรือมีสารเคมีร้ายแรง ประกอบกับในพ้ืนที่โรงไฟฟ้าพลังนํ้าจะจัดอุปกรณ์

ป้องกันระงับอุบัติภัยต่างๆ ตลอดจนมีอุปกรณ์ส่ือสาร หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถแจ้งเหตุอุบัติภัย 

แก่หน่วยงานท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงได้ ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0) 
 

5.6.9 การจัดการลุ่มนํ้า 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ พ้ืนที่เขื่อนจุฬาภรณ์และบริเวณโดยรอบ รวมท่ีต้ังโครงการเป็นพ้ืนที่ที่

คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือปี พ.ศ. 2510 ให้กับพ้ืนที่ป่าหมายเลข 10 อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และป่าโคก

ตลาดใหญ่ อําเภอหนองเรือ อําเภอเมืองขอนแก่น ให้แก่ กฟผ. เพ่ือดําเนินโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ 

โดย กฟผ. เริ่มก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์ในปี พ.ศ. 2513 และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 พ้ืนที่ลุ่มนํ้าพรมบริเวณ

พ้ืนที่รับนํ้าของอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์จนถึงเขื่อนห้วยกุ่ม มีเน้ือที่ 812.80 ตารางกิโลเมตร ลักษณะ 

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ลํานํ้าสายหลัก คือ ลํานํ้าพรมมีความยาวทั้งส้ิน 95 กิโลเมตร  

เป็นลํานํ้าที่มีนํ้าไหลตลอดท้ังปี ลํานํ้าสาขามีรูปแบบการเรียงตัวแบบเส้นใบไม้ การใช้ประโยชน์ท่ีดินในลุ่มนํ้ามี

ลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้เกือบทั้งหมด ยกเว้นบริเวณพ้ืนที่ที่ต้ัง

โครงการและบริเวณใกล้เคียงท่ีอยู่ในขอบเขตพ้ืนท่ีของ กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ์ ซ่ึงถูกเปลี่ยนแปลงสภาพการ 

ใช้ที่ดิน จากพ้ืนท่ีป่าไม้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์และอาคารประกอบ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 แล้ว 
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  ทั้งน้ี เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ

กําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า และข้อเสนอแนะมาตรการการใช้ท่ีดินในเขตลุ่มนํ้ามูลและชี กําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า

บริเวณเข่ือนจุฬาภรณ์และพ้ืนท่ีโดยรอบเป็นพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 โดยพ้ืนท่ีโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ถูกกําหนดเป็นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 บี (พ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 ท่ีสภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง

เพื่อการพัฒนา หรือการใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อนปี พ.ศ. 2525)  

  ดังน้ันหากไม่มีการพัฒนาโครงการ สภาพของลุ่มนํ้าพรมบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่จะมีลักษณะ

เช่นเดียวกับปัจจุบัน พ้ืนที่รับนํ้าส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าไม้ตามกฎหมาย ซ่ึงอยู่ในความดูแลของหน่วยงานภาครัฐ

และมีข้อจํากัดในการเข้าไปใช้ประโยชน์พ้ืนที่ และมีเจ้าหน้าที่ดูแลและป้องกันรักษาป่าไม้บริเวณดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ  

เป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก มีพ้ืนที่เพียง 1 ไร่ ซ่ึงเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 2.31 x 10-5 ของพ้ืนท่ีลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 

ในลุ่มนํ้ามูลและชี (4,336,050 ไร่) และคิดเป็นเพียงสัดส่วนร้อยละ 0.0002 เม่ือเทียบกับพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชั้นที่ 1 

ของลุ่มนํ้าที่ศึกษา (503,178 ไร่) สภาพปัจจุบันบริเวณที่ต้ังโครงการเป็นพื้นที่โล่งที่ต่อเนื่องกับอาคารระบายน้ํา

ลงลําน้ําเดิม มีเพียงวัชพืชขึ้นปกคลุมเท่าน้ัน เนื่องจากในอดีตต้ังแต่ปี พ.ศ. 2513 กฟผ.ได้เปิดและเปล่ียนแปลง

สภาพพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวและใกล้เคียง เพ่ือก่อสร้างเขื่อนจุฬาภรณ์และใช้ประโยชน์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

การก่อสร้างโครงการจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ (0) ต่อการจัดการลุ่มนํ้าและศักยภาพการเป็นพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า 

ลําธารตาม “มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการกําหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้า” แต่อย่างใด 

  2.2) ระยะดําเนินการ การผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ในระยะดําเนินการ 

ดําเนินการเม่ือมีการระบายน้ําจากอ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ (ตามแผนการระบายนํ้าที่กําหนดโดยคณะกรรมการ

จัดการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ) ซ่ึงปริมาณนํ้าทั้งหมดท่ีไหลผ่าน

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าจะไหลลงสู่ลํานํ้าพรมเช่นเดียวกับสภาพปัจจุบัน  ดังน้ันการผลิตไฟฟ้าและการระบายนํ้า

ดังกล่าว จึงไม่ก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงการจัดการลุ่มนํ้าในด้านอุทกวิทยาน้ําผิวดิน หรือการเปลี่ยนแปลงการใช้

ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าพรม บริเวณพื้นที่รับน้ําเขื่อนจุฬาภรณ์จนถึงเข่ือนห้วยกุ่มแต่อย่างใด จึงไม่มีผลกระทบ (0)  

 

5.7 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคม  

การสาธารณสุข ทัศนียภาพการท่องเที่ยว ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ดังน้ี 

 

5.7.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 

 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ  ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม โดยด้านเศรษฐกิจจะ

วิเคราะห์ความเปล่ียนแปลงต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับครัวเรือน ส่วนผลกระทบด้านสังคมจะ

วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงต่อสังคมท้องถิ่นและครัวเรือน มีรายละเอียด ดังน้ี   
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 1) กรณีไม่มีโครงการ สภาพสังคมบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเป็นสังคมชนบทท่ียังมีการพึ่งพาอาศัยกัน

ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการ คือชุมชนบ้านทุ่งลุยลาย และบ้านโนนศิลา ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร 

จังหวัดชัยภูมิ (อยู่ห่างประมาณ 11 กิโลเมตร) ประชาชนส่วนใหญ่ในตําบลทุ่งลุยลายประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม พืชที่ปลูกได้แก่ ยางพารา พืชไร่ประเภทมันสําปะหลัง และข้าวโพด ส่วนชุมชนตําบลโนนทอง     

มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเช่นกัน พืชที่ปลูกคือ ข้าว ไม้ผล (ส้มโอ มะม่วง) และพืชผัก  

  จากการสํารวจภาคสนามด้านเศรษฐกิจสังคม โดยการสัมภาษณ์ครัวเรือนตัวอย่างรวม 419 

ตัวอย่าง ครอบคลุมตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

สรุปได้ว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉล่ีย 11,748-15,335 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 

รายจ่ายเฉล่ีย 6,197-6,703 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยครัวเรือนในตําบลทุ่งลุยลายจะมีรายได้           

และรายจ่ายเฉลี่ยมากกว่าครัวเรือนในตําบลโนนทอง  

  ระบบสาธารณูปโภคและบริการสาธารณสุข ส่วนใหญ่มีปัญหาไฟตก/ไฟดับและเป็นปัญหา       

ที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง ด้านการใช้นํ้าน้ัน นํ้าอุปโภค-บริโภค ใช้นํ้าประปาหมู่บ้าน นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกในตําบล    

ทุ่งลุยลายเน้นใช้นํ้าฝนและขุดสระนํ้าใช้เอง ส่วนตําบลโนนทองใช้บ่อน้ําต้ืน-นํ้าบาดาล และลําห้วย-ลําคลอง 

สําหรับการบริการสาธารณสุขส่วนใหญ่ได้รับบริการอย่างทั่วไปถึงและเพียงพอ เม่ือเจ็บป่วยไม่มากนิยมเข้าไปรับ

การรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 

  ความคิดเห็นในภาพรวม สรุปได้ว่า ครัวเรือนท่ีสัมภาษณ์เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ และเสนอแนะส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการพัฒนา

โครงการ และครัวเรือนส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 70) ต้องการรับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลประโยชน์ท่ี

ชุมชนจะได้รับและเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจสังคมอันเน่ืองมาจากการพัฒนาโอกาส ทั้งน้ี      

มีความเห็นว่าควรให้เผยแพร่ข่าวสารผ่านทางกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และใช้เสียงตามสาย  

 2) กรณีมีโครงการ   

  2.1) ระยะก่อสร้าง ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการ  

ในระยะก่อสร้าง มีดังน้ี 

    (1) ด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลดีหรือประโยชน์ต่อชุมชนจาก      

การจ้างงานในท้องถิ่นและส่งผลให้เกิดการขยายตัวของเศรษฐกิจในชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงอยู่ใกล้ท่ีต้ังโครงการท่ีสุด ดังน้ี 

    - การจ้างงานท้องถิ่น การก่อสร้างโครงการประกอบด้วยการก่อสร้างอาคาร

โรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบต่าง ๆ ซ่ึงจําเป็นต้องใช้แรงงานในการก่อสร้าง โดยพิจารณาจ้างแรงงาน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นการสร้างงานให้กับประชาชนในพ้ืนที่โดยรอบโรงไฟฟ้าให้มีงานทํา และเกิดการจ้างงานใน

ตําบลทุ่งลุยลายและพ้ืนที่ใกล้เคียงเพิ่มมากข้ึน โดยมีความต้องการแรงงานในการก่อสร้างประมาณ 50 คน 

และมีระยะเวลาในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าประมาณ 26 เดือน และในการก่อสร้างจะพิจารณาจ้างแรงงานใน

ท้องถิ่นท่ีอยู่ใกล้เคียง ซ่ึงถือเป็นประโยชน์โดยตรงท่ีคนในชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร และตําบล

อ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับประโยชน์โดยตรง จึงเป็นผลกระทบด้านบวกระดับปานกลาง (+2) สอดคล้องกับ

ความคิดเห็นของครัวเรือนต่อการจ้างงานในพ้ืนท่ี โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยกับประโยชน์ด้านการจ้างงานในระยะก่อสร้าง  
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- การขยายตัวของเศรษฐกิจในชมุชน จากการจ้างงานในชุมชนทําให้เกิดกระแสเงินหมุนเวียน 

เกิดเงินหมุนเวียนสูงสุดประมาณ 375,000 บาทต่อเดือน โดยเป็นผลจากการใช้จ่ายของ กฟผ. และผู้ปฏิบัติงาน 

(ผู้รับเหมา และแรงงาน) เช่น การจ้างแรงงานจํานวน 50 คน อัตราค่าจ้างแรงงานขั้นตํ่า 300 บาทต่อคนต่อวัน 

(ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่องอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า ฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555) 

ระยะเวลาการทํางาน 25 วันต่อเดือน จึงทําให้เกิดการใช้จ่ายเงินในท้องถิ่น มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ

ระดับท้องถิ่นส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะร้านค้าย่อย สามารถขายสินค้าอุปโภค-บริโภค เกิดอาชีพ

บริการต่างๆ ในท้องถิ่นเพิ่มข้ึน เช่น ธุรกิจบริการ การขนส่ง การค้าส่งค้าปลีก และร้านอาหาร รวมทั้งร้าน

จําหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือและเครื่องจักร ซ่ึงจะส่งผลกระทบทางบวกต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของท้องถิ่น

ให้เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น มีผลกระทบด้านบวกระดับปานกลาง (+2) 

   (2) ด้านสังคมและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในระยะก่อสร้าง

โครงการ มีดังน้ี 

    - ผลกระทบด้านความเดือดร้อนรําคาญในชีวิตประจําวัน ลักษณะของกิจกรรม     

การเตรียมการและก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ซ่ึงอาจทําให้เกิด    

ความเดือดร้อนรําคาญต่อการใช้ชีวิตประจําวันของชุมชนตําบลทุ่งลุยลายท่ีอยู่ในเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 

(ถนนสายห้วยยาง-เ ขื่อนจุฬาภรณ์ )  จากการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ  เ สียง  และ               

ความสั่นสะเทือน สรุปได้ว่าบริเวณชุมชนทุ่งลุยลายซ่ึงอยู่ห่างจากที่ต้ังโครงการประมาณ 11 กิโลเมตร จะไม่ได้รับ

ผลกระทบดังกล่าวจากการก่อสร้าง โดยฝุ่นละออง เสียงดัง และความส่ันสะเทือนที่เกิดข้ึนในเฉพาะบริเวณ

ก่อสร้างเท่าน้ัน ชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย จึงไม่ได้รับผลกระทบ (0) 

     สําหรับผลกระทบจากรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างน้ัน จะมีรถบรรทุกขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างมากท่ีสุดในช่วงก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประมาณ 7 เดือน (เดือนที่ 4 ถึงเดือนที่ 10)  

มีรถบรรทุกขนส่งจํานวน 15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนท่ี 24 มีจํานวนรถบรรทุก 10 คันต่อเดือน 

โดยไม่ได้ขนส่งต่อเนื่องท้ังวันจึงมีฝุ่นละอองเกิดข้ึนเฉพาะบางช่วงเวลาและปริมาณรถบรรทุกเพ่ิมข้ึนเพียง

เล็กน้อยเฉพาะช่วงขนส่ง แต่ไม่ได้กีดขวางเส้นทางสัญจรตามปกติของประชาชนในตําบลทุ่งลุยลาย ดังน้ันประเมิน

ได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในระยะเตรียมการและก่อสร้างไม่มีผลกระทบ (0) และไม่เกิดความเดือดร้อน รําคาญต่อการ

ใช้ชีวิตประจําวันของชุมชน 
    - ผลกระทบจากแรงงานต่างถิ่น ในการก่อสร้างจะใช้แรงงานส่วนใหญ่ จากแรงงาน 

ในท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะชุมชนตําบลทุ่งทุยลายซ่ึงเป็นตําบลท่ีต้ังโครงการ จึงไม่มีผลกระทบ (0)  

ด้านสังคมจากแรงงานต่างถิ่น   
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2.2) ระยะดําเนินการ ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนใน 

ระยะดําเนินการมีดังน้ี   

   (1)  ด้านเศรษฐกิจ มีดังน้ี 

    - กองทุนพัฒนาไฟฟ้า เม่ือมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์

จะมีการเก็บเงินจากกระแสไฟฟ้าท่ีจําหน่ายหน่วยละ 2 สตางค์ เพ่ือสมทบกับงบประมาณในกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

เขื่อนจุฬาภรณ์ซ่ึงมีอยู่แล้วในปัจจุบัน กรณีโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 

5.54 ล้านหน่วยต่อปี จึงมีเงินสมทบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ (มีอยู่ในปัจจุบัน) เพิ่มข้ึนอีกประมาณ 

110,800 บาทต่อปี ชุมชนสามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าไปพัฒนาชุมชนใน 

ด้านต่างๆ ได้ ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของครัวเรือนและผู้นําชุมชนในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการท่ีส่วนใหญ่ 

เห็นด้วยกับประโยชน์ท่ีได้รับจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าดังน้ัน ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นผลกระทบทางบวก 

ในระดับปานกลาง (+2) 

- การให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่นจาก กฟผ. จะยังคงมีดังเดิม 

เม่ือมีการก่อสร้างและดําเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพ นอกจากน้ันมีการสนับสนุนในรูปแบบ

ทุนการศึกษา และการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของครัวเรือนและ 

ผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ ที่เห็นด้วยกับประโยชน์จากการสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่นจาก กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ดังน้ัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเป็นผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+2)  

   (2) ด้านสังคม 

    - ส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชน เม่ือก่อสร้างและดําเนินการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า       

ท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ สามารถพัฒนาเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้แก่เยาวชนได้ โดยเป็นสถานท่ีศึกษาดูงานให้กับ

นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาท้องถิ่นใกล้เคียง เพื่อศึกษากระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน 

ทั้งจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กควบคู่กับโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์และโรงไฟฟ้าเขื่อนห้วยกุ่ม การบริหาร

จัดการระบบไฟฟ้า ตลอดจนการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสอดคล้องกับความคิดเห็นของหัวหน้าครัวเรือน

และผู้นําชุมชนในพ้ืนที่ศึกษาโครงการท่ีเห็นว่าจะได้รับประโยชน์ด้านสถานที่ดูงานให้กับเยาวชนจึงเป็น

ผลกระทบทางบวกในระดับน้อย (+1)     

 

5.7.2 การสาธารณสุข 

 

 ประเด็นที่วิเคราะห์ผลกระทบ ได้แก่ การประเมินผลกระทบของโครงการที่จะมีต่อสภาพสาธารณสุข

ของชุมชน โดยในระยะก่อสร้างประเมินผลกระทบของคนงานก่อสร้างที่มีต่อการแพร่ นําพาโรคต่างถิ่นเข้ามา

ในชุมชน ความเพียงพอของสถานบริการหรือบุคลากรทางสาธารณสุข และการจัดสภาพสุขาภิบาล

สิ่งแวดล้อม การเป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์นําโรค ส่วนในระยะดําเนินการจะประเมินผลกระทบต่อสภาพ

สาธารณสุขของประชาชนจากการติดต้ังโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาด

ของโรคท่ีมีพาหะทางนํ้า เช่น โรคมาลาเรีย ไข้เลือดออก โรคพยาธิใบไม้ในตับ โรคพยาธิใบไม้ในเลือด เป็นต้น 

รวมทั้งประเมินความเพียงพอของสถานบริการหรือบุคลากรทางสาธารณสุข 
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ อยู่ในเขตตําบลทุ่งลุยลาย 

อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ มีสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้เคียงคือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล

ทุ่งลุยลาย (รพ.สต. ทุ่งลุยลาย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหญ้าโก้ง (รพ.สต. หนองหญ้าโก้ง) 

โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งลุยลาย อยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ 13 กิโลเมตร มีบุคลากรรวม 6 คน 

ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหญ้าโก้ง อยู่ห่างจากเขื่อนจุฬาภรณ์ 21 กิโลเมตร มีบุคลากรรวม 5 คน 

ปี พ.ศ. 2554 – 2556 พบสาเหตุการป่วยท่ีเป็นกันมากของผู้ป่วยนอกในภาพรวมของตําบลทุ่งลุยลาย คือ   

โรคระบบทางเดินหายใจ อาการและการแสดงออกท่ีตรวจพบทางคลินิก โรคระบบไหลเวียนเลือด ซ่ึงเป็นโรค

ที่พบได้โดยปกติทั่วไป ส่วนโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในภาพรวมของตําบลทุ่งลุยลาย ปี พ.ศ. 2556 

ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคไข้เลือดออก และไข้ไม่ทราบสาเหตุ 

  สําหรับการศึกษาด้านพาหะนําโรคได้เก็บตัวอย่างสํารวจพาหะนําโรคในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

ได้แก่ หอย ปลา และยุง ครอบคลุมบริเวณที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์และพ้ืนท่ีโดยรอบ 

พ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ท่ีต้ังโครงการมากที่สุดในตําบลทุ่งลุยลาย (ห่างจากที่ต้ังโครงการ 11 กิโลเมตร)  และลํานํ้า

พรมบริเวณท้ายเขื่อนห้วยกุ่มในตําบลหนองโพนงาม และตําบลโนนทอง ผลการสํารวจหอย ไม่พบหอยพาหะ

นําโรคพยาธิใบไม้เลือด และไม่พบเช้ือตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับในหอย Bithynia sp. การสํารวจปลาเกล็ดขาว   

ไม่พบตัวอ่อนพยาธิใบไม้ตับ ส่วนการสํารวจยุง พบยุง ซ่ึงสามารถเป็นพาหะนําโรคไข้เลือดออก และ 

โรคมาลาเรีย  

  สรุปได้ว่าบริเวณชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย และตําบลโนนทองไม่พบโรคหรือความเจ็บป่วย จากเชื้อโรค

หรือสัตว์นําโรคท่ีมีวงจรชีวิตอาศัยอยู่ในแหล่งนํ้า แต่ยังพบโรคหรือความเจ็บป่วยเน่ืองมาจากยุงเป็นพาหะนําโรค 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง จะพิจารณาเน้นผลกระทบที่จะเกิดต่อประชาชนในชุมชนท่ีอยู่ใกล้บริเวณ

ก่อสร้างโครงการมากท่ีสุด คือ ชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย โดยพิจารณาต่อสุขภาพอนามัย และด้านพาหะนําโรค 

ดังน้ี 

   - ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย กิจกรรมการก่อสร้างจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง เสียงดัง

รบกวน ซ่ึงจากการประเมินผลกระทบกล่าวได้ว่า ฝุ่นละอองในฤดูแล้งและฤดูฝนบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง 

มีปริมาณน้อยมาก (0.0055 และ 0.0034 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามลําดับ) ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์คุณภาพ

อากาศในบรรยากาศท่ัวไป (มาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ฝุ่นละอองจึงเกิดข้ึน 

เฉพาะบริเวณก่อสร้างเท่าน้ัน  

    สําหรับผลกระทบด้านฝุ่นละออง และเสียงดังจากกิจกรรมก่อสร้างต่อชุมชนในตําบล 

ทุ่งลุยลายน้ัน จากท่ีต้ังชุมชนอยู่ห่างจากพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการค่อนข้างมากประมาณ 11 กิโลเมตร ประกอบกับ

สภาพแวดล้อมบริเวณก่อสร้างมีต้นไม้ปกคลุม ช่วยดูดซับเสียงได้ ส่วนการขนส่งวัสดุอุปกรณ์น้ันไม่ได้มี

ต่อเน่ืองทุกวัน แต่มีเฉพาะบางช่วงเวลาเท่าน้ัน การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ท่ีผ่านชุมชนตําบลทุ่งลุยลายมีมากท่ีสุดในช่วง

ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประมาณ 7 เดือน (เดือนท่ี 4 ถึงเดือนท่ี 10) มีจํานวนรถบรรทุกจํานวน 15 คัน 

ต่อเดือน ซ่ึงเป็นการจราจรปกติของชุมชน ดังน้ันฝุ่นละอองและเสียงดังจากการก่อสร้าง และขนส่ง  

จึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อสุขภาพของประชาชนในชุมชนตําบลทุ่งลุยลาย    
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รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

   -  ผลกระทบด้านสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม จากลักษณะโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อน

จุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กใช้พ้ืนที่ก่อสร้างเพียง 1 ไร่ จํานวนพนักงานช่วงก่อสร้าง 

มีจํานวน 50 คน จะพิจารณาจ้างแรงงานในพ้ืนที่ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียง ซ่ึงสามารถเดินทางไป-กลับได้ 

จึงมีขยะมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากการอุปโภคบริโภคเพียง 3.0 กิโลกรัมต่อวัน ซ่ึงผู้รับเหมาจะดําเนินการรวบรวม

และนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบในสถานท่ีกําจัดมูลฝอยปัจจุบันในพ้ืนท่ี กฟผ.เข่ือนจุฬาภรณ์ ส่วนห้องนํ้าห้องส้วม

จะใช้ในอาคารสํานักงานสํานักงานชั่วคราว และบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง โดยห้องนํ้าห้องส้วม จะอยู่ห่างจากลํานํ้า

พรมมากกว่า 50 เมตร และได้มีการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดต้ังกับที่โดยไม่ได้ปล่อยระบายออกสู่

ภายนอก จึงไม่มีผลกระทบ (0) ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

   - ผลกระทบด้านโรคติดต่อจากแรงงานต่างถิ่น คนงานก่อสร้างพิจารณาใช้จากแรงงาน

ท้องถิ่น ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ (0) ด้านโรคติดต่อจากแรงงานท้องถิ่น 

   - ผลกระทบด้านโรคท่ีต้องอาศัยพาหะนําโรค ในกิจกรรมการก่อสร้างโครงการไม่มี     

การเปลี่ยนแปลงลักษณะแหล่งนํ้า สภาพแวดล้อมในชุมชนตําบลทุ่งลุยลายและชุมชนริมลํานํ้าพรมท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม

ในตําบลโนนทอง ที่จะทําให้วงจรชีวิตหรือเช้ือโรคจากสัตว์นําโรคประเภทหอย ปลา และยุง เพิ่มข้ึน ดังน้ัน     

การก่อสร้างโครงการจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อโรคที่เกี่ยวกับพาหะนําโรคประเภทที่อาศัยในแหล่งน้ํา 

  2.2) ระยะดําเนินการ การดําเนินงานโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ เป็นการผลิตไฟฟ้า 

พลังนํ้าจากการระบายน้ําท่ีระบายผ่านอาคารระบายน้ําลงลํานํ้าเดิมของเข่ือนจุฬาภรณ์ ตามแผนการระบายน้ํา 

ที่กําหนดโดยคณะกรรมการจัดการชลประทาน โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม – เชิญ  

โดยนํ้าทั้งหมดที่ระบายจากอาคารโรงไฟฟ้าจะไหลลงสู่ลํานํ้าพรมเช่นเดียวกับก่อนมีโครงการ จึงไม่ได้เป็น   

การเปลี่ยนแปลงสภาพแหล่งนํ้า หรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตของสัตว์พาหะนําโรค ที่อาศัยในแหล่งนํ้า

โดยสาเหตุการเจ็บป่วยที่คาดว่าจะเกิดข้ึน จะยังคงเป็นโรคท่ัวไปไม่ได้เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและไม่ได้มี    

สาเหตุหรือไม่มีผลกระทบ (0) จากการดําเนินโครงการ 

 

5.7.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 1) กรณีไม่มีโครงการ เม่ือไม่มีโครงการจึงไม่มีผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ของผู้ปฏิบัติงาน 

 2) กรณีมีโครงการ 

  2.1) ระยะก่อสร้าง กิจกรรมการก่อสร้าง ได้แก่ การปรับพ้ืนท่ีการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

และองค์ประกอบ การเชื่อมต่อท่อนํ้าเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้า อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยได้เพียงเล็กน้อยเป็นผลกระทบด้านลบระดับน้อย (-1)  

   ในการก่อสร้างจะกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่  

ถุงมือ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง (ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู) อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน รองเท้านิรภัย 

หน้ากาก ตลอดจนดําเนินการตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยในการทํางานก่อสร้าง นอกจากน้ันในบริเวณ

ก่อสร้างจะทําเครื่องหมายกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นได้ชัดเจน อีกทั้ง 

มีข้อกําหนดไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้างเข้ามาในบริเวณก่อสร้าง  
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   ส่วนกิจกรรมการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ปริมาณรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมีการ

ขนส่งมากท่ีสุดในช่วงการก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าประมาณ 7 เดือน (เดือนท่ี 4 ถึงเดือนท่ี 10) มีจํานวน

รถบรรทุก 15 คันต่อเดือน ส่วนเดือนที่ 11 ถึงเดือนที่ 24 มีจํานวนรถบรรทุก 10 คันต่อเดือน การขนส่งท้ังหมด

ดําเนินการเพียงบางช่วงเวลาเท่านั้น และกําหนดให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุก ตลอดจนมีมาตรการป้องกัน

ฝุ่นละออง รวมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์ และเครื่องหมายสัญลักษณ์จราจรท่ีบุคคลท่ัวไปและผู้ปฏิบัติงาน

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน จึงไม่มีผลกระทบ (0) 

  2.2) ระยะดําเนินการ ในช่วงการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้ามีพนักงานประจําเพียงกะละ 1 คน คือ 

พนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งน้ีบริเวณอาคารโรงไฟฟ้าได้จัดระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้มีความสอดคล้องหรือเทียบเคียงกับข้อกําหนดตามกฎหมายมาตรฐาน 

ที่เกี่ยวข้องด้านระบบความปลอดภัย เช่น มอก. 18000 (ระบบการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 

Occupational Health and Safety Assessment Series) และ LCM (ระบบการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสีย : 

Loss Control Management) ทั้งน้ี กฟผ. ได้จัดทําคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน 

   ส่วนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในช่วงดําเนินการจะจัดให้

มีระบบป้องกันอัคคีภัย พิจารณาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ได้แก่ อุปกรณ์ตรวจจับและระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ  

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังทราย และถังนํ้าดับเพลิง นอกจากน้ันยังได้จัดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย

ส่วนบุคคลเตรียมไว้เมื่อต้องเข้าปฏิบัติงานในอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ได้แก่ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันเสียง 

(ปลั๊กอุดหู ท่ีครอบหู) อุปกรณ์ป้องกันมือและแขน รองเท้านิรภัย หรือบู๊ตยางนิรภัย 

   จากการดําเนินการจัดระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยดังกล่าว จึงประเมินได้ว่า 

การดําเนินโครงการไม่มีผลกระทบ (0) ด้านความปลอดภัย อาชีวนามัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

 

5.7.4 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว 

 

 1) กรณีไม่มีโครงการ แหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ ใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการ ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์  

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว โดยเฉพาะเข่ือนจุฬาภรณ์ซ่ึงเป็นอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

และมีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียว อาทิ บ้านพัก อาคารสัมมนา ร้านอาหาร ช่วงเทศกาลปีใหม่

และสงกรานต์ ประชาชนนิยมมาท่องเที่ยวเขื่อนจุฬาภรณ์มากกว่าช่วงเวลาปกติ ป ีพ.ศ. 2556 มีผู้มาท่องเที่ยว

เขื่อนจุฬาภรณ์ 105,000 คน สําหรับบริเวณจะก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์น้ัน

สามารถมองเห็นได้จากจุดชมวิวบริเวณพ้ืนที่สันเข่ือนจุฬาภรณ์ โดยเป็นพื้นที่ว่างท้ายเขื่อนริมลํานํ้าพรม และ

ล้อมรอบไปด้วยพื้นที่ไม้ยืนต้น ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นทัศนียภาพท่ีสวยงาม  
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 2) กรณีมีโครงการ  

  2.1) ระยะก่อสร้าง การก่อสร้างดําเนินการในพื้นที่ที่มีสภาพเป็นพ้ืนท่ีรกร้างอยู่บริเวณท้ายเขื่อน

จุฬาภรณ์ มีการเปิดพ้ืนท่ีเพื่อก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบเพียง 1 ไร่ อุปกรณ์ก่อสร้าง 

มีความสูงไม่เกิน 20 เมตร จึงไม่ได้บดบังทัศนียภาพเข่ือนจุฬาภรณ์ (หากมองจากท้ายเขื่อน) และทัศนียภาพ

ลํานํ้าพรมท้ายเขื่อน กิจกรรมการก่อสร้างบริเวณท้ายเข่ือนจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบ 

   สําหรับผลกระทบด้านเสียงและความส่ันสะเทือนจากการก่อสร้างโครงการที่อาจจะมี

ผลกระทบต่อผู้มาท่องเที่ยวน้ัน ประเมินได้ว่างานขุดก่อสร้างฐานรากซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังที่สุด 

(ระดับเสียง 89 dB(A)) จะมีระดับเสียงลดลงตามระยะทาง โดยมีระดับเสียงเท่ากับมาตรฐานระดับเสียงทั่วไป 

คือ 70 dB(A) ที่ระยะทาง 134 เมตร และจากตําแหน่งที่ต้ัง ร้านค้าสวัสดิการ บ้านพักรับรอง อาคารสํานักงาน 

กฟผ. ซ่ึงอยู่ห่างจากที่ต้ังพ้ืนท่ีก่อสร้างประมาณ 500 เมตร ประกอบกับสภาพรอบพ้ืนที่ก่อสร้างในระยะ 100 

เมตร มีไม้ยืนต้นและไม้ละเมาะล้อมรอบ จะช่วยดูดซับเสียงดังจากการก่อสร้างได้ กิจกรรมการก่อสร้างจึงไม่มี

ผลกระทบเสียงดังต่อผู้มาท่องเท่ียว และใช้บริการบ้านพักรับรอง ร้านค้าสวัสดิการ อาคารสํานักงาน  

   ส่วนผลกระทบด้านความสะเทือนจากการก่อสร้างต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานน้ัน จาก

ลักษณะการก่อสร้างท่ีมีเพียงอาคารโรงไฟฟ้าพลังงานซ่ึงมีขนาดเล็ก และคนงานไม่ได้ใช้อุปกรณ์เครื่องจักร

ต่อเนื่อง ตลอดจนขณะท่ีเครื่องจักร เช่น รถขุดขนาดใหญ่ทํางานจะควบคุมไม่ให้คนงานเข้าใกล้เครื่องจักรเกิน

กว่า 10 เมตร คนงานจึงได้รับความส่ันสะเทือนไม่เกิน 0.089 น้ิวต่อวินาที (อ้างอิงที่ 7.75 เมตร) ผู้ปฏิบัติงาน

ก่อสร้างจะรู้สึกรําคาญเพียงบางช่วงเวลาและไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนเสนอ

มาตรการโดยกําหนดให้ผู้รับเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย หมวก

รองเท้า ให้คนงานก่อสร้างและควบคุมให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

   ส่วนการขนส่งวัสดุอุปกรณ์จะใช้ถนนสายห้วยยาง-เขื่อนจุฬาภรณ์ ซ่ึงเป็นเส้นทางใน 

การเดินทางเข้าสู่เขื่อนจุฬาภรณ์และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว เส้นทางการขนส่งในพ้ืนที่เขื่อนจุฬาภรณ์ไม่ได้

ใช้เส้นทางที่ผ่านสันเขื่อนจุฬาภรณ์ จุดชมวิวบนสันเข่ือน บ้านพักรับรอง ร้านค้าสวัสดิการ ร้านอาหาร อาคาร

ประชุม-สัมมนา อาคารสํานักงาน กฟผ. จึงไม่มีผลกระทบต่อประชาชนที่มาท่องเที่ยว ตลอดจนไม่รบกวนการ

ใช้ประโยชน์และการเข้าถึงอาคารต่างๆ ในพ้ืนที่ กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ์ ทั้งน้ีการขนส่งเกิดข้ึนเพียงชั่วคราว

เฉพาะในบางช่วงเวลาเท่านั้น จากสภาพปัจจุบันที่จํานวนยานพาหนะของถนนดังกล่าวมีจํานวนไม่มาก 

ปริมาณการจราจรไม่หนาแน่น การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจึงไม่ได้กีดขวางเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวที่

อยู่ใกล้เคียง  

  2.2) ระยะดําเนินการ จากลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าที่เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรนํ้า

ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้นํ้าด้านท้ายเข่ือน และเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน

สะอาดไม่ก่อมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม ในการดําเนินการจึงจะดําเนินการส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์

ให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านการผลิตพลังงานสะอาด โรงไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กควบคู่กับโรงไฟฟ้าพลังนํ้า

เขื่อนห้วยกุ่มให้แก่นักเรียนและประชาชนผู้สนใจในท้องถิ่นนอกจากน้ันมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ 

ทัศนียภาพให้มีความสวยงาม โดยปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่มชนิดพันธ์ุท้องถิ่นเสริม เพื่อให้เป็นจุดชมวิวอีกแห่งหนึ่ง

บริเวณเขื่อนจุฬาภรณ์ จึงเป็นผลกระทบด้านบวกระดับน้อย (+1) 
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5.7.5 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 

 ที่ต้ังโครงการมีขนาด 1 ไร่ อยู่ท้ายเขื่อนต่อเน่ืองกับอาคารระบายนํ้าลงสู่ลํานํ้าเดิมของเข่ือนจุฬาภรณ์  

เป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนท่ีที่คณะรัฐมนตรี มีอนุมัติเม่ือปี พ.ศ. 2510 ให้กันพ้ืนที่เขตป่าหมายเลข 10 ในท้องท่ีอําเภอ 

คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ และป่าโคกตลาดใหญ่ ในท้องที่อําเภอหนองเรือและอําเภอเมืองขอนแก่นให้แก่ กฟผ. เพื่อ

ดําเนินโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ โดย กฟผ. เริ่มก่อสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์และองค์ประกอบในปี พ.ศ. 2513 

แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2515 ทั้งน้ีในการก่อสร้าง กฟผ. ได้ขุดเปิดหน้าดิน และเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ีดังกล่าว

อย่างสิ้นเชิงเพื่อเข้าใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างเข่ือนจุฬาภรณ์ อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม ถนนทางเข้า และ

องค์ประกอบอ่ืนๆ ปัจจุบันบริเวณท่ีต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อน ไม่มีร่องรอยหรือหลักฐาน 

ทางโบราณคดีหรือโบราณวัตถุแต่อย่างใด  



บทที่ 6 
มาตรการป�องกัน แก�ไข 

และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล�อม 



 

 
 

 
 

6-1 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

บทที่ 6 

มาตรการป้องกัน แก้ไข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เป็นการติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังนํ้า

ขนาดเล็กขนาด 1.25  เมกะวัตต์ บริเวณท้ายอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมของเขื่อนจุฬาภรณ์ ในขอบเขต 

พ้ืนที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พ้ืนที่ก่อสร้างโครงการมีขนาดเล็ก อาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 

และองค์ประกอบ มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อม 

จากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ กล่าวได้ว่าโครงการมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

ในระดับน้อย โดยผลกระทบจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงก่อสร้าง สรุปได้ดังน้ี 

 - กิจกรรมการก่อสร้างโครงการในบริเวณท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ และการขนส่งวัสดุอุปกรณ์  

อาจมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้ังโครงการ และใกล้เคียงได้ 

 - กิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยได้บ้าง ซ่ึงจะมีผลกระทบด้านอาชีวอนามัย

และความปลอดภัยต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน  

 สําหรับผลกระทบที่เกิดข้ึนดังกล่าวเป็นผลกระทบในระดับน้อยและสามารถป้องกัน แก้ไข และจัดการได้ 

ซ่ึงในการศึกษาได้เสนอเป็นมาตรการป้องกัน แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ  

 นอกจากน้ันเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

จึงได้เสนอมาตรการส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมด้านต่างๆ เพ่ิมเติม ได้แก่ มาตรการด้านคุณภาพอากาศ  

ระดับเสียง ทรัพยากรป่าไม้และการจัดการลุ่มนํ้า ทรัพยากรสัตว์ป่า การสาธารณสุข เศรษฐกิจสังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งน้ีมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมนี้ ส่วนหน่ึงได้

รวบรวมจากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน ในโอกาสต่างๆ ของโครงการ แสดงรายละเอียดของมาตรการด้านส่ิงแวดล้อมดังน้ี 

 

6.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์

ครอบคลุมผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและดําเนินการ ทั้งด้านทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่า 

ต่อคุณภาพชีวิต ดังสรุปในตารางที่ 6.1-1 มีรายละเอียดดังน้ี 
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  

1.1 สภาพภูมิประเทศ ระยะก่อสร้าง 

  - กําหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน และดําเนินการเฉพาะบริเวณ 

ที่กําหนดเท่านัน้ 

1.2 คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้าง 

  - ฉีดพรมน้ําบรเิวณแหลง่กําเนดิฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสรา้ง 

- ควบคุมความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม่ให้เกิน 40 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน ระยะก่อสร้าง 

  - ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและความส่ันสะเทือนให้แก่

พนักงานผู้ปฏิบัติงาน 

1.4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้าง 

  - กําหนดให้เช่ือมต่อท่อน้ําเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ในช่วงที่ไม่มีความ

ต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งไม่มีการระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ลงสูล่ําน้ําพรม 

- ก่อนการเชื่อมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าให้ระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ์

ไปสํารองที่เขื่อนห้วยกุม่ 

- กรณีเช่ือมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ให้จัดเตรียมเคร่ืองสูบน้ําสํารองไว้ เพ่ือสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อน 

จุฬาภรณล์งลําน้ําพรม 

1.5 คุณภาพน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้าง 

  - การเปิดหน้าดินริมลําน้ําพรมใหด้ําเนินการในช่วงฤดูแล้ง 

- ก่อสรา้งบอ่ดักตะกอนดนิรอบพืน้ที่ก่อสรา้ง  

- ดินและหินที่ได้จากการขุดเปิดพื้นที่ก่อสร้าง ให้นํามาใช้ปรับถมพื้น

ถนนเข้าสู่พื้นที่โครงการ  

   - จัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ และใหผู้ร้ับเหมานําไปกําจัด  

- ห้องน้ํา-ห้องส้วมต้องอยู่ห่างจากลําน้ําพรมไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ 

  ระยะดําเนินการ 

- ปลูกพืชคลุมดนิรอบอาคารโรงไฟฟา้พลังน้ํา 

- ติดตัง้ระบบบําบัดน้ําเสยีแบบตดิกับที่ ในหอ้งน้ําหอ้งสว้ม 
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.6 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลาย

ของดิน 

ระยะก่อสร้าง 

- กําหนดขอบเขตพืน้ที่ก่อสรา้งให้ชัดเจน และดําเนินการเฉพาะบริเวณที่

กําหนดเท่านัน้ 

- การขุดปรับระดับพื้นที่ก่อสร้าง ให้ทําโดยไล่ระดับตามความสูงต่ํา 

- วางแผนการขุดเปิดหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง 

- เมื่อก่อสร้างบริเวณใดแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือควรปลูกพืชคลุมดิน  

ระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพตลิ่งบริเวณที่ระบายน้ําสู่ลําน้ําพรม และหากมีการ 

กัดเซาะต้องรีบซ่อมแซม และป้องกันทันที 

- ปลูกพืชคลุมดนิรอบอาคารโรงไฟฟา้พลังน้ํา 

1.7 ธรณีวิทยาแผ่นดนิไหว และความมั่นคง

ปลอดภัย 

ระยะก่อสร้าง 

- การออกแบบฐานรากโรงไฟฟ้าต้องรองรับโครงสร้างได้อย่างมั่นคง 

และรับแรงจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ระยะดําเนินการ 

- ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ําบริเวณรอบโรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ  

2.1 ทรัพยากรป่าไม ้ ระยะก่อสร้าง 

- กําหนดขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจนและควบคุมการดําเนินงานเฉพาะ

บรเิวณที่กําหนด 

- ควบคุมผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ตัดฟันต้นไม้ในบริเวณใกล้เคียง 

- ปลูกปา่ฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ําในขอบเขตพื้นที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ ์

 กล้าไม้ที่จะใชป้ลูกฟื้นฟูเนน้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่เป็นพืชอาหารของสัตว์ป่า 

- ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และชุมชนที่เก่ียวข้องให้

ร่วมปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้ําตามโอกาสที่เหมาะสม  

ระยะดําเนินการ 

- บํารุงรักษา ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต อัตราการรอด  

และปลูกต้นไม้ซ่อมแซม ในพื้นที่ปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา 

2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า ระยะก่อสร้าง 

- ปรับปรุงระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ เพ่ือจูงใจให้สัตว์

ป่าเข้าไปใช้ประโยชน์และหลีกเลี่ยงการเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง

โครงการ อาทิ การก่อสร้างฝายชะลอน้ําขนาดเล็กตามลําน้ําพรม 

การปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า และการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม ้เป็นต้น 

- กําหนดระยะเวลาในการก่อสรา้งและขนสง่อุปกรณ์เฉพาะชว่งกลางวัน 

- ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

   - ควบคุมความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ไม่ให้เกิน 40 

กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

- ควบคุมให้ปฏิบัติงานเฉพาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้ลักลอบล่า 

สัตว์ป่า ทําลายแหล่งอาหาร  

- กําหนดไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานพักค้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

- การใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง ต้องควบคุมไม่ให้มีเสียงดังต่อเน่ือง

และยาวนานเกินไป 

- ปรับปรุงที่ท้ิงขยะเขื่อนจุฬาภรณ์ และระบบการจัดการขยะใหเ้ป็นระบบ 

เพื่อป้องกันสัตว์ป่ามาคุ้ยเขี่ย หรือหากินบริเวณที่ทิ้งขยะ 

ระยะดําเนินการ 

- สนับสนุนกิจกรรมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ที่เก่ียวขอ้งกับการจัดการทรัพยากรปา่ไมแ้ละสัตว์ป่า 

2.3 นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง ระยะก่อสร้าง 

- เปิดหน้าดินริมลําน้ําพรมเพื่อก่อสร้างให้แล้วเสร็จชว่งฤดูแล้ง 

- สรา้งบอ่ดักตะกอนดนิรอบพืน้ที่ก่อสรา้ง  

- ดินและหินจากการขุดเปิดพื้นที่ก่อสร้างให้นํามาปรับพื้นถนนเข้าสู่

พืน้ท่ีโครงการ 

- ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่บริเวณห้องน้ําห้องส้วม 

3 คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของมนุษย์  

3.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําและ

เกษตรกรรม 

ระยะก่อสร้าง 

- กําหนดให้เช่ือมต่อท่อน้ําเข้าโรงไฟฟ้าพลังน้ํา ในช่วงที่ไม่มีความ

ต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร ซึ่งไม่มีการระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ์ 

ลงสูล่ําน้ําพรม 

- ก่อนการเชื่อมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าให้ระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ์

ไปสํารองที่เขื่อนห้วยกุม่ 

- กรณีเช่ือมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด  

ให้จัดเตรียมเคร่ืองสูบน้ําสํารองไว้ เพ่ือสูบน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อน 

จุฬาภรณล์งลําน้ําพรม 

ระยะดําเนินการ 

- วางแผนการผลิตไฟฟ้าพลังน้ําให้สอดคล้องกับรูปแบบ และแผนการ

ระบายน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ์ ของคณะกรรมการจัดการ

ชลประทานโครงการสง่น้ําและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ําพรม-เชญิ 
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.2 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้าง 

- ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ขนส่งวัสดุและนําคนงานเข้าพื้นที่ตาม

เส้นทางที่กําหนด 

- ควบคุมให้รถขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง

เคร่งครัด และปิดคลุมสว่นที่บรรทุกใหม้ดิชดิ  

- ควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์  

ไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และใหข้นสง่เฉพาะชว่งเวลากลางวัน 

- ดูแลบํารุงรักษาถนนที่ใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งให้สะดวกต่อการใช้งาน 

- แสดงเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ในบริเวณก่อสร้างแนวเขต

ก่อสร้าง เส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์และบริเวณที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

- บริเวณทางลงสู่พื้นที่ก่อสร้างให้มีพนักงานดูแลควบคุมยานพาหนะ

ในช่วงที่มีการขนส่ง 

3.3 การจัดการของเสีย ระยะก่อสร้าง 

- จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างในพ้ืนที่ที่กําหนดเทา่นัน้ 

- ห้องน้ํา ห้องส้วมของสํานักงานก่อสร้าง และในพื้นที่ก่อสร้างต้อง

ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ และอยู่ห่างจากลําน้ําพรม 

ไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

- จัดวางภาชนะรองรับมูลฝอย และใหผู้ร้ับเหมารวบรวมนําไปกําจัด 

ระยะดําเนินการ 

- จัดภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทและรวบรวมนําไปกําจัด 

3.4 การป้องกันและระงับอุบัติภัย ระยะก่อสร้าง 

- กําหนดให้ผู้รับเหมาการดําเนินงานด้านความปลอดภัย และควบคุมให้

ปฏิบัติตามคู่มือระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมทั้ง

กฎหมายและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงาน

ก่อสร้างและควบคุมให้สวมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบเครื่องจักรกลเป็นประจําทุกเดือน  

- ตดิตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางาน  

- ประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ินเพ่ือขอความช่วยเหลือระงับเหตุ

ฉุกเฉิน จัดทําแผนผังการแจ้งเหตุ และประสานงานขอความช่วยเหลือ 

- การจัดเตรียมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่โครงการ 

- ดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการ

คมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด 
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ระยะดําเนินการ 

- ดําเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามคู่มือ

ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม 

ในการทํางาน และกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

- ติดตามตรวจสอบและจดบันทึกอุบัติเหตุในการทํางาน 

- ประสานงานกับหนว่ยงานทอ้งถ่ินเพ่ือขอความชว่ยเหลือในการเขา้ระงับ

เหตุฉุกเฉิน 

3.5 การจัดการลุ่มน้ํา ระยะก่อสร้าง 

- ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอุทกวิทยา 

น้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของ

ดิน ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างเคร่งครัด 

ระยะดําเนินการ 

- ควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่โครงการตามมาตรการการใช้ที่ดินในพื้นที่

ลุ่มน้ําชั้นที่ 1 

- ปลูกฟื้นฟูป่าต้นน้ําภายในพืน้ที่เขื่อนจุฬาภรณ ์ 

4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมและ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ระยะก่อสร้าง 

- พจิารณาจา้งแรงงานในพืน้ที่ชุมชนทอ้งถ่ินที่อยู่ใกล้เคียงที่ตัง้โครงการ 

- ผูร้ับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการให้แก่ชุมชนผ่านช่องทางส่ือสาร

ประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

ระยะดําเนินการ 

- จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิ ถีชีวิต ทรัพยากร  

และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

- สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การศกึษา ศาสนา ประเพณแีละวัฒนธรรมของชุมชน 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการให้แก่ชุมชน ผ่านช่องทาง

สื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ  

  - พบปะประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการ และส่งตัวแทนเข้าร่วมใน

การประชุมหมู่บ้านหรือชุมชน 

- ชุมชนขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการประกอบอาชีพจาก

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 
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ตารางที่ 6.1-1 สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4.2 การสาธารณสุข ระยะก่อสร้าง 

- ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

- สนับสนุนหน่วยงานบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นในกิจกรรม 

 เฝ้าระวังด้านโรคติดต่อภายในท้องถิ่น หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

ระยะดําเนินการ 

- จัดหาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงาน 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางานในโครงการ 

และตรวจสุขภาพประจําป ี(อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระยะก่อสร้าง 

- ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

- กําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดทําคู่มือความปลอดภัย และจัดทํา

หลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้าง 

- จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลในพื้นที่ก่อสร้างและประสานงานกับสถาน

บริการสาธารณสุขและสถานีตํารวจในท้องถิ่น 

- จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้

พนักงานและคนงานก่อสร้าง  

  ระยะดําเนินการ 

- ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

- จัดหาอุปกรณคุ้์มครองความปลอดภัยสว่นบุคคลใหพ้นักงาน 

- จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางาน และตรวจสุขภาพ

ประจําปี (อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้) 

4.4 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว ระยะก่อสร้าง 

- ปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพบริเวณรอบโครงการ 

โดยเนน้พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอ้ม 

- จัดทําป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณ

ที่ปรับปรุงภูมิทัศน ์

- การป้องกันแก้ไขผลกระทบจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่อาจมีต่อ 

ผู้มาท่องเที่ยวดังนี้ 

 ควบคุมให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างและนําคนงานเข้าสู่พื้นที่ตามเส้นทางที่

กําหนด 

 แสดงเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ แนวขอบเขตก่อสร้าง 

เสน้ทางขนสง่วัสดุก่อสร้างให้ชัดเจน  

 ในช่วงที่มีการขนส่งลงสู่พื้นที่ก่อสร้างให้มีพนักงานดูแลควบคุม

ยานพาหนะ 
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   โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 

ลําดับ 

ที่ 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

  ระยะดําเนินการ 

- ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ ในด้าน

การเป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สะอาดให้แก่ท้องถิ่น 

4.5 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ระยะก่อสร้าง 

- ในการก่อสร้าง หากพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี/โบราณวัตถุ

ต้องหยุดทําการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวทันที และประสานงานกับ

กรมศิลปากรเพื่อดําเนินการต่อไป 

 

6.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย มาตรการ

ด้านสภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยานํ้าผิวดิน คุณภาพนํ้าผิวดิน 

ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 6.1.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

 ระยะก่อสร้าง 

 - กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบให้ชัดเจน และดําเนินการ

ก่อสร้างเฉพาะบริเวณที่กําหนดเท่าน้ัน 

 

 6.1.1.2 คุณภาพอากาศ 
 

 ระยะก่อสร้าง 

 (1) ฉีดพรมน้ําบริเวณท่ีเป็นแหล่งกําเนิดฝุ่นละอองในพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและ

องค์ประกอบ 

 (2) ควบคุมความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือยานพาหนะอื่นๆ ในช่วงท่ีผ่านชุมชน

ทุ่งลุยลาย และช่วงที่อยู่ในขอบเขต กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
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 6.1.1.3 เสียงและความส่ันสะเทือน  
 

 ระยะก่อสร้าง 

 (1) ตรวจสอบสภาพและบํารุงรักษาเครื่องจักรกลท่ีใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ  

 (2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงดังและความส่ันสะเทือนให้แก่พนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ 

ในกิจกรรมการขุดเจาะที่ก่อให้เกิดเสียงดังและสั่นสะเทือน 
 

 6.1.1.4 อุทกวิทยานํ้าผิวดิน 
 

 ระยะก่อสร้าง 

 (1) กําหนดให้เชื่อมต่อท่อส่งนํ้าจากอาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิมเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าให้แล้วเสร็จ 

ในช่วงเดือนที่ไม่มีความต้องการใช้น้ําเพ่ือการเกษตรซ่ึงเป็นช่วงท่ีไม่มีการระบายนํ้าจากเข่ือนจุฬาภรณ์ และเข่ือน

ห้วยกุ่มลงสู่ลํานํ้าพรมส่งนํ้าให้พ้ืนที่การเกษตรท้ายเขื่อน คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน หรือกําหนดให้

สอดคล้องตามแผนการระบายนํ้าปกติ ของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพัฒนา

ลุ่มนํ้าพรม-เชิญ 

 (2) ก่อนการเชื่อมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าให้ระบายน้ําจากเขื่อนจุฬาภรณ์ไปสํารองที่เขื่อนห้วยกุ่ม 

เพื่อระบายน้ําให้พื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม กรณีที่มีความต้องการใช้น้ําเป็นกรณีพิเศษ 

 (3) กรณีเชื่อมต่อท่อส่งนํ้าเข้าโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด แต่พ้ืนท่ีท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม 

มีความต้องการใช้น้ํา ให้จัดเตรียมเครื่องสูบนํ้าสํารองไว้ เพ่ือสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ลงลํานํ้าพรม 
 

 6.1.1.5 คุณภาพนํ้าผิวดิน 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดกิจกรรมการเปิดหน้าดินและการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ บริเวณริมลํานํ้าพรม 

ให้ดําเนินการในช่วงฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาการชะล้างตะกอนดินลงสู่ลําน้ําพรม 

  (2) ก่อสร้างบ่อดักตะกอนดินรอบบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง เพื่อให้ตะกอนดินที่ถูกชะล้างจากบริเวณ

ก่อสร้างได้ตกตะกอนในบ่อพัก ก่อนที่จะไหลลงสู่ลําน้ําพรมต่อไป 

  (3) ดินและหินที่ได้จากการขุดเปิดพ้ืนท่ีก่อสร้าง หากมีเพียงพอให้นํามาใช้ปรับถมพ้ืนถนน 

จากสันเขื่อนเข้าสู่พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ส่วนที่เหลือให้นําไปกองไว้ในพื้นที่วางกองวัสดุก่อสร้างที่กําหนด 

  (4) ให้ผู้รับเหมาจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีก่อสร้างเพื่อรวบรวมขยะ และ

ผู้รับเหมาต้องนําไปกําจัด โดยห้ามมิให้มีการท้ิงขยะของเสียใดๆ ลงสู่ลํานํ้าพรมเด็ดขาด 

  (5) ห้องนํ้า-ห้องส้วมในพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการ ต้องอยู่ห่างจากลํานํ้าพรมไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

และติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ 
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 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ปลูกพืชหรือหญ้าคลุมดินรอบอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและพ้ืนที่โดยรอบ เพื่อคลุมดินและ 

ลดการชะล้างตะกอนดินลงลําน้ํา 

  (2) ติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ ในห้องนํ้าห้องส้วมของอาคารที่อยู่ ในโครงการ  

โดยไม่ระบายนํ้าจากห้องน้ําและห้องส้วมลงลําน้ําพรม 
 

 6.1.1.6 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้าและองค์ประกอบให้ชัดเจน และ

ดําเนินการก่อสร้างเฉพาะบริเวณที่กําหนดเท่าน้ัน 

  (2) การขุดปรับระดับบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้าง ให้ทําโดยไล่ระดับตามความสูงตํ่าเพ่ือป้องกัน 

การพังทลายของดิน 

  (3) วางแผนการขุดเปิดหน้าดินในช่วงฤดูแล้ง 

  (4) เมื่อก่อสร้างบริเวณใดแล้วเสร็จ ส่วนที่เหลือเป็นผิวดินควรปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ตรวจสอบสภาพตลิ่งบริเวณท่ีระบายนํ้าจากอาคารระบายนํ้าท้ายโรงไฟฟ้าลงสู่ลํานํ้าพรม  

และหากมีการกัดเซาะตลิ่งต้องรีบดําเนินการซ่อมแซม และป้องกันการกัดเซาะตลิ่งทันที 

  (2) ปลูกพืชหรือหญ้าคลุมดินบริเวณโดยรอบพ้ืนที่อาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า และพ้ืนที่โครงการ 

เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และช่วยลดปริมาณตะกอนดินที่อาจจะถูกพัดพาลงสู่ลํานํ้าพรม 
 

 6.1.1.7 ธรณีวิทยา แผ่นดินไหวและความมั่นคงของอาคารโรงไฟฟ้าพลังนํ้า 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดเง่ือนไขในการออกแบบฐานรากโรงไฟฟ้า ให้สามารถรับโครงสร้างอาคารโรงไฟฟ้า

พลังนํ้าและองค์ประกอบได้อย่างม่ันคง และออกแบบโรงไฟฟ้าให้สามารถรับแรงจากแผ่นดินไหวได้ 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

   - มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว ของกรมโยธาธิการ

และผังเมือง (มยผ. 1301)  

   - กฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความต้านทาน ความคงทนของอาคารพ้ืนดิน 

ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 

 2) ระยะดําเนินการ 

  - ในการบํารุงรักษาประจําปีของโรงไฟฟ้าพลังนํ้า ให้มีการตรวจสอบการรั่วซึมของนํ้าบริเวณ

รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ําอย่างต่อเนื่อง  
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6.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ ประกอบด้วย มาตรการ

ด้านทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรสัตว์ป่า และนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง มีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 6.1.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการให้ชัดเจนและควบคุมการดําเนินงานเฉพาะบริเวณที่กําหนด 

  (2) ควบคุมผู้ปฏิบัติงานไม่ให้ตัดฟันต้นไม้บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้างโครงการอย่างเด็ดขาด    

  (3) ปลูกป่าฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นนํ้าในขอบเขตพ้ืนที่ กฟผ.เขื่อนจุฬาภรณ์ หรือบริเวณใกล้เคียง 

โดย กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ร่วมกับเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียวดําเนินการตรวจสอบและจัดเตรียมพ้ืนท่ีป่าไม้

เสื่อมสภาพหรือกําลังฟื้นตัวตามสภาพธรรมชาติ เพื่อเตรียมการปลูกฟื้นฟูป่าไม้  

  (4) จัดหาหรือเพาะชํากล้าไม้ท่ีจะใช้ปลูกฟื้นฟูป่าต้นนํ้าโดยประสานขอความอนุเคราะห์จาก 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว หรือ กฟผ. จัดเตรียมกล้าไม้เอง โดยเน้นพันธุ์ไม้ท้องถิ่นท่ีเป็นพืชอาหารของสัตว์ป่า 

อาทิ หว้า ตะคร้อ มะหาด มะกอกเกล้ือน กระท่อมหมู มะเดื่อ มะม่วงป่า ตะคร้ํา และพลองกินลูก เป็นต้น 

  (5) ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาร่วมปลูกและฟื้นฟู

ป่าต้นนํ้าตามโอกาสที่เหมาะสม เช่น วันสําคัญของชาติที่เกี่ยวข้อง และวันสําคัญทางศาสนา เป็นต้น 

  2) ระยะดําเนินการ 

  - บํารุงรักษา ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต อัตราการรอด และปลูกต้นไม้ซ่อมแซม 

ในบริเวณป่าต้นน้ําเขื่อนจุฬาภรณ์ท่ีได้ทําการปลูกฟื้นฟู 
 

 6.1.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) ปรับปรุงระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง เพ่ือจูงใจให้สัตว์ป่าเข้าไปใช้ประโยชน์ 

ในพื้นที่ใกล้เคียงและหลีกเลี่ยงการเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ อาทิ การก่อสร้างฝายชะลอนํ้า

ขนาดเล็กนํ้าตามลําน้ําพรมท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ เป็นต้น  

  (2) กําหนดระยะเวลาในการก่อสร้างช่วงที่ไม่รบกวนพฤติกรรมของสัตว์ป่า โดยควรก่อสร้างและ

ขนส่งอุปกรณ์เฉพาะช่วงเวลากลางวัน  

  (3) ก่อสร้างรั้วล้อมรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันสัตว์ป่า 

  (4) ควบคุมความเร็วของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง หรือยานพาหนะอื่นๆ ในช่วงที่ผ่าน

เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าภูเขียว และช่วงท่ีอยู่ในขอบเขต กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 

และให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง กําหนดให้ขนส่งเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่าน้ัน 
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  (5) ควบคุมผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สร้างผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยจํากัดพ้ืนที่ปฏิบัติงานเฉพาะบริเวณ

พ้ืนที่ก่อสร้างเท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนพ้ืนท่ีทํากิจกรรมของสัตว์ป่า ตลอดจนควบคุมไม่ให้ทําอันตราย

หรือลักลอบล่าสัตว์ป่า รวมทั้งการทําลายแหล่งอาหาร และแหล่งเลี้ยงดูตัวอ่อนของสัตว์ป่า  

  (6) กําหนดไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานพักค้างในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

  (7) การใช้เครื่องจักรในการก่อสร้าง ต้องควบคุมการใช้เครื่องยนต์ และเครื่องจักรต่างๆ  

ในช่วงก่อสร้างเพื่อไม่ให้มีเสียงดังต่อเนื่องและยาวนานเกินไป 

  (8) ให้ผู้รับเหมาจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่างๆ ในพ้ืนท่ีก่อสร้างเพื่อรวบรวมขยะ และ

ผู้รับเหมาต้องนําไปกําจัด  

  (9) ปรับปรุงที่ท้ิงขยะเขื่อนจุฬาภรณ์ และระบบการจัดการขยะให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันสัตว์ป่า 

มาคุ้ยเขี่ย หรือหากินบริเวณที่ทิ้งขยะ 

2) ระยะดําเนินการ 

 - สนับสนุนกิจกรรมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในบริเวณเข่ือนจุฬาภรณ์และพ้ืนท่ีใกล้เคียง เช่น ปลูกฟื้นฟูป่า ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า  

เช่น กล้วย หว้า ตะคร้อ ตะคร้ํา กระท่อมหมู และทําโป่งเทียม เป็นต้น  ที่ ผ่ า นม า  กฟผ .  เ ขื่ อ น จุ ฬ าภ ร ณ์ 

มีกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าตามโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นนํ้า ถวายพ่อ” และกิจกรรม CSR ที่เกี่ยวข้อง 

อาทิ การสนับสนุนกล้าไม้ให้ชุมชนปลูกป่า การสนับสนุนงบประมาณในการสํารวจพันธุ์ไม้ปลูกป่าบริเวณ 

ป่าชุมชนบ้านห้วยหินลับ และปลูกป่าบริเวณเข่ือนห้วยกุ่ม เป็นต้น 
 

 6.1.2.3  นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง 
 

 ระยะก่อสร้าง 

 ดําเนินการตามมาตรการด้านคุณภาพน้ําผิวดินอย่างเคร่งครัด ได้แก่  

 (1) กําหนดกิจกรรมการเปดิหน้าดินเพื่อก่อสร้างองค์ประกอบโครงการให้ดําเนินการในช่วงฤดูแล้ง 

 (2) สร้างบ่อดักตะกอนดินรอบพ้ืนที่ก่อสร้าง เพื่อดักตะกอนดินที่ถูกชะล้างจากบริเวณก่อสร้างและ

ให้ตกตะกอนก่อนที่จะระบายลงลําน้ําพรม 

 (3) ดินและหินจากการขุดเปิดพ้ืนที่ก่อสร้างให้นํามาปรับพ้ืนถนนจากสันเข่ือนเข้าสู่พ้ืนที่ก่อสร้าง

โครงการ ส่วนดินหินที่เหลือให้นําไปไว้ในบริเวณวางกองวัสดุก่อสร้างที่จัดเตรียมไว้ 

 (4) ติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) บริเวณอาคารสํานักงานชั่วคราวและ

ห้องน้ําห้องส้วมในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อรองรับน้ําจากห้องน้ํา และห้องส้วม  
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6.1.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ประกอบด้วย มาตรการ

ด้านการใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและเกษตรกรรม การคมนาคมขนส่ง การจัดการของเสีย การป้องกันและ

ระงับอุบัติภัย และการจัดการลุ่มนํ้า มีรายละเอียดดังน้ี 
 

 6.1.3.1 การใช้ประโยชน์จากแหล่งนํ้าและเกษตรกรรม 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดให้เชื่อมต่อท่อส่งน้ําจากอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมเข้าโรงไฟฟ้าพลังนํ้าให้แล้วเสร็จ 

ในช่วงเดือนที่ไม่มีความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร (ซ่ึงเป็นช่วงท่ีไม่มีการระบายนํ้าจากเขื่อนจุฬาภรณ์และ 

เขื่อนห้วยกุ่มลงสู่ลํานํ้าพรม ให้พ้ืนท่ีการเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม) คือ ช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน หรือ

กําหนดการเชื่อมต่อท่อส่งนํ้าให้สอดคล้องตามแผนการระบายนํ้าปกติ ของคณะกรรมการจัดการชลประทาน

โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ 

  (2) ก่อนการเชื่อมต่อท่อส่งน้ําเข้าโรงไฟฟ้าให้ระบายน้ําจากเข่ือนจุฬาภรณ์ไปสํารองยังเขื่อนห้วยกุ่ม 

เพื่อให้เขื่อนห้วยกุ่มมีนํ้าต้นทุนเพียงพอที่จะระบายให้พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตรท้ายเขื่อน ในกรณีท่ีชุมชน

มีความต้องการใช้น้ํา 

  (3) กรณีเชื่อมต่อท่อส่งนํ้าเข้าโรงไฟฟ้าไม่แล้วเสร็จในระยะเวลาท่ีกําหนด แต่พ้ืนที่ท้ายเข่ือนห้วยกุ่ม

มีความต้องการใช้น้ํา ให้จัดเตรียมเครื่องสูบนํ้าสํารองไว้ เพ่ือสูบนํ้าจากอ่างเก็บนํ้าเข่ือนจุฬาภรณ์ลงลํานํ้าพรม 

 2) ระยะดําเนินการ 

  - วางแผนการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าให้สอดคล้องกับรูปแบบ และแผนการระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า

เขื่อนจุฬาภรณ์ ของคณะกรรมการจัดการชลประทานโครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาพัฒนาลุ่มนํ้าพรม-เชิญ  

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการใช้น้ําในพ้ืนที่ชุมชน และพ้ืนที่การเกษตรท้ายเขื่อนห้วยกุ่ม  
 

 6.1.3.2 การคมนาคมขนส่ง 
 

 ระยะก่อสร้าง 

 (1) ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างและนําคนงานเข้าสู่พื้นท่ีตามเส้นทางที่กําหนด 

 (2) ควบคุมให้รถบรรทุกขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้างปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด 

 (3) การขนส่งวัสดุก่อสร้างควรปดิคลุมส่วนที่บรรทุกให้มิดชิด เพ่ือป้องกันการตกหล่นและฟุ้งกระจาย 

 (4) ควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือยานพาหนะอ่ืนๆ 

ในช่วงที่ผ่านชุมชน และช่วงที่อยู่ในขอบเขต กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ ไม่ให้เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตลอดจน

ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และกําหนดให้ขนส่งเฉพาะช่วงเวลากลางวันเท่าน้ัน 

 (5) ดูแลบํารุงรักษาถนนที่ใช้เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้สะดวกต่อการใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ 
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 (6) แสดงเครื่องหมายจราจรและป้ายสัญลักษณ์ในบริเวณก่อสร้าง แนวขอบเขตก่อสร้างเส้นทาง

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์และบริเวณที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

 (7) บริเวณทางลงสู่พื้นท่ีก่อสร้างให้มีพนักงานดูแลควบคุมยานพาหนะในช่วงที่มีการขนส่ง 
 

 6.1.3.3 การจัดการของเสีย 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) จัดวางอุปกรณ์ก่อสร้างในพื้นที่ที่กําหนดไว้เพื่อวางวัสดุก่อสร้างเท่าน้ัน 

  (2) ห้องนํ้า ห้องส้วมของสํานักงานก่อสร้างชั่วคราว และในพ้ืนที่ก่อสร้างต้องติดตั้งระบบบําบัด

นํ้าเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เพ่ือรองรับนํ้าเสีย โดยไม่ระบายออกสู่ภายนอก และต้ังอยู่ห่างจาก 

ลําน้ําพรมไม่น้อยกว่า 50 เมตร 

  (3) ควบคุมให้ทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่เตรียมไว้และรวบรวมนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ 

บริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอยปัจจุบันของ กฟผ. เข่ือนจุฬาภรณ์ 

 2) ระยะดําเนินการ 

  - จัดภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทตามบริเวณต่างๆ เพื่อให้ประชาชนและนักเรียน

ที่มาพักผ่อน หรือทัศนศึกษาได้ท้ิงมูลฝอยแล้วรวบรวมนําไปกําจัดด้วยวิธีฝังกลบ บริเวณสถานที่กําจัดมูลฝอย

ปัจจุบันของ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ 
 

 6.1.3.4 การป้องกันและระงับอุบัติภัย 
 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

  (1) กําหนดให้ผู้รับเหมาดําเนินการตามข้อกําหนดทั่วไป สําหรับการดําเนินงานด้านความปลอดภัย 

(งานก่อสร้าง) โดยกําหนดในสัญญาจ้างผู้รับเหมา รวมทั้งควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามคู่มือระบบการจัดการ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของฝ่ายก่อสร้างพลังนํ้า กฟผ. รวมทั้ง

กฎหมายและข้อกําหนดของหน่วยราชการในการดําเนินการด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

  (2) จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่คนงานก่อสร้าง เช่น หมวกนิรภัย  

ถุงมือ รองเท้า ที่อุดหู และควบคุมให้สวมใส่ทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

  (3) ตรวจสอบเครื่องจักรกลเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องจักร  

ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

  (4) ติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางาน โดยให้ผู้รับเหมาจัดทํารายงานสถิติอุบัติเหตุ 

ที่เกิดข้ึนทั้งในเชิงอัตราความถี่และความรุนแรง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการสอบสวนอุบัติเหตุที่รุนแรง 

ถึงขั้นหยุดพักงาน 

  (5) ประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องขอความช่วยเหลือในการเข้า

ระงับเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ เทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย สถานีตํารวจ พร้อมท้ังจัดทําแผนผังการแจ้งเหตุ และ

ประสานงานขอความช่วยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  
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  (6) การจัดเตรียมระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่โครงการ ดังน้ี  

    - จัดเตรียมถังดับเพลิงบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างให้มีจํานวนตามกฎหมายและข้อกําหนด 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์การทํางานอย่างสมํ่าเสมอ 

    - ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างในการระงับเหตุอัคคีภัยในเบ้ืองต้น 

    - จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมท้ังมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ 

ปีละ 1 ครั้ง 

  (7) ดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่งอย่างเคร่งครัด 

 2)  ระยะดําเนินการ 

  (1) ดําเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามคู่มือระบบการจัดการ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ของ กฟผ. รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ หรือ

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานตามที่หน่วยราชการกําหนด 

(2) ติดตามตรวจสอบ และจดบันทึกอุบัติเหตุต่างๆ ในการทํางาน โดยจัดทํารายงานสถิติ 

อุบัติเหตุที่เกิดข้ึน (บันทึกความถี่และความรุนแรง) การสอบสวนอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงหยุดการผลิต รวมทั้ง 

ทําการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหามาตรการในการแก้ไข 

(3) ประสานงานกับหน่วยงานท้องถ่ินต่างๆ เช่นเดียวกับระยะก่อสร้างโครงการ ในกรณีท่ีต้องการ 

ขอความช่วยเหลือในการเข้าระงับเหตุทั้งด้านอุปกรณ์และเจ้าหน้าที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 

6.1.3.5 การจัดการลุ่มนํ้า 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  - ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านอุทกวิทยานํ้าผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน 

ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่าอย่างเคร่งครัด 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ควบคุมการใช้ที่ดินในพื้นที่ก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการการใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า

ชั้นที่ 1 

  (2) ปลูกฟื้นฟูป่าต้นนํ้าเพิ่มเติมภายในพ้ืนที่เข่ือนจุฬาภรณ์ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บนํ้า 

และเร่งการฟื้นตัวของสภาพป่าไม้ตามธรรมชาติ 
 

6.1.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

 การก่อสร้างและดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์เป็นโครงการก่อสร้างขนาดเล็ก 

มีพ้ืนที่เพียง 1 ไร่ ในพ้ืนที่ กฟผ. เขื่อนจุฬาภรณ์ จึงไม่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนใกล้เคียง 

และไม่มีผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคและพาหะนํา ทั้งน้ีเพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์ต่อ 

วิถีชีวิต สภาพสังคม ชุมชนท้องถิ่น และเป็นโครงการพัฒนาที่ได้รับการยอมรับจากท้องถิ่น ตลอดจนอยู่ร่วมกับ

ท้องถิ่นได้อย่างย่ังยืน จึงได้กําหนดมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจสังคมและการ 

มีส่วนร่วมของประชาชน การสาธารณสุข ทัศนียภาพการท่องเท่ียว ดังน้ี 
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 6.1.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 1)  ระยะก่อสร้าง 

(1) พิจารณาจ้างแรงงานในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้เคียงท่ีต้ังโครงการ  

(2) ผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนดอย่างเคร่งครัด  

(3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ เพื่อแจ้งข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ และผลการดําเนินงาน

ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม โดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ  

เจ้าหน้าที่ กฟผ.  วิทยุท้องถิ่น  หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  และแผ่นพับ  เป็นต้น 

2)  ระยะดําเนินการ 

(1) จัดอบรมและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ทรัพยากร และความต้องการของท้องถิ่น 

(2) กฟผ. ให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ  

(3) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ เกี่ยวกับการดําเนินการของโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้าย 

เขื่อนจุฬาภรณ์ ผ่านช่องทางสื่อสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ อาทิ วิทยุท้องถิ่น หอกระจายข่าวของหมู่บ้าน  

เจ้าหน้าที่ กฟผ. ป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และแผ่นพับ เป็นต้น 

(4) ดําเนินการเยี่ยมเยียน พบปะประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงที่ต้ังโครงการ และส่งตัวแทนเข้าร่วม 

ในการประชุมหมู่บ้านหรือเทศบาลตําบลทุ่งลุยลายหรือองค์การบริหารส่วนตําบลโนนทองอย่างสมํ่าเสมอ  

เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโครงการแก่ประชาชนและ

หน่วยงานในท้องถิ่น  

(5) ชุมชนสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า

ตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ  
 

6.1.4.2 การสาธารณสุข 

 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด  

  (2) สนับสนุนหน่วยงานบริการสาธารณสุขของท้องถิ่นในพ้ืนที่เกี่ยวข้อง คือ ตําบลทุ่งลุยลาย  

อําเภอคอนสาร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งลุยลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลหนองหญ้าโก้ง) 

เพื่อดําเนินการกิจกรรมเฝ้าระวังด้านโรคติดต่อภายในท้องถิ่น หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) จัดหา อบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานเป็นประจําทุกปี 

  (2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางานในโครงการ และตรวจสุขภาพประจําป ี

(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
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 6.1.4.3  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

  (2) กําหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหลักจัดต้ังหน่วยงานและบุคลากร เพ่ือจัดทําคู่มือความปลอดภัย

ก่อนดําเนินการก่อสร้างล่วงหน้า 1 เดือน สําหรับแจกผู้ปฏิบัติงานทุกคน และจัดทําหลักสูตรการฝึกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการระยะสั้น (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อจัดการฝึกอบรมพนักงาน

ทุกคนที่จะเข้ามาทํางานในโครงการน้ี เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้เบ้ืองต้นและมีความสํานึกในด้าน

ความปลอดภัยในการทํางาน 

  (3) จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลในพ้ืนที่ก่อสร้างและประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตําบลทุ่งลุยลาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองหญ้าโก้ง โรงพยาบาลคอนสาร และสถานี

ตํารวจภูธรอําเภอคอนสาร ในกรณีท่ีต้องส่งผู้ป่วยกรณีเจ็บป่วยรุนแรง 

  (4) เม่ือทํางานในบริเวณที่มีการระบุลักษณะอันตรายหรือความเสี่ยงควรมีการติดต้ังป้ายเตือน

อันตราย รวมทั้งพนักงานและคนงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อกําหนดท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้

อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล   

  (5) จัดหาและอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานและคนงาน

ก่อสร้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันตรายและความจําเป็นในการใช้งาน รวมทั้งมีการตรวจสอบก่อน

การใช้งาน วิธีการใช้งาน การบํารุงรักษา และการจัดเก็บที่เหมาะสม 
 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัด 

  (2) จัดหา และอบรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้พนักงานเป็นประจําทุกป ี

  (3) จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางาน และตรวจสุขภาพประจําปี (อย่างน้อย 

ปีละ 1 ครั้ง) 
 

 6.1.4.4  ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว  
 

 1) ระยะก่อสร้าง 

  (1) ปลูกต้นไม้ เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ และทัศนียภาพบริเวณรอบโครงการ โดยเน้นพันธ์ุไม้ท้องถิ่น 

เพื่อสร้างความสวยงาม ร่มรื่น และกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม 

  (2) จัดทําป้ายรณรงค์รักษาความสะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณท่ีปรับปรุงภูมิทัศน์ 

  (3) เพื่อให้ม่ันใจได้ว่าการขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง จะไม่มีผลกระทบต่อผู้มาท่องเท่ียว จึงกําหนด

มาตรการป้องกัน แก้ไข ผลกระทบดังน้ี 

    - ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ขนส่งวัสดุก่อสร้างนําคนงานเข้าสู่พื้นท่ีตามเส้นทางที่กําหนด 

   - แสดงเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญลักษณ์ แนวขอบเขตก่อสร้าง เส้นทางขนส่งวัสดุให้ชัดเจน 

   - บริเวณทางลงสู่พื้นท่ีก่อสร้างให้มีพนักงานดูแลควบคุมยานพาหนะในช่วงที่มีการขนส่ง 
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 2) ระยะดําเนินการ 

  - ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์ ในด้านการเป็น 

แหล่งผลิตพลังงานที่สะอาดให้แก่ชุมชนท้องถิ่น และโรงเรียน ในภาพรวมของเขื่อนจุฬาภรณ์ 

 

 6.1.4.5 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

 

  ระยะก่อสร้าง 

  - การก่อสร้างโครงการ หากพบร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี/โบราณวัตถุในพ้ืนที่ก่อสร้าง

ต้องหยุดทําการก่อสร้างในบริเวณดังกล่าวทันที และประสานงานกับกรมศิลปากรเพื่อดําเนินการต่อไป 

  

6.2  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

6.2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
 

 มาตรการติดตามตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย มาตรการด้าน 

คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน และคุณภาพนํ้าผิวดิน สรุปดังตารางที่ 6.2-1 รายละเอียดแสดงดังน้ี 
 

 

 6.2.1.1 คุณภาพอากาศ 
 

 ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 

  ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวัง และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างโครงการ

และติดตามสภาพแวดล้อมของชุมชนมีรายละเอียดดังน้ี  

  1) ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate: TSP) และฝุ่นละออง 

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

  2) สถานีตรวจวัด  ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จํานวน 3 สถานี ครอบคลุมบริเวณ 

ที่ต้ังโครงการ ชุมชนใกล้เคียงและบริเวณที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ 

   - สถานีที่ 1 บริเวณที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   - สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งลุยลาย 

   - สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย ซ่ึงอยู่ในแนวเส้นทางถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง

ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่โครงการ 

  3) ความถ่ี ทําการตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้างและต่อเน่ือง 

ถึงระยะดําเนินการ ต้ังแต่ปท่ีี 1 ถึง ปีที่ 5 (รวม 5 ป)ี 

  4) หน่วยงานรับผิดชอบ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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ตารางที่ 6.2-1  สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้าย 

   เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 
ลําดับ ความถ่ีในการ

ที่ ดําเนินการ

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

1.1 คุณภาพอากาศ ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ ระยะก่อสรา้งและดําเนนิการ ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ

- ปริมาณฝุ่นละอองรวม - สถานทีี่ 1 บริเวณที่ตัง้โครงการโรงไฟฟา้ - ปลีะ 2 คร้ัง ตลอดชว่ง

- ฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน พลังน้ําทา้ยเข่ือนจุฬาภรณ์ ก่อสร้างและดําเนนิการ

10 ไมครอน - สถานทีี่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5)

ตําบลทุง่ลุยลาย

- สถานทีี่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบล

ทุง่ลุยลาย ซ่ึงอยู่ในแนวเส้นทางถนน

ที่ใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่

โครงการ

1.2 เสียง ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ ระยะก่อสรา้งและดําเนนิการ ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ

- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง - สถานทีี่ 1 บริเวณที่ตัง้โครงการโรงไฟฟา้ - ปลีะ 2 คร้ัง ตลอดชว่ง

- ระดับเสียงสูงสุด พลังน้ําทา้ยเข่ือนจุฬาภรณ์ ก่อสร้างและดําเนนิการ

- ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง - สถานทีี่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5)

ตําบลทุง่ลุยลาย

- สถานทีี่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบล

ทุง่ลุยลาย ซ่ึงอยู่ในแนวเส้นทางถนน

ที่ใชเ้ป็นเส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่

โครงการ

1.3 คุณภาพน้ําผิวดิน ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ ระยะก่อสรา้ง ตดิตามตรวจสอบจํานวน 3 สถานี ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ

ลักษณะสมบัตทิางกายภาพ ได้แก่ - ปลีะ 2 คร้ัง ตลอดชว่ง

- อุณหภูมิ - สถานทีี่ 1 อ่างเก็บน้ําเข่ือนจุฬาภรณ์ บริเวณ ก่อสร้างและดําเนนิการ

- ความนําไฟฟา้ ก่อนเข้าสู่อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม (ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 5)

- ความโปร่งแสง (River Outlet)

- ความขุ่น - สถานทีี่ 2 ท้ายบริเวณก่อสร้างเป็นระยะ 

- สารแขวนลอย 100 เมตร

- สารละลายได้ทัง้หมด - สถานทีี่ 3 ลําน้ําพรม ทา้ยอาคารระบายน้ํา

ลักษณะสมบัตทิางเคมี ลงลําน้ําเดิมเป็นระยะ 1.5 กิโลเมตร

- ความเป็นกรดและด่าง ระยะดําเนนิการ ตดิตามตรวจสอบ

- ออกซิเจนละลาย จํานวน 2 สถาน ีได้แก่

- บีโอดี - สถานทีี่ 1 บริเวณตําแหน่งน้ําระบายจาก

- ไนเตรตในหนว่ยไนโตรเจน โรงไฟฟา้พลังน้ําท้ายเข่ือนจุฬาภรณ์

- แอมโมเนยีในหนว่ยไนโตรเจน - สถานทีี่ 2 บริเวณลําน้ําพรม ทา้ยที่ตัง้

- ฟอสเฟตในหนว่ยฟอสฟอรัส โครงการเป็นระยะ 1.5 กิโลเมตร

- คลอไรด์

สถานีติดตามตรวจสอบ

พ้ืนที่ดําเนินการ
ดัชนีติดตามตรวจสอบทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 6.2-1  สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้าย 

   เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ (ต่อ) 
ลําดับ ความถ่ีในการ

ที่ ดําเนินการ

- ความกระด้าง

- ความเป็นกรด

- คาร์บอเนต

- ไบคารบ์อเนต

- น้ํามันและไขมัน

ลักษณะสมบัตทิางชวีภาพ 

- แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทัง้หมด

- แบคทเีรียกลุ่มฟคีอลโคลิฟอรม์

2 คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ

2.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม ระยะก่อสร้าง ระยะก่อสรา้งและดําเนนิการ ระยะก่อสร้าง

- ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการ - ผู้นําชุมชน หว้หนา้ครัวเรือนใน ต.ทุง่ลุยลาย - ปทีี่ 1 และปทีี่ 3

- ระดับความพึงพอใจ อ.คอนสาร และ ต.โนนทอง 

- ผลกระทบจากการก่อสร้าง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

- การประกอบอาชพี - ผู้นําชุมชน หัวหนา้ครัวเรือนใน ต.ทุง่ลุยลาย

ระยะดําเนนิการ อ.คอนสาร และ ต.โนนทอง ระยะดําเนนิการ

- การเปล่ียนแปลงตอ่ชุมชน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ - ปทีี่ 5

เมื่อมโีครงการ

- ระดับความพึงพอใจ

- การประกอบอาชพี

2.2 การสาธารณสุข ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ ระยะก่อสรา้งและดําเนนิการ ระยะก่อสร้างและดําเนนิการ

- จํานวนผู้ป่วยที่มยุีงเป็นพาหะ - ต.ทุง่ลุยลาย อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ - ปลีะ 1 คร้ัง ตลอด

- จํานวนผู้ป่วยโรคหนอนพยาธิ ระยะเวลาก่อสร้าง

และตอ่เนื่องถึงระยะ

ดําเนนิการ (ปีที่ 1 ถึง
ปที ี5)

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดัชนีติดตามตรวจสอบ
สถานีติดตามตรวจสอบ

พ้ืนที่ดําเนินการ

 
 

 6.2.1.2  เสียง 
 

 ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 

 ติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณที่ต้ังโครงการ ชุมชนใกล้เคียงและบริเวณที่เป็นเส้นทางขนส่งวัสดุ

อุปกรณ์ก่อสร้างกับที่ต้ังโครงการ เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก

การก่อสร้างโครงการ และติดตามสภาพแวดล้อมของชุมชนมีรายละเอียดดังน้ี 

 1) ดัชนีตรวจวัด ได้แก่ ระดับเสียงเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และ

ระดับเสียงเฉลี่ยใน 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชั่วโมง) 
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 2) สถานีตรวจวัด จํานวน 3 สถานี เช่นเดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้แก่ 

   - สถานีที่ 1 บริเวณที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ 

   - สถานีที่ 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุ่งลุยลาย 

   - สถานีที่ 3 สํานักงานเทศบาลตําบลทุ่งลุยลาย ซ่ึงอยู่ในแนวเส้นทางถนนท่ีใช้เป็นเส้นทาง

ขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้าสู่โครงการ 

 3) ความถี่ ทําการตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ดําเนินการปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ

ต่อเนื่องถึงระยะดําเนินการ ต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (รวม 5 ป)ี ในช่วงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

 4) หน่วยงานรับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 6.2.1.3 คุณภาพนํ้าผิวดิน 
 

 ระยะก่อสร้างและดําเนินการ  

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ และลํานํ้าพรมท้ายเข่ือน ทั้งระยะก่อสร้าง

และระยะดําเนินการ   

 1) ดัชนีตรวจวัด  ในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินใช้ดัชนีตรวจวัดทั้งหมด 24 ดัชนี ครอบคลุม

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ และโลหะหนัก เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีครบถ้วนทุกด้าน  

ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับข้อมูลคุณภาพน้ําในสภาพปัจจุบันที่ได้จากการศึกษา โดยเฉพาะในกรณี

ที่มีเรื่องร้องเรียนจากชุมชน  ดัชนีที่ตรวจวัดประกอบด้วย 

   ลักษณะสมบัติทางกายภาพ ประกอบด้วย 

   - อุณหภูมิ - ความขุ่น 

   - ความนําไฟฟ้า - สารแขวนลอย 

   - ความโปร่งแสง - สารละลายได้ท้ังหมด 

   ลักษณะสมบัติทางเคมี ประกอบด้วย 

   - ความเป็นกรดและด่าง - คลอไรด์ 

   - ออกซิเจนละลาย - ความกระด้าง 

   - บีโอดี  - ความเป็นกรด 

   - ไนเตรตในหน่วยไนโตรเจน - คาร์บอเนต 

   - แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน - ไบคาร์บอเนต 

   - ฟอสเฟตในหน่วยฟอสฟอรัส - นํ้ามันและไขมัน 

 ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ ประกอบด้วย 

   - แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด - แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

   โลหะหนัก 4 ดัชนี 

   - เหล็ก  - ตะกั่ว 

   - แคดเมียม - ปรอท 
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 2) สถานีตรวจวัด ในระยะก่อสร้างและดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าผิวดิน ดังน้ี 

 ระยะก่อสร้าง ติดตามตรวจสอบจํานวน 3 สถานี ได้แก่ 

 - สถานีที่ 1 อ่างเก็บนํ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ บริเวณก่อนเข้าสู่อาคารระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม 

(River Outlet) 

   - สถานีที่ 2 ท้ายบริเวณก่อสร้างเป็นระยะ 100 เมตร  

   - สถานีที่ 3 ลําน้ําพรม ท้ายอาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิมเป็นระยะ 1.5 กิโลเมตร 

   ระยะดําเนินการ ติดตามตรวจสอบจํานวน 2 สถานี ได้แก่  

   - สถานีที่ 1 บริเวณตําแหน่งน้ําระบายจากโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์  

   - สถานีที่ 2 บริเวณลํานํ้าพรม ท้ายที่ต้ังโครงการเป็นระยะ 1.5 กิโลเมตร  

 3) ความถ่ี ทําการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและต่อเน่ืองถึงระยะดําเนินการ

ต้ังแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (รวม 5 ป)ี 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

6.2.2 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

 มาตรการส่งเสริมและติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย มาตรการด้านสภาพเศรษฐกิจสังคม 

และการสาธารณสุข ดังน้ี 
 

 6.2.2.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 
  

 1) ระยะก่อสร้าง 

  ติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม เพื่อนํามาเป็นข้อมูลในปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ตลอดจนเพื่อการดําเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสูงต่อชุมชนท้องถิ่น 

  (1) ประเด็นที่ติดตาม ได้แก่ ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ ผลกระทบจากการก่อสร้าง ระดับ     

ความพึงพอใจ และการประกอบอาชีพของชุมชน 

  (2) กลุ่มที่สอบถาม คือ ผู้นําชุมชน หัวหน้าครัวเรือน 

  (3) พื้นที่ดําเนินการ คือ พ้ืนที่ชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร และชุมชนในตําบลโนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

  (4) ช่วงเวลาดําเนินการ ดําเนินการปีท่ี 1 และปีที่ 3 ของช่วงก่อสร้างโครงการร่วมกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  (5) หน่วยงานรับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
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รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ําทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ ์จังหวัดชัยภูม ิ
 

รายงานฉบับสมบูรณ์ 
 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ประเด็นที่ติดตาม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนเม่ือมีโครงการ ระดับความพึงพอใจ      

ต่อโครงการ และการประกอบอาชีพของชุมชน 

  (2) กลุ่มที่สอบถาม คือ ผู้นําชุมชน หัวหน้าครัวเรือน 

  (3) พื้นที่ดําเนินการ คือ พ้ืนที่ชุมชนในตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร และชุมชนในตําบลโนนทอง 

อําเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 

  (4) ช่วงเวลาดําเนินการ ดําเนินการในปทีี่ 5 ร่วมกับกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ 

  (5) หน่วยงานรับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

  

 6.2.2.2 การสาธารณสุข 

 

 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้าท้ายเขื่อนจุฬาภรณ์ เป็นการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กใช้พ้ืนที่

เพียง 1 ไร่ ลักษณะกิจกรรมของโครงการไม่ได้เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการและลํานํ้าพรม  

จึงไม่มีผลกระทบด้านสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การพัฒนาโครงการเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อชุมชน

และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น จึงเสนอมาตรการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณสุขเพิ่มเติม ดังน้ี 
  

 ระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการ 

 1)  ดัชนีที่ติดตาม รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจํานวนผู้ป่วยท่ีมียุงเป็นพาหะ และจํานวนผู้ป่วย

โรคหนอนพยาธิ จากข้อมูลการรายงานการระบาดวิทยาของสถานบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และจัดทํา

รายงานสรุปประเมินผล 

 2) พื้นที่ดําเนินการ คือ พ้ืนที่ตําบลทุ่งลุยลาย อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

 3) ความถ่ี ดําเนินการปีละ 1 ครั้ง  ตลอดระยะเวลาก่อสร้างและต่อเน่ืองถึงระยะดําเนินการ ต้ังแต่ 

ปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 (รวม 5 ป)ี 

 4) หน่วยงานรับผิดชอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานบริการสาธารณสุข   

ในพื้นที่โครงการ 
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1) แผนปฏิบั
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ลํานํ้าพรม จึงไม

ก็ตาม เพ่ือให้

ป้องกันและล

กล้เคียงท่ีต้ังโ

ะสงค์  

กันและลดผล

 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

านสิ่งแวดล้

ดล้อมโครงการ

.1-1 ประกอบ

นและแก้ไขผล

มตรวจสอบผล

น  มีงบประมา

งคมและการมี

ันและแก้ไข

ะแก้ไขผลกระ

ลดผลกระทบด้

าเขื่อนจุฬาภร

าพการจัดการสั

ลดผลกระท

ล 

โรงไฟฟ้าพลังน

มเฉพาะในช่ว

ะกอนดินจากบ

ณ์ ซ่ึงมีการป

อนดินรอบพ้ืน

ม่มีผลกระทบต

ห้ม่ันใจได้ว่าก

ลดผลกระทบด

โครงการ  

ลกระทบด้านก

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ลอ้ม 

รโรงไฟฟ้าพลั

บด้วย  

ลกระทบสิ่งแว

ลกระทบสิ่งแว

าณรวมอยู่ในค

มีส่วนร่วม มี 2

ขผลกระทบ

ะทบสิ่งแวดล้อ

ด้านตะกอนดิน

รณ์ งบประมา

สัตว์ป่า งบประ

ทบด้านตะก

นํ้า และองค์ปร

วงฤดูฝนมีปริ

บริเวณพ้ืนที่ก

ปรับสภาพพ้ืน

นที่ก่อสร้าง เพื

ต่อคุณภาพนํ้า

การก่อสร้างโ

ด้านตะกอนดิ

การชะล้างตะ

จังหวัดชัยภูม ิ

ลังน้ําท้ายเขื่อน

วดล้อม มี 3 แ

วดล้อม มี 4 แ

ค่าก่อสร้างแล

2 แผน 

บสิ่งแวดล้อม

อม ประกอบด้

นและคุณภาพ

าณรวม  0.45

ะมาณรวม  0

กอนดินและ

ระกอบซ่ึงดําเนิ

มาณตะกอน

ก่อสร้าง แต่เนื

ที่รองรับการพ

พื่อรวบรวมน้ํา

าในลํานํ้าพรมท

โครงการจะไม

ดินและคุณภา

ะกอนดิน และ

นจุฬาภรณ์ มี

แผน  รวม   0

แผน  รวม  

ละดําเนินงานข

รวม  0

ม 

ด้วย 3 แผน ได้

พนํ้าผิวดิน งบ

54  ล้านบาท 

.096  ล้านบา

คุณภาพนํ้า

นินการในพ้ืนที

นแขวนลอยหรื

น่ืองจากบริเว

พัฒนาโครงก

ที่ไหลผ่านพ้ืน

ที่เกิดจากตะก

ม่มีผลกระทบ

พนํ้าผิวดิน เพื

ะคุณภาพนํ้าผิ

มีงบประมาณร

0.55  ล้านบา

2.07   ล้านบา

ของโครงการ 

0.50  ล้านบา

ด้แก่ 

บประมาณรวม

 

าท  

าผิวดิน  

ที่ขนาดเล็กเพีย

รือความขุ่นน

วณจะก่อสร้าง

การไว้แล้ว ปร

นที่ก่อสร้างให้ต

กอนดินในเขตก

บต่อคุณภาพ

พื่อไม่ให้เกิดผ

ผิวดินจากกิจก

 

 

รวมท้ังส้ิน 

าท 

าท 

 

าท 

มอยู่ในค่า

ยง 1 ไร่น้ัน 

นํ้าเพ่ิมข้ึน 

งโครงการ 

ระกอบกับ 

ตกตะกอน

ก่อสร้าง 

พนํ้าผิวดิน 

ผลกระทบ 

กรรมการ
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เพ่ือปรับป

 

ถึงช่วงฤด

การบดอั

 

บ่อดักตะ

 

และผู้รับ

มีการท้ิงข

 

และติดต้ั

 

 

โดยไม่ระ

 

และหาก
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3) หน่วยงา

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่โคร

5) วิธีการ

าก่อสร้าง ดัง

 5.1) ระย

  (1)  

ารก่อสร้างเฉพ

  (2)  

ลายของดิน 

  (3)  

นการในช่วงฤด

  (4)  

ปรุงสภาพถนน

  (5)  

ดูฝนต้องดําเนิ

อัดดิน การปลู

  (6) 

ะกอนก่อนระบ

  (7) 

เหมาต้องนําไป

ขยะของเสียใด

  (8) 

ต้ังระบบบําบัด

 5.2) ระย

  (1) 

บายนํ้าจากห้อ

  (2) 

มีการกัดเซาะ

6) ระยะเวล

 ดําเนินกา

7) งบประม

 งบประม

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

านรับผิดชอบ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

รงการโรงไฟฟ้

ดําเนินงาน

น้ี 

ยะก่อสร้าง 

 กําหนดขอบเ

พาะบริเวณที่ก

 การขุดปรับร

 กําหนดกิจกร

ดูแล้ง เพื่อลด

 ดินและหินท่ีไ

นเข้าสู่พ้ืนท่ีก่อ

 วางแผนการเ

นินการด้วยคว

กหญ้าหรือต้น

ก่อสร้างบ่อดั

บายลงลําน้ําพ

ให้ผู้รับเหมาจ

ไปกําจัดด้วยวิธี

ดๆ ลงสู่ลํานํ้าพ

ห้องนํ้า-ห้องส

ดนํ้าเสียแบบติ

ยะดําเนินกา

ติดต้ังระบบบ

องน้ําและห้อง

ตรวจสอบสภ

ะตลิ่งต้องรีบด

ลาดําเนินการ

ารตลอดระยะ

มาณ  

าณรวมอยู่ใน

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

บ  

งประเทศไทย

้าพลังนํ้าท้าย

น  การไฟฟ้า

เขตพ้ืนที่ก่อส

กําหนดเท่าน้ัน

ระดับบริเวณพ

รรมการเปิดหน้

ดปัญหาการชะ

ได้จากการขุดเ

อสร้างโครงการ

เปิดหน้าดินเน้

วามระมัดระวั

นไม้คลุมดิน เ

ดักตะกอนดินต

พรม 

จัดภาชนะรอง

ธีฝังกลบในพ้ืน

พรมเด็ดขาด 

ส้วมในพ้ืนท่ีก่อ

ดกับที่ 

ร 

บําบัดนํ้าเสีย

งส้วมลงลําน้ํา

ภาพตลิ่งบริเวณ

ดําเนินการซ่อ

ร 

ะเวลาก่อสร้าง

นค่าก่อสร้างโค

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ย  

เขื่อนจุฬาภรณ

ฝ่ายผลิตแห

สร้างอาคารโร

น 

พ้ืนที่ก่อสร้าง

น้าดิน และกา

ะล้างตะกอนดิ

เปดิพื้นที่ก่อสร้

ร ส่วนที่เหลือให

น้นให้ดําเนินกา

วัง เช่น การขุ

เพื่อลดการกัด

ตามแนวขอบบ

งรับมูลฝอยไ

นที่กําจัดมูลฝ

 

อสร้างโครงกา

แบบติดกับท่ี

าพรม 

ณที่ระบายน้ํา

มแซม และป้อ

งโครงการ 

ครงการ 

จังหวัดชัยภูม ิ

ณ์ 

ห่งประเทศไ

รงไฟฟ้าพลังน

ง ให้ทําโดยไล

รก่อสร้างองค์

ดินลงสู่ลําน้ําพ

ร้าง หากมีเพี

ห้นําไปกองไว้ใ

ารในช่วงฤดูแ

ดเจาะและเปิ

ดเซาะชะล้างต

บริเวณที่ขุดเปิ

ไว้ตามจุดต่าง

อยปัจจุบันขอ

าร ต้องอยู่ห่า

 ในห้องนํ้าห้อ

าจากอาคารระ

องกันการกัด

ทย ควบคุม

นํ้าและองค์ป

ล่ระดับตามค

ค์ประกอบต่าง

พรม 

พียงพอให้นําม

ในพ้ืนที่วางกอง

แล้ง ในกรณีที่

ดหน้าดินให้เส

ตะกอนดินจาก

ปดิหน้าดิน แล

ๆ ในพ้ืนที่ก่อ

อง กฟผ.เข่ือนจ

งจากลํานํ้าพร

องส้วมของอ

ะบายน้ําท้ายโ

เซาะตลิ่งทันที

มการดําเนิน

ประกอบให้ชัด

ความสูงตํ่าเพื่

งๆ บริเวณริมล

าใช้ปรบัถมพ้ืน

งวัสดุก่อสร้าง

ทีมีการก่อสร้า

สร็จส้ินโดยเร็

กบริเวณก่อสร

ละทํารางระบา

อสร้างเพื่อรวบ

จุฬาภรณ์ โดย

รมไม่น้อยกว่า

าคารที่อยู่ใน

โรงไฟฟ้าลงสู่ล

ที 

 

 

นงานของ

ดเจน และ

ือป้องกัน 

ลํานํ้าพรม 

นถนนเดิม

งที่กําหนด 

างต่อเน่ือง 

ร็ว รวมถึง

ร้าง 

ายนํ้าลงสู่

บรวมขยะ  

ยห้ามมิให้

า 50 เมตร 

นโครงการ  

ลํานํ้าพรม 
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7.2.2 
 

 

 

อนุมัติเม่ือ

ในท้องทีอ่

ซ่ึงในป ีพ

และก่อส

ในการกํา

และบริเว

ถูกกําหน

เปล่ียนแป

เข่ือนจุฬา

สภาพเป็

ไม่มีผลก

 

จึงได้กําห

เขื่อนห้วย

เข่ือนจุฬ

แสดงดังรู

 

 

ในพ้ืนที่รั

เส่ือมโทร

ลดปริมา

 

 

 

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

แผนการฟื้

1) หลักการ

 พ้ืนที่ต้ังโ

อป ีพ.ศ. 2510

อําเภอหนองเรื

พ.ศ. 2513 กฟผ

สร้างแล้วเสร็

าหนดชั้นคุณภ

วณโดยรอบ ถู

นดเป็นพ้ืนที่ล

ปลงเพื่อการพ

าภรณ์ เป็นท่ีร

นเพียงพื้นที่โล

ระทบต่อทรัพ

 ทั้งน้ีเพื่อ

หนดแผนการ

ยกุ่ม เพื่อช่วย

ฬาภรณ์ ทั้งน้ีพื

รูปที่ 7.2-1 

2) วัตถุประ

 เพื่อฟื้นฟู

รับนํ้าของเขื่อน

รมหรือกําลังฟื

ณนํ้าไหลบ่าห

3) หน่วยงา

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 บริเวณพ้ื

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นฟูป่าต้นน้ํ

รและเหตุผล

โครงการโรงไฟ

0 ให้กันพ้ืนที่เข

รือ และอําเภอ

ผ. ได้เปดิพ้ืนที

จในปี พ.ศ.2

าพลุ่มนํ้า และ

กกําหนดให้เป็

ลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1 

พัฒนา หรือก

ราชพัสดุ และ

ล่งท่ีมีวัชพืชข้ึ

พยากรป่าไม้หรื

อให้การพัฒน

ฟื้นฟูป่าต้นนํ้า

เพิ่มประสิทธิ

พ้ืนท่ีป่าเสื่อมส

ะสงค์ 

ฟูและปรับปรุง

นจุฬาภรณ์ไป

ฟื้นตัวตามสภ

หน้าดิน เพ่ิมกา

านที่รับผิดชอ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

พ้ืนที่ป่าไม้ที่กํา

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

น้ําเขื่อนจุฬา

ล 

ฟฟ้าพลังน้ําท้

ตป่าหมายเลข

อเมืองขอนแก่

ที่เพ่ือก่อสร้างเ

515  ต่อมาใน

ะข้อเสนอแนะม

ป็นพ้ืนท่ีลุ่มนํ้า

 บี (พ้ืนที่ลุ่มน

ารใช้ที่ดินรูปแ

ะมีการใช้ประโ

้นปกคลุมเท่า

รือการจัดการ

าโครงการเกิ

าบริเวณเขื่อน

ภาพในการกัก

สภาพที่อยู่ใก

งระบบนิเวศป่

ปจนถึงเขื่อนห้

ภาพธรรมชาติ

ารซาบซึมของ

อบ 

งประเทศไทย

าลังฟื้นตัวตาม

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

าภรณ์ 

ท้ายเขื่อนจุฬา

ข 10 ในท้องที่อํ

น ให้แก่ กฟผ

เขื่อนโรงไฟฟ้า

นปี พ.ศ. 253

มาตรการการใ

าชั้นท่ี 1 โดย

นํ้าชั้นท่ี 1 ที่ส

แบบอ่ืนก่อนปี

โยชน์พ้ืนท่ีอย่า

าน้ัน การก่อส

รลุ่มนํ้า  

ดประโยชน์กั

นจุฬาภรณ์ ภ

ักเก็บนํ้าบริเว

ล้เคียงที่ต้ังโค

าต้นน้ําของเขื่

้วยกุ่ม ซ่ึงจะช

ติ ทั้งในด้านกา

งนํ้าผ่านผิวดิน

ย  

มสภาพธรรมช

จังหวัดชัยภูม ิ

ภรณ์เป็นส่วน

อําเภอคอนสาร

ผ. เพ่ือดําเนินโ

าพลังนํ้าและอ

31 คณะรัฐมน

ใช้ที่ดินในเขตลุ

ยที่ต้ังโครงการ

สภาพป่าส่วน

ปี พ.ศ. 2525

างต่อเน่ืองจนถึ

สร้างและดําเนิ

กับระบบนิเวศ

ายในบริเวณพ

วณป่าต้นนํ้าขอ

ครงการและจ

ขื่อนจุฬาภรณ์

ช่วยเพิ่มศักยภ

ารป้องกันการ

น 

ชาติ ภายในเขื่

นหนึ่งของพื้นท

ร จังหวัดชัยภูมิ

โครงการไฟฟ้า

งค์ประกอบต่า

นตรีมีมติเรื่อง

ลุ่มนํ้ามูลและชี 

รโรงไฟฟ้าพลัง

นใหญ่ได้ถูกทํ

) สถานภาพปั

ถึงปัจจุบัน บริ

นนโครงการพื้น

ศต้นนํ้าภายใน

พ้ืนท่ีรับนํ้าขอ

องลุ่มนํ้าพรม

จะดําเนินการฟื

 และบริเวณที

ภาพของพ้ืนที่

รกัดเซาะหรือ

ขือนจุฬาภรณ์ 

ที่ที่คณะรัฐม

มิ และป่าโคกต

าพลังนํ้าเข่ือน

างๆ ของเขื่อน

หลักเกณฑ์แ

ช ซ่ึงพ้ืนที่เข่ือน

งนํ้าท้ายเขื่อน

ทําลาย ดัดแป

ปัจจุบันของพ้ื

ริเวณที่ต้ังโคร

นที่ขนาดเล็กเ

นพ้ืนที่ศึกษาโ

องเข่ือนจุฬาภ

มที่อยู่ภายในพ้ื

ฟื้นฟูมีประมา

ที่เกี่ยวข้องกับ

ทีป่าต้นนํ้าท่ีอยู

อชะล้างพังทลา

ณ์ ประมาณ 25

 

 

นตรีมีมติ

ตลาดใหญ่ 

นจุฬาภรณ์ 

นจุฬาภรณ์ 

ละวิธีการ 

นจุฬาภรณ์

นจุฬาภรณ์ 

ปลง หรือ

้นท่ี กฟผ. 

รงการจึงมี

เพียง 1 ไร่  

โครงการ 

รณ์จนถึง

พ้ืนท่ี กฟผ. 

าณ 25 ไร่  

บโครงการ 

ยู่ในสภาพ

ายของดิน 

5 ไร ่
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โดย กฟ

เสื่อมสภ

พ้ืนที่ปลกู

 

เขตรักษา

อาทิ หว้า

 

ป่าต้นนํ้า

 

 

 

 

สํานักงบ

ในการปล

ป่าต้นน้าํ

 

ตารางที่

กิจกรร

1. ค่าปลูก

2. ค่าบํารุง

   (ดูแล+ป

   - ช่วงอ

   - ช่วงอ

3. ค่าประ

    อํานวย

4. ค่าติดต

    การเจริ

    การรอ

    การดํา

หมายเหตุ
 

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

5) วิธีดําเนิ

 (1) ปลูก

ผ. เข่ือนจุฬา

าพ หรือกําลัง

กป่าฟ้ืนฟูระบ

 (2) จัดห

าพันธ์ุสัตว์ป่า

า ตะคร้อ มะห

 (3) ประช

าตามโอกาสท่ีเ

6) ระยะเวล

 เริ่มต้ังแต

7) งบประม

 การกําห

บประมาณ ปี

ลูกป่า และค่า

าเขื่อนจุฬาภรณ

ท 7.2-1 งบปร

รมที่ดําเนินกา

กป่า 

งรักษา 

ปลูกสร้าง) 

ายุ 2-6 ป ี

ายุ 7-10 ปี 

สานงานและ  

ยความสะดวก   

ตามตรวจสอบ  

รญเตบิโตและอัต

อดและสรุปผล 

าเนินงานในแต่ล

 : พืน้ที่ดําเนินกา

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

นงาน 

กป่าฟื้นฟูระบบ

าภรณ์ ร่วมกับ

งฟื้นตัวตามสภ

บนิเวศป่าต้น

หาหรือเพาะช

าภูเขียวหรือ ก

หาด มะกอกเ

ชาสัมพันธ์ให้อ

เหมาะสม เช่น

ลาดําเนินการ

ต่ปีที่ 1 ของกา

มาณ 

หนดงบประม

ปี พ.ศ. 2556

าบํารุงรักษาต

ณ์เท่ากับ 0.4

ระมาณในกา

ร อัต

3,

1,

4

 

 

ตรา 

ะป ี

12

ร

ารรวม 25 ไร ่

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

บนิเวศป่าต้นน

บเขตรักษาพั

ภาพธรรมชาติ

นํ้า ดังรูปที่ 7

ชํากล้าไม้ที่จ

กฟผ. จัดเตรีย

กล้ือน กระท่อ

องค์กรปกครอ

น วันสําคัญขอ

ร 

ารก่อสร้างแล

าณดําเนินก

6 ซ่ึงกําหนด

ต่อไร่ สรุปดังต

54 ล้านบาท 

ารดําเนินงาน

ตราต่อหน่วย 

900 บาท/ไร ่

 

 

020 บาท/ไร ่

490 บาท/ไร ่

เหมาจา่ย 

2,000 บาท/ปี 

รวมทั้งหมด 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

นํ้าในขอบเขต

พันธ์ุสัตว์ป่าภู

ติ  เพื่อเตรียม

7.2-1 

จะใช้ปลูกฟื้น

ยมกล้าไม้เอง

อมหมู มะเดื่อ

องส่วนท้องถิน่

องชาติ และวนั

ละดูแลอย่างต่

าร ได้อ้างอิง

ดงบประมาณ

ตารางที่ 7.2-

 

นแผนการฟื้น

 ระยะ

จังหวัดชัยภูม ิ

ตพ้ืนที่ กฟผ. 

เขียวในการต

มการปลูกฟื้นฟ

นฟูป่าต้นนํ้า 

ง เน้นพันธ์ุไม้ท

อ มะม่วงป่า ต

น และชุมชนที่

นสําคัญทางศา

อเนื่อง (อาย ุ

งจากข้อมูลอั

ณที่เกี่ยวกับก

-1 รวมค่าใช้

นฟูป่าต้นนํ้าเ

ะเวลาดําเนินก

1 ป ี

 

 

5 ปี 

4 ป ี

 

10 ป ี

 เขื่อนจุฬาภรณ

ตรวจสอบแล

ฟูป่าไม้หรือปล

 โดยประสาน

ท้องถิ่นท่ีเป็น

ตะคร้ํา และพล

เกี่ยวข้องให้เข้

าสนา เป็นต้น 

 2-10 ป)ี เป็น

อัตราต่อหน่ว

รมป่าไม้ ใน

จ่ายในการดํา

ข่ือนจุฬาภร

การ ค่าใช้

ณ์และบริเวณ

ะจัดเตรียมพ้ื

ลูกเสริมแสดง

นขอความอน

นพืชอาหารขอ

ลองกินลูก เป็

ข้ามาร่วมปลูก

 

นเวลา 9 ป ี

วยของกรมบั

นส่วนที่ เป็นค

าเนินการแผน

รณ์ 

ช้จ่ายทั้งหมด (

97,500 

 

 

127,500 

49,000 

60,000 

120,000 

454,000 

 

 

ณใกล้เคียง 

พ้ืนท่ีป่าไม้

งตําแหน่ง

นุเคราะห์ 

องสัตว์ป่า 

นต้น 

กและฟื้นฟู

ัญชีกลาง  

ค่าใช้จ่าย 

นการฟื้นฟู

(บาท) 
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

7.2.3 
 

 

 

ที่มีเปิดพ้ื

การใช้ปร

ประโยชน

จากสภา

และเขตรั

สามารถพ

ทั่วพ้ืนที่เขื

เช่นกัน  

 

โดยเฉพา

สามารถ

ดังน้ันกิจ

ของพ้ืนที่

ที่มีขนาด

มีพ้ืนฐาน

เปล่ียนแป

กิจกรรม

ลักษณะเ

แก้ไขผลก

ที่เกี่ยวข้อ

 

 

เพิ่มประสิ

 

 

ก่อสร้างภ

กับเขตรัก

ในการปฏิ

 

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

แผนการเพิ

1) หลักการ

 พ้ืนที่ต้ังโ

พ้ืนท่ีก่อสร้างเขื

ระโยชน์ของม

น์อ่ืนๆ แต่พ้ืนที

พที่ต้ังของเขื่อ

ักษาพันธ์ุสัตว์

พบเห็นตัว แล

ขื่อนจุฬาภรณ์

 

 ทั้งน้ีสัตว์

าะสัตว์ท่ีมีขนา

ถที่จะปรับตัวไ

จกรรมการก่อ

ทีเดิม แต่คาดว่

ดเล็ก พ้ืนที่ก่อ

นการดํารงชีวิ

ปลงสภาพนิเว

มของมนุษย์อ

เดียวกับพื้นทีก่

กระทบที่อาจ

องกับโครงกา

2) วัตถุประ

 เพ่ือป้อง

สิทธิภาพการ

3) หน่วยงา

 การไฟฟ้า

ภายในพ้ืนท่ีก่อ

กษาพันธ์ุสัตว์

ฏิบัติงานในแต

4) พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่ใกล้

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

พ่ิมประสิทธิ

รและเหตุผล

โครงการโรง

ขื่อนและองค์ป

มนุษย์ภายในพื

ที่โดยรอบยังมี

อนจุฬาภรณ์ที

ว์ป่าผาผ้ึง ดัง

ละร่องรอยกา

ณ์ ส่วนสัตว์ชนิ

ว์ป่าที่พบส่วนใ

ดเล็กท่ีสามาร

ได้ รวมทั้งสัต

อสร้างอาคารโ

ว่ากิจกรรมดังก

อสร้างประมา

วิตท่ีอาศัยแล

วศเป็นช่วงกว้

ยู่แล้ว ช่วงก่อ

ก่อสร้างโครง

เกิดข้ึน จึงได้เ

าร ดังน้ี 

ะสงค์ 

กันและแก้ไข

จัดการสัตว์ป่

านรับผิดชอบ

าฝ่ายผลิตแห่ง

อสร้างโครงกา

์ป่าภูเขียวที่อย

ต่ละกิจกรรม 

เนินการ 

ล้เคียงบริเวณโ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ธิภาพการจั

 

ไฟฟ้าพลังนํ้า

ประกอบต่างๆ

พ้ืนท่ีอย่างต่อเ

มีสภาพเป็นป่

ที่อยู่ห่างจากพ้ื

น้ันบริเวณใกล้

รใช้ประโยชน์

ดอ่ืนๆ ก็สามา

ใหญ่สามารถป

รถปรับตัว มีกา

ตว์ป่าขนาดให

โรงไฟฟ้าพลังน

กล่าวอาจรบก

าณ 1 ไร่  อีก

ละหากินในพ้ืน

าง  อีกท้ังพฤ

อสร้างสัตว์ป่

การได้ จึงมีผ

เสนอแผนการ

ผลกระทบที่อ

า บริเวณที่ต้ัง

บ 

งประเทศไทย (

าร  ส่วนการจัด

ยู่ใกล้เคียง เพื่

 

โดยรอบเขื่อน

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ัดการทรัพย

้าท้ายเข่ือนจุ

ๆ ต้ังแต่ปี พ.ศ

เน่ืองสม่ําเสม

าธรรมชาติท้ั

พ้ืนท่ีชุมชน มีอา

ล้เคียงที่ต้ังโคร

น์ของสัตว์ป่าห

ารถพบเห็นตั

ปรับตัวและเข้

ารเคลื่อนท่ี แล

ญ่เองก็สามา

นํ้าและองค์ปร

กวนการดํารงชี

ทั้งกลุ่มสัตว์ป

นที่ที่มีสภาพนิ

ฤติกรรมของสั

าจึงปรับตัวแ

ผลกระทบในร

รเพิ่มประสิทธิ

อาจเกิดข้ึนต่อ

งโครงการและ

 (กฟผ.) เป็นผู้ค

ดการด้านสัตว์

พื่อให้เข้ามาร่ว

นจุฬาภรณ์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

ยากรสัตว์ป่

ฬาภรณ์เป็น

ศ. 2513 แล้ว

อ อาทิ อาคา

ั้งป่าดิบแล้ง ป

าณาเขตติดต่อ

รงการและขอบ

หลายชนิด ได้แ

ัว และร่องรอ

ข้าไปใช้ประโย

ละเคลื่อนย้าย

ารถใช้พ้ืนที่ที่มี

ระกอบอาจก่อ

ชีวิตของสัตว์ป

ป่าท่ีอาศัยอยู่

นิเวศหลากห

สัตว์ป่าที่จะหลี

และเข้าไปหากิ

ระดับน้อย อย่

ธิภาพการจัดก

อทรัพยากรสั

ะพ้ืนที่ใกล้เคีย

ควบคุมผู้รับเห

ว์ป่า กฟผ. ควร

วมให้ความรู้ที่

ปา   

นส่วนหน่ึงของ

เสร็จในปี พ.ศ

รสํานักงาน ที

 ป่าเบญจพรร

อกับพ้ืนที่เขตรั

บเขตพ้ืนท่ี กฟผ

แก่ ช้างป่า เก้

อยกระจายอยู่

ชน์ในพ้ืนที่ที่มี

ยได้เร็ว สัตว์ป่า

มีกิจกรรมขอ

อให้เกิดการเป

ป่าไม่มากนัก 

ในพ้ืนที่ที่ต้ังโ

ลาย และมีลั

ลีกเลี่ยงเข้ามา

กินในพ้ืนท่ีใก

างไรก็ตาม เพื

การทรัพยากร

สัตว์ป่า รวมทั้

ยง 

มาท่ีเข้ามาปฏิ

รดําเนินการโด

ถูกต้องในการ

งพ้ืนที่เข่ือนจ

ศ. 2515 โดยมี

ที่พักอาศัย แล

รณ และป่าเต็

รักษาพันธ์ุสัตว์

ผ. เข่ือนจุฬาภ

ก้ง กวาง หมูป่า

ยูในพ้ืนที่เข่ือน

มีกิจกรรมของ

าหลายชนิดท่ีส

องมนุษย์ได้เช่น

ปลี่ยนแปลงสภ

 เน่ืองจากเป็น

โครงการและ

ลักษณะทนทา

าในพ้ืนท่ีในช่ว

กล้เคียงที่มีสภ

พื่อเป็นการป้อ

รสัตว์ป่าในบริ

ทั้งเสนอแนวท

ฏิบัติงาน และด

ดยประสานควา

รจัดการ และ

 

 

จุฬาภรณ์ 

มีกิจกรรม

ละพ้ืนที่ใช้

ต็งรัง และ

ว์ป่าภูเขียว

รณ์ จึงยัง

า กระจาย

จุฬาภรณ์

งมนุษย์ได้ 

สํารวจพบ

นเดียวกัน  

ภาพนิเวศ

นโครงการ

ะใกล้เคียง 

านต่อการ

วงเวลาที่มี

ภาพนิเวศ

องกันและ

ริเวณพ้ืนท่ี

ทางในการ

ดําเนินการ

ามร่วมมือ

ช่วยเหลือ 
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

 

ในบริเวณ

 

เพื่อน้ําระ

 

เพ่ือชะล

โดยเฉพ

ก่อสร้างโ

 

เส่ือมสภ

กระท่อม

 

และกวาง

เป็นต้น  

 

ขนส่งอุป

 

 

และขับขี่

 

พ้ืนที่ก่อส

ลักลอบล

 

 

เกินไป 

 

มาคุ้ยเขี่ย

ทรัพยาก

เช่น กล้ว

มีกิจกรร

อาทิ การ

ป่าชุมชน

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

5) วิธีการดํ

 (1) การ

ณใกล้เคียงและ

  - 

ะบายได้ดีข้ึนใ

  - 

อและกักเก็บ

าะในช่วงฤดู

โครงการ 

  - 

ภาพ และพ้ืนที

หมู และมะหา

  - 

งป่า เป็นต้น) ช

 

 (2) กําห

ปกรณ์เฉพาะช่

 (3) ก่อส

 (4) ผู้ขับ

ด้วยความระม

 (5) ควบ

สร้างเท่าน้ัน 

ล่าสัตว์ป่า รวม

 (6) ไม่ให้

 (7) การใ

 (8) ปรับ

ย หรือหากินบ

 (9) สนับ

กรป่าไม้และส

วย หว้า ตะคร

รมส่งเสริมการ

รสนับสนุนกล

นบ้านห้วยหินลั

 

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ดาํเนินการ 

ปรับปรุงระบ

ะหลีกเลี่ยงการ

ขุดลอกลํานํ้

ในช่วงฤดูแล้ง 

ก่อสร้างฝายช

บนํ้าบางส่วนใ

แล้ง ซ่ึงจะช่ว

เพ่ิมแหล่งอาห

ที่ฟื้นฟูระบบนิ

าด เป็นต้น  (ดู

ปลูกหญ้า โด

ชนิดหญ้า ได้แ

หนดระยะเวลา

ช่วงเวลากลาง

สร้างรั้วล้อมรอ

บขี่ยานพาหนะข

มัดระวัง 

บคุมผู้ปฏิบัติงา

 เพ่ือหลีกเลี่ย

มทั้งการทําลา

ห้มีการพักค้าง

ใช้เครื่องจักร

บปรุงท่ีท้ิงขยะ

บริเวณที่ท้ิงขย

บสนุนกิจกรรม

สัตว์ป่าในบริ

ร้อ ตะคร้ํา ก

รปลูกป่าตามโ

ล้าไม้ให้ชุมชน

ลับ และปลูกป

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

บนิเวศบริเวณ

รเข้าใช้ประโย

นํ้าพรมบริเวณ

  

ชะลอนํ้าขนาด

ให้กลายเป็นแ

วยให้สัตว์ป่า

หาร และพื้นที

นิเวศป่าไม้ภา

ดูรายละเอียดใ

ดยหญ้าที่นําม

แก่ หญ้าปล้อง

าในการก่อสร้

วัน 

อบบริเวณพื้น

นส่งอุปกรณ์ก่

านไม่ให้สร้าง

งการรบกวน

ายแหล่งอาหา

งในบริเวณพื้น

ต่างๆ ในการก

ะเข่ือนจุฬาภร

ยะ 

มของกรมอุท

เวณเขื่อนจุฬ

กระท่อมหมู แ

โครงการ “ปล

นปลูกป่า การ

ป่าบริเวณเขื่อน

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ณใกล้เคียงพ้ืน

ชน์ในพ้ืนท่ีก่อ

ณท้ายที่ ต้ังโ

ดเล็ก (ฝายแม้

แอ่งนํ้าต้ืนๆ ส

หลีกเล่ียงกา

ที่ใช้ประโยชน์

ายในพ้ืนที่ ก

ในหัวข้อ 7.2.2

มาปลูกเน้นหญ

ง หญ้าแพรก ห

างช่วงที่ไม่รบ

นที่ก่อสร้าง เพื

ก่อสร้างต้องใช้ค

ผลกระทบต่อ

นพ้ืนที่ทํากิจก

าร และแหล่งเ

นที่ก่อสร้างโค

ก่อสร้าง ต้อง

ณ์ และระบบ

ทยานแห่งชาติ

ฬาภรณ์และพ้ื

และทําโป่งเที

ลูกต้นกล้า ป่า

รสนับสนุนงบ

นห้วยกุ่ม เป็น

จังหวัดชัยภูม ิ

นที่ก่อสร้าง เพื

อสร้างโครงการ

ครงการโรงไ

ม้ว) 2 จุด ตาม

สําหรับให้สัต

ารเข้าไปใช้ปร

ของสัตว์ป่า เ

ฟผ. เข่ือนจุฬ

2) 

ญ้าท่ีเป็นพืชอ

หญ้าคา หญ้าป

บกวนพฤติกรร

พื่อป้องกันไม่ใ

ความเร็วตามที่

อสัตว์ป่า โดย

กรรมของสัตว์

เลี้ยงดูตัวอ่อน

ครงการ 

ควบคุมเพื่อไ

บการจัดการข

ติ สัตว์ป่า และ

้นท่ีใกล้เคียง

ยม เป็นต้

าต้นนํ้า ถวาย

บประมาณใน

นต้น 

พื่อจูงใจให้สัต

ร แสดงดังรูป

ไฟฟ้าพลังนํ้า

มลํานํ้าพรมบริ

ตว์ป่าสามารถ

ระโยชน์แอ่งน

ช่น การปลูกเ

ฬาภรณ์ อาทิ

าหารช้างและ

ปากหวาย หญ้

รมของสัตว์ป่า

ให้สัตว์ป่าเข้าม

ทีกําหนด (ไม่เกิน

จํากัดพ้ืนที่ปฏิ

ว์ป่า ตลอดจน

นของสัตว์ป่า 

ไม่ให้มีเสียงดัง

ยะให้เป็นระบ

ะพันธ์ุพืช ที่เกี

 เช่น ปลูกฟื้น

ต้น ที่ผ่านมา 

ยพ่อ” และกิจ

การสํารวจพั

ตว์ป่าเข้าไปใช้

ปที่ 7.2-1 ประ

้าท้ายเขื่อนจุ

ริเวณท้ายท่ีต้ัง

ถเข้ามาใช้ปร

นํ้าในบริเวณ

เสริมพืชอาหา

ทิ หว้า ตะคร้อ

ะสัตว์กีบคู่ (ห

ญ้ากก หรือหญ

า โดยควรก่อ

มาในพื้นที่ 

น 40 กิโลเมตร

ฏิบัติงานเฉพา

นไม่ให้ทําอันต

 

ังต่อเน่ืองและ

บบ เพ่ือป้องกั

กี่ยวข้องกับกา

นฟูป่า ปลูกพื

 กผฟ. เข่ือนจ

กรรม CSR ที่

พันธ์ุไม้ ปลูกป

 

 

ประโยชน์ 

ะกอบด้วย  

จุฬาภรณ์ 

งโครงการ 

ะโยชน์ได้ 

ใกล้พ้ืนที่

ารในพื้นที่

อ ตะคร้ํา 

หมูป่า เก้ง 

ญ้าเนเปียร์ 

สร้างและ

รต่อชั่วโมง) 

าะบริเวณ

ตรายหรือ

ะยาวนาน

กันสัตว์ป่า 

ารจัดการ

พืชอาหาร  

จุฬาภรณ์ 

ที่เกี่ยวข้อง 

ป่าบริเวณ 
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

 

 

 

ในงานก่อ

เข้ามาใช้

เป็นแต่ละ

 

คิดเป็นจํ

 

โดยใช้งบ

ที่เป็นพัน

 

 

7.3 
 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 

 

 

 

1 ไร่ โดย

กิจกรรม

และเป็นถ

และ 0.0

ส่วนฝุ่นล

ฝุ่นละออ

และไม่มีผ

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

6) ระยะเวล

 ดําเนินกา

7) งบประม

 กิจกรรม

อสร้างโครงก

ชประโยชน์ในพื

ะกิจกรรมได้ดั

 - กิจก

านวนเงินทั้งห

 - กิจก

ประมาณตาม

นธุ์ไม้ท้องถิ่น 

 - กิจก

แผนปฏิบัติ

แผนปฏิบัติกา

- แผนการติ

- แผนการติ

- แผนการติ

- แผนการติ

แผนการติด

1) หลักการ

 การก่อส

ยในการศึกษา

ก่อสร้าง ณ พื

ถนนเข้าสู่ที่ต้ัง

0034 มิลลิก

ละอองจากกา

องท่ีเกิดข้ึนต่อช

ผลกระทบด้า

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ลาดําเนินการ

ารต้ังแต่ช่วงก

มาณ 

ตามแผนการ

าร ยกเว้นกิจ

พ้ืนท่ีก่อสร้างโ

ดังน้ี 

กรรมสร้างฝายช

หมด 0.076 ล้

กรรมเพิ่มแหล

แผนฟื้นฟูป่าต้

กรรมปลูกหญ้า

ติการติดตา

ารติดตามตรวจ

ติดตามตรวจส

ติดตามตรวจส

ติดตามตรวจส

ติดตามตรวจส

ดตามตรวจ

รและเหตุผล

สร้างโครงกา

าวิเคราะห์ผล

พ้ืนท่ีต้ังโครงก

ั้งโครงการ พ

รัมต่อลูกบา

รขนส่งจะเกิด

ชุมชนในแนวเส้

นคุณภาพอาก

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ร 

การก่อสร้าง แ

รเพ่ิมประสิทธิ

จกรรมการปรั

โครงการและใ

ชะลอนํ้า (ฝายแ

านบาท 

ล่งอาหารแล

ต้นน้ําเขื่อนจุฬ

าสําหรับสัตว์ป

มตรวจสอบ

จสอบผลกระท

สอบคุณภาพอา

สอบระดับเสียง 

สอบคุณภาพนํ้า

สอบเฝ้าระวังด้า

จสอบคุณภ

 

รโรงไฟฟ้าพล

ลกระทบสิ่งแว

การ ชุมชนตําบ

บว่ามีค่าควา

ศก์ เมตร ซ่ึง

ดข้ึนน้อยมาก 

ส้นทางขนส่ง จึ

กาศ  

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

และดําเนินโคร

ธิภาพการจัดก

รับปรุงระบบนิ

ใกล้เคียง  มีง

แม้ว) บริเวณท้

ะพ้ืนที่ใช้ประ

ฬาภรณ์ ซ่ึงเน้

ป่า จํานวน 3 แ

บผลกระทบ

ทบส่ิงแวดล้อม 

ากาศ  

   

าผิวดิน  

านสาธารณสุข

าพอากาศ 

ลังนํ้าท้ายเขื่อ

วดล้อม ได้ปร

บลทุ่งลุยลายซึ

มเข้มข้นของฝ

งอยู่ในเกณฑ์

 เน่ืองจากมีร

 จึงมีสภาพปกติ

จังหวัดชัยภูม ิ

รงการ 

การทรัพยากร

นิเวศบริเวณพ้ื

งบประมาณรว

ายที่ต้ังโครงกา

ะโยชน์ของสัต

นปลูกฟื้นฟูระ

แปลง เป็นพ้ืนที

บสิ่งแวดล้อ

 มี 4 แผน งบป

ดําเนินการ 5 

ดําเนินการ 5 

ดําเนินการ 5 

ข ดําเนินการ 5 

 

อนจุฬาภรณ์ 

ระเมินฝุ่นละอ

ซ่ึงอยู่ในเส้นท

ฝุ่นละอองในช

์มาตรฐานคุณ

รถบรรทุกขน

ติเช่นเดียวกับ

รสัตว์ป่าน้ัน ส่

พ้ืนท่ีใกล้เคียง 

วมท้ังหมด 0.

าร จํานวน 2 แห

ตว์ป่า  เป็นกิจ

ะบบนิเวศป่าต้

ที่ 10 ไร่ เป็นเงิ

อม 

ประมาณรวม 2

 ป ีงบประมาณ

 ป ีงบประมาณ

 ป ีงบประมาณ

 ป ีงบประมาณ

 ดําเนินการใ

องและเสียงที

างถนนสายห้ว

ช่วงฤดูฝนและ

ณภาพอากา

นส่งวัสดุอุปก

การสัญจรขอ

ส่วนใหญ่ใช้งบ

 เพ่ือจูงใจสัต

.096 ล้านบาท

แห่ง  ๆละ 0.038

จกรรมที่ดําเนิ

ต้นนํ้า โดยใช้พื

งินรวม 0.02 ล้

2.07 ล้านบาท

ณ 0.60 ล้านบา

ณ 0.55 ล้านบา

ณ 0.47 ล้านบา

ณ 0.45 ล้านบา

ในพ้ืนที่ขนาด

ที่คาดว่าจะเกิ

วยยาง-เข่ือน

ะฤดูแล้งเท่ากั

ศในบรรยาก

รณ์เพียง 3 

องยานพาหนะใ

 

 

ประมาณ

ตว์ป่าไม่ให้

ท จําแนก

8 ล้านบาท 

นินการได้ 

พืชอาหาร

ล้านบาท 

ท ได้แก่ 

าท 

าท 

าท 

าท 

เล็กเพียง  

กิดข้ึนจาก

จุฬาภรณ์ 

ับ 0.0055 

กาศท่ัวไป  

คันต่อวัน  

ในปัจจุบัน 
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

บริเวณที่

ต่างๆ ขอ

ใช้ประโยช

 

 

และบริเว

 

 

 

 

ก่อสร้าง 

  

โรงไฟฟ้า

  

  

เส้นทางข

 

 

อากาศ ด

ไม่เกิน 10

 

 

  

 

0.12 ล้าน

 

7.3.2 
 

 

 

รถขุดตัก

สิ่งแวดล้

ก่อสร้างอ

ห่างจากพ

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

 อย่างไรก็

ต้ังโครงการแล

องโครงการค

ชน์จากผลการ

2) วัตถุประ

 เพ่ือติดต

วณพื้นที่ชุมชน

3) หน่วยงา

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 ครอบคล

 จํานวน 3 สถ

 - สถา

าพลังน้ําท้ายเขื

 - สถา

 - สถา

ขนส่งวัสดุก่อส

5) วิธีดําเนิ

 การติดต

ดัชนีท่ีตรวจวัด

0 ไมครอน (P

6) ระยะเวล

 ดําเนินกา

7) งบประม

 ดําเนินก

นบาท ดําเนินก

แผนการติด

1) หลักการ

 ในระยะก่

ก รถบรรทุก 

ล้อม ได้ประเ

อยู่ในเกณฑ์ม

พ้ืนที่ก่อสร้าง

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

กต็าม เพ่ือเป็นก

ละชุมชนที่อยู่ใ

ครอบคลุมท้ัง

ตรวจวัดคุณภ

ะสงค์ 

ตามตรวจสอ

นที่อยู่ใกล้เคีย

านรับผิดชอบ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

ลุมบริเวณท่ีต้ั

ถานี ดังแสดงใ

านีท่ี 1 บริเวณ

ขื่อนจุฬาภรณ

านีท่ี 2 บริเวณ

านีท่ี 3 บริเวณ

สร้างเข้าสู่โคร

นการและดัช

ตามตรวจสอบ

ดประกอบด้ว

PM-10) ตรวจ

ลาดําเนินการ

ารปลีะ 2 ครั้ง ใ

มาณ  

การตรวจวัด วิ

การ 5 ป ีต่อเ

ดตามตรวจ

รและเหตุผล

ก่อสร้างโครงก

 และรถเกล่ีย

มินค่าระดับเ

มาตรฐานระดั

 11 กิโลเมตร 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

การเฝ้าระวังแ

ใกล้เคียง จึงได้

ระยะก่อสร้า

าพอากาศ เป็น

บคุณภาพอา

ง 

บ 

งประเทศไทย

ต้ังโครงการ ช

ในรูปที่ 7.3-

ณท้ายอาคาร

ณ์) 

ณโรงพยาบาลส

ณสํานักงานเ

รงการ 

ชนีท่ีตรวจวัด

บคุณภาพอาก

ยฝุ่นละอองร

วัดรวม 3 วัน

ร 

ในระยะก่อสร้า

 วิเคราะห์คุณ

น่ือง เป็นเงินร

จสอบระดับ

 

ารโรงไฟฟ้าพล

ยดินที่อาจก่อ

เสียง ณ พ้ืนที

ับเสียงโดยทั่ว

 ไม่ได้รับผลก

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

และติดตามตร

ด้กําหนดแผนก

งและดําเนินก

นข้อมูลพ้ืนฐาน

ากาศ ทั้งจาก

ย (กฟผ.) 

ชุมชนใกล้เคีย

1 ประกอบด้ว

รระบายนํ้าล

ส่งเสริมสุขภา

เทศบาลตําบ

ด  

กาศ ดําเนินกา

วม (Total Su

นต่อเนื่อง จาก

างและต่อเน่ือง

ณภาพอากาศ

รวมท้ังส้ิน 0.6

บเสียง 

ลังนํ้าท้ายเขื่อ

อให้เกิดเสียงด

ที่ต้ังโครงการ

วไป จึงไม่มีผล

กระทบด้านเสีย

จังหวัดชัยภูม ิ

วจสอบผลกระ

การติดตามตร

การ อีกทั้งชุม

นของสภาพแวด

กแหล่งกําเนิด

ยง และบริเวณ

วย 

งลํานํ้าเดิมข

าพตําบลทุ่งลุย

ลทุ่งลุยลาย 

ารโดยการติด

spended Part

กน้ันจึงทํารายง

งถึงระยะดําเนิน

และจัดทํารา

60 ล้านบาท 

อนจุฬาภรณ์ มี

ดังได้บ้าง โดย

ร พบว่าระดับ

ลกระทบด้าน

ยงเช่นเดียวกัน

ะทบส่ิงแวดล้อ

วจสอบคุณภา

มชนและหน่ว

ดล้อมในท้องถิ่

ดของโครงกา

ณที่เป็นเส้นท

องเขื่อนจุฬา

ยลาย 

 ซ่ึงอยู่ในแนว

ดต้ังอุปกรณ์ใน

ticulate : TSP

งานสรุปผลกา

นการ ต้ังแต่ปีที

ายงานสรุป ค่

 

มีการใช้เครื่องจ

ยในการศึกษ

บเสียงที่คาด

เสียง ส่วนชุม

น  

อม ด้านคุณภา

าพอากาศ จาก

วยงานท้องถิ่น

ถินได้ 

ารบริเวณพ้ืน

ทางขนส่งวัสด

าภรณ์ (ที่ต้ังโ

วเส้นทางถนน

นการตรวจวัด

P) และฝุ่นละอ

ารตรวจวัด 

ที่ 1 ถึงปทีี ่5 (ร

ค่าดําเนินการ

จักรอุปกรณ์ต

ษาวิเคราะห์ผ

ดว่าจะเกิดข้ึน

มชนตําบลทุ่งล

 

 

าพอากาศ

กกิจกรรม

นสามารถ 

นที่ก่อสร้าง 

ดุอุปกรณ์

โครงการ

นที่ใช้เป็น

ดคุณภาพ

อองขนาด

รวม 5 ป)ี 

รรวมปีละ  

ต่างๆ อาทิ 

ลกระทบ

นจากการ

ลุยลายอยู่
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รายงานการวิ
 

 

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

รูปที่ 7.3-

   

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

-1  สถานีติด

บริเวณที

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ดตามตรวจส

ที่ตั้งโครงการ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

สอบคุณภาพ

รและชุมชนใ

จังหวัดชัยภูม ิ

อากาศ เสียง

ใกล้เคียง 

ง และความสส่ันสะเทือน  
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

โครงการ

ต่างๆ ขอ

ประโยชน

 

 

ท้ายเขื่อน

 

 

 

 

ก่อสร้าง โ

 

และจัดทํ

ระดับเสีย

 

 

 

 

รวมงบปร

 

7.3.3 
 

 

 

ส่วนต่างๆ

รอบพ้ืนที

และเพื่อใ

ด้านตะก

เช่นเดียว

ท้ายเขื่อน

และดําเนิ

 

 

 

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

 ทั้งน้ีเพื่อ

รและชุมชนที่อ

องโครงการคร

น์จากผลการต

2) วัตถุประ

 เพ่ือติดต

นจุฬาภรณ์ 

3) หน่วยงา

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 ครอบคล

 โดยตรวจวัดระ

5) วิธีการดํ

ทํารายงานสรุป

ยงเฉลี่ยใน 8 ชั

6) ระยะดํา

 ดําเนินกา

7) งบประม

 ค่าดําเนิน

ระมาณ 0.55 

แผนการติด

1) หลักการ

 กิจกรรม

ๆ ในบริเวณโค

ที่ก่อสร้าง เพื

ให้เกิดความม่ัน

อนดินและคุณ

กัน แต่เพื่อเป็น

นอย่างต่อเน่ือ

นินโครงการ ต

2)  วัตถุประ

 เพ่ือติดตา

3)  หน่วยงา

 การไฟฟ้

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

อเป็นการเฝ้าร

อยู่ใกล้เคียง จึ

รอบคลุมท้ังร

ตรวจวัดเสียง 

ะสงค์ 

ตามตรวจสอบ

านรับผิดชอบ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

ลุมบริเวณท่ีตั

ะดับเสียง จําน

ดําเนินการแล

ปผลการตรว

ชั่วโมง  (Leq 8

าเนินการ 

ารปลีะ 2 ครั้ง ใ

มาณ   

นการตรวจวัด

 ล้านบาท 

ดตามตรวจ

รและเหตุผล

มการก่อสร้าง

รงการจะไม่มีผ

พื่อรวบรวมน้ํา

นใจว่าจะไม่มีผ

ณภาพนํ้าผิวดิ

นการเฝ้าระวัง

อง จึงได้กําห

ตลอดจนเพื่อเ

ะสงค์ 

ามตรวจสอบค

านรับผิดชอบ

้าฝ่ายผลิตแห่

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ระวังติดตาม

จึงได้กําหนดเป็

ระยะก่อสร้าง

 เป็นข้อมูลพื้น

บผลกระทบด้า

บ 

งประเทศไทย

ต้ังโครงการ ช

นวน 3 สถานี เช

ะดัชนีที่ตรวจ

จวัด ดัชนีท่ีต

8 ชม.) และระด

ในระยะก่อสร้า

ดวิเคราะห์และ

จสอบคุณภ

 

ต่างๆ ของโคร

ผลกระทบต่อค

าที่ไหลผ่านบ

ผลกระทบในกา

ดินแล้ว ทั้งน้ี

งและติดตามต

นดเป็นแผนติ

เป็นข้อมูลพื้นฐ

คุณภาพนํ้าผิว

บ 

งประเทศไทย

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ตรวจสอบคุณ

ป็นแผนการติด

งและดําเนินก

นฐานของสภา

านเสียงจากก

ย 

ชุมชนใกล้เคีย

ช่นเดียวกับการ

จวัด  โดยติดต้ั

รวจวัด ได้แก

ดับเสียงสูงสุด

างและต่อเน่ือง

ะจัดทํารายงาน

าพน้ําผิวดิน

รงการ อาทิ ก

คุณภาพนํ้าผิว

ริเวณก่อสร้า

ารก่อสร้าง จึง

น้ในระยะดําเนิ

ตรวจสอบคณุ

ติดตามตรวจส

ฐานด้านคุณภ

ดิน บริเวณที่ต

ย   

จังหวัดชัยภูม ิ

ณภาพสิ่งแวด

ดตามตรวจสอ

การ ทั้งน้ีชุมช

าพแวดล้อมท้อ

การก่อสร้างแ

ยงและบริเวณ

รตรวจวัดคุณภ

ต้ังอุปกรณ์ตรว

ก่ ระดับเสียงเ

ด (Lmax) โดยตร

งถึงระยะดําเนิน

นสรุปปีละ 0.1

น 

การก่อสร้างฐ

วดินในลํานํ้าพร

างให้ตกตะกอ

งได้กําหนดแผ

นินการจะไม่มี

ภาพนํ้าผิวดิน

สอบคุณภาพน

ภาพน้ําผิวดินที

ต้ังโครงการแล

ดล้อมด้านระ

อบผลกระทบด

นและหน่วยง

องถิ่นได้ 

ละดําเนินโคร

ณที่เป็นเส้นท

ภาพอากาศ (ดู

วจวัดระดับเสีย

ฉล่ียใน 24 ชั่

รวจวัดเป็นเวล

นการ ต้ังแต่ปีที

11 ล้านบาท ดํ

ฐานรากโรงไฟ

รม เน่ืองจากจ

อนก่อนระบา

นปฏิบัติการป้

มีผลกระทบด้

 บริเวณพ้ืนที่โ

นํ้าผิวดินครอ

ที่ชุมชนสามาร

ละบริเวณลํานํ้า

ะดับเสียง บริ

ด้านเสียง จาก

งานท้องถิ่นสา

รงการโรงไฟฟ้

ทางขนส่งวัสด

รูปที่ 7.3-1 ป

ยงและความสั่

ชัวโมง (Leq 

ลา 3 วัน ต่อเนื

ที่ 1 ถึงปทีี่ 5 (ร

ดําเนินการ 5 ปี

ฟฟ้า และการ

จะก่อสร้างบ่อด

ายนํ้าใสลงสู่ลํ

ป้องกันและลดผ

ด้านคุณภาพ

โครงการและล

อบคลุมท้ังช่วง

รถนําไปใช้ปร

้าพรมท้ายเขื่อ

 

 

ริเวณที่ต้ัง

กกิจกรรม

ามารถใช้

ฟ้าพลังนํ้า 

ดุอุปกรณ์

ประกอบ) 

สันสะเทือน 

24 ชม.) 

น่ือง 

รวม 5 ป)ี 

ปี ต่อเน่ือง

ปรับพ้ืนที่

ดักตะกอน

ลํานํ้าพรม 

ผลกระทบ

นํ้าผิวดิน

ลํานํ้าพรม

งก่อสร้าง

ะโยชน์ได้ 

อน 
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รายงานการวิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางกาย

คุณภาพ

เรื่อง กํา

วิเคราะห์

Edition, 2

 

 

 

เป็นเงินร

 

7.3.4 
 

 

 

โดยเป็น

ที่ระบาย

ของคณะ

แล้วจึงระ

ไม่ได้เปน็

ใช้แรงงา

วงจรชีวิต

จากแรงง
 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

4)  พื้นที่ดํา

 ในระยะก

 ระยะ

 - 

  - 

  - 

  ระยะ

  - 

  - 

5) วิธีดําเนิ

ดําเนินกา

ภาพ เคมี ชีว

นํ้าในแหล่งนํ้

าหนดมาตรฐ

ห์ตัวอย่างนํ้าแ

2012 โดย AP

6) ระยะดํา

 ดําเนินกา

7) งบประม

รวมท้ังส้ิน 0.4

แผนการติด

1) หลักการ

 การพัฒน

การติดต้ังระ

ยจากอ่างเก็บ

ะกรรมการจัดก

ะบายนํ้าลงสู่ล

นการเปลี่ยนแป

านต่างถิ่นเข้าท

ตหรือเชื้อโรคจ

งานท้องถิ่น  

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

เนินการ 

ก่อสร้างและดํา

ะก่อสร้าง ติด
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สถานที่ 2 ท้า
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ดตามตรวจสอ
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 ติดตามตรวจส
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ชนีท่ีตรวจวัด
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นํ้าในแหล่งน้ํา

Standard Me

และ WEF ดังแ

ในระยะก่อสร้า

นินการตรวจ
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โรงไฟฟ้าพลัง

ฟ้าพลังนํ้าท้า

าภรณ์ ตามแ

นโครงการส่งนํ้

อให้พ้ืนที่ด้าน

ลํานํ้าพรม หรือ

นจึงไม่มีผลกร

ะที่อาศัยในแห

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ตามตรวจสอบ

อบจํานวน 3 ส

ฬาภรณ์ บริเวณ

สร้างเป็นระยะ

ยอาคารระบาย

สอบจํานวน 2

นํ้าระบายจาก

รม ท้ายที่ต้ังโค

ด 

ัดคุณภาพนํ้า

รวิเคราะห์ตัว

ะกรรมการสิ่

าผิวดิน ที่กํา

ethod for th

แสดงในตารา

างและต่อเน่ือง

จวัดวิเคราะห์แ

ฝ้าระวังด้าน

งนํ้าท้ายเข่ือน

ายเข่ือนจุฬาภ

แผนระบายนํ้

นํ้าและบํารุงรัก

นท้ายเขื่อนได้ใ

อสภาพแวดล้

ระทบด้านสาธ

หล่งนํ้าประเภท

จังหวัดชัยภูม ิ

คุณภาพนํ้าผิว

สถานี ได้แก่ 

ณก่อนเข้าสู่อาค

ะ 100 เมตร 

ยนํ้าลงลําน้ําเ

2 สถานี ได้แก

กโรงไฟฟ้าพลัง

ครงการเป็นระย

ผิวดิน จํานวน

วอย่างนํ้าเป็นไ

งแวดล้อมแห

หนดให้เป็นไ

e Examinatio

างที่ 7.3-1 แล

งถึงระยะดําเนิน

และจัดทําราย

นสาธารณส

นจุฬาภรณ์ เป็

ภรณ์ที่มีอยู่แ

นํ้าปกติท่ีกําห

กษาพัฒนาลุ่ม

ใช้ประโยชน์ดัง

อมในพื้นที่ชุม

ธารณสุข และ

ท หอย ปลา ย

วดิน แสดงดังรู

คารระบายน้ําลง

 

ดิมเป็นระยะ 
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ังนํ้าท้ายเขื่อนจ

ยะ 1.5 กิโลเมต

น 24 ดัชนี คร

ไปตามวิธีมาต

ห่งชาติ ฉบับที

ไปตามวิธีการ

on of Water 

ละจัดทํารายง

นการ ต้ังแต่ปีที

ยงาน ดําเนินก

สุข 

ป็นการก่อสร้

ล้ว การผลิต

นดตามแนวท

นํ้าพรม-เชิญ 

งเดิม ลักษณะ

มชนท่ีอยู่ใกล้เ

ะไม่มีผลกระท

ยุง และไม่มีผล

รูปที่ 7.3-2 ด

ลงลํานํ้าเดิม (Riv

 1.5 กิโลเมตร

นจุฬาภรณ์  

ตร 

รอบคลุมลักษ

ตรฐานในการ

ที่ 8 (พ.ศ.

รมาตรฐานสํ

 and Wastew

งานสรุปผลกา

ที่ 1 ถึงปทีี ่5 (ร

การรวม 5 ปี

ร้างโครงการข

ตไฟฟ้าพลังนํ้

ทางบริหารจั

  มาผ่านเครื่อ

ะกิจกรรมของ

คียง ตลอดจน

ทบต่อการเปลี

ลกระทบด้านโ

 

 

ดังน้ี 

ver Outlet) 

ร 

ษณะสมบัติ

รตรวจสอบ

 2537)  

สําหรับการ

water 20th 

ารตรวจวัด 

รวม 5 ป)ี 

ป ต่อเน่ือง 

ขนาดเล็ก  

้าจะใช้นํ้า 

จัดการนํ้า 

งกังหันนํ้า 

งโครงการ

นไม่มีการ

ลี่ยนแปลง

โรคติดต่อ
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ตารางที่

ลักษณะส

1. อุณหภมูิ

2. ความนํ

3. ความโป

4. ความขุ่

5. สารแขว

6. สารทีล่

ลักษณะส

7. กรดแล

8. ออกซิเจ

9. บีโอด ี

10. ไนเตร

11. แอมโม

12. ฟอสเ

13. คลอไ

14. ความ

15. ความ

16. คาร์บ

17. ไบคาร

18. น้ํามัน

ลักษณะส

19. แบคที

20. แบคที

โลหะหนกั

21. เหล็ก 

22. แคดเมี

23. ตะก่ัว

24. ปรอท 
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วิเคราะห์ผลกระทบสิ

ท 7.3-1 ดัชนี

สมบัติทางกายภ
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ปร่งแสง  
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วนลอยทั้งหมด 

ละลายได้ทั้งหมด

สมบัติทางเคม ี

ละดา่ง  
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จึงได้เสน

ของประช
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ให้แก่ประ
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รวบรวม
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(รวม 5 ปี
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การปรับ

ก่อสร้างไ

ท้ายเขื่อน

ผลกระท

และอาชีว

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

 ทั้งน้ีเพื่อใ

นอแผนการติ

ชาชนท่ีอยู่ใกล้

ในท้องถิ่น เพ่ือ

ะชาชนในท้อง

2) วัตถุประ

 เพ่ือติดต

ะกึ่งนําโรค 

3) หน่วยงา

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่ตําบ

5) วิธีดําเนิ

 มีวิธีการ

มข้อมูลทุติยภ

งานระบาดวิท

6) ระยะดํา

 ดําเนินก

ป)ี 

7) งบประม

 งบประม

 แผนปฏิบัติ

1)  หลักกา

 ในระยะก่

ปรุงถนนบาง

ได้ ซ่ึงจะมีผลก

นจุฬาภรณ์ รว

บดังกล่าว จึงไ

วอนามัยในระย

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ให้เกิดประโยช

ติดตามตรวจส

ล้เคียงที่ต้ังโคร

อนําผลที่ได้จา

งถิ่นได้ 

ะสงค์ 

ตามตรวจสอ

านรับผิดชอบ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

บลทุ่งลุยลาย 

นการ 

รดําเนินงานใ

ภูมิ จํานวนผู้

ทยาของสถาน

าเนินการ 

ารปีละ 1 ครั้

มาณ 

าณดําเนินกา

ัติการฉุกเฉิ

ารและเหตุผล

กอสร้างของโคร

ช่วงที่เข้าสู่ที่ต

กระทบต่ออาชี

วมท้ังชุมชนตํา

งได้กําหนดเป็น

ยะก่อสร้าง 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ชน์เกี่ยวกับกา

สอบและเฝ้าร

รงการ โดยเน้น

กการดําเนินง

อบโรคท่ีมียุง

บ 

งประเทศไทย

 อําเภอคอนส

นลักษณะเดี

ผู้ป่วยด้วยโรค

นบริการสาธาร

รั้ง ในระยะก่อ
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ฉิน 

ล 

รงการ จะมีกิจ

ต้ังโครงการ เป

ชีวอนามัยและค

าบลทุ่งลุยลาย

นแผนปฏิบัติก

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ารติดตามตรว

ระวังด้านสาธ

นการติดตามต

งานดังกล่าว ไป

เป็นพาหะแล

ย (กฟผ.) 

สาร และตําบล

ยวกันท้ังในร

คท่ีมียุงเป็นพ
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จกรรมการขนส
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ความปลอดภัย

ยที่อยู่ในเส้นท

การฉุกเฉินเพื่อ

จังหวัดชัยภูม ิ

วจสอบ และเ

ธารณสุข เพ่ือ

ตรวจสอบและ

ไปประกอบการ

ละโรคปรสิต
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ระยะก่อสร้าง

พาหะ และจํ
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ในท้องถิ่น 

ละสุขภาพ 

สัตว์พาหะ

ริมสุขภาพ
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ดชัยภูมิ 

อ ติดตาม

อนพยาธิ  

การ 

  ถึงปีที่ 6 

ท 

ที่ก่อสร้าง 

ะหว่างการ

ฟ้าพลังนํ้า

ารป้องกัน

ตุ อุบัติภัย
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1.25 เม

จึงไม่มีผ

ความปล

ฉุกเฉิน 

ทรัพย์สิน

 

 

 

เกิดข้ึนจา

 

 

 

 

 

 

 

เส้นทางที

 

อ่ืนๆ ในช

ด้วยควา

 

ถุงมือ รอ

 

ใช้เครื่อง

 

ฟุ้งกระจา

 

 

(งานก่อส
 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

 นอกจาก

กะวัตต์ และ

ลกระทบต่ออ

ลอดภัยในกา

เพ่ือเป็นการ

นของประชาชน

2) วัตถุประ

 (1) เพ่ือเ

 (2) เพ่ือ

ากโครงการ 

3)  หน่วยงา

 การไฟฟ้

4)  พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่โคร

5)  วิธีดําเนิ

 5.1) ระย

  (1) 

ที่กําหนด (ดังรู

  (2)  

ช่วงที่ผ่านชุมช

มระมัดระวัง 

  (3) 

องเท้า ที่อุดหู 

  (4) 

จักรในระหว่า

  (5)  

าย 

  (6)  

  (7) 

สร้าง) โดยกําห

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

กน้ันจากลักษ

ะมีเพียงพนัก

อุบัติเหตุหรืออ

รดําเนินโครง

เตรียมความ

น รวมทั้งเป็นแ

ะสงค์ 

เตรียมความพ

ควบคุมป้องกั

านที่รับผิดชอ

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

งการโรงไฟฟ้า

นการ 

ยะก่อสร้าง 

ควบคุมผู้รับ

รูปที่ 7.4-1) 

 ควบคุมและจ

ชน หรือช่วงที่

 และกําหนดให

จัดเตรียมอุป

 และควบคุมใ

ตรวจสอบเค

างการปฏิบัติง

 การขนส่งวัส

 จัดทําป้ายเตือ

กําหนดให้ผู้รับ

หนดในสัญญ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ษณะโครงกา

งานรักษาคว

อาชีวอนามัย

งการโรงไฟฟ้

มพร้อมในการ

แนวทางจัดกา

ร้อมในการรอ

กัน ลดความสู

อบ 

งประเทศไทย

าพลังนํ้าท้ายเ ื

เหมาก่อสร้าง

 

จํากัดความเร็

อยู่ในขอบเขต

ห้ขนส่งเฉพาะ

กรณ์ด้านควา

ให้สวมใส่ทุกค

ครื่องจักรกล

งาน 

สดุก่อสร้างคว

อนป้ายสัญลัก

บเหมาดําเนินก

าจ้างผู้รับเหม
 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

ารท่ีเป็นการติ

วามปลอดภัย

และความปล

ฟ้าพลังนํ้าท้าย

รระงับเหตุก

รด้านอาชีวอน

องรับเหตุฉุกเฉิ

สูญเสียต่อชีวิ

ย 

เขื่อนจุฬาภรณ

งให้ขนส่งวัสด

วของยานพาห

ต กฟผ. เข่ือน

ะช่วงเวลากลา

ามปลอดภัยส

ครั้งขณะปฏิบั

เป็นประจําทุ

วรปิดคลุมส่วน

กษณ์ในบริเวณ

การตามข้อกําห

มา เพื่อควบคุม

จังหวัดชัยภูม ิ

ติดต้ังระบบผ

ยประจําเพีย

ลอดภัยต่อผู้ป

ยเข่ือนจุฬาภ

ารณ์ ที่อาจท

นามัยและควา

ฉินได้อย่างมีปร

ต ทรัพย์สิน ข

ณ์ และเส้นทาง

ดุก่อสร้างแล

หนะขนส่งวัส

นจุฬาภรณ์ ไม่

างวันเท่าน้ัน 

ส่วนบุคคลให้แ

ัติงาน 

ทุกเดือน เพ่ือ

นที่บรรทุกให้

ณพ้ืนที่เป็นจุด

หนดท่ัวไป สําห

มผู้รับเหมาให้

ลิตไฟฟ้าขนา

งกะละ 1 คน

ฏิบัติงาน อย่

รณ์ จึงกําหน

ทําให้เกิดควา

ามปลอดภัย 

ระสิทธิภาพ 

ของโครงการ

งคมนาคมขนส

ะนําคนงานเข้

ดุอุปกรณ์ก่อ

ให้เกิน 40 กิโ

แก่คนงานก่อส

อป้องกันการ

มิดชิด เพ่ือป้

ดเสี่ยงกับการเ

หรับการดําเนิน

ห้ปฏิบัติตาม 

าดเล็กกําลัง

น ในระยะดํา

างไรก็ตาม เพ

นดเป็นแผนป

ามเสียหายท้ัง

และผู้ปฏิบัติง

ส่งวัสดุอุปกรณ

ข้าสู่พ้ืนที่ก่อส

สร้าง หรือยา

โลเมตรต่อชั่ว

สร้าง เช่น หม

เกิดอุบัติเหต

ป้องกันการตก

เกิดอุบัติเหต ุ

นงานด้านความ

 

 

การผลิต  

าเนินการ 

พื่อให้เกิด

ฏิบัติการ

งชีวิตและ

งานท่ีอาจ

ณ์ก่อสร้าง 

สร้างตาม

านพาหนะ

วโมง ขับข่ี

มวกนิรภัย 

ตุจากการ 

กหล่นและ 

 

มปลอดภัย 
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สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิส่ิงแวดล้อม  โครงกาารโรงไฟฟ้าพลังน้ําทท้า้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

 

จังหวัดชัยภูม ิ
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7.
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้นท
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กา

รโ
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

ก่อนดําเ

เกี่ยวกับค

ที่จะเข้าม

ในการทาํ

 

เข้าระงับ

และประส

 

ทุ่งลุยลา

ส่งผู้ป่วย

 

ดังรูปที่ 7

 

ในกรณีเกิ

 

และคนง

 

 

ที่เกี่ยวข้อ

 

ในเบ้ืองต้

 

ปีละ 1 ค
 

 

การดําเนิ

ความปล

รวมทั้งก

ทํางานตา

อุบัติเหตุท

วิเคราะห์

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

  (8)  

นินการก่อสร้

ความปลอดภยั

มาทํางานในโค

างาน 

  (9)  

บเหตุฉุกเฉิน

สานงานขอคว

  (10) 

าย โรงพยาบา

 ในช่วง 1 เดือ

  (11) 

7.4-2 

  (12) 

กิดอัคคีภัยขึ้น

  (13)

านก่อสร้าง จ

  (14) 

   

อง รวมทั้งมีก

   

ต้น 

   

รั้ง 
 5.2) ระย

  เพ่ือ

นินโครงการ มี

(1)  

ลอดภัย อาชีว

ฎหมาย ประก

ามที่หน่วยราช

(2)  

ที่เกิดข้ึน (บันทึ

ห์ข้อมูลเพื่อหา

(3)  

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 กําหนดให้ผู้รับ

ร้างล่วงหน้า 

ยัในการกอ่สร้

รงการน้ี เพ่ือใ

 ประสานงานก

 ได้แก่ เทศบ

วามช่วยเหลือ

 จัดให้มีหน่วย

าลส่งเสริมสุข

อนก่อนการก่อ

 จัดทําแผนผั

 จัดหาและอบ

น 

 เม่ือมีงานใน

จะต้องปฏิบัติต

 จัดเตรียมระบ

- จัดเตรีย

ารตรวจสอบ

- ฝึกอบรม

- จัดทําแผ

ยะดําเนินกา

ลดความเส่ีย

มีวิธีการดําเนิน

 ดําเนินการด้

วอนามัย แล

กาศ หรือระเบี

ชการกําหนด 

 ติดตามตรวจ

ทึกความถี่และ

ามาตรการในก

 จัดหา และอบ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

บเหมาก่อสร้าง

 1 เดือน สําห

ร้างโครงการระ

ให้ผู้ปฏิบัติงาน

กับหน่วยงานท

บาลตําบลทุ่ง

อกรณีมีเหตุฉุก

ยปฐมพยาบ

ขภาพตําบลบ้

อสร้าง 

ผังการแจ้งเห

รมการใช้อุปก

นบริเวณที่มีก

ตน รวมทั้งสว

บบป้องกันแล

มถังดับเพลิง

และทดสอบอุ

มพนักงานของ

ผนป้องกันและ

ร 

ยงในการเกิด

นการดังน้ี 

ด้านอาชีวอนา

ะสภาพแวดล้

บียบท่ีเกี่ยวข้อ

 

จสอบ และจด

ะความรุนแรง)

การแก้ไข 

บรมการใช้อุปก

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

งหลักจัดต้ังหน

รับแจกผู้ปฏิบ

ะยะสั้น (ประม

นทุกคนมีความ

ท้องถิ่นต่างๆ 

งลุยลาย สถ

กเฉิน 

าลและประส

บ้านหนองหญ้

หตุและประส

กรณ์เพื่อความ

ารระบุอันตร

มใส่อุปกรณ์ป

ละระงับอัคคีภั

บริเวณพ้ืนท่ีก

อุปกรณ์การทํ

งบริษัทผู้รับเห

ะระงับอัคคีภัย

อุบัติเหตุและ

ามัยและควา

ล้อมในการทํ

องกับความป

ดบันทึกอุบัติเ

)  การสอบสวน

กรณ์คุ้มครองค

จังหวัดชัยภูม ิ

น่วยงานและบุ

บัติงานทุกคน

มาณ 1 ชั่วโมง)

มรู้เบ้ืองต้นแล

 ล่วงหน้า ในก

านีตํารวจ พ

สานงานกับโร

ญ้าโก้ง และโร

สานงานขอค

มปลอดภัยในก

รายหรือความ

ป้องกันอันตรา

ภยัในพื้นที่โครง

ก่อสร้างให้มีจ

างานอย่างสม

หมา และคนง

ย รวมทั้งมีกา

ะความเสียหา

มปลอดภัยให้

ทํางาน ของกา

ลอดภัย อาชีว

เหตุต่างๆ ในก

นอุบัติเหตุที่รุน

ความปลอดภัยส

คลากร เพ่ือจัด

น และจัดทําห

) เพ่ือจัดการฝึ

ละมีความสํานึก

กรณีที่ต้องขอ

ร้อมทั้งจัดทํ

รงพยาบาลส

รงพยาบาลค

ความช่วยเหลื

การปฏิบัติงาน

มเส่ียง พนักง

ายส่วนบุคคล

งการ ดังน้ี  

จํานวนตามกฎ

มํ่าเสมอ 

านก่อสร้างใน

รฝึกซ้อมดับเ

ายต่อชีวิตแล

ห้เป็นไปตามค

ารไฟฟ้าฝ่าย

วอนามัย และ

การทํางาน โ

นแรงถึงหยุดก

ส่วนบุคคลให้พ

ดทําคู่มือความ

หลักสูตรการ

ฝกึอบรมพนักง

กในด้านความ

อความช่วยเห

ําแผนผังการ

ส่งเสริมสุขภ

อนสาร ในกร

ลือกรณีมีเห

น เช่น การใช้ถั

งานของบริษัท

ล  

ฎหมายและข้

นการระงับเห

เพลิงและฝึกซ้

ละทรัพย์สินใน

คู่มือระบบกา

ผลิตแห่งประ

ะสภาพแวดล้อ

โดยจัดทําราย

การผลิต  รวม

พนักงานเป็นป

 

 

มปลอดภัย

ฝึกอบรม

งานทุกคน

มปลอดภัย

ลือในการ

รแจ้งเหตุ 

าพตําบล 

รณีท่ีต้อง 

ตุฉุกเฉิน 

ถงัดับเพลิง 

ทรับเหมา 

ข้อกําหนด 

ตุอัคคีภัย 

ซ้อมหนีไฟ

นระหว่าง 

ารจัดการ 

ะเทศไทย 

อมในการ

ยงานสถิติ 

ทั้งทําการ

ระจําทุกป ี
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

 

 

เจ้าหนา้ที่

ในก

ช่ือ......

/โทร...

วิศวกร

ช่ือ...........

ผู้จัดกา

ช่ือ...........

รู

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

ที่ความปลอดภั

การทํางาน 

..................... 

....................   

รโครงการ 

.............../โทร

ารโครงการ 

.............../โทร

รูปที่ 7.4-2 แ

ขอ

หัวหน้

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 

แผนฉุกเฉิ

โครงกา

ัย 

 

แผนผังการแ

องโครงการโ

นา้กองโรงไฟฟ้า

044-861

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

นกรณีการเกิ

 

ารโรงไฟฟ้าพ

จัง

โทร 04

ผู้ควบคุม/ห

ที่ประจํ

ช่ือ........

หัวหนา้ 

ช่ือ........

แจ้งเหตุและป

โรงไฟฟ้าพลัง

าเขื่อนจุฬาภรณ

1699 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

กิดอุบัติเหตุ 

 

 พลังนํ้าท้าย

งหวัดชัยภูมิ 

44-...................

หัวหน้างานคน

จําพื้นที่กอ่สร้าง

.................../โท

 รปภ. ของ กฟ

.................../โท

เ

ประสานงานข

ังนํ้าท้ายเขื่อ

ณ์ 

จังหวัดชัยภูม ิ

 ลักขโมย แล

ยเขื่อนจุฬาภ

 

...... 

นงาน 

ง 

ทร

ฟผ. 

ทร

เทศบาลตําบล

044-056

ขอความช่วย

นจุฬาภรณ์ จ

ละเพลิงไหม ้

ภรณ์  

สถานี

ทุ่งลุยลาย 

6034 

กรณีมี

ผู้บาดเจ็บ 

ยเหลือกรณีมี

 จังหวัดชัยภูมิ

 

โรงพยาบ

โทร. 04

รพ. สต.บ้าน

โทร. 044

รพ.สต.

โทร. 04

นตํีารวจภธูรอาํ

044-8766

มีเหตุฉกุเฉิน 

มิ 

 

 

บาลคอนสาร 

44-876593 

นหนองหญ้าโก้ง

4-060789 

ทุ่งลุยลาย 

4-129455 

าเภอคอนสาร 

686 
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รายงานฉบับส
 

รายงานการวิ
 

ต้องการข

ปีละ 1 ครั้

 

 

 

 

ค่าใช้จ่าย

 

7.5 

 

 

0.5 ล้าน

 

ดําเนินกา

 

 

7.5.1 
 

 

 

ของประ

ของประ

(Environm

อย่างต่อ

สอดคล้อ

และการมี

รวมท้ังเป็

โรงไฟฟ้า

 

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

(4)  

ขอความช่วยเ

(5)  

รั้ง) 

6) ระยะเวล

 ตลอดระ

7)  งบประม

 การดําเนิ

ยรวมอยู่ในงบ

แผนปฏิบัติ

แผนปฏิบัติก

นบาท ได้แก่  

- แผนประ

ารของ กฟผ. 

- แผนสนับ

แผนประชา

1)  หลักการ

 การพัฒน

ะชาชนในท้อง

ะชาชนอย่างต

mental Impa

อเน่ือง ตลอดจ

องกับสภาพชุม

มีส่วนร่วมของ

ป็นการติดตาม

าพลังน้ําท้ายเขื

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

 ประสานงาน

หลือในการเข้

 จัดให้มีการตร

ลาดําเนินการ

ะยะเวลาก่อสร้

มาณ 

นินงานในระย

ดําเนินการขอ

ติการด้านสัง

ารด้านสังคม

ะชาสัมพันธ์ ม

  

บสนุนการพัฒ

าสัมพันธ์มว

รและเหตุผล

นาโครงการโ

งถิ่นต่อการพั

ต่อเน่ือง ต้ังแ

act Assessm

จนได้เสนอข้อ

ชน ดังน้ันในระ

งประชาชน เพ่ือ

มตรวจสอบก

ขื่อนจุฬาภรณ

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

กับหน่วยงาน

ข้าระงับเหตุทั้ง

รวจสุขภาพขอ

ร 

ร้างและดําเนิน

ยะก่อสร้าง ค่

อง กฟผ. 

ังคมและกา

มและการมีส่ว

มวลชนสัมพัน

ฒนาชุมชน ดําเ

วลชนสัมพัน

 

โรงไฟฟ้าพลัง

พัฒนาโครงกา

แต่ข้ันตอนกา

ment : EIA) 

อคิดเห็นท่ีเกี่ย

ะยะก่อสร้างแล

อรับฟังความคิ

การผลกระทบ

ณ์ 

 

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

นท้องถิ่นต่างๆ

งด้านอุปกรณ์

องพนักงานก่อ

นโครงการ 

คาใช้จ่ายรวมอ

ารมีส่วนร่วม

วนร่วมของปร

นธ์ และการมี

เนินการรวม 5

ันธ์และการ

งนํ้าท้ายเข่ือน

าร จึงได้จัดกิ

ารศึกษาจัดทํ

 และเพื่อให้ชุม

ยวข้อง อันจะ

ละดําเนินโครง

คิดเห็นของปร

บสิ่งแวดล้อมด้

จังหวัดชัยภูม ิ

ๆ เช่นเดียวกั

ณ์และเจ้าหน้าที

อนเข้าทํางาน แ

อยู่ในค่าก่อส

มของประช

ระชาชน ประ

ส่วนร่วม งบป

5 ป ีงบประม

รมีส่วนร่วม

นจุฬาภรณ์ ได้

กิจกรรมการ

ทํารายงานกา

มชนท้องถิ่นได้

ะนําไปสู่การพั

การ จึงได้จัดท

ระชาชน ข้อวิต

ด้านเศรษฐกิจ

ับระยะก่อสร้

ที่ เมื่อเกิดเหตุ

และตรวจสุขภ

ร้างโครงการ

ชาชน  

ะกอบด้วย 2 

ประมาณรวม

าณ 0.50 ล้าน

 

ด้ให้ความสําค

มีส่วนร่วมแล

ารวิเคราะห์ผ

ด้มีส่วนร่วมรับ

ัฒนาโครงกา

ทําแผนประชาส

กกังวล และข้

จและสังคม ที่

ร้างโครงการ 

ตุฉุกเฉิน 

ภาพประจําปี (

ร ส่วนระยะดํ

 แผน งบประ

มอยู่ในค่าก่อส

นบาท 

คัญของการมี

ละรับฟังควา

ผลกระทบส่ิง

ับทราบข้อมูล

ารซ่ึงเป็นท่ียอ

สัมพันธ์ มวลช

ข้อเสนอแนะต่อ

ที่อาจเกิดจาก

 

 

 ในกรณีท่ี

อย่างน้อย 

าเนินการ

มาณรวม 

สร้างและ

มีส่วนร่วม 

ามคิดเห็น 

แวดล้อม 

ลโครงการ 

อมรับและ

ชนสัมพันธ์ 

อโครงการ 

โครงการ
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รายงานการวิ
 

 

 

หน่วยงาน

โครงการ

และข้อเส

อําเภอคอ

 

 

 

 

และเขื่อน

 

 

ดําเนินงา

อาทิ เจ้า

ของชุมชน

สื่อสารป

หนังสือพิ

ในการปร

และแจ้งข้

ตามวัตถุ

ที่ต้ังโคร

ร่วมกับกิ

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

2) วัตถุประ

 (1) เพ่ือเผ

นที่เกี่ยวข้อง อ

ร 

 (2) เพ่ือใ

สนอแนะต่างๆ

 (3) เพ่ือ

อนสาร จังหวั

3)  ผู้รับผิดช

 การไฟฟ้

4)  พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่ชุมช

นห้วยกุ่ม ตําบ

5)  วิธีดําเนิ

 5.1) ระย

 (1) 

 (2) 

 (3) 

นตามมาตรก

หนา้ที่ กฟผ. 

5.2) ระย

(1) 

(2) 

น เพื่อสนับสน

(3) 

ระชาสัมพันธ์

พิมพ์ท้องถิ่น แ

(4) 

ระชุมหมู่บ้าน

ข้อมูลเกี่ยวกับ

(5) 

ถปุระสงค์กอง

(6) 

งการโดยใช้แ

กิจกรรมการป

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ะสงค์ 

ผยแพร่ข้อมูล

 อันเป็นการสร้

ให้ประชาชนใ

ๆ เกี่ยวกับการ

อส่งเสริมโคร

วัดชัยภูมิ 

ชอบ 

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

ชนสถานศึกษ

ลโนนทอง อํา

นการ 

ยะก่อสร้าง 

พิจารณาจ้าง

ผู้รับเหมาต้อง

ประชาสัมพัน

การด้านสิ่งแว

  วิทยุท้องถิ่น 

ยะดําเนินกา

จัดอบรมและส

กฟผ. ให้การ

นุนการพัฒนา

ประชาสัมพัน

ธ์ต่างๆ อาทิ วิ

และแผ่นพับ เป

ดําเนินการเย่ี

นหรือเทศบาล

บการดําเนินงา

ชุมชนสามารถ

ทุนฯ 

การสํารวจส

แบบสอบถาม

ประชาสัมพันธ์

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ลรายละเอียดโ

ร้างความเข้าใ

ในพ้ืนที่สามา

รพัฒนาโครงก

งการให้เป็น

งประเทศไทย

ษาในตําบลทุ่

าเภอเกษตรสม

งแรงงานในพื้น

งปฏิบัติตามม

นธ์ข้อมูลข่าวส

ดล้อม โดยเผ

  หอกระจายข

ร 

ส่งเสริมอาชีพที่

รสนับสนุนกิจ

าชุมชนในด้าน

นธ์เพ่ิมเติมเกี่ย

ทยุท้องถ่ิน หอ

ป็นต้น 

ยมเยียน พบป

ลตําบลทุ่งลุยล

านของโครงก

ถขอรับการสนับ

ภาพเศรษฐกิ

มในระยะก่อส

ธ์ข้อมูลข่าวสา

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

โครงการหรือ

ใจท่ีถูกต้องเกี่

ารถเข้ามามีส

การ   

นแหล่งท่องเที

ย  

ทุ่งลุยลาย อํา

มบูรณ์ จังหวัด

นที่ชุมชนท้องถิ

มาตรการด้าน

สารโครงการ เ

ผยแพร่ข้อมูลด

ข่าวของหมู่บ้า

ที่สอดคล้องกับวิ

จกรรมด้านสัง

นต่างๆ  

ยวกับข้อมูลข่า

อกระจายข่าว

ปะประชาชนที

ลายอย่างสมํ่

การแก่ประชาช

บสนุนค่าใช้จ่าย

จสังคมและค

สร้างและดํา

รโครงการ 

จังหวัดชัยภูม ิ

อข่าวสารโครง

ยวกับการพัฒ

ส่วนร่วมในกา

ที่ยวและแหล

าเภอคอนสาร

ัดชัยภูมิ 

ถิ่นที่อยู่ใกล้เคี

นสิ่งแวดล้อมที่

เพื่อแจ้งข้อมูล

ดังกล่าวผ่านช

าน  หนังสือพิ

วิถีชีวิต ทรัพย

งคม การศึกษ

าวสารในภาพ

วของหมู่บ้าน 

ที่อยู่ใกล้เคียงที

าเสมอ เพ่ือรั

ชนและหน่วยง

ยเกี่ยวกับการป

ความคิดเห็นข

เนินการปีที่ 1

งการไปยังปร

ฒนาโครงการ 

ารเสนอความ

ล่งเรียนรู้ด้าน

ร และชุมชนใ

คียงที่ต้ังโครงก

ทีกําหนดอย่าง

ลความก้าวหน้

ช่องทางสื่อสา

ิมพ์ท้องถิ่น  แ

ากร และความต

ษา ศาสนา ปร

รวมของเขื่อน

เจ้าหน้าท่ี กฟ

ที่ต้ังโครงการ 

ับฟังข้อเสนอ

งานในท้องถิ่น

ประกอบอาชีพ

องประชาชนใ

1 ปีที่ 3 และ ี

ระชาชน ผู้นําช

 รวมทั้งแผนดํ

มคิดเห็น ข้อวิ

นพลังงานสะ

ในพ้ืนที่ท้ายลํ

การ  

งเคร่งครัด  

น้าโครงการ แ

ารประชาสัมพ

และแผ่นพับ  

ต้องการของท้อ

ระเพณีและวั

นจุฬาภรณ์ผ่า

ฟผ. ป้ายประช

 และส่งตัวแท

อแนะเกี่ยวกับ

น 

พจากกองทุนพัฒ

ในพ้ืนที่ชุมชน

ปีที่ 5 โดยดํา

 

 

ชุมชนและ

ดําเนินการ

วิตกกังวล 

ะอาดของ 

ลํานํ้าพรม 

ละผลการ

พันธ์ต่างๆ 

 เป็นต้น 

องถิ่น 

ัฒนธรรม 

นช่องทาง

ชาสัมพันธ์ 

ทนเข้าร่วม

โครงการ

ฒนาไฟฟ้า

นใกล้เคียง

าเนินการ
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รายงานการวิ
 

 

 

7.5.2 
 

 

ความรับ

การเป็น

อันจะนํา

ในการพัฒ

ช่วยเหลือ

แก่หน่วย

ได้มีส่วนร

ตําบลโนน

5 ป ีทั้งส้ิ

สมบูรณ ์

วิเคราะห์ผลกระทบสิ

6)  ระยะเวล

 ตลอดช่ว

7)  งบประม

 ค่าใช้จ่าย

แผนสนับส

1) หลักการ

 จากนโย

บผิดชอบต่อสัง

นส่วนหนึ่งขอ

าไปสู่การพัฒ

ฒนาโครงการ

อการพัฒนาด้า

ยงานและชุมชน

ร่วมในการพฒั

2) วัตถุประ

 เพื่อสนับ

3) ผู้รับผิดช

 การไฟฟ้

4) พื้นที่ดํา

 พ้ืนที่ชุมช

นทอง อําเภอ

5) วิธีดําเนิ

 ระยะก่อส

 - ผู้นํา

6) ระยะดํา

 ตลอดช่ว

7) งบประม

 ค่าใช้จ่าย

ส้ิน 0.50 ล้าน

ส่ิงแวดล้อม  โครงกา

ลาดําเนินการ

วงระยะก่อสร้า

มาณ  

ยรวมอยู่ในงบ

สนุนการพัฒ

รและเหตุผล

ยบายและแน

ังคมขององค์ก

องสังคมท่ีอง

ฒนาโครงการ

รโรงฟ้าพลังนํ้า

านต่างๆ ต่อชุม

นท้องถ่ิน อันเ

ฒนาชุมชนท้อ

ะสงค์ 

บสนุนกิจกรรม

ชอบ 

้าฝ่ายผลิตแห่

เนินการ 

ชนในตําบลทุ่ง

อเกษตรสมบูร

นการ 

สร้างและระย

าชุมชนประสา

าเนินการ 

วงระยะก่อสร้า

มาณ 

ยในระยะก่อสร้

บาท 

ารโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้

ร 

างและต่อเนื่อ

ก่อสร้างและด

ฒนาชุมชน 

 

นวทางการดํา

กร (Corporat

ค์กรจะต้องมี

รซ่ึงเป็นท่ียอม

าท้ายเข่ือนจุฬ

มชนท้องถิ่น ร

เป็นการสร้างค

องถิ่น 

มการพัฒนาด้

งประเทศไทย

งลุยลาย อําเภ

ณ์ จังหวัดชัย

ยะดําเนินการ 

นงานกับ กฟผ

างและต่อเนื่อ

ร้างและต่อเน่ือ

ทา้ยเขื่อนจุฬาภรณ์ จ

องถึงระยะดําเ

ดําเนินงานโค

 

าเนินงานพัฒ

e Social R

มีส่วนร่วมใน

มรับ และสอ

ฬาภรณ์ จึงได้จ

รวมท้ังสนับสนุ

ความสัมพันธ์

านต่างๆ ในชุ

ย 

ภอคอนสาร แ

ภูมิ 

 

ผ. จัดทําแผน

องถึงระยะดําเ

องถึงระยะดําเน

จังหวัดชัยภูม ิ

เนินการ ต้ังแต

รงการ  

ฒนาโครงกา

Responsibility

นการพัฒนา

อดคล้องกับส

จัดทําแผนสนั

นนกิจกรรมการ

ธ์อันดีระหว่าง 

มชน 

และชุมชนในพ้ื

นร่วมกันเพื่อพั

เนินการ ต้ังแต

นินการ รวม 5

ต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 

รต่างๆ ของ 

 : CSR) แ

สังคม ชุมชน

สภาพและควา

ับสนุนการพัฒ

รพัฒนาชุมชน 

 กฟผ. และชุม

พ้ืนที่ท้ายลําน้ํา

ัฒนาชุมชนใน

ต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 

5 ปีๆ ละ 0.10 

 5 (รวม 5 ป)ี

 กฟผ. ที่ตร

และให้ความสํ

น รวมถึงสิ่ง

ามต้องการข

ฒนาชุมชน เพ่ื

น และการประก

มชน ตลอดจน

าพรมและเขื่อ

นด้านต่างๆ  

 5  (รวม 5 ปี

 ล้านบาท รวม

 

 

  

ะหนักถึง 

สําคัญของ 

แวดล้อม  

ของชุมชน  

อให้ความ

กอบอาชีพ 

นให้ กฟผ. 

อนห้วยกุ่ม 

) 

มค่าใช้จ่าย 
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รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดล�อม  โครงการโรงไฟฟ�าพลังน้ําท�ายเข่ือนจุฬาภรณ จังหวัดชัยภูมิ 
 

 

รายงานฉบับสมบูรณ 
 

เอกสารอ�างอิง 
 

กรมการพัฒนาชุมชน. 2556. รายงานหมู�บ�านชนบทไทยจากข�อมูลพื้นฐานระดับหมู�บ�าน (กชช.2ค)  
ป% 2556. คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) 

กรมชลประทาน. 2547. รายงานโครงการพัฒนาแหล�งน้ําในลุ�มน้ําพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิและจังหวัด
ขอนแก�น. กรมชลประทาน 

กรมชลประทาน. 2555. เอกสารประกอบการประชุมกลุ�มย�อย คร้ังท่ี 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม
และวิเคราะห8ผลกระทบสิ่งแวดล�อมเบื้องต�นลุ�มน้ําพรม จังหวัดชัยภูมิ 

กรมทรัพยากรธรณี. 2545. แผนท่ีรอยเลื่อนมีพลัง มาตราส�วน 1:1,000,000 
กรมทรัพยากรธรณี. 2548. แผนท่ีเสี่ยงภัยแผ�นดินไหว 

กรมทรัพยากรธรณี. 2550. แผนท่ีธรณีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ มาตราส�วน 1:250,000 

กรมทรัพยากรธรณี. ธรณีวิทยาประเทศไทย. พิมพ)คร้ังที่ 1. กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี.  

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. 2533. แหล�งน้ําบาดาล และวิธีการใช�แผนท่ี จังหวัดชัยภูมิ.  
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. 2542. แผนท่ีอุทกธรณีวิทยาจังหวัดชัยภูมิ มาตราส�วน 1 : 100,000 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล. บ�อบาดาลจังหวัดชัยภูมิ ป% 2546 และ 2552  

กรมป/าไม1. 2532. รายงานฉบับสมบูรณ8 แผนแม�บทการจัดการเขตรักษาพันธุ8สัตว8ปBาภูเขียว จังหวัด
ชัยภูมิ. คณะวนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). กรมป/าไม1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ), 

กรุงเทพฯ. 

กรมป/าไม1. 2543. ฐานข�อมูลภูมิสารสนเทศเขตการใช�ท่ีดินในพื้นท่ีปBาสงวนแห�งชาติของกรมปBาไม� 
[ซีดีรอม].  กรุงเทพมหานคร: สํานักแผนและสารสนเทศ กรมป/าไม1.   

กรมป/าไม1. 2552. ฐานข�อมูลภูมิสารสนเทศพื้นท่ีอนุรักษ8 [ซีดีรอม].  กรุงเทพมหานคร: สํานักแผนและ

สารสนเทศ กรมอุทยานแห<งชาติ สัตว)ป/า และพันธุ)พืช.    

กรมแผนที่ทหาร. 2547. ข�อมูลแผนท่ีภูมิประเทศมาตรส�วน 1:50,000.  [แผนที่]  กรุงเทพมหานคร:  

กรมแผนที่หาร.   

กรมพัฒนาที่ดิน. 2550. ข�อมูลแผนท่ีการใช�ประโยชน8ท่ีดินจังหวัดชัยภูมิ มาตราส�วน 1:25,000.   
[แผนที่].  กรุงเทพมหานคร: กรมพัฒนาที่ดิน.   

กรมโรงงานอุตสาหกรรม. 2553. ฐานข�อมูลรายชื่อโรงงานท่ีได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการ ณ  
สิ้นป% 2553 [ซีดีรอม]. กรุงเทพมหานคร: ศูนย)สารสนเทศโรงงานอุตสาหกรรม. 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. “คู�มือแนวทางการใช�เกณฑ8อ�างอิง น้ําหนัก ส�วนสูง เพื่อประเมิน
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็กไทย พ.ศ. 2543”. โรงพิมพ)องค)การทหารผ<านศึก. 

กรมอุตุนิยมวิทยา, 2544 แผนท่ีทิศทางพายุในประเทศไทย. 
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ).  2535. พระราชบัญญัติสงวนและคุ �มครองสัตว8ปBา พ.ศ. 2535.  
กรมป/าไม1, กระทรวงเกษตรและสหกรณ).  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล<ม 109 ตอนที่ 15  
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธุ) พ.ศ.2535. 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม. 2546. บัญชีแนบท1ายกฎกระทรวง กําหนดให1สัตว)ป/าบางชนิดเปHน
สัตว)ป/าคุ1มครอง พ.ศ. 2546 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล<ม 120 ตอนที่ 74 ก 
วันที่ 1 สิงหาคม 2546. 

การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย. 2554. สรุปผลข�อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจุฬาภรณ8
และเขื่อนห�วยกุ�ม ประจําป% 2554. ฝ/ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย 

การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย. 2553. รายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟNาพลังน้ํา 
ขนาดเล็ก ท�ายเขื่อนจุฬาภรณ8 ฉบับปรับปรุงคร้ังท่ี 1. การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย. 

การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย. 2556. สรุปผลข�อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนจุฬาภรณ8
และเขื่อนห�วยกุ�ม ประจําป% 2556. ฝ/ายบํารุงรักษาโยธา การไฟฟLาฝ/ายผลิตแห<งประเทศไทย 

การไฟฟLาส<วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ. 2557. จํานวนผู�ใช�ไฟฟNาและจําหน�ายกระแสไฟฟNา จําแนกตาม
ประเภทผู�ใช�ของอําเภอคอนสาร ป% 2555. การไฟฟLาส<วนภูมิภาคจังหวัดชัยภูมิ 

เกษม  จันทร) แก1 ว .  2539 .  หลักการจัดการ ลุ� มน้ํ า .  ภาควิ ชาอนุ รั กษวิ ทยา  คณะวนศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), กรุงเทพฯ. 

ซุกรี หะยีสาแม. 2551 นิเวศวิทยาของปลา: ทฤษฏีและการประยุกต�ใช�.  ปOตตานี. มหาวิทยาลัย             

สงขลานครินทร),  คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี. 

เทศบาลตําบลทุ<งลุยลาย. 2556. แผนพัฒนาตําบลสามป% พ.ศ. 2557-2559. เทศบาลตําบลทุ<งลุยลาย 

ตําบลคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. (อัดสําเนา) 

ธัญญา จ่ันอาจ.  2546.  คู�มือสัตว8สะเทินน้ําสะเทินบกในเมืองไทย. ด<านสุทธาการพิมพ) จํากัด, กรุงเทพฯ. 

นริศ ภูมิภาคพันธ). 2543. การจัดการสัตว8ปBา. ภาควิชาชีววิทยาป/าไม1 คณะวนศาสตร) มหาวิทยาลัย  

เกษตรศาสตร), กรุงเทพฯ. 
บุญรัตน) จันทร)สว<าง ทัศนีย) ภูพิพัฒน) พนม สอดศุข สุริยา ทานุสทัศน) และเพียงใจ แก1วจรูญ. 2534. 

การสํารวจประชากรปลาในอ�างเก็บน้ําเขื่อนจุฬาภรณ8 จ.ชัยภูมิ.   
วิทย) ธารชลานุกิจ. 2553. การจัดการทรัพยากรสัตว8น้ํา. เอกสารประกอบการสอนวิชา 951541 การจัดการ

สิ่งแวดล1อมแบบผสมผสาน. วิทยาลัยสิ่งแวดล1อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร).  

วโิรจน) นุตพันธุ).  2544.  ลายงูไทย.  อมรินทร)พร้ินติงแอนด)พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน), กรุงเทพฯ. 

                   .  2544.  สัตว8สะเทินน้ําสะเทินบกในประเทศไทย.  อมรินทร)พร้ินติง แอนด) พับลิชช่ิง จํากัด 

(มหาชน), กรุงเทพฯ. 
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สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 2552ก. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน กิจกรรมการประเมินปริมาณ
ผลผลิตสัตว8น้ําต�อหน�วยลงแรงประมงในแม�น้ําชี ประจําป%งบประมาณ 2552 จังหวัดชัยภูมิ.  

สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด.  

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 2552ข. รายงานประจําป% 2552. ศูนย)วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด     

นครราชศรีมา, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด.  

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 2553. รายงานประจําป% 2553. ศูนย)วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด       

นครราชศรีมา, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด.  

สถานีประมงน้ําจืดจังหวัดชัยภูมิ 2554. สรุปผลการปฏิบัติงานประจําป%งบประมาณ 2554. ศูนย)วิจัย

และพัฒนาประมงน้ําจืดนครราชศรีมา, สํานักวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด.  

สถิต วัชรกิตติ. 2525. การสํารวจทรัพยากรปBาไม�; An introduction to forest resource inventory.  

ภาควิชาการจัดการป/าไม1 คณะวนศาสตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร), กรุงเทพฯ. 

สมาคมอนามัยแห<งประเทศไทย. “ปฏิทินสาธารณสุขพุทธศักราช 2552 หน�า 320-321 สถานการณ8
สุขภาพเด็กนักเรียน 2550(%)” พิมพ)ที่โรงพิมพ)ห1างหุ1นส<วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย) 

ถนนลาดหญ1า เขตคลองสาน กรุงเทพฯ. 

สามัคคี บุญยะวัฒน). 2539. การจัดการลุ�มน้ําประยุกต8 . ภาควิชาอนุ รักษวิทยา คณะวนศาสตร). 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร). กรุงเทพฯ. 

สํานักงบประมาณ. 2553. อัตราราคาต�อหน�วย เล�มท่ี 1. สํานักมาตรฐานงบประมาณ.(www.bb.go.th) 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม. 2540. รายงานการประชุมเพื่อจัด
สถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย. ฝ/ายทรัพยากรชีวภาพ กองประสานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม. 
บริษัท อินทิเกรต โปรโมชัน เทคโนโลยี จํากัด. กรุงเทพฯ. 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม. 2548. มติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข�องกับ
การกําหนดชั้นคุณภาพลุ�มน้ํา. กลุ<มงานประสาน 1 กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล1อม. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล1อม. 

สํานักงานพาณิชย)จังหวัดชัยภูมิ. 2557. ดัชนีราคาผู�บรโิภค. (http: //www.moc.go.th/chaiyaphom). 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ. 2555. รายงานประจําป% พ.ศ. 2555 (http: //cpho.moph.go.th/wp) 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ. 2556. รายงานประจําป% พ.ศ. 2556 (http: //cpho.moph.go.th/wp) 

สํานักงานสาธารณสุขอําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ. 2556. การพัฒนาเครือข�ายปฐมภูมิตามเกณฑ8
มาตรฐานคุณภาพเครือข�ายปฐมภูมิ. 

สุขุม เร1าใจ. 2553. การบริหารแหล�งน้ําจืดเพื่อการอนุรักษ8ทรัพยากรประมง. เอกสารประกอบการสอน. 

ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร).  
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องค)การบริหารส<วนตําบลโนนทอง. 2556. แผนพัฒนาตําบลสามป% พ.ศ. 2557-2559.  องค)การบริหาร

ส<วนตําบลโนนทอง อําเภอเกษตรสมบูรณ) จังหวัดชัยภูมิ. (อัดสําเนา) 

APHA, AWWA, & WEF. 2009.  Standard Methods for the Examination of Water and Wastwater.  

(18th ed.).  Wash.D.C.: American Public Health Publisher, Inc., 

Charles M.F.  2001.  A photographic guide to mammals of Thailand & South-east Asia.       

Asia Books Co., Ltd. 

Duengkae, P.  1998.  Wild mammals in Thailand.  Office of Environmental Policy and Planning. 

Fisher, R.A., A.S. Corbet and C.B.Williams. 1943. The relation between the numbers of individuals 
in a random sample of an animal population. J.Anim. Ecol. 12:42-58. 

IUCN. 2013. IUCN Red List of Threatened Species. (http://www.iucnredlist.org) 

IUCN.  2014.  IUCN Red list of threatened species 2014.2.  International Union for Conservation of 

Nature and Natural resources. http://www.iucnredlist.org <Accessed November 2011>. 

King, B., M. Woodcock and E.C. Dickinson.  1975.  A Guide to the birds of South-east Asia.  William 

Collins Sons & Co., Ltd., Glasgow. 

Lekagul, B. and J.A. McNeely.  1977.  Mammals of Thailand. 4, Old Custom House Lane, Bangkok. 

Lekagul, B. and P.D. Round.  1991.  A field guide to the birds of Thailand.  Saha Karn Bhaet Co., 

Ltd., Bangkok. 

Merel J. C., P. P. Van Dijk, J. Nabhitabhata and K. Thirakhupt.  1998.  A photographic guide to 
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Pettingill, O.S.  1969.  A laboratory and field manual of Ornithology.  Buress Publishing Company, 
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