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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ก 

 สารบัญ 
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) 
โครงการปรบัปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบ่ี-ลําภูรา  

(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมเตมิ) 
หนา 

บทที่ 1 บทนํา 
1.1 เหตุผลความจําเปนในการดําเนินโครงการ 1-1 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 1-1 
1.3 ที่ต้ังโครงการ 1-1 
1.4 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-2 
1.5       วัตถปุระสงคของการศึกษา 1-2 
1.6 ขอบเขตการศึกษาทางวิชาการ 1-2 
1.7 ขอบเขตพื้นทีศึ่กษา 1-3 
 1.7.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 1-3 
 1.7.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 1-4 
 1.7.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 1-4 
 1.7.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต  1-4 

 
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ต้ังและลักษณะโครงการ 2-1 
 2.1.1 ที่ต้ังโครงการ 2-1 
 2.1.2 ลักษณะโครงการ 2-3 
2.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา 2-3 
 2.2.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ 2-3 
 2.2.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 2-6 
2.3 ชุมชนและพืน้ที่ออนไหว 2-6 
 2.3.1 ชุมชนและพืน้ที่ออนไหวตลอดพื้นที่โครงการ 2-6 
 2.3.2 ชุมชนและพืน้ที่ออนไหวในพืน้ที่ศึกษา 2-6 
2.4 ชนิดของเสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 2-6 
2.5 สนามแมเหล็กไฟฟา และขอกําหนด (Criteria) ที่ใชในการออกแบบระบบสงไฟฟา 2-7 
2.6 ขั้นตอนและวิธีการกอสราง 2-20 
2.7 การกอสรางระบบโครงขายไฟฟาในพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 2-22 
2.8 ที่พักคนงาน 2-22 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ข 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 
3.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 3-1 
 3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 3-1 
 3.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว 3-2 
 3.1.3 อุตุนิยมวิทยา  3-13 
 3.1.4 เสียง 3-18 
 3.1.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 3-20 
 3.1.6 คุณภาพน้ําผิวดิน 3-22 
 3.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 3-38 
3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 3-51 
 3.2.1 ทรัพยากรปาไม 3-51 
 3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 3-61 
 3.2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3-68 
3.3       คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 3-91 
 3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 3-91 
 3.3.2   สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 3-94 
 3.3.3 การคมนาคมขนสง 3-96 
 3.3.4   พลังงาน 3-101 
 3.3.5  การผลิตและการบริการสําคัญ 3-102 
3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 3-104 
 3.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 3-104 
 3.4.2 การสาธารณสุข 3-119 
 3.4.3 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 3-123 
 3.4.4 โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 3-126 
 

บทที่ 4 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
4.1 หลักการและเหตุผล 4-1 
4.2 วัตถุประสงค 4-1 
4.3 พื้นที่ดําเนินงาน 4-2 
4.4 ผูมีสวนไดเสีย 4-2 
4.5 แนวทางและกิจกรรมในการดําเนินงาน 4-4 
4.6 ผลการดําเนินงาน 4-5 
 4.6.1    การดําเนินงานประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  4-5 
 4.6.2  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 4-11 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ค 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

4.7 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูมีสวนไดเสียจากการจัดกิจกรรม 
การมีสวนรวมของประชาชน 4-31 

4.8 สรุปประเด็นปญหา ขอหวงกงัวล และขอเสนอแนะของกลุมมีสวนไดเสีย 4-35 
 

บทที่ 5 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  
5.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 5-4 

5.1.1 สภาพภูมิประเทศ 5-4 
5.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว 5-4 
5.1.3 อุตุนิยมวิทยา 5-5 
5.1.4 เสียง 5-6 
5.1.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 5-11 
5.1.6 คุณภาพน้ําผิวดิน 5-12 
5.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 5-13 

5.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 5-14 
5.2.1 ทรัพยากรปาไม 5-14 
5.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 5-15 
5.2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา 5-18 

5.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 5-19 
5.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 5-19 
5.3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 5-20 
5.3.3 การคมนาคมขนสง 5-20 
5.3.4 พลังงาน 5-22 
5.3.5 การผลิตและการบริการสําคัญ 5-23 

5.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 5-23 
5.4.1 เศรษฐกิจและสังคม 5-23 
5.4.2 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 5-25 
5.4.3 โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 5-25 

5.5 การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 5-26 
 5.5.1    การกล่ันกรองโครงการ (Screening) 5-26 
 5.5.2    การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 5-34 
 5.5.3    การประเมินผลกระทบหรือการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ 
            (Assessment) 5-35 
5.6  สรุปผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 5-47 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ง 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทที่ 6 แผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 6-2 
6.2 แผนปฏิบัติการดานเสียง 6-3 
6.3 แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน  และคุณภาพน้ําผิวดิน 6-6 
6.4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 6-8 
6.5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 6-11 
6.6 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 6-13 
6.7 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 6-15 
6.8 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 6-17 
6.9 แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 6-21 
6.10 สรุปงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม 6-23 
6.11 สรุปผลการศึกษา มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 6-23 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก 2-ก อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล 
ภาคผนวก 3-ก สภาพแวดลอมปจจุบัน 
ภาคผนวก 3-ข ใบรายงานผลการตรวจวัดเสียง 
ภาคผนวก 3-ค เอกสารการข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการและเอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด 
ภาคผนวก 3-ง ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
ภาคผนวก 3-จ การกําหนดคา C-factor และ Pfactor สําหรับหนวยแผนท่ีการใชที่ดิน 1 : 50,000 
ภาคผนวก 3-ฉ ใบรายงานผลการวิเคราะหตัวอยางดิน 
ภาคผนวก 3-ช  กฎกระทรวง 
ภาคผนวก 3-ซ  เอกสารการขออนุญาตเขากระทําการเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการ 

ภายในเขตปาสงวนแหงชาต ิ
ภาคผนวก 3-ฌ ผลการสํารวจสัตวปา  
ภาคผนวก 3-ญ แบบสอบถามครัวเรือน 
ภาคผนวก 3-ฎ ผลการวิเคราะหแบบสอบถามครัวเรือน 
ภาคผนวก 4-ก รายชื่อกลุมเปาหมาย 
 - การประชุมรับฟงแสดงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงแสดงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรุปผลการศึกษา) 
ภาคผนวก 4-ข แผนการดําเนนิงานการมีสวนรวมของประชาชน 
ภาคผนวก 4-ค เอกสารและสื่อประชาสัมพันธ 
 - มูลลงเว็บสํานักนายก 
 - เอกสารสรุปขอมูลโครงการ 
 - โปสเตอรเชิญชวนรวมแสดงความคิดเห็น 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา จ 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

 - ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงแสดงความคิดเห็นของประชาชน 
 - ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงแสดงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 

(ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงแสดงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  
  (สรุปผลการศึกษา) 
 - เอกสารประกอบการประชุม 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
 - เอกสารแผนพบั 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
 - บอรดนิทรรศการ 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
 - Power Point ประกอบการบรรยาย 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
 - รายงานสรุปผลการประชุมรบัฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
ภาคผนวก 4-ง ลายมือชื่อของผูเขารวมประชุม 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - ลายมือชื่อของผูเขารวมประชุม ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบานทรายขาว  

ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
 - การประชุมกลุมยอย 
 - ลายมือชื่อของผูเขารวมประชุม ณ มัสยิดบานหวยลึก ตําบลทรายขาว 

อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
 - ลายมือชื่อของผูเขารวมประชุม ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบานทรายขาว  

ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 
ภาคผนวก 4-จ ตารางผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบแสดงความคิดเห็น 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
 - การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่2 (สรปุผลการศึกษา) 
ภาคผนวก 5-ก สถิติอุบัติเหตุ  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ฉ 

สารบัญรูป 
หนา 

รูปที่ 1.3-1   แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 1-6 
รูปที่ 1.3-2   แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา สวนที่พาดผานพื้นที ่

ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 360 เมตร 1-7 
รูปที่ 2.1.1-1  พื้นที่เขตการปกครองทีแ่นวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา พาดผาน 2-2 
รูปที่ 2.2.1-1   แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม 2-8 
รูปที่ 2.2.1-2  การจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา 2-9 
รูปที่ 2.2.2-1   พื้นที่ศึกษาในบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ 
 ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 2-10 
รูปที่ 2.3-1   ตําแหนงพื้นทีอ่อนไหวตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา 2-14 
รูปที่ 2.4-1   ลักษณะเสาไฟฟาแรงสูงที่ใชในเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา 2-18 
รูปที่ 2.4-2   การวางเสาในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  2-18 
รูปที่ 2.4-3  รูปตัดตามแนวยาว (Plan & Profile)  ของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
 ชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 2-19 
รูปที่ 2.6-1  แสดงขั้นตอนและวิธีการกอสราง 2-24 
รูปที่ 2.7-1   ผังแสดงหลักเกณฑการใชประโยชนที่ดินในเขตระบบโครงขายไฟฟา 2-25 
รูปที่ 3.1.1-1    สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ศึกษา 3-4 
รูปที่ 3.1.2-1    ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่ศึกษา 3-5 
รูปที่ 3.1.2-2 แผนทีแ่สดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ. 2549 3-6 
รูปที่ 3.1.2-3 แสดงตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 3-11 
รูปที่ 3.1.2-4 แผนทีแ่สดงบรเิวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย พ.ศ. 2548 3-12 
รูปที่ 3.1.5-1  ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา 3-21 
รูปที่ 3.1.6-1   ตําแหนงสถานเีก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ํา  
 บริเวณพื้นที่ศึกษา 3-23  
รูปที่ 3.1.7-1  ทรัพยากรดินและสถานีเก็บตัวอยางดินเพื่อศึกษาคุณสมบัติของดิน 
 บริเวณพื้นที่ศึกษา เก็บตัวอยางดินวันที่ 8 มกราคม 2557 3-39 
รูปที่ 3.1.7-2  ระดับการสูญเสียดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ของกรมพัฒนาทีดิ่น 3-50 
รูปที่ 3.2.1-1    แปลงตัวอยางที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม 3-52 
รูปที่ 3.2.1-2 แสดงบริเวณพื้นที่สํารวจปาในพื้นท่ีศึกษาของโครงการปรบัปรุงระบบ 
 โครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา  
 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม)  3-55 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ช 

สารบัญรูป (ตอ) 
หนา 

รูปที่ 3.2.1-3    พื้นที่สํารวจปาไมบริเวณพื้นที่ศึกษา 3-56 
รูปที่ 3.3.1-1   การใชประโยชนที่ดินในพื้นทีศึ่กษา บริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา  
 สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม และบริเวณใกลเคียง 3-93 
รูปที่ 3.3.3-1   โครงขายถนนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณที่พาดผานพื้นที ่
 ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  3-98 
รูปที่ 3.4.1-1  พื้นที่ศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม 3-106 
รูปที่ 3.4.1-2  แสดงลักษณะการต้ังบานเรือนของชุมชน 3-109 
รูปที่ 3.4.2-1  สถานบริการท่ีอยูใกลพื้นที่ศึกษาปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 3-121 
รูปที่ 3.4.3-1  ตําแหนงแหลงทองเที่ยวบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา 3-125 
รูปที่ 3.4.4-1  แสดงแหลงโบราณสถานบริเวณใกลเคียงแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา  
 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 3-128 
รูปที่ 4.3-1    แสดงพื้นที่ดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 4-3 
รูปที่ 4.6-1    ส่ือส่ิงพิมพและปายประชาสัมพันธโครงการ (ระยะที่ 1) 4-7 
รูปที่ 4.6-2    การประชาสัมพันธโครงการผานส่ืออินเตอรเน็ต/Social Media (ระยะที่ 1) 4-7 
รูปที่ 4.6-3    การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงานและสถานที่สําคัญในชุมชน 
 (ระยะที่ 1) 4-8 
รูปที่ 4.6-4    ส่ือส่ิงพิมพและปายประชาสัมพันธโครงการ (ระยะที่ 2) 4-10 
รูปที่ 4.6-5    การประชาสัมพันธโครงการผานส่ืออินเตอรเน็ต/Social Media (ระยะที่ 2) 4-10 
รูปที่ 4.6-6    การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงานและสถานที่สําคัญในชุมชน 4-11 
รูปที่ 6.2-1 สถานีตรวจวัดเสียง 6-5 
รูปที่ 6.4-1   รูปภาพแสดงการทําคันดินกั้นน้ําและการปลูกหญาแฝกตามแนว 6-10 
รูปที่ 6.7-1  ขั้นตอนการดําเนินการกรณีมเีรื่องรองเรียน 6-19 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ซ 

สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางท่ี 2.1.1-1  พื้นที่เขตการปกครองทีร่ะบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา พาดผาน 2-1 
ตารางท่ี 2.5-1 ขอกําหนด (Criteria) ที่ใชในการออกแบบระบบสงไฟฟา 2-7 
ตารางท่ี 2.3-1  หมูบานในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 2-11 
ตารางท่ี 2.3-2   พื้นที่ออนไหวบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาในระยะ 500 เมตร 2-12 
ตารางท่ี 2.6-1 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาในพื้นท่ีทั่วไป 2-26 
ตารางท่ี 3.1.2-1  ขอมูลการเกิดแผนดินไหวทีสํ่าคัญของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 3-7 
ตารางท่ี 3.1.3-1  ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
 จังหวัดกระบ่ี 3-16 
ตารางท่ี 3.1.3-2  ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
 จังหวัดตรัง 3-17 
ตารางท่ี 3.1.4-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ  3-19 
ตารางท่ี 3.1.6-1  ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 3-24 
ตารางท่ี 3.1.6-2  แหลงน้ําที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน 3-25 
ตารางท่ี 3.1.6-3  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแนวสายทางงานศึกษาทบทวนรายละเอียด 
 ความเหมาะสมออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม)  
 เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2557 (ตัวแทนฤดูแลง) 3-35 
ตารางท่ี 3.1.6-4  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแนวสายทางงานศึกษาทบทวนรายละเอียด 
 ความเหมาะสมออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม)  
 เม่ือวันที่ 24-25 เมษายน 2557 (ตัวแทนฤดูฝน) 3-36 
ตารางท่ี 3.1.6-5  ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองทรายขาว และคลองพรุพ ี 
 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2557 3-37 
ตารางท่ี 3.1.7-1  การประเมินความอุดมสมบูรณจากการวิเคราะหคาคุณสมบัติดินโดยใชเกณฑ 
 ของกรมพัฒนาท่ีดิน 3-41 
ตารางท่ี 3.1.7-2    การจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 3-42 

ตารางท่ี 3.1.7-3    แสดงคาความยาวของความลาดเท(λ)ที่ใชกับชั้นความลาดชันตามแผนที่ 
กลุมชุดดิน 3-43 

ตารางท่ี 3.1.7-4   แสดงคาปจจัยรวม LS-factor ของชัน้ความลาดชันตามแผนท่ีกลุมชุดดิน 3-43 
ตารางท่ี 3.1.7-5    การจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 3-44 
ตารางท่ี 3.1.7-6 ทรัพยากรดินในพื้นที่ศึกษาจากกึ่งกลางรวมหัวทายแนวเขตระบบ 

โครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษ ดานละ 500 เมตร 3-44 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.1.7-7   คุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (สํารวจและเก็บตัวอยางดิน 
ในวันที่  8  มกราคม  2557) 3-47 

ตารางท่ี 3.1.7-8 การจําแนกระดับการสูญเสียดินในพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-48 
ตารางท่ี 3.1.7-9 อัตราการชะลางพังทลายของดินบริเวณจุดเก็บตัวอยางดินของโครงการ 3-49 
ตารางท่ี 3.2.1-1  จํานวนแปลงทดลองชั่วคราวที่ใชในการสํารวจแจงนับไมในพื้นทีโ่ครงการ 
 ปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา  

(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) 3-53 
ตารางท่ี 3.2.1-2  ชนิดไมที่พบในพื้นทีโ่ครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กโิลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) 3-58 
ตารางท่ี 3.2.1-3  ชนิดไมหวงหาม ที่พบในพื้นที่โครงการปรบัปรุงระบบโครงขายไฟฟา  

115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) 3-58 
ตารางท่ี 3.2.1-4  ความหนาแนนไมใหญ ลูกไมและกลาไม ในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบ 
 โครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปา 
 อนุรักษเพิ่มเติม) 3-59 
ตารางท่ี 3.2.1-5  ปริมาตรไมในพื้นที่โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
 กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) 3-60 
ตารางท่ี 3.2.1-6 ชนิดไมเดนตามคาดัชนีความสําคัญของไมใหญในพืน้ที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 3-61 
ตารางท่ี 3.2.2-1   จํานวน และสัดสวนของชนิดสัตวปาที่สํารวจพบ  3-65 
ตารางท่ี 3.2.2-2  สถานภาพสัตวปาแตละกลุมบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  3-66 
ตารางท่ี 3.2.3-1  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 3-80 
ตารางท่ี 3.2.3-2    ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 3-82 
ตารางท่ี 3.2.3-3    สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูแลง 
 (เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 3-83 
ตารางท่ี 3.2.3-4   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ําในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 3-84 
ตารางท่ี 3.2.3-5    ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน  
 (เม่ือวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 3-85 
ตารางท่ี 3.2.3-6    ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน 
 (เม่ือวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 3-88 
ตารางท่ี 3.2.3-7   สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝน 
  (เม่ือวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 3-89 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.2.3-8    ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ําในชวงฤดูฝน  
 (เม่ือวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 3-90 
ตารางท่ี 3.3.1-1  การใชที่ดินในพื้นที่จากแนวก่ึงกลางรวมระยะหัวทายแนวเขตระบบ 
 โครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม ดานละ 500 เมตร  
 และดานละ 25 เมตร 3-92 
ตารางท่ี 3.3.2-1    ขอมูลการผลิตและจําหนายน้ําประปาของสํานักงานประปาสวนภูมิภาค 
 จังหวัดกระบ่ี 3-96 
ตารางท่ี 3.3.3-1  ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป บนทางหลวงหมายเลข 4 ระหวาง 
 ป พ.ศ. 2551-2555 3-99 
ตารางท่ี 3.3.3-2   ปริมาณการจราจรบนทางหลวง ในหนวย PCU 3-100 
ตารางท่ี 3.3.3-3   ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแตละประเภท 3-100 
ตารางท่ี 3.3.3-4    คามาตรฐานสําหรับจําแนกสภาพการจราจรในอนาคต 3-100 
ตารางท่ี 3.3.3-5   สภาพการจราจรบนทางหลวงในปจจุบัน 3-101 
ตารางท่ี 3.4.1-1  สถิติประชากรตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ป 2550-2555 3-108 
ตารางท่ี 3.4.2-1    จํานวนผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรคจากของโรงพยาบาล 
 สงเสริมสุขภาพ ตําบลบานทรายขาว พ.ศ. 2554-2556        3-122         
ตารางท่ี 3.4.2-2 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
 จําแนกตามสาเหตุการปวย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
 ตําบลบานทรายขาว  พ.ศ. 2554-2556 3-123 
ตารางท่ี 3.4.4-1   แหลงโบราณสถานที่อยูในพืน้ที่ศึกษาบริเวณใกลเคียงแนวเขตระบบ 
 โครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 3-127 
ตารางท่ี 4.5-1   กิจกรรมการดําเนินงานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 และผูมีสวนไดเสีย 4-5 
ตารางท่ี 4.6-1    ส่ือประชาสัมพันธและวิธีการ/ชองทางการประชาสัมพันธโครงการ ระยะที่ 1 4-6 
ตารางท่ี 4.6-2    ส่ือประชาสัมพันธและวิธีการ/ชองทางการประชาสัมพันธโครงการ (ระยะที่ 2) 4-9 
ตารางท่ี 4.6-2  รายละเอียดกิจกรรมการพบปะหารือผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เก่ียวของ 4-13 
ตารางท่ี 4.6-3  แสดงจํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที ่1 4-16 
ตารางท่ี 5.1.4-1 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการกอสรางในแตละประเภทกิจกรรม 
 กอสราง (ระดับเสียงที่ระยะหางจากแหลงกําเนิด 15 เมตร) 5-6 
ตารางท่ี 5.1.4-2 พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงจากกิจกรรม 
 การกอสรางฐานรากของเสาไฟฟาแรงสูง 5-9 
ตารางท่ี 5.1.4-3 ตัวปรับคาระดับเสียงในการคํานวณระดับการรบกวน 5-10 
ตารางท่ี 5.1.4-4 ผลการคาดการณคาระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการกอสรางโครงการ  

ในระยะกอสราง 5-11 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 5.2.2-1   ผลกระทบที่อาจเกิดตอสัตวปาในระยะกอสราง 5-16 
ตารางท่ี 5.2.2-2  ผลกระทบตอสัตวปาในระยะดําเนินการ  5-18 
ตารางท่ี 5.3.3-1    สภาพการจราจรบนทางหลวงในระยะกอสราง 5-22 
ตารางท่ี 5.5.1-1  การกําเนิดและการปลอยของเสียและส่ิงคุกคามสุขภาพ ในระยะกอสราง  
 และระยะดําเนินการ 5-33 
ตารางท่ี 5.5.3-1  เกณฑในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 5-37 
ตารางท่ี 5.5.3-2    ระดับการรับสัมผัส ของประชาชนท่ัวไป สําหรับ น้ําเสียและเสียง 5-38 
ตารางท่ี 5.5.3-3  ระดับการรับสัมผัส ของพนักงานในโครงการ (เสียง) 5-38 
ตารางท่ี 5.5.3-4  เกณฑการประมาณความถี่การไดรับสัมผัส 5-39 
ตารางท่ี 5.5.3-5  การจัดโอกาสเส่ียงที่จะเกิดผลกระทบ/การสัมผัส (Likelihood) 5-39 
ตารางท่ี 5.5.3-6 เกณฑการพิจารณาการจัดระดับผลกระทบตอสุขภาพประชาชนทั่วไป  
 เม่ือเปนมลพิษทางน้ํา หรือเสียง 5-39 
ตารางท่ี 5.5.3-7  เกณฑการพิจารณาระดับผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน 5-40 
ตารางท่ี 5.5.3-8 เกณฑการวิเคราะหโอกาสเส่ียงการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Likelihood)   
 ดานทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเศรษฐกิจ การจราจร การสาธารณสุข และอื่นๆ 5-40 
ตารางท่ี 5.5.3-9 เกณฑการวิเคราะหความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา  
 (Severity of consequence) ดานการเจ็บปวย 5-41 
ตารางท่ี 5.5.3-10 เกณฑการวิเคราะหความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา  
 (Severity of Consequence) ดานทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเศรษฐกิจ  
 การจราจร การสาธารณสุข และอื่นๆ 5-42 
ตารางท่ี 5.5.3-11 ตารางเมตริกซความเส่ียงตอสุขภาพ (Health Risk Matrix)  5-42 
ตารางท่ี 5.5.3-12  ตารางแสดงระดับของความเสี่ยงและคํานิยาม 5-43 
ตารางท่ี 5.5.3-13  การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบ 
 ในระยะกอสราง 5-44 
ตารางท่ี 5.5.3-14  การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบ 
 ในระยะดําเนินการ 5-46 
ตารางท่ี 5.6-1   ระดับผลกระทบของโครงการที่มีตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมแตละปจจัย 5-47 
ตารางท่ี 6.10-1  งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม 6-24 
ตารางท่ี 6.10-2  แผนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข 
 ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 6-24 
ตารางท่ี 6.11-1    ตารางสรุปมาตรการทั่วไปของโครงการปรบัปรุงระบบโครงขายไฟฟา  

115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม)  
ต้ังอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 6-25 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 6.11-2  ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะกอสราง  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) ต้ังอยูที่ ตําบลทรายขาว  
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 6-27 

ตารางท่ี 6.11-3  ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ระยะดําเนินการ  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) ต้ังอยูที่ ตําบลทรายขาว  
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  6-31 

ตารางท่ี 6.11-4  ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) ต้ังอยูที่ ตําบลทรายขาว  
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  6-32 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)  
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

 

สารบัญ  หนา ฐ 

สารบัญภาพ 
หนา 

ภาพท่ี 3.1.4-1   สถานีตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่ศึกษาในวันที่ 13-16 กันยายน 2557 3-19 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  เหตุผลความจําเปนในการดําเนินโครงการ 
 

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา เปนสวนหนึ่งของโครงการปรับปรุง
และขยายระบบสงไฟฟาที่เส่ือมสภาพตามอายุการใชงานระยะที่ 1 : สวนสายสงไฟฟาแรงสูง ซึ่งไดรับอนุมัติ 
จากคณะรัฐมนตรี (ครม.) แลวเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้เพื่อใหการสงกระแสไฟฟาไปสูประชาชน  
มีประสิทธิภาพเพียงพอตอความตองการของประชาชน และเสริมสรางความมั่นคงในระบบไฟฟาของประเทศ 
ควบคูกับการดูแลสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอม เพื่อใหพลังงานไฟฟาเปนพลังงานท่ีสรางความสุขใหแกคนไทย 
เขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา เปนสายสงที่เริ่มจายไฟฟาต้ังแต ป พ.ศ. 2507 ซึ่งมีอายุ
การใชงานประมาณ 50 ป จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงสายสงซึ่งมีการเส่ือมสภาพ ตามอายุการใชงาน ทั้งนี้ 
เพื่อลดปญหาความสูญเสียท่ีเกิดจากไฟฟาดับ เพราะสายสงเกิดการชํารุดเสียหาย และเพื่อเพิ่มความสามารถ
ของสายสงใหจายไฟฟาไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนการเพ่ิมระดับคาความมั่นคงและความ
เชื่อถือไดของระบบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จึงมีแผนปรับปรุงสายสงนี้ 

ทั้งนี้โครงการตองศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination : IEE) เฉพาะสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ชวง สําหรับใชเปน
เอกสารประกอบการขอใชพื้นที่ตอกรมปาไม 
 
1.2  วัตถุประสงคของโครงการ  
 

1.2.1 เพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงและขยายระบบสงไฟฟาที่เส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน 
ระยะที่ 1 : สวนสายสงไฟฟาแรงสูง  

1.2.2 เพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา ไดอยางมั่นคงปลอดภัย และไดมาตรฐาน และ
เปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟาและลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบ
ผลิตและจําหนายไฟฟา และยังทําใหภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นตอระบบพลังงานไฟฟาของประเทศไทย 
ที่จะมีปริมาณเพียงพอในการรองรับการขยายการลงทุน 
  
1.3 ที่ต้ังโครงการ 
 

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีระยะทางประมาณ  84.7 
กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงกระบี่ ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา ตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1 
โดยแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขต 
ปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรตระยะทาง 360 เมตร ซึ่งอยูในทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอ
คลองทอม จังหวัดกระบ่ี ดังแสดงในรูปที่ 1.3-2   
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1.4 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน  
 

แนวสายสงของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบ่ี-ลําภูรา มีระยะทางยาว 
84.7 กิโลเมตร โดยมีบางสวนพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา
และปาชองขี้แรต ทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี เปนระยะทาง 360 เมตร การกอสราง
ของโครงการฯ จึงเขาขายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 
(Initial Environmental Examination : IEE) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการขออนุญาตใชพื้นที่ตอ
กรมปาไม ทั้งนี้เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการกําหนด
ประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตาม
มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537)  

 
1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 

1.5.1 ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
เสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อใชเปนเอกสาร
ประกอบการขอใชประโยชนพื้นที่ตอกรมปาไม 

1.5.2 จัดใหมีกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย และรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน ในขั้นการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนของโครงการ 
 
1.6 ขอบเขตการศึกษาทางวิชาการ  
 

การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 
115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) จะดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมและ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2550 โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้  

1) ศึกษารายละเอียดโครงการ เชน ที่ต้ังโครงการและสภาพภูมิประเทศบริเวณใกลเคียง  
ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ เปนตน เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณา
ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ 
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2) ศึกษาสภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอมปจจุบันของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ ทั้งโดยตรงและโดยออม ใน 4 หัวขอหลัก คือ ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

3) จัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี
สวนไดเสียตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป 2550 และแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน 
และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จัดทําโดย
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

4) ศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน
แตละประเด็น ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อนําไปพิจารณากําหนดมาตรการปองกัน แกไข และ 
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

5) เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการเฝาระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

6)    จัดทําแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม  
 

1.7 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
 
 ในการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : 
IEE) ของโครงการ มีขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) และพื้นที่ใกลเคียงในระยะไมนอยกวา 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา รวมถึง
ระยะหัวทายแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่อนุรักษเพิ่มเติมอีกดานละ 500 เมตร โดยพื้นที่
ดังกลาวอยูในเขตทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยางไรก็ตามในการศึกษาสภาพ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมปจจุบัน ใน 4 หัวขอหลัก คือ ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต จะมุงเนนบริเวณท่ีแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันบางปจจัยได
ทําการศึกษาครอบคลุมตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการระยะทาง 84.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของแตละปจจัยส่ิงแวดลอมดังนี้ 
 
 1.7.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 

1) สภาพภูมิประเทศ มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมในพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบี่ และ 
จังหวัดตรัง 

2) ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว มีขอบเขตการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิตาม แนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดตรัง 

3) ภูมิอากาศ /อุ ตุนิยมวิทยา มีขอบเขตการศึกษาจากสถานีตรวจวัดอากาศของ  
กรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นท่ีศึกษาโดยใชขอมูลในจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง  

4) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมลําน้ําที่แนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาพาดผานในพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดตรัง 
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5) คุณภาพน้ําผิวดิน เก็บตัวอยางน้ําตามลําน้ําสาธารณะโดยพิจารณาแหลงน้ําที่อยู
ใกลเคียงกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

6) ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน เก็บตัวอยางดินชวงที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

 
1.7.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 

1) ทรัพยากรปาไม มีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่
ศึกษาอื่นตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ที่มีลักษณะเปนพื้นที่ปา ไดแก พื้นที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E) พื้นที่
ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 2 เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานดานปาไม โดยเก็บขอมูลในระยะหางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร สําหรับในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) นั้นจะดําเนินการศึกษา
ออกเปน 2 พื้นที่ ไดแก (1) พื้นที่ตามความกวางของเขตระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 50 เมตร เปน
ระยะทาง 360 เมตร (ตามระยะทางที่พาดผานปา C) (2) พื้นที่ศึกษาในระยะดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลาง
แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 

2) ทรัพยากรสัตวปา มีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟา ตลอดทั้งแนวโครงการ และในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) โดยในปา C จะทําการ
สํารวจมากกวา 500 เมตร หากพื้นที่นั้นมีสภาพเปนปาตอเนื่อง ทั้งนี้ จะใชวิธีการเดินสํารวจในแตละพื้นที่ 
และสอบถามจากชาวบาน รวมทั้งศึกษาแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา 

3) นิเวศวิทยาทางน้ํา เก็บตัวอยางน้ําตามลําน้ําสาธารณะโดยพิจารณาแหลงน้ําที่อยู
ใกลเคียงกับพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

 
 1.7.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

1) การใชประโยชนที่ดิน มีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่ ดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่ผานปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของ
โครงการ 

2) สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ มีขอบเขตการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิตามแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟา และในชุมชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

3) การคมนาคม ศึกษาเสนทางคมนาคมหลักเขาสูบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะ
บริเวณที่เปนพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)   

4) พลังงาน ขอบเขตศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน 
5) การผลิตและการบริการสําคัญ มีขอบเขตการศึกษาในภาพรวมครอบคลุมในพื้นที่

จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง และชุมชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) บริเวณทองที่ตําบลทรายขาว 
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 

1.7.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต  
1) สภาพเศรษฐกิจและสังคม ศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ชวงที่แนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาของโครงการพาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ไดแก หมู 1 บานหวยลึก ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี  
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2) การสาธารณสุขและอาชีวอนามัยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมในพื้นที่ทั้งจังหวัดกระบ่ี
และจังหวัดตรัง 

3) ทัศนียภาพและการทองเที่ยว ขอบเขตการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิตามแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาพาดผาน 

4) โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร ขอบเขตศึกษาจากขอมูล
ทุติยภูมิตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน 

อยางไรก็ตามในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนจะทําการประเมินผลกระทบ
เฉพาะในพื้นที่ศึกษาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงาน
โครงกา

 

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

ลอมเบื้องตน (IEE
ครงขายไฟฟา 115 

E) 
 กิโลโวลต กระบี่-ลํลาํภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักกษเพิ่มเติม)                                       

รูปที่ 1.3

                            

3-1   แนวเขต

                            

ตระบบโครงข

                             

ขายไฟฟา 11

                            

5 กิโลโวลต ก

                             

กระบี่-ลําภรูา

                            

 

า 

                                                          

 

  

หนา 1-6 

 



รายงานผ
โครงการป

รูปที่ 1
 

ผลกระทบสิ่งแวดลอ
ปรับปรุงระบบโครง

.3-2  แนวเข
ปาอนุ

อมเบื้องตน (IEE) 
งขายไฟฟา 115 กิ

ขตระบบโคร
นุรักษเพ่ิมเติม

โลโวลต กระบี่-ลําภู

รงขายไฟฟา 1
ม (ปา C) ระย

ภูรา (สวนท่ีพาดผา

115 กิโลโวลต
ยะทาง 360 เม

านพื้นท่ีปาอนุรักษ

ต กระบี่-ลําภู
มตร 

เพิ่มเติม) 

ภรา สวนที่พาาดผานพ้ืนที ่

 

หนา 1-7 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 2-1 

  บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1 ที่ต้ังและลักษณะโครงการ 
 
 2.1.1 ที่ต้ังโครงการ 
  โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีระยะทางตลอด 
แนวโครงการประมาณ 84.7 กิโลเมตร และมีระยะทางในสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  
360 เมตร จากสถานีไฟฟาแรงสูงกระบ่ี ต้ังอยูทองที่ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา ทองที่ตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง ซึ่งจะพาดผาน
พื้นที่บางสวนของ 2 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง รายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ 2.1.1-1 
และแสดงในรูปที่ 2.1.1-1  
 
ตารางที่ 2.1.1-1   พ้ืนที่เขตการปกครองที่ระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา พาดผาน 
 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

 
 
 

กระบี่ 

เหนือคลอง 
คลองขนาน 
ปกาสัย 

คลองทอม 

เพหลา 
คลองทอมใต 
หวยน้ําขาว 
คลองพน 
ทรายขาว 

ตรัง 

สิเกา กะลาเส 

วังวิเศษ 
วังมะปราง 

วังมะปรางเหนือ 
ทาสะบา 

หวยยอด 
นาวง 
บางกุง 
ลําภูรา 

2 จังหวัด 5 อําเภอ 14 ตําบล 
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2.1.2 ลักษณะโครงการ 
 โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ 

ปาอนุรักษเพิ่มเติม) เปนการปรับปรุงสายสงไฟฟา โดยรื้อถอนสายสงไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
วงจรเด่ียว ขนาดสาย 300 MCM AAC ตอเฟส (สายสงเดิม) ออก แลวกอสรางใหมภายในเขตระบบโครงขาย
ไฟฟา (เขตเดินสายไฟฟา) ที่มีอยูเดิม ปจจุบันการควบคุมการสงจายกระแสไฟฟาของสายสง 115 กิโลโวลต 
กระบี่-ลําภูราอยูที่ 60 MW สวนสายสงใหมที่ปรับปรุงสามารถสงจายกระแสไฟฟาไดถึง 275 MW โดยกอสราง
เสาโครงเหล็กวงจรคู แรงดันไฟฟาขนาด 115 กิโลโวลต ขนาดของสายสงไฟฟา 795 MCM ACSR ตอเฟส 
พรอมติดต้ังสายปองกันฟาผาที่มีเสนใยแกวนําแสง (Composite Overhead Ground Wire with Optical Fiber: 
OPGW) และสายปองกันฟาผา (Overhead Ground Wire: OHGW) เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟาแรงสูงกระบี่ 
จังหวัดกระบี่ ไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา จังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 84.7 กิโลเมตร รายละเอียดของ
โครงการ สรุปไดดังนี้  

 
ระบบโครงขายไฟฟา ระยะทาง ประมาณ  84.7  กิโลเมตร 
ระยะทางสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม   360  เมตร 
ความกวางของเขตระบบโครงขายไฟฟา ดานละ  25  เมตร 
ระยะหางระหวางเสาไฟฟา ประมาณ  330  เมตร 

 
2.2 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา 
 
 2.2.1  สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
  พื้นที่โครงการ คือ พื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ดานละ 25 เมตร ระยะทาง
ประมาณ 84.7 กิโลเมตร โดยมีแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
ของปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรต 1 ชวงอยูบริเวณทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ รวมระยะทาง 360 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.2.1-1 นอกจากนี้จากการตรวจสอบกับแผนที่อนุรักษ 
ที่สําคัญไมวาจะเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 พบวา แนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ไมพาดผานพื้นที่อนุรักษที่สําคัญดังกลาว 
   สําหรับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งแบงเปน 3 พื้นที่สรุปไดดังนี้ 
  (1) แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ตลอดระยะทาง 84.7 กิโลเมตร 
   (2) แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ เฉพาะชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 360 เมตร  
  (3) เสนทางสําหรับลําเลียงวัสดุอุปกรณเพื่อการกอสราง (Access Road) ชวงที่พาดผาน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
 
   (1) แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ตลอดระยะทาง 84.7 กิโลเมตร  
   เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดลอมปจจุบันของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของ
โครงการ พบวา จุดเริ่มตนของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ต้ังอยูบริเวณสถานีไฟฟาแรงสูง
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กระบี่ ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ สภาพพื้นที่เปนที่ราบ ชายฝงทะเล โดยระบบ
โครงขายไฟฟาออกจากสถานีไฟฟาแรงสูงกระบี่ วางแนวไปทางดานทิศเหนือผานสนามกอลฟปกาสัยคันทรี
คลับ ตอมาแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ จะพาดไปทางดานทิศตะวันออกเขาสู ตําบลปกาสัย  
อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ที่ตําบลเพหลา อําเภอคลองทอม 
จังหวัดกระบี่ กอนจะพาดผานลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4038
บริเวณตําบลคลองทอมใต อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ซึ่งจะคูขนานไปกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 4
เขาสูตําบลหวยน้ําขาว ตําบลคลองพน และตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ แนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการ ชวงดังกลาวจะพาดผานสภาพพื้นที่ราบลุมเชิงเขาสลับกับเนินเขา หลังจากนั้น 
แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ จะพาดไปทางทิศตะวันออกเขาสูทองที่ ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา 
ตําบลวังมะปรางเหนือ อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 4159 บริเวณ 
ตําบลบางกุง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง และตําบลนาวง อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง จากนั้นเขาสู  
ตําบลทาสะบา อําเภอวังวิเศษอีกครั้งหนึ่ง ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 403 บริเวณตําบลลําภูรา 
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กอนไปส้ินสุดท่ีสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา โดยแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
ของโครงการ ชวงนี้มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบลุมเชิงเขาสลับกับที่ราบลุมริมแมน้ํา โดยเฉพาะ
บริเวณริมแมน้ําตรัง ตําบลทาสะบา อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ในชวงฤดูน้ําหลากอาจประสบปญหา 
น้ําทวมขังเนื่องจากปริมาณน้ําเออทวมตลิ่ง      
   ทั้งนี้ แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ บางชวงพาดผานพื้นที่เขตปาสงวน
แหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรตและปาหนองเนียงแตก ปาหวยเคี่ยม และปาหนองหนักทอง ซึ่งสามารถ
จําแนกเขตการใชประโยชนทรพัยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรเีมือ่
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2535 ได 2 เขตสําคัญ คือ เขตปาเพื่อเศรษฐกิจหรือปา E จํานวน 5 ชวง ประกอบดวย 
กม. 9+006-กม. 11+666, กม. 27+539-กม. 31+292, กม. 48+757-กม.50+838, กม. 67+967-กม. 71+064 
และ กม. 73+582-กม. 76+938 ระยะทางรวม 14.95 กิโลเมตร และเขตปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
จํานวน 1 ชวง คือ กม.ที่ 42+251-กม. 42+611 ระยะทาง 360 เมตร (รายละเอียดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
ของโครงการ ชวงที่พาดผานเขาเขตปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ดังแสดงในหัวขอตอไป) 
    เมื่อพิจารณาพื้นที่ลุมน้ําชั้นตางๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2532 เรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอเสนอแนะมาตรการการใช
ประโยชนที่ดินในเขตลุมน้ําภาคใต ดังแสดงในรูปที่ 2.2.1-2 พบวา พื้นที่สวนใหญที่แนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาของโครงการ พาดผานจะจัดอยูในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 3, 4 และ 5 เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบ
และท่ีราบลุม สวนแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการชวงพาดผานพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 2 ไดแก ทองที่ 
ตําบลคลองพน ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ และบริเวณรอยตอของ ตําบลกะลาเส อําเภอสิเกา 
กับตําบลวังมะปราง อําเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง อยางไรก็ตาม ตลอดระยะทาง 84.7 กิโลเมตร ของแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ไมพาดผานเขาไปในพื้นที่ลุมน้าํชั้นที่ 1 ซึ่งตองอนุรักษไวเปนพื้นที่ปาตนน้ํา 
การใชที่ดินตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการระยะทาง 84.7 กิโลเมตร พบวา สวนใหญเปน
พื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากที่ต้ังโครงการอยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน ประกอบกับภูมิประเทศที่มี
คาบสมุทรยาวแหลม มีพื้นน้ําขนาบอยูทั้งทางดานตะวันออกและตะวันตก ทําใหมีฝนตกชุกตลอดทั้งป จึงมี
ความเหมาะสมตอการปลูกพืช โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน ยางพารา และกาแฟ นอกจากนี้ ยังพบชุมชนตางๆ 
กระจายอยูตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ บางชวงเปนชุมชนหนาแนน (ตําบลคลองทอมใต 
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และตําบลคลองทอม) และบางชวงเปนชุมชนขนาดเล็ก (ตําบลคลองพน ตําบลทรายขาว ตําบลกะลาเส 
ตําบลวังมะปรางเหนือ ตําบลทาสะบา และตําบลลําภูรา) ในขณะพื้นที่ปาไมที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
ของโครงการพาดผาน คือ ในเขตตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ซึ่งเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรต จํานวน 1 ชวงระยะทาง 360 เมตร 
จากการสํารวจภาคสนามพบวา ปจจุบันเปนพื้นที่เกษตรกรรม (ปาลมน้ํามัน และยางพารา) โดยไมพบ
สภาพปาไมที่สมบูรณแตอยางใด นอกจากนี้ จากการตรวจสอบขอมูลการเกิดไฟปาในพื้นที่ จังหวัดกระบี่ 
และจังหวัดตรัง พบวา แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ วางตัวอยูในพื้นที่ดัชนีการเกิดไฟปา  
(Fire Weather Index; FWI) อยูในระดับตํ่า โอกาสเกิดไฟยากมาก หรือหากเกิดไฟก็จะไมมีโอกาสลุกลามแผ
ขยายจากจุดเริ่มตน หรือถามีการลุกลามแผขยายออกไปก็จะสามารถควบคุมไดโดยงาย (กรมอุทยานแหงชาติ 
สัตวปาและพันธุพืช,http://www.dnp.go.th/forestfire/firepredict.htm สืบคน วันที่ 13 สิงหาคม 2556) 
  (2) แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ เฉพาะชวงที่พาดผานพ้ืนที่ 
ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) ระยะทาง 360 เมตร  
   แมวาสังคมพืชปาไมทางภาคใตของประเทศไทยจะจัดอยูในเขตภูมิพฤกษแบบ  
Indo-Chinese และแบบ Indo-Malaysian ที่คาบเก่ียวซอนทับกันอยู ทําใหสังคมพืชสวนใหญเปนสังคมปา
ดงดิบและสังคมปาดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) และมีพันธุไมเดนคือไมวงศยาง แตจากการตรวจสอบ
ภาคสนามเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 บริเวณพื้นที่กอสรางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ชวงที่พาดผาน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จากการศึกษาเบื้องตนพบวามีระยะทาง 360 เมตร ในทองที่ตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ มีสภาพพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขาและเนินเขา บริเวณลุมน้ําชั้นที่ 2 
นั้นไมไดตัดผานลําน้ําแตอยางใด มีเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะเปนรองน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะชวงฤดูฝน
โดยรองน้ํานี้จะอยูหางจากบริเวณสวนที่พาดผานปา C ประมาณ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต โดย
ในฤดูฝนรองน้ําธรรมชาตินี้จะไหลลงสูคลองนา ซึ่งอยูหางจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปนระยะทางมากกวา 500 เมตร สภาพพื้นที่ปจจุบัน ไดถูกแผวถาง
เพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะปาลมน้ํามัน และยางพารา อยางไรก็ตาม บริเวณพื้นที่กอสราง แนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการ ไมพบพื้นที่ไวตอผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึงชุมชนใกลเคียงบริเวณดังกลาว
แตอยางใด  
   (3) เสนทางสําหรับลําเลียงวัสดุอุปกรณเพ่ือการกอสราง (Access Road) แนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ เฉพาะชวงที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C)    
   ในเบื้องตนทางโครงการ กําหนดใหเสนทางสําหรับลําเลียงวัสดุอุปกรณเพื่อการ
กอสราง (Access Road) ของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) เปนเสนทางเดียวกับเสนทางลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน อีกท้ัง โครงการน้ี  
มีแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเดิมอยูแลวจึงสามารถใชเปนเสนทางลําเลียงวัสดุอุปกรณได โดยลักษณะ
ของเสนทางลําเลียง (Access Road) เขาสูพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จะใชทางหลวงหมายเลข 4  
แลวเขาสูถนนสายยอยของเทศบาลตําบลทรายขาว มีลักษณะเปนถนนลูกรังขนาด 2 ชองจราจร เพื่อเขาสู
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) โดยกอนเขาสูพื้นที่ปา C จะเปนเสนทางลําลอง ซึ่งเปนถนนดินขนาด 1 
ชองทางจราจร สภาพแวดลอม 2 ฝงเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
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 2.2.2 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
  พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่โครงการแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  ระยะทาง 360 เมตร และพื้นที่ใกลเคียง ในระยะไมนอยกวา
ดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงระยะหัวทายแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) อีกดานละ 500 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.2.2-1 
  สําหรับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบไปดวยพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) พื้นที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E) และพื้นที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ โดยในพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) เปนที่ราบเชิงเขาและเนินเขาบริเวณลุมน้ําชั้นที่ 2 นั้นไมไดตัดผานลําน้ําแตอยางใด มีเพียง
พื้นที่ที่มีลักษณะเปนรองน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะชวงฤดูฝนโดยรองน้ํานี้จะอยูหางจากบริเวณสวนที่
พาดผานปา C ประมาณ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต โดยในฤดูฝนรองน้ําธรรมชาตินี้จะไหลลง 
สูคลองนา ซึ่งอยูหางจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  
เปนระยะทางมากกวา 500 เมตร สภาพพื้นที่ปจจุบันไดถูกแผวถางเพื่อการเพาะปลูก โดยเฉพาะปาลม
น้ํามัน และยางพารา 
 
2.3 ชุมชนและพ้ืนที่ออนไหว 
 
 2.3.1 ชุมชนและพ้ืนที่ออนไหวตลอดพ้ืนที่โครงการ 
  หมูบานในระยะทาง 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาตลอดแนวระยะทาง 
84.7 กิโลเมตร มีทั้งหมด 28 หมูบาน ดังแสดงในตารางที่ 2.3-1 สวนสถานที่สําคัญตลอดแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟามีทั้งหมด 36 แหง โดยมีรายละเอียด ชื่อ ที่ต้ัง ดังแสดงในตารางที่ 2.3-2 และ ดังแสดงในรูปที่ 2.3-1  
 
 2.3.2 ชุมชนและพ้ืนที่ออนไหวในพ้ืนที่ศึกษา 
  สําหรับในบริเวณพื้นที่ศึกษาไมมีสถานที่สําคัญ เนื่องจากเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 
2.4 ชนิดของเสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 
 
 ลักษณะเสาไฟฟาแรงสูงในเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา สวนที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  มีความสูงประมาณ 35 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.4-1 ทั้งนี้ในบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จะมีรูปแบบการวางเสาไฟฟาแรงสูง ดังแสดงในรูปที่ 2.4-2  และดังแสดงในรูปที่ 2.4-3 
โดยจะทําการรื้อถอนเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการกอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปา C) จํานวน 1 ตน และพื้นที่ศึกษาในระยะจากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร 
รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จํานวน 2 ตน การกอสรางจะใชกําลังคน และพาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณ
โดยทางลําลองที่มีอยู เดิมปรับปรุงใหสามารถใชงานได  หลีกเลี่ยงการตัดเสนทางลําลองเพิ่มเติม 
ในพื้นที่ปา สําหรับบางพื้นที่ที่สูงชันอาจใชวิธีชักรอกนําวัสดุ-อุปกรณขึ้นใชงาน 
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2.5 สนามแมเหล็กไฟฟา และขอกําหนด (Criteria) ที่ใชในการออกแบบระบบสงไฟฟา 
 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการรับสัมผัส (exposure) คาสนามไฟฟา และคาสนามแมเหล็กนั้น  
ทางองคกรสากลที่ชื่อวา International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) ซึ่ง
เปนหนวยงานหนึ่งในโครงการศึกษาสนามไฟฟาและสนามแมเหล็กระหวางประเทศขององคการอนามัยโลก 
(WHO’s International EMF Project) ไดกําหนดเปนแนวทางไว 2 กรณี กรณีที่ 1 สําหรับผูปฏิบัติงาน 
(Occupational exposure) และกรณีที่ 2 สําหรับในท่ีสาธารณะทั่วไป (Public exposure) โดยในท่ีสาธารณะ

ทั่วไป ควรจะมีคาสนามไฟฟาไมเกิน 5 kV/m และคาสนามแมเหล็กไมเกิน 200 μTesla หรือ 2000 mGซึ่ง
คาท่ีกําหนดไวนั้น เปนคาท่ีจะไมเกิดผลกระทบตอสุขภาพรางกาย  รายละเอียดคาที่กําหนดแสดงในตาราง
ที่ 2.5-1 
 ทางการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีขอกําหนดในการออกแบบสายสงไฟฟาใหเปน
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัย ดังนี้คาสนามไฟฟา (Electric field) ที่ระยะขอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 

(Edge of ROW) ไมเกิน 2 kV/m และคาสนามแมเหล็ก (Magnetic field)  ไมเกิน 20 μTesla หรือ 200 
mGจะเห็นไดวาคาที่ทาง กฟผ.ใชในการออกแบบกอสรางระบบสายสง มีคานอยกวาคาที่กําหนดโดยองคกร 
ICNIRP อยูมาก ดังนั้นจึงมั่นใจไดวา คาสนามไฟฟาและคาสนามแมเหล็กจากการดําเนินงานของระบบสาย
สงไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่ – ลําภูรา จะไมสงผลกระทบตอสุขภาพรางกาย   
 
ตารางที่ 2.5-1 ขอกําหนด (Criteria) ที่ใชในการออกแบบระบบสงไฟฟา 

Parameter สถานที่ทําการวัดคา 
คาท่ีใช
ออกแบบ 

2010 ICNIRP guideline1/ 
Public exposure Occupational exposure 

คาสนามไฟฟา 
ริมเขตแนวระบบ

โครงขาย 
2 kV/m 5 kV/m 10 kV/m 

คาสนามแมเหล็ก 
ริมเขตแนวระบบ

โครงขาย 

20 μTesla 
หรือ  

200 mG 

200 μTesla หรือ 
2,000 mG 

1000 μTesla หรอื 
10,000 mG 

ที่มา  :  รายงานสรุปขอมูลเพื่องานดานมวลชนและประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสนามแมเหล็กไฟฟา 
  1/ = http://www.emfs.info/limits/limits-organisations/icnirp-2010/ 
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รูปที่ 2.2.1-

 

-1   แนวเขต

  

ระบบโครงข

  

ายไฟฟาสวน

  

นที่พาดผานพื

  

พื้นที่ปาอนุรกั

 

 

กษเพิ่มเติม 
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รู

กษเพิ่มเติม) 

รปูที่ 2.2.1-2    การจําแนกช

 

ชั้นคุณภาพลุ

 

ลุมน้ําตลอดแแนวเขตระบบบโครงขายไฟฟฟา 115 กโิลโวโวลต กระบี-่ลํลําภูรา 
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โครงกา

 

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

รูปที่ 2.2.2

ดลอมเบื้องตน (IEE
ครงขายไฟฟา 115

2-1      พ้ืนที่ศึ
 ปาอนุรั

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

กษาในบริเวณ
รกัษเพ่ิมเติม

ลําภูรา (สวนท่ีพาด

ณแนวเขตระ
 (ปา C) 

ดผานพื้นท่ีปาอนุรัก

ะบบโครงขาย

กษเพิ่มเติม) 

ไฟฟาสวนที่พพาดผานพ้ืน
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ที่ 
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ตารางที่ 2.3-1 หมูบานในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 

ท่ี หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ระยะหาง (เมตร) 

ซาย ขวา 

1 บานหวยน้ําเย็น ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 
 

154.25 

2 บานปกาสัย ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 228.77 
 

3 บานไรออก ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 231.69 
 

4 บานควนตึงตึง เพหลา คลองทอม กระบ่ี 
 

50.82 

5 บานคลองพน คลองพน คลองทอม กระบ่ี 
 

101.99 

6 บานเพหลา เพหลา คลองทอม กระบ่ี 
 

191.29 

7 บานหวยน้ําขาว หวยน้ําขาว คลองทอม กระบ่ี 
 

85.22 

8 บานทุงลอ ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 
 

55.92 

9 บานพรุพี ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 
 

371.08 

10 บานหวยลึก ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 
 

57.52 

11 บานทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 135.10 
 

12 บานควนดินแดง เพหลา คลองทอม กระบ่ี 439.21 
 

13 บานเหนือ คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 
 

258.27 

14 บานวังทอง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 483.82 
 

15 บานตนปรง วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 89.83 
 

16 บานชองหาร วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 
 

207.24 

17 บานหนองเนียงแตก ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง 
 

389.99 

18 บานชองเปยะ ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง 
 

30.05 

19 บานรมเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง 
 

413.90 

20 บานไสบอ บางกุง หวยยอด ตรัง 
 

343.71 

21 บานควนธัมมัง บางกุง หวยยอด ตรัง 
 

136.31 

22 บานเหนือคลอง บางกุง หวยยอด ตรัง 375.62 
 

23 บานทุงนอก บางกุง หวยยอด ตรัง  322.62 

24 บานหลุมดินสอ บางกุง หวยยอด ตรัง  320.38 

25 บานลําภูรา ลําภูรา หวยยอด ตรัง 108.04  

26 บานหนองหนักทอง นาวง หวยยอด ตรัง 430.37  

27 บานนาหนองตรุด ลําภูรา หวยยอด ตรัง  387.33 
28 บานบนควน ลําภูรา หวยยอด ตรัง  231.94 
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ตารางที่ 2.3-2 พ้ืนที่ออนไหวบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาในระยะ 500 เมตร 

ที่ พ้ืนที่ออนไหว ตําบล อําเภอ 
จังหวั
ด 

ระยะหาง (เมตร) 

ซาย ขวา 

1 วัดเพหลา เพหลา คลองทอม กระบี่ 169.48 
 

2 สํานักพระโพธิสัตวกวนอิม คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 276.22 
 

3 
อาคารศึกษาประวัติศาสตรชุมชน
โบราณควนลูกปด 

คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 381.30 
 

4 เขตทหาร คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 45.18 
 

5 โรงพยาบาลอําเภอคลองทอม คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

252.39 

6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 37.66 
 

7 โรงเรียนคลองทอมราษฎรรังสรรค คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

167.42 

8 โรงเรียนคลองทอมมิตรภาพ 160 คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

200.47 

9 โรงเรียนบานเหนือ คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

470.54 

10 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล
คลองทอมใต 

คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

78.31 

11 พิพิธภัณฑสถานวัดคลองทอม คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

165.80 

12 วัดคลองทอม คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

137.48 

13 วิทยาลัยการอาชีพคลองทอม คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

164.73 

14 ศาลเจาจอซูกง คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

312.45 

15 ศาลหลักเมือง คลองทอมใต คลองทอม กระบี่ 
 

449.69 

16 โรงเรียนคลองพน คลองพน คลองทอม กระบี่ 
 

477.73 

17 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา คลองพน คลองทอม กระบี่ 
 

443.55 

18 มัสยิดบานนา คลองพน คลองทอม กระบี่ 261.04 
 

19 วัดคลองพน คลองพน คลองทอม กระบี่ 223.06 
 

20 ศาลเจาไทเตเอีย คลองพน คลองทอม กระบี่ 
 

426.57 

21 ศาลเจาพระ 108-109 คลองพน คลองพน คลองทอม กระบี่ 
 

371.33 

22 ศาลเจาแมกวนอิม คลองพน คลองทอม กระบี่ 
 

405.60 

23 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานทรายขาว 

ทรายขาว คลองทอม กระบี่ 
 

264.31 

24 โรงเรียนบานทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบี่ 
 

133.72 
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ตารางที่ 2.3-2 พ้ืนที่ออนไหวบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาในระยะ 500 เมตร (ตอ) 

ที่ พ้ืนที่ออนไหว ตําบล อําเภอ จังหวัด 

ระยะหาง 
(เมตร) 

ซาย ขวา 

25 โรงเรียนบานพรุพ ี ทรายขาว คลองทอม กระบี่  252.82 

26 มัสยิดบานทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบี่  219.03 

27 วัดทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบี่  106.10 

28 คริสตจักรบานทรายขาว ทรายขาว คลองทอม กระบี่ 
 

279.63 

29 โรงเรียนวัดเจรญิรมเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง 
 

266.98 

30 วัดเจริญรมเมือง กะลาเส สิเกา ตรัง 
 

484.11 

31 โรงเรียนบานชองหาร วังมะปราง วังวิเศษ ตรัง  369.04 

32 โรงเรียนบานเหนือคลอง บางกุง หวยยอด ตรัง 61.67  

33 โรงเรียนบานลําภูรา ลําภูรา หวยยอด ตรัง 
 

197.60 

34 โรงเรียนลําภูราเรืองวิทย ลําภูรา หวยยอด ตรัง 177.16 
 

35 ศาลเจาพอแก ลําภูรา หวยยอด ตรัง 
 

464.28 

36 ศาลเจาแมกวนอิมเนี้ย ลําภูรา หวยยอด ตรัง 44.83 
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2.6 ขั้นตอนและวิธีการกอสราง 
 
 การกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงโดยทั่วไป ประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการรวม 6 ขั้นตอน  
ดังแสดงในรูปที่ 2.6-1 ดังนี้ 
 
 1) งานสํารวจตรวจสอบแนวสายสงและกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา (Check Survey and 
Tower Staking) 
  งานสํารวจตรวจสอบแนวสายสงและกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา เปนการปฏิบัติงานภาคสนาม 
ที่ใชทีมงานสํารวจประมาณ 4-6 คน ใชเวลาปฏิบัติงานบนพื้นที่ภูเขา 0.5-3 กม./วัน พื้นที่ราบ 4-6 กม./วัน 
โดยมีกิจกรรมที่สําคัญไดแก การตรวจสอบความถูกตองของแนวสายสง ระยะทาง ระดับพื้นดิน และ 
ความเหมาะสมของตําแหนงที่ต้ังเสาโครงเหล็ก รวมทั้งเก็บขอมูลอื่นๆ ที่อาจเปนปญหาอุปสรรคในระหวาง
การทําการกอสราง และการบํารุงรักษาสายสงในอนาคต 
 
 2) งานสํารวจตรวจสอบช้ันดิน (Sub-Soil Test) 
  การหารายละเอียดของชั้นดินตามความลึกท่ีกําหนด บริเวณพื้นที่ที่กําหนดตําแหนงเปนที่ต้ัง
ฐานรากเสาไฟฟา เพื่อนําขอมูลและตัวอยางของชั้นดินไปทดสอบคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมและนํา 
ผลการทดสอบไปใชในการออกแบบชนิดฐานรากเสาไฟฟาแตละตน มีวิธีการดําเนินการที่สําคัญๆ เชน 
  (1) การเจาะสํารวจดินดวยวิธี Kunzel Stab and Hand Auger เพื่อหาคาความตานทานของ
ชั้นดิน โดยเจาะ 1-2 หลุม/เสาโครงเหล็ก ทั้งนี้ ใชกําลังคน 3-5 คน ใชเวลาปฏิบัติงาน 8-12 ตน/วัน 
  (2) การสํารวจชั้นดินที่มีคุณภาพสูงดวยวิธี Standard Penetration Test เพื่อหาลักษณะ 
การเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และคุณสมบัติของดิน เชน ความตานทานตอแรงกดอัด ความตานทานตอการ
เฉือน เปนตน เปนการเก็บขอมูลชั้นดินอยางละเอียด ใชกับเสาโครงเหล็กท่ีมีขนาดใหญ เชน เสาโครงเหล็ก
ตนแรก/สุดทาย และเสาโครงเหล็กตนมุม หลุมเจาะมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 8.6 เซนติเมตร จํานวนหลุม
เจาะ 1 หลุม/เสาโครงเหล็ก ใชกําลังคน 6-10 คน ใชเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ตน/วัน 
 
 3) งานรื้อถอนเสาไฟฟาเดิม 
  เสาไฟฟาแรงสูงเดิม เปนเสาคอนกรีต รวมฐานราก ในขั้นตอนการรื้อถอนจะใชรถ Backhoe 
เขาทําการรื้อถอนและใชรถบรรทุกขนาดเล็กขนออกนอกพื้นที่ เพื่อจํากัดความเสียหาย ใชกําลังคนประมาณ 
8-10 คน และปฏิบัติงาน 1-2 วัน/ตน 
 
 4) งานกอสรางฐานราก 
  งานกอสรางฐานรากประกอบดวย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก และ 
งานกลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหนาดินใหทั่วบริเวณหลุมที่ขุดกลับสภาพเดิม โดยงานฐานรากของ 
เสาโครงเหล็กมีหลายขนาดขึ้นอยูกับชนิดของเสาโครงเหล็ก และลักษณะความออน-แข็งของชั้นดิน ทําให
ความกวางของฐานรากและความลึกแตกตางกัน โดยการขุดหลุมจํานวน 4 หลุม ตองานกอสราง 1 ตน แต
ละหลุมมีความกวาง-ยาว 4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร ทั้งนี้สําหรับในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่ 
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ปาอนุรักษเพิ่มเติม การเตรียมงานจะใชกําลังคน หรือพาหนะขนาดเล็กขนสงวัสดุอุปกรณ โดยการ
ปฏิบัติงานกอสรางฐานราก เชน ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก จะทําใหแลวเสร็จครั้งละ 1-2 ขา 
และใชทีมปฏิบัติงานกอสรางประมาณ 8-15 คน ใชเวลาปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ตน ทั้งนี้เพื่อควบคุมความ
เสียหายของพื้นที่ปาใหอยูในพื้นที่จํากัดเฉพาะท่ีมีกิจกรรมกอสราง 
 
 5) งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
  เสาโครงเหล็กท่ีมีการออกแบบเปนมาตรฐาน 115 กิโลโวลต มีลักษณะเปนเสาโครงเหล็กท้ัง
ชนิดเสาท่ีใชกับแนวตรง และแนวหักมุมตางๆ และเสาที่ใชสําหรับจุดตนทาง/ปลายทาง โดยเปนเสาโครง
เหล็กถักดวยเหล็กมาตรฐานสากล และชุบสังกะสีตามขอกําหนด การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)  มีอายุการใชงานมากกวา 30 ป การติดต้ังเสาโครงเหล็ก เริ่มจากประกอบเหล็กตามแบบเปนแผง
ยอย เมื่อติดต้ังขาเสาแลว จะประกอบแผงเหล็กจากดานลางและติดต้ังขาเสาชั้นตอไปสลับกับประกอบแผง
จนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นสวนจะยึดดวย Bolt และ Nuts โดยมีแผนเหล็ก (Plates) เปนแผนยึดในจุดท่ีมี
ชิ้นสวนหลายๆ ชิ้นมายึดดวยกัน การติดต้ังเสาโครงเหล็กใชเสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) เปนเครื่องมือในการ
ติดต้ัง ทั้งนี้ ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) การดําเนินงานจะทยอยขน
ชิ้นสวนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมที่ใชกอสรางฐานราก โดยใชกําลังคน พาหนะขนาดเล็ก และประกอบ
ชิ้นสวนบริเวณขาเสาและใชเสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) ติดต้ังเสาโครงเหล็กจนแลวเสร็จ ทีมงานติดต้ังเสาโครง
เหล็กใชกําลังคน 8-12 คนตอทีม ใชเวลาติดต้ัง 3-6 วันตอตน  
 
 6) งานการขึงสายไฟฟา   
  เปนการติดต้ังสายไฟฟา (Conductor) และสายปองกันฟาผา (Overhead Ground Wire: 
OHGW) หรือสายปองกันฟาผาที่มีเสนใยแกวนําแสง (Composite Overhead Ground Wire with Optical  
Fiber: OPGW) โดยดึงสายลอยผานรอกซึ่งติดต้ังไวที่ปลาย (Cross Arm) สายที่ถูกดึงออกจากมวนสายไฟ
จะตองผานเครื่องควบคุมแรงดึงและมีแรงดึงที่จะปรับระดับสายใหลอยพนส่ิงกีดขวาง เพื่อปองกันสายเสียหาย
เมื่อไดระยะทางยาวตามแบบแตละชวงจะทําการปรับระยะหยอนของสายแตละมัดใหระดับเทากัน และจับ 
ปลายสายทั้ง 2 ดาน ดวยอุปกรณเขากับชุดลูกถวยกอนทําการยึดจับสายเขากับอุปกรณสายสงเขากับปลาย 
ลูกถวย และอุปกรณถางสายทุกชวงเสา 
  แผนงานการขึงสาย (Stringing Plan) จะตองผานการอนุมัติจากหนวยงานกอสราง ซึ่ง
จําเปนตองตรวจสอบทางดานเทคนิค ความปลอดภัย และผลกระทบตอสภาพพื้นที่ โดยตองปรับแผนงาน 
ใหถูกตองและสอดคลองกับความตองการ ปจจุบันเครื่องขึงสายมีประสิทธิภาพสูง สามารถขึงสายไดระยะทาง 
5-8 กม./ชวงขึงสาย การวางแผนงานจึงสามารถกําหนดจุดปลอยสาย และจุดดึงสายซึ่งใชพื้นที่วางอุปกรณ
ขนาดกวาง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ใหอยูนอกพื้นที่ที่ตองการลดผลกระทบได ในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยง
การใชพื้นที่ในเขตเดินสายบางจุด สามารถวางแผนใหจุดปลอยสายหรือจุดดึงสายอยูนอกแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟา และใชรอกเปลี่ยนทิศทางนําสายไฟฟาเขาแนวขึงสายปกติไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ 
ทีมงานขึงสายจะใชกําลังคนประมาณ 30-45 คนตอทีม ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดปริมาณงาน 8-15 กม./เดือน 
  อนึ่ง สําหรับการใชพื้นที่การลําเลียงวัสดุ-อุปกรณ การใชเสนทางเขา-ออกจากพื้นที่ปฏิบัติงาน 
จะตองสํารวจเสนทางที่ตัดผานแนวกอสรางและอยูในตําแหนงใกลเคียงจุดกอสรางทั้งหมดในขั้นตอนงาน 
Check Survey และสํารวจชั้นดิน เพื่อนําขอมูลมาวางแผนการลําเลียงวัสดุ-อุปกรณเบื้องตนในเขตปาสงวน
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แหงชาติหรือพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) จะใชเสนทางตรวจการหรือเสนทางลําลองที่มีอยูเดิมปรับปรุง
ใหสามารถใชงานได หลีกเลี่ยงการตัดเสนทางลําลองเพิ่มเติมในพื้นที่ปา และจะใชพาหนะขนาดเล็กและ
กําลังคนขนสงวัสดุ-อุปกรณ สําหรับบางพ้ืนที่ที่สูงชันอาจใชวิธีชักรอกนําวัสดุ-อุปกรณขึ้นใชงาน 
  สําหรับรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาในพ้ืนที่ปาโดยสังเขป  
ดังแสดงในตารางที่ 2.6-1 
 
2.7 การกอสรางระบบโครงขายไฟฟาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C)  
 
 ในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) มีกิจกรรมการรื้อถอนเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการ
กอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน และพื้นที่ศึกษาอยูในระยะหัวทายของแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) อีกดานละ 500 เมตร จํานวน 2 ตน (ดานละ 
1 ตน) โดยกิจกรรมการรื้อถอนเสา ทางโครงการจะใชรถ Backhoe ถอนเสาเดิมที่เปนเสาปูน และขนออก
จากพ้ืนที่โดยใชรถบรรทุก ในการออกแบบ การวางเสาไฟฟาและการขึงสายไฟฟา จะออกแบบใหมีการ
รบกวนตนไมในปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) นอยที่สุด โดยในเบื้องตนทางโครงการจะไมถางปาตามแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาที่อยูในปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) แตอาจทําการตัดตนไมเปนบางตนเทาท่ีจําเปน โดย
โครงการไดออกแบบใหระดับสายไฟตํ่าสุด อยูสูงกวาพื้นดินประมาณ 10 เมตร และในกรณีที่ตนไม
เจริญเติบโตขึ้น ทางโครงการจะทําการตัดก่ิงไม/ยอดไม เพื่อใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับสายไฟท่ีระดับ
ตํ่าสุด ไมนอยกวา 4 เมตร   
 ทั้งนี้ งานตัดตนไมในพื้นที่ทั่วไปดําเนินการตามประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสรางอาคาร โรงเรือน ตนไมหรือส่ิงอื่นใด ติดต้ังส่ิงใด เจาะ
หรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งส่ิงของ หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคใน
เขตระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2553 ดังแสดงใน รูปที่ 2.7-1 สวนในพื้นที่ปาที่เปนภูเขาสูงจะละเวนการ 
ตัดตนไมบริเวณหุบเขาหรือบริเวณที่ความสูงของตนไมไมเปนอันตรายตอระบบสงกระแสไฟฟา 
 
2.8 ที่พักคนงาน 
 
 กิจกรรมการกอสรางระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา สวนที่พาดผานพื้นที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) นั้น จะใชกําลังคนสูงสุดไมเกิน 20 คน โดยที่จะไมมีการสรางบานพักคนงานและ 
หองสุขาในพื้นที่ศึกษาและในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และกิจกรรมการกอสรางในชวงที่ผาน 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จะใชระยะเวลาไมนาน ดังนั้น ผูรับเหมาจะดําเนินการจัดท่ีพักสําหรับคนงานใน
ชุมชน เปนลักษณะของหองพัก/บานเชาระยะสั้น ไมมีการสรางชุมชนแรงงานขึ้นภายในทองถิ่น ดังนั้น ไมมี
ผลกระทบทางดานการจัดการน้ําเสีย หองสุขา และการจัดการขยะของชุมชนแรงงาน ทั้งนี้ในสวนของการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดจะดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล หรือผูรับบริการกําจัดขยะที่
ไดรับอนุญาตจากหนวยงานปกครองทองถิ่นนั้นๆ  
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนหนวยงานท่ีใหความสําคัญในดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ของผูปฏิบัติงานในทุกภาคสวน  ไมวาจะเปน พนักงาน พนักงานจางสัญญาพิเศษ และ
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ลูกจาง รวมไปถึงการที่หนวยงานใดมีการวาจางบุคคลภายนอก หนวยงานนั้นตองกําหนดเงื่อนไขความ
ปลอดภัยไวในสัญญาจาง โดยใหผูปฏิบัติงานตองปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ กฟผ. อยาง
เครงครัด และควบคุม ติดตามใหผูปฏิบัติงานของหนวยงานภายนอกนั้นๆ สวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลใหเปนไปตามระเบียบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  ฉบับที่ 88 วาดวย อุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก 2-ก) โดยท่ีระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 88 นี้ นอกจากจะ
กําหนดใหผูปฏิบัติงานใชหรือสวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาในขณะ
ปฏิบัติงานที่เส่ียงตออันตรายอยางเครงครัดแลว ยังกําหนดใหตองจัดเก็บ และบํารุงรักษา ใหอุปกรณฯ
สามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินการใช
หรือสวมใส บันทึกขอมูล เปนระยะๆ ตามความเหมาะสม และอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับอุปกรณคุมครอง
ความปลอดภัยสวนบุคคลใหแกผูปฏิบัติงาน 
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1.   งานสํารวจตรวจสอบแนวสายสง
และกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา 

ตรวจสอบหมุดหลักฐานตลอดแนวสายสง
ไฟฟา เพื่อกําหนดจุดตั้งเสาโครงเหล็กและ
เก็บรายละเอียดในรัศมีที่ใชกอสรางกอน
ตอกหมุดไวเปนหลักฐาน เพื่อเจาะสํารวจ
ชั้นดินในขั้นตอนตอไป 

- แรงงาน : 4-6 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 0.5-3 กม./วัน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงานพื้นที่ภูเขา : 4-6 
กม./วัน 

- 

2.  งานสํารวจชั้นดิน เ พื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน 
คุณสมบัติของดิน ระดับน้ําใตดิน และความ
ตานทานของดิน เพื่อนําผลการทดสอบไป
ใชในการออกแบบชนิดฐานรากเสาไฟฟา 
โดยวิธีการเจาะสํารวจดิน ไดแก (1) Kunzel 
Stab & Hand Auger เพื่อหาคาความ
ตานทานของชั้นดิน โดยเจาะ 1-2 หลุม/เสา
โครงเหล็ก และ (2) Standard Penetration 
Test เพื่อหาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของ
ชั้นดิน และคุณสมบัติของดิน 1 หลุม/เสา
โครงเหล็ก 

(1) Kunzel Stab & Hand Auger 
- แรงงาน : 3-5 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 8-12 ตน/วัน 

(2) Standard Penetration Test 
- แรงงาน : 6-10 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 2-3 ตน/วัน 

- 

3.  งานรื้อเสาไฟเดิม เสาไฟฟาแรงสูงเดิม เปนเสาคอนกรีต 
รวมฐานราก ในขั้นตอนการรื้อจะใชรถ 
Backhoe เขาทําการรื้อถอนและใช
รถบรรทุกขนาดเล็กขนออกนอกพื้นที่ 
เพื่อจํากัดความเสียหาย 

- แรงงาน : 8-10 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 1-2 วัน/ตน 
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4.  งานกอสรางฐานราก งานกอสรางฐานรากประกอบดวย งานขุด
หลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก 
และงานกลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหนา
ดินใหทั่วบริเวณหลุมที่ขุดกลับสภาพเดิม 
โดยงานฐานรากของเสาโครงเหล็กมีหลาย
ขนาดขึ้นอยูกับชนิดของเสาโครงเหล็ก และ
ลักษณะความออน-แข็งของชั้นดิน ทําให
ความกว างของฐานรากและความลึก
แตกตางกัน โดยการขุดหลุมจํานวน 4 หลุม 
ตองานกอสราง 1 ตน แตละหลุมมีความ
กวาง-ยาว 4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร 

- แรงงาน : 8-15 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4-12 วัน/ตน 

การเตรียมงานจะใชกํ า ลังคน  หรือ
พาหนะขนาดเล็กขนสงวัสดุอุปกรณ 
โดย จะทําใหแลวเสร็จครั้งละ 1-2 ขา 
เพื่อจํากัดความเสียหายของพื้นที่ปา 

5.  งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก การติดตั้ ง เสาโครงเหล็ก ที่มี ระยะหาง
ระหวางเสาประมาณ 330 เมตร เริ่มจาก
ประกอบเหล็กตามแบบเปนแผงยอย เมื่อ
ติดตั้งขาเสาแลว จะประกอบแผงเหล็กจาก
ดานลางและติดตั้งขาเสาชั้นตอไปสลับกับ
ประกอบแผงจนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นสวน
จะยึดดวย Bolt และ Nuts โดยมีแผนเหล็ก 
(Plates) เปนแผนยึดในจุดที่มีชิ้นสวน
หลายๆ ชิ้นมายึดดวยกัน การติดตั้งเสา
โครงเหล็กใชเสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) เปน
เครื่องมือในการติดตั้ง 

- แรงงาน : 8-12 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 3-6 วัน/ตน 

การกอสรางในพื้นที่ปาจะทยอยขน
ชิ้นสวนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมที่ใช
ก อสร า งฐานราก  โดยใชกํ า ลั งคน 
พาหนะขนาดเล็ก และประกอบชิ้นสวน
บริเวณขาเสาและใชเสาพี่เลี้ยงติดตั้ง
เสาโครงเหล็ก 
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6.  งานการขึงสายไฟฟา เปนการติดตั้งสายไฟฟา (Conductor) และ
สายปองกันฟาผาที่มีเสนใยแกวนําแสง 
(OPGW) และสายปองกันฟาผา (OHGW) 
โดยดึงสายลอยผานรอก สายที่ถูกดึงออก
จากมวนสายไฟจะตองผานเครื่องควบคุม
แรงดึงและมีแรงดึงที่จะปรับระดับสายให
ลอยพนสิ่งกีดขวาง เพื่อปองกันสายเสียหาย 
เมื่อไดระยะทางยาวตามแบบแตละชวงจะ
ทําการปรับระยะหยอนของสายแตละมัดให
ระดับเทากัน และจับปลายสายทั้ง 2 ดาน 
ดวยอุปกรณเขากับชุดลูกถวยกอนทําการ
ยึดจับสายเขากับอุปกรณสายสงเขากับ
ปลายลูกถวย และอุปกรณถางสายทุกชวง
เสา 

- แรงงาน : 30-45 คน 
- ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 8-15 กิโลเมตร/
เดือน 

การกอสรางในพื้นที่ปา การเตรียมงาน
จะใชกําลังคน พาหนะขนาดเล็กขน
อุปกรณเพื่อเตรียมงานที่ตําแหนงเสา
โครงเหล็กและดึงเชือกนําในชวงขึงสาย
ผานพื้นที่ปา ที่มีระยะทางไม เกิน  8 
กิโลเมตร ตําแหนงจุดปลอยสายไฟและ
จุดดึงสายไฟจะกําหนดใหอยูนอกพื้นที่
ปาได 
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บทที่ 3 
สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-
ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) มีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อใหทราบสภาพทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานที่จะนําไปพิจารณาประกอบการ
คาดการณและประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กรณีมีการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของ
โครงการ รวมทั้งการจัดทําขอเสนอแนะมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการในการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเปนไปไดในทางปฏิบัติ โดยมี
แนวทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 
2555 และมีประเด็นศึกษาครอบคลุมปจจัยทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ดาน ไดแก ทรัพยากร
ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคา
ตอคุณภาพชีวิต  
 สําหรับขอบเขตพื้นที่ศึกษาของทรัพยากรและสิ่งแวดลอมแตละดานนั้น มุงเนนบริเวณที่ระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากก่ึงกลางแนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร มีระยะทาง 360 เมตร 
อยางไรก็ตามการศึกษาสภาพปจจุบันของทรัพยากรส่ิงแวดลอมบางปจจัย ไดพิจารณาครอบคลุมพื้นที่
ศึกษาตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของโครงการที่มีระยะทางประมาณ 84.7 กิโลเมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ
ความเหมาะสมของทรัพยากรแตละดานกับลักษณะโครงการ (ภาคผนวก 3-ก) 
 
3.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 
 3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
  1) วัตถุประสงค 
   (1) เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา  
115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา และบริเวณใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 
   (2)   เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
อันเนื่องมาจากการพัฒนาของโครงการ 
   
  2) วิธีการศึกษา 
   (1) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดานสภาพภูมิประเทศ ในบริเวณพื้นที่แนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาฯ พาดผานและบริเวณใกลเคียง 
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   (2) รวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการ
และพื้นที่ใกลเคียงที่อยูในเขตอิทธิพลของโครงการจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
ลําดับชุด L7018 ระวาง 4824I, 4824 II, 4824 IV, 4825 III และ4924 III ของกรมแผนที่ทหารครอบคลุม
พื้นที่จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง 
   (3) ตรวจสอบสภาพพื้นที่จากภาพถายทางอากาศปลาสุด และสํารวจสภาพพื้นที่
โครงการโดยเนนบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการ  
 
  3) ผลการศึกษา 
  สภาพภูมิประเทศบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
   แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีระยะทางประมาณ  
84.7 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศบริเวณที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผานเขตปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) ของปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา และปาชองขี้แรต ระยะทาง 360 เมตร มีระดับความสูงระหวาง 
40-110 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง การใชประโยชนที่ดินประกอบดวย ยางพารา ปาลมน้ํามัน และ
ปาละเมาะ ดังแสดงในรูปที่ 3.1.1-1 

 
3.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว 

 
 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา รอยเลื่อน แผนดินไหว ดินถลม บริเวณพื้นที่

ศึกษาของโครงการ  
  (2) เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอมดานธรณีวิทยาและ

แผนดินไหวกรณีมีการพัฒนาโครงการ โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาและแผนดินไหว

บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงโดยเฉพาะขอมูลเชิงแผนที่ตางๆ ที่สําคัญ ไดแก แผนที่ธรณีวิทยา 
แผนที่แสดงระดับความรุนแรงของแผนดินไหว แผนท่ีแสดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ. 2549  
แผนที่แสดงบริเวณเส่ียงภัยตอการเกิดแผนดินไหว ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2548 ของกรมทรัพยากร
ธรณี และแผนที่ตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียงของกรมอุตุนิยมวิทยา 

  (2) รวบรวมขอมูลสถิติการเกิดแผนไหวในประเทศไทยและพื้นที่ใกลเคียงที่สามารถ
รับรูหรือมีผลกระทบตอประเทศไทย จากสํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา 

 
 3) ผลการศึกษา 
  (1) ธรณีวิทยา 
   จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี 

พบวาบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-3 

เพิ่มเติม (ปา C) มีลักษณะธรณีวิทยาของ หินยุคจูแรสสิก-ไทรแอสซิก (TRJ) ซึ่งประกอบดวยหินทรายสลับ
กับหินทรายแปงสีน้ําตาลแกมแดง สีมวงแดงและสีเทาซีด โดยมีหินปูนและหินปูนปนซากสาหรายสีเทาถึง
เทาเขมเปนเลนซแทรก ซึ่งบางแหงมีซากหอยสองฝาซึ่งไมทราบชนิดแนชัด (รูปที่ 3.1.2-1) 

 (2) แผนดินไหว 
   โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา บริเวณท่ี

พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ พบวาไมอยูบน
รอยเลื่อนแตอยางใด โดยรอยเล่ือนอยูใกลที่สุดจะอยูทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มีระยะหางประมาณ  
30 กิโลเมตร คือรอยเลื่อนคลองมะรุย พาดผานอําเภอบานตาขุน อําเภอพนม จังหวัดสุราษฎรธานี อําเภอ
ทับปุด อําเภอเมือง จังหวัดพังงา พาดผานไปตามทะเลอันดามัน ระหวางอําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต กับ
อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต มีความยาวประมาณ  
148 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-2 

   ทั้งนี้จากขอมูลสํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรวบรวมขอมูล
เหตุการณแผนดินไหวที่สําคัญที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ใกลเคียง พบวาต้ังแตป พ.ศ. 2518 จนถึง
ปจจุบัน (พ.ศ. 2557)จังหวัดตรัง เคยเกิดเหตุการณแผนดินไหวจํานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554  
มีศูนยกลางที่กิ่งอําเภอหาดสําราญ โดยสามารถรับรูความส่ันสะเทือนไดที่อําเภอกันตัง อําเภอยานตาขาว 
และอําเภอเมืองตรัง มีระดับความรุนแรงขนาด 3.5 ดังแสดงในตารางที่ 3.1.2-1 และรูปที่ 3.1.2-3 และจาก
การตรวจสอบแผนท่ีบริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548 ของกรม
ทรัพยากรธรณี พบวาบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ของโครงการ ชวงจังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง  
จดัอยูในเขต 2 ก (ความรุนแรง V -VII เมอรคัลลี) ซึ่งส่ิงกอสรางที่ออกแบบไมดีอาจมีความเสียหาย มีความ
เส่ียงเกิดความเสียหายนอยถึงปานกลาง ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-4 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
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ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกดิแผนดินไหวที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 

วัน เดือน ป เวลาเกิด ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

17 ก.พ. 2518 10:38,19:8 5.6 พรมแดนไทย-ประเทศเมียนมาร 
ศูนยกลางบริเวณ  อ .ทาสองยาง  จ .ตาก 
เสียหายเล็กนอยในภาคเหนือภาคกลาง และ
กรุงเทพมหานคร 

26 พ.ค. 2521 06:22, 29:1 4.8 อ.พราว จ.เชียงใหม 
เสียหายเล็กนอยที่ อ.พราว รูสึกส่ันไหวนาน  
15 วินาที ที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม จ.
ลําปาง 

22 เม.ย. 2526 07:37:, 10:21 5.9,5.2 อ.ศรีสวัสด์ิ จ.กาญจนบุรี 
รูสึกเกือบทุกภาค มีความเสียหายเล็กนอยใน
กรุงเทพมหานคร 

1 ต.ค. 2532 01:19,23.3 5.3 พรมแดนไทย-ประเทศเมียนมาร 
รู สึกส่ันไหว ภาคเหนือตอนบน เสียหาย
เล็กนอย เชียงใหมและเชียงราย 

11 ก.ย. 2537 03:34 5.1 อ.พาน จ.เชียงราย 
มีความเสียหาย  บริเวณ  อ .พาน  ตอวัด 
โรงพยาบาล โรงเรียนหลายแหง 

12 ก.ค. 2538 04:46 7.2 ประเทศเมียนมาร 
รูสึกไดบริเวณ ภาคเหนือตอนบน และอาคาร
สู ง ในก รุ ง เทพมหานคร ส่ิ งก อสร า ง ใน  
จ.เชียงรายเสียหายเล็กนอย 

9 ธ.ค. 2538 20:26 5.1 อ.รองกวาง จ.แพร 
รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.ลําพูน  
จ.ลําปาง จ.พะเยา จ.แพร จ.อุตรดิตถ และ 
จ.นาน เสียหายเล็กนอยที่ จ.แพร 

21 ธ.ค. 2538 23:30 5.2 อ.พราว จ.เชียงใหม 
ส่ิงกอสรางเสียหายเล็กนอยบริ เวณใกล
ศูนยกลาง 

22 ธ.ค. 2539 00:51 5.5 พรมแดนไทย-ลาว มีความเสียหายเล็กนอยที่ จ.เชียงราย 
20 ม.ค. 2543 03:59 5.9 ประเทศลาว เสียหายเล็กนอยที่ จ.นาน จ.แพร 
2 ก.ค. 2545 10:54 4.7 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เสียหายเล็กนอยที่ อ.เชียงแสน อ.เชียงของ 

22 ก.ย. 2546 01:16 6.7 ประเทศเมียนมาร 
เ สียหายเล็กนอยอาคารสูงบางแห ง ใน
กรุงเทพมหานคร 

3 ก.พ. 2547 24:58 1.9 อ.สันทราย จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม 
27 มี.ค. 2547 11:05 3.4 อ.แมสรวย จ.เชียงราย รูสึกที่ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
6 เม.ย. 2547 11:49 3.1 อ.เมือง จ.เชียงราย รูสึกที่ อ.เมือง จ. เชียงราย 
30 พ.ค. 2547 23:53 2.0 อ.สันทราย จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
11 ก.ย. 2547 08:30 3.7 อ.สเมิง จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.สเมิง อ.หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
17 ก.ย. 2547 18:25 5.8 ทะเลอันดามัน รูสึกบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 

26 ธ.ค. 2547 07:58 9.0 ตะวันตกเกาะสุมาตรา 
รู สึกหลายจังหวัดในภาคใต อาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร มีความเสียหายมากจาก 
สึนามิและผูเสียชีวิตกวา 10,000 คน 

26 ธ.ค. 2547 08:30 6.4 ประเทศเมียนมาร 
รู สึกหลายจังหวัดในภาคใต อาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร 

27 ธ.ค. 2547 16:39 6.6 ทะเลอันดามัน รูสึกที่ จ.ภูเก็ต 
30 ธ.ค. 2547 08:07, 08:13 5.4,5.6 ประเทศเมียนมาร รูสึกที่ อ.เมือง จ.เชียงใหม 
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โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
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ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกดิแผนดินไหวที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง (ตอ) 

วัน เดือน ป เวลาเกิด ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

28 มี.ค. 2548 23:10 8.5 ตะวันตกเกาะสุมาตรา รูสึกไดในจังหวัดภาคใต จ.ภูเก็ต เตือนอพยพ 

19 พ.ค. 2548 12:05 6.8 ตะวันตกเกาะสุมาตรา 
รูสึกไดในหลายจังหวัดภาคใตอาคารสูง 
กรุงเทพมหานคร 

5 ก.ค. 2548 22:42 6.8 ตอนบนเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่ภูเก็ต 
24 ก.ค. 2548 22:42 7.2 เกาะนิโคบาร อินเดีย รูสึกไดที่ภูเก็ต มีคําเตือนใหอพยพ 
18 ก.ย. 2548 14:26 6.0 พรมแดนพมา-อินเดีย รูสึกไดบนอาคารสูงในจังหวัดเชียงใหม 
11 ต.ค. 2548 22:05 6.2 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต 
19 พ.ย. 2548 21:10 6.1 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่ จ.พังงา จ.ภูเก็ต 
4 ธ.ค. 2548 16:34 4.1 จ.เชียงใหม รูสึกไดบนอาคารสูง จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน 
7 ธ.ค. 2548 16:02 3.9 จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
15 ธ.ค. 2548 13:48 4.1 จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.เมือง อ.เทิง จ.เชียงราย 
16 ธ.ค. 2548 09:13, 09:14 3.8,3.9 จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.ปาแดด จ.เชียงราย 
24 ม.ค. 2549 20:42 5.7 รัฐฉานประเทศเมียนมาร รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม เชียงรายแมฮองสอน 
16 มี.ค. 2549 20:34 3.0 จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.จอมทอง กิ่งอ.แมวาง อ.เมือง จ.เชียงใหม 
13 ก.ค. 2549 07:28 3.0 จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม 
6 ส.ค. 2549 12:15 3.4 จ.เชียงใหม รูสึกที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
27 ก.ย. 2549 21:30,23.15 4.8 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันสะเทือนทั่วไปใน จ.ประจวบคีรีขันธ 
28 ก.ย. 2549 00:35,01.45 4.6,5.0 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันสะเทือนทั่วไปใน จ.ประจวบคีรีขันธ 

8 ต.ค. 2549 04:17 5.6 ประเทศเมียนมาร 
รูสึกไดที่ จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ 
และ จ.สมุทรสงคราม มีความเสียหายเล็กนอยกับ
อาคารส่ิงปลูกสรางที่ จ.ประจวบคีรีขันธ  

21 ต.ค. 2549 08:59 4.5 พรหมแดนไทย-ลาว รูสึกไดที่ อ.แมสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 
17 พ.ย. 2549 01:39 4.4 อ.พาน จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.พาน และ อ.เมือง จ.เชียงราย 
1 ธ.ค. 2549 10:58 6.5 ตะวันออกของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา และ จ.นราธิวาส 

13 ธ.ค. 2549 00:02 5.1 อ.แมริม จ.เชียงใหม 
รูสึกส่ันสะเทือนไดเกือบทั่วไปใน จ.เชียงใหม และ
อาคารสูงใน จ.เชียงราย 

19 ธ.ค. 2549 07:03 2.7 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
23 ธ.ค. 2549 15:51 3.6 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
6 ม.ค. 2550 18:51 3.1 อ.แมริม  จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.เมือง อ.แมริม จ.เชียงใหม 

22 เม.ย. 2550 13.18 4.5 อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 
รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย และ 
จ.พะเยา 

27 เม.ย. 2550 15:03 6.1 ตอนเหนือของสุมาตรา รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.ภูเก็ต 

15 พ.ค. 2550 21:35 5.1 
พ รม แ ดน ล า ว -ป ร ะ เ ท ศ 
เมียนมาร 

รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 

 

 

 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
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ตารางที่ 3.1.2-1   ขอมูลการเกดิแผนดินไหวที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง (ตอ)  

วัน เดือน ป เวลาเกิด ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

16 พ.ค. 2550 15:57 6.1 พรมแดนลาว-ประเทศ 
เมียนมาร 

รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ หลายจังหวัดในภาคเหนือและ
อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 

19 มิ.ย. 2550 12:06 4.5 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม และจ.ลําพนู 
23 มิ.ย. 2550 15:17,15:27 5.5,5.2 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ

อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 
12 ก.ย. 2550 18:10 8.4 ตอนใตของสุมาตรา รูสึกส่ันสะเทือนไดบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 
13 ก.ย. 2550 10:35 7.1 ตอนใตของสุมาตรา รูสึกส่ันสะเทือนไดบนอาคารสูงบางแหงใน

กรุงเทพมหานคร 
16 ต.ค. 2550 13:47 5.0 ตอนเหนือของลาว รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 
2 พ.ย. 2550 02:05 5.7 พรมแดนประเทศเมียนมาร-

ลาว-จีน 
รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 

28 ธ.ค. 2550 12:24 5.7 ตอนเหนือของสุมาตรา รูสึกส่ันสะเทือนไดบนอาคารสูง จ.ภเูกต็ และ จ.พงังา 
20 ก.พ. 2551 15:05 7.5 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร และ  

จ.ภูเก็ต อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกล
ศูนยกลาง 

22 เม.ย. 2551 02:31 3.9 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันไหวไดที่ อ.แมริม จ.เชียงใหม 
12 พ.ค. 2551 13:27 7.8 มณฑลเสฉวน ,จีน รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานครหลายแหง

ประเทศจีนมีผูเสียชีวิตประมาณ 20,000 คน 
1 ก.ค. 2551 16:45 3.8 อ.พราว เชียงใหม รูสึกส่ันไหวไดที่ จ.เชียงใหม 
21 ส.ค. 2551 19:24 5.7 พรมแดนประเทศเมียนมาร-

จีน 
รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานครหลายแหง 
ประเทศจีนมีผูเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหลายคน 

22 ก.ย. 2551 20:30 5.2 ชายฝงตอนใตของประเทศ
เมียนมาร 

รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงหลายแหงใน  
กรุงเทพมหานคร 

23 ธ.ค. 2551 13:38 4.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี รูสึกส่ันไหว ในบริเวณ อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี 
30 ก.ย. 2552 17:16 7.9 ตอนกลางเกาะสุมาตรา รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร 

ประเทศอินโดนีเซียมีผูเสียชีวิตประมาณ 1,000 คน 
20 มี.ค. 2553 02:53 5.0 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ี จ.เชียงราย 
5 เม.ย. 2553 6:42 3.5 อ.เวียงชัย จ.เชียงราย รูสึกส่ันไหวบริเวณ อ.เมือง จ.เชียงราย 
7 เม.ย. 2553 05:15 7.6 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่อาคารสูงกรุงเทพมหานคร หลายแหง 
9 พ.ค. 2553 19:59 7.3 ตอนเหนือสุมาตรา รูสึกส่ันไหวอาคารสูง จ.ภูเก็ต พังงา สุราษฏรธานี     

จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร 
6 ก.ค. 2553 22:23 4.5 ประเทศเมียนมาร รูสึกไดที่ อ.แมสาย อ.แมจัน อ.เชียงแสน  

อ.แมฟาหลวง จ.เชียงราย 
4 ก.พ. 2554 20.54 6.8 พรมแดนประเทศเมียนมาร-

อินเดีย 
รูสึกบนอาคารสูง กรุงเทพมหานคร หลายแหง 

23 ก.พ. 2554 22:53 5.4 ลาว รูสึกที่ จ.แพร จ.นาน จ.อุดรธานี จ.เลย จ.
หนองคาย จ.หนองบัวลําภู จ.ขอนแกน จ.
มหาสารคาม 

24 มี.ค. 2554 20:55 6.8 ประเทศเมียนมาร รูสึกไดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและ อาคาร 
สูงในกทม.หลายแหง และมีความเสียหายที่ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย มีผูเสียชีวิต 1 คนจากผนังบานพังทับ
ศีรษะ 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
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หนา 3-10 

ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกดิแผนดินไหวที่สําคัญของประเทศไทยและประเทศใกลเคียง (ตอ) 

วัน เดือน ป เวลาเกิด ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

30 เม.ย. 2554 18:12 4.4 ทะเลอันดามัน  รูสึกที่ จ.ภูเก็ต 
10 พ.ค. 2554 15:11 4.0 ประเทศเมียนมาร  รูสึกที่ อ.แมสาย จ.เชียงราย 
24 มิ.ย. 2554 23:42 3.5 กิ่งอําเภอหาดสําราญ จ.ตรัง  รูสึกที่ อ.กันตัง อ.ยานตาขาว อ.เมือง จ.ตรัง 
6 ก.ย. 2554 00:55 6.7 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา  รูสึกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
20 ก.พ. 2555 03:48 2.7 อ.ตะกั่วปา จ.พังงา  รูสึกไดบริเวณใกลศูนยกลาง และมีความเสียหาย

เล็กนอย 
5 มี.ค. 2555 13:54 5.2 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา  รูสึกไหวเล็กนอยที่ จ. ภูเก็ต 
11 เม.ย. 2555 15:38 8.6 ชายฝงตะวันตกทางตอน

เหนือของเกาะสุมาตรา  
รูสึกไดในหลายจังหวัดในภาคใตและภาคกลาง 
รวมถึง ภาคอีสาน เกิดคลื่นสึนามิสูง 80ซม.ที่
ประเทศอินโดนีเซีย และ30 ซม. ที่เกาะเมียง จ.พังงา  

16 เม.ย. 2555 16:44 4.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  รูสึกไหวในหลายพื้นที่ใน จ. ภูเก็ต บานเรือน
แตกราวหลายหลัง ใน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เกิดอัฟ
เตอรช็อคมากกวา 26 คร้ัง 

4 มิ.ย. 2555 12:49 4.0 อ.เมือง จ.ระนอง  รูสึกส่ันไหวท่ี ต.เขานิเวศน ต.บางนอน อ.เมือง
ระนอง จ.ระนอง 

23 มิ.ย. 2555 11:34 6.3 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รูสึกบนอาคารสูง จ.ภูเก็ต และ จ.สงขลา 
13 ก.ย. 2555 01:55 3.4 ต.จอมหมอกแกว อ.แมลาว  

จ.เชียงราย 
รูสึกส่ันไหวที่ อ.พาน จ.เชียงราย กระจกและบานส่ัน 

11 พ.ย. 2555 08:12 6.6 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ี จ.เชียงใหม จ.นนทบุรี 
จ.กรุงเทพมหานคร 

11 พ.ย. 2555 17:54 5.8 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ี จ.เชียงใหม และบนตึกสูงของ 
กรุงเทพมหานคร 

20 ธ.ค. 2555 07:54 4.6 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ีอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และ
บนอาคารสูงจังหวัดเชียงใหม 

7 ก.พ. 2556 10:12 4.3 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ี อ.แมสาย จ.เชียงราย 
2 มี.ค. 2556 20:35 3.4 ต.ทุงฝาย อ.เมือง จ.ลําปาง ไดยินเสียงดัง บานมีการส่ัน รูสึกส่ันไหวท่ี ต.ตน

ฝาย ต.พิชัย ต.ตนธงชัย จ.ลําปาง  
5 เม.ย. 2556 23:20 2.9 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.

เชียงใหม 
รูสึกส่ันไหวท่ี อ.แมวาง อ.หางดง อ.เมือง  
จ.เชียงใหม  

11 เม.ย. 2556 05:05 5.1 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหวท่ี จ.แมฮองสอน 
7 พ.ค. 2556 03:17 5.4 ประเทศเมียนมาร รูสึกส่ันไหว ที่บานและบนอาคาร อ.แมสาย อ.เมือง  

จ.เชียงราย 
7 มิ.ย. 2556 00:01 3.1 ต.ทุงป อ.แมวาง จ.เชียงใหม รูสึกส่ันไหวท่ี อ.แมวาง อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 
2 ก.ค. 2556 14:37 6.0 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา 

ประเทศอินโดนีเซีย 
รูสึกส่ันไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และอาคารสูง
ในกรุงเทพมหานคร 

5 พ.ค. 2557 18.08 6.3 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย รูสึกส่ันไหวที่ จ.เชยีงราย จ.เชยีงใหม จ.นาน จ.แพร  
รูสึกไดที่อาคารสูงกรุงเทพมหานคร หลายแหง 

ท่ีมา : สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2557 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-13 

3.1.3 อุตุนิยมวิทยา  
 
 1) วัตถุประสงค   
  (1) เพื่ อ ศึกษาลักษณะภูมิอากาศจากขอมูลสถิ ติ ภูมิอากาศในคาบ  30 ป  

(พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรังซึ่งเปนสถานีตรวจวัดอากาศท่ี
อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

  (2) เพื่อนําขอมูลประกอบการประเมินผลกระทบและเสนอแนะมาตรการจัดการ 
ดานส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสมสําหรับพื้นที่ศึกษา โดยเฉพาะชวงที่ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 

 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมขอมูลลักษณะภูมิอากาศจากขอมูลสถิติภูมิอากาศในคาบ 30 ป  

(พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดตรัง ซึ่งเปนสถานีตรวจวัดอากาศที่
อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

  (2) วิเคราะหขอมูลคาเฉลี่ยรายป คาสูงสุด-คาตํ่าสุด ที่เคยวัดได คาเฉล่ียสูงสุด และ
คาเฉล่ียตํ่าสุด คาเฉล่ีย พิสัย ชวงมีฝน และชวงแลงฝน และการวิเคราะหสภาพภูมิอากาศโดยภาพรวม 

 
 3) ผลการศึกษา 
  การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการในจังหวัดกระบี่ 

และจังหวัดตรัง ใชขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศที่อยู
ใกลเคียงพื้นที่โครงการ 2 แหง ไดแก สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดกระบ่ี และสถานีตรวจวัดอากาศสนามบิน
จังหวัดตรัง โดยสภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศในแตละสถานีมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1) สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดกระบี่ 
   จังหวัดกระบี่อยูบริเวณภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย จัดอยูในเขตมรสุมเมืองรอน 

ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหมีฝนตกชุกเกือบ
ตลอดป โดยเฉพาะระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน ทั้งนี้สามารถแบงฤดูกาลไดเปน 2 ฤดู คือ 

   ฤดูฝน เริ่มต้ังแตปลายเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคม  
   ฤดูรอน เริ่มต้ังแตเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน เปนชวงที่ไดรับอิทธิพลจาก 

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต 
   เมื่อพิจารณาขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดจังหวัดกระบี่ ดังแสดงในตารางที่ 

3.1.3-1 ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลพื้นที่ศึกษาของโครงการ สามารถสรุปขอมูลภูมิอากาศท่ีสําคัญในคาบ 30 ป  
(พ.ศ. 2524-2553) จากสถานีตรวจวัดดังกลาวไดดังนี้ 

   - อุณหภูมิ (Temperature) คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ  
34.3 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min.) เทากับ 21.6 องศาเซลเซียส  
ในเดือนมกราคมและคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป (Mean of Year) เทากับ 26.9 องศาเซลเซียส 
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หนา 3-14 

   -   ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity)  คาเฉล่ียสูงสุด (Mean max.) เทากับ 
98% ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม และกันยายน-ตุลาคม คาเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min) เทากับ 46%  
ในเดือนกุมภาพันธ สวนคาเฉล่ียตลอดป (Mean of Year) เทากับ 83% 

   -   ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) จังหวัดกระบ่ี มีจํานวนวันที่มีฝนตกรวม 171 วันตอ
ป มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยโดยรวมตลอดปเทากับ (mean) 2,056.3 มิลลิเมตร ในเดือน มกราคม-กุมภาพันธ  
มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) นอยที่สุด ประมาณ  5-6 วัน/เดือน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตอ
เดือนเทากับ 34.7 และ 43.0 มิลลิเมตรตามลําดับ เดือนตุลาคมมีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) มาก
ที่สุด เทากับ 21 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 323.5 มิลลิเมตร 

   -   ความกดอากาศ (Pressure) คาความกดอากาศสูงสุดท่ีวัดไดในเดือนมกราคม
มีคาเทากับ 1016.5  เฮกโตปาสคัล และความกดอากาศเฉลี่ย (Mean) มีคาเทากับ 1,009 เฮกโตปาสคัล 

   -   อัตราการระเหยน้ํา (Evaporation) มีอัตราการระเหยน้ําเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 
157 มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม สําหรับคาอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียจะมีคานอยที่สุดในเดือนกรกฎาคมมีคา
เทากับ 96 มิลลิเมตร 

   -   ลม (Wind) จังหวัดกระบ่ี มีลมประจําถิ่นที่พัดผานอยู 2 ทิศทางหลัก ดังนี้ 
   ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

มีนาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนมกราคม มีคาเทากับ 3.8 นอต และ
ตํ่าสุดในเดือนมีนาคม มีคาเทากับ 2.4 นอต 

   ลมจากทิศตะวันตกจะพัดผานในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม โดยมี
ความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนสิงหาคมและกันยายน มีคาเทากับ 2.0 นอต และ
ตํ่าสุดในเดือนเมษายนและพฤษภาคม มีคาเทากับ 1.6  นอต 

   ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดกระบ่ี ดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-1 
  (2) สถานีตรวจวัดอากาศสนามบินจังหวัดตรัง 
   จังหวัดตรังอยูบริเวณภาคใตฝงตะวันตกของประเทศไทย จัดอยูในเขตมรสุม

เมืองรอน ซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ สงผลใหมีฝนตก
ชุกเกือบตลอดป ทั้งนี้สามารถแบงฤดูกาลไดเปน 2 ฤดู คือ 

   ฤดูฝน เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ  
   ฤดูรอน เริ่มต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงเดือนพฤษภาคม 
   เมื่อพิจารณาขอมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศสนามบินจังหวัดตรัง  

ดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-2 ซึ่งเปนสถานีที่อยูใกลพื้นที่ศึกษาของโครงการ สามารถสรุปขอมูลภูมิอากาศที่
สําคัญในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) จากสถานีตรวจวัดดังกลาวไดดังนี้ 

   -   อุณหภูมิ (Temperature) คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ  
35.3 องศาเซลเซียส ในเดือนมีนาคม และอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min.) เทากับ 21.8 องศาเซลเซียส 
ในเดือนกุมภาพันธ และคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป (Mean of Year)  เทากับ 27.1 องศาเซลเซียส 

   -   ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity) คาเฉล่ียสูงสุด (Mean max.) เทากับ 
98% ในเดือนกันยายน-ตุลาคม คาเฉล่ียตํ่าสุด (Mean min) เทากับ 48% ในเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม สวน
คาเฉล่ียตลอดป (Mean of Year) เทากับ 82% 
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หนา 3-15 

   -   ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) จังหวัดตรังมีจํานวนวันที่มีฝนตกรวม 171 วันตอป  
มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยโดยรวมตลอดปเทากับ (mean) 2,148.6 มิลลิเมตร ในเดือนกุมภาพันธมีจํานวนวันที่
ฝนตก (Mean rainy day) นอยที่สุด เทากับ 3 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 20.9 มิลลิเมตร 
เดือนกันยายน และตุลาคมมีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) มากท่ีสุด เทากับ 21 วัน โดยมีปริมาณ
น้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 305.1 และ 285.5  มิลลิเมตร ตามลําดับ 

   -   ความกดอากาศ (Pressure) คาความกดอากาศสูงสุดท่ีวัดไดในเดือนมีนาคม 
มีคาเทากับ1,017.0 เฮกโตปาสคัล และความกดอากาศเฉล่ีย (Mean) มีคาเทากับ 1,009.4 เฮกโตปาสคัล 

   -   อัตราการระเหยน้ํา(Evaporation) มีอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียสูงสุดเทากับ 
170 มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม สําหรับคาอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียจะมีคานอยที่สุดในเดือนพฤศจิกายน มี
คาเทากับ 94 มิลลิเมตร  สวนอัตราระเหยน้ําตลอดปเทากับ 1,478 มิลลิเมตร 

   -   ลม (Wind) จังหวัดตรัง มีลมประจําถิ่นที่พัดผานอยู 2 ทิศทางหลัก ดังนี้ 
    ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน

เมษายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนมกราคม มีคาเทากับ 4.1 นอต และ
ตํ่าสุดในเดือนพฤศจิกายน มีคาเทากับ 2.2 นอต 

    ลมจากทิศตะวันตก จะพัดผานในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม 
โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนสิงหาคม มีคาเทากับ 1.8 นอต และต่ําสุดใน
เดือนตุลาคม มีคาเทากับ 1.3 นอต 

   ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของสนามบินจังหวัดตรังดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-2 
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หนา 3-16 

ตารางที่ 3.1.3-1 ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
 จังหวัดกระบี ่
 
สถานี กระบ่ี           ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง                                  3 เมตร 
รหัส 48563 ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง    8 เมตร 
ละติจูด 08 04 N  ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.50 เมตร 
ลองติจูด 98 54 E ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน 11.2 เมตร 
  ความสูงของที่วัดนํ้าฝน 0.80 เมตร 
 

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

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคัล)          

เฉลี่ย 1011.1 1010.3 1009.1 1008.2 1007.4 1008.2 1008.4 1008.4 1008.9 1009.4 1009.2 1009.8 1009.0 
สูงสุด 1016.5 1015.9 1015.8 1013.9 1012.1 1013.4 1012.9 1012.7 1013.8 1014.8 1014.9 1015.6 1016.5 
ต่ําสุด 1006.5 1007 1005.1 1005 1004.7 1005.5 1005.5 1005.4 1006.6 1006.0 1005.6 1006.3 1004.7 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)             

เฉลี่ย 26.6 27.5 27.6 27.9 27.6 27.2 26.8 26.9 26.6 26.2 26.2 26.2 26.9 
เฉลี่ยสูงสุด 32.9 34.2 34.3 34.1 32.9 31.9 31.5 31.4 31.2 31.3 31.1 31.4 32.4 
เฉลี่ยต่ําสุด 21.6 22.0 23.0 23.6 23.7 23.3 23.0 22.9 22.8 22.4 22.5 21.7 22.7 
สูงสุด 36.3 38.0 39.1 38.9 38.8 35.0 34.5 35.1 34.0 34.0 34.2 34.3 39.1 
ต่ําสุด 21.0 22.4 23.1 23.2 24.0 23.0 23.1 22.6 22.5 22.5 22.7 21.3 21.0 
ความชื้นสัมพัทธ (%)             

เฉลี่ย 77 73 79 82 85 86 87 85 87 88 86 83 83 
เฉลี่ยสูงสุด 94 95 97 97 98 98 98 97 98 98 96 96 97 
เฉลี่ยต่ําสุด 54 46 54 59 66 68 69 67 69 70 69 62 63 
ต่ําสุด 42 37 44 48 56 60 58 54 58 62 55 52 37 
การคายระเหย (มม.)             

เฉลี่ย-ถาด 146 143 157 152 126 120 96 126 108 102 101 114 1491 
ความเร็วลม (นอต)             

ความเร็วลมเฉลี่ย 3.8 3.3 2.4 1.6 1.6 1.8 1.7 2 2 1.7 3.1 3.2 - 
ทิศทาง NE NE NE W W W W W W W NE NE - 
ความเร็วลมสูงสุด 34 30 33 29 30 32 42 42 42 43 30 33 43 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.)             

เฉลี่ย 34.7 43 107.3 160.5 187.2 210.2 201.1 266.3 275.2 323.5 179.7 67.6 2056.3 
วันท่ีมีฝน  6 5 9 13 17 17 18 18 19 21 18 10 171 
ฝนสู ง ท่ี สุ ด ใน  24 
ชม. 38.9 82.0 62.2 80.8 133.5 86.5 74.1 150.5 84 75.9 99.6 45.8 150.0 
ทัศนวิสัย (กม.)             
เวลา 07.00 น. 8 8 8 9 9 9 8 9 8 8 8 8 8 

หมายเหตุ : NE  =  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  W= ทิศตะวันตก 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556  
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ตารางที่ 3.1.3-2 ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
 จังหวัดตรัง 
 
สถานี สนามบิน ตรัง           ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  14 เมตร 
รหัส 48567 ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  16 เมตร 
ละติจูด 07 31 N  ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.28 เมตร 
ลองติจูด 99 37 E ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน 1.20 เมตร 
  ความสูงของที่วัดนํ้าฝน 0.80 เมตร 
 

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

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคัล)          

เฉลี่ย 1010.6 1010.2 1009.4 1008.6 1008.3 1008.4 1008.7 1009.0 1009.5 1009.7 1009.6 1010.5 1009.4 
สูงสุด 1016.4 1016.6 1017.0 1014.2 1013.7 1013.6 1015.1 1014.8 1016.4 1015.8 1015.8 1016.9 1017.0 
ต่ําสุด 1008.5 1008.4 1005.8 1005.3 1005.0 1006.0 1005.9 1006.2 1007.1 1007.8 1007.0 1007.8 1005.0 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)             

เฉลี่ย 26.8 27.5 28.1 28.3 27.7 27.4 27.0 27.0 26.6 26.4 26.4 26.2 27.1 
เฉลี่ยสูงสุด 32.6 34.4 35.3 35.2 33.6 32.8 32.3 32.2 31.9 31.8 31.3 31.2 32.9 
เฉลี่ยต่ําสุด 21.9 21.8 22.5 23.2 23.4 23.2 22.9 23.0 22.9 22.8 22.7 22.3 22.7 
สูงสุด 37.0 40.0 40.5 40.3 39.0 36.8 35.6 35.7 36.5 35.6 35.0 34.8 40.5 
ต่ําสุด 21.2 21.8 22.0 23.4 23.5 23.4 22.4 22.7 22.7 22.7 22.4 22.5 21.2 
ความชื้นสัมพัทธ (%)             

เฉลี่ย 75 72 74 79 84 85 86 85 87 88 86 81 82 
เฉลี่ยสูงสุด 92 93 94 96 97 97 97 97 98 98 97 94 96 
เฉลี่ยต่ําสุด 54 48 48 53 63 65 66 66 68 68 68 64 61 
ต่ําสุด 52 45 46 55 57 56 57 58 60 63 60 56 45 
การคายระเหย (มม.)             

เฉลี่ย-ถาด 153 157 170 143 119 107 109 111 101 99 94 115 1478 
ความเร็วลม (นอต)             

ความเร็วลมเฉลี่ย 4.1 3.6 2.7 1.6 1.4 1.6 1.6 1.8 1.4 1.3 2.2 3.6 - 
ทิศทาง NE NE NE NE W W W W W W NE NE - 
ความเร็วลมสูงสุด 38 53 38 50 49 60 48 40 54 30 30 38 60 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.)             

เฉลี่ย 32.5 20.9 83.4 139.7 217.5 201.1 258.5 275.1 305.1 285.5 203.9 125.4 2148.6 
วันท่ีมีฝน  5 3 7 12 19 17 18 19 21 21 18 11 171 
ฝนสู ง ท่ี สุ ด ใน  24 
ชม. 76.8 80.4 81.1 133.4 96.5 151.3 217.2 192.1 136.5 92.3 144.5 150.0 217.2 
ทัศนวิสัย (กม.)             
เวลา 07.00 น. 7 6 5 5 6 6 6 6 6 5 5 6 6 

หมายเหตุ : NE  =  ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  W= ทิศตะวันตก 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556  
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3.1.4 เสียง 
 

 1) วัตถุประสงค   
  (1) เพื่อรวบรวมขอมูลระดับเสียงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบดานเสียงที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากการพัฒนาโครงการรวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการ 
 

 2) วิธีการศึกษา 
  (1) ตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนาม บริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม และบริเวณ

บานหวยลึก ดังแสดงในรูปที่ 3.1.4-1 เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานโดยตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq (24)) และ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 13-16 กันยายน 2557 ทั้งนี้
การตรวจวัดระดับเสียงจะใชวิธีการมาตรฐานของประเทศไทยและเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการหรือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

  (2) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนดานเสียงจากกิจกรรมการพัฒนา
โครงการท้ังระยะกอสรางและระยะดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบดาน
เสียงที่เหมาะสมกับโครงการ 

 

 3) ผลการศึกษา 
  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทําการตรวจวัด

คา Leq (24)  และ Lmax ดวยเครื่องมือ Integrating Sound Level  Meter ที่ระดับความสูงประมาณ  
1.5 เมตร จากระดับพื้นดิน ในระหวางวันที่ 13-16  กันยายน 2557  โดยบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมทํา
การตรวจวัดตอเนื่อง 24 ชั่วโมง  เปนระยะเวลา 1 วัน และบริเวณบานหวยลึกทําการตรวจวัดตอเนื่อง  
24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 วัน ครอบคลุมวันทําการและวันหยุด ผลการตรวจวัดสรุปไดดังนี้ 

บริเวณปาอนรุักษเพ่ิมเติม (ปา C) ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางวันที่ 13-14 กันยายน 2557 พบวา คาระดับเสียง 

Leq (24) มีคาเทากับ 66.1 เดซิเบล(เอ) โดยคาที่ไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมซึ่งกําหนดมาตรฐานของระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปไวไมเกิน 70 เดซิเบล
(เอ) จะเห็นวาคาที่ไดมีคาไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด สวนคาระดับเสียง Lmax เทากับ 97.4  เดซิเบล(เอ) 
ซึ่งไมเกินคามาตรฐานของเสียงสูงสุดท่ีกําหนดไวไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 
3.1.4-1 และภาคผนวก 3-ข 

  บริเวณบานหวยลึก ตําบลทรายขาว  อําเภอคลองทอม  จังหวัดกระบี่  
      ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางวันที่ 13-16 กุมภาพันธ 2557  พบวาคาระดับเสียง 
Leq(24) มีคาอยูในชวงระหวาง 57.1-61.1 เดซิเบล(เอ) โดยคาที่ไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน
ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งกําหนดมาตรฐานของระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปไวไมเกิน  
70 เดซิเบล(เอ)  สวนคาระดับเสียง Lmax มีคาอยูในชวงระหวาง 91.2-93.9 เดซิเบล(เอ) ซึ่งไมเกินคา
มาตรฐานของเสียงสูงสุดท่ีกําหนดไวไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1.4-1 และ
ภาคผนวก 3-ข  
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3.1.5 อุทกวทิยาน้ําผิวดิน 

 
 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแหลงน้ําผิวดิน ทิศทางการไหลของน้ํา การใช

ประโยชนแหลงน้ํา สภาพทางชลศาสตรและอุทกวิทยาของแหลงน้ํา 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบตอการกีดขวางการไหลของ

น้ําท่ีอาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) ศึกษารวบรวมขอมูลแหลงน้ําผิวดินในปจจุบัน บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่

ใกลเคียง จากรายงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  (2) สํารวจภาคสนามในดานลักษณะทางกายภาพของลําน้ํา เชน ทิศทางการไหลของ

น้ํา (Flow direction) การใชประโยชนแหลงน้ํา และสิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับแหลงน้ํา 
 
 3) ผลการศึกษา 
  จากการทบทวนขอมูลทุติยภูมิ พบวา แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต 

กระบี่-ลําภูรา อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลักของลุมน้ําชายฝงทะเลภาคใตฝงตะวันตก โดยแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาของโครงการ ต้ังแตจุดเริ่มตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงกระบี่ถึงสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา ไดพาดผานลุม
น้ําหลัก 3 ลุมน้ํา ไดแก ลุมน้ําคลองทอม ลุมน้ําภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ 3 และลุมน้ําตรัง ในชวงบริเวณ
พื้นที่ศึกษา ซึ่งอยูในอําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ มีลําน้ําที่สําคัญอยูหลายแหง เชน คลองทอม คลองพน  
คลองแรด คลองนา หวยลึก และคลองทรายขาว เปนตน ซึ่งทิศทางการไหลของน้ําสวนใหญจะไหลจาก 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสูทิศตะวันตกเฉียงใตออกสูทะเลอันดามัน 

  จากการตรวจสอบภาคสนามในบริเวณพื้นที่ศึกษา อันไดแก แนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปนระยะทาง 360 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จาก
กึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร นั้นไมไดตัด
ผานลําน้ําแตอยางใด มีเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะเปนรองน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะชวงฤดูฝน ในขณะที่
คลองนาจะอยูหางจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปน
ระยะทางมากกวา 500 เมตร ซึ่งรองน้ําธรรมชาตินี้จะบรรจบกับคลองนา จะมีทิศทางการไหลของน้ําจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือลงสูทิศตะวันตกเฉียงใต จากคลองนาบรรจบสูคลองแรดตอไป ดังแสดงในรูปที่ 3.1.5-1 
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3.1.6 คุณภาพน้ําผวิดิน 
 1)   วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาสถานภาพปจจุบันของคุณภาพน้ํา ทั้งดานกายภาพ และเคมีของแหลง

น้ํา โดยเฉพาะแหลงน้ําที่อยูใกลกับพื้นที่ศึกษา และที่เปนแหลงน้ําดิบของประชาชน 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่อาจเกิดขึ้น

จากการพัฒนาโครงการ  
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) ทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา 2 ครั้ง ในฤดูฝน และฤดูแลง จํานวน 3 ลําน้ํา 6 

สถานี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

สถานีที่ ลําน้ํา พิกัด 

1 คลองแรด   ดานเหนือน้ํา 524259E, 862000N 
2 คลองแรด   ดานทายน้ํา 524117E, 861900N 
3 คลองนา   ดานเหนือน้ํา 525386E, 861167N 
4 คลองนา   ดานทายน้ํา 525356E, 861050N 
5 หวยลึก   ดานเหนือน้ํา 527748E, 857937N 
6 หวยลึก   ดานทายน้ํา 527623E, 857925N 

 
เพื่อศึกษาคุณภาพน้ําผิวดินกอนเริ่มกิจกรรมของโครงการ โดยพิจารณาแหลงน้ํา 

ที่อยูใกลเคียงกับปาอนุรักษเพิ่มเติมและแมน้ําหลักท่ีอยูใกลเคียงโครงการท่ีมีโอกาสไดรับผลกระทบ  
(ตําแหนงที่ต้ังสถานีดังแสดงในรูปที่ 3.1.6-1) 

(2) ตัวอยางน้ําจะถูกวิเคราะหโดยใชวิธีตาม Standard Method for the Examination 
of Waters and Wastewater 21th Edition, 2005 และวิธีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมยอมรับ ทั้งนี้ไดดําเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําบางปจจัยที่สามารถตรวจวัดไดทันทีใน
ภาคสนาม สวนที่ไมสามารถทําการตรวจวัดในสนามไดจึงเก็บตัวอยางเพื่อสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ซึ่ง
ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เอกสารขึ้นทะเบียนดังแสดงในภาคผนวกที่ 3-ค) โดยดัชนีที่จะทํา
การวิเคราะห และวิธีการวิเคราะหสรุปไดดังแสดงในตารางที่ 3.1.6-1 

(3) ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินจากแตละสถานีไดนํามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เพื่อ
ประเมินคุณภาพน้ําในลําน้ําดังกลาวในสภาพปจจุบันและแบงประเภทคุณภาพน้ําผิวดินตามการใชประโยชน 
เพื่อประกอบการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินจากโครงการ 
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ตารางที่ 3.1.6-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพนํ้า วิธีการวิเคราะห 

1. อุณหภูมิ (Temperature) Certified Thermometer 
2. ความเปนกรดเปนดาง (pH) Electrometric Method (pH Meter) 
3. ออกซิเจนละลายน้ํา (Dissolved Oxygen) Membrane Electrode Method 
4. คาความสกปรกในรูปบีโอดี  

(Biochemical Oxygen  Demand) 
5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 

5. โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform Bacteria) Most Probable Number Method 
6. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) Most Probable Number Method 
7. ไนเตรท (Nitrate) Brucine Method 
8. แอมโมเนีย (Ammonia) Distillation and Titrimetric Method 
9. คาการนําไฟฟา (Conductivity) Electrometric Method (Conductivity Meter) 
10. ความโปรงใส (Transparency) Visual Method 
11. ความขุน(Turbidity) Nephelometric Method 
12. ปริมาณของแข็งละลายน้ําท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
Dried at 103-105°C 

13. ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105°C 
14. ปริมาณของแข็งท้ังหมด (Total Solids) Dried at 103-105°C 
15. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) Partition Gravimetric Method 
16. ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric method 
ท่ีมา  : Standard Method for the Examination of Waters and Wastewater 21th Edition, 2005 

 
3)  ผลการศึกษา 
 (1) ขอมูลทุติยภูมิ 
  จุดเริ่มตนของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ต้ังอยูบริเวณ ตําบลคลองขนาน 

อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี ไปส้ินสุดท่ีตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง มีลําน้ําที่แนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน จํานวน 26 แหง ประกอบดวย แมน้ํา 1 แหง คลอง 17 แหง และหวย 8 แหง 
ดังแสดงในตารางที่ 3.1.6-2 อยางไรก็ตามในพ้ืนที่ศึกษา อันไดแก แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาชวงที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปนระยะทาง 360 เมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตรนั้นไมไดตัดผานลําน้ําแตอยางใด  
มีเพียงพื้นที่ที่มีลักษณะเปนรองน้ําธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ําเฉพาะฤดูฝน ซึ่งรองน้ําธรรมชาตินี้จะบรรจบกับ
คลองนาตอไป 
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ตารางที่ 3.1.6-2 แหลงน้ําที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน 

ท่ี ลํานํ้า ระยะหาง กม. ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 คลองเสียด 3+327 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 

2 คลองปกาสัย 4+147 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 

3 คลองบางผึ้งนอย 8+712 ปกาสัย เหนือคลอง กระบ่ี 

4 คลองบางผึ้ง 9+900 เพหลา คลองทอม กระบ่ี 

5 คลองพลู 11+058 เพหลา คลองทอม กระบ่ี 

6 คลองเพหลา 14+000 เพหลา คลองทอม กระบ่ี 

7 หวยสามตอ 16+400 เพหลา คลองทอม กระบ่ี 

8 หวยขุนเต้ีย 17+656 คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 

9 หวยเคียม 18+500 คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 

10 หวยลอ 20+024 คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 

11 หวยขนาน 20+700 คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 

12 คลองทอม 23+600 คลองทอมใต คลองทอม กระบ่ี 

13 หวยบอน 30+312 หวยน้ําขาว คลองทอม กระบ่ี 

14 คลองปง 32+753 คลองพน คลองทอม กระบ่ี 

15 คลองคุงคัง 33+737 คลองพน คลองทอม กระบ่ี 

16 คลองพน 36+446 คลองพน คลองทอม กระบ่ี 

17 คลองแรด 39+400 คลองพน คลองทอม กระบ่ี 

18 คลองนา 40+857 คลองพน คลองทอม กระบ่ี 

19 หวยลึก 44+732 ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 

20 คลองทรายขาว 46+800 ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 

21 คลองพรุพี 50+618 ทรายขาว คลองทอม กระบ่ี 

22 หวยลาโป 53+122 กะลาเส สิเกา ตรัง 

23 คลองกะลาเสใหญ 54+741 กะลาเส สิเกา ตรัง 

24 คลองหินรอง 55+729 กะลาเส สิเกา ตรัง 

25 คลองชี 63+460 วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง 

26 แมน้ําตรัง 80+785 ทาสะบา วังวิเศษ ตรัง 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-26 

   (2) ผลการศึกษาภาคสนาม 
   จากการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําในลําน้ําที่อยูใกลเคียงในพื้นที่ 

ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และลําน้ําสายหลักโครงการทั้งหมด 6 สถานี ไดแก สถานีที่ 1 คลองแรด  
(เหนือน้ํา) สถานีที่ 2 คลองแรด (ทายน้ํา) สถานีที่ 3 คลองนา (เหนือน้ํา) สถานีที่ 4 คลองนา (ทายน้ํา) 
สถานีที่ 5 หวยลึก (เหนือน้ํา) และสถานีที่ 6 หวยลึก (ทายน้ํา) ดังแสดงในภาพที่ 3.1.6-1 และ ภาพที่ 
3.1.6-2 โดยทําการเก็บตัวอยางในวันที่ 7-8 มกราคม 2557 (เปนตัวแทนฤดูแลง) ดังแสดงในตารางที่ 
3.1.6-3 และเก็บตัวอยางในวันที่ 24-25 เมษายน 2557 (เปนตัวแทนฤดูฝน) แสดงในตารางที่ 3.1.6-4  
(ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3-ง) สามารถสรุปรายละเอียดผลการ
ตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําตามฤดูกาลในแตละสถานีได ดังนี้ 

 ฤดูแลง 
 -   สถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา) 
  จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริ เวณคลองแรด (เหนือน้ํา-524259E, 

862000N)  พบวามีอุณหภูมิเทากับ 26.6 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.19 คาการนํา
ไฟฟามีคา 96 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 19 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 7.74 มิลลิกรัม/ลิตร 
คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 260 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอย
กวา 1.8 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความโปรงใส มีคา 0.3 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 60 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 
56 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยท้ังหมดมีคา 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา  
0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 11 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยู
ในประเภทที่ 2 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน การอนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

 -  สถานีที่ 2  บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองแรด (ทายน้ํา-524117E, 861900N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 25.9 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.01 คาการนําไฟฟามีคา  
98 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 67 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.14 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 1,100 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 40 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 
0.5 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 87 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมด มีคา 76 มิลลิกรัม/ลิตร 
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 11 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 10 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 
2 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและ
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บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน การ
อนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

  -   สถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองนา (เหนือน้ํา-525386E, 861167N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 27.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.30 คาการนําไฟฟามีคา  
240 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 14 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.62 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 1,100 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา  
130 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร 
ความโปรงใส มีคา 0.2 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 174 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมี
คา 170 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 4.2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา  
2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 8.1 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูใน
ประเภทที่ 2 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน การอนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

 -   สถานีที่ 4  บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองนา (ทายน้ํา-525356 E, 861050 

N) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 26.9 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.28 คาการนําไฟฟามีคา  
250 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 19 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมท้ังหมดมีคา 490 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 110 MPN/100 มิลลิลิตร  
ไนเตรต มีคา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.3 เมตร 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 170 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 160 มิลลิกรัม/ลิตร  
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 6.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 16 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่  
2 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน การ
อนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

  -   สถานีที่ 5  บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา-527748E, 857937N)  

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 25.7 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 6.75 คาการนําไฟฟามีคา  
96 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 30 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 0.85 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคา 78 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 45 MPN/100 มิลลิลิตร 
ไนเตรต มีคา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.6 เมตร 
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ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 100 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 83 มิลลิกรัม/ลิตร สาร
แขวนลอยทั้งหมดมีคา 18 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร ยกเวนคาปริมาณออกซิเจนละลาย ที่มีคาตํ่า
กวาเกณฑที่กําหนดคุณภาพน้ําประเภทท่ี 3 (ไมตํ่ากวา 4 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งสาเหตุที่ทําใหปริมาณ
ออกซิเจนในแหลงน้ํามีคานอย อาจเนื่องจากในบริเวณหวยลึกมีพืชน้ําขึ้นเปนจํานวนมากทําใหแสงแดดไม
สามารถสองลงไปใตน้ําได หรือไมมีแสงแดดติดตอกันหลายวันและสภาพลําน้ํามีลักษณะเปนน้ํานิ่ง 

  -   สถานีที่ 6  บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลึก (ทายน้ํา-527623E, 857925N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 25.8 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 6.55 คาการนําไฟฟามีคา  
100 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 23 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 5.11 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2  มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 170 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 18 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความ
โปรงใส มีคา 0.1 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 65 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา  
52 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 13 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 2.0 มิลลิกรัม/
ลิตร และซัลเฟต มีคา 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 
3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ
การเกษตร 

 ฤดูฝน 
  -   สถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา-524259E, 862000N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 27.7 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 6.95 คาการนําไฟฟามีคา  
190 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 322 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.7 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโค
ลิฟอรมทั้งหมดมีคา 210 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 45 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต 
มีคา 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.15 เมตร ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด มีคา 200 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 110 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย
ทั้งหมดมีคา 86 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา  
4.7 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ํา
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ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร  

 -   สถานีที่ 2  บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํ าบริ เวณคลองแรด  (ทายน้ํ า - 524117E, 

861900N) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 28.6 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.1 คาการนําไฟฟา
มีคา 140 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 298 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.75 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอ
ดี หรือปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 130 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 20 MPN/100 มิลลิลิตร 
ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.2 
เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 132 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมด มีคา 100 มิลลิกรัม/ลิตร 
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 32 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 1.5  มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มี
คา 1.6 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ํา
ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร 

 -   สถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองนา (เหนือน้ํา-525386E, 861167N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.14 คาการนําไฟฟามีคา  
310 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 298 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.75 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.8 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 220 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8  MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคา 0.3 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา  
0.15 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 270 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 230 มิลลิกรัม/
ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 40 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 48 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 
ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร 

  -   สถานีที่ 4  บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองนา (ทายน้ํา-525356 E, 861050 

N) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 28.2 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.05 คาการนําไฟฟามีคา  
310 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 301 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 0.70 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 3 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 20 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความ
โปรงใส มีคา 0.3 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 260 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 
240 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 18  มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา  
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0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 45 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูใน
ประเภทที่ 4 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษ
กอน และแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมยกเวนคาปริมาณออกซิเจนละลาย ที่มีคาตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําประเภทที่ 4  (ไมตํ่ากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งสาเหตุที่ทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงน้ํามีคา
นอย อาจเนื่องจากในบริเวณคลองนา(ทายน้ํา) สภาพลําน้ํามีลักษณะเปนน้ํานิ่ง 

 -   สถานีที่ 5  บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา-527748E, 857937N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 28.7 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 6.23 คาการนําไฟฟามีคา  
270 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 298 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 0.35 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 7.2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด มีคา 68 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความ
โปรงใส มีคา 0.25 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 200 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 
160 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 40 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 1 มิลลิกรัม/
ลิตร และซัลเฟต มีคา 5.7 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 
4 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และ
แหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ยกเวนคาปริมาณออกซิเจนละลาย ที่มีคาตํ่ากวาเกณฑที่กําหนดคุณภาพน้ํา
ประเภทที่ 4 (ไมตํ่ากวา 2 มิลลิกรัม/ลิตร) ซึ่งสภาพลําน้ํามีลักษณะเปนน้ํานิ่ง 

  -   สถานีที่ 6  บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลึก (ทายน้ํา-527623E, 857925N) 

พบวามีอุณหภูมิเทากับ 33 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 6.88 คาการนําไฟฟามีคา  
280 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 441 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.14 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดี
หรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 3.2 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรีย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 1,700 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 78 MPN/100 มิลลิลิตร 
ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.1 
เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 393 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 180 มิลลิกรัม/ลิตร 
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 213 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 1.4 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มี
คา 16 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ํา
ทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และการเกษตร 

  สรุปผลการศึกษาคุณภาพน้ําของลําน้ําที่อยูใกลพื้นที่ศึกษา ทั้งในชวงฤดูแลงและฤดูฝน 
พบวา คลองแรด และคลองนา มีคุณภาพน้ําในภาพรวมดีกวาหวยลึก ทั้งนี้สืบเนื่องจากหวยลึกนั้นเปนลําน้ํา
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ที่ไหลผานชุมชน ซึ่งอาจมีการปนเปอนจากกิจกรรมของชุมชนมากกวาคลองแรด และคลองนาที่เปนลําน้ํา
ในพื้นที่เกษตรกรรม โดยในชวงฤดูแลงนั้นคุณภาพน้ําของคลองแรด และคลองนา จัดอยูในประเภทที่ 2 ซึ่ง
เปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพทั่วไปกอน และสามารถใช
ประโยชนเพื่อการอนุรักษสัตวน้ํา การประมง และการวายน้ําและกีฬาทางน้ํา อยางไรก็ตามในชวงฤดูฝน 
คุณภาพน้ําของคลองแรด และคลองนามีความขุนเพิ่มขึ้น และความสกปรกในรูปของบีโอดีก็เพิ่มขึ้นเชนกัน 
ทั้งนี้เนื่องจากการรับน้ําหลาก ที่ไหลผานพื้นที่เกษตรกรรมกอนลงสูลําน้ํา สงผลใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง
ไป โดยคลองแรดทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา รวมทั้งคลองนาบริเวณเหนือน้ํา มีคุณภาพน้ําจัดอยูในประเภทที่ 3 
ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการบริโภคและบริโภค 
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานการะบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และสามารถใช
ประโยชนเพื่อการเกษตร ลําน้ําคลองนาบริเวณทายน้ํานั้น คุณภาพน้ําเปลี่ยนไปเปนประเภทที่ 4 ซึ่งเปน
ประเภทคุณภาพน้ําที่ตองผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน และเปนแหลงน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม จากคาออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ลดลงมาก 

  ในขณะที่หวยลึกมีคุณภาพน้ําในฤดูแลงอยูในประเภทที่ 3 ทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา 
ในขณะที่ชวงฤดูฝนคุณภาพน้ําในหวยลึกบริเวณเหนือน้ํา ตกไปอยูที่ประเภทที่ 4 ทั้งนี้มีสาเหตุจากการรับ
น้ําชวงน้ําหลากท่ีไหลผานชุมชนกอนลงสูลําน้ําเชนเดียวกัน 

  นอกจากการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําในลําน้ําสายหลักของโครงการทั้ง 6 สถานี 
ดังกลาวไวขางตนแลว ที่ปรึกษาไดทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําเพิ่มอีก 2 สถานี ไดแก คลองทรายขาว  
(หางจากพื้นที่ศึกษาเปนระยะทางประมาณ 3.5 กิโลเมตร) และคลองพรุพี (หางจากพื้นที่ศึกษาเปน
ระยะทางประมาณ 7.1 กิโลเมตร) โดยในการประชุมปฐมนิเทศโครงการครั้งที่ 1 ทางผูนําชุมชน ตองการให
โครงการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําจากคลองดังกลาว เพื่อทราบขอมูลคุณภาพน้ําเบื้องตน เนื่องจากคลอง
ทรายขาว นั้นใชประโยชนเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคของชุมชนในหมู 2 (บางสวน) หมู 4, หมู 5 และหมู 7 
ในขณะที่คลองพรุพีเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคของชุมชนในหมู 2 (บางสวน), และหมู 3 ตําบลทรายขาว 
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ทั้งนี้คลองทรายขาว และคลองพรุพีไมอยูพื้นที่ศึกษาแตอยางใด การเก็บ
ตัวอยางไดดําเนินการในวันที่ 24 เมษายน 2557 ดังแสดงในตารางที่ 3.1.6-5 และภาพที่ 3.1.6-3  
(ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา ดังแสดงในภาคผนวกที่ 3-ง) ซึ่งผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา พบวา 
คลองทรายขาว มีคาออกซิเจนละลายน้ํา มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนท่ีจุลินทรียใชในการ
ยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8 MPN/100 
มิลลิลิตร ซึ่งสามารถจัดคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 ในขณะที่คุณภาพน้ําในคลองพรุพรี พบวามีคาบีโอดี
สูงกวาคลองทรายขาว คือมีคาเทากับ 20 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 
2,200 MPN/100 มิลลิลิตร ในขณะที่คาออกซิเจนละลายน้ํา มีคาคอนขางสูงอยูที่ 8.78 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ง
แหลงน้ําทั้งสองแหงจัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผาน
การฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งไปกอน ทั้งนี้ทางโครงการไดนําผลการ
วิเคราะหนําเสนอตอผูนําชุมชนในที่ประชุมการมีสวนรวมของประชาชนครั้งที่ 2 แลว  
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หนา 3- 35  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)                                                             

ตารางที่ 3.1.6-3   ผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแนวสายทางงานศึกษาทบทวนรายละเอยีดความเหมาะสมออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบโครงขาย
ไฟฟา 115 กโิลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557 (ตัวแทนฤดูแลง) 

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน หนวย 
สถานีที่ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

1 2 3 4 5 6 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

1. อุณหภูมิ (Temperature) °C 26.6 25.9 27.0 26.9 25.7 25.8 ธ' ธ' 

2. ความเปนกรดและดาง (pH) - 7.19 7.01 7.30 7.28 6.75 6.55 5.0-9.0 5.0-9.0 
3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)2/ mg/L 7.74 6.14 6.62 6.0 0.85 5.11 >6.0 >4.0 
4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0  1.5 2.0 
5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total coliform bacteria) MPN/100 ml 260 1,100 1,100 490 78 170 5,000 20,000 
6. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform bacteria) MPN/100 ml <1.8 40  130  110  45  18 1,000 4,000 
7. ไนเตรท (NO3) ในหนวยไนโตรเจน mg/L 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 <0.1 5.0 
8. แอมโมเนีย (NH3) ในหนวยไนโตรเจน  mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 
9. คาการนําไฟฟา (Conductivity) μs/cm 96 98 240 250 96 100 - 
10. ความโปรงใส (Transparency) m 0.3 0.5 0.2 0.3 0.6 0.1 - 
11. ความขุน (Turbidity) NTU 19 67 14 19 30 23 - 
12. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved solids) mg/L 56 76 170 160 83 52 - 
13. สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended solids) mg/L 3.8 11 4.2 6.0 18 13 - 
14. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) mg/L 60 87 174 170 100 65 - 
15. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/L <0.5 <0.5 2.0 <0.5 <0.5 2.0 - 
16. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 11 10 8.1 16 3.2 4.5 - 

หมายเหตุ : 1/คามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

 2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด 
 ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

สถานีที่ 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)    สถานีที่ 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
สถานีที่ 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)    สถานีที่ 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) 
สถานีที่ 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)                  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 

ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557  



                                                                                                                                          

 

หนา 3- 36  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)                                                             

ตารางที่ 3.1.5-4   ผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแนวสายทางงานศึกษาทบทวนรายละเอยีดความเหมาะสมออกแบบ โครงการปรับปรุงระบบโครงขาย
ไฟฟา 115 กโิลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557 (ตัวแทนฤดูฝน) 

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน หนวย 
สถานีที่ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

1 2 3 4 5 6 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 

1. อุณหภูมิ (Temperature) °C 27.7 28.6 27.6 28.2 28.7 33 ธ' ธ' 

2. ความเปนกรดและดาง (pH) - 6.95 7.10 7.14 7.05 6.23 6.88 5.0-9.0 5.0-9.0 

3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)2/ mg/L 6.80 6.75 6.75 0.70 0.35 6.14 >4.0 >2.0 

4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/L 2.7 2.6 2.8 3 7.2 3.2  2.0 4.0 

5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total coliform bacteria) MPN/100 ml 210 130 220 20 68 1,700 20,000 - 

6. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform bacteria) MPN/100 ml 45 20  <1.8  <1.8  <1.8  78 4,000 - 

7. ไนเตรท (NO3) ในหนวยไนโตรเจน mg/L 0.2 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 5.0 

8. แอมโมเนีย (NH3) ในหนวยไนโตรเจน  mg/L <0.1 <0.1 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 0.5 

9. คาการนําไฟฟา (Conductivity) μs/cm 190 140 310 310 270 280 - 
10. ความโปรงใส (Transparency) m 0.15 0.2 0.15 0.3 0.25 0.1 - 
11. ความขุน (Turbidity) NTU 322 298 298 301 298 441 - 
12. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved solids) mg/L 110 100 230 240 160 180 - 
13. สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended solids) mg/L 86 32 40 18 40 213 - 
14. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) mg/L 200 132 270 260 200 393 - 
15. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/L <0.5 1.5 <0.5 <0.5 1 1.4 - 
16. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 4.7 1.6 48 45 5.7 16 - 

หมายเหตุ : 1/คามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ.2535  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

 2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด 
 ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

สถานีที่ 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)    สถานีที่ 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
สถานีที่ 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)    สถานีที่ 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) 
สถานีที่ 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)                  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 

ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557  



                                                                                                                                          

 

หนา 3- 37  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)                                                             

ตารางที่ 3.1.5-5   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองทรายขาว และคลองพรุพี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 

ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดิน หนวย 
สถานีที่ มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน1/ 

บริเวณคลองทรายขาว บริเวณคลองพรุพี ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 

1. อุณหภูมิ (Temperature) °C 27.9 31.5 ธ' ธ' 

2. ความเปนกรดและดาง (pH) - 6 7.09 5.0-9.0 5.0-9.0 

3. ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen)2/ mg/L 4.72 8.78 >6.0 >4.0 

4. บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/L 2.6 20 1.5 2.0 

5. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total coliform bacteria) MPN/100 ml <1.8 2,200 5,000 20,000 

6. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal coliform bacteria) MPN/100 ml <1.8 210 1,000 4,000 

7. ไนเตรท (NO3) ในหนวยไนโตรเจน mg/L 0.3 <0.1 5.0 

8. แอมโมเนีย (NH3) ในหนวยไนโตรเจน  mg/L 0.3 <0.1 0.5 

9. คาการนําไฟฟา (Conductivity) μs/cm 170 180 - 

10. ความโปรงใส (Transparency) m 0.15 0.5 - 

11. ความขุน (Turbidity) NTU 303 299 - 

12. ของแข็งละลายทั้งหมด (Total Dissolved solids) mg/L 78 92 - 

13. สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended solids) mg/L 8.8 37 - 

14. ปริมาณของแข็งทั้งหมด (Total Solids) mg/L 87 130 - 

15. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) mg/L <0.5 1.5 - 

16. ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 12 1.1 - 

หมายเหตุ : 1/คามาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ .ศ.2535  
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

 2/ คา DO เปนเกณฑมาตรฐานต่ําสุด 
 ธ’ อุณหภูมิของน้ําจะตองไมสูงกวาอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557  
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3.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
 
 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาลักษณะของดินในบริเวณท่ีแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน

พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่ใกลเคียงในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟารวมระยะหัวทายอีก 500 เมตร ซึ่งอาจจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 

  (2) เพื่อศึกษาการชะลางพังทลายของดินในบริเวณที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่ใกลเคียงในระยะ 500 เมตร โดยเฉพาะที่แนวสายสง
ไฟฟาพาดผาน 

  (3) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบอันเนื่องจากโครงการที่จะมี
ตอทรัพยากรดิน และการชะลางพังทลายของดิน  

 
 2) วิธีการศึกษา 

  2.1) ทรัพยากรดิน  
  (1) รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการ

ที่มีการศึกษาไว รวมทั้งจัดหาแผนที่ที่เกี่ยวของ เชน แผนที่สภาพภูมิประเทศ ของกรมแผนท่ีทหาร แผนที่
กลุมชุดดิน (Soil group) และระดับการสูญเสียดินของจังหวัดกระบี่และตรัง ของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่
บริเวณพื้นที่โครงการ เปนตน  

  (2) กําหนดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร 

  (3) สํารวจพื้นที่ศึกษาและใกลเคียง โดยใชแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
เปนเครื่องมือในการกําหนดจุดเก็บตัวอยางดิน เพื่อเปนตัวแทนสําหรับศึกษาคุณสมบัติตางๆ ของดินทั้ง
ทางดานกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดิน โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางใหครอบคลุมแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ ชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) จํานวน 2 สถานีคือ สถานี
ที่ 1 (S1) บริเวณทิศตะวันออกของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 100 เมตร สถานีที่ 2 (S2) และบริเวณทิศ
ตะวันตกของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 100 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.1.7-1 ซึ่งสถานีเก็บตัวอยางดิน
ดังกลาว ครอบคลุมกลุมชุดดิน (Soil group) บริเวณที่จะเปนที่ต้ังเสาไฟฟาในพ้ืนที่ศึกษา โดยที่ในพื้นที่
ศึกษา มีกลุมชุดดินทั้งหมด 3 ชุด แตบริเวณที่จะเปนที่ต้ังเสาไฟฟาจะอยูในกลุมชุดดิน 2 ชุด ไดแก กลุมชุด
ดินที่ 26 และ กลุมชุดดินที่ 62 
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(4) เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 2 ระดับคือ ระดับดินบน 0-25 เซนติเมตร และ
ระดับดินลาง 25-50 เซนติเมตร แบบตัวอยางรวม (Composite Sample) ซึ่งไดจากการคลุกเคลาตัวอยาง
เขาดวยกันเปน 1 ตัวอยาง ตําแหนงหลุมเก็บตัวอยางเปนแบบสามเหล่ียมดานเทา หางกันจุดละ 20 เมตร 
โดยการใชสวานเจาะดิน (Soil auger) ผสมดินจากการขุดท้ัง 3 จุดเขาดวยกันใหสม่ําเสมอ แลวจึงแบง
ออกเปนตัวแทนตัวอยางละ 1 กิโลกรัม และสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

(5) วิเคราะหคุณสมบัติของดิน ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และความ 
อุดมสมบูรณของดิน ดังนี้ 

5.1) คุณสมบัติทางกายภาพ ไดแก เนื้อดิน (Soil Texture) และองคประกอบดิน 
ไดแก อนุภาคทราย (Sand) ทรายแปง (Silt) และดินเหนียว (Clay) โดยใชวิธีการ เนื้อดินประเมินจากรอยละ
ของปริมาณของอนุภาคท้ัง 3 ชนิด โดยใชไดอะแกรมสามเหลี่ยมมาตรฐาน (Buckman and Brady, 1969)และ
ความหนาแนนรวมของดิน (Bulk Density)  

(5.2) คุณสมบัติทางเคมี ไดแก คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH) โดยใชน้ํา
ตอดิน   ในอัตราสวน1:1 และวัดดวยpH Meter, ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ในดินโดยใชวิธีการ 
Walkly and Black (Allison, 1965) และคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Cation Exchange) โดยวิธีการ
Titration Method 

(5.3) ความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติของดิน ตามเกณฑของภาควิชา
ปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ธาตุอาหารที่พืชตองการในปริมาณมากในดินที่
อาจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน ไดแก 

- ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available Phosphorus) ใชการสกัดดวย
น้ํายา Bray-II (Bray II-P) แลววัดปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดไดดวยวิธี Ascorbic Acid 

- ปริมาณโพแตสเซียม(Potassium) แคลเซียม(Calcium) และ แมกนีเซียม 
(Magnesium) ที่เปนประโยชน สกัดดวยน้ํายา1N, pH7 NH4OAC แลววัดปริมาณดวย Atomic Absorption 
Spectrophotometer โดยใชวิธี AE Mode สําหรับคา K และใช AA Mode สําหรับคา Caและ Mg 
   (5.4) ประเมินความอุดมสมบูรณของดินจากการวิเคราะหคาคุณสมบัติดินโดย
ใชเกณฑของกรมพัฒนาที่ดิน ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-1 
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ตารางที่ 3.1.7-1 การประเมินความอุดมสมบูรณจากการวิเคราะหคาคุณสมบัติดินโดยใชเกณฑ
ของกรมพัฒนาที่ดิน 

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ 

การอิ่มตัว   
ดวยประจุ 

ความจุในการ
แลกเปลี่ยน
ประจุบวก 

ปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ี
เปนประโยชน 

ปริมาณ
โพแทสเซียมท่ี
เปนประโยชน 

ระดับความ
อุดมสมบูรณ 

<15 
(1) 

<35 
(1) 

<10 
(1) 

<10 
(1) 

<60 
(1) 

ต่ํา 

15-35 
(2) 

35-75 
(2) 

10-20 
(2) 

10-25 
(2) 

60-90 
(2) 

ปานกลาง 

>35 
(3) 

>75 
(3) 

>20 
(3) 

>25 
(3) 

>90 
(3) 

สูง 

ท่ีมา:กองสํารวจดิน กรมพัฒนาท่ีดิน, 2523 

 
 2.2) การชะลางพังทลายของดิน  

(1) รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดินของกรม
พัฒนาที่ดิน และแผนที่บริเวณพื้นที่โครงการ โดยแบงพื้นที่ศึกษาตามหัวขอยอย 2.1) ทรัพยากรดิน 

(2) สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่ศึกษาและใกลเคียง โดยใชแผนท่ีภูมิประเทศ 
มาตราสวน 1:50,000 เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน  

(3) การประเมินปริมาณดินที่สูญเสีย ประเมินการเกิดการชะลางพังทลายของดิน
และตะกอนที่จะเกิดขึ้นโดยการใชสมการสูญเสียดินสากล (USLE) ของ Wischmeirและ Smith (1958) ตาม
สมการ  ดังนี้ 

  A = R x K x L x S x C x P -----------------(1)  
 โดยที่  A  = ปริมาณดินที่สูญเสียไป (ตัน/เฮกแตร/ป) 

  R  = อิทธิพลของน้ําฝน (เมตร-ตัน/เฮกแตร/ป) 
  K  = คาความคงทนตอการชะลางพังทลายของดิน 
  C  = คาอิทธิพลของพืชหรือส่ิงปกคลุมดิน 
  P  =  คาอิทธิพลของมาตรการที่ใชในการควบคุมการชะลางพังทลายของดิน 
  L  = คาอิทธิพลของความยาวของความลาดชัน (เมตร) 
  S  = คาอิทธิพลของความลาดชัน (รอยละ) 

(4) การคํานวณหาตัวแปร 
 (4.1)  การหาคา R ในเขต Tropical rain forest กรมพัฒนาที่ดิน (2545) พบวา

คา R มีความสัมพันธทางบวกอยางใกลชิดกับปริมาณน้ําฝนท้ังป ดังสมการ 
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  R  = 0.4996 (Pa) - 12.1415( r2 = 0.9337)------------(2) 
โดยที่ R = อิทธิพลของน้ําฝน (เมตร-ตัน/เฮกแตร) 
  Pa  = ปริมาณน้ําฝนรายป (มิลลิเมตร) มีคาเทากับ 2,056.3 มิลลิเมตรตอป 

(ที่มา:ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2524–2553) ของสถานี
ตรวจวัดอากาศจังหวัดกระบี่) 

  r2  = คาสหสัมพันธของสมการ 
 (4.2)  การหาคา K สําหรับการหาคาดัชนีความยากงายในการชะลางพังทลาย

ของดิน กรมพัฒนาที่ดิน(2526) ศึกษาการประเมินคาปจจัย K ของดินในประเทศไทยจากแผนภาพ 
Nomograph โดยอาศัยขอมูลคุณสมบัติ 5 ประการ คือ (1) ผลรวมเปอรเซ็นตดินทรายแปง และเปอรเซ็นต
ทรายละเอียดมาก (2) เปอรเซ็นตทราย (3) เปอรเซ็นตอินทรียวัตถุในดิน (4) โครงสรางของดิน และ (5) 
การซาบซึมน้ําของดิน ของตัวแทนชุดดิน (soil series) ที่มีการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหหาคุณสมบัติใน
หองปฏิบัติการ ผลจากการศึกษาแนะนําใหใชสําหรับประเมินคาปจจัย K อยางงายโดยพิจารณาจากเนื้อดิน
บน สภาพพื้นที่กําเนิดดิน และภูมิภาคท่ีพบ ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-2 

 
ตารางที่ 3.1.7-2 คาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย 

  คา K 

เน้ือดิน บริเวณท่ีสูง บริเวณท่ีลุมตํ่า 

  ตอ/น เหนือ กลาง ตต. ใต ตอ/น เหนือ กลาง ตต. ใต 

Sand - - - 0.05 0.04 - - - 0.05 0.04 

Loamy sand 0.04 0.05 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

Sandy loam 0.29 0.27 0.30 0.19 0.20 0.26 0.30 0.26 0.34 0.30 

Loam 0.29 0.33 0.33 0.30 0.33 0.35 0.35 0.43 0.33 0.34 

Silt loam 0.37 0.49 0.56 0.21 0.40 0.34 0.34 0.47 0.44 0.39 

Silt  - - - - - - - - - 0.57 

Sandy clay loam 0.24 0.21 0.20 0.25 0.19 0.20 0.22 0.21 0.23 0.21 

Clay loam 0.25 0.24 0.28 0.30 0.29 0.36 0.27 0.19 0.25 0.31 

Silty clay loam 0.46 0.35 0.38 0.37 0.31 0.43 0.42 0.29 0.38 0.21 

Sandy clay - - 0.15 - - - 0.17 0.17 0.18 0.18 

Silty clay 0.23 0.21 0.26 0.19 0.22 0.27 0.27 0.23 0.29 0.29 

Clay 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.15 0.18 0.18 0.14 0.14 
หมายเหตุ: ตอ/น คือ ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ตต. คือ ภาคตะวันตก 
ท่ีมา: กรมพัฒนาท่ีดิน (2526) 
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 (4.3)  การหาคา LS คาความสัมพันธระหวางความยาวความลาดชันและความ
ชันของพื้นที่ (LS) ซึ่ง Wishmeierและ Smith (1978) เสนอไวนั้นเปนที่ยอมรับกันในประเทศไทยจากสมการ 

  LS = (λm/22.13)m (65.41 sin2θ + 4.56sinθ +0.065)---------(3) 

โดยที่ λm = ความยาวของความลาดเทของพื้นที่ (เมตร) 
  m = คายกกําลังซึ่งผันแปรตามความลาดชัน 

  θ = มุมของความลาดเทของพื้นที่ 
  ทั้งนี้จากการศึกษาของพิชัย และไพบูลย (2535) ไดวัดความยาวของความ

ลาดเทจากรูปถายทางอากาศมาตราสวน 1:15,000 โดยศึกษาจากพื้นที่ตัวอยาง ไดความยาวของพื้นที่ลาด
ชันชั้น A, B, C, D, E และ F ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-3 สําหรับคาความลาดชัน (S) จะพิจารณาใชคา
ความลาดชันจากแผนที่กลุมชุดดินในการคํานวณ ดังนั้นคา LS ของช้ันความลาดชันตามแผนที่กลุมชุดดิน  
แสดงดังตารางที่ 3.1.7-4 

 

ตารางที่ 3.1.7-3  แสดงคาความยาวของความลาดเท(λ)ที่ใชกับช้ันความลาดชันตามแผนที่กลุมชุดดิน 

ชั้นความลาดชัน ความชัน ( % ) ความยาวของความลาดเท, λ (เมตร) 

A 0-2 150 
B 2-5 150 
C 5-12 100 
D 12-20 50 
E 20-35 50 
F มากกวา 35 50 

ตารางที่ 3.1.7-4  แสดงคาปจจัยรวม LS-factor ของช้ันความลาดชันตามแผนที่กลุมชุดดิน 

ชั้นความลาดชัน 
ตามแผนท่ีกลุมชุดดิน 

เปอรเซ็นตความชัน 
(คา s) 

ความยาวของความลาดเท 

λ (เมตร) 

คาปจจัยรวม 
LS-factor 

A 1.2 150 0.226 
B 2.0 150 0.323 
C 5.0 100 0.567 
D 12.0 50 1.927 
E 20.0 50 2.753 

   F (กลุมชุดดิน 62) 35.0 50 4.571 

 
 (4.4)  การหาคาอิทธิพลของพืชคลุมดิน (C) และคาประสิทธิภาพการอนุรักษ

ดินและน้ํา (P) จะมีคาแตกตางกันออกไปตามประเภทของการใชประโยชนที่ดินซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2545) 
ไดรายงานไวดังตารางในภาคผนวก 3-จ 
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(5)  วิเคราะหและประเมินสภาพปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน (On-site 
erosion) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน (2545) ไดจําแนกระดับความรุนแรงของการ
สูญเสียดินในบริเวณที่ราบและที่สูงของประเทศไทย ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-5 

 
ตารางที่ 3.1.7-5 การจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 

ระดับ 
อัตราการชะลางพังทลายของดิน (ตัน/ไร/ป) 

ที่ราบ(ความลาดชันนอยกวา 35%) ที่สูง (ความลาดชันมากกวา 35%) 

นอย 0-2 0-2 
ปานกลาง 2-5 2-5 
รุนแรง 5-15 5-15 

รุนแรงมาก 15-20 15-20 
รุนแรงมากที่สุด มากกวา 20 มากกวา 20 

ท่ีมา:กรมพัฒนาท่ีดิน (2545) 
 

 3) ผลการศึกษา 
   (1) ทรัพยากรดิน  
  (1.1) พื้นที่ ศึกษาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ เพิ่มเ ติม  (ปา C) ระยะทาง  

360 เมตร พบวาทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร ประกอบดวยกลุมชุดดิน 3กลุมชุดดินคือ 
กลุมชุดดินที่ 26 เนื้อที่ 320.11 ไร(รอยละ 37.66 ของพื้นที่ศึกษา) กลุมชุดดินที่ 34 เนื้อที่ 321.72 ไร (รอย
ละ 37.85 ของพื้นที่ศึกษา) และกลุมชุดดินที่ 62 เนื้อที่ 208.17 ไร (รอยละ 24.49 ของพื้นที่ศึกษา) เนื้อที่ดัง
แสดงในตารางที่ 3.1.7-6 

ตารางที่ 3.1.7-6 ทรัพยากรดินในพ้ืนที่ศึกษาจากกึ่งกลางรวมหัวทายแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ ดานละ 500 เมตร 

ทรัพยากรดิน 
พ้ืนที่ 

ไร รอยละ 

กลุมชุดดินที่ 26 320.11 37.66 

กลุมชุดดินที่ 34 321.72 37.85 

กลุมชุดดินที่ 62 208.17 24.49 

รวมทั้งหมด 850 100.00 

ท่ีมา:กรมพัฒนาท่ีดิน (2545)  

   
  สําหรับพื้นที่ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 

(ปา C) ระยะทาง 360 เมตร ในแนวเขตกวาง 50 เมตรนั้น พบวามีกลุมชุดดิน 2 ชุด ไดแก กลุมชุดดินที่ 26 
และกลุมชุดดินที่ 62 ทั้งนี้มีรายละเอียดของกลุมชุดดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการดังนี้ 
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• กลุมชุดดินที่ 26 เนื้อดินบนเปนดินรวน ดินรวนปนดินเหนียว หรือเปนดินรวน
ปนทราย สวนดินลางเปนพวกดินเหนียว พบในเขตที่มีฝนตกชุก สีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดง สวน
ใหญเกิดจากการสลายตัวของหินตนกําเนิดชนิดตางๆ ซึ่งมีทั้งหินอัคนี หินตะกอนและหินแปร พบบริเวณ
พื้นที่ดอน ซึ่งมีลักษณะเปนลูกคล่ืนจนถึงพื้นที่เนินเขาเปนดินลึก มีการระบายน้ําดี มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติปานกลางถึงคอนขางตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดาง
ประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบันบริเวณดังกลาวใชปลูกยางพาราไมผลตางๆและพืชไรบางชนิดบางแหงยังคง
สภาพปาธรรมชาติ มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร ไมผล ไมยืนตน และพืชผัก 

• กลุมชุดดินที่ 34 เนื้อดินเปนพวกดินรวนปนทราย พบในเขตฝนตกชุก เชน 
ภาคใตสีดินเปนสีน้ําตาล สีเหลืองหรือสีแดง เกิดจากวัตถุตนกําเนินดินพวกตะกอนลําน้ํา หรือเกิดจากการ
สลายตัวผุพังของดินเนื้อหยาบ เปนดินลึกมาก มีการระบายน้ําดีถึงปานกลาง มีความอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติตํ่า ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดแก มีคาความเปนกรดเปนดางประมาณ 4.5-5.5 ปจจุบัน
บริเวณดังกลาวใชปลูกยางพารา มะพราว ไมผลตาง ๆ และพืชไรบางชนิดบางแหงยังคงสภาพปาธรรมชาติ 
ปาละเมาะและไมพุมมีศักยภาพในการปลูกไมผล ปาลมน้ํามัน ไมยืนตน พืชไร รวมทั้งสามารถพัฒนาพื้นที่
เปนทุงหญาเลี้ยงสัตว ลักษณะของสภาพพื้นที่รวมทั้งลักษณะทางกายภาพของดินไมเหมาะในการใชทํานา 

• กลุมชุดดินที่ 62 ดินนี้ประกอบดวยพื้นที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชันมากกวา 35 % 
ดินที่พบในบริเวณดังกลาวนี้มีทั้งดินลึกและดินต้ืนลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติ
แตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้นมักมีเศษหินกอนหินหรือหินพื้นโผลกระจัด
กระจายทั่วไปสวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆเชนปาเบญจพรรณปาเต็งรังหรือปาดิบชื้นหลาย
แหงมีการทําไรเลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษดินและน้ํามีศักยภาพไมเหมาะสมที่จะ
นํามาใชในการเพาะปลูกพืชเนื่องจากเปนดินต้ืนมีหินโผลที่ผิวดินเปนสวนใหญและพื้นที่เปนภูเขาสูงชันงาย
ตอการชะลางพังทลายของดิน 

  (1.2) ผลการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณสมบัติของดินในพื้นที่ที่แนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) โดยดําเนินการเก็บตัวอยางดินจํานวน2 สถานีเมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2557 เพื่อเปนตัวแทนของทรัพยากรดินทั้ง 2 ชุด ที่พบบริเวณท่ีต้ังเสาไฟฟา (ชุดดินที่ 26 
และชุดดินที่ 62) ดังแสดงในรูปที่ 3.1.7-1 แตละสถานีแบงเก็บตัวอยางดินที่ระดับ 2 ระดับความลึกคือ ระดับ
ดินบน(0-25 เซนติเมตร) และระดับดินลาง (25-50 เซนติเมตร) เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของดิน ทั้งทางดาน
กายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดิน โดยแสดงผลการวิเคราะหดินดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-7 
(รายงานผลการวิเคราะหแสดงในภาคผนวก 3-ฉ) สามารถอธิบายคุณสมบัติของตัวอยางดิน ทั้งระดับดิน
บนและระดับดินลาง ไดดังนี้  

• สถานีที่ 1 (S1-526367.43E, 860019.67N) 
-  ดานคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา ตัวอยางดินของชั้นดินบนและดินลางมี

เนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy Loam) โดยมีอนุภาคทราย (Sand) ทรายแปง(Silt) ดินเหนียว (Clay) ใน
สัดสวนที่แตกตางกันกลาวคือ ดินชั้นบนมีสัดสวนของอนุภาคทราย-ทรายแปง-ดินเหนียว เทากับ รอยละ 
60.96-26.77-12.77 ตามลําดับ สวนดินชั้นลางเทากับ รอยละ 57.03-24.20-18.77ตามลําดับ สําหรับความ
หนาแนนรวมของดิน (Bulk Density) ของดินชั้นบนและชั้นลางมีคาเทากับ 1.74 และ 1.83กรัมตอลูกบาศก
เซนติเมตร ตามลําดับ 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-46 

-  ดานคุณสมบัติทางเคมี พบวา ดินชั้นบนและชั้นลางมีคาความเปนกรด-
ดาง (pH) ใกลเคียงกัน โดยมีคาเทากับ 4.62 และ 4.71 จัดเปนกรดจัดมาก (Very strongly acid) 

-  ดานความอุดมสมบูรณของดิน พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคาตํ่า
กวารอยละ 0.5ทั้งดินชั้นบนและชั้นลาง คาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) มีคาอยู เทากับ  
5.4-5.2 cmol/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 0.10 mg/kg ทั้งดินชั้นบน และดินชั้นลาง 
ปริมาณโพแตสเซียมที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 6.9 และ 7.5 mg/kg ปริมาณแคลเซียมมีคาเทากับ 1,610 
และ 900 mg/kg และปริมาณแมกนีเซียม มีคาเทากับ 58 และ 30 mg/kg ตามลําดับ 

• สถานีที่ 2 (S2-526539.85E, 860117.94N) 
-  ดานคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา ตัวอยางดินของชั้นดินบนและดินลาง

มีเนื้อดินเปนดินรวน (Loam) โดยมีอนุภาคทราย-ทรายแปง-ดินเหนียวในสัดสวนที่แตกตางกันกลาวคือ ดิน
ชั้นบนมีสัดสวนของอนุภาคดินทราย-ทรายแปง-ดินเหนียว เทากับ รอยละ 35.56-44.66-19.78 ตามลําดับ 
สวนดินชั้นลางเทากับ รอยละ 33.53-47.29-19.19 ตามลําดับ สําหรับความหนาแนนรวมของดิน (Bulk 
Density) ของดินชั้นบนและชั้นลาง มีคาเทากับ 1.29 และ 1.56กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร ตามลําดับ 

-  ดานคุณสมบัติทางเคมี พบวาดินชั้นบนและชั้นลางมีคาความเปนกรด-ดาง 
(pH) ใกลเคียงกัน โดยมีคาเทากับ 4.34 และ 4.71 จัดเปนกรดรุนแรงมาก (Extremely acid)ถึงกรดจัดมาก 
(Very strongly acid)    

-  ดานความอุดมสมบูรณของดิน พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคาตํ่า
กวารอยละ 0.5ทั้งดินชั้นบนและชั้นลาง คาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) มีคาอยูระหวาง 5.6-7.8 
cmol/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนของดินชั้นบนและดินชั้นลาง มีคาเทากับ 0.30 และ 0.45 mg/kg 
ปริมาณโปแตสเซียมที่เปนประโยชน มีคาเทากับ 12 และ 14 mg/kg ปริมาณแคลเซียมมีคาเทากับ 990 และ 
1,720 mg/kg และปริมาณแมกนีเซียม มีคาเทากับ 52 และ 42 mg/kg ตามลําดับ 

จากคุณสมบัติของตัวอยางดินบริเวณพื้นที่ศึกษาในสถานีที่ 1(S1) และสถานีที่ 
2(S2) เปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินความอุดมสมบูรณของดินโดยใชเกณฑของ กองสํารวจดิน กรม
พัฒนาที่ดิน (2523) ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-1 ทั้งนี้ความอุดมสมบูรณของดินโดยทั่วไปจะมีความ
แตกตางกันในแตละพื้นที่ ขึ้นกับปจจัยตางๆ หลายประการ เชน วัตถุตนกําเนิดดิน สภาพภูมิประเทศ 
รูปแบบการใชที่ดิน และวิธีการจัดการดิน ซึ่งพบวาตัวอยางดินจากสถานีที่ 1(S1) และสถานีที่ 2(S2) มี
ความอุดมสมบูรณของดินในระดับตํ่ามาก เนื่องจากสภาพปจจุบันของพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ชวง
ที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน สวนใหญเปนพื้นที่ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน จึงมีความ
ตองการปริมาณธาตุอาหารพืชเพื่อการเจริญเติบโต ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพของผลผลิต โดย
เฉพาะมหธาตุ (Macro Nutrient) และจุลธาตุ(Micro Nutrient) เชน ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และโบรอน (B) ประกอบกับระดับรากที่ทําหนาที่ดูดน้ําและธาตุอาหาร
จะพบมากในระดับความลึกระหวาง 40-80 เซนติเมตร ทําใหมีการดูดซึมแรธาตุในดินอยางตอเนื่องและ
สงผล ตอระดับความอุดมสมบูรณของดินจากในพื้นที่ศึกษาอยูในระดับตํ่ามาก โดยในระยะยาวอาจสงผลตอ
ปญหาความเสื่อมโทรมและการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดินในพื้นที่ปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน ซึ่ง
มีพื้นที่ปลูกสวนใหญในเขตภาคใต 
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ตารางที่  3.1.7-7  คุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (สํารวจและเก็บตัวอยางดินในวันที่ 8 มกราคม  2557) 
 

รหัส
สถานี 

ระดับดิน 
(ซม.) 

คุณสมบัติของดิน 

ดานกายภาพ ดานเคมี ดานความอุดมสมบูรณของดิน 

Particle Size 
Distribution 

Soil   Texture 

ความหนาแนน      
รวมของดิน        

(Bulk Density) 
(g/cm3) 

pH 
OM    
(%) 

CEC 
(cmol/kg) 

Available P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg) 

Ca 
(mg/kg) 

Mg 
(mg/kg) % 

Sand 
%     

Silt 
%     

Clay 

S1 
0-25 60.96 26.77 12.77 Sandy Loam (SL) 1.74 4.62 <0.5 5.4 0.10 6.9 1,610 58 
25-50 57.03 24.20 18.77 Sandy Loam (SL) 1.83 4.71 <0.5 5.2 0.10 7.5 900 30 

S2 
0-25 35.56 44.66 19.78 Loam (L) 1.29 4.34 <0.5 5.6 0.30 12 990 52 
25-50 33.53 47.29 19.19 Loam (L) 1.56 4.71 <0.5 7.8 0.45 14 1,720 42 

หมายเหต ุ:  สถานี S1 บริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เหนือแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 100 เมตร ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่ 
  สถานี S2 บริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 100 เมตร ต.ทรายขาว อ.คลองทอม จ.กระบี่  
  ระดับดินบน เทากับ 0-25 เซนติเมตร 
  ระดับดินลาง เทากับ 25-50 เซนติเมตร 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 
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(2) การชะลางพังทลายของดิน  
 จากขอมูลแผนที่การสูญเสียดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน (2545)แสดงดังรูปที่ 

3.1.7-2 พบวาระดับการสูญเสียดินบริเวณพื้นที่ศึกษาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
ระยะทาง 360 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) ดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร พื้นที่สวนใหญมีระดับการสูญเสียดินอยูใน
ระดับนอย (0-2 ตันตอไรตอป) (รอยละ 63.15 ของพื้นที่) สวนบริเวณที่สูงจัดอยูในระดับรุนแรง (5-15 ตัน
ตอไรตอป) (รอยละ 36.85 ของพื้นที่) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1.7-8 

 
ตารางที่ 3.1.7-8 การจําแนกระดับการสูญเสียดินในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

สัญลักษณ สภาพพื้นท่ี ระดับการสูญเสียดิน 
อัตราการสูญเสียดิน พื้นท่ี 

(ตัน/ไร/ป) ไร รอยละ 

1 พ้ืนท่ีราบ นอย 0-2 525.55 63.15 

H3 พ้ืนท่ีสูง รุนแรง 5-15 306.70 36.85 

รวมพ้ืนท่ี 832.25 100.00 
หมายเหตุ: พื้นท่ีราบ หมายถึง ท่ีราบลําน้ํา ท่ีลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35%  

พื้นท่ีสูง หมายถึง ภูเขาและท่ีลาดหุบเขา ความลาดชันมากกวา35% 
 

ทั้งนี้จากการสํารวจพื้นที่โครงการ แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาที่พาดผานพื้นที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 360 เมตรนั้น มีการใชประโยชนที่ดินเปนทุงหญาและวัชพืชขึ้น 
ปกคลุมโดยตลอด และผลจากการเก็บตัวอยางดินมาวิเคราะหพบวาจุดเก็บตัวอยางดินที่ 1 (กลุมชุดดิน 62) 
มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy loam) และจุดเก็บตัวอยางดิน
ที่ 2 (กลุมชุดดิน 26) มีเนื้อดินเปนดินรวน (Loam) จึงทําการประเมินปริมาณดินที่สูญเสียขึ้นใหม เพื่อให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1.7-9 
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ตารางที่ 3.1.7-9  อัตราการชะลางพังทลายของดินบริเวณจุดเก็บตัวอยางดินของโครงการ 

จุดเก็บ
ตัวอยางดิน 

ลักษณะ 
เนื้อดิน 

กลุมชุดดิน R K LS C P A (ตัน/ไร/ป) ระดับการ
สูญเสียดิน 

1 Sandy loam 62F  947.94 0.20 4.571 0.048 1.0 6.66 รุนแรง 
2 loam 26B 947.94 0.33 0.323 0.048 1.0 0.78 นอย 

หมายเหตุ : 1. ดัชนีการชะลางพังทลายของดิน เน่ืองมาจากการชะลางของฝน ใชสมการของกรมพัฒนาท่ีดิน (2545) คือ 
   R = 0.4996(Pa) - 12.1415 = 947.94 m-ton/ha 
    โดยท่ี Pa = ปริมาณนํ้าฝนเฉลี่ยรายป (mm) ซ่ึงมีคาเทากับ 2,056.3 มิลลิเมตร 
   2. ดัชนีความยากงายในการชะลางพังทลายของดิน (K) 
   - จุดเก็บตัวอยางดินที่ 1 เปนดินรวนปนทราย มีคา K = 0.20 ตามรายงานการศึกษาของกรมพัฒนาท่ีดิน ดินรวน

ปนทรายในภาคใตที่อยูบนที่สูง(ตารางท่ี 3.1.7-2) 
   - จุดเก็บตัวอยางดินที่ 2 เปนดินรวน มีคา K = 0.33ตามรายงานการศึกษาของกรมพัฒนาท่ีดิน ดินรวนในภาคใต

ที่อยูบนที่สูง(ตารางท่ี 3.14.7-2) 
   3. ดัชนีความยาวความลาดชันและความชันของพ้ืนที่ (LS) 
    3.1 จุดเก็บตัวอยางดินที่ 1 จะมีคาความยาวความลาดชันและความชันของพื้นที่ (LS) = 4.571(ตารางท่ี 3.1.7-4) 
    3.2 จุดเก็บตัวอยางดินที่ 2 จะมีคาความยาวความลาดชันและความชันของพื้นที่ (LS) = 0.323 (ตารางท่ี 3.1.7-4) 
  4 ดัชนีการจัดการพืช (C) เน่ืองจากบริเวณที่ตั้งเสาไฟฟามีลักษณะการใชที่ดินเปนทุงหญาและวัชพืชปกคลุม จึงให

คา C = 0.048 (ตารางในภาคผนวก 3-จ) 
   5. ดัชนีมาตรการอนุรักษดินและนํ้า (P) = 1.00 (ตารางในภาคผนวก 3-จ) 
 

    สามารถสรุปไดวา บริเวณจุดเก็บตัวอยางที่ 1 ซึ่งอยูในกลุมชุดดิน 62มีโอกาสที่จะมี
ระดับการสูญเสียดินในระดับรุนแรง เนื่องจากมีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็น มีโอกาสเกิดการสูญเสีย
ดินในระดับรุนแรง สวนบริเวณจุดเก็บตัวอยางดินที่ 2 ซึ่งอยูในกลุมชุดดิน 26 มีโอกาสที่จะมีระดับการ
สูญเสียดินในระดับนอย เนื่องจากมีความลาดชันนอย ดังนั้นจึงสรุปไดวาที่ต้ังเสาไฟฟาของโครงการบริเวณ
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และอยูในกลุมชุดดินที่ 62 จะมีโอกาสเกิดการชะลางพังทลายของดินไดงาย
กวาบริเวณอื่นๆ 
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ษา 

                                                                                                                                                                  

หนนา 3-50 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-51 

3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
 
 3.2.1 ทรัพยากรปาไม 
   
  1) วัตถุประสงค 
   (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศของพื้นที่ปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เก่ียวกับ
ชนิดไม ความหนาแนนไม และปริมาตรไม ตลอดจนการประเมินมูลคาไมในพื้นที่ปาอุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
   (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรปา
ไมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจถูกทําลายจากการดําเนินโครงการ 

 
  2) วิธีการศึกษา 
   การศึกษาดานทรัพยากรปาไม จะทําการศึกษาโดยเนนในชวงที่แนวระบบโครงขาย
ไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) โดยแบงการศึกษาออกเปน 2 พื้นที่ยอย ไดแก 1) พื้นที่ 
ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาระยะ 360 เมตร มีความกวางของระบบโครงขายไฟฟา 50 เมตร 2) พื้นที่
ศึกษาจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร และระยะขางทายจากพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) อีกดานละ 500 เมตร ซึ่งพื้นที่ศึกษาในสวนนี้จะพบพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และ
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E) นอกจากนี้โครงการทําการศึกษาเก็บขอมูลทรัพยากรปาไมในระยะดานละ  
500 เมตร ตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาตลอดแนว 84.7 กิโลเมตร เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน โดยผลการ
สํารวจพื้นที่ปาไมอื่นๆ นอกเหนือจากในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ไดแสดงไวในภาคผนวก 3-ก 
การศึกษาดานทรัพยากรปาไมมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
   (1) การรวบรวมขอมูล เอกสารและแผนที่ เชน แผนที่โครงการ แผนที่สภาพภูมิ
ประเทศ แผนท่ีเสนทางคมนาคม แผนที่การใชที่ดิน แผนที่ปาไมในปจจุบัน แผนที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่
ปาอนุรักษเพิ่มเติมตามกฎหมายซึ่งประกอบดวย พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่เขต
รักษาพันธุสัตวปาพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เปนตน สภาพพื้นที่ปาไมในพื้นที่ศึกษาของ
โครงการ 
   (2) ศึกษาความเปนมาในการประกาศเปนเขตพื้นที่ปาไมในพื้นที่โครงการและพื้นที่
ใกลเคียง จากกรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และศึกษาพื้นที่ปาไมใตแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟา ในพื้นที่ปา C ความกวางดานละ 50 เมตร ยาว 360 เมตร คิดเปนพื้นที่ปาไมประมาณ 
18,000 ตารางเมตรหรือ 11.25 ไร รวมท้ังศึกษาพื้นที่ปาไมในพื้นที่ศึกษาจากกึ่งกลางแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายจากพื้นที่ปา C อีกดานละ 500 เมตร 
   (3) การออกสํารวจขอมูลดานนิเวศวิทยาปาไมในภาคสนาม โดยการสุมตัวอยาง 
แบบ Stratified Random Sampling Technique ในพื้นที่ดําเนินการที่กวางออกไปจากแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาดานละ 25 เมตร และพื้นที่ศึกษาในระยะจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 
500 เมตร ทั้งในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) รวมท้ังศึกษาพื้นที่ปาไมในพื้นที่ปา E โดยใชวิธีการ
สํารวจแบบ Modified Line Plot Method โดยยึดถือเอาแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเปนแนวหลัก (base 
line) และวางแนวการสํารวจ (cruise line) ต้ังฉากกับแนวสายสงไฟฟา  
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(4) การบันทึกขอมูลปาไม การบันทึกขอมูลลงในตารางแผนสํารวจ สรุปไดดังนี้ 
 กอนการบันทึกขอมูลการสํารวจปาไม ตองดําเนินการบันทึกขอมูลพื้นฐานที่

จําเปนตางๆ ประกอบดวย ประเภทการใชที่ดิน ประเภทปาไม ชนิดปาไม และสถานที่วางแปลงทดลอง 
พรอมรายละเอียดที่จําเปนที่พบเห็น เชน ความลาดชันของพื้นที่ ความเดนของสังคมของปาไม การปกคลุม
เรือนยอด รองรอยการเกิดไฟไหมปา การบุกรุกทําลายปาไมหรือการเก็บหาของปา การพบตอไมทั้งเกาและ
ใหม สถานที่แปรรูปไมหรือเตาเผาถาน ฯลฯ ในพื้นที่สํารวจพบเห็นดวยสายตา เพื่อการนําไปสูการวิจารณ
ผล เสนอแนะ และแนวทางการสรางมาตรการอนุรักษหรือปรับปรุงดานทรัพยากรปาไมตอไป สวนการ
บันทึกขอมูลปาไมจากแปลงสํารวจสามารถสรุปไดดังนี้  

4.1) ในกรณีเปนไมใหญ (tree) สํารวจจากแปลงวงกลมขนาดรัศมี 17.85 เมตร  
(ขนาดพื้นที่แปลง 1,000 ตารางเมตร) ใหบันทึกชนิดตนไม (tree species) ที่มีเสนผานศูนยกลางเพียงอก 
(DBH) ต้ังแต 30 เซนติเมตรขึ้นไป พรอมแบงตามชั้นคุณภาพไมทอนดังนี้ 

ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.1 -  เปนไมทอนที่เปลาตรงดีมาก 
ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.2 -  เปนไมทอนที่ไมคอยเปลาตรงนัก แตสามารถนําไปเลื่อย

แปรรูปไมได 
ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.3 -  เปนไมทอนที่มีตําหนิมากเชน มีกิ่งกานมาก คด โคง งอ บิด 

เปนโพรง มีแผลไฟไหม ฯลฯ ไมเหมาะกับการแปรรูปไม 
เหมาะที่จะใชเปนฟนหรือถาน  

 นอกจากนี้แลวมีการบันทึกจํานวนทอน (log)  ทอนละ 5 เมตร สวนเศษท่ีเหลือ 
มีความยาวมากกวา 2.5 เมตร จัดเปนไมอีกหนึ่งทอน วัดจากโคนตนไปยังสวนที่สามารถทําเปนไมทอนซุง
ได (merchantable height) พรอมบันทึกความสูงไมทั้งตน (total height) 

 สวนตนไมใหญที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 10-30 เซนติเมตรนั้น ถาเปลาตรงก็จัดเปน
ไมชั้นคุณภาพที่ TQ 2 ถาหากไมเปลาตรง เชน โคง คดงอ เปนโพรง บิดเปนเกลียว ฯลฯ ก็จัดเปนใหไมชั้น
คุณภาพที่ TQ 3 นอกจากนี้แลวในแปลงขนาดใหญนี้ จะมีการบันทึกชนิดไมไผ จํานวนกอ และจํานวนลํา 
เพื่อนําไปใชในการคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป  

 4.2) กรณีเปนลูกไม (sapling) นั้น สํารวจจากแปลงวงกลมรัศมี 12.62 เมตร (ขนาด
พื้นที่แปลง 500 ตารางเมตร) จะดําเนินการบันทึกชนิดไม (tree species) ความสูงทั้งตน (total height) 
พรอมจํานวนตนที่พบ (number of trees)  

 4.3) สําหรับกลาไม (seedling) นั้น สํารวจจากแปลงวงกลมรัศมี 5.64 เมตร (ขนาด
พื้นที่แปลง 100 ตารางเมตร) จะดําเนินการบันทึกชนิดไมปา (tree seedling ) และจํานวนตน (number of 
trees) เทานั้น 

 (5) วิธีการวิเคราะหดานปาไม ประกอบดวย ประเภทปาไม ชนิดปาไม การใชที่ดินปา
ไม ชนิดพันธุไมปาที่พบ พรอมพันธุไมปาหายาก (ถามี) ความหนาแนนไมใหญ ลูกไมและกลาไม รวมถึงไม
ไผ ปริมาตรไมและมูลคาไมในปจจุบัน รวมทั้งมูลคาไมในอนาคตในรอบ 1, 10, 20, 30, 40 และ 50 ป 
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3) ผลการศึกษา 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่ – ลําภูรา (สวนที่พาดผาน

พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ดําเนินงานมาตั้งแตป พ.ศ. 2507 ซึ่งตอมาในป พ.ศ. 2523  มีการประกาศให 
ปาชองศิลาและปาชองขี้แรต ในทองที่ตําบลคลองทอมใต ตําบลหวยน้ําขาว ตําบลคลองพน และตําบล
ทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ทายกฎกระทรวงฯ เปนปาสงวน
แหงชาติ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก 3-ช) และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  
ไดดําเนินการขออนุญาตเขาศึกษาวิจัยทางวิชาการภายในเขตปาสงวนแหงชาติ (รายละเอียดแสดงใน
ภาคผนวก 3-ซ) 

 (1) ประเภทและชนิดไมปาที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 

  ในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่ศึกษานั้น บริเวณพื้นที่ที่
ติดกับแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาถูกปรับเปลี่ยนไปใชเปนพื้นที่สวนปาลมน้ํามันเปนสวนใหญ พบแปลง
สวนยางพาราเพียงเล็กนอยบริเวณยอดเขา และพบปาดงดิบแลง (dry evergreen forest) เพียงหยอมเล็กๆ 
บริเวณยอดเขาเทานั้น  

 (2) ชนิดไมที่พบในพ้ืนที่ศึกษา   
  ในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) บริเวณพื้นที่ใตแนวเขตระบบ

โครงขายไฟฟาตองมีการถางวัชพืชตามเกณฑความปลอดภัยของ กฟผ. อยางนอยปละ 1 ครั้ง ทําใหใตแนว
เขตระบบฯไมมีตนไมใหญ คงพบเฉพาะลูกไมและกลาไมหรือตนไมที่แตกหนอ ประกอบกับในบางพื้นที่มีการ
รบกวนจากการทําเกษตรกรรม และเปนพื้นที่ยอดเนินเต้ียๆ ที่แหงแลงในชวงหนาแลง ทําใหชนิดไมที่ขึ้นงาย
มากท่ีสุดคือ ชนิดไมปาผลัดใบ เนื่องจากเปนพื้นที่โลงมีแสงแดดจัด ดินแหงแลงในฤดูแลง ซึ่งเปนส่ิงตรงขาม
กับความตองการงอกและเจริญเติบโตของชนิดไมปาไมผลัดใบ 5 ชนิด ไดแก กาสามปก (Vitex peduncularis 
Wall. ex Schauer ) แคหางคาง (Fernandoa adenophylla Wall. Ex G. Don ) ตะแบก (Lagerstroemia 
balansae Koehne) อะราง (Peltophorum dasyrachis (Miq.) Kurz) และอินทนินน้ํา (Lagerstroemia  
speciosa (L.) Pers.) และพบจํานวนกลาไม 10 ชนิดเพิ่มเติมจากจํานวนชนิดของลูกไม ไดแก ตีนนก (Vitex 
pinnata L.) เปลาใหญ (Croton oblongifolius Roxb.) พลับพลา (Microcos tomentosa Sm.) มะเดื่อปลอง
(Ficus hispida Linn.f.) และมะหวด (Artocarpusla koocha Roxb.) ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1-2 
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ตารางที่ 3.2.1-2   ชนิดไมที่พบในพ้ืนที่โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)   

 

 (3) ชนิดไมหวงหามที่พบในพ้ืนที่ศึกษา 
(3.1) ชนิดพันธุไมหวงหามประเภท ก สําหรับในพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่ศึกษานั้น พบเพียง 5 ชนิด ไดแก กาสามปก (Vitex peduncularis Wall. ex 
Schauer ) ตะแบก (Lagerstroemia balansae  Koehne) ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) อินทนินน้ํา 
(Lagerstroemia speciosa (L.) Pers.) และอะราง (Peltophorum dasyrachis  Kurz) ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1-3 

 
ตารางที่ 3.2.1-3   ชนิดไมหวงหาม ที่พบในพ้ืนที่โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา  

115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  

หมายเหตุ  : พันธุไมหวงหามประเภท ก เปนพันธุที่ใหเน้ือไมมีคุณภาพดี ซ่ึงใชในการกอสรางอาคารบานเรือนไดน้ันทางการจะยอม  
ใหตัดฟนและชักลากออกมาทําสินคาไดทั้งน้ีตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน 

 

ลําดับ 

ชนิดไม 
ปา C 

ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร ไมใหญ ลูกไม กลาไม 

1 กาสามปก Vitex  peduncularis   Wall. ex Schauer  / / 

2 แคหางคาง Fernandoa  adenophylla  Wall. ex G. Don  / / 

3 ตะแบก Lagerstroemia balansae  Koehne  / / 

4 ตีนนก Vitex  pinnata  L.   / 

5 เปลาใหญ Croton  oblongifolius   Roxb.   / 

6 พลับพลา Microcos  tomentosa Sm.   / 

7 มะเด่ือปลอง Ficus  hispida Linn. f.   / 

8 มะหวด Artocarpusla  koocha  Roxb.   / 

9 อะราง Peltophorum  dasyrachis  (Miq.) Kurz  / / 

10 อินทนิลนํ้า Lagerstroemia  speciosa (L.) Pers.  / / 

รวมทั้งส้ิน (ชนิด) 0 5 10 

ลําดับ 

ชนิดไม 
วงคไม ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 

ช่ือไทย ช่ือวิทยาศาสตร 

ไมหวงหามประเภท ก 

1 กาสามปก Vitex  peduncularis  Wall. ex Schauer VERBENACEAE / 

2 ตะแบก Lagerstroemia   balansae  Koehne LYTHRACEAE / 

3 ตีนนก  Vitex  pinnata  Linn. VERBENACEAE / 

4 อินทนิลนํ้า Lagerstroemia  speciosa  (L.) Pers. LYTHRACEAE / 

5 อะราง Peltophorum  dasyrachis  Kurz CAESALPINIACEAE / 

รวมทั้งส้ิน 5 
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(3.2) ชนิดพันธุไมหวงหามชนิดพิเศษ 
ไมพบวามีพันธุ ไมหวงหามชนิดพิ เศษแตอยางใดในพื้นที่ 

ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
 (4) ความหนาแนนไมที่พบในพ้ืนที่ศึกษา  

 (4.1) ในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) ในพื้นที่ศึกษาใตแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟา ไมพบวามีพื้นที่ปาไมและไมใหญหลงเหลืออยูแตประการใด ยกเวนลูกไมและกลาไม 
ที่เกิดจากการถางวัชพืชใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟามีความหนาแนนไมประมาณ 96 และ 2,400 ตนตอ
ไร หรือประมาณ 600 และ15,000 ตนตอแฮคแตร ตามลําดับ สวนพื้นที่ศึกษาในพื้นที่ปา C ที่อยูนอกแนว
เขตระบบโครงขายไฟฟา พบวา มีความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม และกลาไมนอยมากเนื่องจากเปนปาไม
ที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมของราษฎรในทองถิ่นใกลเคียง ผลการวิเคราะห พบวามีคาความหนาแนนไม
ประมาณ 9.60, 224 และ3,000 ตนตอไร หรือประมาณ 60, 1,400 และ18,750 ตนตอแฮคแตร ตามลําดับ 
โดยไมพบวามีไมไผ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1-4 

(4.2) ในพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E) ความหนาแนนไมในพื้นที่ศึกษาที่อยูใน
เขตพื้นที่ปา E มีความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม และกลาไมนอยมากเชนเดียวกัน เนื่องจากเปนปาไมที่
ถูกรบกวนจากราษฎร โดยมีความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม และกลาไม ประมาณ 0.8 96 และ 3,000 ตน
ตอไร หรือ 5 600 และ18,750 ตนตอแฮคแตร ตามลําดับ 

ตารางที่ 3.2.1-4   ความหนาแนนไมใหญ ลูกไมและกลาไม ในพ้ืนที่โครงการปรับปรุงระบบโครงขาย
ไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)  

จุดท่ีศึกษาปาไม ความหนาแนนไม (ตนตอไร) ความหนาแนนไม (ตนตอแฮคแตร) 

พ้ืนท่ีศึกษา 
ชนิดปาและลักษณะ

เดนของพ้ืนท่ี 

ฝงของ 

สายสง 
ไมใหญ ลูกไม กลาไม ไมไผ ไมใหญ ลูกไม กลาไม ไมไผ 

1. พื้นที่ใตแนว

เขตระบบ

โครงขายไฟฟา 

ปาดงดิบแลง 
(ปา C) 

- 0 96 2,400 0 0 600 15,000 0 

2. พื้นที่ศึกษา

ในโซนปา C 
ปาดงดิบแลง 
(ยอดเขา) 

ทิศตะวันออก 9.60 224 3,000 0 60 1,400 18,750 0 

3. พื้นที่ศึกษา

ในโซนปา E 
ปาดงดิบแลง 

(ปา E หุบเขา) 
ทิศตะวันออก 0.80 96 3,000 0 5 600 18,750 0 

หมายเหตุ :    พื้นที่ศึกษา หมายถึง พื้นที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 
360 เมตร และพื้นที่ใกลเคียงในระยะไมนอยกวาดานละ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงระยะหัวทาย แนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปา C อีกดานละ 500 เมตร 
  พื้นที่ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา หมายถึง พื้นที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 360 เมตร ที่ความกวางแนวเขตฯ 50 เมตร 
  พื้นที่ศึกษาในโซนปา C หมายถึง พื้นที่สํารวจทรัพยากรปาไมที่อยูนอกแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา แตอยูในพื้นที่
ศึกษาท่ีเปนพื้นที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
  พื้นที่ศึกษาในปาโซน E หมายถึง พื้นที่สํารวจทรัพยากรปาไมที่อยูนอกแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา แตอยูภายใน
พื้นที่ศึกษาท่ีเปนพื้นที่ปาเศรษฐกิจ 
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(5) ปริมาตรไมของไมใหญที่พบในพ้ืนที่ศึกษา  
 ผลการวิเคราะหปริมาตรไมจากการออกสํารวจแจงนับไมภาคสนาม

พบวา ไมมีพื้นที่ปาไมขึ้นปกคลุมพื้นที่ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา พบเพียงวัชพืชที่เปนลูกไมกลาไม
ขนาดเล็กๆ เทานั้น ซึ่งจะมีการกําจัดวัชพืชจากหนวยบํารุงแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเปนประจํา ตนไม
ปาไมสามารถจะเจริญเติบโตเปนตนไมใหญได สวนพื้นที่ปาไมที่พบนั้น พบเฉพาะในเขตพื้นที่ศึกษาในระยะ 
500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเทานั้น และมีขนาดพื้นที่เปนผืนขนาดเล็กๆ ที่ถูก
รบกวนจากการตัดไมใชสอยและการเก็บหาของปาจากราษฎรท่ีอาศัยอยูและใชที่ดินเปนพื้นที่ทําการ
เกษตรกรรมโดยรอบ ผลการศึกษา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.1-5  

 
ตารางที่ 3.2.1-5   ปริมาตรไมในพ้ืนที่โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 

(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)   

พื้นที่ศึกษา 
ปริมาตรไมของไมใหญ(ลบ.ม./เฮกแตร) 

TQ 1.1 TQ 1.2 TQ 1.3 TQ 2 TQ 3 รวม 

1. พื้นที่ใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาปา C - - - - - - 

2. พื้นที่ศึกษาในโซนปา C (ยอดเขา) - - 5.15 9.38 6.37 20.09 

 3. พื้นที่ศึกษาในโซนปา E (หุบเขา) - - - - 0.27 0.27 

หมายเหตุ :ไมพบวามีพื้นที่ปาไมในพื้นที่ดําเนินการที่อยูในเขตของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 

 
(6) เปอรเซ็นตความหนาแนนสัมพัทธ ความเดนสัมพัทธ ความถี่

สัมพัทธ และคาดัชนีความสําคัญของไมใหญในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดานนิเวศวิทยา ดังแสดงในตารางที่  

3.2.1-6 ประกอบดวย คาความหนาแนนสัมพัทธ คาความเดนสัมพัทธ และคาความถี่สัมพัทธของชนิดไม และ
คาดัชนีความสําคัญ (Importance Value Index :IVI) สําหรับในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่
ศึกษานั้น พบเพียง 9 ชนิด ไดแก กาแซะ เนียง ตําเสา กะทัง สานใหญ มะเด่ือปลอง อบเชย มะไฟปา และ
พลับพลา ชนิดท่ีมีคาดัชนีความสําคัญ (IVI) มากท่ีสุด คือ กาแซะ 54.826 เนียง 49.469 และตําเสา 44.770 
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ตารางที่ 3.2.1-6  ชนิดไมเดนตามคาดัชนีความสําคัญของไมใหญในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 

ลําดับที ่ ชื่อสามัญ 

คาสัมพัทธ (%) 
ดัชนี

ความสําคัญ 

(IVI) 

ความหนาแนน 

(D) 

ความเดน 

(Do) 

ความถี ่

(F) 

1 กาแซะ 16.667 16.667 21.493 54.826 

2 เนียง 16.667 16.667 16.136 49.469 

3 ตําเสา 16.667 16.667 11.437 44.770 

4 กะทัง 8.333 8.333 21.940 38.607 

5 สานใหญ 8.333 8.333 9.751 26.418 

6 มะเด่ือปลอง 8.333 8.333 7.201 23.868 

7 อบเชย 8.333 8.333 6.687 23.354 

8 มะไฟปา 8.333 8.333 2.916 19.583 

9 พลับพลา 8.333 8.333 2.438 19.104 

รวม 100 100 100 300 

 
สําหรับการคิดมูลคาไมในปจจุบัน รวมทั้งมลูคาไมในอนาคตนั้น เนื่องจากจะไมมีการตัดตนไมและ

นําไมออกจากปา ดังนั้นจึงไมมีการประเมินมูลคาไมที่ตัดฟนแตอยางใด 

 

3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 

1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิด และสถานภาพของสัตวปาที่มีถิ่นที่อยู

อาศัยและมีแหลงหากินอยูบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและประเมินผลกระทบตอสัตวปา ตอ

ถิ่นที่อยูอาศัยและตอแหลงหากินของสัตวปา 
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 2) วิธีการศึกษา 
  วิธีการศึกษา/สํารวจเพื่อใหไดขอมูลมากและใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทํา 2 วิธี คือ 
  (1) ศึกษา/สํารวจความหลากชนิดของสัตวปาโดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ/วิธีการ 

ดังนี้ 
   (1.1) การศึกษา/สํารวจทางตรง (Direct count) : เปนการเดินสํารวจ เพื่อเก็บ

รวบรวมขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
   - การสังเกต (Observation) : คือการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาจากการพบ

เห็นตัวสัตวโดยตรง และจากหลักฐานอื่นๆ เชน รอยเทา มูล รอยกัดกิน รองรอยการทํารัง/ขุดโพรง ขน คราบ 
ซาก และเสียงรอง พรอมทั้งบันทึกชนิดของสัตวปา และจํานวนของชนิดพันธุที่พบ เพื่อนํามาประเมินความชุก
ชุม โดยการศึกษาทําในเวลากลางวัน   

   - การดักจับ (Life trap) : เปนการใชอุปกรณในการดักจับเปน อาทิ กรงดัก  
กระปอง/ขวดน้ําพลาสติก ฯลฯ เม่ือสามารถตรวจสอบชนิดไดก็ปลอยสูธรรมชาติ เนื่องจากลักษณะบางอยาง
ที่ใชแยกชนิดสัตวปาบางชนิดอยูบริเวณที่ยากตอการมองเห็น หรือบางชนิดมีความเร็วในการเคลื่อนไหว 
เชน  หนู และจิ้งเหลน เปนตน การจําแนกชนิดจึงตองจับเพื่อระบุชนิดพันธุที่แทจริง โดยการศึกษา/สํารวจ
ใชเทคนิค และอุปกรณในการศึกษา/สํารวจสัตวปาแตละชนิดดังนี้ 

• สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibians) สํารวจบริเวณแหลงน้ํา และ
พื้นที่ ชื้นแฉะตางๆ ที่กระจายอยูในพื้นที่ โดยในตัวเต็มวัย (adult) สังเกตดวยตา และจับดวยมือเปลาใน
กรณีที่ไมสามารถจําแนกไดดวยตาเปลา สวนลูกออด (tadpole) จับดวยสวิงจับปลาเพื่อจําแนกชนิด กรณี
จําแนกดวยตาเปลาไมได 

• สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles) สํารวจในสภาพนิเวศตางๆ ในพื้นที่โดย
การเดินสํารวจ คุยเขี่ยหาบริเวณกองที่เปนวัสดุ ในโพรง บนตนไม และการดักจับเปน (Live Trap) โดยการ
ขุดหลุมขนาดไมเกิน 30 × 30 × 30 (กวาง×ยาว×ลึก) เซนติเมตร เพื่อฝงวัสดุที่มีผิวเรียบ เชน ถัง กระบอก 
หรือขวดเปลาเพื่อปองกันสัตวปนขึ้นบนปากหลุม ในพื้นที่ซึ่งคาดวาสัตวนาจะผาน หรือเขามาใชประโยชน 

• นก ( Birds) สํารวจในสภาพนิเวศตางๆ ในพื้นที่ โดยใชกลองสอง
ทางไกลแบบสองตา (Binocular) กลองสองทางไกลกําลังขยายสูงแบบตาเดียว (Telescope) และกลองแบบ
ดักถาย (Camera Trap) ในกลุมนกที่หากินตามพื้นดิน รวมทั้งการใชตาขายดักสําหรับกลุมนกที่หากิน
กลางคืน 

• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals) สํารวจในสภาพนิเวศตางๆ โดยการ
เดินสํารวจ  และการดักจับเปน เชน กลุมของคางคาว ใชตาขาย และการใชกลองดักถาย (Camera Trap)  

    การศึกษาทางตรงสัตวปาทั้ง 4 กลุมนั้นเมื่อพบจะถายภาพเพื่อบันทึก
ยืนยันการพบเห็นดวยกลอง Digital พรอมอุปกรณ รวมทั้งบันทึกจุดท่ีพบดวยเครื่องจับพิกัดตําแหนงบนพื้น
โลก (GPS) เพื่อใชในการตรวจสอบตําแหนงบนแผนที่ 1 : 50,000 และดวย Tablet และ/หรือ Smart 
Phone 

   (1.2) การศึกษา/สํารวจทางออม (Indirect Count) : เปนการเก็บขอมูลสัตวปา
โดยจากการสอบถามจากชาวบาน หรือผูที่อยูในพื้นที่ รวมทั้งเอกสาร/ขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับชวยในการประเมินการใชประโยชนพื้นที่ของสัตวปา รวมทั้งปญหาของสัตวปาในพื้นท่ีดวย   
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  (2) ศึกษา/สํารวจแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา (Ecological Habitat) : ศึกษาสภาพ
นิเวศของถิ่นที่อาศัย ทั้งในพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อประเมินปจจัยที่เอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของ
สัตวปา 

  (3) การจําแนกชนิดและจัดลําดับอนุกรมวิธานใชเอกสารเกี่ยวของกับสัตวปาแตละกลุม
ดังนี้ 

   การจําแนกชนิด 
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ใชเกณฑวิเคราะหตาม Lekagul and McNeely, 1977. 

Francis, 2008และ  Corbett and Hill, 1992   
- นก ใชเกณฑวิเคราะหตามจารุจินต,  2550. และ Robson, 2002. 
-  สัตวเล้ือยคลาน จําพวกงู กิ้งกา จิ้งเหลน และจิ้งจกตุกแก ใชเกณฑวิเคราะห

ตาม Taylor, 1963 และ1965. Matsui, 1996 และ Cox et al, 1991. เตาใชเกณฑวิเคราะหตาม 
Nuttaphand, 1979.  และ A Field Guide to The Reptiles of Thailand  and South-East Asia.  2010. 

-   สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใชเกณฑวิเคราะหตาม Taylor, 1962.,  Inger, 
1966., Berry, 1975.,Matsui, 1996. และ ธัญญา, 2547. 

การลําดับอนุกรมวิธาน  
- สัตวเลี้ยงลูกดวยนม ใชเกณฑวิเคราะหตาม Francis, 2008  และ IUCN 

(The International Union for Conservation of Nature), 2013.  
- นก ใชเกณฑวิเคราะหตาม Clements,  2013.  Birdlife  International, 

2013.and Gill 2006. 
- สัตวเลื้อยคลาน ใชเกณฑวิเคราะหตาม  จารุจินต, 2544 . และ A Field 

Guide to The Reptiles of Thailand  and South-East Asia.  2010   และ www.  reptile  data  base, 
2013. 

- สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใชเกณฑวิเคราะหตาม  Amphibians Species of The 
World  2013  

  (4) การวิเคราะหประเมินสถานภาพสัตวปาแบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามเกณฑ
ดังนี้  

   - สถานภาพตามกฎหมาย : (พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 
2535) เปนสถานภาพสัตวปาในประเทศไทยที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และแบงออกไดเปน สัตวปา
สงวน (Reserved Animals) สัตวปาคุมครอง (Protected Animals) และสัตวปานอกคุมครอง(Non-
protected Animals)  

   -  สถานภาพทรัพยากรชีวภาพ : (กําหนดโดย สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2548) เปนสถานภาพสัตวปาของประเทศไทยที่ถูกจัดโดยผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน และจัดสถานภาพสัตวปาที่ถูกคุกคามเสี่ยงตอสภาวะการสูญพันธุในประเทศไทย (Thailand Red 
Data) โดยมีหลายระดับที่ถูกจัด แตมีระดับใหญที่สําคัญ แบงออกเปน 3 ระดับ ตามระดับมากนอยของความ
เส่ียง คือ ระดับใกลสูญพันธุอยางยิ่ง(Critically Endangered : CE) ระดับใกลสูญพันธุ (Endangered : EN) และ
ระดับมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable : VU) นอกจากนี้มีสัตวปาหลายชนิดท่ีไมจัดอยูในประเภทสถานภาพ
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สัตวปาถูกคุกคาม แตมีแนวโนมหรือโอกาสสูงมากที่จะกลายเปนสัตวปาที่มีสถานภาพถูกคุกคามในระดับใด
ระดับหนึ่ง ซึ่งสัตวปาเหลานี้ไดรับการจําแนกไวเปนพวกระดับใกลถูกคุกคาม (Near Threatened : NT)  

   -   สถานภาพดานอนุรักษ : เปนสถานภาพสัตวปาในระดับนานาชาติ ตาม
เกณฑกําหนดของ IUCN RED LIST, 2010 ซึ่งพิจารณาจัดสถานภาพสัตวปาที่ถูกคุกคามเส่ียงตอสภาวะ
การ สูญพันธุของโลก (Threatened) โดยแบงออกเปน 3 ระดับ ตามระดับมากนอยของความเสี่ยง คือ ระดับ
ใกลสูญพันธุอยางยิ่ง (Critically Endangered) ระดับใกลสูญพันธุ (Endangered) และระดับมีแนวโนมสูญ
พันธุ (Vulnerable) นอกจากนี้มีหลายชนิดท่ีไมจัดอยูในประเภทสถานภาพสัตวปาถูกคุกคาม แตมีแนวโนม
หรือโอกาสสูงมากที่จะกลายเปนชนิดสัตวปา ที่มีสถานภาพถูกคุกคามในระดับใดระดับหนึ่ง ไดรับการ
จําแนกไวเปนพวกระดับใกลถูกคุกคาม (Near Threatened)  

   (5) การวิเคราะหประเมินความชุกชุมสัมพัทธของประชากรสัตวปา 
   ในการประเมินสถานภาพสัตวปาดานประชากรในทองถิ่นตามรายงานฉบับนี้ ได

ใชเกณฑพิจารณาจากดัชนีความเดนทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index = IVI) สัตวปาแตละชนิด
พันธุในพื้นที่ศึกษาโดยใชหลักการของ Pettingill (1970) ซึ่งแสดงถึงขนาดประชากรสัตวปาที่ไดจากการ
สํารวจโดยตรง และขอบเขตการกระจายพันธุตามแหลงพื้นที่ศึกษาทั้งหมด และแบงออกเปน 3 ระดับ ตาม
เกณฑคาเฉล่ีย IVI คือระดับชุกชุม (Common) ระดับคอนขางหายาก (Uncommon) ระดับหายาก (Rare) 
 

วิธีการคํานวณและวิเคราะหขอมูลสถานภาพประชากร 

ความมากนอยชนิดพันธุ (Specific Abundance - A) 
   % A = จํานวนครั้งที่พบตัว (t) × 100 

      จํานวนครั้งที่สํารวจ (T) 
ความมากนอยสัมพัทธประชากร (Relative Abundance - RA)  

   RA = ความมากนอยแตละชนิดพันธุ × 100 
      ผลรวมความมากนอยสัตวทุกชนิด 

ความหนาแนน (Relative density - RD)  
   RD = จํานวนตัวเฉล่ียแตละชนิด/ระยะทาง (n/l) × 100 

      ผลรวมจํานวนตัวเฉล่ียทุกชนิด/ระยะทาง (ΣN/l) 
 ดัชนีความเดนทางนิเวศวิทยา (Importance Value Index = IVI)  

   % IVI = (RA + RD)/ 2 

นอกจากนี้ยังมีกลุมของสัตวปาที่ไมสามารถนํามาประเมินสถานภาพได (มม.) 
เนื่องจากเปนขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลจากการสอบถาม) ไมสามารถระบุความชัดเจน/ความแนนอนของขอมูล
ในปจจุบันไดและอาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการประเมินสถานภาพ รวมทั้งระดับของผลกระทบทั้ง
ในปจจุบัน และการคาดการณในอนาคตดวย 
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3) ผลการศึกษา 
 
 (1) ชนิดของสัตวปา 

  ผลการสํารวจทางตรงของทรัพยากรสัตวปาทั้งส่ีกลุม คือ สัตวสะเทินน้ําสะเทิน
บก (Amphibians) สัตวเล้ือยคลาน (Reptiles) นก (Birds) และสัตวเล้ียงลูกดวยนม (Mammals) บริเวณสวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาดาน
ละ 500 เมตร และระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร โดยสํารวจครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 29-31 ธันวาคม 2556 
ดังแสดงในภาพที่ 3.2.2-1 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2557 ดังแสดงในภาพที่ 3.2.2-2 พบ
ทรัพยากรสัตวปาทั้งส่ีกลุมเปนจํานวนทั้งส้ิน 42 ชนิด โดยทั้งหมดเปนการพบเห็นตัวจากการสํารวจ ดังแสดง
ในตารางที่ 3.2.2-1 และรายละเอียดแตละชนิดดังแสดงในภาคผนวก 3-ฌ สรุปไดดังนี้ 

  (1.1) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก พบในพื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 2 ชนิด ไดแก  
อึ่งขางดํา (Microhyla heymonsi  Vogt) และอึ่งน้ําเตา (Microhyla ornata) 

  (1.2) สัตวเลื้อยคลาน พบในพื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก จิ้งจกหางหนาม 
(Hemidaclus frenatus) ตุกแกบาน (Epinephelus coioides) กิ้งกาแกวเมืองใต (Calotes emma) และกิ้งกา
หัวแดง (Calotes versicolor) 

  (1.3) นก พบในพื้นที่ศึกษา ทั้งหมด 34 ชนิด เชน นกเขาชวา (Geopelia striata) 
นกพิราบปา นกกระปูดใหญ และนกแอนตาล เปนตน 

  (1.4) สัตวเลี้ยงลูกดวยนม พบในพื้นที่ศึกษา 2 ชนิด ไดแก กระรอกปลายหาง
ดํา และกระเล็นขนปลายหูส้ัน 

 สัตวปาทั้งส่ีกลุมสามารถคิดเปนสัดสวนจากปริมาณของชนิดท่ีพบไดดังแสดงใน
ตาราง 3.2.2-1  

 
ตารางที่ 3.2.2-1  จํานวน และสัดสวนของชนิดสัตวปาที่สํารวจพบ  

กลุมสัตวปา อันดับ วงศ สกุล 
ชนิด

ท้ังหมด 
พบ

ทางตรง 
พบ

ทางออม 
พบในปา 

C 
รอยละจาก
ชนิดท้ังหมด 

สะเทินน้ําสะเทินบก 1 3 5 6 6 - 2 8.10 

เล้ือยคลาน 1 4 5 7 7 - 4 9.46 

นก 10 31 41 56 56 - 34 75.68 

เล้ียงลูกดวยนม 1 3 5 5 5 - 2 6.70 

รวม 13 41 56 74 74 - 42 100 

รอยละจากชนิดท้ังหมด 100 -   

ท่ีมา :  จากการสํารวจของบริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด ,2557 

 
(2) สภาพนิเวศกับการอาศัยและกระจายพันธุของสัตวปา 
 สําหรับการศึกษา/สํารวจสภาพนิเวศของพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียงนั้น   

สัตวปาท่ีพบสวนใหญ (รอยละ 75) เปนนก ทั้งนี้มีสาเหตุหลายปจจัย แตปจจัยท่ีสําคัญ คือ นกมีจํานวนชนิด
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มากท่ีสุดในทุกกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังบนบก และการแพรกระจายของประชากรมากที่สุด นอกจากนี้แลว
นกมีวิวัฒนาการ และปรับตัวไดดีมากในการอยูอาศัย และดํารงชีวิต ประกอบกับนกบินไดสามารถบินไป/มา
ระหวางพื้นที่ตางๆ ได จึงทําใหสามารถพบไดทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม และบริเวณที่เปนชุมชน ทั้งนี้
เนื่องมาจากพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมนั้นติดกับพื้นที่ชุมชน มีพื้นที่ซึ่งเปนแหลงใหรม อีกท้ังพื้นที่ดังกลาว
นั้นยังมีทั้งแหลงอาหาร น้ํา และที่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เฉพาะ (territory) สําหรับสรางรัง วางไข และดูแลลูก
ออน  สําหรับกลุมสัตวเล้ียงลูกดวยนมนั้นพบนอยชนิด และสวนใหญพบในพื้นที่เกษตรกรรม และชนิดท่ีพบ 
เชน  กระเล็นขนปลายหูส้ัน และกระรอกปลายหางดํา เปนตน ขณะที่กลุมสัตวเลื้อยคลานนั้นชนิดท่ีพบสวน
ใหญพบในพื้นที่เกษตรกรรมดวยเชนกัน เชน กิ้งกาหัวแดง กิ้งกาแกว และตุกแกบาน สําหรับกลุมสัตว
สะเทินน้ําสะเทินบกนั้นพบในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงเนื่องจากมีแหลงน้ําที่เหมาะสมสําหรับใชในการอยูอาศัย 
และวางไข อีกท้ังชนิดท่ีพบเกือบทั้งหมดของสัตวปากลุมสะเทินน้ําสะเทินบกนั้นชอบอยู/อาศัย ผสมพันธุ 
และวางไขในพื้นที่มีแหลงน้ําขัง แตถึงแมวาพื้นที่ดังกลาวนั้นจะเหมาะสมตอการอยูอาศัยของสัตวปาท่ี
ศึกษา/สํารวจพบก็ตาม แตสัตวปาเหลานี้ก็ยังถูกรบกวน ทั้งจากการเขาไปใชประโยชนของชาวบานโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และจากการดําเนินกิจกรรมประจําวันของประชาชนในพื้นที่  

(3) สถานภาพสัตวปา   
 ในการศึกษา/สํารวจ สามารถประเมินสัตวปาทั้งคุมครอง และนอกคุมครอง 

รวมทั้งสถานภาพของประชากรที่พบและแสดงชนิดตามรายละเอียดดังตารางที่ 3.2.2-2 และรายละเอียดแต
ละชนิดตามตารางภาคผนวก ที่ 3-ฌ  
 
ตารางที่ 3.2.2-2 สถานภาพสัตวปาแตละกลุมบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C)  

กลุมสัตวปา 
สถานภาพดานอนุรักษ สถานภาพประชากร 

พรบ สผ IUCN ม ป น มม 

สะเทินน้ําสะเทินบก - - - 2 - - - 
เล้ือยคลาน 2ค - - 2 - 2 - 
นก 28ค - - 19 3 12 - 
เล้ียงลูกดวยนม - - - - - 2 - 
รวม 30ค - - 23 3 16 - 
หมายเหตุ : พรบ =  สถานภาพตามกฎหมาย (พระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา  2535)    

สผ. =  สถานภาพทรัพยากรชีวภาพ : เปนสถานภาพสัตวปาของประเทศไทย กําหนดโดย สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

IUCN = สถานภาพดานอนุรักษ : เปนสถานภาพสัตวปาในระดับนานาชาติ กําหนดโดย IUCN  
ม   = พบมาก/พบบอย   
ป   = พบไมมาก/ ไมบอย     
น  = พบไมมาก                  
มม = ไมประเมินเพราะขอมูลไมเพียงพอ 
ค = สัตวปาคุมครอง  
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ปาบริเวณปาอ

ปาบริเวณปาอ

 3.2.2-2   กา

ศวิทยาทางนํ

วัตถุประส
(1) เพื่อ

หรือบริเวณใก
(2)  เพื่อ

 

วิธีการศึก
(1) ทําก
(2) ทําก

น 3 ลําน้ํา 6 ส

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

อนุรักษเพิ่มเติ

อนุรักษเพิ่มเติ

รสํารวจทรพั
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5-1) ดังนี้  
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สถานีที่ ลําน้ํา พิกัด 

1 คลองแรด   ดานเหนือน้ํา 524259E, 862000N 
2 คลองแรด   ดานทายน้ํา 524117E, 861900N 
3 คลองนา   ดานเหนือน้ํา 525386E, 861167N 
4 คลองนา   ดานทายน้ํา 525356E, 861050N 
5 หวยลึก   ดานเหนือน้ํา 527748E, 857937N 
6 หวยลึก   ดานทายน้ํา 527623E, 857925N 

 
   (3) เก็บตัวอยางระหวางวันที่ 7-8 มกราคม 2557 และวันที่ 24-25 เมษายน 2557 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(3.1) การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว จะใชถุงแพลงก

ตอน ขนาดตา 30 ไมครอน เพื่อกรองตัวอยางน้ําปริมาณ 80 ลิตร เก็บตัวอยางน้ําโดยใชกระบอกแบบปด
อัตโนมัติจาสถานที่เก็บตัวอยางทั้ง 6 สถานี ที่ความลึกประมาณ 0.6 เมตร ใตระดับผิวน้ํา ตัวอยางแพลงก
ตอนท่ีคางอยูในถุงจะถูกรวบรวมและเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีนเขมขน 5-7% เพื่อนํามาทําการวิเคราะห
จําแนกชนิดและจํานวน ณ หองปฏิบัติการตอไป โดยความหนาแนนของส่ิงมีชีวิตในน้ําจะคํานวณในหนวย
เซลลตอลูกบาศกเมตร หลังจากที่ทําการวิเคราะหชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนของแตละแหง
แลวจะนํามาคํานวณความหลากหลายทางชีวภาพ ของชนิดพันธุ (Species Diversity Index) จากสมการ
ของ Shannon-Wiener Index (Shannon และ Wiener, 1963) ดังนี้  

เม่ือ H’ =  -∑Pi(lnPi)   
H’ = ดัชนีความหลากหลาย 
Pi = ni/N 
N = จํานวนแพลงกตอนทั้งหมด 
ni = จํานวนแพลงกตอนแตละชนิด 

 
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดจะบงชี้ถึงเกณฑคุณภาพน้ํา (Wilhm and Dorrix, 1968) 

ดังนี้ 
H’ < 1.0  คุณภาพน้ําตํ่า 
H’ = 1.0 - 3.0 คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง 
H’ > 3.0  คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดีถึงดีมาก 

 

(3.2) การเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ทําการเก็บตัวอยาง ในพื้นที่เดียวกันกับ
การเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ทําการเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ําโดยใช Ekman 
Grab ตักดินพื้นทองน้ํา จําแนกขนาดของสัตวพื้นทองน้ําโดยกรองผานตะแกรงลวดหลายขนาด และทําการ
บันทึกลักษณะตะกอน คัดแยก ตัวอยางและเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีนที่มีความเขมขน 5-7% เพื่อนํามา 
ทําการวิเคราะหจําแนกชนิดและจํานวนในหองปฏิบัติการตอไป 
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3) ผลการศึกษา 
 บริษัทที่ปรึกษาไดทําการเก็บตัวอยางในภาคสนามจํานวน 3 ลําน้ํา 6 สถานี ซึ่งเปน

สถานีเดียวกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา คือ ไดแก สถานีที่ 1 คลองแรด (เหนือน้ํา) สถานีที่ 2 คลอง
แรด (ทายน้ํา) สถานีที่ 3 คลองนา (เหนือน้ํา) สถานีที่ 4 คลองนา (ทายน้ํา) สถานีที่ 5 หวยลึก (เหนือน้ํา) 
และสถานีที่ 6 หวยลึก (ทายน้ํา) โดยเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว ในวันที่ 7-8 
มกราคม 2557 (เปนตัวแทนฤดูแลง) และวันที่ 24-25 เมษายน 2557 (เปนตัวแทนฤดูฝน) ดังแสดงใน 
ภาพที่ 3.2.3-1 และภาพที่ 3.2.3-2 โดยมีผลการสํารวจดังตอไปนี้ 

 
ฤดูแลง 
1) สถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา-524259E, 862000N)  

 (ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 14 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ไดอะตอม ชนิด Surirella sp.จํานวน 
582 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Nitzschia sp. จํานวน 426 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก 
สาหรายสีเขียว ชนิด Pediastrum simplex  var.  echinulatum  Wittrock , Scenedesmus quadricauda 
(Turpin) Brebisson และCosmarium sp.โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella sp. 
จํานวน 72 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Rotaria sp.จํานวน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา) เทากับ 1.99 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  

 (ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ กุงฝอยน้ําจืด ชนิด Macrobrachium lanchesteri จํานวน  
44 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวพื้นทองน้ําเทากับ 0.57 

 
2) สถานีที่ 2 บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา-524117E, 861900N)  

 (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 26 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ไดอะตอม ชนิด Surirella sp. จํานวน 
786 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Nitzschia sp. จํานวน 336 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก 
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler  สาหรายสีเขียว ชนิด Tetraedron 
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gracile (Reinsch) Hansgirg  และScenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat โดยมีปริมาณที่เทากัน 
คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว  2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella 
sp. จํานวน 42 ยูนิตตอลิตร เชนเดียวกับที่สถานีเหนือน้ํา สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด 
Lepadella sp. จํานวน 12 ยูนิตตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 2 บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา) เทากับ 2.45 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  

(ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 1 ชนิด คือ แมลงวันแมงมุม ชนิด Tipula sp.จํานวน 15 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวพื้นทองน้ําเทากับ 0.00 

 
3) สถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา-525386E, 861167N)  

(ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
     จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 11 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ไดอะตอม ชนิด Synedra ulna 
(Nitzsch) Ehrenberg จํานวน 642 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Nitzschia sp .จํานวน 96 ยูนิตตอลิตร 
สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Oscillatoria sp. สาหรายสีเขียว ชนิด 
Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson ยูกลีนอยด ชนิด Euglena  acus Ehrenberg และ
Euglena oxyuris schmarda var. charkowiensis (Swirenko) Chu ไดอะตอม ชนิด Gyrosigma sp., 
Navicula sp. และ Surirella sp.โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
     จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-2 ไมพบแพลงกตอนสัตว  

  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา) เทากับ 0.88 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  

(ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ แมลงชีปะขาว ชนิด Baetis sp. และหนอนแดง ชนิด 
Chironomus sp.จํานวน 15 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน
เทากับ 0.69 
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4) สถานีที่ 4 บริเวณคลองนา (ทายน้ํา-525356 E, 861050 N)  
(ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 13 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ไดอะตอม ชนิด Synedra ulna 
(Nitzsch) Ehrenberg จํานวน 354 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Nitzschia sp. จํานวน 96 ยูนิตตอลิตร 
สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson 
 ยูกลีนอยด ชนิด Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin ไดอะตอม ชนิด Gyrosigma sp.และNavicula 
sp.โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
     จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 1 ชนิด ชนิดท่ีพบ คือ โคพีพอด ชนิด Copepod nauplius จํานวน  
6 ยูนิตตอลิตร  

  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 4 บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) เทากับ 1.59 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  

 (ข) สัตวพ้ืนทองน้ํา 
จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ชนิด Probezzia sp.จํานวน 415 ตัวตอตารางเมตร มีคา
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.82 

 
5) สถานีที่ 5 บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา-527748E, 857937N) 

(ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 8 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด 
Microcystis aeruginosa Kutzing จํานวน 3,090 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Synedra ulna 
(Nitzsch) Ehrenberg จํานวน 552 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ ยูกลีนอยด จํานวน 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 4 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella 
sp. จํานวน 30 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โรติเฟอร ชนิด Lecane papuana (Murray) และ 
Rotaria sp.โคพีพอด ชนิด Copepod nauplius โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

 สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 5 บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) เทากับ 0.84 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  
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 (ข) สัตวพ้ืนทองน้ํา 
 จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ หอย ชนิด Melanoides tuberculata จํานวน 311 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.75 

 
 6) สถานีที่ 6 บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา-527623E, 857925N) 

(ก) แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 10 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด 
Microcystis aeruginosa Kutzing จํานวน 4,356 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบยูกลีนอยด Phacus undulatus 
(Skvortzov) Pochmann จํานวน 18 ยูนิตตอลิตร ไดอะตอม ชนิด Navicula sp. สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด 
ไดแก สาหรายสีเขียว Cosmarium sp.และ Spirogyra sp.ยูกลีนอยด ชนิด Euglena acus Ehrenberg และ 
Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin ไดอะตอม ชนิด Eunotia sp. และ Nitzschia sp. โดยมีปริมาณ
ที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน
ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella 
sp. จํานวน 12 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Lecane papuana (Murray) 
จํานวน 6 ยูนิตตอลิตร 

 สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่  6 บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) เทากับ 0.16 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3  

(ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ หอยขม ชนิด Filopaludina martensi martensi จํานวน  
89 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวพื้นทองน้ําเทากับ 0.74 

  สรุปผลการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําในฤดูแลง เมื่อพิจารณาคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพทั้งแพลงกตอนและสัตวพื้นทองน้ํา พบวา ทั้ง 3 ลําน้ํา คือ คลองแรด คลองนา และ
หวยลึก สะทอนใหเห็นวาแหลงน้ําดังกลาวมีคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการตรวจวัด
คุณภาพน้ํา โดยคลองแรดทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา คลองนาทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา มีคุณภาพน้ําอยูใน
ประเภทที่ 2 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอน หวยลึกเหนือน้ําและหวยลึกทายน้ํา มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรค  ซึ่ง
แหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 2 และ3จัดวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง (เทียบกับคาดัชนี
ความหลายหลาย เทากับ 1.0-3.0)  
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ฤดูฝน 
1) สถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา-524259E, 862000N)  

(ก) แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-5 พบแพลงกตอนพืช 14 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ยูกลีนอยด ชนิด Surirella sp.
จํานวน 894 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Navicula sp. จํานวน 72 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด 
ไดแก ยูกลีนอยด ชนิด Euglena sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
 จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-6 พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Lecane sp. จํานวน 
12 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Lepadella sp. จํานวน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

    สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 1 บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา) เทากับ 1.3 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

(ข) สัตวพ้ืนทองน้ํา 
   จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-8 

 ไมพบสัตวพื้นทองน้ํา  
 

2) สถานีที่ 2 บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา-524117E, 861900N)  
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-5 พบแพลงกตอนพืช 23 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ยูกลีนอยด ชนิด Surirella sp. 
จํานวน 948 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Navicula sp. จํานวน 96 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด 
ไดแก ยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann, Phacus hamatus Pochmann 
และ Trachelomonas crebea Kellicott โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร   

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน 

ตารางที่ 3.2.3-6 พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella 
sp. จํานวน 18 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Centropyxis sp.  
โรติเฟอร ชนิด Lecane sp. จํานวน 6 ยูนิตตอลิตร 

    สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 2 บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา) เทากับ 1.89 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-75 

  (ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
   จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-8  

ไมพบสัตวพื้นทองน้ํา  
 

3) สถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา-525386E, 861167N)  
  (ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-5 พบแพลงกตอนพืช 23 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis salina 
Fritsch จํานวน 498 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Euglena sp. จํานวน 156 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบ
นอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson ยูกลีนอยด ชนิด 
Phacus circulatus Pochmann, Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin และ Phacus ranula 
Pochmann โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-6 พบแพลงกตอนสัตว 1 ชนิด คือ โรติเฟอร ชนิด Rotaria sp. จํานวน 6 ยูนิตตอลิตร 
  

    สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 3 บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา) เทากับ 2.42 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

   (ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
   จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-8 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ หนอนแดง ชนิด Chironomus sp. จํานวน 55 และชนิด 
Chironomus sp.จํานวน 11 และหอยขม ชนิด Filopaludina sumatrensis polygramma จํานวน 11 ตัว 
ตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.79 

 
4) สถานีที่ 4 บริเวณคลองนา (ทายน้ํา-525356 E, 861050 N)  

  (ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-5 พบแพลงกตอนพืช 17 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ยูกลีนอยด ชนิด Euglena sp. จํานวน 
744 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Oscillatoria sp. จํานวน 588 ยูนิตตอลิตร 
สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก ยูกลีนอยด ชนิดStrombomonas gibberosa (Playfair) Deflandre และ
Centritractus belanophorus Lemmermann โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 
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• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
     จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-6 ไมพบแพลงกตอนสัตว  
     สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช

และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 4 บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) เทากับ 1.91 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
  (ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
   จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-8 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ใสเดือน ชนิด Lambriculus sp. จํานวน 11 ตัวตอตาราง
เมตร และหนอนแดง ชนิด Baetis sp. จํานวน 11 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสัตวหนาดินเทากับ 0.69 

 
5) สถานีที่ 5 บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา-527748E, 857937N) 

 (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 21 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ยูกลีนอยด ชนิด Euglena  acus  
Ehrenberg จํานวน 384 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด  Strombomonas fluviatilis (Lemmermann) 
Deflandre จํานวน 138 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Spirulina 
sp., Pediastrum simplex var.  echinulatum  Wittrock และ Spirogyra sp. ยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis ovum 
(Ehrenberg) Lemmermann และ Phacus circulatus Pochmann โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Polyarthra vulgaris 
Carlin จํานวน 18 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โรติเฟอร ชนิด Asplanchna sp โดยมี
ปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

    สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 5 บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา) เทากับ 2.5 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

   (ข) สัตวพ้ืนทองน้ํา 
    จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ หอยน้ําจืด ชนิด Lymnaea auricularis swinnoei หอยคัน 
ชนิดIndoplanorbis exutus และหอยขม ชนิด  Filopaludina martensi martensi โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ  
11 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.09 

 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-77 

6) สถานีที่ 6 บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา-527623E, 857925N) 
 (ก) แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช ดังแสดงใน 

ตารางที่ 3.2.3-1 พบแพลงกตอนพืช 14 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ ยูกลีนอยด ชนิด Euglena  acus  
Ehrenberg จํานวน 42 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบ ชนิด Trachelomonas crebea Kellicott จํานวน 36 ยูนิตตอ
ลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว Staurastrum sp. ยูกลีนอยด ชนิด Euglena sp., 
Lepocinclis salina Fritsch, Phacus hamatus Pochmann , และ Pinnularia sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ  
6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
    จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว ดังแสดงใน

ตารางที่ 3.2.3-2 พบแพลงกตอนสัตว 1 ชนิด ชนิดท่ีพบ คือ โรติเฟอร ชนิด Polyarthra vulgaris Carlin 
จํานวน 12 ยูนิตตอลิตร  

    สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 6 บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) เทากับ 2.47 ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

  (ข)  สัตวพ้ืนทองน้ํา 
   จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวพื้นทองน้ํา ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-4 พบ

สัตวพื้นทองน้ํา 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ หอยขม ชนิด Filopaludina martensi martensi จํานวน  
11 ตัวตอตารางเมตร และ หอยฝาเดียว ชนิด Melanoides tuberculata จํานวน 342  ตัวตอตารางเมตร  
มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวพื้นทองน้ําเทากับ 0.13 

    สรุปผลการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ําในชวงฤดูฝน เมื่อพิจารณาคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพท้ังแพลงกตอนและสัตวพื้นทองน้ํา พบวา ทั้ง 3 ลําน้ํา คือ คลองแรด คลองนา 
และหวยลึก สะทอนใหเห็นวาแหลงน้ําดังกลาวมีคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยคลองแรดทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา คลองนาเหนือน้ําและหวยลึกทายน้ํา มีคุณภาพ
น้ําอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไป
กอนและเพื่อการเกษตร สวนคลองนาทายน้ําและหวยลึกเหนือน้ํา มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 4 ซึ่งเปน
แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดย
ตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษ  ซึ่งแหลงน้ําที่มี
คุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 และ 4 จัดวามีคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง (เทียบกับคาดัชนีความหลาย
หลาย เทากับ 1.0-3.0)  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-80 

ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง  
   (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Division Cyanophyta              

Class Cyanophyceae (สาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน)        

Order Chroococcales        

Family Chroococcaceae        

Microcystis aeruginosa Kutzing Units/L 0 0 0 0 3,090 4,356 

Order Oscillatoriaceae        

Family Oscillatoriaceae        

Oscillatoria sp. Units/L 84 42 6 18 0 0 

Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler Units/L 0 6 0 0 0 0 

Order Nostocales        

Family Nostocaceae        

Anabaena sp. Units/L 24 12 0 0 0 0 

Division Chlorophyta  
      

Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว)  
      

Order Chlorococcales        

Family Hydrodictyaceae        

Pediastrum duplex  var. clathratum (A. Braun)  
Lagerheim 

Units/L 0 60 0 0 0 0 

Pediastrum duplex  var. gracilimum West  & West Units/L 0 30 0 0 0 0 

Pediastrum simplex  var.  echinulatum  Wittrock Units/L 6 24 0 0 0 0 

Family Oocystaceae        

Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg Units/L 0 6 0 0 0 0 

Family Scenedesmaceae  
      

Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat Units/L 0 6 0 0 0 8 

Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brebisson Units/L 6 102 6 6 24 0 

Order Zygnematales  
      

Family Desmidiaceae        

Closterium sp. Units/L 24 54 12 18 0 0 

Division Chlorophyta        

Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว)        

Order Zygnematales        

Family Desmidiaceae        

Cosmarium sp. Units/L 6 18 0 0 0 6 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-81 

ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง  
  (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Famoly Zygnemataceae        

Spirogyra sp. Units/L 0 0 0 0 12 0 

Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)        

Order Euglenales        

Family Euglenaceae  
      

Euglena  acus  Ehrenberg Units/L 0 0 6 12 0 6 

Euglena oxyuris schmarda var. charkowiensis 
(Swirenko) Chu 

Units/L 0 24 6 0 0 0 

Euglena sp. Units/L 0 18 0 24 0 0 

Lepocinclis salina Fritsch Units/L 0 12 0 0 0 0 

Phacus circulatus Pochmann Units/L 0 54 0 0 12 0 

Phacus hamatus Pochmann Units/L 0 90 0 12 0 0 

Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin Units/L 0 42 0 6 6 6 

Phacus pleuronectes (O.F.Muller) Dujardin Units/L 18 48 0 0 0 0 

Phacus ranula Pochmann Units/L 0 12 0 0 0 0 

Phacus undulatus (Skvortzov) Pochmann Units/L 0 18 0 0 0 18 

Division Chromophyta  
      

Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)  
      

Order Bacillariales  
      

Suborder Fragilariineae  
      

Family Fragilariaceae  
      

Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg Units/L 126 216 642 354 552 12 

Family Eunotiaceae  
      

Eunotia sp. Units/L 24 0 30 12 0 6 

Suborder Bacillariineae        

Family Naviculaceae        

Gyrosigma sp. Units/L 96 66 6 6 0 0 

Navicula sp. Units/L 36 90 6 6 60 18 

 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-82 

ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง  
 (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)        

Order Bacillariales        

Suborder Bacillariineae        

Family Naviculaceae        

Pinnularia sp. Units/L 30 48 0 0 0 0 

Family Bacillariaceae        

Nitzschia sp. Units/L 426 336 96 96 222 6 

Family Surirellaceae        

Surirella sp. Units/L 582 786 6 48 0 0 

ปริมาณรวม (ยูนิตตอลิตร) 1,488 2,220 822 618 3,978 4,400 

จํานวนชนิดแพลงกตอนพืชรวม (ชนิด) 14 26 11 13 8 10 

หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 

 
ตารางที่ 3.2.3-2   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง  
   (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Phylum Sarcomastigophora  
(โพรโทซัวท่ีมีเทาเทียม) 

             

Subphylum Sarcodina  
      

Superclass Rhizopodea  
      

Class Lobosea  
      

Order Arcellinida  
      

Family Arcellidae  
      

Arcella sp. Ind./L 72 42 0 0 30 12 

Phylum Rotifera (โรติเฟอร)        

Class Monogononta        

Order Ploima        

Family Brachionidae        

Lepadella sp. Ind./L 0 12 0 0 0 0 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-83 

ตารางที่ 3.2.3-2   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง  
   (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Family Lecanidae  
      

Lecane papuana (Murray) Ind./L 12 0 0 0 6 6 

Phylum Rotifera (โรติเฟอร)        

Class Digononta        

Order Bdelloidea        

Family Philodinidae        

Rotaria sp. Ind./L 6 0 0 0 6 0 

Unknown Bdelloides Ind./L 18 0 0 0 0 0 

Phylum Arthropoda        

Subphylum Crustacea        

Class Maxillopoda        

Subclass Copepoda (โคพีพอด)        

Copepod nauplius Ind./L 12 0 0 6 6 0 

ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) 120 54 0 6 48 18 

จํานวนชนิดแพลงกตอนสัตวรวม (ชนิด) 5 2 0 1 4 2 

หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 

 
ตารางที่ 3.2.3-3   สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูแลง 
 (เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 

ชนิด 
คลองแรด
(เหนือน้ํา) 

คลองแรด
(ทายน้ํา) 

คลองนา
(เหนือน้ํา) 

คลองนา
(ทายน้ํา) 

หวยลึก
(เหนือน้ํา) 

หวยลึก
(ทายน้ํา) 

รวมปริมาณแพลงกตอน       
แพลงกตอนพืช(ยูนิต/ลิตร) 1,488 2,220 822 618 3,978 4,400 
แพลงกตอนสัตว (ตัว/ลิตร) 120 54 0 6 48 18 
รวมท้ังหมด 1,608 2,274 822 624 4,026 4,418 

รวมชนิดแพลงกตอน       
แพลงกตอนพืช (ชนิด) 14 26 11 13 8 10 
แพลงกตอนสัตว (ชนิด) 5 2 0 1 4 2 
รวมท้ังหมด 19 28 11 14 12 12 

ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช 1.77 2.39 0.88 1.55 0.77 0.13 

ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว 1.20 0.53 - 0 1.07 0.64 
หมายเหตุ: - ไมสามารถคํานวณคาได 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-84 

ตารางที่ 3.2.3-4   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพ้ืนทองน้ําในชวงฤดูแลง  
(เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) 

ชนิดสัตวพ้ืนทองน้ํา หนวย 
สถานี 

1 2 3 4 5 6 

Phylum Annelida        

Class Oligocheata        

Order Plesiopora        

Family Naididae        

    Nais sp. ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 44 0 0 
Phylum Arthropoda        

Class Insecta        

Order Ephemeroptera        

Family Baetidae        

Baetis sp. ตัว/ตารางเมตร 0 0 15 0 0 0 
  Order Diptera        

Family Chironomidae        

Chironomus sp. ตัว/ตารางเมตร 0 0 15 178 0 0 
Family Ceratopogonidae        

Probezzia sp. ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 415 0 0 
Family Tipulidae        

    Tipula sp. ตัว/ตารางเมตร 0 15 0 0 0 0 
Class Malacostraca        

Order Decapoda        

Family Palaemonidae        

Macrobrachium lanchesteri ตัว/ตารางเมตร 44 0 0 0 0 0 
Family  Parathelphusidae        

Esanthelphusa sp. ตัว/ตารางเมตร 15 0 0 0 0 0 
Phylum Mollusca        

Class Gastropoda        

Order Mesogastropoda        

Family Viviparidae        

Filopaludina martensi martensi ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 0 0 89 
Family Thiaridae        

  Melanoides tuberculata ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 0 311 15 
 Melanoides sp. ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 0 89 15 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-85 

ตารางที่ 3.2.3-4   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพ้ืนทองน้ําในชวงฤดูแลง  
(เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดสัตวพ้ืนทองน้ํา หนวย 
สถานี 

1 2 3 4 5 6 

Order Mesogastropoda        

Family Viviparidae        

Lymnaea auricularis swinnoei ตัว/ตารางเมตร 0 0 0 0 30 0 
รวมจํานวนชนิด 2 1 2 3 3 3 

รวมจํานวน (ตัว/ตารางเมตร) 59 15 30 634 430 119 

ดัชนีความหลายหลาย 0.57 0.00 0.69 0.82 0.75 0.74 
หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 
 

ตารางที่ 3.2.3-5   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน  
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Division Cyanophyta  
(สาหรายสเีขียวแกมนํ้าเงิน)             

 Class Cyanophyceae             

  Order Chroococcales              

    Family Chroococcaceae              

     Microcystis aeruginosa Kützing Units/L 0 0 0 0 12 24 

  Order Oscillatoriaceae              

    Family Oscillatoriaceae              

     Oscillatoria sp. Units/L 18 42 102 588 96 18 

     Spirulina sp. Units/L 0 0 0 0 6 0 

Division Chlorophyta (สาหรายสีเขียว)              

 Class Chlorophyceae              

  Order Volvocales              

    Family Volvocaceae              

     Pandorina morum (Müller) Bory Units/L 0 0 12 0 30 0 

  Order Chlorococcales              

    Family Hydrodictyaceae               

     Pediastrum simplex  var.  echinulatum  
Wittrock 

Units/L 
0 0 0 0 6 0 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-86 

ตารางที่ 3.2.3-5   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน  
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

    Family Oocystaceae              

     Treubaria setigera (W. Archer) Units/L 0 12 18 0 0 0 

    Family Scenedesmaceae               
     Scenedesmus quadricauda (Turpin) 

Brébisson 
Units/L 

0 0 6 0 0 0 

  Order Zygnematales             
 

    Family Desmidiaceae             
 

     Staurastrum sp. Units/L 0 0 0 0 0 6 

    Family Zygnemataceae              

     Spirogyra sp. Units/L 0 0 0 0 6 0 
Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)              

  Order Euglenales              

    Family Euglenaceae              

     Euglena  acus  Ehrenberg          Units/L 0 0 72 18 384 42 

     Euglena oxyuris schmarda var. charkowiensis  
     (Swirenko) Chu 

Units/L 0 0 24 0 18 0 

     Euglena sp. Units/L 6 48 156 744 72 6 

     Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann Units/L 0 6 66 18 6 0 

     Lepocinclis salina Fritsch Units/L 30 12 498 180 30 6 

     Phacus circulatus Pochmann Units/L 0 12 6 18 6 0 

     Phacus hamatus Pochmann Units/L 0 6 108 36 0 6 

     Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin Units/L 18 30 6 12 36 12 

     Phacus pleuronectes (O.F.Müller) Dujardin Units/L 0 0 0 18 0 0 

     Phacus ranula Pochmann Units/L 0 0 6 0 0 0 

     Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzow Units/L 0 12 42 0 0 6 

     Phacus undulatus (Skvortzov) Pochmann  Units/L 12 36 18 0 0 0 

     Strombomonas fluviatilis (Lemmermann) 
Deflandre 

Units/L 18 54 78 246 138 12 

     Strombomonas gibberosa (Playfair) Deflandre Units/L 0 0 0 6 30 0 

     Trachelomonas armata (Ehrenberg) Units/L 0 0 12 12 0 0 

     Trachelomonas crebea Kellicott Units/L 0 6 66 150 42 36 

     Trachelomonas hispida (Perty) Stein Units/L 12 18 114 30 18 12 

     Trachelomonas volvocina  Ehrenberg Units/L 0 18 24 66 48 24 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-87 

ตารางที่ 3.2.3-5   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน  
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

 Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)             

Division Chromophyta               
 Class Bacillariophyceae              
  Order Biddulphiales              
   Suborder Coscinodiscineae              
    Family Thalassiosiraceae               

     Cyclotella sp. Units/L 0 42 0 0 0 0 

  Order Bacillariales        

   Suborder Fragilariineae              

    Family Fragilariaceae              

     Synedra sp. Units/L 60 90 6 0 30 0 
    Family Eunotiaceae              

     Eunotia sp. Units/L 30 36 0 0 12 0 

   Suborder Bacillariineae              

    Family Naviculaceae              

     Gyrosigma sp. Units/L 12 12 0 0 0 0 

     Navicula sp. Units/L 72 96 36 48 54 0 

     Pinnularia sp. Units/L 18 12 0 0 0 6 

    Family Bacillariaceae              

     Nitzschia sp. Units/L 36 42 0 0 0 0 

    Family Surirellaceae              

     Surirella sp. Units/L 894 948 6 0 0 0 

 Class Xanthophyceae              

  Order Mischococcales              

    Family Pleurochloridaceae              

     Centritractus belanophorus Lemmermann Units/L 0 12 0 6 0 0 
ปริมาณรวม (ยูนิตตอลิตร) 1,236 1,602 1,482 2,196 1,080 216 

จํานวนชนิดแพลงกตอนพืชรวม (ชนิด) 14 23 23 17 21 14 
หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-88 

ตารางที่ 3.2.3-6   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน 
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Phylum Sarcomastigophora  
(โพรโทซัวท่ีมีเทาเทียม)              

 Subphylum Sarcodina              
  Superclass Rhizopodea              
   Class Lobosea              
    Order Arcellinida              
      Family Arcellidae              
       Arcella sp. Ind./L 0 18 0 0 0 0 

      Family Difflugiidae              

       Centropyxis sp. Ind./L 0 6 0 0 0 0 

Phylum Rotifera (โรติเฟอร)              

   Class Monogononta              

    Order Ploima              

      Family Brachionidae              

       Lepadella sp. Ind./L 6 0 0 0 0 0 

       Plationus patulus (O.F.Müller) Ind./L 0 0 0 0 12 0 

      Family Lecanidae                

       Lecane sp. Ind./L 12 6 0 0 12 0 

      FamilyAsplanchnidae              

       Asplanchna sp Ind./L 0 0 0 0 6 0 

      Family Synchaetidae              

       Polyarthra vulgaris Carlin  Ind./L 0 0 0 0 18 12 

    Order Flosculariacea               

      Family Trochosphaeridae              

       Filinia longiseta (Ehrenbeg) Ind./L 0 0 0 0 12 0 

   Class Digononta              

    Order Bdelloidea              

      Family Philodinidae               

       Rotaria sp. Ind./L 0 0 6 0 0 0 
 
 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-89 

ตารางที่ 3.2.3-6   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน  
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 

Phylum Arthropoda              
 Subphylum Crustacea              
   Class  Branchiopoda               
    Order Cladocera (ไรน้ํา)              
     Suborder Cladocera                
      Family Bosminidae               
       Bosminopsis  sp. Ind./L 0 0 0 0 0 0 

ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) 18 30 6 0 60 12 

จํานวนชนิดแพลงกตอนสัตวรวม (ชนิด) 2 3 1 0 5 1 
หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 

 
ตารางที่ 3.2.3-7   สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝน 
  (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 

ชนิด 
คลองแรด
(เหนือนํ้า) 

คลองแรด
(ทายนํ้า) 

คลองนา
(เหนือนํ้า) 

คลองนา
(ทายนํ้า) 

หวยลึก
(เหนือนํ้า) 

หวยลึก
(ทายนํ้า) 

รวมปริมาณแพลงกตอน       
แพลงกตอนพืช(ยูนิต/ลิตร) 1,236 1,602 1,482 2,196 1,080 216 
แพลงกตอนสัตว (ตัว/ลิตร) 18 30 6 0 60 12 
รวมทั้งหมด 1,254 1,632 1,488 2,196 1,120 228 

รวมชนิดแพลงกตอน       
แพลงกตอนพืช (ชนิด) 14 23 23 17 21 14 
แพลงกตอนสัตว (ชนิด) 2 3 1 0 5 1 
รวมทั้งหมด 16 26 24 17 26 15 
ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช 1.24 1.81 2.40 1.94 2.33 2.39 

ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตว 0.63 0.95 0 - 1.56 0 
หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
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ตารางที่ 3.2.3-8   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพ้ืนทองน้ําในชวงฤดูฝน  
   (เมื่อวันที่ 24-25 เมษายน 2557) 

ชนิดสัตวพ้ืนทองน้ํา หนวย 
สถานี 

1 2 3 4 5 6 

Phylum Annelida  
    

  
 Class Oligocheata  

    
  

  Order Opisthopora  
    

  
   Family Lumbriculidae   

    
  

    Lambriculus sp. Ind./m2 0 0 0 11 0 0 
Phylum Artropoda      
 Class Insecta      
  Order Ephemeroptera      
   Family Baetidae      
    Baetis sp. Ind./m2 0 0 55 11 0 0 
  Order Diptera        
   Family Chironomidae      
    Chironomus sp. Ind./m2 0 0 11 0 0 0 
Phylum Mollusca      
 Class Gastropoda      
  Order Basomatophora      
   Family Lymnaeidae      
    Lymnaea auricularis swinnoei Ind./m2 0 0 0 0 11 0 
   Family Planobidae        
    Indoplanorbis exutus  Ind./m2 0 0 0 0 11 0 
  Order Mesogastropoda        
   Family Viviparidae        
    Filopaludina martensi martensi Ind./m2 0 0 0 0 11 11 
    Filopaludina sumatrensis polygramma Ind./m2 0 0 11 0 0 0 
   Family Thiaridae        
    Melanoides tuberculata  Ind./m2 0 0 0 0 0 342 
รวมจํานวนชนิด 0 0 3 2 3 2 
รวมจํานวน (ตัว/ตารางเมตร) 0 0 77 22 33 353 
ดัชนีความหลายหลาย 0 0 0.79 0.69 1.09 0.13 
หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณคลองแรด (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองนา (ทายน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณคลองแรด (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลึก (เหนือน้ํา)  
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองนา (เหนือน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลึก (ทายน้ํา) 
ดําเนินการโดย : บริษัทเอ็นไวรอนเมนท  รีเสริช แอนด เทคโนโลยี จํากัด, 2557 
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3.3     คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 
 3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 
 
  1) วัตถุประสงค 
   (1) เพื่อศึกษาประเภท ลักษณะ และสัดสวนพื้นที่ของการใชที่ดินในรูปแบบตางๆ 
ในสภาพปจจุบัน บริเวณพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่
ผานปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ 
   (2) เพื่อนําผลการศึกษาวิเคราะหไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมดานการใชประโยชนที่ดิน และผลกระทบตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
    
  2) วิธีการศึกษา 
   (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานการใชที่ดินจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ 
ไดแก ขอมูลการใชที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2554 และแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
ของกรมแผนท่ีทหาร  รวมทั้งขอมูลเอกสาร แผนที่ ภาพถายทางอากาศ และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย
พิจารณาการใชประโยชนที่ดินตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ระยะทาง 84.7 กิโลเมตร  และมุงเนน
พื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่ผานปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปา C) ระยะทาง 360 เมตร รวมทั้งพื้นที่ในเขตระบบโครงขายไฟฟาดานละ 25 เมตร  
   (2) ตรวจสอบขอมูลรูปแบบการใชที่ ดินของกรมพัฒนาที่ ดิน โดยดําเนินการ 
ในภาคสนามระหวางเดือนธันวาคม 2556 ดวยวิธีการสุมพื้นที่ตัวแทนอยางงาย (Random Sampling) และ
ใชเครื่องหาคาพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System : GPS)  ตรวจสอบตําแหนง จากนั้นจึงทําการ
ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลจากการสํารวจภาคสนาม เพื่อจัดทําแผนที่การใชที่ดินดวยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (Geographic Information System : GIS)  
   
  3) ผลการศึกษา 
   จากกการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนที่ดินบริเวณใกลเคียง 
ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟา ระยะทางประมาณ 84.7 กิโลเมตร  พบวารูปแบบการใชประโยชนที่ดิน
เกือบทั้งหมดเปนพื้นที่เกษตรกรรม โดยพืชที่ปลูกสวนใหญ ไดแกปาลมน้ํามัน และยางพารา นอกจากนี้ก็มี
ไมผลผสม นาขาว และมีบางชวงมีรูปแบบการใชประโยชนที่ดินเปนที่ต้ังหนวยงานราชการ โรงพยาบาล 
และสถานบันตางๆ   
   สําหรับการใชที่ดินในพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเขตระบบระบบ
โครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชอง 
ขี้แรต ระยะทาง 360 เมตร   จากการจําแนกรูปแบบการใชที่ดินโดยพิจารณาฐานขอมูลการใชที่ดินของกรม
พัฒนาท่ีดิน ป 2554 และการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 7-10 ธันวาคม 2556 พบวา สภาพปจจุบันของ
พื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร สวนใหญไดถูกแผวถางและใชประโยชนเปนพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่
สําคัญ ไดแก ปาลมน้ํามัน  คิดเปนพื้นที่ 468.78 ไร หรือเทากับรอยละ 55.15 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 
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รองลงมาเปนพื้นที่ยางพารา 223.65 ไร หรือเทากับรอยละ 26.31  และคงมีพื้นที่ที่เปนปาไม 117.64 ไร 
หรือเทากับรอยละ 13.84 นอกจากนี้เปนที่โลงใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ที่มีวัชพืชและไมเลื้อยตางๆ 
ปกคลุมพื้นที่ดานลาง และบางชวงใชเปนเสนทางใหรถยนตแลนผานเพื่อเขาไปดูแลรักษาระบบโครงขาย
ไฟฟา (Access Road) รวมพื้นที่ 39.95 ไร หรือเทากับรอยละ 4.7 ของพื้นที่ศึกษาทั้งหมด  (รูปที่ 3.3.1-1 
แสดงประเภทการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษา ระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเขตระบบระบบโครงขาย
ไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  และตารางที่ 3.3.1-1 แสดงขนาดพื้นที่และสัดสวน
การใชประโยชนที่ดินประเภทตางๆ ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ)  
   เมื่อพิจารณาเฉพาะพื้นที่จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผาน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ดานละ 25 เมตร มีรูปแบบการใชที่ดินที่เปนทุงหญาทั้งหมด คิดเปนพื้นที่ 
11.25 ไร (รูปที่ 3.3.1-1 และตารางที่ 3.3.1-1)  
 
ตารางที่ 3.3.1-1  การใชที่ดินในพ้ืนที่จากแนวกึ่งกลางรวมระยะหัวทายแนวเขตระบบโครงขาย

ไฟฟาสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม ดานละ 500 เมตร และ 
ดานละ 25 เมตร 

รูปแบบการใชที่ดิน 

พ้ืนที่ศึกษาในปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 

ดานละ 500 เมตร ดานละ 25 เมตร 

ไร รอยละ ไร รอยละ 

ยางพารา 223.65 26.31 - - 

ปาลมน้ํามัน 468.78 55.15 - - 

พื้นที่ปาไม 117.64 13.84 - - 

ทุงหญา 39.95 4.70 11.25 100.00 

รวมทั้งหมด 850 100.00 11.25 100.00 

 

 

 

 

 

 
 



รายงาน
โครงกา

รูปที ่

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

 3.3.1-1    กา
ผ
 

ดลอมเบื้องตน  (IEE
ครงขายไฟฟา 115

ารใชประโยช
ผานพ้ืนที่ปาอ

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

นที่ดินในพ้ืน
อนุรักษเพ่ิมเ

ลําภูรา (สวนท่ีพาด

นที่ศึกษา  บริ
ติม และบริเว

ดผานพื้นท่ีปาอนุรัก

รเิวณแนวเขต
วณใกลเคียง

กษเพิ่มเติม) 

ตระบบโครงข
 

ขายไฟฟา สว

 

หนา 3-93 

วนที่พาด 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-94 

3.3.2   สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 
 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

ในชุมชนหรือทองถิ่นที่เก่ียวของหรืออาจไดรับผลกระทบกรณีมีการพัฒนาโครงการ   
  (2)    เพื่อนําผลการศึกษาวิเคราะหไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมดานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมและวิ เคราะหข อ มูลการใหบริการระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ (ไฟฟา ประปา และโทรศัพท) ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ และพื้นที่ชุมชนท่ีเกี่ยวของ โดย
รวบรวมและตรวจสอบจากเอกสารและรายงานตางๆ เชน กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และรายงานสรุปของหมูบาน/ชุมชน และทองที่ที่เก่ียวของ  

  (2) สอบถามสัมภาษณเจาหนาที่หรือผูนําชุมชน เกี่ยวกับการใหบริการ และปญหา
อุปสรรคในการใหบริการดานสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ศึกษาหรือชุมชนท่ีเก่ียวของ 

 
 3) ผลการศึกษา 
  พื้นที่ศึกษาของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 

(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) อยูหางจากที่ต้ังชุมชนพอสมควร โดยชุมชนท่ีใกลที่สุด ไดแก 
ชุมชนบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ อยูหางจากพื้นที่ศึกษาไปทาง
ทิศใตประมาณ  1  กิโลเมตร สภาพทั่วไปเปนพื้นที่เกษตรกรรมและมีพื้นที่บางสวนเปนพื้นที่ปาไม ในเขต
ปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา และปาชองขี้แรต  นอกจากนี้พื้นที่ศึกษาของโครงการยังอยูหางจากถนน หรือ
ทางหลวงกวา 2 กิโลเมตร  จากการตรวจสอบขอมูลดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ศึกษา
ของโครงการ จึงไมพบวามีระบบการใหบริการน้ําประปา ไฟฟาตามบานเรือน หรือไฟฟาสองสวาง  รวมทั้ง
ระบบโทรศัพทพื้นฐาน ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

  สวนระบบโครงขายไฟฟาที่พาดผานพื้นที่ศึกษาของโครงการ เปนโครงขายระบบ
ไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ที่มีจุดเริ่มตนจากสถานีไฟฟาแรงสูงกระบี่ ซึ่งต้ังอยูทองที่ 
ตําบลคลองขนาน อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  แลวเชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงลําภูรา ที่ทองที่
ตําบลลําภูรา อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง  แนวเขตระบบโครงขายไฟฟานี้จึงพาดผานพื้นที่บางสวนของ  
2 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง รวมระยะทาง 84.7 กิโลเมตร   โดยท่ีสายสงไฟฟาแรงสูงของ
ระบบโครงขายไฟฟาแรงสูง 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา  เริ่มจายไฟฟาต้ังแตป พ.ศ. 2507 อายุการใชงาน
นานประมาณ 50 ป จึงตองมีการปรับปรุงสายสงที่มีการเส่ือมสภาพตามอายุการใชงาน  รวมถึงสายสง
ไฟฟาชวงที่ผานพื้นที่ศึกษาของโครงการ ระยะทาง 360 เมตร ดวย  

  สําหรับระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการของชุมชน หรือทองถิ่นที่เกี่ยวของกับ
โครงการ ไดแก ชุมชนบานหวยลึก ซึ่งเปนชุมชนท่ีอยูใกลกับพื้นที่ศึกษาของโครงการมากที่สุด และมี
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ตารางที่ 3.3.2-1   ขอมูลการผลิตและจําหนายน้ําประปาของสํานักงานประปาสวนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 

สํานักงานประปา
สวนภูมิภาค 

ผูใชน้ํา
(คน) 

กําลังผลิต 
(ลบ.ม/วัน) 

ปริมาณน้ําผลิต
(ลบ.ม/เดือน) 

ปริมาณ 
น้ําจาย 

(ลบ.ม/เดือน) 

ปริมาณน้ํา
จําหนาย 

(ลบ.ม/เดือน) 

กระบี่ 22,780 39,600 902,679 900,959 664,846 
อาวลึก 3,962 8,640 95,226 93,320 75,134 
คลองทอม 3,744 6,000 105,540 102,190 80,865 
รวม 30,486 54,240 1,103,445 1,096,469 820,845 
ท่ีมา : การประปาสวนภูมิภาค  มีนาคม พ.ศ. 2557  (http://www.pwa.co.th/) 

 
3.3.3 การคมนาคมขนสง 

1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาโครงขายการคมนาคมขนสง  และสภาพปจจุบันของการคมนาคมบน

เสนทางที่เปนโครงขายในพื้นที่ศึกษา และบริเวณใกลเคียง ซึ่งอาจไดรับผลลกระทบจากกิจกรรมของ
โครงการ  

  (2) เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบ และ
กําหนดมาตรการในการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานคมนาคม  

 
2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลโครงขายการคมนาคมขนสงที่ เขาสูบริเวณพื้นที่โครงการ 
โดยเฉพาะบริเวณที่แนวระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม   

  (2) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป (Average 
Annual Daily Traffic, AADT) ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2551-2555) จากสํานักอํานวยความปลอดภัย 
กรมทางหลวงโดยเนนเสนทางสําคัญๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา 

    
3) ผลการศึกษา 

  (1) โครงขายการคมนาคมบริเวณพ้ืนที่โครงการ   
   ก.รถยนต 
   แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ และ

จังหวัดตรัง ซึ่งมีเสนทางรถยนตเขาสูบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งอยูในทองที่ตําบลทรายขาว 
อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี ดังนี้ 

• ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษม เปนทางหลวงสายหลักท่ี
เชื่อมตอระหวางจังหวัดตางๆ ของภาคใตฝงอันดามัน มีขนาด 4 ชองจราจร และจะเปนถนนสายหลักท่ีใชใน
การขนวัสดุกอสรางเขาบริเวณพื้นที่โครงการท่ีอยูในตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
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• ถนนสายยอยของเทศบาลตําบลทรายขาว ซึ่งเปนถนนที่ใชเดินทางเขาสู
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) มีขนาด 1-2 ชองจราจรแลวแตชวงถนน ลักษณะถนนเปนถนนลูกรัง 

• เสนทางลําลองเลียบสายสงไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีสภาพเปน 
ถนนดินขนาด 1 ชองจราจร 

 สําหรับโครงขายถนนบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  ดังแสดงในรูปที่ 3.3.3-1 

   ข.การขนสงทางอากาศ 
   จังหวัดกระบ่ี 
   ทาอากาศยานนานาชาติกระบี่ ต้ังอยูที่ตําบลเหนือคลอง อําเภอเหนือคลอง  

จังหวัดกระบี่ หางจากตัวจังหวัดประมาณ 13 กิโลเมตร ปจจุบันมีสายการบินที่ใหบริการภายในประเทศ  
3 สายการบินโดยมีจํานวนเที่ยวบินกรุงเทพมหานคร-กระบี่รวม 42 เที่ยวบิน/สัปดาห เที่ยวบินสมุย-กระบี่  
3 เที่ยวบิน/สัปดาห นอกจากนี้ยังมีสายการบินที่ใหบริการระหวางประเทศ 6 สายการบิน โดยมีเที่ยวบินไป
ยังกัวลาลัมเปอร สิงคโปร เดนมารก สวีเดน ฟนแลนด และนอรเวย 

   จังหวัดตรัง 
   ทาอากาศยานตรัง ต้ังอยูที่ ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลโคกหลอ อําเภอเมืองตรัง  

จังหวัดตรัง หางจากตัวเมืองไปทางใตประมาณ 7 กิโลเมตร อาคารผูโดยสารเปนอาคาร 2 ชั้นมีพื้นที่ใชสอย 
3,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผูโดยสารได 300 คนตอชั่วโมง ปจจุบันมี 3 สายการบินใหบริการ คือ  
สายการบินไทย สายการบินไทยแอรเอเชีย และสายการบินนกแอร รวม 6 เท่ียวบินตอวัน 
 ค.การขนสงทางรถไฟ 

จังหวัดกระบ่ี 
ไมมีเสนทางรถไฟ 
จังหวัดตรัง 
มีรถไฟใหบริการ 2 สาย คือ ขบวนรถเร็ว กันตัง-กรุงเทพฯ ทุกวัน วันละ  

1 ขบวน และ ขบวนรถดวน ตรัง-กรุงเทพมหานคร ทุกวัน วันละ 1 ขบวน 
ง.การขนสงทางน้ํา 
จังหวัดกระบ่ี 
จังหวัดกระบี่มีลักษณะภูมิประเทศเปนหมูเกาะจํานวนมาก การเดินทางทั้งเพื่อ 

การทองเท่ียวและเดินทางไปยังแหลงที่อยูอาศัยที่สําคัญมักใชเรือโดยสารปรับอากาศขามฟาก และเรือหาง
ยาว โดยทาเทียบเรือที่สําคัญในจังหวัดกระบี่ ไดแก ทาเทียบเรือกระบี่ ทาเทียบเรือหาดนพรัตนธารา ทา
เทียบเรือหาดอาวนาง และทาเทียบเรือเจาฟา นอกจากนี้ เสนทางการเดินทางท่ีเปนที่นิยมยังรวมถึงการ
เดินทางขามจังหวัดไปยังจังหวัดภูเก็ต พังงา และตรัง 

จังหวัดตรัง 
จังหวัดตรัง มีทาเรือขนสงพาณิชย รวม 11 แหง ในอําเภอกันตัง อําเภอสิเกา  

อําเภอปะเหลียน  และอําเภอหาดสําราญ 
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 (2) ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก 
  การศึกษาปริมาณจราจรในเสนทางที่ใชเพื่อการขนสงลําเลียงคนงานและวัสดุ

กอสรางบริเวณพื้นที่โครงการ (พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  จากการรวบรวมขอมูลปริมาณจราจรโดยเฉล่ียตอ
วันตลอดป (AADT) บนทางหลวงหมายเลข 4 แยกตลาดเกา-ลําทับ (ซึ่งเปนชวงถนนที่มีการเก็บขอมูลสถิติ
จราจรท่ีอยูใกลกับทางเขาพื้นที่โครงการท่ีสุด) จากรายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงพ.ศ. 2551-2556 
ดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-1 นํามาพิจารณาในรูปของ Passenger Car Unit (PCU) ซึ่งไดจากคาปริมาณ
จราจร (คันตอวัน) ถวงน้ําหนักโดยคา Passenger Car Equivalent Factor (PCE factor) ดังแสดงในตาราง
ที่ 3.3.3-2  เพื่อนํามาหาคาปริมาณจราจรตอความจุถนน (V/C ratio) บนเสนทางสําหรับลําเลียงวัสดุ
กอสรางและคนงานทางหลวงหมายเลข 4 ทั้งนี้ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแตละประเภทดัง
แสดงในตารางที่ 3.3.3-3 คา V/C ratio ที่ไดนําไปเทียบกับคามาตรฐานสําหรับการจําแนกสภาพการจราจร 
ดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-4  ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-5 ซึ่งพบวาทางหลวงหมายเลข 4 มี
ปริมาณการจราจร เทากับ  25,293 คันตอวัน หรือคิดเปนปริมาณจราจรสูงสุด (Passenger per car unit, 
PCU) เทากับ  23,461.0  

  จากการคํานวณปริมาณการจราจรตอความจุถนนตอชั่วโมง (V/C ratio) ของ
ทางหลวงหมายเลข 4 บริเวณ แยกตลาดเกา-ลําทับ มีคาเทากับ 0.17 เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคา
มาตรฐานสําหรับจําแนกประเภทการจราจรทางหลวง (ตารางท่ี 3.3.3-4) พบวา ทางหลวงหมายเลข 4 แยก
ตลาดเกา-ลําทับ มีสภาพการจราจรคลองตัวดีมาก 

 (3) จํานวนจุดตัดถนนและทางหลวงสายตาง  ๆตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
  ระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา พาดผานทางหลวงสายหลัก  

5 เสน ไดแก ทางหลวงหมายเลข 4, 4038, 4225, 4159 และ 403  
ตารางที่ 3.3.3-1  ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป บนทางหลวงหมายเลข 4 ระหวาง 
  ป พ.ศ. 2551-2555 

ประเภทรถ 
ปริมาณจราจรเฉล่ียรายวันตลอดป (คัน/วัน) 

บรเิวณ ทล.4  แยกตลาดเกา-ลําทับ  
 

เฉล่ีย 

2551 2552 2553 2554 2555 
รถยนตนั่งนอยกวา 7 คน 2,769 3,572 4,015 4,454 4,974 3,957 
รถยนตนั่งมากกวา 7 คน 1,277 1,886 2,773 2,564 1,980 2,096 
รถโดยสารขนาดเล็ก 663 1,072 449 365 1,461 802 
รถโดยสารขนาดกลาง 482 110 144 49 143 186 
รถโดยสารขนาดใหญ 256 169 220 213 194 210 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 8,988 11,911 15,376 11,725 11,175 11,835 
รถบรรทุกขนาดกลาง 439 446 578 388 441 458 
รถบรรทุกขนาดใหญ 359 369 358 341 379 361 
รถบรรทุกพวง 260 143 310 224 279 243 
รถบรรทุกก่ึงพวง 164 90 148 139 156 139 

รวม 15,657 19,768 24,371 20,444 21,182 20,288 
ที่มา : สํานักอํานวยความปลอดภัย, กรมทางหลวง (2551-2556) 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-100 

ตารางที่ 3.3.3-2   ปริมาณการจราจรบนทางหลวง ในหนวย PCU 

 

PCE Factor 
บรเิวณ ทล.4  แยกตลาดเกา-ลําทับ 

ประเภทรถ 

 คัน/วัน* PCU/วัน 

รถยนตนั่งนอยกวา 7 คน 1.00 3,957 3,957.0 
รถยนตนั่งมากกวา 7 คน 1.00 2,096 2,096.0 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 802 802.0 
รถโดยสารขนาดกลาง 1.75 186 325.5 
รถโดยสารขนาดใหญ 2.00 210 420.0 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1.00 11,835 11,835.0 
รถบรรทุกขนาดกลาง 2.00 458 916.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ 2.50 361 902.5 
รถก่ึงพวงและรถพวง 2.50 382 955.0 
รถจักรยานยนต 0.25 5,006 1,251.5 

รวมทั้งหมด  25,293 23,461.0 
หมายเหตุ  *  = ปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป ระหวาง ป พ.ศ. 2552-2556 
ที่มา :รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง ของสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวงป พ.ศ. 2552-2556 
 

ตารางที่ 3.3.3-3   ความสามารถในการรองรบัของทางหลวงแตละประเภท 

ประเภทของทางหลวง ความสามารถในการรองรบัปรมิาณจราจร (PCU/ชม.) 

ถนนหลายชองจราจร 2,000 (ตอ 1 ชองจราจร) 
ถนน 2 ชองจราจร 2 ทิศทาง 2,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง) 
ถนน 3 ชองจราจร 2 ทิศทาง 4,000 (ทั้ง 2 ทิศทาง) 

ท่ีมา :  เผาพงศ, 2540 

 
ตารางที่ 3.3.3-4    คามาตรฐานสําหรับจําแนกสภาพการจราจรในอนาคต 

อัตราสวนของปริมาณจราจร (V/C Ratio) สภาพการจราจรในอนาคต 

0.89 - 1.00 สภาพการจราจรติดขัดอยางรุนแรง 
0.68 - 0.88 สภาพการจราจรติดขัดมาก 
0.53 - 0.67 การเคล่ือนตัวของสภาพจราจรพอใช 
0.37 - 0.52 สภาพการจราจรมีความคลองตัวดี 
0.20 - 0.36 สภาพการจราจรมีความคลองตัวสูงมาก 

  ท่ีมา :  ปรับปรุงจากเผาพงศ, 2540 
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ตารางที่ 3.3.3-5   สภาพการจราจรบนทางหลวงในปจจุบนั 

เสนทาง 

ความสามารถใน
การรองรบัของถนน 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจร
เฉล่ียตอวัน 
(PCU/วัน) 

ปริมาณจราจรเฉล่ีย
ตอชัว่โมง 
(PCU/ชม.) 

 
V/C Ratio 

 

สภาพ
การจราจรใน

ปจจบุัน 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ทล.4 แยกตลาดเกา-ลําทับ 8,000.0 23,461.0 1,368.6 0.17 คลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : (1) = ขอมูลสภาพถนนในปจจุบัน โดยพิจารณาจากตารางท่ี 3.3.3-3 
 (2) = ปริมาณจราจรบนถนนในหนวย PCU/วัน จากตารางท่ี 3.3.3-2 
 (3) = ปริมาณจราจรบนถนนในหนวย PCU/ชม.= 0.7×(PCU/วัน)/12  (กรมทางหลวง,2552) 
 (4) = (3) หารดวย (1) 
 (5) = เทียบจากตารางท่ี 3.3.3-4  
 

3.3.4   พลังงาน 
 

 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อรวบรวมและศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ แหลงพลังงานในทองถิ่น ที่ต้ัง การผลิต

และความมั่นคงของไฟฟาในพื้นท่ี  
  (2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหไปพิจารณาประกอบใน

การประเมินผลกระทบกรณีที่มีและไมมีการพัฒนาของโครงการ  
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแหลงพลังงานบริเวณพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ที่

เกี่ยวของ จากหนวยงานตางๆ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟาสวนภูมิภาค 
(กฟภ.) เปนตน 

  (2) รวบรวมแผนการผลิตและสํารองพลังงานในอนาคต โดยนํามาวิเคราะหถึง
แนวโนมการใชพลังงานท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต  

   
 3) ผลการศึกษา 
  จากการรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิดานพลังงาน  พบวาความตองการพลังงาน

ของประเทศมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ  ในขณะที่
ความสามารถในการผลิตพลังงานของประเทศยังไมเพียงพอกับความตองการท่ีเพิ่มขึ้น จึงมีความ
จําเปนตองนําเขาพลังงาน โดยเฉพาะน้ํามันดิบ  โดยในป พ.ศ.2554 ประเทศไทยมีการนําเขาน้ํามันดิบรอย
ละ 84 คิดเปนมูลคา  977,374  ลานบาท  ในขณะที่ผลิตในประเทศไดเพียงรอยละ 16 สําหรับการนําเขา
พลังในรูปอื่นๆ ไดแก ถานหิน/ลิกไนต รอยละ 63  คิดเปนมูลคา 42,336 ลานบาท กาซธรรมชาติ รอยละ 
21 คิดเปนมูลคา 109,486 ลานบาท  ในขณะที่พลังงานไฟฟา เกือบทั้งหมดเปนการผลิตเองในประเทศ ดวย
สัดสวนรอยละ 94 และนําเขาจากประเทศเพ่ือนบาทรอยละ 6 คิดเปนมูลคา 13,860 ลานบาท และน้ํามัน
สําเร็จรูปผลิตในประเทศ รอยละ 95 นําเขารอยละ 5 คิดเปนมูลคา 94,279 ลานบาท รวมมูลคาการนําเขา
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พลังงานทุกรูปแบบเทากับ 1,237,336 ลานบาท (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, อางจาก มนูญ  
ศิริวรรณ , ขอเท็จจริงสถานการณพลังงานของประเทศไทย)   

  ทั้งนี้จากการคาดการณโดยผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน  ประเทศไทยตองนําเขาพลังงาน
เพิ่มมากขึ้นอีกในอนาคต  โดยจะตองนําเขากาซธรรมชาติเพิ่มเปนรอยละ 50   และนําเขาไฟฟาจากประเทศ
เพื่อนบานเพิ่มเปนรอยละ 21 ในป พ.ศ.2573  ในขณะที่นโยบายความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาของประเทศมี
เปาหมายในการลดการพึ่งพากาซธรรมชาติ  และพึ่งพาพลังงานไฟฟาจากประเทศเพื่อนบานในสัดสวนไม
เกินรอยละ 15 โดยมีกําลังการผลิตสํารองที่เหมาะสมไมตํ่ากวารอยละ 15 นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีการใช
พลังงานทดแทนมากขึ้น  ลดการปลอยกาซเรือนกระจก  และมีความสอดคลองกับแผนอนุรักษพลังงาน 

  ในดานขอมูลการผลิตไฟฟาของประเทศ (มกราคม-ธันวาคม 2556)  พบวากาซ
ธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟา คิดเปนสัดสวนถึงรอยละ 67.42  รองลงมาคือถานหิน/
ลิกไนต รอยละ 19.21  พลังงานน้ํารอยละ 10.29 พลังงานหมุนเวียนรอยละ 1.97 น้ํามันเตาและดีเซลรอยละ 
1.03 และนําเขารอยละ 0.08 
(http://www.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=116)     
  สําหรับในจังหวัดกระบ่ีซึ่งเปนที่ต้ังโครงการฯ มีโรงไฟฟา 1 แหง ไดแก โรงไฟฟากระบี่ 
ซึ่งเปนโรงไฟฟาพลังความรอนที่ใชลิกไนตเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา ต้ังอยูที่ หมูที่ 2 ตําบล
คลองขนาน อําเภอเหนือคลอง  ขนาดกําลังผลิต 340 เมกะวัตต ไดรับการออกแบบใหทํางานในลักษณะ
โรงไฟฟาผลิตพลังงานไฟฟาฐาน (Base-Load) การสงถายพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟากระบี่ไปยังลานไก
ไฟฟาขนาดใหญบริเวณโรงไฟฟาเพื่อทําหนาที่ในการสงกระแสไฟฟาไปยังแหลงใชไฟฟาดวยระบบสงไฟฟา 
115 กิโลโวลต และ 230 กิโลโวลต และไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงตางๆ เพื่อเสริมความม่ังคงในระบบสง
กําลังไฟฟาในภาคใตพรอมกับรับรองความตองการใชไฟฟาจากภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ การทองเที่ยวและ
อื่นๆ ที่มีแนวโนมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง    

  เมื่อพิจารณาประเด็นปญหาและความตองการในการใชพลังไฟฟาของพื้นที่ศึกษาและ
ชุมชนใกลเคียงโครงการ ไดแกชุมชนบานหวยลึกนั้น  จากการสํารวจขอมูลในภาคสนามโดยการสัมภาษณ
ผูนําชุมชน และราษฎรในบานหวยลึกพบวา ปจจุบันทุกครัวเรือนในชุมชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึงแลว ยกเวน
บางหลังคาเรือนที่อยูหางออกไปจากทางหลวงมากๆ  แตปญหาสําคัญดานพลังงานไฟฟาคือ ปญหาไฟฟา
ดับ และกระแสไฟฟาตก ซึ่งสงผลตอการดําเนินชีวิตประจําวันมากพอสมควร  รวมทั้งการประกอบอาชีพที่
ตองใชไฟฟา เชนรานบริการอินเตอรเน็ต เปนตน  

   
3.3.5  การผลิตและการบริการสําคัญ 

 

 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาขอมูลดานการผลิต และการบริการดานสาธารณะในชุมชนที่อยูใน

พื้นที่ศึกษา หรือชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาฯ สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  

  (2)   เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิเคราะห เปนฐานขอมูลในการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงดานการผลิต และการบริการสําคัญ 
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 2) วิธีการศึกษา 
  (1) ศึกษาขอมูลทุติยภูมิดานการผลิต และการบริการสาธารณะในชุมชนท่ีอยูใน

พื้นที่ศึกษา หรือชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาฯ สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  

  (2) ตรวจสอบขอมูลดานการผลิตและการบริการสําคัญในพ้ืนที่ศึกษาและบริเวณ
ใกลเคียง ที่เก่ียวของกับการพัฒนาของโครงการ   

 

 3) ผลการศึกษา 
  พื้นที่ศึกษาของโครงการอยูในทองที่ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  

มีสภาพโดยทั่วไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม และมีพื้นที่ศึกษาบางสวนอยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ  
ปาชองศิลา และปาชองขี้แรด ทั้งนี้จากการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมพบวา พื้นที่เกษตรกรรมในเขตพื้นที่
ศึกษาของโครงการอยูในความครอบครองของราษฎรในชุมชนบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว โดย
ชุมชนแหงนี้อยูหางออกไปจากพื้นที่ศึกษาประมาณ 1 กิโลเมตร และปจจุบันชุมชนบานหวยลึกอยูในเขต
พื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลทรายขาว ดังนั้นในการพิจารณาขอมูลดานการผลิตและการบริการ
ที่สําคัญ จึงไดทําการรวบรวม และศึกษาทบทวนสภาพปจจุบันดานการผลิต และการบริการสาธารณะใน
ชุมชนหวยลึก และพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบเทศบาลตําบลทรายขาว ซึ่งจากการรวบรวมและตรวจสอบ
ขอมูลสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

(1) การผลิตและการคา 
   ประชาชนสวนใหญในชุมชนหวยลึกและเทศบาลตําบลทรายขาว  ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม  โดยเฉพาะการทําสวนยางพารา ปาลมน้ํามัน  นอกจากนี้ก็มีการทําประมง  เพาะเลี้ยง
กุง  ทําสวนผัก/ผลไม ทํานา คาขาย และประกอบอาชีพรับจางในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ทั้งนี้มี
ครัวเรือนบางสวนประกอบอาชีพมากกวาหนึ่งอาชีพควบคูกัน  อาทิ เกษตรกรรมและรับจาง  สําหรับหนวย
ธุรกิจหรือสถานประกอบการในตําบลทรายขาว  ประกอบดวย  ปมน้ํามันขนาดกลาง/เล็ก 6 แหง โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง/เล็ก 2 แหง และแพปลา  4 แหง 

(2) การบริการสาธารณะ 
   ในเขตเทศบาลตําบลทรายขาว มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 6 แหง โรงเรียน

ขยายโอกาส 1 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/เด็กกอนวัยเรียน 2 แหง ที่อานหนังสือประจําหมูบาน 4 แหง วัด/
สํานักสงฆ 1 แหง มัสยิด 9 แหง บาลาย 4 แหง และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 9 แหง   สวนสถานบริการ
สาธารณสุข ในเขตเทศบาลตําบลทรายขาว ประกอบดวย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล 2 แหง 
ศูนยสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 7 แหง และรานขายยาแผนปจจุบัน 2 แหง  

   สําหรับสถานบริการสาธารณะในชุมชนบานหวยลึก ซึ่งเปนชุมชนหนึ่งในเขต
เทศบาลตําบลทรายขาว จากการรวบรวมขอมูลพบวา ชุมชนบานหวยลึกมีสถานบริการสาธารณะที่อํานวย
ความสะดวกใหแกคนในชุมชนหลายแหง เชน สนามกีฬาหมูบาน ปมน้ํามันหยอดเหรียญ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กบานหวยลึก โรงเรียนรุงอรุณศึกษา หรือโรงเรียนบานหวยลึก และมีมัสยิดบานหวยลึกท่ีเปนศูนยรวม
ของชุมชนและเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมตางๆ ทางศาสนาอิสลาม (ภาพที่ 3.3.5-1)   
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ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) อีกประมาณดานละ 500 เมตร โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตทองที่หมูที่ 1 
ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี (แสดงในรูปที่ 3.4.1-1)  

 
(2)    การดําเนินงานศึกษา 

(ก)  การศึกษาขอมูลทุติยภูมิ และตรวจสอบภาคสนาม 
 การศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ โดยทําการศึกษารวบรวมขอมูล

จากแผนท่ีภูมิประเทศ แผนท่ีปกครอง แผนที่โครงการ และรวบรวมขอมูลเบื้องตนของหมูบาน จาก
เอกสารรายงานสรุปของหมูบานและการตรวจสอบภาคสนามเพื่อใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพ ประวัติ
ความเปนมา ประชากร เศรษฐกิจ สังคม การนับถือศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
วัฒนธรรมทองถิ่น แหลงทองเที่ยวในหมูบาน และทรัพยากรในทองถิ่น 

(ข)  การสํารวจขอมูลในภาคสนาม 
  ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

และรวบรวมความคิดเห็น ขอวิตกกังวล และขอเสนอแนะตอโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาฯ (สวนที่
พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม)    ทั้งนี้ ในการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหดังกลาวใชวิธีสอบถามสัมภาษณ
หัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนที่เกี่ยวของ และอาจไดรับผลกระทบจากการกอสรางและ
ดําเนินงานโครงการ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล (แบบสอบถามแสดงใน
ภาคผนวก 3 ญ ในรายงานหลัก)   ประเด็นสําคัญที่ทําการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหมีดังนี้ 

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 
สถานภาพในครัวเรือน อาชีพ 

• ขอมูลดานเศรษฐกิจของครัวเรือน อาทิ การประกอบอาชีพ การมีงานทํา
ของสมาชิกในครัวเรือนรายไดและแหลงรายไดสําคัญ ปญหาทางเศรษฐกิจ/
การประกอบอาชีพ 

• ความสัมพันธ/ผูกพันกับชุมชน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน 

• การรับขอมูลขาวสาร/แหลงขอมูลขาวสารสําคัญ 

• การนับถือศาสนา การศึกษา/เรียนรู ความเชื่อ และบุคคล/องคกรที่มี
บทบาทสําคัญตอความคิดความเชื่อ 

• การรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  
• ความคิดเห็นตอการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ 
• การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   

• ขอเสนอแนะในการจัดการกับผลกระทบ   

       สําหรับการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  ไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําหรับการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม โดยเมื่องานสํารวจขอมูลในสนามแลวเสร็จ ได
ทําการบันทึกขอมูลตามแบบสอบถามลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร และทําการประมวลวิเคราะหผลขอมูล
ออกมาในรูปตาราง 
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 3) ผลการศึกษา 

(1)  ผลการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ 
    โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ชวงที่ผาน
พื้นปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)(กม.ที่ 42+286 ถึง กม.ที่ 42+600) รวมทั้งพื้นที่ศึกษาบริเวณใกลเคียง อยูใน
เขตทองที่ของบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี (อยูในเขตเทศบาลตําบล
ทรายขาว) จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิสรุปไดดังนี้ 

 (ก) ประวัติความเปนมาของชุมชนบานหวยลึก 
“บานหวยลึก” เปนหมูบานเกาแกที่มีอายุมากกวา 100 ป เดิมชื่อ “บาน

คลองยวน”ประชากรสวนใหญมีอาชีพทํานา โดยใชแรงงานควายในการไถนา จึงทําใหมีควายเลนน้ําและเดิน
ขามคลองยวนทุกวัน เพราะเปนคลองตื้นเขินและกักเก็บน้ําไดนอย จนกระทั่งมีการปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคในหมูบาน จึงมีการขุดลอกคลองยวนใหลึกมากขึ้น เพื่อกักเก็บน้ําไวใชทําการเกษตร จน
กลายเปนลําหวยที่มีความลึก ควายท่ีเคยลงเลนน้ําและขามคลองก็ไมสามารถขามได จึงถูกเรียกวา “คลอง
หวยลึก” และชื่อหมูบานถูกเปลี่ยนมาเปน “บานหวยลึก” มาจนถึงปจจุบัน 

 (ข) ลักษณะทางกายภาพ  
 บานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว มีสภาพภูมิประเทศสวนใหญเปนที่

ราบลุมทางดานทิศตะวันตกติดกับปาชายเลน คือ ปาเลนคลองพน และปากลาเสนอย และทางดานทิศ
ตะวันออก มีปาไม และภูเขาลอมรอบ ลักษณะดินเปนดินเหนียวปนทราย มีลําน้ําไหลผาน ไดแก คลองนา
และคลองหวยลึก  

 พื้นที่รวมของบานหวยลึกมีประมาณ22,320 ไร หรือ 35.7 ตาราง
กิโลเมตร จําแนกเปนพื้นที่เพื่อการเกษตรประมาณ 15,624 ไร พื้นที่อยูอาศัยประมาณ 5,580 ไร และเปน
พื้นที่ประกอบธุรกิจการคาประมาณ 1,116 ไร  

  (ค) ประชากร 
  บานหวยลึกหมูที่  1 ตําบลทรายขาว  มีจํานวนครัวเรือนทั้ งหมด  

425 ครัวเรือนประชากร 1,752 คน ประชากรของบานหวยลึกจําแนกเปนชาย 864 คน และหญิง 888 คน 
โดยฝงตะวันตก (ซอยตก) มีครัวเรือนจํานวน 215 หลังคาเรือน แบงเปนชาย 433 คน และเปนหญิง  
439 คน รวมทั้งหมด 872 คน และฝงตะวันออก (ซอยออก) มีครัวเรือนจํานวน 210 หลังคาเรือน แบงเปน
ชาย 431 คน และเปนหญิง 449 คน รวมทั้งหมด 880 คนจํานวนจํานวนครัวเรือนเฉลี่ยเทากัน 4.12 คน/
ครัวเรือนครัวเรือนสวนใหญเปนคนดั้งเดิมที่อยูกันมานาน และนับถือศาสนาอิสลามและมีมัสยิดเปนสถานที่
สําคัญประจําชุมชน 

  ในดานการเปลี่ยนแปลงของประชากร พิจารณาจากสถิติขอมูลระดับ
ตําบล พบวา ประชากรตําบลทรายขาวมีอัตราการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยเทากับรอยละ 1.14 โดยปจจัย
สําคัญของการเพิ่มประชากรมาจากการอพยพยายถิ่นขาวของประชากร (ตารางที่ 3.4.1-1) 

  (ง) ลักษณะการต้ังบานเรือน 
  ลักษณะการต้ังบานเรือนของชุมชนบานหวยลึก(ภาพที่ 3.4.1-1และ 

รูปที่ 3.4.1-2) แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะการต้ังถิ่นฐานแบบจับกลุม จะอยูบริเวณโดยรอบมัสยิด และ



รายงาน
โครงกา

ริมถน
รูปแบ
พื้นที่

 

ตารา

จํานวน
ชาย 
หญิง 
พ้ืนที่ 
ความห
อัตราก
จํานวน
อัตราก
จํานวน
อัตราก
อัตราก
จํานวน
จํานวน
การยา
จํานวน
อัตราก
ที่มา : 

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

นนเพชรเกษม
บบเรียงรายไป
ทําการเกษตร

างที่ 3.4.1-1  

รายกา

นประชากรจากง

(ตร.กม.) 
หนาแนน (คน/ต
การเปล่ียนแปลง
นคนเกิด (คน) 
การเกิด ตอ 1,0
นคนตาย (คน) 
การตาย ตอ 1,0
การเพ่ิมตามธรรม
นคนยายเขา (ค
นคนยายออก (ค
ายถิน่สุทธิตอปร
นบาน (หลัง) 
การเปล่ียนแปลงจ
 htpp://stat.bora

ดลอมเบื้องตน  (IEE
ครงขายไฟฟา 115

ม (ทางหลวง
ปตาม 2 ฝงถ
ร ไดแก สวนป

ภาพ
 

สถิติประช

ร 

งานทะเบียน 

ตร.กม.) 
งประชากร (%) 

000 คน 

000 คน 
มชาติตอ 100 คน 
น) 
คน) 
ระชากร 100 คน 

จํานวนบาน 
.dopa.go.th 

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

หมายเลข 4)
นน ในแปลงท
ปาลม สวนยาง

พที่ 3.4.1-1  ส

ชากรตําบลท

2550 

9,910 
4,985 
4,925 

26 
381.15 

 1.45 
28 

2.83 
53 

5.35 
 -0.25 

538 
397 

 1.42 
2,744 
3.75 

ลําภูรา (สวนท่ีพาด

) ซึ่งบริเวณนี้
ที่ดินของตนเ
งพารา 

 

 

สภาพชุมชน 

รายขาว อําเ

2551 

10,092 
5,066 
5,026 

26 
388.15 
1.84 

7 
0.69 
43 

4.26 
-0.36 
605 
443 
1.61 
2,847 
3.65 

ดผานพื้นท่ีปาอนุรัก

นี้เปนชุมชนเก
อง โดยหนาบ

และการต้ังบ

เภอคลองทอ

2552 

10,204 
5,120 
8,084 

26 
392.46 
1.11 

4 
0.39 
47 

4.61 
-0.42 
573 
470 
1.01 
2,951 
2.51 

กษเพิ่มเติม) 

กามีอาคาร รา
บานมักติดกับ

บานเรือน 

ม จังหวัดกร

2553 2

10,276 10
5,167 5
5,109 5

26 
395.23 39
0.71 0

6 
0.58 1
47 

4.57 5
-0.40 -0
494 6
469 5
0.24 0
3,025 3
2.71 3

ห

านคา จํานวน
บถนนและหลัง

 

 

ระบี่ ป 2550-2

2554 255

0,343 10,4
,193 5,24
,150 5,21
26 26

97.81 402.
0.65 1.0
15 2

1.45 0.1
54 55

5.22 5.2
0.38 -0.5
648 51
564 39
0.81 1.1
,107 3,21
3.41 3.1

 

หนา 3-108 

นมากและ
งบานเปน

2555 

55 เฉล่ีย 

455 10,213
43 5,129 
12 5,084 
6 26.0 
.12 392.82
08 1.14 
 10 
9 1.02 

5 50 
26 4.88 
51 -0.39 
3 562 
3 456 
5 1.04 
13 2,981 
4 3.20 

 

3 
 
 

2 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) 
โครงการปรบัปรงุระบบโครงข่ายไฟฟา้ 115 กโิลโวลต์ กระบี-่ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 

  หน้า 3-109 

 

รูป
ที่ 

3.4
.1-

2 แ
สด

งล
ักษ

ณ
ะก

าร
ใช

้ปร
ะโ

ยช
น์ท

ี่ดิน
 



รายงาน
โครงกา

โดยพื
คงเห

หวยลึ
และห
ปลา 
น้ํา ค
เนื่อง
การขุ

 

คือบริ

และสั

ซึ่งสว

ประม
1,500
ที่ดินท

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

 
พื้นที่ถูกนําไปใ
ลืออยูนั้นมีลกั

 
ลึก ซึ่งถือเปน
หวยลึกในการ
มาประกอบอา
คนในชุมชนส
จากมีความต
ขดุสระเก็บน้ํา 

คลองน

ริเวณที่เปนที่อ

สับปะรด โดยม

วนใหญเปนถน

มาณ 1,000,
0,000 บาท แ
ที่ตองเดินทาง

ดลอมเบื้องตน  (IEE
ครงขายไฟฟา 115

   

ใชเพื่อทําการ
กษณะเปนผืน

ลําน้ําท่ีหลอเลี
รดํารงชีวิต ทั้ง
าหารและจําห
สวนหนึ่งตองซื
องการใชน้ําเ
เพื่อเก็บน้ําไว

นา 

ภาพ
 

   
  

อยูอาศัยและบ

มีที่ดินทํากินบ

นนลูกรัง (ภาพ

000 บาท ที่
และราคาที่ดิน
งเขาไปในซอย

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

(จ) ทรั

• ท
 ท

รเกษตร ปลูกป
ปาขนาดเล็ก 

• แ
 บ

ลี้ยงชีวิตของค
งการนํามาใช
นาย ซึ่งปจจุบ
ซื้อน้ํามาใช แ
พิ่มขึ้นตามกา
วใชสําหรับชุม

พที่ 3.4.1-2   ค
 

(ฉ) ลัก
 ลัก

บริเวณที่ทํากา

บางสวนอยูหา

พที่ 3.4.1-3) 

ทั้ง
ดินที่ติดถนน

นทําการเกษตร
ยลึกๆ มีราคา

 

ลําภูรา (สวนท่ีพาด

รพัยากรธรรม

ทรัพยากรปาไ

ทรัพยากรปา
ปาลมน้ํามัน 

แหลงน้ํา 

บานหวยลึกมี
คนในชุมชนมา
ชเพื่อการอุปโภ
บันลําน้ําดังกล
และขุดบอบา
ารเพิ่มขึ้นของ
มชนแสดงดังภ

คลองหวยลึ

คลองนาคลอ

กษณะการใชป
ษณะการใชที

ารเกษตร ซึ่ง

างจากชุมชน 

นี้ราคาซื้อขา
นเพชรเกษม
รที่อยูติดถนน
ถูกกวาท่ีดินติ

ดผานพื้นท่ีปาอนุรัก

มชาติในชุมช

ไม 

ไมในพื้นที่ชุ
ยางพารา สวน

มีลําน้ําไหลผา
าเปนระยะเวล
ภค-บริโภค ก
ลาวในฤดูรอน
าดาล เพื่อนํา
งจํานวนประช
ภาพที่ 3.4.1-2

ลึก 

องหวยลึก แล

ประโยชนทีด่ิ
ที่ดินของบาน

คนในชุมชนส

 ประมาณ 1-3

ายที่ดินที่ เปน
 (ทางหลวงห
น/ติดทางออก
ติดถนนมากพ

กษเพิ่มเติม) 

ชน 

มชนเปนปาด
นสภาพแปลง

น 2 สาย ได
านาน คนในช

การทําการเกษ
นมีน้ําไมเพียง
น้ําขึ้นมาใชใ
ชากรในชุมชน
 

สระ

ละสระเก็บน้ํา

ดิน 
หวยลึกแบงอ

สวนใหญปลูก

3 กิโลเมตร มี

นที่อยูอาศัยท
หมายเลข 4)
 ไรละประมา
อสมควร 

ห

ดงดิบแลงที่ถู
งพื้นที่ปาไมธร

แก คลองนาแ
ชุมชนอาศัยน้ํ
ษตร การหากุ
พอตอความต
ในการอุปโภค
น นอกจากนี้ชุ

ะเก็บน้ําชุมช

้าของชุมชน 

ออกเปน 2 ส

กปาลมน้ํามัน 

มีถนนเชื่อมพื้

ที่ ติดถนน/ซ
) ราคาไรละ
ณ 250,000 บ

 

หนา 3-110 

กรบกวน
รรมชาติที่

และคลอง
้าคลองนา
กุง หอย ปู 
ตองการใช
ค-บริโภค 
ชุมชนยังมี

น 

 

วนหลักๆ 

ยางพารา 

้นที่ทํากิน

อย ไรละ
ประมาณ 
บาท สวน



รายงาน
โครงกา

 

ประม
ชองจ
ที่ไปยั
ฝนกา

ประก
ละ 1
ประม
การเก
ปจจุบ
การเก
ของส

76,00

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค

มาณ 30 กิโลเ
จราจร เปน 4 
ยังพื้นที่ทําการ
ารสัญจรคอนข

กอบอาชีพเกษ
0รับจางและใ
มาณรอยละ 3 
กษตร และขา
บันไดมีหนวย
กษตรใหมีคุณ
สหกรณการเก

00 บาท/ปโด

ดลอมเบื้องตน  (IEE
ครงขายไฟฟา 115

ภาพที่ 3.4.1-

  (ช) 

มตร โดยถนน
 ชองจราจรสว
รเกษตรสวนใ
ขางลําบาก เนื

(ซ) 

ษตรกรรม เชน
ใหบริการ ปร
 ในการประก
าดความรูในก
ยงานของรัฐเข
ณภาพ สงเสริม
กษตร เพื่อยกร

ยครัวเรือนปร

E) 
5 กิโลโวลต กระบี่-ล

-3    ลักษณะ

 การเดินท

การเดินท
นเพชรเกษม 
วนสภาพถนน
ใหญเปนถนน
นื่องจากผิวถน

 สภาพเศร

• การ
ครัว

น ปาลมน้ํามนั
ระมาณรอยล
อบอาชีพเกษ
การพัฒนาผลิ
ขามาสงเสริมแ
มการเกษตรแ
ระดับฐานะทา

• ราย
ปร

ระมาณรอยละ

ลําภูรา (สวนท่ีพาด

 

 

การใชประโย

ทางเขาถึงชุม

ทางจากอําเภ
(ทางหลวงหม
นในหมูบานสว
นลูกรัง ทําใหใ
นนขรุขระ เปน

 
รษฐกิจของชุ

รประกอบอาชี
ัวเรือนในชุม
น ยางพารา เป
ะ 5 ทําประม

ษตรกรรมมักป
ตภัณฑที่สาม
และพัฒนาอา
แบบผสมผสา
างเศรษฐกิจคว

ยได 
ะชาชนในชุม
ะ 60 มีฐานะย

ดผานพื้นท่ีปาอนุรัก

ยชนที่ดินบริ

มชน 

ภอคลองทอม
มายเลข 4) เป
วนใหญเปนถน
นชวงฤดูแลงม
นหลุม เปนบอ

มชน 

ชพี 
ชนบานหวย
ปนตน ที่เหลือ
มง ประมาณร
ระสบปญหาเ ิ
มารถเพิ่มมูลค
ชีพการเกษต
นรวมกลุมกา
วามเปนอยูขอ

มชนบานหวย
ยากจน ครัวเรื

กษเพิ่มเติม) 

เวณบานหวย

ถึงชุมชนบา
ปนถนนสายห
นนคอนกรีตใช
มักมีฝุนคอนข
  

ลึกสวนใหญ
ประกอบอาชีพ
รอยละ 2 และ
งินทุนไมเพีย
คาใหกับสินคา
ตร โดยสงเสริม
รผลิต สรางอํ

องคนในชุมชน

ยลึกมีรายได
รือนประมาณร

ห

ยลึก 

นหวยลึก มีร
ลักปจจุบันขย
ชงานไดดี สํา
ขางมาก สวนใ

(ประมาณรอ
พคาขาย ประ
ะประกอบอา
งพอ ขาดแคล
าเกษตร อยา
มการพัฒนาผ
อํานาจการตอ
นใหดีขึ้น 

ดเฉลี่ยตอคน
รอยละ 30 มีฐ

 

หนา 3-111 

 

 

ระยะทาง
ยายจาก 2 
หรับถนน
ในชวงฤดู

อยละ 80) 
ะมาณรอย
ชีพ อื่นๆ 
ลนน้ําเพื่อ
งไรก็ตาม
ผลผลิทาง
รองในรูป

ประมาณ 
ฐานะปาน



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-112 

กลาง และครัวเรือนประมาณรอยละ 10 มีฐานะดี ปญหาทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน คือ รายไดไม
เพียงพอตอการใชจายในครัวเรือน  

(ฌ) สภาพสังคมและความสัมพันธในชุมชน 
บานหวยลึกเปนชุมชนชนบท ครัวเรือนสวนใหญเปนครอบครัวขยาย คน

ในชุมชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน มีการชวยเหลือ พึ่งพาอาศัยกันได โดยมีความสัมพันธกันแบบเครือญาติ 
และมีมัสยิดหวยลึกเปนศูนยกลางความสัมพันธของคนในชุมชนซึ่งมีโตะอีหมาม ที่เปนผูนําทางศาสนา
อิสลามและเปนที่เคารพนับถือของสมาชิกในชุมชน  
 

(ญ) การรวมกลุมและองคกรตางๆ ในหมูบาน 
 บานหวยลึกเปนชุมชนขนาดใหญ มีการรวมกลุมเพื่อการพัฒนา

เศรษฐกิจ และพัฒนาชุมชนกลุมตางๆที่จัดต้ังขึ้นในชุมชน ไดแก กลุมสหกรณการเกษตร กลุมฌาปณกิจ
ประจําหมูบาน กองทุนหมูบาน กองทุนชาวหวยลึกรวมใจ และกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต เพื่อเปนการ
ออม และเปนการประกันรายไดของครัวเรือน และกลุมอาชีพไมแคระบอนไซ กลุมแมบาน อบจ.เพื่อสราง
อาชีพและรายไดใหกับครัวเรือน 

 

(ฏ)  ประเพณีและวัฒนธรรม 
ประเพณีที่สําคัญของชุมชนบานหวยลึกเปนประเพณีที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม 
ไดแก  
- ประเพณีการถือศีลอด  
- ประเพณีวันอีดิล (จัดหลังการถือศีลอด) 
- ประเพณีวันฮารีรายอ เปนวันปใหมของชาวมุสลิม  
- ประเพณีเขาสุนัต 

(ฎ) สถานที่ทองเที่ยวในชุมชน  
ชุมชนบานหวยลึกเปนชุมชนท่ีอยูติดกับชายฝงทะเล สถานที่ทองเท่ียว

ของชุมชนจึงเปนทาเรือประมงทางทะเล ซึ่งเปนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษนอกจากจะไดชมบรรยากาศที่เปน
ธรรมชาติแลว ยังไดความรูเก่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรทางทะเลอีกดวย 

 
(2) การสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ-สังคมระดับครัวเรือน  

  ในการศึกษาขอมูลเศรษฐกิจและสังคมระดับครัวเรือน มุงเนนครัวเรือนที่
เก่ียวของและอาจไดรับผลกระทบกรณีมีการพัฒนาโครงการ ในพื้นที่ศึกษาระยะ 500 เมตรจากแนวกึ่งกลาง
ระบบโครงขายไฟฟาฯ (สวนที่พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม)  ซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลไมพบวามีครัวเรือน
ราษฎรอาศัยอยู แตมีราษฎรครอบครองและใชประโยชนทํากินบรเิวณดังกลาว  จึงกําหนดใหทําการรวบรวม
และศึกษาวิเคราะหขอมูลของครัวเรือนราษฎรท่ีใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

  ทั้งนี้จากการรวบรวมและจัดทําบัญชีรายช่ือผูครอบครองที่ดิน ในพื้นที่ศึกษา 
พบวามีจํานวน 22 ครัวเรือน  จึงกําหนดใหทําการสํารวจขอมูลทุกครัวเรือน(เทาที่สามารถรวบรวมได)  และ
ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินอยูใน
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พื้นที่ศึกษาเมื่อวันที่ 14-16พฤษภาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งสามารถสํารวจขอมูลไดครบถวนทั้ง 22 ราย มีผล
การศึกษาสรุปไดดังนี้ (รายละเอียดผลการศึกษาในรูปของตาราง แสดงดังภาคผนวก 3-ฎ) 

 (2.1)   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางของการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจสังคมในครั้งนี้ มีสัดสวนของ

กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 81.8 มีเพศหญิงเพียงรอยละ 18.2 และสวนใหญเปนผูมีอายุ
มากกวา 40 ปขึ้นไปรอยละ 81.8  ที่เหลือรอยละ 13.7 เปนผูมีอายุระหวาง 31-40 ป และเปนผูมีอายุ
ระหวาง 20-30 ป รอยละ 4.5 โดยอายุเฉลี่ยของผูใหสัมภาษณอยูที่ 49.2 ป ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณสวนใหญ
รอยละ 86.4 มีสถานภาพในครัวเรือนเปนหัวหนาครัวเรือน ที่เหลือรอยละ 13.6 เปนคูสมรส ซึ่งผูให
สัมภาษณสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม มีเพียงรอยละ 9.1 เทานั้นที่นับถือศาสนาพุทธ 

  ดานการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 68.2 ที่เหลือเปนกลุมที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.)/อนุปริญญารอยละ 22.8 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.และจบการศึกษาระดับสูง
กวาปริญญาตรี รอยละ 4.5 เทากัน 

  ในดานการประกอบอาชีพ พบวาสวนใหญรอยละ 86.5 ของผู ให
สัมภาษณเปนผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ที่เหลือเปนกลุมที่มีอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว รับจางทั่วไป 
และเปนลูกจางราชการรอยละ 4.5 เทากัน  

 (2.2) ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน 

  (ก)  ขนาดและโครงสรางครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนในพื้นที่
ศึกษาโดยเฉลี่ยเทากับ 4.18 คน ซึ่งเปนขนาดที่ใหญกวาขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของประเทศที่อยูที่ 3.2 คน 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ http://popcensus.nso.go.th/upload/census-report-6-4-54.pdf)   

    เมื่อพิจารณาโครงสรางครัวเรือนตามเพศ พบวา สมาชิกใน
ครัวเรือนที่เปนเพศชาย มีสัดสวนรอยละ 52.3 ซึ่งมากกวาสมาชิกเพศหญิงที่มีรอยละ 47.7 สวนโครงสราง
ครัวเรือนตามอายุ พบวาเปนผูที่อยูในวัยทํางาน (อายุ 15-60 ป) รอยละ 72.1 เปนกลุมเด็ก (อายุ ตํ่ากวา  
15 ป) รอยละ 18.6 และผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) รอยละ 9.3 

    สําหรับโครงสรางครัวเรือนตามภาวะการมีงานทํา พบวา สมาชิก
ในครัวเรือนที่ทํางานและมีรายไดมีสัดสวนรอยละ 52.2 สวนที่เหลือเปนผูกําลังศึกษา รอยละ 23.2 เปนผู
ทํางานบานและเปนผูวางงาน/ไมมีงานทํา รอยละ 11.6 เทากัน อีกรอยละ 1.4 เปนผูพิการ 

  (ข)  การประกอบอาชีพ กลุมครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํากินที่อยูในพื้นที่
ศึกษาเกือบทั้งหมดรอยละ 91.0 ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร ที่เหลือเปนขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจและกลุมอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 4.5 เทากัน  

   สําหรับครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมหรืออาชีพรองพบในสัดสวน รอยละ 
31.7 ของครัวเรอืนทั้งหมดซึ่งอยูในพื้นที่ศึกษา โดยอาชีพเสริมที่พบมากที่สุด ไดแก การประกอบธุรกิจสวนตัว/
คาขาย รอยละ 18.2 อาชีพรับจางทั่วไป รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รอยละ 4.5 เทากัน 
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 (2.3) สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
  (ก) รายไดและรายจายครัวเรือน  จากการสํารวจพบวาครัวเรือนที่มี

พื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษามีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 25,409 บาท โดยกลุมที่มีรายไดระหวาง 10,001-
20,000 บาทตอเดือน เปนกลุมท่ีมีสัดสวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 54.5 ของครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาเปน
กลุมที่มีรายไดไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งมีสัดสวนรอยละ 22.7 ที่เหลือคือรอยละ 13.6 เปนกลุมที่มี
รายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน และรอยละ 9.2 เปนกลุมมากกวา 50,000 บาทตอเดือน ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งประเทศ  พบวาครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษามี
รายไดใกลเคียงกับรายไดเฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายไดอยูที่ 25,403 บาท (สํานักงาน
สถิติแหงชาติhttp://www.nso.go.th/)  

  สําหรับแหลงรายไดที่สําคัญของครัวเรือน ปรากฏวาผูใหสัมภาษณสวน
ใหญ (รอยละ 86.5) ระบุวามีรายไดจากการทําเกษตรกรรม สวนที่ระบุวามีรายไดจากการมีเงินเดือนประจํา 
การคาขาย/ประกอบธุรกิจ และคาจางแรงงาน มีสัดสวนรอยละ 4.5 เทากัน 

  ในสวนของคาใชจายครัวเรือน พบวาครัวเรือนในพื้นที่ศึกษามีรายจาย
เฉลี่ยตอเดือนเทากับ 22,227 บาท รอยละ 50.0 มีรายจายระหวาง 10,001-20,000 บาทตอเดือน และรอย
ละ 27.3 มีรายจายไมเกิน 10,000 บาท/เดือน อีกรอยละ 13.6 มีรายจายอยูระหวาง 20,001-30,000 บาท/
เดือน และรอยละ 9.1 มีรายจายมากกวา 50,000 บาท/เดือน และจากผลการสํารวจขอมูลปรากฏวา
ครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินอยูในพื้นที่ศึกษามีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย รอยละ 63.6 และอีกรอยละ 36.4 
มีรายไดเพียงพอแตไมมีเหลือเก็บ โดยคาใชจายที่สําคัญอันดับ 1 ของครัวเรือนสวนใหญ (รอยละ 68.2) 
ไดแก คาลงทุนในการประกอบอาชีพ สวนครัวเรือนรอยละ 18.2 ระบุวาเปนคาอาหารและสินคาอุปโภค
บริโภคในครัวเรือน ในขณะที่ครัวเรือนรอยละ 13.6 ระบุวาเปนคาเดินทางไปทํางานหรือเรียนหนังสือ 

  (ข)  หนี้สินครัวเรือน  ครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษาสวน
ใหญ (รอยละ 59.1) มีภาระหนี้สิน และอีกรอยละ 40.9 ไมมีหนี้ส้ิน ทั้งนี้เปนหนี้จากการกูยืมเพื่อการลงทุน
ในการประกอบอาชีพ รอยละ 30  กูยืมเพื่อซื้อรถ รอยละ 23.3  เพื่อเปนคาใชจายในครอบครัว รอยละ 20.0  
เพื่อการศึกษาของบุตรหลาน รอยละ 16.7  และเพื่อปลูกสรางบาน รอยละ 10.0 

 
 (2.4) ภูมิลําเนาและการยายถิ่นฐาน 
  จากผลการสํารวจพบวา ครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษาสวน

ใหญ (รอยละ 77.3) เปนครัวเรือนที่อยูในทองถิ่นนี้มาต้ังแตด้ังเดิม สวนที่อพยพโยกยายมาจากที่อื่น (รอย
ละ 22.7) นั้นพบวาครัวเรือนทั้งหมดโยกยายมาจากจังหวัดในภาคใต โดยกลุมผูที่อพยพโยกยายมาทั้งหมด
อาศัยอยูในชุมชน/ในพื้นที่นี้มามากกวา 20 ปแลว  

  เมื่อสอบถามถึงความตองการท่ีจะโยกยายถิ่นฐานในอนาคต ปรากฏวา 
ผูใหสัมภาษณทั้งหมดตอบวาไมเคยคิดยายไปอยูที่อื่น โดยมีเหตุผลที่สําคัญเนื่องจากเปนถิ่นฐานบานเกิด 
รอยละ 81.8 รองลงมา คือ มีครอบครัวอยูที่นี่ รอยละ 13.6 และเปนชุมชนที่มีสภาพแวดลอมนาอยูอาศัย มี
ที่ดินทํากินอยูที่นี่ อีกรอยละ 4.5 เทากัน  
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(2.5)   ปญหาเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
  ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ ศึกษา (รอยละ 68.2) ไมมีปญหาดาน

เศรษฐกิจ สวนอีกรอยละ 31.8 ระบุวามีปญหาเศรษฐกิจ โดยปญหาสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณ ไดแก 
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า รายไดนอยไมเพียงพอกับคาใชจาย และมีหนี้สินจากการประกอบอาชีพ  

  สวนปญหาทางสังคมของครัวเรือนที่มีพื้นที่ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษานั้น
เกือบทั้งหมด (รอยละ 95.35) ระบุวา ไมมีปญหา มีเพียงรอยละ 4.5 ที่มีปญหาทางสังคม โดยปญหาที่พบ
คือ การทะเลาะวิวาท 

 
(2.6) ความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ และสังคม 

ในชุมชน 
  จากการสํารวจขอมูล โดยการสอบถามสัมภาษณตัวแทนครัวเรือนที่มีพื้นที่

ทํากินอยูในพื้นที่ศึกษาในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของชุมชน 
ในรอบ 5-10 ปที่ผานมา มีการประเมินในทิศทางตางๆ ดังนี้ 

- จํานวนคนในชุมชน/ประชากร : เห็นวาเพิ่มขึ้นรอยละ 27.3 เหมือนเดิม 
รอยละ 72.7 

- สภาพความเปนอยูของคนในชุมชน  :  เห็นวาดีขึ้นรอยละ 22.7 แยลง
รอยละ 9.1 และเหมือนเดิมรอยละ 68.2 

- ความสัมพันธของคนในชุมชน  :  เห็นวาดีขึ้นรอยละ 9.1 และ
เหมือนเดิม รอยละ 90.9 

-   แหลงการจางงาน  : เห็นวาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ลดลงรอยละ 68.2 และ
เหมือนเดิมรอยละ 27.3 

- รายไดของครัวเรือน : เห็นวาเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 ลดลงรอยละ 81.9 และ
เหมือนเดิมรอยละ 13.6 

- คาครองชีพ : เห็นวาเพิ่มขึ้นรอยละ 86.4 และเหมือนเดิมรอยละ 13.6 
- ระบบสาธารณูปโภค : เห็นวาดีขึ้นรอยละ 18.2 แยลงรอยละ 13.6 และ

เหมือนเดิมรอยละ 68.2 
- สภาพแวดลอมในชุมชน : เห็นวาดีขึ้นรอยละ 18.2 แยลงรอยละ 4.5 

และเหมือนเดิมรอยละ 77.3 
 

   (2.7) ปญหาสังคมในชุมชน  
   ปญหา ท่ีพบมากที่ สุด ในชุมชนจากประเด็นที่ สอบถามทั้ งหมด  

13 ประเด็น ไดแก ปญหาไฟฟาไมเพียงพอ/ไฟฟาดับบอย (รอยละ 77.3) และปญหายาเสพติด (รอยละ 
72.7) โดยสัดสวนที่มีปญหาไฟฟาไมเพียงพอในระดับมาก รอยละ 50.1 และปญหายาเสพติดท่ีมีปญหาใน
ระดับมาก รอยละ 40.9  สวนประเด็นปญหาท่ีพบมากพอสมควรในลําดับรองลงมา ไดแก ปญหาถนนใน
หมูบานชํารุดเสียหาย และปญหาน้ําด่ืม/น้ําบริโภค ซึ่งพบในสัดสวนรอยละ 49.9 เทากัน สําหรับปญหาอื่นๆ 
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พบในสัดสวนไมมากนัก เชน ปญหาน้ําใชในครัวเรือน ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม ปญหาสภาพแวดลอม
เส่ือมโทรม ปญหาน้ําใชในการเกษตร ปญหาลักขโมย เปนตน 

 
   (2.8)  โรคติดตอและปญหาสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน และการ

บริการดานสุขภาพ 
    ปญหาดานสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน จากการสํารวจขอมูล

ในครั้งนี้ สรุปไดวาโรคที่พบในสัดสวนที่มากกวาโรคอื่น ๆ ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคหวัด ซึ่งพบ
ในสัดสวน รอยละ 72.7 รองลงมาไดแก โรคเบาหวาน รอยละ 54.5 โรคเก่ียวกับระบบเลือด/ความดันโลหิต
สูง รอยละ 45.5 โรคระบบกลามเนื้อ (ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ฯลฯ) รอยละ 27.3 และโรคผิวหนังและภูมิแพ 
(ผื่นคัน แสบผิวหนัง ฯลฯ) รอยละ 13.6 สวนอื่นๆ ที่พบ ไดแก โรคปอดบวม โรคไขเลือดออก โรคซึมเศรา/
โรคเครียด โรคไขมันฯ โรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ รอยละ 4.5 เทากัน 

    ทั้งนี้ในกรณีที่เจ็บปวย สวนใหญมักเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของ
รัฐมากที่สุด รองลงมาเขารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชน สถานีอนามัย/โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ประจําตําบล ซื้อยากินเองและเขารับการรักษาในคลินิก โดยการไปเขารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข
ตางๆ นั้น พบวา รอยละ 36.4 มีปญหาในการใหบริการ โดยปญหาท่ีพบ ไดแก การใหบริการลาชา 
บุคลากร/เจาหนาที่พูดจาไมสุภาพ และบุคลากร/เจาหนาที่มีไมเพียงพอ  

    ในดานพฤติกรรมความเสี่ยงดานสุขภาพของครัวเรือนผูใหสัมภาษณ 
พบวา ครัวเรือนสวนใหญชอบทานอาหารที่มีรสจัด (รสเค็มจัด รสหวานจัด ฯลฯ) รอยละ 77.3 รองลงมาคือการ
สูบบุหรี่ รอยละ 54.5 การทานอาหารสุกๆ ดิบๆ รอยละ 13.6 และการทานอาหารไมครบ 5 หมู รอยละ 4.5 

 
   (2.9) การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตาง  ๆและการเขารวมกิจกรรมในชุมชน  
    ครัวเรือนสวนใหญที่มีที่ดินทํากินอยูในพื้นที่ศึกษาเปนสมาชิกกลุม/

องคกรตางๆ ในชุมชน โดยเฉพาะสมาชิก ธกส./สหกรณ รอยละ 59.1 รองลงมาเปนสมาชิกกองทุนหมูบาน 
รอยละ 18.2 นอกจากนี้มีสัดสวนที่เปนสมาชิกกลุมแมบาน กลุมอาชีพ กลุมฌาปนกิจชุมชน และสมาชิก
เทศมนตรี รอยละ 4.5 เทากัน สําหรับครัวเรือนตัวอยางที่ไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใดๆ เลย มีสัดสวน
คิดเปนรอยละ 27.3 ของครัวเรือนตัวอยางทั้งหมด  เมื่อสอบถามถึงความถี่ในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ใน
ชุมชนนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 63.6) ตอบวาเขารวมอยางสม่ําเสมอ และที่ตอบวารวมกิจกรรม
ตามความสนใจ มีรอยละ 27.3 และอีกรอยละ 9.1 ตอบวารวมกิจกรรมเฉพาะกรณี 

 
   (2.10) การรับทราบขอมูลขาวสารโครงการและแหลงขอมูล 
    จากการสํารวจขอมูลดานการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ โดยการ

สัมภาษณตัวแทนครัวเรือนที่มีที่ดินทํากินอยูในพื้นที่ศึกษา ปรากฏวามีผูใหสัมภาษณรอยละ 77.3 ตอบวา
เคยทราบขอมูลโครงการฯ มาบาง ที่ตอบวาทราบขอมูลพอสมควรมีรอยละ 13.6 และที่ตอบวาทราบขอมูล
อยางชัดเจน รอยละ 9.1 สําหรับแหลงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ  ไดแก เพื่อนบาน ผูนําชุมชน เจาหนาที่บริษัท
ที่ปรึกษา การไดรับแผนพับประชาสัมพันธโครงการ และการเขารวมประชุมกับโครงการ 

    



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-117 

   (2.11) การรับรูขอมูลเกี่ยวกับสภาพปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
    (ก) ขอมูลและระยะหางระหวางบานและที่ดินทํากินกับพ้ืนที่ปา

อนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
      ผูใหสัมภาษณ รอยละ 9.1 มีบานเรือนอยูใกลกับพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติมในระยะไมเกิน 1,000 เมตร และสวนใหญ (รอยละ 63.6) อยูหางจากปาระยะทางระหวาง 1,001-
2,000 เมตร อีกรอยละ 18.2 อยูหางในระยะ 2,001-3,000 เมตร ที่เหลือรอยละ 9.1 อยูหางมากกวา 3,001 เมตร 
โดยระยะหางระหวางบานกับพื้นที่ปาเฉล่ียเทากับ 2,214 เมตร 

      สวนระยะหางจากท่ีดินทํากินกับผืนปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
พบวา ผูใหสัมภาษณรอยละ 13.6 มีที่ดินทํากินอยูหางในระยะไมเกิน 200 เมตร และรอยละ 27.3 อยูหางใน
ระยะ 201-300 เมตร ที่เหลือรอยละ 18.2  อยูหางมากกวา 301 เมตร  โดยระยะหางระหวางพื้นที่ทํากินกับ
พื้นที่ปาเฉล่ีย 266 เมตร 
 

    (ข) การประเมินสภาพปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
      สภาพปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ตามการประเมินของผู ให

สัมภาษณทั้งหมด เห็นวา ในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) มีการใชประโยชนเปนพื้นที่เกษตรกรรม 
ไดแก ปาลมน้ํามัน ยางพารา สับปะรด และกลวย ทั้งบริเวณแนวสายสงไฟฟาแรงสูงและบริเวณใกลเคียงแนว
ระบบโครงขายไฟฟา ไมคงเหลือสภาพความเปนปาอยูเลย  

    (ค) การเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณของปาไมในปจจุบันกับ
อดีต (5-10 ปที่ผานมา) 

      ผู ให สั มภาษณทั้ งหมด  เห็นว าพื้ นที่ ป าอนุ รั กษ เพิ่ ม เ ติม  
(ปา C) ในพื้นที่ศึกษามีสภาพเหมือนเดิม หรือไมมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม (หมายเหตุ : มีการปลูกปาลม
น้ํามัน ยางพารา สับปะรด และกลวย อยูแลว) 

    (ง) การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล/อนุรักษปาไม 
      จากการสํารวจประสบการณการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการ

อนุรักษและดูแลปาไมของชาวบาน พบวา ผูใหสัมภาษณรอยละ 91.0 ตอบวาเคยเขารวมบาง สวนที่ตอบวา
เคยเขารวมบอยครั้งและเขารวมเปนประจํา มีสัดสวน รอยละ 4.5 เทากัน ทั้งนี้กิจกรรมเก่ียวกับการดูแล/อนุรักษ
ปาไมที่เขารวมนั้นทั้งหมด (รอยละ 100.0) ตอบวา เปนกิจกรรมการปลูกปาทดแทนบริเวณอางเก็บน้ําของ
ชุมชนบานหวยลึก 

    (จ) การใชประโยชนจากผืนปา 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมด ตอบวา ไดเขาใชประโยชนในผืนปา

อนุรักษเพิ่มเติม ในรูปของการทําสวน เพาะปลูกพืชในผืนปาโดยพืชที่ปลูก ไดแก ยางพารา ปาลมน้ํามัน 
สับปะรด และกลวย โดยขนาดพื้นที่เพาะปลูกเฉล่ียครัวเรือนละ 13.8 ไร 
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     (2.12) การประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอครัวเรือนกรณีมี
การพัฒนาโครงการ 

      (ก) ผลกระทบระยะกอสราง 
       ผูใหสัมภาษณทั้งหมดประเมินวา จะไมไดรับผลกระทบ

จากกิจกรรมหรือการดําเนินงานในระยะกอสรางของโครงการ โดยรอยละ 40.9 ใหเหตุผลวาอยูนอกพื้นที่
แนวระบบโครงขายไฟฟา และอีกรอยละ 59.1 ไมระบุเหตุผล 

      (ข) ผลกระทบระยะดําเนินการ 
       ผูใหสัมภาษณทั้งหมดคาดการณวา จะไมไดรับผลกระทบ

ใดๆ ในระยะดําเนินการของโครงการ โดยรอยละ 22.7 ใหเหตุผลวาอยูนอกพื้นที่แนวสายสงไฟฟาแรงสูง และ
รอยละ 77.3   ไมระบุเหตุผล 

 
   (2.13) การประเมินผลกระทบดานปาไมกรณีมีการพัฒนาโครงการ 
    (ก) การสูญเสียพ้ืนที่ปาไม 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมดคาดการณวาจะไมมีผลกระทบดานการ

สูญเสียพื้นที่ปาไม  
    (ข)   ผลกระทบตอผลผลิต/ของปา 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมด คาดการณวาจะไมมีผลกระทบตอผลผลิตหรือ

ของปา 
    (ค)   การเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ปาไม 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมด คาดการณวาจะไมมีผลกระทบดานการเขา

ใชประโยชนในพื้นที่ปาไม 
 
   (2.14) การประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอม กรณีมีการ

พัฒนาโครงการ 
    (ก) ระยะกอสราง 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความเห็นวาการกอสรางโครงการจะไมมี

ผลกระทบทางลบ และรอยละ 9.1 มีความเห็นวาจะเกิดผลกระทบทางบวก  โดยผลกระทบทางบวกที่คาดวา
จะเกิดขึ้น คือ มีการปรับปรุงถนน ทําใหสามารถเขาพื้นที่ทํากินไดสะดวกขึ้น 

    (ข) ระยะดําเนินการ 
      ผูใหสัมภาษณทั้งหมดมีความเห็นวาจะไมมีผลผกระทบทางลบ

จากกิจกรรมในการดําเนินการ และสวนใหญ (รอยละ 81.8) คาดการณวาจะมีผลกระทบทางบวก  โดย
ผลกระทบทางบวกที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก 

      - ชุมชนมีไฟฟาใชเพียงพอ และไมทําใหไฟฟาดับบอย 
      - มีถนนในการเขาถึงพื้นที่ในการทําการเกษตร 
      - ชุมชนมีความเจริญขึ้น 
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   (2.15) ความเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
    ทั้งหมดของผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาจะไมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ตอครัวเรือนหรือชุมชนภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ทั้งทางดานชีวิตประจําวัน และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สวนดานการประกอบอาชีพและการเกษตร ทัศนียภาพ และการใชประโยชนที่ดิน นั้นผูที่ใหสัมภาษณ
ประเมินวาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทิศทางที่แยลงบางแตอยูในระดับนอย รอยละ 4.5 เทากัน 

 
   (2.16) ประเด็นปญหาที่ควรดูแลเปนพิเศษกรณีมีการพัฒนาโครงการ 
    ประเด็นปญหาท่ีโครงการควรใหความใสใจเปนพิเศษ ไดแก 
    - ส่ิงแวดลอมของชุมชน 
    - ระบบสาธารณูปโภคชุมชน เชน ถนนเขาพื้นที่ทําการเกษตร ไฟฟา 

น้ําประปา ฯลฯ 
    - การสนับสนุนใหมีการปลูกปาบริเวณอางเก็บน้ําของชุมชนหวยลึก 
    
   (2.17) ความคิดเห็นตอโครงการ 
    เมื่อมีการพิจารณาในภาพรวมของโครงการ ปรากฏวา ผูใหสัมภาษณ

ทั้งหมด (รอยละ 100.0) เห็นดวยกับการกอสรางและพัฒนาโครงการ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาท่ี
สําคัญ ดังนี้  

- มีการคาดหมายวาโครงการจะนําความเจริญมาสูชุมชน  
- ทําใหมีความปลอดภัยมาก  
- ทําใหระบบไฟฟามีความมั่นคงมากขึ้น   
 สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการพัฒนาโครงการที่

ไดจากการสัมภาษณครัวเรือนที่อยูในพื้นที่ศึกษามี ไดแก 
- ควรดูแลส่ิงแวดลอมในชุมชน 
- ควรมีการปลูกปาเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ําหวยลึก 

 
3.4.2 การสาธารณสุข 

 
 1) วัตถุประสงคการศึกษา 
  เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลดานสาธารณสุขในปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนขอมูล

พื้นฐานในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและปญหาดานสาธารณสุขชุมชน 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและรายงาน ของหนวยงานตางๆ 

ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะขอมูลของสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียง ซึ่งอาจอยูในรูปของรายงานจํานวนผูปวยดวย
โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก (แบบ รง.506)/รายงานผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค 21 
กลุมโรค (แบบ รง.504) หรืออยูในรูปของรายงานสรุปประจําป เปนตน 
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 3) ผลการศึกษา 
  สถานบริการที่อยูใกลพ้ืนที่ศึกษาปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
  สถานบริการสาธารณสุขที่อยูใกลพื้นที่ศึกษาปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และในพื้นที่

ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  บานทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  ต้ังอยูหางจากพื้นที่

ศึกษาปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ประมาณ 4.5 กิโลเมตร ดังรูปที่ 3.4.2-1 โดยมีเจาหนาที่พยาบาลวิชาชีพ 
1 คน นักวิชาการสาธารณสุข 1 คน และเจาพนักงานสาธารณสุข 1 คน 

  จากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานทรายขาว  ในป พ.ศ. 2554-2556 พบวา อาการ,อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบไดจากการ
ตรวจทางคลินิคและทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได เปนโรคที่มีผูปวยมากท่ีสุดในป 
พ.ศ. 2556 มีจํานวนผูปวย 2,765 ราย โดยลดลงจากป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผูปวย 3,006 ราย แตเพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผูปวย 1,226 รายตามลําดับ รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด มีผูปวยในป พ.ศ. 
2556 มีจํานวนผูปวย 2,643 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผูปวย 1,189 ราย และ 
1,441 ราย ตามลําดับ และอันดับสาม ไดแก โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ในป พ.ศ. 
2556 มีจํานวนผูปวย 2,183 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และป พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผูปวย 646 ราย และ 869 
ราย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 

 
  



รายงานผ
โครงการป

 

ลกระทบสิ่งแวดลอ
ปรับปรุงระบบโครง
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รูปที่ 3.4.2-

                            

-1 สถานบรกิ

                            

การที่อยูใกลพื

                            

พื้นทีศ่ึกษาป

                            

าอนรุกัษเพิ่ม

                            

มเติม (ปา C)

                            

 

) 
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ตารางที่  3.4.2-1 จํานวนผูปวยนอก ตามกลุมสาเหตุ 21 กลุมโรคจากของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ ตําบลบานทรายขาว พ.ศ. 2554-2556                

สาเหตุการปวย (กลุมโรค) พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

โรคติดเชื้อและปรสิต 83 50 23 
เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) - - 12 
โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือด และความผิดปกติเก่ียวกับภูมิคุมกัน - - - 
โรคเก่ียวกับตอมไรทอ โภชนการ และเมตะบอลิสึม 646 869 2,183 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 41 27 - 

โรคระบบประสาท - 2 - 
โรคตารวมสวนประกอบของตา 87 89 100 
โรคหูและปุมกกห ู 12 4 4 
โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,189 1,441 2,643 
โรคระบบหายใจ 2,547 2,664 2,104 
โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 699 712 691 
โรคผิวหนังและเน้ือเยื้อใตผิวหนัง 517 616 879 
โรคระบบกลามเน้ือ รวมโครงราง และเน้ือยึดเสริม 381 490 537 

โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ 26 27 21 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภ การคลอด และระยะหลังคลอด - 11 - 
ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดข้ึนในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22 สัปดาหข้ึนไปจนถึง 7 
วันหลังคลอด) 

- - - 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิด การพิการจนผิดรูปแตกําเนิดและโครโมโซม ผิดปกติ - - - 
อาการ, อาการแสดงและส่ิงผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ
ที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได 

1,226 3,006 2,765 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 6 2 - 
สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย 101 67 42 
การเปนพิษและผลที่ตามมา - - - 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2556 
 
 

จากรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานทรายขาวป พ.ศ. 2554-2556 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากที่สุดคือ อุจจาระรวงเฉียบพลัน 
เปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 2556 มีจํานวนผูปวย 9 ราย โดยลดลงจากป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2554 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 48 ราย และ 49 ราย ตามลําดับ รองลงมา คือ โรคสุกใส มีผูปวยในป  
พ.ศ. 2556 มีจํานวนผูปวย 5 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 3 ราย 
และ 4 รายตามลําดับ และอันดับสาม ไดแก โรคคางทูม ในป พ.ศ. 2556 มีจํานวนผูปวย 2 ราย ลดลงจากป 
พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผูปวย 4 ราย และ และมีผูปวยเทากับป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผูปวย 2 ราย รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 3.4.2-2 
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ตารางที่  3.4.2-2 จํานวนและอัตราปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา จําแนกตามสาเหตุ
การปวย  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทรายขาว  พ.ศ. 2554-2556 

โรค ป พ.ศ. 2554 ป พ.ศ. 2555 ป พ.ศ. 2556 

อุจจาระรวงเฉียบพลัน 49 48 9 
สุกใส 4 3 5 
คางทูม 2 4 2 
ตาแดง 1 5 1 
ท่ีมา :  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบ่ี พ.ศ. 2556 
 

3.4.3 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 
 1) วัตถุประสงคการศึกษา 
  (1) เพื่อรวบรวมและศึกษาขอมูลดานทัศนียภาพและแหลงทองเท่ียวในพื้นที่ศึกษา

โครงการ 
  (2) เพื่อนําขอมูลที่ไดไปพิจารณาประกอบในการประเมินผลกระทบดานทัศนียภาพ

และแหลงทองเที่ยวกรณีมีโครงการ 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมขอมูลสถานที่สําคัญทางดานการทองเท่ียว ตลอดจนพื้นที่ที่มีศักยภาพ

ดานการทองเที่ยวจากเอกสารและรายงานตางๆ ที่เก่ียวของ 
  (2) สํารวจและตรวจสอบขอมูลแหลงสําคัญทางดานการทองเที่ยว แหลงธรรมชาติที่

มีความสวยงาม ตลอดจนขอมูลสถานท่ีทองเที่ยวตามแนวพื้นที่ศึกษาโครงการ  
  
 3) ผลการศึกษา 
  (1) จากการศึกษาขอมูลทุติยภูมิ จากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตน พบวา แนว

ระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีระยะทางยาว 84.7 กิโลเมตร พาดผานพื้นที่เขต
ปกครอง 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง โดยแตละจังหวัดมีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลาย
แหง โดยแหลงทองเที่ยวที่อยูไมไกลจากแนวระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ไมมาก
นักแสดงไดดังภาพที่ 3.4.3-1 และรูปที่ 3.4.3-1 (กรมการปกครองสวนทองถิ่น, 2555) ไดแก 

  (2) ผลการตรวจสอบขอมูลภาคสนาม 
   บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการอยูเขตตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัด

กระบี่ สภาพโดยท่ัวไปเปนพื้นที่เกษตรกรรม พืชที่ปลูกสวนใหญเปนปาลมนํามัน และยางพารา ที่มีความสูง
จากระดับดินประมาณ  3-5 เมตร  เมื่อพิจารณาจากมุมมองบนทางหลวงหมายเลข 4 ไปยังแนวสายสง
ไฟฟาแรงสูง ชวงที่ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ซึ่งอยูหางออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1.5 
กิโลเมตร จึงเห็นเฉพาะแนวตนไมคือปาลมนํามันและยางพาราบดบังเสาและสายสงไฟฟา สําหรับมุมมองจาก
บริเวณแนวกึ่งกลางระบบโครงขาย พบวาพื้นที่ที่อยูในแนวเขตระบบโครงขายมีสภาพเปนที่โลง มีวัชพืชและไม
เลื้อยปกคลุมพื้นที่ดานลาง และบางชวงเปนถนนหรือทางลําลอง  สวนพื้นที่โดยรอบใกลเคียงเกือบตลอดแนว
เปนปาลมน้ํามัน สลับกับยางพารา และไมพบวามีสภาพแวดลอมที่มีทัศนียภาพสวยงามแตอยางใด 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  

หนา 3-126 

 3.4.4 โบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 
 1) วัตถุประสงคการศึกษา 
  (1) เพื่อศึกษาแหลงโบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตรใน
พื้นที่ศึกษาโครงการ โดยเฉพาะที่อยูใกลแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ที่อาจ
ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการพัฒนาโครงการ 
  (2) เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปพิจารณาประกอบในการประเมินผลกระทบ
จากการดําเนินโครงการ 
  
  2) วิธีการศึกษา 
   (1) รวบรวมและศึกษาขอมูลแหลงโบราณคดีและสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร 
จากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะที่ต้ัง/ตําแหนง สภาพ และความสําคัญของแหลงสําคัญ
ทางดานโบราณสถาน/ โบราณวัตถุ/ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร  
   (2) ตรวจสอบขอมูลแหลงสําคัญทางประวัติศาสตรตามแนวพื้นที่ศึกษาโครงการใน
ภาคสนาม  
 
  3) ผลการศึกษา  
   จากการทบทวนขอมูล และตรวจสอบสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร  และ
โบราณสถาน พบวา จังหวัดกระบี่มีโบราณสถานจํานวน 25 แหง เปนโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 1 แหง 
และเปนโบราณสถานที่ไมขึ้นทะเบียน 24 แหง จังหวัดตรัง มีโบราณสถาน จํานวน 28 แหง เปนสถานท่ี
สําคัญขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ จํานวน 20 แหง และเปนโบราณสถานที่ไมไดขึ้นทะเบียน
จํานวน 8 แหง  
   สําหรับแหลงโบราณคดี ในพื้นที่ใกลเคียงแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 4 แหง แสดง
ในตารางที่ 3.4.4-1 และรูปที่ 3.4.4 -1 

   สําหรับแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดพาน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ระยะทาง 360 เมตร รวมทั้งพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 เมตร จากแนวกึ่งกลางระบบ
โครงขายไฟฟา ไมปรากฏพบแหลงโบราณสถานหรือสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรแตอยางใด 
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บทที่ 4 

การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสยี 
 
4.1 หลักการและเหตุผล 

 
ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการ

ปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ไดจัด
ใหมีกระบวนการการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  เพื่อใหประชาชนและทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของ ไดรับรูขอมูลขาวสารของโครงการ และไดมีสวนรวมในการใหขอมูล แสดงความคิดเห็น  
และขอหวงกังวล ตลอดจนใหขอเสนอแนะตอการศึกษาและพัฒนาโครงการ  ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงาน
ของโครงการในขั้นตอนตางๆ เปนไปอยางรอบคอบ เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพปญหาและ 
ความตองการของประชาชนและชุมชนทองถิ่น   

ในการนี้การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ .) ไดกําหนดใหมีการจัดกระบวนการ 
การมีสวนรวมของประชาชน และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ภายใตงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการปรับปรุง
ระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) โดยใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
 
4.2 วัตถุประสงค 
 
 1) เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสารของ
โครงการอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการนําไปพิจารณาประกอบในการเสนอแนะ และให
ขอคิดเห็นตอโครงการ 
 2) เพื่อใหประชาชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการใหขอมูล และนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวล  ตลอดจนขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ตอโครงการ โดยผานกระบวนการการมีสวน
รวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ 
 3) เพื่อจัดทํามาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  รวมทั้งมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาถึงผลการดําเนินงาน 
ตามกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนประกอบดวย 
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4.3 พ้ืนที่ดําเนินงาน 
  
 พื้นที่ดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย  
ในกระบวนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการปรับปรุงระบบโครงขาย
ไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) มุงเนนหมูบาน/ชุมชนที่อยูใน
พื้นที่และใชประโยชนจากพ้ืนที่ปาอนุรักษที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน ซึ่งประกอบดวยบานหวยลึก 
หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (รูปที่ 4.3-1 แสดงแนวเขตสายสงไฟฟา และเขตพื้นที่
ดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน) 
 
4.4 ผูมีสวนไดเสีย 
 
 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา  
115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ไดจําแนกผูมีสวนไดเสียหรือผูที่
เกี่ยวของกับโครงการออกเปน 7 กลุมหลักๆ ไดแก (รายละเอียดของกลุมผูมีสวนไดเสียแสดงในภาคผนวก 4-ก) 
 1) ประชาชนในชุมชนท่ีอยูในพื้นที่และที่ใชประโยชนในพื้นที่ดําเนินงานของโครงการ  
 2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 3) หนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ 
 5) องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา  
 6) ส่ือมวลชน 
 7) ประชาชนท่ีสนใจ 
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4.5 แนวทางและกิจกรรมในการดําเนินงาน 
 
 ในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
ไดยึดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และ
แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) โดยดําเนินการต้ังแตระยะเริ่มตนของโครงการ ดวยการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสาร 
แกประชาชนรวมกับการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของตอ 
การพัฒนาโครงการ และนําเอาขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ได ไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และจัดทํามาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมใหมีความ
เหมาะสมและมีผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ทั้งนี้ ในการดําเนินงานการมีสวนรวมของ
ประชาชนครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทุกภาคสวน และพิจารณาเลือก
เทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะที่แตกตางกันของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตลอดจนความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ความพรอม และขอจํากัด ของผูที่มีสวนเกี่ยวของในแตละกลุมดวย 
 สําหรับกิจกรรมหลักในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
และผูมีสวนไดเสียประกอบดวยกิจกรรมการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน และ
กิจกรรมการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังแสดงในตารางที่ 4.5-1 สวนรายละเอียดของการ
ดําเนินงานแสดงในภาคผนวก 4-ข 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

หนา 4-5 

ตารางที่ 4.5-1   กิจกรรมการดําเนินงานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผู
มีสวนไดเสีย 

ลําดับ 
กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1 งานประชาสัมพันธ            
 1. รวบรวมขอมูล/เตรียมเอกสาร

ประชาสัมพันธโครงการ 
            

 2. จัดทําส่ือ/เอกสารเผยแพร/
ดําเนินงานเผยแพร 

  
 

          

2 งานรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน 

            

 1.พบปะหารือและรับฟงความ
คิดเห็นของผูนําชมุชนและ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับ
โครงการ   

         

  

 

 2.  การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน (การประชุม
อยางเปนทางการ) ครั้งที่ 1 

         
  

 

 3. การประชุมกลุมยอย 
 
 

         
  

 

 4. การสัมภาษณรายบุคคล
และการสํารวจขอมูลดาน
เศรษฐกิจ-สังคม 

      
 
 

      

 5. การประชุมรับฟงความ  
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
(หลังสงรางรายงาน IEE  
ให กฟผ.พิจารณา) 

            

 6. สรุป/จัดทํารายงานการรับ
ฟงความคิดเห็น 

            

 
4.6 ผลการดําเนินงาน 
 

4.6.1 การดําเนินงานประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  
การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน เปนการจัดทําส่ือ

และเผยแพรขอมูลขาวสาร ใหกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตลอดระยะเวลาดําเนินการศึกษาโครงการ ซึ่ง
จําแนกไดเปน 2 ระยะ ดังนี้ 

1) ส่ือและกิจกรรมดานการประชาสัมพันธที่ดําเนินงานในระยะที่ 1 (ชวงเริ่มตนโครงการและ
ระหวางการศึกษา) ประกอบดวยส่ือที่ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ

9-10 มกราคม 2557

12 กุมภาพันธ์ 2557 

25 เมษายน 2557 

25 มิถุนายน 2557 

14-16 พฤษภาคม 2557 
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โครงการ) การประชุมกลุมยอย การสัมภาษณรายบุคคลและการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคมใน
กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนของโครงการ โดยไดมีการนําไปเผยแพรและให
ขอมูลแกประชาชนผานชองทางตางๆ ดังสรุปไดใน ตารางที่ 4.6-1 และภาพตัวอยางการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารประชาชนแสดงในรูปที่ 4.6-1 ถึง รูปที่ 4.6-3 (ดูเอกสารและส่ือ
ประชาสัมพันธเพิ่มเติมไดในภาคผนวก 4-ค) 

 
ตารางที่ 4.6-1   ส่ือประชาสัมพันธและวิธีการ/ชองทางการประชาสัมพันธโครงการ ระยะที่ 1 

สื่อประชาสัมพนัธ วิธีการ/ชองทางประชาสัมพันธและการใหขอมลูกับประชาชน 

1) เอกสารสรุปขอมูลโครงการ  
(จัดพิมพจํานวน 120 ชุด ) 

1) เว็บไซตสํานักนายกรัฐมนตร ีhttp://www.publicconsultation.opm.go.th 
(ไมสามารถเผยแพรได เนื่องจากสถานการณบานเมืองทําใหตองปดระบบ) 

2) ใชรวมในกิจกรรมการพบปะผูนําชุมชนและสวนราชการที่เก่ียวของ 
3) ใชในการใหขอมลูกับประชาชนโดยสงพรอมจดหมายเชิญประชุม 
4) ใชติดประกาศที่บอรดของสวนราชการและทองถิน่พรอมกับประกาศเชิญชวน

รวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  
5) ใชประชาสัมพันธผานเว็บไซตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

(กฟผ.) www.egat.co.th 
2) โปสเตอรเชิญชวนรวมแสดงความคิดเห็น 

(จํานวน 4 แผน ขนาด 30 ซ.ม. × 42 ซ.ม.) 
 1)    นําไปติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน สถานศึกษาและชุมชน ไดแก 

• เทศบาลตําบลทรายขาว 

• เทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 

• โรงเรียนบานทรายขาว 

• ปายประชาสัมพันธบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว 
3) ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1   
(จํานวน 4 แผน ขนาด 30 ซ.ม. × 42 ซ.ม. ) 

 1)    นําไปติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน สถานศึกษาและ
ชุมชน ไดแก  

• เทศบาลตําบลทรายขาว 

• ที่วาการอําเภอคลองทอม 

• โรงเรียนบานทรายขาว 

• ปายประชาสัมพันธบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว 
4) เอกสารประกอบการประชุม (ชุดที่ 1)  

(จัดพิมพจํานวน 100 เลม) 
1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  

5) เอกสารแผนพับ (ชุดที่ 1)  
(จัดพิมพจํานวน 500 แผน) 

1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ
โครงการ)  ประมาณ 200 แผน 

2)  ใชในการประชุมกลุมยอย ประมาณ 100 แผน 
3)  แจกใหกับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ประมาณ 200 แผน 

6) บอรดนิทรรศการ 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  
จํานวน 4 แผน 

7) Power Point ประกอบการบรรยาย (ชุดที่ 1) 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  
8)  รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความ

คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ
โครงการ)  

1) นําขอมูลสรุปผลประชุมรับฟงความคิดเ ห็นของประชาชน  ครั้ งที่  1 
(ปฐมนิเทศโครงการ) ไปติดที่บอรดของ เทศบาลตําบลทรายขาว โรงเรียน
บานทรายขาว ที่วาการอําเภอคลองทอมและปายประชาสัมพันธบานหวยลึก 
หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

หนา 4-9 

ตารางที่ 4.6-2   ส่ือประชาสัมพันธและวิธีการ/ชองทางการประชาสัมพันธโครงการ (ระยะที่ 2) 

สื่อประชาสัมพนัธ วิธีการ/ชองทางประชาสัมพันธและการใหขอมลูกับประชาชน 

1) เอกสารสรุปขอมูลโครงการ  
(จัดพิมพจํานวน 120 ชุด ) 

1) เว็บไซดสํานักนายกรัฐมนตร ี
http://www.publicconsultation.opm.go.th 
(ไมสามารถเผยแพรได เนื่องจากสถานการณบานเมืองทําใหตองปด
ระบบ) 

2) ใชรวมในกิจกรรมการพบปะผูนําชุมชนและสวนราชการที่เก่ียวของ 
3) ใชในการใหขอมลูกับประชาชนโดยสงพรอมจดหมายเชิญประชุม 
4) ใชติดประกาศที่บอรดของสวนราชการและทองถิน่พรอมกับประกาศ

เชิญชวนรวมประชมุรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
5) ใชประชาสัมพันธผานเว็บไซตของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ

ไทย (กฟผ.) www.egat.co.th 
2) ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2   
(จํานวน 4 แผน ขนาด 30 ซ.ม. × 42 ซ.ม. ) 

  นําไปติดประกาศท่ีบอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน สถานศึกษาและ
ชุมชน ไดแก 

• เทศบาลตําบลทรายขาว 

• ที่วาการอําเภอคลองทอม 

• โรงเรียนบานทรายขาว 

• ปายประชาสัมพันธบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว 
3) เอกสารประกอบการประชุม (ชุดที่ 2)  

(จัดพิมพจํานวน 100 เลม) 
1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

(สรุปผลการศึกษา)  
4) เอกสารแผนพับ (ชุดที่ 2)  

(จัดพิมพจํานวน 500 แผน) 
1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  

(สรุปผลการศึกษา)  ประมาณ 200 แผน 
2)  แจกใหกับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ประมาณ 300 แผน 

5) บอรดนิทรรศการ 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
(สรุปผลการศึกษา)  จํานวน 5 แผน 

6) Power Point ประกอบการบรรยาย (ชุดที่ 2)  1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2  
(สรุปผลการศึกษา)  

7)  รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา)  

 

2) นําขอมูลสรุปผลประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
(สรุปผลการศึกษา) ไปติดที่บอรดของ เทศบาลตําบลทรายขาว 
โรงเรียนบานทรายขาว ที่วาการอําเภอคลองทอมและปาย
ประชาสัมพันธบานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

หนา 4-13 

ตารางที่ 4.6-2 รายละเอียดกิจกรรมการพบปะหารือผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

วันที ่ เวลา ผูนําชุมชน-และเจาหนาที่ทีเ่กีย่วของ สถานที ่

9 ม.ค. 2557 

9.00-10.00 น. 
 

• ผอ.สํานักงานทรพัยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม
จังหวัดกระบี่  

• ผูอํานวยการสวนทรัพยากรน้ํา 

• ผูอํานวยการสวนส่ิงแวดลอม 

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม จังหวัดกระบี่ 

11.00-12.00 น. 
• นายอําเภอคลองทอม  

• ปลัดอาวุโสอําเภอคลองทอม 
ที่วาการอําเภอคลองทอม 

14.00-15.00 น. 
• ผูอํานวยการสวนจัดการที่ดินปาไมที่ 12 

• ผูอํานวยการสวนปองกันและรักษาปา 

• เจาหนาที่ตรวจปา 

 สํานักงานจัดการปาไมที่ 12 

10 ม.ค. 2557 

9.00-10.00 น. 
 

• นายกเทศมนตรตํีาบลคลองพน 

• ปลัดเทศบาลตําบลคลองพน 

• หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณเทศบาล
ตําบลคลองพน 

สํานักงานเทศบาลตําบล
คลองพน 

10.00-11.00 น. 

• นายกเทศมนตรตํีาบลทรายขาว 

• รองนายกเทศมนตรีตําบลทรายขาว 

• ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลทรายขาว 

• ผอ.โรงเรยีนบานทรายขาว 

• ครูโรงเรยีนบานทรายขาว 

• ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตําบล
บานทรายขาว  

• ผูใหญบานหมูที่ 2 

• ประธานกรรมการหมูบาน 

หองประชุมโรงเรยีนบาน
ทรายขาว 

11.00-12.00 น. 
• ประชาชนทีม่ีพ้ืนที่ทํากินอยูในแนวระบบโครงขาย

ไฟฟาฯ (นายสมศักด์ิ ละมุน)  
บานเลขที่ 40/6 หมูที่ 1 
ตําบลทรายขาว 

11.00-12.0 น. 
•  ผูใหญบานหมูที ่1 ตําบลทรายขาว 

•  ผูชวยใหญบานหมูที่ 1 ( 2 ทาน) 

บานผูใหญบาน หมูที่ 1 
ตําบลทรายขาว 

14.00-15.0 น. 

• นายกเทศมนตรตํีาบลคลองพนพัฒนา 

• รองนายกเทศมนตรีตําบลคลองพนพัฒนา 

• ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลคลองพนพัฒนา 

• ผอ.กองชางเทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 

• หัวหนาฝายแผนเทศบาลตําบลคลองพนพัฒนา 

สํานักงานเทศบาลตําบล
คลองพนพัฒนา 
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 1)  ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
  จากการใหขอมูลและตอบขอชี้แจงจากผูแทนการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และบริษัทที่ปรึกษา ผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษาที่เขาพบปะหารือเห็นดวยกับ
การกอสรางโครงการ และยินดีที่จะใหความรวมมือกับ กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษา ในการเขาทําการศึกษา
และกอสรางโครงการ  
  ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่ซึ่งทําการกอสรางเพื่อปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ 
ในสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งเปนพื้นท่ีภายใตการดูแลของกรมปาไม ตามประกาศฯ 
นั้น ปจจุบันไมมีสภาพปาแลว เพราะไดมีประชาชนไดเขาไปใชที่ดินเพื่อทําการเกษตร ปลูกสับปะรด  และ
พื้นที่ใกลเคียงกับพื้นที่แนวสายสงไฟฟาแรงสูงทั้ง 2 ขาง ซึ่งพื้นที่เปนที่ปาอนุรักษเชนกันก็มีประชาชนได
เขาไปถือครองปลูกยางพาราและปาลมน้ํามัน  
 
 2) ขอเสนอแนะตอการดําเนินงานโครงการ 
  ผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษามีขอเสนอใหเนนการทําความเขาใจ
กับผูที่ใชประโยชนที่ดิน ที่ทําการเกษตรบริเวณแนวสายสงไฟฟาแรงสูง โดยมีขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 

-  ควรมีการพบปะประชาชน เพื่อบอกกลาววาหรือชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงค
ของโครงการ รวมทั้งรายละเอียดในการดําเนินงาน  

-  ควรจัดใหมีการประชุมทําความเขาใจกับชาวบาน ที่ทํากินอยูใตแนวสายสง โดย
อธิบายเหตุผลของการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา โดยการเปลี่ยนแปลงเสาเกา เปนเสาใหม และจะไมมี
การขยายพื้นที่เพิ่ม จากการปรับปรุงระบบสายสงไฟฟาแรงสูงของโครงการ 

-  ควรชี้แจงใหแกประชาชนไดทราบถึงหลักเกณฑการจายคาชดเชย กรณีเกิด
ความเสียหายแกพืชผลของประชาชน อันเนื่องมาจากการกอสรางของโครงการ  

-  ควรชี้แจงกับประชาชนถึงขอจํากัด ในการใชประโยชนที่ดินใตแนวสายสง
ไฟฟาแรงสูง วามีขอจํากัดอยางไร สามารถปลูกพืชอะไรได พืชอะไรปลูกไมได เหตุผลเพราะอะไร  

-  ควรแจงใหประชาชนทราบลวงหนากอนทําการกอสราง เพื่อที่ประชาชนจะได
วางแผนการปลูกพืชไดอยางเหมาะสมและไมเกิดผลกระทบหรือเกิดนอยที่สุดเทาที่เปนไปได  
 
  3) ประเด็นขอหวงใยในการดําเนินงานโครงการ 
   ประเด็นขอหวงใยของผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา กรณีมีการ
ดําเนินโครงการ ไดแก 
   -  ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ เพราะขณะนี้ชาวบานมีปญหาเรื่องที่ดิน ซ้ํามีการ
เปลี่ยนเจาของ (ระหวางผูเชากับเจาของที่ดินใหม) และปญหาท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ 
   -  ในการลงพื้นที่ควรแจงหนวยปองกันรักษาปา กป.2 (คลองทอม) ดวยเพราะเปน
หนวยงานที่ดูแลพื้นที่ปาบริเวณนั้นอยู และควรขอใหเจาหนาที่ปาไมลงพื้นที่ดวย เพราะมีความเขาใจ
เก่ียวกับพื้นที่เปนอยางดี 
   - เปนหวง เกี่ยวกับกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ดานประมงชายฝง ซึ่งปจจุบัน
มีการรวมตัวเกี่ยวกับโรงไฟฟาและทาเรือของ กฟผ.อยู เกรงจะกระทบกับโครงการ ตองทําความเขาใจใหดี 
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   -  การใชเครื่องจักรในการกอสราง ที่จะมีผลกระทบตอชุมชน ตองชี้แจงและหา
มาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกิดปญหาความขัดแยง 
   -  ใหความสําคัญเปนพิเศษในการทําความเขาใจกับประชาชนที่มีพื้นที่ทํากินอยูใต
แนวสายสงไฟฟาแรงสูง ชวงที่พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งมีประมาณ 13 ราย  
 
  4.6.2.2  การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
   1) พ้ืนที่ดําเนินงาน 

โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาบางสวนพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา
และปาชองขี้แรต ระยะประมาณ 360 เมตร ดังนั้นในการดําเนินงานจึงกําหนดให ครอบคลุมพื้นที่สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ดังกลาว และพื้นที่ใกลเคียงในระยะประมาณดานละ 500 เมตร จาก
กึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) รวมถึงพื้นที่บริเวณ
หัวทายของแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา อีกประมาณดานละ 500 เมตรดวย โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในเขต
ทองที่หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 

2) วัน เวลา สถานที ่
ดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศ

โครงการ) เม่ือวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 เวลา 9.30-12.00 น. ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบาน
ทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 

3) จํานวนผูเขารวมประชุม 
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ไดมีหนังสือเชิญผูแทนประชาชนในชุมชนที่อยูหรือใชหาประโยชนในพื้นที่ ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกร
ในชุมชน/สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา ผูแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งประชาชน
ที่สนใจ จํานวน 63 คน โดยมีผูลงชื่อเขารวมประชุม รวม 65 คน แสดงดังตารางที่ 4.6-3 (ลายมือชื่อ
ผูเขารวมประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง) 
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ตารางที่ 4.6-3  แสดงจํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 

ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
จํานวนท่ีเชิญ 

(คน) 
จํานวนท่ีเขารวม
ประชุม (คน) 

1. ประชาชนและผูนําชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ 
- ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 
(คณะกรรมการชุมชน) 
- ผูนําชุมชน 
- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
18 
 
3 
4 

 
10 
 
3 
4 

2. หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  
- เจาของโครงการ (กฟผ.) 
- หนวยงานที่ดําเนินการศึกษา 

 
 

10 
8 

 
 

21 
6 

3. หนวยงานพิจารณารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

1 - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ 
- สวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวนทองถ่ิน 
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
10 
1 

 
7 
- 

5. องคการเอกชนด านส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา  
- สถาบันการศึกษา/สถาบันทางศาสนา 
- กลุม/องคกรในชุมชน 

 
 
1 
4 

 
 
1 
1 

6. ส่ือมวลชน 3 12 
7. ประชาชนที่สนใจ  - 

รวม 63 65 
หมายเหตุ : ติดประกาศเชิญประชุมที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน สถานศึกษาและมัสยิด 
 

4) สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) มี

วัตถุประสงค เพื่อแนะนําและชี้แจงขอมูลเบื้องตนของงานศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา และเพื่อรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอแนวทางการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน รวมทั้งประเด็นหวง
กังวลตอผลกระทบส่ิงแวดลอมและผลกระทบทางสังคม 

การประชุมในครั้งนี้ ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ณ 
ลานอเนกประสงค โรงเรียนบานทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เวลา 9.30-
12.00 น. โดยมี นายอนุวัตร วีระพงษวัฒนกุล ปลัดอําเภอคลองทอม ใหเกียรติเปนประธานในการเปด 
การประชุม (บรรยากาศการประชุมแสดงในภาพที่ 4.6-2) มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 65 คน และสามารถ
สรุปผลการประชุมรวมถึงการซักถาม การใหขอเสนอแนะและการชี้แจงขอสงสัยไดดังนี้ 
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กลุมประชาชนในชุมชนท่ีอยูในพื้นที่และที่ใช
ประโยชนในพื้นที่ดําเนินงานของโครงการ 
1. มีขอจํากัดอยางไรในการใชพื้นที่ใตแนว

สายสงไฟฟา 

 
 
 
 
 

1. บริเวณที่ต้ังเสาไฟฟา และพื้นที่รอบโคนเสาไฟฟาภายใน
ระยะหางจากแนวขาเสาไฟฟาดานละ 4 เมตร หามปลูก
ตนไมและพืชทุกชนิด 

 

2. ในเขตระบบโครงขายไฟฟาระยะกวาง 6 เมตร คือ  
วัดดานละ 3 เมตร จากศูนยกลางแนวสายสงไฟฟาตลอด
แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสามารถ ปลูกพืชลมลุกและ 
ธัญชาติ เชน ขาวชนิดตางๆ ได แตตองแจง กฟผ.  
กอนทําการปลูก 

 

3. ในเขตระบบโครงขายไฟฟานอกบริเวณพื้นที่ตามขอ 1 
และขอ 2 ตลอดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาสามารถ
ปลูกพืชลมลุก ธัญชาติ (ขาวชนิดตางๆ) และตนไม
เศรษฐกิจซึ่งเมื่อเติบโตเต็มท่ีมีความสูงไมเกิน 3 เมตร 

 

2. หากเกิดความขัดแยงในเรื่องที่ดินทํากิน
ของแตละพื้นที่  กฟผ .  จะดําเนินการ
อยางไร 

2. กรณีมีความขัดแยงเรื่องที่ ดิน เปนหนาที่ของฝาย
ปกครอง โดย กฟผ. มีบทบาทในการประสานงานและ
สนับสนุนดานขอมูล 

3. การกอสรางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
ในที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิและไมมีเอกสาร
สิทธ์ิจะมีวิธีการรอนสิทธ์ิอยางไร 

3. ในกรณีที่ที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิ กฟผ. จะจายคารอนสิทธ์ิ
ใหกับเจาของที่ดินหรือเจาของเอกสารสิทธินั้นๆ ซึ่ง
จะตองมีชื่อในวันประกาศเขตปรับปรุงระบบโครงขาย
ไฟฟาแตหากไมมีเอกสารสิทธิจะมีการตรวจสอบวาผูทํา
กินในพื้นที่นั้นๆ กฟผ. จะจายใหในรูปของเงินชวยเหลือ 
โดยจะมีการจายคาพืชผลที่เสียหายใหเชนกัน 

4. การกอสราง ในการวางเสา ตองวางตรง
ตําแหนงเสาเดิมใชหรือไม อยางไร 

4. จะมีการวางอยูในแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเดิม แต
เนื่องจากเสาเกามีระยะหางระหวางเสาประมาณ 220 เมตร 
ระยะปลอดภัยจากพื้นดินถึงสายไฟฟาที่หยอน 7 เมตร  
แตเสาใหมมีระยะหางประมาณ 330 เมตร ระยะปลอดภัย
จากพ้ืนดินถึงสายไฟฟาที่หยอน 10 เมตร ดังนั้นการ
กอสรางเสาสงใหมคงไมสามารถสรางในตําแหนงเดิมได
ทั้งหมด ทั้งขึ้นอยูกับความเหมาะสมในการออกแบบทาง
วิศวกรรมและสภาพภูมิประเทศบริเวณที่ต้ังเสา สําหรับเสา
ตนที่แนวสายสงเบี่ยงเบนแนวจะกอสรางตรงตําแหนงเดิม  

5. ขอทราบความชัดเจนในการจายคาชดเชย 
กรณีเปนแปลงเพาะกลาไม ซึ่งมีจํานวน
ตนมาก และตนเล็ก  

5. กฟผ . จะพิจารณาการจายเงินคาทดแทนใหกับพืช
เศรษฐกิจที่ ได รับความเ สียหายจากการกอสร าง
โครงการฯ อยางเปนธรรมแกเจาของทรัพยสิน 
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กลุมผูนําชุมชน 
1. กรณีที่มีการขุดดินใตแนวสายสง มีแนวทาง

ปฏิบัติอยางไร ทั้งนี้ กฟผ.ควรตรวจสอบให
ชัดเจนกอนอนุญาตใหขุดดิน 

 
1. การขุดดินใตแนวสายสงตองขออนุญาตจาก กฟผ. โดย  

ผูขออนุญาตตองเปนเจาของที่ดิน หรือมีหนังสือมอบ
อํานาจใหผูอื่นกระทําแทน แตการขุดดินตองเปนไปตาม 
พ .ร .บ .การขุดดิน  สวนที่สาธารณะตองให  กํานัน 
ผูใหญบาน เปนผูขออนุญาตจาก กฟผ. 

2. ขอใหเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 
คืออางเก็บน้ําหมูที่ 1 คลองทรายขาว และ
หมูที่  2 คลองพรุพี  เพราะเปนแหลง
กระจายน้ําใหกับชุมชน 

2. บริษัทฯ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําในจุดท่ีกําหนดไว 
ไดแก บริเวณคลองแรด (จุดเหนือน้ําและทายน้ํา) บริเวณ
คลองนา (จุดเหนือน้ําและทายน้ํา)บริเวณหวยลึก (จุด
เหนือน้ําและทายน้ํา) เพื่อทําการเก็บตัวอยางและ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา สําหรับใชเปรียบเทียบกับคุณภาพ
น้ําหลังการกอสรางของโครงการ แตอยางไรก็ตามจะนํา
ขอเสนอแนะไปพิจารณาเพิ่มเติม  

3. ขอทราบเหตุผลที่ไมใชสายไฟฟาแบบที่มี
สายหุม ซึ่งไดมีความปลอดภัยมากกวา 

3. ระบบไฟฟาของ กฟผ. เปนระบบไฟฟาแรงดันสูง เพื่อใช 
สามารถสงกระแสไฟฟาแรงดันสูงไดในระยะทางที่ไกล 
และมีการสูญเสียทางไฟฟาตํ่ากวาระบบท่ีมีแรงดันไฟฟา
ตํ่ากว า  โดยทั่ วไประบบส งไฟฟาแรง สูง  เลือกใช
สายไฟฟาชนิดไมมีฉนวนหุม ขึงสายในอากาศเหนือ
พื้นดิน มีการปองกันการรั่วไหลของกระแสไฟฟาโดยการ
ใชลูกถวยเปนฉนวน  หากใชสายแบบมีฉนวนหุม
จําเปนตองมีฉนวนขนาดใหญ ทําใหสายไฟฟามีขนาด
ใหญมาก ซึ่งระยะหยอนของสายจะเพิ่มมากขึ้น ในการ
ออกแบบจะตองเพิ่มความสูงของเสา ซึ่งจะทําใหฐานราก
มรขนาดใหญขึ้น และสายไฟฟาแบบมีฉนวนหุมนั้นมี
ราคาสูงมาก  กฟผ .  ออกแบบและกอสร างสายสง
ไฟฟาแรงสูง โดยมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะปองกันมิ
ใหสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสุขภาพของประชาชน 

กลุมส่ือมวลชน 
1. กรณีที่ชาวบานทําการเพาะปลูกใตแนว

สายสง จะทําอยางไรกับพืชผลที่ปลูกไว 

 
1. ในกรณีที่การกอสรางโครงการทําใหเกิดความเสียหาย 

แกพืชผล กฟผ.จะจายคาความเสียหายใหเจาของ 
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5)  การประเมินผลจากแบบสอบถาม 
ผูเขารวมประชุมไดตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นจํานวน 28 คน 

สรุปไดดังนี้ (แสดงในภาคผนวก 4-จ) 
(1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

  ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบแสดงสอบถาม เปนเพศชายรอยละ 78.6 
และเพศหญิงรอยละ 21.4 มีอายุเฉลี่ย 44 ป สวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 53.6) รองลงมานับถือ
ศาสนาพุทธ (รอยละ 46.4) จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา
เปนกลุมที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 21.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.รอยละ 14.3 
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 10.7 ระดับอนุปริญญา/ปวส.และระดับสูงกวาปริญญาตรี อีกรอยละ 7.1 
เทากัน ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถามเปนผูแทนจากหมูบานใกลเคียง/ ผูนําชุมชน/ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 32.1 เปนตัวแทนหนวยงานราชการในระดับตางๆและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
รอยละ 28.7 เปนประชาชนที่สนใจโครงการรอยละ 21.4 เปนส่ือมวลชน รอยละ 10.7 และเปนกลุมหรือ
องคกรในชุมชน/สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา รอยละ 7.1   

(2) การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
  จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทราบขอมูลโครงการ

ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม) พบวาสวนใหญ (รอยละ 71.4) เคยทราบขอมูลมากอน โดยทราบมาจาก เจาหนาที่ของโครงการ 
ผูนําชุมชน/ผูใหญบาน ผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการหรือมีพื้นที่อยูใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง สวนที่ตอบ
วาไมทราบขอมูลมากอนมีรอยละ 28.6  

(3) ประเด็นที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษในการดําเนินงานโครงการ 
  ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 60.7 ของ

ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ไดใหความเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่โครงการ/ผูศึกษาควรใหความสําคัญ 
เปนพิเศษในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) โครงการ
ปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ดังนี้ 

-  การดูแลส่ิงแวดลอมและปาไม (เชน การปลูกปาทดแทน) 
-  ผลกระทบที่มีตอชุมชน เชน พืชผลที่ปลูกใตแนวสายสงไฟฟา 

 -  การรับรูขอมูลขาวสารของชุมชน ควรกระจายขาวอยางทั่วถึง 
โดยเฉพาะเรื่องการรอนสิทธ์ิพื้นที่ทํากินของชุมชน ควรทําความเขาใจกับชุมชนใหชัดเจน 

-  วิธีปฏิบัติของการใชที่ดินใตแนวสายสงไฟฟาใหมีความปลอดภัย 
(4)  ความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการ 

 ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (รอยละ 92.9) เห็นดวยกับโครงการ 
และมีผูไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 7.1  โดยผูที่เห็นดวยใหเหตุผลประกอบดังนี้ 

- ทําใหระบบสงไฟฟามีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากขึ้น 
- ชวยสงเสริมภาคอุตสาหกรรมขยายตัวหรือมีความเจริญขึ้น 
- ระบบโครงขายไฟฟาเดิมมีอายุการใชงานนานแลว 
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- พื้นที่ปาอนุรักษกลายเปนพื้นที่ทําการเกษตรของประชาชน ไมมีไมยืน
ตน ไมมีสภาพปาเหลืออยูแลว (ไดมีผลกระทบตอพื้นที่ปาไม) 

(5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ 
มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 8 ราย คิดเปนรอยละ 28.6 ไดให

ขอเสนอแนะ ซึ่งสรุปไดดังนี้ 
- ควรมีแนวทางแกไขผลกระทบที่มีตอชุมชนกรณีเกิดความเสียหาย

จากการดําเนินการโครงการ 
- ควรใหชุมชนไดมีสวนรวมในโครงการอยางตอเนื่อง 
- ควรใหขอมูลท่ีเขาใจไดงายแกประชาชนและไมเปนวิชาการมากนัก 
 

 4.6.2.3 การประชุมกลุมยอย 
  1) พ้ืนที่ดําเนินงาน 
   ในการดําเนินงานประชุมกลุมยอยไดเนนตัวแทนจากหมูบาน/ชุมชนโดยรอบ
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรต ที่แนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา พาดผานระยะทาง 360 เมตร ซึ่งชุมชนท่ีมีราษฎรใชประโยชน
ในพื้นที่ดังกลาว ไดแก บานหวยลึก หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
  2) วัน เวลา สถานที ่
  ดําเนินการจัดประชุม เมื่อวันศุกรที่ 25 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 9.00-11.00 น. ณ 
มัสยิดบานหวยลึก ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 54 คน   
 

  3) จํานวนผูเขารวมประชุม 
  การจัดประชุมกลุมยอย ไดเชิญผูแทนจากประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยู
ใกลเคียงโครงการ ผูนําชุมชน และประชาชนผูซึ่งคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดย
มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 54 คน ดังนี้ (รายมือชื่อผูเขารวมประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง) 

ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
จํานวนท่ีเชิญ 

(คน) 
จํานวนท่ีเขารวม
ประชุม (คน) 

1. ประชาชนและผูนําชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ 
- ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ  
- ผูนําชุมชน 

 
27 
4 

 
37 
4 

2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  
- เจาของโครงการ (กฟผ.) 
- หนวยงานที่ดําเนินการศึกษา 

 
 
3 
3 

 
 
3 
3 

3. ประชาชนที่สนใจโครงการ  7 
รวม 37 54 

หมายเหตุ : ติดประกาศเชิญประชุมที่บอรดประชาสัมพันธของหนวยงาน สถานศึกษาและมัสยิด 
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(1) สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โดยภาพรวมผูเขารวมประชุมเห็นดวย

กับการกอสรางโครงการ เพราะเห็นวาโครงการเปนประโยชนตอสวนรวมทั้งชุมชนและภาคอุตสาหกรรมและ
การกอสรางมีผลกระทบนอย โดยผูเขารวมประชุมไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

ประชาชนในชุมชน 
1. การจายคาชดเชยหรือคารอนสิทธ์ิกรณีที่ที่ดินกับ

ตนไมเปนพื้นที่เดียวกันแตเจาของเปนคนละคน
กันทําอยางไร 

1. การจายคารอนสิทธ์ิจะจายใหกับผูเปนเจาของ
หรือผูที่ครอบครอง หากไมมีเอกสารสิทธ์ิ ก็จะ
ตรวจสอบสิท ธ์ิก อน  ซึ่ ง จ ะ มีกระบวนการ
ตรวจสอบตอไป 

2. จะทําการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาเม่ือไร 
และใชระยะเวลาในการกอสรางนานเทาไร 

2. การกอสรางในพื้นนอกเขตพื้นปาอนุรักษสามารถ
ดําเนินการได หลังจากออกแบบแลวเสร็จ ซึ่ง
ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ ถาจะกอสราง
นาจะเปนป 2558 ใชระยะเวลากอสรางประมาณ 
2  ป  แต ในชวงที่พาดผ านพื้นที่ป าอนุ รักษ
เพิ่มเติม (ปา C) จะตองศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนแลวเสร็จปลายป 
2557 กฟผ. จะสงใหคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
อนุมัติพิจารณาใหความเห็นชอบจึงจะสามารถ
ดําเนินการได 

ประชาชนผูสนใจโครงการ 
1. การกอสรางเสาไฟฟาใหมจะมีการขยายแนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาเพิ่มขึ้นหรือไม 

1. การกอสรางระบบโครงขายไฟฟา จะรื้อเสาเกา
และทําการกอสรางใหมโดยใชแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาเดิมเทานั้น 

2. ที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงที่
ยังไมไดจายคารอนสิทธ์ิ กฟผ. จะดําเนินการ
อยางไร 

2. เนื่องจากพื้นที่การศึกษาเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม(ปา C) และพื้นที่บริเวณใกลเคียงใน
ระยะ  500 เมตรนั้น จากการตรวจสอบเบ้ืองตน 
เปนที่ ดินที่ ไมมี เอกสาร สิท ธิแตประชาชน
ครอบครองเขาใชพื้นที่ ปลูกพืช หากการกอสราง
โครงการทําความเสียหายตอพืชผลเหลานั้น 
กฟผ. จะตองจายคาชดเชยให  

  สวนผูมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิอยูในเขตแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟา แต กฟผ. ยังไมไดจายคา
รอนสิทธ์ิที่ปรึกษาขอรับประเด็นนี้ไปแจงกับ 
กฟผ .  เพื่ อ ใหชี้ แจงและทําความเข าใจกับ
ประชาชนตอไป 
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ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

3. เนื่องจากระยะหางระหวางเสาสงไฟฟาที่จะทํา
การกอสรางใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม กฟผ. 
จะจายคาชดเชยใหมหรือไม 

3. เมื่อตําแหนงที่ต้ังเสาเปลี่ยนไปจากตําแหนงเดิม 
กฟผ. จะจายคาชดเชยใหใหม 

4. ประชาชนสามารถปลูกพืช หรือปลูกบานได
หรือไมในขณะที่โครงการยังศึกษาอยู 

4. การใชประโยชนใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา
ยังใชไดเหมือนเดิมตามขอกําหนดแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟา โดยเขตสีแดงเปนตําแหนงที่ต้ัง
และหางจากเสาดานละ 4 เมตร หามปลูกพืชทุก
ชนิด พื้นที่สีเหลืองหางจากจุดก่ึงกลางดานละ 3 
เมตร ปลูกธัญชาติหรือพืชลมลุกได พื้นที่สีเขียว
หางจากจุดก่ึงกลางดานละ 25 เมตร ซึ่งอยูนอก
เขตพื้นที่สีเหลือง สามารถปลูกพืชลมลุก และ
ตนไมสูงไมเกิน 3 เมตร 

 

(2)  ขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 

1. ขอใหทาง กฟผ. จัดประชุมหรือชี้แจงใหกับประชาชนที่มีพื้นที่อยูในแนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาทราบเชนเดียวกับประชาชนที่อยูในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมที่ทําการศึกษาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเบื้องตน 

2. กอนลงมือกอสรางขอใหประชาสัมพันธหรือแจงใหประชาชนทราบลวงหนา

เพราะจะไดวางแผนการปลูกพืชได 

3. ขอใหดูแลการกอสรางโครงการอยาใหมีผลกระทบกับชุมชน 

4. ขอให กฟผ. ชี้แจงใหเจาของที่ดินที่ยังไมถูกรอนสิทธ์ิ ทั้งๆ ที่มีที่ดินอยูใตแนว
สายสงไฟฟา วาจะดําเนินการตอไปอยางไร 

 
4.6.2.4  การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) 

 1) พ้ืนที่ดําเนินงาน 
 โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา มีแนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาบางสวนพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลา
และปาชองขี้แรต ระยะทาง 360 เมตร ดังนั้นในการดําเนินงานจึงกําหนดพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตปาสงวนแหงชาติปาชองศิลาและปาชองขี้แรต ที่แนวสายสง
ไฟฟาพาดผาน ระยะทาง 360 เมตร และพื้นที่ใกลเคียงในระยะประมาณดานละ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนว
เขตระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) รวมถึงระยะหัวทายของแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม อีกประมาณดานละ 500 เมตร โดยพื้นที่
ดังกลาวอยูในเขตทองที่หมูที่ 1 ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
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 2) วัน เวลา สถานที ่
 ดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) 

เมื่อวันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยไดดําเนินการจัดประชุม ณ ลานอเนกประสงค โรงเรียนบาน
ทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เวลา 9.30-12.00 น. 

 3) จํานวนผูเขารวมประชุม 
 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา)  

ไดเชิญประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงโครงการ ผูนําชุมชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จํานวน  
74 คน ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนาและประชาชนท่ีสนใจ ผูแทน
จากหนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 66 คน ดังนี้ (ลายมือชื่อผูเขารวมประชุม         
แสดงในภาคผนวก 4-ง) 

ลําดับ กลุมผูมีสวนไดเสีย 
จํานวนทีเ่ชิญ 

(คน) 
จํานวนทีเ่ขารวม
ประชุม (คน) 

1. ประชาชนและผูนําชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 
- ประชาชนในชุมชนท่ีอยูใกลเคียงโครงการ  
- ผูนําชุมชน 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
25 
4 
2 

 
8 
5 
3 

2. หนวยงานที่ รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิ เคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม  
- เจาของโครงการ 
- หนวยงานท่ีดําเนินการศึกษา 

 
 

10 
8 

 
 

23 
6 

3. หนวยงานพิจารณารายงานการวิ เคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

1 - 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ 
- สวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวนทองถิ่น 
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
10 
1 

 
3 
1 

5. องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา  
- สถาบันการศึกษา/สถาบันทางศาสนา 
- กลุม/องคกรในชุมชน 

 
 
- 
4 

 
 
1 
 

6. ส่ือมวลชน 2 9 
7. ประชาชนท่ีสนใจ 7 7 

รวม 74 66 
หมายเหตุ : ออกจดหมายเชิญประชุม และติดประกาศเชิญชวนที่บอรดประชาสัมพันธ 
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4)  สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) มี

วัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ รวมทั้งมาตรการในการ
ปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม เพื่อหารือและ
รับฟงความคิดเห็นตอประเด็นผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งจะนําไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุง
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ของโครงการ ใหมีความ
ครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งผลการประชุมสรุปได ดังนี้ 

การประชุมในครั้งนี้ ไดจัดใหมีขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ ลาน
อเนกประสงค โรงเรียนบานทรายขาว ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ เวลา 09.30-12.00 น. 
โดยมี นายอนุวัตร วีระพงษวัฒนกุล ปลัดอําเภอคลองทอมเปนประธานในการเปดการประชุม(บรรยากาศการ
ประชุมแสดงในภาพที่ 4.6-4) มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 66 คน และสามารถสรุปผลการประชุมรวมถึงการ
ซักถาม การใหขอเสนอแนะและการชี้แจงขอสงสัยไดดังนี้ 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

การตอบขอซกัถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

ประชาชนในชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
1.  ขอให กฟผ.พิจารณาการตัดเสนทาง

ลําลองใหม เพื่อความสะดวกในการ
คมนาคมขนสงของประชาชนและยัง
สามารถใชเปนแนวปองกันไฟปาได  

 
1.  ในการกอสรางโครงการจะตองหลีกเลี่ยงการตัดเสนทางลําลอง

ใหมตามขอกําหนดโดยทั่วไปของหนวยงาน /องคกรดาน
ส่ิงแวดลอม เพื่อลดผลกระทบตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
รวมท้ังการใชประโยชนของประชาชน อยางไรก็ตามกรณีที่
ชุมชนตองการใหกอสรางถนนเพื่อใชในการสัญจร ทาง อบต.
สามารถของบประมาณสนับสนุนได แตตองเปนไปตามที่ 
กฟผ.กําหนด โดยหางจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
ในระยะที่กําหนดไว เพื่อความปลอดภัย ทั้งนี้ ในกรณีที่ 
การกอสรางโครงการทําใหถนนไดรับผลกระทบจะทําการ
ปรับปรุงสภาพผิวจราจรใหเหมือนเดิม 

2.  ควรดูแลเรื่องการขุดหนาดินใตแนว
สายสง 

2.  การขุดดินใตสายสงตองขออนุญาตจาก กฟผ. โดยผูขอ
อนุญาตตองเปนเจาของที่ดิน หรือผูไดรับมอบอํานาจใหกระทํา
แทน แตการขุดดินตองเปนไปตาม พรบ.การขุดดิน และการ
ถมดิน พ .ศ .2543 สวนที่ เปนที่สาธารณะตองให กํานัน 
ผูใหญบาน เปนผูขออนุญาตจาก กฟผ. หากมีผูดําเนินการโดย
ไมไดรับอนุญาตจาก กฟผ. ใหประชาชนแจงหนวยงานที่
เก่ียวของดําเนินการตามกฎหมายได 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

หนา 4-28 

5)  การประเมินผลจากแบบสอบถาม 
   ผูเขารวมประชุมไดตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นจํานวน 28 คน 

สรุปไดดังนี้ (แสดงในภาคผนวก 4-จ) 
  (1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็น จําแนกเปนเพศชายรอยละ 

75.0 และ เพศหญิงรอยละ 25.0 มีอายุเฉลี่ย 42 ป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 69.4 และนับถือ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 30.6 จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีหรือสูงกวา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 41.7 รองลงมาเปนผูที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา รอยละ 27.8 เปนผูที่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา รอยละ 16.7 เปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 8.3 และเปนผูที่
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 5.5 ทั้งนี้ผูเขารวมประชุมเปนเจาของที่ดินที่อยูในพื้นที่
กอสรางโครงการ/ใกลพื้นที่กอสราง รอยละ 27.8 เปนประชาชนที่สนใจ รอยละ 22.2 เปนส่ือมวลชน รอยละ 
16.7 เปนผูแทนจากหนวยงานราชการ รอยละ 13.9 เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น/สมาชิก อบต.
รอยละ 8.3 เปนผูนําชุมชน/กํานัน/ผูใหญบานและกลุมหรือองคกรในชุมชน/สถาบันการศึกษา/สถาบัน
ศาสนา รอยละ 5.5 เทากัน 

  (2) การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
  จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับทราบขอมูล โครงการ

ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม) พบวาผูเขารวมประชุมเกือบทั้งหมด  (รอยละ 86.1) เคยทราบขอมูลมากอน โดยรับทราบมาจาก
หลายชองทาง ไดแก เจาหนาที่โครงการ ขอมูลโครงการที่สงมาพรอมจดหมายเชิญประชุม การเขารวม
ประชุม ผูนําชุมชน/ทองถิ่น เอกสารการประชุม แผนพับ ปายประชาสัมพันธและจากอินเตอรเน็ต โดยมี
เพียงรอยละ 13.9 ที่ไมเคยทราบขอมูลโครงการมากอน 

 

  (3) ประเด็นที่ควรใหความสําคัญเปนพิเศษในการดําเนินงานโครงการ 
  จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็นที่มีตอมาตรการลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมจากโครงการ ในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (Initial 
Environmental Examination : IEE) โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวา มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดานคุณภาพน้ําผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ํา ดานทรัพยากรสัตวปา ดานการ
สาธารณสุขและอาชีวอนามัย มีความเหมาะสม สวนมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรปาไม 
ดานการคมนาคมขนสง ดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน และดานเศรษฐกิจและสังคม 
ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (มากกวารอยละ 94.0) เห็นวาเหมาะสม โดยผูที่เห็นวาเหมาะสมแตไม
เพียงพอ ไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดังนี้ 

- การกอสรางชวงฤดูฝนควรระมัดระวังเรื่องดินโคลน 
- การกอสรางในที่สูงควรระมัดระวังการชะลางพังทลายของดินลงสูแหลงน้ํา 
- ควรระบุเวลาในการกอสรางโครงการ 
- หากจําเปนตองตัดถนน ควรใชพื้นที่ปาใหนอยที่สุด 
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   - การกอสรางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ถาผานบริเวณที่พักอาศัยของ
ชาวบานควรดูแลดวย 

   - ควรระมัดระวังยุง และแมลงชนิดตางๆ 
-  เพิ่มระยะความปลอดภัยใตแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
- ตองมีการควบคุมฝุนละอองบริเวณ ชุมชน โรงเรียน 
- การดูแลระบบความปลอดภัย เชน มีปายเตือนกระแสไฟฟารั่วไหล การ

ตรวจสอบดูแลดานความปลอดภัย 
 

  (4) ความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการ 
   จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกอสรางโครงการปรับปรุง
ระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) สวนใหญเห็น
ดวยกับการกอสรางโครงการ (รอยละ 94.4) โดยผูที่เห็นดวยใหเหตุผลที่เห็นดวยเพราะ 

-  สรางความมั่นคงใหกับพลังงานไฟฟา ซึ่งมีความสําคัญกับประชาชนมาก 
-  แกไขปญหาไฟฟาดับ เพื่อเกิดผลดีแกประชาชน 
-  ปรับปรุงประสิทธิภาพของการสงไฟฟาใหปลอดภัย 

    -  พื้นที่สวนมากท่ีแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาพาดผานไมมีความสมบูรณ
ทางดานระบบนิเวศ 

-  เสาสงไฟฟามีอายุการใชงานมานานแลว  
-  รองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ 
- มีผูไมเห็นดวย รอยละ 5.6 
ในสวนของผูที่ไมเห็นดวยกับโครงการ 2 รายนี้ ทางโครงการเคยพบปะ

พูดคุย และแลกเปลี่ยนความเห็นในบางประเด็นแลว ซึ่งจากการดําเนินการดังกลาว ทราบวาเปนประชาชน
ที่อยูนอกเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ แตสนใจและเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของโครงการ 
เนื่องจากแนวสายสงไฟฟาแรงสูง (สวนที่ไมไดผานพื้นที่อนุรักษเพิ่มเติม) พาดผานที่ดินทํากินของตนซึ่ง
เปนที่มรดกและอางวายังไมไดรับคาทดแทนการรอนสิทธ์ิในที่ดิน  ในการนี้ทางโครงการโดยคณะที่ปรึกษา
ไดมีการช้ีแจงและทําความเขาใจในเบื้องตน ถึงหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการจายคาทดแทนการรอน
สิทธ์ิแลว และไดมีการแนะนําใหประสานงานและตรวจสอบขอเท็จจริงกับเจาหนาที่การไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) แลว  

  (5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ 
 

   จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็น มีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสราง
โครงการ จํานวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 27.8 โดยมีขอเสนอแนะดังนี้ 

-  ควรมีการกระจายขาวสารทางสาธารณะใหมากกวานี้ 
-  เมื่อกอสรางเสร็จแลวควรมีงบประมาณเขามาชวยเหลือชาวบานในพื้นที

โครงการ 
-  สรางความมั่นคง สรางผลประโยชนใหชุมชน พรอมทั้งปองกันการ

ทําลายส่ิงแวดลอม 
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-  ขอเสนอแนะ ขอตกลงตางๆ ตองยินยอมตามขอตกลง และเซ็นรับรู
รวมกัน โดยสรุปเปนหนังสือแจงใหทราบ เพื่อปองกันการเรียกรอง  

-  ควรมีปายแสดง วัน-เวลา การกอสราง และระบุรายชื่อผูมีสวนเกี่ยวของ
กับโครงการ พรอมเบอรโทร 

-  มีมาตรการดูแลผลกระทบจากเสียง/แรงสั่นสะเทือนจากการกอสราง 
-  ดูแลการบริหารจัดการระบบสงไฟฟาใหดี 
-  พัฒนาสิ่งแวดลอมควบคูกันไป  



รายงาน
โครงกา

นผลกระทบสิ่งแวด
ารปรับปรุงระบบโค
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หนา 4-34 
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4.8 สรุปประเด็นปญหา ขอหวงกังวล และขอเสนอแนะของกลุมมีสวนไดเสีย 
 

จากการดําเนินการดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ทั้งในรูปแบบของการ
พบปะหารือ การประชุมกลุมยอย และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ต้ังแตระยะเริ่มตน จนถึง
ขั้นตอนการสรุปผลการศึกษาของโครงการ สามารถสรุปประเด็นปญหา/ขอสงสัย ขอหวงกังวล และ
ขอเสนอแนะตอโครงการ  จําแนกตามกลุมผูมีสวนไดเสียแตละกลุมไดดังนี้ 

 
1)  ประชาชนในชุมชนใกลเคียง  

- มีขอจํากัดอยางไรในการใชพื้นที่ใตแนวสายสงไฟฟา 
- หากเกิดความขัดแยงในเรื่องที่ดินทํากินของแตละพื้นที่ กฟผ.จะดําเนินการอยางไร 
- การกอสรางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาในที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิและไมมีเอกสารสิทธ์ิจะมี

วิธีการรอนสิทธ์ิอยางไร 
- การกอสราง ในการวางเสา ตองวางตรงตําแหนงเสาเดิมใชหรือไม อยางไร 
- ขอทราบความชัดเจนในการจายคาชดเชย กรณีเปนแปลงเพาะกลาไม ซึ่งมีจํานวนตนมาก 

และตนเล็ก 
- การกอสรางเสาไฟฟาใหมจะมีการขยายแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเพิ่มขึ้นหรือไม 
- ที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงที่ยังไมไดจายคารอนสิทธ์ิ กฟผ.มีแนวทาง

ดําเนินการอยางไร 
- เนื่องจากระยะหางระหวางเสาสงไฟฟาที่จะทําการกอสรางใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

กฟผ. จะจายคาชดเชยใหมหรือไม 
- ประชาชนสามารถปลูกพืช หรือปลูกบานไดหรือไมในขณะที่โครงการยังศึกษาอยู 
- การจายคาชดเชยหรือคารอนสิทธ์ิกรณีที่ที่ดินกับตนไมเปนพื้นที่เดียวกันแตเจาของเปน

คนละคนกันทําอยางไร 
- จะทําการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาเมื่อไร และใชระยะเวลาในการกอสรางนานเทาไร 
- ขอให กฟผ.พิจารณาการตัดเสนทางลําลองใหม เพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนสง

ของประชาชนและยังสามารถใชเปนแนวปองกันไฟปาได 
- ควรดูแลเรื่องการขุดหนาดินใตแนวสายสง 

 
2) กลุมผูนําชุมชน 

- กรณีที่มีการขุดดินใตแนวสายสง มีแนวทาง 
- ปฏิบัติอยางไร ทั้งนี้ กฟผ.ควรตรวจสอบใหชัดเจนกอนจะอนุญาตใหขุดดิน 
- ขอใหเพิ่มจุดตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน คืออางเก็บน้ําหมูที่ 1 คลองทรายขาว และหมูที่ 2 

คลองพรุพี เพราะเปนแหลงกระจายน้ําใหกับชุมชน (หมายเหตุ : โครงการไดมีการเพิ่มจุด
ตรวจวัด ตามขอเสนอแนะแลว)  

- ขอทราบเหตุผลที่ไมใชสายไฟแบบที่มีสายหุมซึ่งมีความปลอดภัยมากกวา 
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3) เจาหนาที่ในพ้ืนที่ 
- ควรมีการพบปะประชาชน เพื่อบอกกลาวหรือชี้แจงใหทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการ 

รวมทั้งรายละเอียดในการดําเนินงาน  
- ควรจัดใหมีการประชุมทําความเขาใจกับชาวบาน ที่ทํากินอยูใตแนวสายสง โดยอธิบาย

เหตุผลของการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา โดยการเปล่ียนแปลงเสาเกา เปนเสาใหม 
และจะไมมีการขยายพื้นที่เพิ่ม จากการปรับปรุงระบบสายสงไฟฟาแรงสูงของโครงการ 

- ควรชี้แจงใหแกประชาชนไดทราบถึงหลักเกณฑการจายคาชดเชย กรณีเกิดความเสียหาย
แกพืชผลของประชาชน  อันเนื่องมาจากการกอสรางของโครงการ  

- ควรชี้แจงกับประชาชนถึงขอจํากัด ในการใชประโยชนที่ดินใตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง วา
มีขอจํากัดอยางไร สามารถปลูกพืชอะไรได พืชอะไรปลูกไมได เหตุผลเพราะอะไร  

- ควรแจงใหประชาชนทราบลวงหนากอนทําการกอสราง เพื่อที่ประชาชนจะไดวางแผนการ
ปลูกพืชไดอยางเหมาะสมและไมเกิดผลกระทบหรือเกิดนอยที่สุดเทาที่เปนไปได                     

- ประโยชนที่ประชาชนจะไดรับ เพราะขณะนี้ชาวบานมีปญหาเรื่องที่ดิน ซ้ํามีการเปลี่ยน
เจาของ (ระหวางผูเชากับเจาของที่ดินใหม) และปญหาท่ีดินไมมีเอกสารสิทธ์ิ 

- ในการลงพื้นที่ควรแจงหนวยปองกันรักษาปา กป.2 (คลองทอม) ดวยเพราะเปนหนวยงาน
ที่ดูแลพื้นที่ปาบริเวณนั้นอยู และควรขอใหเจาหนาที่ปาไมลงพื้นที่ดวย เพราะมีความ
เขาใจเก่ียวกับพื้นที่เปนอยางดี 

- เปนหวงเกี่ยวกับกลุมองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ดานประมงชายฝง ซึ่งปจจุบันมีการ
รวมตัวเกี่ยวกับโรงไฟฟาและทาเรือของ กฟผ.อยู เกรงจะกระทบกับโครงการ จึงตองทํา
ความเขาใจใหดี 

- การใชเครื่องจักรในการกอสราง ที่จะมีผลกระทบตอชุมชน ตองชี้แจงและหามาตรการ
ปองกันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อไมใหเกิดปญหาความขัดแยง 

- ควรใหความสําคัญเปนพิเศษในการทําความเขาใจกับประชาชนที่มีพื้นที่ทํากินอยูใตแนว
สายสงไฟฟาแรงสูง ชวงที่พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งมีประมาณ 13 ราย  

 
4) กลุมส่ือมวลชน 

- กรณีที่ชาวบานทําการเพาะปลูกใตแนวสายสง จะทําอยางไรกับพืชผลที่ปลูก 
 

5) ประชาชนที่สนใจ 
- การกอสรางเสาไฟฟาใหมจะมีการขยายแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเพิ่มขึ้นหรือไม 
- ที่ ดินที่มี เอกสารสิทธ์ิในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงที่ยังไมไดจายคารอนสิทธ์ิ กฟผ .  

จะดําเนินการอยางไร 
- เนื่องจากระยะหางระหวางเสาสงไฟฟาที่จะทําการกอสรางใหมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

กฟผ. จะจายคาชดเชยใหมหรือไม 
- ประชาชนสามารถปลูกพืช หรือปลูกบานไดหรือไมในขณะที่โครงการยังศึกษาอยู 
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บทที่ 5 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ จะด าเนินการโดยพิจารณา 

ผลการศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการและสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพื้นฐานส าคัญ 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึง การรบกวนใดๆ  
ท่ีจะเกิดขึ้นต่อสภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจก่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีส่งผลเสียหายหรือก่อให้เกิด
ประโยชน์อันมีสาเหตุเนื่องจากกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายกิจกรรมร่วมกัน  
ส่วนหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดประเภทและระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบจะอาศัยหลักการ
ท่ัวไปท่ีว่าในสภาวะปกติหรือตามสภาพธรรมชาติซึ่งเป็นสภาพท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีโครงการ ปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นหรือเลวลงกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน  
เมื่อมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้นแล้วกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม  
ให้ดียิ่งขึ้นหรืออาจเร่งการพัฒนาให้เร็วขึ้น แต่ในทางตรงกันข้าม กิจกรรมจากการพัฒนาโครงการอาจส่งผล 
ไปยับยั้งพัฒนาการนั้นๆ ให้หยุดชะงักลงหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเลวลงกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์หรือท านายการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
แวดล้อมท้ังด้านขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Direction) จากการกระท าของมนุษย์ (โครงการพัฒนา) 
หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยทิศทางท่ีวัดได้ หมายถึง บวก-ลบ หรือ สูง-ต่ า ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน าผล
การศึกษามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือค่าท่ีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งความแตกต่างจะแสดงให้เห็นว่ามี
ภาวะเป็น บวกหรือลบ (ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, 2553) จากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการได้แบ่งประเด็นที่พิจารณาไว้ 2 ประเด็น ได้แก่ 

 
 1) ประเภทของผลกระทบ: จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางลบและผลกระทบทางบวกดังนี้ 
  (1) ผลกระทบทางบวก  (Positive  lmpact) :  หมายถึง กิจกรรมที่จะด าเนินการหรือผลจาก
การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นท่ี
โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 (2) ผลกระทบทางลบ  ( Negative lmpact) :  หมายถึง กิจกรรมท่ีจะด าเนินการหรือผลจาก
การพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
ในพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 
 2) ระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบ :ระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบท่ี
พิจารณาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งขนาดผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีศึกษาของประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม
ของโครงการ Bui Hydropower Progect ; January 2007, Ministry of Energy Ghana เป็นต้น โดยขนาด
ของผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ 
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  (1) ผลกระทบระดับสูง (ระดับ 3) :หมายถึง การพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างร้ายแรงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรและมีขอบเขตของผลกระทบกระจายออกไปเป็นวงกว้าง  
มีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานและเกิดขึ้นอย่างถาวร รวมท้ังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
ในวงกว้าง ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยเร็ว รวมทั้งอาจต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง 
  (2) ผลกระทบระดับปานกลาง (ระดับ 2):หมายถึง การพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบางส่วนแต่ไม่ถึงกับสูญเสียไปโดยมีขอบเขตของผลกระทบอยู่ใน
วงจ ากัดเฉพาะในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น มีระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนานแต่เกิดขึ้น
เป็นครั้งคราวรวมท้ังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในขอบเขตจ ากัด อยู่ในระดับท่ียอมรับได้
และต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ  
  (3) ผลกระทบระดับต่่า (ระดับ 1): หมายถึงการพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานมีขอบเขตของผลกระทบครอบคลุม
พื้นท่ีบางส่วนในบริเวณแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระยะเวลาการเกิดผลกระทบค่อนข้างสั้น รวมท้ังส่งผล
กระทบต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ 
ไม่เพิ่มอัตราการป่วย 
  (4) ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยส่าคัญ (ระดับ 0) :หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนา
โครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นแต่น้อยมากๆ ซึ่งไม่มี
ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมแต่อย่างใดรวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนทั้งการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต 

การแบ่งระดับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ท่ีปรึกษาน ามาใช้ในการประเมินผลกระทบใน
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน แต่ส าหรับในส่วนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ท่ีปรึกษาได้
ประยุกต์ใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พิมพ์ครั้งท่ี 4มิถุนายน 2554) 
เป็นหลัก โดยผสมผสานกับวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการของกระทรวงสาธารณสุข
ท่ีน าเสนอวิธีการไว้ใน “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ” เสนอแนะโดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบด้วย โดยในการประเมิน  
ท่ีปรึกษาได้น าวิธีการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) โดยใช้ตาราง
เมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment Matrix) ดังได้รายละเอียดในข้อ 5.5 ต่อไป 
 ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะด าเนินการประเมินผลกระทบในขอบเขต
พื้นท่ีศึกษาของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) และ
พื้นท่ีใกล้เคียงในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้าย
แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) อีกด้านละ 500 เมตร กิจกรรม
ต่างๆของโครงการภายในพื้นท่ีศึกษาในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 
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 1) ระยะก่อสร้าง 
ในบริเวณท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้าง

เสาใหม่โดยมีกิจกรรมการก่อสร้างดังนี้ 
- งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม 

เสาไฟฟ้าแรงสูงเดิม เป็นเสาคอนกรีต รวมฐานราก ในขั้นตอนการรื้อ ถอนจะใช้ 
รถ Backhoe เข้าท าการรื้อถอนและใช้รถบรรทุกขนาดเล็กขนออกนอกพื้นท่ี เพื่อจ ากัดความเสียหาย ใช้
ก าลังคนประมาณ 8-10 คน และปฏิบัติงาน 1-2 วัน/ต้น 

- งานก่อสร้างฐานราก 
ท าการขุดหลุมจ านวน 4 หลุม ต่องานก่อสร้างเสา 1 ต้น แต่ละหลุมมีความกว้าง -ยาว  

4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร การเตรียมงานจะใช้ก าลังคนหรือพาหนะขนาดเล็กขนส่งอุปกรณ์ ใช้
ก าลังคน 8-15 คน ใช้เวลาปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ต้น 

- งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
การด าเนินงานจะทยอยขนชิ้นส่วนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมท่ีใช้ก่อสร้างฐานราก 

กิจกรรมเริ่มจากการประกอบเหล็กเป็นแผงย่อย เมื่อติดตั้งขาเสาแล้วจะประกอบแผงเหล็กจากด้านล่าง  
และติดตั้งขาเสาชั้นต่อไปสลับกับการประกอบแผงจนถึงยอดเสา การประกอบชิ้นส่วนจะด าเนินการบริเวณ
ขาเสาและใช้เสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) ทีมงานติดตั้งเสาโครงเหล็กใช้ก าลังคน 8-12 คนต่อทีม ใช้เวลาติดตั้ง  
3-6 วันต่อต้น 

- งานการขึงสายไฟฟ้า 
ดึงสายลอยผ่านรอกสายท่ีถูกดึงออกจากม้วนสายไฟจะต้องผ่านเครื่องควบคุมแรงดึงและ  

มีแรงดึงท่ีจะปรับระดับสายให้ลอยพ้นสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันสายเสียหาย เมื่อได้ระยะทางยาวตามแบบ 
แต่ละช่วงจะท าการปรับระยะหย่อนของสายแต่ละมัดให้ระดับเท่ากัน และจับปลายสายท้ัง 2 ด้าน ด้วย
อุปกรณ์เข้ากับชุดลูกถ้วยก่อนท าการยึดจับสายเข้ากับอุปกรณ์สายส่งเข้ากับปลายลูกถ้วย และอุปกรณ์ถ่าง
สายทุกช่วงเสาส าหรับการขึงสายผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) จะมีการดึงเชือกน า โดยต าแหน่ง 
จุดปล่อยสายไฟและจุดดึงสายไฟจะก าหนดให้อยู่นอกพื้นท่ีป่าได้ 

กล่าวโดยสรุปในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มีกิจกรรมการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้าง
เสาใหม่ โดยจะท าการก่อสร้างเสาในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นที่อยู่ในระยะหัว
ท้ายของแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อีกด้านละ 500 เมตร 
จ านวน 2 ต้น (ด้านละ 1 ต้น) โดยกิจกรรมการรื้อถอนเสา ทางโครงการจะใช้รถ Backhoe ในการรื้อถอนและ
ขนออกจากพื้นท่ีโดยใช้รถบรรทุก ในการออกแบบการก่อสร้างเสาไฟฟ้าและการขึงสายไฟฟ้า จะออกแบบให้
มีการรบกวนต้นไม้ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) น้อยท่ีสุด โดยในเบื้องต้นทางโครงการจะไม่ถางป่า
ตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) แต่อาจท าการตัดต้นไม้เป็นบางต้น
เท่าท่ีจ าเป็น โดยโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุด อยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 10 เมตร และในกรณี
ท่ีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น ทางโครงการจะท าการตัดก่ิงไม้/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ี
ระดับต่ าสุด ไม่น้อยกว่า 4 เมตร  
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 2) ระยะด่าเนินการ 
ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวเขต

ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยให้มี
ระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

จากกิจกรรมต่างๆของโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินผลกระทบต่อปัจจัย
สิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ดังนี้ 

 
5.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 

5.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 สภาพภูมิประเทศในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มีระดับความสูงประมาณ 40-110 เมตร

จากระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นพื้นที่เนินเขาของป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องศิลาและป่าช่องขี้แรต 
 

1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างจะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่โดยจะท าการก่อสร้าง

เสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีศึกษาในระยะจากก่ึงกลางแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้นซึ่งจะเป็น
ต าแหน่งใหม่ตามระยะห่างของเสาไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้น โดยท่ีกิจกรรมการรื้อถอนเสาไฟฟ้าต้นเดิมจะใช้ 
รถ Backhoe ในการรื้อถอนและขนออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะไม่เปลี่ยนสภาพภูมิประเทศ นอกจากนี้จะมีการขุด
หลุมท าฐานรากส าหรับวางเสาไฟฟ้าท าการขุด 4 หลุมต่อเสา 1 ต้น ดังนั้นพื้นที่รวมโดยประมาณท่ีต้องมีการ
เปิดหน้าดินส าหรับเสา 1 ต้นรวมพื้นที่รอบโคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตร อยู่ท่ีประมาณ 260 ตารางเมตร
เท่านั้น (16x16 ตารางเมตร) เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพ
เดิม ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อลักษณะภูมิประเทศ  

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
   ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มผีลกระทบ(0) ต่อลักษณะภูมิประเทศ 
 

5.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว 
 บริเวณท่ีแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) พบว่าจะมี

ลักษณะทางธรณีวิทยาของหินยุคจูแรสสิก-ไทรแอสซิก (TRJ)ประกอบด้วย หินทรายสลับกับหินทรายแป้ง 
สีน้ าตาลแกมแดงสีม่วงแดงและสีเทาซีดโดยมีหินปูนและหินปูนปนซากสาหร่ายสีเทาถึงเทาเข้มเป็นเลนซ์
แทรกไม่พบรอยเลื่อนมีพลังตลอดแนวเขตระบบโครงข่ายส าหรับรอยเลื่อนท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดจะอยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ มีระยะห่างประมาณ 30 กิโลเมตร คือรอยเลื่อนคลองมะรุ่ยและจากการตรวจสอบแผนท่ีบริเวณ
เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี2 พ.ศ.2548 ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าบริเวณ
แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ ในบริเวณพื้นที่ศึกษา ช่วงจังหวัดกระบี่ และจังหวัดตรัง จัดอยู่ใน
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เขต 2ก (ความรุนแรง V -VII เมอร์คัลลี)สิ่งก่อสร้างท่ีออกแบบไม่ดีอาจมีความเสียหาย มีความเสี่ยงเกิดความ
เสียหายน้อยถึงปานกลาง ส าหรับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงพาดผ่านอ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 
ไม่มีความเสี่ยง ไม่จ าเป็นต้องออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหวและจากข้อมูลส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว 
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีส าคัญท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทยและพื้นที่ใกล้เคียง
พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2557) เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดตรัง 1 ครั้งเมื่อ
วันที่ 24 มิถุนายน 2554 มีศูนย์กลางท่ีก่ิงอ าเภอหาดส าราญ โดยสามารถรับรู้ความสั่นสะเทือนได้ท่ี อ าเภอ
กีนตัง อ าเภอย่านตาขาว และอ าเภอเมืองตรัง มีความรุนแรงขนาด 3.5 ในขณะท่ีจังหวัดกระบี่ ไม่เคยเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว หรืออยู่บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่อย่างใดจึงได้ประเมินผลกระทบอัน
เนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว หรือความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
 กิจกรรมการก่อสร้างจะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่โดยจะท าการ

ก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะจากก่ึงกลางแนว
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้น  
(ด้านละ 1 ต้น) กิจกรรมการก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างฐานราก การติดตั้งเสาไฟฟ้า และการขึงสาย 
ไม่มีโครงสร้างอาคาร ในพื้นท่ีประกอบกับการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ ไม่ได้ท าการ 
ปักเสาไฟฟ้าบนพื้นท่ีสูงชัน โดยพื้นท่ีปักเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มีความสูงประมาณ 110 เมตร
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับท่ีไม่สูงมากนัก อีกท้ังแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาดผ่าน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) รวมพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร อยู่ห่างจากรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย 
และอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยงดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหว 

 
 2) ระยะด่าเนินการ 
  เนื่องจากในระยะด าเนินโครงการ มีกิจกรรมเฉพาะบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

เท่านั้น ถึงแม้สถานการณ์และการเกิดความรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์หรือประเมิน
สถานการณ์ล่วงหน้าได้ แต่อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าบริเวณพื้นท่ีโครงการไม่เคยเกิด
เหตุการณ์แผ่นดินไหว ประกอบกับการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ ไม่ได้ท าการปักเสาไฟฟ้า
บนพื้นท่ีสูงชัน โดยพื้นท่ีปักเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มีความสูงประมาณ 110 เมตร 
จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นระดับท่ีไม่สูงมากนัก ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อความเสี่ยง
ด้านแผ่นดินไหว 

 
5.1.3 อุตุนิยมวิทยา 

 แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อยู่ในพื้นท่ีต าบล
ทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ซึ่งสภาพอุตุนิยมวิทยาโดยรวมของจังหวัดกระบี่มีปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยโดยรวมตลอดปีเท่ากับ 2,056.3 มิลลิเมตร โดยในเดือนตุลาคมมีจ านวนวันที่ฝนตกมากท่ีสุด 21 วัน มี
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ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 323.5 มิลลิเมตร จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมีนาคมและอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างจะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่โดยจะท าการ

ก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีในระยะหัวท้ายจากแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้นการก่อสร้างฐานราก การติดตั้งเสาโครงเหล็ก และ
งานการขึงสาย ซึ่งเป็นกิจกรรมการก่อสร้างท่ัวไปไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
แต่อย่างใด ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพภูมิอากาศ 

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้น
จึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพภูมิอากาศ 

 
5.1.4 เสียง 

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าและชุมชน 

ท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างได้แก่ งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งประกอบด้วย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐาน
รากเสาโครงเหล็ก และงานกลบหลุมอัดบดดิน ซึ่งจากการพิจารณาเทียบเคียงการก่อสร้างฐานรากของ
สาธารณูปโภค พบว่าระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้ างฐานราก
เท่ากับ 78 เดซิเบล(เอ) (Canter, 1977) ดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-1 
 
ตารางที่ 5.1.4-1 ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนการก่อสร้างในแต่ละประเภทกิจกรรม 
  ก่อสร้าง (ระดับเสียงที่ระยะห่างจากแหล่งกา่เนิด 15 เมตร) 

หน่วย : เดซิเบล(เอ) 

กิจกรรม 
Domestic 
Housing 

OfficeBuilding, 
Hotel, School, 
Public Works 

Industrial 
Parking Store, 
Service Station 

Road, 
Highway 

Sewer 
I II I II I II I II 

ปรับพื้นที่ (Ground Clearing) 83 83 84 84 84 83 84 84 
งานขุดดิน(Excavation) 88 75 89 79 89 71 88 78 
ก่อสร้างฐานราก (Foundation) 81 81 78 78 77 77 88 88 
ก่อสร้างโครงสร้างหรอือาคารต่างๆ (Structure) 81 65 87 75 84 72 79 78 
ตกแต่ง/ตรวจสอบงาน (Finishing) 88 72 89 75 89 74 84 84 

หมายเหตุ: I = All pertinent equipment, II = Minimum requirement 
ที่มา: Carry W. Canter, 1997.Environmental Impact Assessment. 
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ในการประเมินระดับเสียงดังท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนั้นจะท าการศึกษาวิเคราะห์
ระดับเสียงตามระดับเสียงดังท่ีระยะทางต่างๆท่ีเปลี่ยนไปจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงตัวผู้รับเสียง (Receptor) 
โดยการท านายระดับเสียงดังท่ีได้รับของผู้รับเสียง (Receptor) ท าการประเมินโดยใช้สูตร Decay Formulation 

   Lp2 = Lp1 – 20 log (r2/r1)  ---------------------------------------- (1) 
 โดยท่ี Lp2 = ระดับเสียงท่ีคาดการณ์จะเกิดขึ้น (เดซิเบล (เอ)) 
   Lp1 = ระดับเสียงอ้างอิงท่ีระยะ 15 เมตร (เดซิเบล (เอ)) 
   r2 = ระยะทางระหว่างแหล่งก าเนิดเสียงกับชุมชน (เมตร) 
   r1 = ระยะทางท่ีเกิดจากการตรวจวดัระดบัเสียงอ้างอิง (15 เมตร) 

 
แหล่งก าเนิดเสียงจะใช้กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าต้นท่ีก่อสร้างในพื้นท่ี

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในระยะก่อสร้างจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยท างาน
ในช่วงระยะเวลาระหว่าง 08:00 - 17:00 น.จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
ใช้ในการก่อสร้าง โดยใช้สูตร Decay Formulationพบว่า บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท่ีระยะ 
10-200 เมตรจากแหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียงจะลดลงตามระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น โดยท่ีระยะ 10-200 เมตร จะ
มีค่าระดับเสียงระหว่าง 55.5-81.5เดซิเบล (เอ) ส่วนบ้านห้วยลึก ซึ่งเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้กับพื้นท่ีก่อสร้าง
ท่ีสุด อยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 1,800 เมตร จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างฐานราก36.4 (เดซิเบล 
(เอ))ดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-2 

ท้ังนี้เมื่อค านวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง โดยใช้สมการ 

LeqT = Lp+10 log 
 

 
---------------------------------------- (2) 

  เมื่อ   LeqT = ระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ (T) 
   Lp = ระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิด [เดซิเบล(เอ)] 
   t = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังจากแหล่งก าเนิด(ชั่วโมง) 
   T = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังท่ีต้องการทราบ(ชั่วโมง) 

 
พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก บริเวณพื้นท่ี 

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท่ีระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 10-200 เมตร มีระดับเสียงอยู่ระหว่าง 50.7-76.7
เดซิเบล (เอ) ส่วนบ้านห้วยลึก ท่ีมีระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 1,800 เมตรมีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง
เท่ากับ 31.6 เดซิเบล (เอ)   

จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
(ป่า C) และบ้านห้วยลึก เมื่อวันท่ี 13-14 กันยายน  2557 (ผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก 3-ข)พบว่า 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุดอยู่ท่ี 66.1 และ 61.1 ตามล าดับซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นตัวแทนคุณภาพ
เสียงของพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และบ้านห้วยลึกในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ และน ามาค านวณหา
ระดับเสียงรวมเมื่อมีการก่อสร้างในช่วงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้สมการดังนี้ 
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                          n 
 Lpรวม  = 10 log  Σ  (10)Li/10

---------------------------------------- (3) 
                                       i=1 

เมื่อ Lpรวม = ระดับเสียงรวม (เดซิเบล(เอ)) 
 Li   = ระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 

n   = จ านวนของแหล่งก าเนิดเสียง 

 ผลการค านวณระดับเสียงรวมพบว่า บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ที่ระยะ 
10-200 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียง มีค่าระดับเสียงระหว่าง 66.2-77.1เดซิเบล (เอ) ซึ่งจะเห็นว่าระดับ
เสียงจะลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-2 ผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
ทรัพยากรสัตว์ป่า คือ อาจท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจและหนีออกจากพื้นท่ี แต่เนื่องจากสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบเป็น
ชนิดท่ีสามารถปรับตัวได้ดีและส่วนใหญ่เป็นจ าพวกนกประกอบกับการก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า 
ใช้ระยะเวลาสั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 12 วัน/ต้น อีกทั้งระดับเสียงที่ประเมินได้มีระดับลดลงตามระยะทางท่ี
เพิ่มขึ้นและจะเห็นได้ว่าที่ระยะ 200 เมตรจากแหล่งก าเนิดเสียงจะไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการ
ก่อสร้างแต่อย่างใดดังนั้นผลกระทบด้านเสียงต่อทรัพยากรสัตว์ป่าจะอยู่ในระดับต่ า 

ส่วนผลการค านวณระดับเสียงบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท่ีระยะ 10-20 เมตร 
จะมีระดับเสียงอยู่ท่ี 72.0-77.1 เดซิเบล (เอ) แต่เนื่องจากพื้นท่ีก่อสร้างดังกล่าวไม่มีแหล่งรับผลกระทบท่ี
อ่อนไหว ไม่มีชุมชนดังนั้นผู้ท่ีจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ คนงานก่อสร้างท่ีปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว  อย่างไร
ก็ตามมาตรฐานระดับเสียงท่ียอมให้ลูกจ้างได้รับตลอดเวลาในการท างานในแต่ละวัน (TWA) อยู่ท่ีระดับ 90 เดซิ
เบล(เอ) โดยมีระยะเวลาการท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมง ดังนั้นระดับเสียงท่ี 77.1 เดซิเบล(เอ) ยังคงอยู่ในมาตรฐาน
เสียงส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

ส่วนบ้านห้วยลึกซึ่งมีระยะห่างจากต าแหน่งท่ีท าการก่อสร้างฐานราก ประมาณ 1,800 
เมตร จะไม่ได้รับผลกระทบด้านเสียงจากการก่อสร้างแต่อย่างใด 
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ตารางที ่5.1.4-2  พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรม 
  การก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูง 

ล่าดับ 
พื้นที่ออ่นไหว 
ต่อผลกระทบ 

ระยะห่างจาก
แหล่งกา่เนิด

เสียง 
(เมตร) 

ระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 
กิจกรรมกอ่สรา้ง 

สภาพปัจจุบัน
เฉลี่ย 24 ชม3/ 

รวมระยะ
ก่อสรา้ง4/ ระดับเสียง1/ ระดับเสียงเฉลีย่ 

24 ชม2/ 
1 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 10 81.5 76.7 66.1 77.1 
  20 75.5 70.7 66.1 72.0 
  40 69.5 64.7 66.1 68.5 
  60 66.0 61.2 66.1 67.3 
  80 63.5 58.7 66.1 66.8 
  100 61.5 56.7 66.1 66.6 
  150 58.0 53.2 66.1 66.3 
  200 55.5 50.7 66.1 66.2 
2 บ้านหว้ยลึก 1,800 36.4 31.6 61.1 61.1 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม5/ ไม่เกิน 70 
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสงูสุด5/ ไม่เกิน 115 

หมายเหตุ: 1/คาดการณ์โดยใช้สมการที่ (1)  
2/ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.โดยใช้สมการ LeqTในสมการที่ 2 

 3/ ค่าสูงสุดจากผลการตรวจวัด Leqเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ณสถานีตรวจวัดบริเวณป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และ บ้านห้วยลึก 
 ระหว่างวันที่ 13-16กันยายน2557  ดังแสดงในภาคผนวก  3-ข 
 4/รวมเสียงเชิงพลังงานโดยใช้สมการ Lpรวมในสมการที่ 3 
 5/อ้างอิงค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
ท่ีมา:บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด, 2557. 
 

ส่วนด้านเสียงรบกวน จากประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัด
ระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน ได้ก าหนดวิธีการค านวณระดับ
เสียงขณะมีการรบกวนส าหรับการตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนามไว้ จึงได้น าวิธีการค านวณดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ในการค านวณค่าระดับการรบกวนจากกิจกรรมของโครงการ โดยมีวิธีการดังนี้ 

 (1) น าผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการขณะมีกิจกรรม (เสียงจากการ
คาดการณ์ + เสียงจากการตรวจวัด) หักออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (ระดับเสียง Leq จากการ
ตรวจวัดปัจจุบัน) ผลลัพธ์เป็นผลต่างของค่าระดับเสียง 

 (2) น าผลต่างของค่าระดับเสียงท่ีได้จากข้อ (1) มาเทียบกับค่าตาม ตารางที่5.1.4-3 
เพื่อหาตัวปรับค่าระดับเสียง 
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ตารางที ่5.1.4-3 ตัวปรับค่าระดับเสียงในการค่านวณระดับการรบกวน 

ผลต่างของค่าระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) ตัวปรับค่าระดับเสียง (เดซิเบล (เอ)) 
1.4 หรือน้อยกว่า 7.0 

1.5-2.4 4.5 
2.5-3.4 3.0 
3.5-4.4 2.0 
4.5-6.4 1.5 
6.5-7.4 1.0 
7.5-12.4 0.5 

12.5 หรือมากกว่า 0 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ, 2550. 
 

 (3) น าผลการคาดการณ์ระดับเสียงของโครงการขณะมีกิจกรรม (เสียงจากการ
คาดการณ์+เสียงจากการตรวจวัด)หักออกด้วยตัวปรับค่าระดับเสียงท่ีได้จากข้อ (2) ผลลัพธ์เป็นระดับเสียง
ขณะมีการรบกวน 

 (4)  น าค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวนจากข้อ (3) มาหักลบด้วยค่าระดับเสียง
พื้นฐานจากการตรวจวัด (L90) 
    จากผลการคาดการณ์ค่าระดับการรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก พบว่า
บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท่ีระยะ 10 เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียงมีค่าระดับการรบกวนใน
ระยะก่อสร้างโครงการสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด (ไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ)) ดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-5 
ระยะห่างจากแหล่งก าเนิดเสียดังกล่าวไม่มีพื้นท่ีชุมชนจึงไม่ส่งผลกระทบ แต่อย่างไรก็ตามอาจส่งผลกระทบ
ทรัพยากรสัตว์ป่า คือ อาจท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ แต่เนื่องจากสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบเป็นชนิดท่ีสามารถปรับตัว
ได้ดีและส่วนใหญ่เป็นจ าพวกนกประกอบกับการก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าใช้ระยะเวลาสั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 
12 วัน/ต้น  ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงต่อทรัพยากรสัตว์ป่าจะอยู่ในระดับต่ า 
   ส าหรับบริเวณบ้านห้วยลึก พบว่ามีค่าระดับการรบกวนในระยะก่อสร้างโครงการไม่เกิน
เกณฑ์ท่ีก าหนดดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-4 
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ตารางที่ 5.1.4-4 ผลการคาดการณ์คา่ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  
ในระยะก่อสร้าง 

ล่าดับ 
พื้นที่ออ่นไหว 
ต่อผลกระทบ 

ระยะห่างจาก
แหล่งกา่เนิดเสียง 

(เมตร) 

ระดับเสียงปัจจุบัน1/ 
(เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงขณะมีการรบกวน 
ในระยะก่อสร้าง (เดซิเบล (เอ) 

ค่าระดับการรบกวน
ในระยะก่อสร้าง 
(เดซิเบล (เอ)) L90 Leq24 ก่อนปรับค่า2/ ปรับค่าแล้ว3/ 

1 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 10 57.5 66.1 77.1 76.6 19.1 
  20 57.5 66.1 72.0 64.6 7.1 
  40 57.5 66.1 68.5 61.6 4.1 
  60 57.5 66.1 67.3 60.3 2.8 
  80 57.5 66.1 66.8 59.8 2.3 
  100 57.5 66.1 66.6 59.6 2.1 
  150 57.5 66.1 66.3 59.3 1.8 
  200 57.5 66.1 66.2 59.2 1.7 
2 บ้านหว้ยลึก 1,800 49.0 61.6 61.1 54.1 5.1 

ค่ามาตรฐาน4/ ไม่เกิน 10 
หมายเหตุ : 1/ ค่าสูงสุดจากการตรวจวัดระดับเสียง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และ บ้านซับดินด าระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557 

ดังนี้ 
   -ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  ค่า L90 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด เท่ากับ 57.5 เดซิเบล(เอ) ค่า Leqเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด เท่ากับ 66.1 เดซิเบล

(เอ) 
   -บ้านซับดินด า  ค่า L90 เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด เท่ากับ 49.0 เดซิเบล(เอ) ค่า Leqเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด เท่ากับ 61.1 เดซิเบล(เอ) 
  2/ ผลการคาดการณ์ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการจากตารางที่ 2.2-1 
  3/ ปรับค่าระดับเสียงตามวิธีการของกรมควบคุมมลพิษ โดยพิจารณาจากตารางที่ 2.2-2 
  4/ อ้างอิงค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
ท่ีมา :  บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด, 2557. 
 

2) ระยะด่าเนินการ 
 กิจกรรมภายหลังการก่อสร้าง มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแล 

และบ ารุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อเสียง 
 

5.1.5 อุทกวิทยาน้่าผิวดิน 
 ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ อันได้แก่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม(ป่า C) เป็นระยะทาง 360 เมตร และพื้นท่ีใกล้เคียงระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร จากก่ึงกลางแนว
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) อีกด้านละ 500 เมตร นั้นไม่ได้ตัดผ่านล าน้ าแต่อย่างใด มีเพียงพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ า
ธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ าเฉพาะในช่วงฤดูฝน ในขณะท่ีคลองนาจะอยู่ห่างจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ 
ส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางมากกว่า 500 เมตร ซึ่งร่องน้ านี้จะบรรจบกับ
คลองนาจะมีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากคลองนา
บรรจบสู่คลองแรดต่อไป 
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 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีศึกษา จะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่โดย

จะท าการก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีในระยะหัวท้ายจากแนว
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้นซึ่งการรื้อถอนเสาเดิมนั้นจะใช้รถ Backhoe 
ในการรื้อถอนและขนออกนอกพื้นท่ี ซึ่งไม่ได้มีการเปิดหน้าดินเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างฐานราก ซึ่งต้องมี
การขุดหลุม 4 หลุมต่อเสา 1 ต้น กิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเนื่องจากจะมีการเปิดหน้าดิน ท า
ให้พืชคลุมดินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตามพื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบ
โคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตรจะประมาณ 260 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้นและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ 
จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิมอีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการ
ในช่วงสั้นๆ ในฤดูฝนท้ิงช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) และในพื้นท่ีศึกษามีเพียงพื้นท่ีท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ า
ธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ าขังเฉพาะในฤดูฝน อยู่ห่างจากส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 300 เมตร และมีล าน้ าของคลองนาอยู่ห่างจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
เป็นระยะทางมากกว่า 500 เมตร และมีพืชปกคลุมดินตลอดในลักษณะเป็นหญ้าคลุมดินในพื้นท่ีสวนปาล์ม
น้ ามัน ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0)ต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดิน  

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่มี
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพในธรรมชาติหรือระบบอุทกวิทยาในพื้นท่ี ดังนั้นจึง
ประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0)ต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดิน 

 
5.1.6 คุณภาพน่้าผิวดิน 

 ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ อันได้แก่ แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ี 
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) เป็นระยะทาง 360 เมตร และพื้นท่ีใกล้เคียงระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร จาก
ก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) อีกด้านละ 500 เมตร นั้นไม่ได้ตัดผ่านล าน้ าแต่อย่างใด มีเพียงพื้นท่ีท่ีมีลักษณะ
เป็นร่องน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ าเฉพาะช่วงฤดูฝนโดยร่องน้ านี้จะอยู่ห่างจากบริเวณส่วนท่ีพาดผ่านป่า C 
ประมาณ 300 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยในฤดูฝนร่องน้ าธรรมชาตินี้จะไหลลงสู่คลองนา ซึ่งอยู่
ห่างจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทาง
มากกว่า 500 เมตร และมีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ก่อน
จะบรรจบสู่คลองแรดต่อไป 

 

 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการรื้อถอนเสาไฟฟ้าเก่า จะด าเนินการโดยใช้รถ Backhoe รื้อถอนและขนออก

นอกพื้นท่ี โดยท่ีกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากต้องมีการเปิดหน้าดินท าให้พืชคลุมดินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็
ตามพื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตร อยู่ท่ี
ประมาณ 260 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้นและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณ
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ฐานเสาให้คืนสภาพเดิมโดยเร็ว อีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆและในเวลาฝนท้ิงช่วง 
(ไม่เกิน 12 วัน) ประกอบกับในพื้นท่ีศึกษาไม่มีล าน้ าไหลผ่านมีเพียงสภาพของร่องน้ าธรรมชาติท่ีจะมีน้ า
ในช่วงฤดูฝนเท่านั้นซึ่งอยู่ห่างจากบริเวณท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ประมาณ 300 เมตร อีก
ท้ังคลองนาซึ่งเป็นคลองท่ีอยู่ใกล้เคียงท่ีสุดจะอยู่หา่งจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เป็นระยะทางมากกว่า 
500 เมตร คุณภาพน้ าปัจจุบันของคลองนามีคุณภาพอยู่ในประเภทท่ี 3 ซึ่งใช้ประโยชน์ทางการเกษตร และ
จากการท่ีล าน้ าอยู่ห่างจากจุดก่อสร้างมากและพื้นที่โดยรอบมีพืชปกคลุม ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ 
(0)ต่อคุณภาพน้ าผิวดิน 

 

 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มี
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อ
คุณภาพน้ าผิวดิน 

 
5.1.7 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 

 บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)มีเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ลักษณะดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับต่ า ระดับการสูญเสียดินท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ
น้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี)เป็นสัดส่วนร้อยละ 63.15 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด อย่างไรก็ตามพื้นท่ีใต้แนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) ระยะทาง 360 เมตร นั้นอยู่ในพื้นท่ีท่ีมี
การสูญเสียดินในระดับรุนแรงโดยบริเวณพื้นท่ีใต้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าจะมีหญ้าและวัชพืชขึ้นปก
คลุมโดยตลอด ส่วนพื้นท่ีโดยรอบเป็นพื้นท่ีปลูกยางพารา/ปาล์มน้ ามัน สลับกับป่าละเมาะ ปกคลุมพื้นดิน
เป็นส่วนใหญ่  

 (1) ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีศึกษา จะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่ 

โดยจะท าการก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นที่หัวท้ายในระยะจากแนว
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้นและกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก 
ซึ่งต้องมีการเปิดหน้าดินและเมื่อรวมกับพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าท่ีต้องกันออกอีกด้านละ 4 เมตร จะมีพื้นท่ี  
ท่ีต้องเปิดหน้าดินต่อการก่อสร้างเสา 1 ต้นประมาณ 260 ตารางเมตร กิจกรรมการขึงสายไฟฟ้าซึ่งทาง
โครงการจะไม่ถางป่าตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่อาจตัดต้นไม้บางต้นเท่าท่ีจ าเป็น ทางด้าน 
ฝั่งตะวันออก อย่างไรก็ตามในการรื้อเสาเก่า และก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆ และในเวลาฝนทิ้ง
ช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิม
โดยเร็ว ท้ังนี้ในช่วงพื้นที่ท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จะมีการก่อสร้างเสาใหม่จ านวน 1 ต้น 
โดยมีอัตราการสูญเสียดินในระดับรุนแรง (6.66 ตัน/ไร่/ปี) แต่การก่อสร้างจะเปิดหน้าดินเพียง 260 ตาราง
เมตรต่อเสา 1 ต้น และใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน อีกท้ังโครงการต้องท าการกลบบดดินทันที ดังนั้นจึงประเมินว่า
มีผลกระทบระดับต่ า (-1) ต่อการชะล้างพังทลายของดิน และมีผลกระทบน้อยมาก (0) ต่อทรัพยากรดิน 
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 (2) ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการ กิจกรรมการบ ารุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยเฉพาะ

บริเวณเสาไฟฟ้า คาดว่าจะไม่มีกิจกรรมการรบกวนดิน โดยโครงการมีการปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับ 
พร้อมกับคันดินกั้นน้ า (terracing) บริเวณพื้นท่ีลาดชันใกล้กับเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
(ป่า C) เพื่อป้องกันการเกิดการชะล้างพังทลายของดินนอกจากนี้พืชพรรณท่ีขึ้นปกคลุมดินโดยรอบท าให้
ดินมีการฟื้นตัวตามสภาพธรรมชาติ ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0)ต่อทรัพยากรดินส่วนด้านการชะ
ล้างพังทลายของดินประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) เช่นเดียวกัน 

 
5.2 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชวีภาพ 
 

5.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
 สภาพพื้นท่ีโดยรอบแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งนี้ได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพื้น ท่ี 

ใช้ประโยชน์เพื่อการท าสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพารามาเป็นระยะเวลานานแล้ว  
 จากข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ข้อมูลด้าน

เกษตรกรรม และข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยาของพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่าC) นั้น สามารถประเมินได้ว่า มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ในเขตพื้นท่ีป่าไม้บริเวณข้างเคียงมาเป็น
ระยะเวลานาน ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการปลูกสวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพาราท่ีสามารถเก็บเก่ียว
ผลผลิตได้แล้ว ซึ่งสามารถประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ 

 

 1)  ระยะก่อสร้าง 
  โดยสภาพความเป็นจริงท่ีพบในปัจจุบันนี้ ราษฎรบุกรุกพื้นท่ีบริเวณบริเวณป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม (ป่า C) ไปใช้ประโยชน์เพื่อการท าการเกษตรกรรมปลูกปาล์มน้ ามันและยางพาราแล้วท้ังสิ้น  
แม้ว่าสภาพภูมิประเทศมีความลาดชันก็ตาม เป็นการท าการเกษตรแบบปลูกต้นไม้ยืนต้นท่ีไม่ต้อง
ด าเนินการไถพรวนแต่อย่างใด และโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา นี้ 
เป็นการด าเนินการตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มี
ระยะทาง 360 เมตร ดังนั้น พื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นพื้นที่ท้ังหมด 18,000ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันไม่มีไม้ใหญ่ มีเพียงลูกไม้และกล้าไม้ท่ีเกิด
จากการถางวัชพืชใต้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น ส าหรับพื้นที่ศึกษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ส่วนท่ีพาดผ่านป่า C ระยะทางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะ
หัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร นั้น ทางด้านฝั่งตะวันตกของระบบโครงข่ายไฟฟ้ามีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
ไปท้ังหมดไม่มีสภาพป่าไม้หลงเหลือ แต่ทางด้านฝั่งตะวันออกนั้นจะพบเป็นพื้นท่ีป่าเพียงหย่อมเล็กๆ บริเวณ
ยอดเขาเท่านั้น บริเวณพื้นท่ีท่ีติดกับเขตแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่
สวนปาล์มน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพื้นที่ป่าไม้ท่ีพบบริเวณยอดเขานั้นมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นอยู่บนพื้นที่ท่ีมี
ความลาดชันสูงมาก การด าเนินการเปลี่ยนพื้นท่ีป่าไม้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมนั้นจะด าเนินการด้วยความ
ยากล าบาก ดังนั้นจึงยังคงสภาพป่าไม้ไว้ได้ อย่างไรก็ตามกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการรื้อถอนเสาเดิม 
การก่อสร้างฐานราก การตั้งโครงเสาใหม่ รวมท้ังการขึงสายจะด าเนินการในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม 
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ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบถึงพื้นท่ีป่าที่เหลืออยู่แต่อย่างใด ผลกระทบต่อป่าไม้จึงมีเพียง
ผลกระทบต่อลูกไม้ กล้าไม้ ท่ีอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ซึ่งมีความหนาแน่น 96 และ 2,400 ต้น
ต่อไร่ จึงกล่าวได้ว่า กิจกรรมการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในระดับต่ า (-1) 

 

 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มี
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้ ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อ
ทรัพยากรป่าไม้ 

 
5.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 จากการส ารวจสัตว์ป่าในพื้นท่ีศึกษา พบว่าสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่กลายเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 
โดยปลูกยางพารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่งต้องมีราษฎร/ชาวบ้าน เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีศึกษาดังกล่าว 
ดังนั้น สัตว์ป่าที่พบส่วนใหญ่ หรือเกือบท้ังหมดเป็นสัตว์ป่าท่ีอยู่ได้ในพื้นท่ีชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรมเป็น
ชนิดท่ีปรับตัวได้ดี มีท้ังหมด 42 ชนิด สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.  กลุ่มสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก พบ 2 ชนิด ได้แก่ อึ่งข้างด า และอึ่งน้ าเต้า 
2.  กลุ่มสัตว์เลื่อยคลาน พบ 4 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม ตุ๊กแกบ้าน ก้ิงก่าแก้วเมืองใต้  

และก้ิงก่าหัวแดง  
3.  กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบ 2 ชนิด ได้แก่ กระรอกปลายหางด า และกระเล็นขนปลายหูสั้น 
4.  นก พบ 34 ชนิด เช่น นกกินปลีอกเหลือง นกเขาชวา นกแอ่นฟ้าตะโพกเทา นกแซงแซวเล็บ

เหลือบ นกแซงแซวหงอนขน นกกางเขนบ้าน เป็นต้น 
 กิจกรรมของโครงการจะมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าในแต่ละกลุ่มแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1)  ระยะก่อสร้าง 

 ในระยะนี้สภาพแวดล้อมของพื้นที่จะถูกเปลี่ยนไปจากเดิม โดยเริ่มจากการมีจ านวนคน 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์มากขึ้นสภาพพื้นท่ีจะถูกเปลี่ยนเนื่องจากกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การรื้อเสาไฟฟ้าเดิม
การขุด/เจาะ และการล าเลียง/ขนย้ายวัสดุ และพืชท่ีคลุมดินต้องถูกตัด/คัดลอกออกจากพื้นดินเครื่องจักรต่างๆ 
และวัสดุอุปกรณ์ท่ีช่วยในการอ านวยความสะดวกส าหรับการด าเนินการก่อสร้าง การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
นั้นเป็นกิจกรรมท่ีรบกวนสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นจากสภาพปกติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนเก่ียวข้องในการ
ก่อสร้าง เช่น จ านวนคนงาน รวมถึงยานพาหนะ ในช่วงขณะก่อสร้าง แม้ว่าในสภาพปกติจะมีการสัญจรไปมา
ของยานพาหนะบริเวณพื้นท่ีศึกษา และพื้นท่ีใกล้เคียงบ้าง แต่การรบกวนนั้นน้อยกว่าช่วงเวลาท่ีไม่มีโครงการ 
ซึ่งการด าเนินการอาจจะท าให้สัตว์ป่าเกิดความตื่นตระหนก และหากมีการเข้าไปในพื้นที่ซึ่งอยู่นอกแนวเขต
โครงการ ขณะพัก/หยุดงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีมีต้นไม้ให้ร่มเงา/ป่า ท าให้สัตว์ป่า
ตื่นตกใจ และหนีออกจากพื้นที่ และผลกระทบท่ีมากท่ีสุดคืออาจเกิดการล่าสัตว์ป่าไม่ว่าด้วยวิธีการ หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ใดๆก็ตาม ด้วยเหตุนี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆในระยะนี้จึงมีผลกระทบทางลบท้ังทางตรงต่อสัตว์ป่า 
คือเสียงท่ีท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ และออกจากพื้นที่ รวมถึงการฆ่าทั้งโดยตั้งใจ และโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มี
ความรู้ด้านสัตววิทยา เช่น การพบเห็นงูก็จะฆ่าทันทีเพราะคิดว่ามีพิษ และกัดตาย หรือการพบเห็นรู/โพรง 
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ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าก็น าหิน/ดินอุดรู ฯลฯ  อีกท้ังยังส่งผลกระทบทางอ้อมด้วย คือ การเปลี่ยนแปลง
สภาพนิเวศของพื้นท่ีอยู่อาศัย หากิน แต่ผลกระทบดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มและชนิดของสัตว์ป่า 
ท้ังนี้ขึ้นกับการใช้ประโยชน์พื้นท่ี และระดับของสัตว์ป่าในห่วงโซ่ และสายใยอาหารในระบบนิเวศนั้นๆ เอง   

ในระยะก่อสร้างนี้คาดว่าในพื้นท่ีศึกษาจะมีสัตว์ป่าได้รับผลกระทบในระดับต่ า (-1) 
20 ชนิด และไม่ได้รับผลกระทบ 22 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 5.2.2-1 (รายละเอียดในแต่ละระดับของ
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดดังตารางผนวกที่ 3-ฌ)     

 
ตารางที่ 5.2.2-1 ผลกระทบที่อาจเกิดต่อสัตว์ป่าในระยะก่อสร้าง 

กลุ่มสัตว์ป่า 
ระดับผลกระทบต่อชนิดสัตว์ป่า 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก - - - 2 - - - 

สัตว์เลื้อยคลาน - - 3 1 - - - 
นก - - 17 17 - - - 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - - - 2 - - - 
รวม - - 20 22 - - - 

หมายเหตุ -3 :   ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก เสี่ยงต่อการหมดไปจากพื้นท่ี  เนื่องจากแหล่งพักอาศัย หากิน ท ารัง วางไข่ ถูกท าลายมาก 

-2 : ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติบางสว่นเนื่องจากแหล่งพักอาศยั หากิน ท ารงั วางไข่ ถูกท าลายบางสว่น  สัตวป์รับตวั 

 ได้แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 

-1: ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อยเนื่องจากแหลง่พกัอาศัย หากิน  บางสว่นถูกท าลายสง่ผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อย  

เพราะสัตว์ปรบัตวัได ้

0 : ไม่ส่งผลกระทบใดๆเนื่องจากสามารถปรบัตัวได้ทันทีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

 +3 : ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้น  เนื่องจากแหลง่อาศัย หากิน ท ารัง วางไข่ เพิม่ขึ้นมาก 

 เพราะสถานที่เหมาะสมมาก 

 +2 : ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติ แต่ไม่มาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากแหล่งอาศัย หากิน ท ารัง วางไข่  

 เพิ่ม แต่ไม่มากนัก  

+1 : ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติเลก็น้อย เนื่องจากมเีพยีงแหล่งพกัอาศัย หากินเพิม่ 

โดยผลกระทบท่ีเกิดในระยะนี้เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสูญเสียพื้นท่ีหากินและพื้นท่ี
พักผ่อนบางส่วนท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงเส้นทางสัญจรผ่านไปมาท่ีอยู่ในขอบเขตของแนวเส้นทาง
ด าเนินโครงการฯ เพราะกิจกรรมท่ีเกิดเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งสัตว์ป่าไม่เคยพบมาก่อน จึงเกิดอาการตระหนก/ 
ตื่นตกใจว่ากิจกรรมท่ีเกิดนั้นอาจส่งผลต่อตัว/ชีวิต ท าให้ละท้ิง/ไม่มาใช้พื้นท่ีท่ีเคยใช้อยู่เป็นประจ า โดยกลุ่ม
นกได้รับผลกระทบเพราะสูญเสียพื้นท่ีพักผ่อนบางส่วน เช่น นกเขาใหญ่ นกเขาชวา นกตะขาบทุ่ง นก
แซงแซวหาปลา นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ นกกางเขนบ้าน นกกระจิบธรรมดา ส่วนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานท่ี
ได้รับผลกระทบเนื่องจากพันธุ์ไม้ท่ีปกคลุมดินบริเวณท่ีก่อสร้างโครงการฯ ซึ่งเป็นพื้นท่ีหากิน และพื้นท่ี
ด าเนินกิจกรรมประจ าวันบางส่วนถูกท าลาย เช่น ก้ิงก่าหัวแดง ก้ิงก่าแก้วเมืองใต้ ขณะท่ีจิ้งจกหางหนาม 
สูญเสียพื้นท่ีอยู่/อาศัยหากิน และพื้นท่ีพักผ่อนบางส่วนจากการรื้อ/ถอน เสาส่งไฟฟ้าเดิมออก ส าหรับ 
กลุ่มสัตว์ที่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เลยในระยะนี้เนื่องจากเป็นกลุ่มสัตว์ป่าท่ีปรับตัว/คุ้นเคยดีมากในการอยู่/
อาศัย และด าเนินกิจกรรมประจ าวันในพื้นท่ีซึ่งมีกิจกรรมของมนุษย์ ประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม อาทิ 
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กระรอกปลายหางด ากระเล็นขนปลายหูสั้น เป็นต้น และสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก อาทิอึ่งข้างด า อึ่งน้ าเต้า 
เป็นต้นกล่าวโดยสรุปกิจกรรมการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษาท้ังหมด 20 ชนิด ซึ่งเป็น
ผลกระทบในระดับต่ าเนื่องจากสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นชนิดท่ีสามารถปรับตัวได้ดี (-1) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

 ในระยะนี้ ไม่มีการรบกวนจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ท่ีเกิดจากการก่อสร้าง  
โดยในช่วงแรกของการด าเนินการนั้นก็อาจยังมีผลกระทบต่อสัตว์ป่าอยู่ เพราะสัตว์ป่าอาจยังปรับตัวไม่ได้
หรือได้ไม่มากเพราะอาจยังคงคุ้นเคยกับการหลบหลีกต่อสิ่งท่ีคาดว่าจะรบกวน/ท าให้ตื่นตกใจ และอาจเป็น
อันตรายต่อตัว/ชีวิตท่ีเกิดจากกิจกรรมในช่วงก่อสร้างรวมถึงสภาพท่ีเปลี่ยนไปของพื้นท่ีในช่วงก่อสร้าง
อย่างไรก็ตามเมื่อด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง สัตว์ป่าท่ีได้รับผลกระทบในระยะก่อสร้าง และสัตว์ป่าบริเวณ
พื้นท่ีข้างเคียง จะคุ้นเคย และในท่ีสุดจะสามารถปรับตัวเขา้สู่สภาวะปกติเหมือนก่อนด าเนินโครงการฯเพราะ
เห็นว่ากิจกรรมท่ีเกิดไม่ส่งผลต่อตัว/ชีวิตขณะด าเนินกิจกรรมประจ าวัน ในทางตรงกันข้ามสัตว์ป่า 
บางกลุ่มบางชนิดได้รับผลทางบวกในระยะนี้ ได้แก่ กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน เช่น จิ้งจกหางหนาม มีแหล่ง 
ท่ีอยู่อาศัย และอาหารเพิ่มขึ้น ส่วนกลุ่มนก เช่น นกกระจอกนกกางเขนบ้าน นกพิราบป่า นกเขาใหญ่  
นกตะขาบทุ่ง นกนางแอ่นบ้าน นกแอ่นตาลและนกแซงแซวหางปลา จะมีท่ีเกาะพัก และพื้นที่โล่งในการเดิน 
หรือโฉบบินหาอาหารมากขึ้น   

กลุ่มสัตว์ป่าในพื้นท่ีศึกษาได้รับผลกระทบด้านบวกระดับต่ า (+1) 21 ชนิด และได้รับ
ผลกระทบทางด้านบวกมาก (+3) 1 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม ดังแสดงในตารางที่ 5.2.2-2 (รายละเอียด
แต่ละระดับของผลกระทบต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดดังตารางภาคผนวก 3-ฌ)  
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ตารางที่ 5.2.2-2 ผลกระทบต่อสัตว์ป่าในระยะด่าเนินการ 

กลุ่มสัตว์ป่า 
ระดับผลกระทบต่อชนิดสัตว์ป่า 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก - - - 2 - - - 

สัตว์เลื้อยคลาน - - - 1 2 - 1 
นก - - - 17 17 - - 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - - - - 2 - - 
รวม - - - 20 21 - 1 

 
สัตว์ป่าท่ีได้รับผลกระทบในระยะนี้ส่วนใหญ่/เกือบท้ังหมดเป็นพวกท่ีได้รับประโยชน์

จากการด าเนินโครงการฯ จึงถือเป็นผลกระทบทางบวก เช่น กลุ่มนกพิราบป่านกนางแอ่นบ้าน นกกางเขนบ้าน
นกตะขาบทุ่ง นกเอี้ยงสาลิกา และนกแซงแซวหางปลา ท่ีมีแหล่งหากิน และเกาะพักเพิ่มขึ้นเป็นต้น 
ส่วนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน คือจิ้งจกหางหนามก็จะมีพื้นท่ีอยู่/อาศัย หากินพักผ่อน รวมถึงพื้นท่ีเฉพาะคือพื้นท่ี
ท ารัง/ วางไข่ เลี้ยงดูตัวอ่อน เพิ่มขึ้น และในระยะนี้ไม่มีสัตว์ป่าชนิดใดเลยได้รับผลกระทบทางลบเนื่องจาก
สัตว์ป่าท้ังหมดในพื้นท่ีศึกษาเป็นชนิดท่ีปรับตัวได้ดี20 ชนิดดังตารางที่ 5.2.2-2โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนก 
เพราะนกสามารถเคลื่อนท่ีเพื่อหลบหลีกจากสิ่งท่ีรบกวน ท่ีคาดว่าจะเป็นอันตรายได้ดี อีกท้ังยังสามารถ
ปรับตัวอยู่/อาศัย และกระจายพันธุ์ได้ดีมากในทุกสภาพนิเวศ ซึ่งนกท่ีพบ เช่น นกกระจอกตาล นกกระจิบ
ธรรมดา นกปรอดสวน นกกินปลีอกเหลือง และนกตีทอง เป็นต้น 

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของโครงการฯ ต่อสัตว์ป่านั้นมีท้ังทางบวก คือส่งผลดีต่อสัตว์ป่า 
และทางลบ คือ ส่งผลเสียสัตว์ป่า โดยสัตว์ป่าชนิดท่ีได้รับผลกระทบในทางลบขณะก่อสร้างนั้นแม้จะมี
จ านวนชนิดท่ีมากแต่เกือบท้ังหมดนั้นจะได้รับผลกระทบในทางบวกด้วยเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น 
นกเขาใหญ่  นกเขาไฟ  นกแอ่นบ้าน  นกแซงแซวเล็กเหลือบ  นกตะขาบดง  นกเอี้ยงหงอน นกกระเบื้อง
ผา นกจาบคาหัวสีส้ม และนกเอี้ยงควาย เป็นต้น กล่าวโดยสรุปในระยะด าเนินการสัตว์ป่าในพื้นท่ีศึกษา
ไม่ได้รับผลกระทบ 20 ชนิดและมีบางชนิด(21 ชนิด)ท่ีได้รับผลกระทบทางบวกจากโครงการจากการมีแหล่ง
อาศัยและแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกในระดับต่ า (+1) 
 

5.2.3 นิเวศวิทยาทางน้่า 
 ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ อันได้แก่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาดผ่านพื้น ท่ี 

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทาง 360 เมตร และพื้นท่ีใกล้เคียงระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตร จาก
ก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อีกด้านละ 500 เมตร นั้นไม่ได้ตัดผ่านล าน้ าแต่อย่างใด มีเพียงพื้นท่ีท่ีมีลักษณะ
เป็นร่องน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ าเฉพาะในฤดูฝน ในขณะท่ีคลองนาจะอยู่ห่างจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางมากกว่า 500 เมตร ซึ่งร่องน้ านี้จะบรรจบกับ
คลองนาจะมีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ จากคลองนา
บรรจบสู่คลองแรดต่อไป 
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 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีศึกษา จะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่ โดย

จะท าการก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีหัวท้ายจากแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้น มีการก่อสร้างฐานราก ซึ่งต้องมีการขุดหลุม 4 หลุม
ต่อเสา 1 ต้น กิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเนื่องจากจะมีการเปิดหน้าดิน ท าให้พืชคลุมดินมี
จ านวนลดลง อย่างไรก็ตามพื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าอีก
ด้านละ 4 เมตรจะประมาณ 260 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้นและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบ
และบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิม อีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆ ในช่วง
ฝนท้ิงช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) และในพื้นท่ีศึกษามีเพียงพื้นที่ท่ีมีลักษณะเป็นร่องน้ าธรรมชาติ ซึ่งจะมีน้ าในช่วง
ฤดูฝนเท่านั้น โดยอยู่ห่างจากส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประมาณ 300 เมตร และมีคลองนาอยู่ห่างออกไปมากกว่า 500 เมตร ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ 
(0)ต่อนิเวศวิทยาทางน้ า 

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มี
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของ
แพลงก์ตอนและสัตว์พื้นท้องน้ าดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อนิเวศวิทยาทางน้ า 
 
5.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 

5.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 พื้นท่ีศึกษาบริเวณใต้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

(ป่า C)มีการถางวัชพืชออกแล้วท้ังสิ้น คงพบลักษณะพื้นท่ีท่ีปกคลุมด้วยลูกไม้และกล้าไม้ของป่าดงดิบชื้น
เท่านั้น ซึ่งเป็นป่าไม่ผลัดใบ (evergreen forest)ส่วนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)ท่ีอยู่นอกแนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่ยังคงอยู่ในเขตพื้นท่ีศึกษานั้น บริเวณพื้นท่ีท่ีติดกับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ถูกปรับเปลี่ยนไปใช้เป็นพื้นท่ีสวนปาล์มน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ พบแปลงสวนยางพาราเพียงเล็กน้อยบริเวณ
ยอดเขาและพบป่าดงดิบชื้น (moist evergreen forest) เพียงหย่อมเล็กๆ บริเวณยอดเขาเท่านั้น  

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  พื้นท่ีศึกษาโครงการนี้เป็นพื้นที่ท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีป่าไม้เพื่อการใช้เป็นพื้นท่ี

แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงสูงมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและใช้ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน แต่ต่อมา
เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ประกาศเป็นพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)เมื่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.)มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานจึงต้องมีการ
ด าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่งในช่วงระยะเวลาท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ได้ใช้ประโยชน์มาเป็นระยะเวลาท่ียาวนานและราษฎรได้มีการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ท้ังโดยทางตรงและ
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ทางอ้อม โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่ติดกับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)พื้นท่ี
ได้ถูกเปลี่ยนแปลงจากพื้นท่ีป่าไม้ไปเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ได้แก่ สวนปาล์มน้ ามันและสวนยางพาราแล้ว
ท้ังสิ้น ด้วยสภาพพื้นท่ีปัจจุบันที่มีผู้ถือครองท ากิน อีกท้ังป่าไม้ท่ีหลงเหลืออยู่บนยอดเขามีความยากต่อการ
เข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะก่อสร้างจะไม่
มีผลกระทบ (0) ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา  

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  การปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นการก่อสร้างในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม 

ซึ่งสภาพพื้นท่ีโดยรอบเปลี่ยนเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมแล้ว อีกท้ังยังมีเส้นทางล าลอง ขนานไปกับแนว เขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า และเส้นทางเข้าพื้นท่ีเกษตรกรรม ซึ่งหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
โดยรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ยังคงเป็นท่ีดินท่ีมีการถือครองท ากิน และถึงแม้ว่าต าแหน่งเสา
ไฟฟ้าในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อาจขยับจากต าแหน่งเดิม แต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังสามารถใช้
ประโยชน์ท่ีดินใต้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าตามเกณฑ์ท่ีก าหนดได้เหมือนเดิม ดังนั้นจึงคาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบ (0) ต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด 

 
5.3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

 แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) อยู่ในเขต
ปกครองขององค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆจ านวน 7 หมู่บ้าน  ปัจจุบันมี
ไฟฟ้าใช้เกือบครบทุกครัวเรือน    

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  ในระยะก่อสร้างจะไม่มีการสร้างบ้านพักคนงานและห้องสุขาในพื้นท่ีศึกษา และ 

ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) ผู้รับเหมาจะด าเนินการจัดท่ีพักส าหรับคนงานในชุมชนเป็นลักษณะของ
ห้องพัก/บ้านเช่า ระยะสั้น ไม่มีการสร้างชุมชนแรงงานขึ้นภายในท้องถิ่นดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ 
(0)ต่อสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ  

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการไม่มีกิจกรรมใดเกิดขึ้น แต่จะท าให้เสริมความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้า 

ลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้ดีขึ้น 
ดังนั้นในระยะด าเนินการจึงส่งผลกระทบด้านบวกระดับต่ า (+1) ต่อระบบสาธารณูปโภค -สาธารณูปการใน
ภาพรวม 

 
5.3.3 การคมนาคมขนส่ง 

 เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ส าหรับเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)มีโครงข่าย 
ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 4 หรือถนนเพชรเกษมและถนนสายย่อยของเทศบาลต าบลทรายขาว
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ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) มีขนาด 1-2 ช่องจราจรแล้วแต่ช่วงถนน 
ลักษณะถนนเป็นถนนลูกรัง 

 1)  ระยะก่อสร้าง 
  ในการก่อสร้างโครงการจะท าการขนส่งวัสดุ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และคนงาน 

ท่ีใช้ในโครงการเข้าสู่พื้นท่ีก่อสร้างบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)โดยจะใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิม 
ไม่มีการตัดเส้นทางใหม่ ซึ่งถนนสายย่อยของเทศบาลต าบลทรายขาว สามารถเข้าถึงแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า หลังจากนั้นจะเป็นเส้นทางล าลองเดิมท่ีเป็นเส้นทางล าเลียงผลผลิตทางการเกษตร เข้าสู้
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ได้โดยสะดวก ต่อจากนั้นจะใช้ก าลังคนในการขนอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ต่อไป ท้ังนี้เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆ 
จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นท่ีก่อสร้าง ประมาณ 6 คัน/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  -   รถบรรทุกส าหรับขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนเสา
ไฟฟ้า สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ โดยใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก ประมาณ 4 คัน/วัน (8 เท่ียว/วัน) หรือคิด
เป็น 8 PCU/ชั่วโมง (ประเมินกรณีท่ีรถบรรทุกดังกล่าวเข้าออกพื้นท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน) 

  -   รถส าหรับขนส่งหรือการเดินทางของคนงานและเจ้าหน้าท่ีโครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้
คนงานก่อสร้างสูงสุดในแต่ละช่วงประมาณ 20 คน โดยใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก จ านวน 2 คัน/วัน (4 เท่ียว/
วัน) หรือคิดเป็น 4 PCU ต่อชั่วโมง  

  จากการประเมินความหนาแน่นของปริมาณจราจรต่อความสามารถของถนนสายหลักท่ี
จะใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง พบว่า ในปัจจุบันโครงข่ายเส้นทางในพื้นท่ีโครงการมีสภาพจราจร
คล่องตัวดีถึงดีมากชุมชนท้ังสองข้างทางสามารถใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย (รายละเอียดแสดง
ในบทที่ 3 หัวข้อการคมนาคมขนส่ง) 

  และจากการประเมินความหนาแน่นของปริมาณจราจร ต่อความสามารถของถนนสาย
หลักท่ีจะใช้ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 5.3.3-1 
พบว่า ปริมาณจราจรท่ีเพิ่มขึ้นจากการด าเนินโครงการประมาณ  12PCU/ชั่วโมง ไม่ท าให้ค่า V/C ratio มี
การเปลี่ยนแปลง ถนนสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอโดยมีการเคลื่อนตัวของ
สภาพการจราจรอยู่ในระดับคล่องตัวดี-ดีมากส าหรับผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนสายย่อยของ
เทศบาลต าบลทรายขาว ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)ปัจจุบันมีปริมาณ
จราจรน้อยมาก  ดังนั้นในระยะก่อสร้างจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ(0)ต่อการคมนาคมขนส่งอย่างไรก็ตาม 
ถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนลูกรังซึ่งทางการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) จะมีมาตรการในการซ่อมบ ารุงถนนให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมต่อไป 
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ตารางที่ 5.3.3-1    สภาพการจราจรบนทางหลวงในระยะก่อสร้าง 

เส้นทาง 

ความสามารถใน
การรองรับของถนน 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ยต่อวัน 
(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจรปัจจุบัน 
+ ปริมาณจราจรที่

เพ่ิมขึ้นในระยะก่อสร้าง
(PCU/ชม.) 

 
V/C Ratio 

 

สภาพ
การจราจรใน
ระยะก่อสร้าง 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ทล.4แยกตลาดเก่า-ล าทับ 8,000.0 1,368.6 1380.6 0.17 คล่องตัวสูงมาก 
หมายเหตุ : (1) = ข้อมูลสภาพถนนในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากตารางที่ 3.3.3-3 
 (2) = ปริมาณจราจรบนถนนในหน่วย PCU/ชม. จากตารางที่ 3.3.3-5 
 (3) = (2)+ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นในระยะก่อสร้าง 12  PCU/ชม. 
 (4) = (3) หารด้วย (1) 
 (5) = เทียบจากตารางที่ 3.3.3-4 

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว

เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการคมนาคมขนส่ง 
 

5.3.4 พลังงาน 
 แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม)นั้น ขอบเขตพื้นท่ีศึกษาจะอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม 
จังหวัดกระบี่ซึ่งหมู่บ้านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลต าบลทรายขาวนั้นมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
ซึ่งรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ 

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในบริเวณ

พื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือกิจกรรมท่ีส่งผลให้กระแสไฟฟ้าใน
ท้องถิ่นดับ ดังนั้นในระยะก่อสร้างจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ในพื้นท่ี 

 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  เมื่อโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูราก่อสร้างแล้ว

เสร็จและเปิดด าเนินการ เป็นการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าท่ีเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ระยะท่ี 
1 : ส่วนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
และได้มาตรฐาน และยังท าให้ภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นต่อระบบพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีจะมี
ปริมาณเพียงพอในการรองรับการขยายการลงทุนท้ังนี้เพื่อให้การส่งกระแสไฟฟ้าไปสู่ประชาชน มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และเสริมสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าของประเทศ 
ควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมดังนั้นจึงประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้นเป็นผลกระทบด้านบวก
ระดับปานกลาง (+2) 
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5.3.5 การผลิตและการบริการส่าคัญ 
 แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์กระบี่-ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม) จะพาดผ่านเป็นระยะทาง 360 เมตร ซึ่งชุมชนท่ีใช้ประโยชน์พื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบล
ทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่การท าสวน
ยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน ท าการประมง การเพาะเลี้ยงกุ้ง ท าสวนผัก/ผลไม้ ท านา ค้าขาย และประกอบ
อาชีพรับจ้างในงานเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ ในการรวบรวมข้อมูลในประเด็นเก่ียวกับการ
ประกอบอาชีพ การบริการในชุมชน ผลผลิตด้านการเกษตร ปัญหาด้านการเกษตร และน้ า ท่ีใช้ 
เพื่อการเกษตร มุ่งเน้นหมู่บ้าน/ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)ซึ่งชุมชนท่ีใช้ประโยชน์พื้นท่ี
ดังกล่าวจากการส ารวจภาคสนามพบว่า ปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม (ปาล์มน้ ามัน และยางพารา)  

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  ในช่วงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์กระบี่-ล าภูรา

(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) นั้น ระยะทางท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
เป็นระยะทางท้ังสิ้น 360 เมตร มีชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบได้แก่ บ้านห้วยลึก หมู่ท่ี 1อยู่ในเขตพื้นท่ี 
ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่   

  การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) เป็น
ระยะทาง 360 เมตร นั้น เนื่องจากกิจกรรมการก่อสร้างจะท าการรื้อถอนเสาเก่า แล้วก่อสร้างเสาใหม่โดยจะ
ท าการก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะจากก่ึงกลาง
แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้น
(ด้านละ 1 ต้น) ในต าแหน่งใหม่ขึ้นอยู่กับระยะห่างของเสาไฟฟ้าท่ีออกแบบ อย่างไรก็ตามชาวบ้านยังคง
สามารถใช้ประโยชน์จากท่ีดินตามเกณฑ์ข้อก าหนดไว้ได้เหมือนเดิมประกอบกับกิจกรรมการขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิมจะไม่มีการเปิดเส้นทางใหม่ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจึง
ประเมินว่าไม่ส่งผลกระทบ(0) ต่อการผลิตและการบริการส าคัญ 
 

 2)  ระยะด่าเนินการ 
  กิจกรรมภายหลังการก่อสร้าง  มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและ

บ ารุงรักษาแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการผลิตและการบริการส าคัญแต่อย่างใด 

 
5.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 

5.4.1 เศรษฐกิจและสังคม 
 ท าการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน และครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษารวมท้ังรวบรวม
ความคิดเห็นและทัศนคติของผู้น าชุมชน และสมาชิกในชุมชนโดยใช้วิธีสอบถามสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน/ผู้มี
บทบาทส าคัญในชุมชนหรือท้องถิ่น และหัวหน้าครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง 
พื้นท่ีศึกษาของโครงการอยู่ในเขตเทศบาลต าบลทรายขาวแต่ยังคงสภาพโดยท่ัวไปเป็นพื้นท่ีชุมชนชนบทท่ี
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ราษฎรส่วนใหญ่มีอาชีพหลักทางการเกษตร ได้แก่ การท าสวนยาง สวนปาล์ม และท าไร่สับปะรด แต่การ
เดินทางเข้าถึงชุมชนเป็นไปด้วยความสะดวก โดยมีถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 เป็น
ถนนสายหลัก และมีถนนเชื่อมกับชุมชนเป็นถนนคอนกรีตและถนนลูกรัง ซึ่งสภาพของถนนลูกรังบางส่วนมี
ผิวถนนขรุขระ เป็นหลุม เป็นบ่อ โดยเฉพาะเส้นทางท่ีใช้ในการเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีท ากินของราษฎร  

 ส าหรับลักษณะการตั้งบ้านเรือน ส่วนใหญ่มักกระจายตามท่ีดินท ากิน และอยู่เป็นกลุ่ม
ชุมชนเล็กๆ ท่ีมีท่ีดินใกล้เคียงกัน และบางส่วนตั้งบ้านเรือนอยู่ริมถนนเพชรเกษมซึ่งเป็นถนนสายหลัก และ
ถนนสายรองต่างๆท่ีเชื่อมกับถนนเพชรเกษม ท้ังนี้บ้านส่วนใหญ่มักเป็นบ้านปูนชั้นเดียว   

 
 1)  ระยะก่อสร้าง 

   (1) ผลกระทบต่อการด่าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 
   กิจกรรมส าคัญๆ ในระยะก่อสร้างของโครงการ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ งานรื้อถอนเสาเดิม งานก่อสร้างฐานราก งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก และงานขึงสายไฟฟ้า 
ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีจะด าเนินการในบริเวณท่ีก่อสร้างท่ีอยู่ในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ  นอกจากนี้ในระหว่าง
การด าเนินกิจกรรมการก่อสร้าง จะต้องมกีารขนส่งล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ และคนงานของโครงการ   กิจกรรม
ต่างๆ ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียง และมีการกีดขวางการสัญจรบนเส้นทางขนส่งล าเลียง ซึ่ง
จะส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อการด าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้าง หรือบริเวณ
เส้นทางขนส่งของโครงการ   
   อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในยะก่อสร้างของโครงการ ใช้ช่วงเวลา
สั้นๆ และแต่ละกิจกรรมใช้เวลาครั้งละไม่นานนัก   ประกอบกับบริเวณท่ีมีการด าเนินกิจกรรมของโครงการ
อยู่ห่างจากชุมชนบ้านเรือนราษฎรค่อนข้างมาก  และการบรรทุกขนส่งล าเลียงของโครงการมีประมาณ 
 6 เท่ียวต่อวันเท่านั้น  ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่ากิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการ  จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนในระดับต่ า (-1)  
   (2) ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพและการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินท่ากินของ
เกษตรกร 
    บริเวณพื้นท่ีตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) ระยะ 360 เมตร กว้าง 50 เมตร ปัจจุบันมีสภาพเป็นทุ่งหญ้า ส่วนพื้นท่ีศึกษาบริเวณ
ใกล้เคียงท่ีอยู่นอกเขตป่าอนุรักษ์มีการใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม   โดยท่ีการก่อสร้างของโครงการ 
จะมีการรื้อย้ายเสาเดิม และสร้างเสาใหม่ในเขตพื้นท่ีป่า C จ านวน 1 ต้น  ซึ่งบริเวณดังกล่าวอยู่ในแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม และมีสภาพเป็นทุ่งหญ้า  ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพื้นท่ีท าการเกษตรของ
ราษฎร  อย่างไรก็ตามการด าเนินงานดังกล่าวของโครงการอาจเป็นอุปสรรคหรือกีดขวางการเข้าถึงพื้นท่ีท า
กิน หรือการเข้าท าประโยชน์พื้นท่ีบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีก่อสร้างของโครงการ   แต่เนื่องจากบริเวณพื้นท่ี
ก่อสร้างของโครงการ จะอยู่เฉพาะในแนวระบบโครงข่ายท่ีมีความกว้างเพียง 50 เมตร และใช้เวลาก่อสร้าง
ช่วงสั้นๆ ดังนั้นจึงประเมินว่าผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นผลกระทบในระดับต่ า (-1 )     
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    (3) ผลกระทบจากการจ้างแรงงานส่าหรับด่าเนินกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ   
    ในระยะก่อสร้างของโครงการจะต้องมีการจัดจ้างแรงงาน และจ าเป็นต้องพัก
อาศัยในพื้นท่ีใกล้เคียงหรือไม่ห่างจากพื้นท่ีก่อสร้างมากนัก  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความวิตกกังวลต่อคนใน
ชุมชน หรือเกิดปัญหาความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาท และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตามมาได้ 
อย่างไรก็ตามโครงการจะจัดจ้างแรงงานมากท่ีสุดเพียง 20 คนเท่านั้น จึงง่ายต่อการควบคุมดูแลไม่ให้ก่อ
เหตุเดือดร้อนร าคาญ  และโครงการจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างช่วงสั้นๆ ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจึงอยู่ในระดับ
ต่ า (-1)     
  2)  ระยะด่าเนินการ 
   ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว
เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และการควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยไม่มีกิจกรรมท่ีจะส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด (0)      
 
 5.4.2 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว 
 บริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการไม่พบแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามแต่
อย่างใด   
 
 1)  ระยะก่อสร้าง 
  เนื่องจากพื้นท่ีตั้งเสาไฟฟ้าไม่อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ส่วนแหล่งท่องเท่ียว
ท่ีส าคัญมีต าแหน่งท่ีตั้งห่างออกไปจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ(0)ต่อ
ทัศนียภาพและการท่องเท่ียว 
 
 2)  ระยะด่าเนินการ 
  เมื่อเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 กิโลโวลต์ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความสูงประมาณ 35 
เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบทางลบด้านทัศนียภาพ แต่เนื่องจากแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ได้ตัดผ่าน
แหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณท่ีมีคุณค่าด้านสุนทรียภาพแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ (0) 
 
 5.4.3 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งส่าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 บริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการไม่พบแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด   
 
 ระยะก่อสร้าง/ระยะด่าเนินการ 
 ส าหรับสภาพของพื้นท่ีศึกษาท่ีท าการส ารวจในระยะ  500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ารวมระยะหัวท้ายบริเวณพื้นท่ีส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อีกด้านละ  
500 เมตรไม่พบแหล่งโบราณคดีหรือหลักฐานทางโบราณคดีแต่อย่างใดดังนั้นการด าเนินโครงการจึงไม่
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ส่งผลกระทบ (0) ต่อแหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งส าคัญทางประวัติศาสตร์ท้ังในระยะก่อสร้างและ
ระยะด าเนินการ 
 
5.5 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 
 โครงการได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งท่ี4มิถุนายน 2554) เป็นหลัก โดยผสมผสานกับวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
ในระดับโครงการของกระทรวงสาธารณสุขที่น าเสนอวิธีการไว้ใน “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับ
โครงการ” เสนอแนะโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบด้วยโดยในการประเมิน ได้น าวิธีการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk 
Assessment) โดยใช้ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment Matrix) 
ประกอบด้วย โอกาสของการเกิด (Likelihood) ซึ่งเป็นการทบทวนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นบนข้อมูล
หลักฐานท่ีมีอยู่ หรือข้อมูลท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ในอดีตหรือระดับการรับสัมผัสและความถี่ในการสัมผัส และ
ความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Severity of Consequence) ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ระดับความรุนแรง
ของผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดขึ้นกับ คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ีโครงการหรือคนในชุมชนท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ จากนั้นจึงน าไปจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพโดยตารางเมตริกซ์ 
(Health Risk Assessment Matrix) เพื่อน าไปสู่การทบทวนการวางแผนและจัดล าดับมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการต่อไป 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-
ล าภูรา (ส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 

5.5.1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 
 เป็นขั้นตอนท่ีจะบอกว่ าโครงการหรือกิจการท่ีจะด า เนินการนั้นมีประเด็นใดบ้าง 

เป็นสิ่งคุกคามสุขภาพควรก าหนดกรอบหรือขอบเขตการศึกษาอย่างไร และเป็นการประเมินผลกระทบ  
ทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปกติ หรือโครงการรุนแรง  

 จากการตรวจสอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 พบว่า โครงการไม่เข้าเกณฑ์ 
ท่ีจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่โครงการมีส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม ดังนั้นการก่อสร้างของโครงการฯ จึงเข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นที่ต่อกรมป่าไม้  ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2554 ท่ีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งท่ี  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการปรบัปรงุระบบโครงข่ายไฟฟา้ 115 กิโลโวลต์ กระบี-่ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  
 

หน้า 5-27 

6/2553  เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) 

5.5.1.1 ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณากลั่นกรองประเด็นผลกระทบ 
  ข้อมูลท่ีใช้ในการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ 

ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กิจกรรมโครงการท้ังในช่วงระยะก่อสร้าง เช่น 

การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง การรื้อถอนเสาเดิม การก่อสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้า การจัดการของเสีย และ
ระยะด าเนินการเช่น การบ ารุงรักษา เป็นต้น 

(2) อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือการประกอบกิจกรรมโครงการ เช่น 
เสียง โอกาสการปนเปื้อนน้ าเสีย เป็นต้น 

(3) ข้อมูลพื้นฐานของสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังแสดงในบทท่ี3 
(4) ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านข้อคิดเห็น ข้อ

กังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
(5) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มคนท่ีอาจได้รับผลกระทบ ท้ังคนงาน 

และประชาชนโดยรอบ   
 
 5.5.1.2 ปัจจัยที่ใช้ในการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบ 
  ส าหรับปัจจัยท่ีจะน ามาใช้ในการกลั่นกรอง เป็นแนวทางศึกษาจาก ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) ประกอบด้วย 9 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(1) การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ(โดยมุ่งเน้นการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท่ีจะน าไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพ การเกิดโรคและการระบาดของโรค คุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่อยู่รอบโครงการฯ) 

(2) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
(3) การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการก่อสร้าง 

กระบวนการผลิตและกระบวนการอื่นใด 
(4) การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคาม 
(5) การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท างาน

ท้องถิ่น 
(6) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 
(7) การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่ีมีความส าคัญหรือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
(8) ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใด

กลุ่มหนึ่ง 
(9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
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 5.5.1.3 ผลการทบทวนข้อมูลที่ใช้กลั่นกรองโครงการ/ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง  
  1) การทบทวนข้อมูลโครงการ 
   โครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา มีระยะทาง

ตลอดแนวโครงการประมาณ 84.7 กิโลเมตร และมีระยะทางในส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
ประมาณ 360 เมตร เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่ ตั้งอยู่ท้องท่ีต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
จังหวัดกระบี่ เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงล าภูรา ท้องท่ีต าบลล าภูรา อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ซึ่ง
เป็นการปรับปรุงสายส่งไฟฟ้า โดยรื้อถอนสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา วงจรเดี่ยว 
ขนาดสาย 300 MCM AAC ต่อเฟส (สายส่งเดิม) ออก แล้วก่อสร้างใหม่ภายในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
(เขตเดินสายไฟฟ้า) ท่ีมีอยู่เดิม โดยก่อสร้างเสาโครงเหล็กวงจรคู่ แรงดันไฟฟ้าขนาด 115 กิโลโวลต์ ขนาด
ของสายส่งไฟฟ้า 795 MCM ACSR พร้อมติดตั้งสายป้องกันฟ้าผ่าท่ีมีเส้นใยแก้วน าแสง (Composite 
Overhead Ground Wire with Optical Fiber: OPGW) และสายป้องกันฟ้าผ่า (Overhead Ground Wire: 
OHGW) เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงกระบี่ จังหวัดกระบี่ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงล าภูรา จังหวัดตรัง  
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะด าเนินการประเมินผลกระทบในขอบเขตพื้นท่ีศึกษาของ
โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมและพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะไม่
น้อยกว่า 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอีกด้านละ 500 เมตร ขั้นตอนและวิธีการก่อสร้างมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

   (1)  งานส่ารวจตรวจสอบแนวสายส่งและก่าหนดต่าแหน่งเสาไฟฟ้า 
(Check Survey and Tower Staking) 

    งานส ารวจตรวจสอบแนวสายส่งและก าหนดต าแหน่งเสาไฟฟ้า เป็นการ
ปฏิบัติงานภาคสนามท่ีใช้ทีมงานส ารวจประมาณ 4-6 คน ใช้เวลาปฏิบัติงานบนพื้นท่ีภูเขา 0.5-3 กม./วัน 
พื้นท่ีราบ 4-6 กม./วัน โดยมีกิจกรรมท่ีส าคัญได้แก่ การตรวจสอบความถูกต้องของแนวสายส่ง ระยะทาง 
ระดับพื้นดิน และความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีตั้งเสาโครงเหล็ก รวมท้ังเก็บข้อมูลอื่นๆ ท่ีอาจเป็นปัญหา
อุปสรรคในระหว่างการท าการก่อสร้าง และการบ ารุงรักษาสายส่งในอนาคต 

   (2) งานส่ารวจตรวจสอบชั้นดิน (Sub-Soil Test) 
    การหารายละเอียดของชั้นดินตามความลึกท่ีก าหนด บริเวณพื้นท่ีท่ี

ก าหนดต าแหน่งเป็นท่ีตั้งฐานรากเสาไฟฟ้า เพื่อน าข้อมูลและตัวอย่างของชั้นดินไปทดสอบคุณสมบัติ
ทางด้านวิศวกรรมและน าผลการทดสอบไปใช้ในการออกแบบชนิดฐานรากเสาไฟฟ้าแต่ละต้น มีวิธีการ
ด าเนินการท่ีส าคัญๆ เช่น 

    (2.1) การเจาะส ารวจดินเพื่อหาค่าความต้านทานของชั้นดิน โดยเจาะ 
1-2 หลุม/เสาโครงเหล็ก ทั้งนี้ ใช้ก าลังคน 3-5 คน ใช้เวลาปฏิบัติงาน 8-12 ต้น/วัน 

    (2.2) การส ารวจชั้นดินท่ีมีคุณภาพสูงด้วยวิธี Standard Penetration 
Test เพื่อหาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และคุณสมบัติของดิน ใช้กับเสาโครงเหล็กท่ีมีขนาดใหญ่ 
เช่น เสาโครงเหล็กต้นแรก /สุดท้าย และเสาโครงเหล็กต้นมุม หลุมเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
 8.6 เซนติเมตร จ านวนหลุมเจาะ1 หลุม/เสาโครงเหล็ก ใช้ก าลังคน 6-10 คน ใช้เวลาปฏิบัติงาน 2-3 ต้น/วัน 
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   (3) งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าเดิม 
    เสาไฟฟ้าแรงสูงเดิม เป็นเสาคอนกรีต รวมฐานราก ในขั้นตอนการรื้อ

ถอนจะใช้รถ Backhoe เข้าท าการรื้อถอนและใช้รถบรรทุกขนาดเล็กขนออกนอกพื้นท่ี เพื่อจ ากัดความ
เสียหาย ใช้ก าลังคนประมาณ 8-10 คน และปฏิบัติงาน 1-2 วัน/ต้น 

   (4) งานก่อสร้างฐานราก 
    งานก่อสร้างฐานรากประกอบด้วย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานราก

เสาโครงเหล็ก และงานกลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหน้าดินให้ท่ัวบริเวณหลุมท่ีขุดกลับสภาพเดิม โดยงาน
ฐานรากของเสาโครงเหล็กมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับชนิดของเสาโครงเหล็ก และลักษณะความอ่อน -แข็งของ
ชั้นดิน ท าให้ความกว้างของฐานรากและความลึกแตกต่างกัน โดยการขุดหลุมจ านวน 4 หลุม ต่องาน
ก่อสร้าง 1 ต้น แต่ละหลุมมีความกว้าง-ยาว 4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร ท้ังนี้ส าหรับในพื้นท่ีป่าสงวน
แห่งชาติหรือพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม การเตรียมงานจะใช้ก าลังคน หรือพาหนะขนาดเล็กขนส่งวัสดุอุปกรณ์ 
โดยการปฏิบัติงานก่อสร้างฐานราก เช่น ขุดหลุม เทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก จะท าให้แล้วเสร็จครั้ง
ละ 1-2 ขา และใช้ทีมปฏิบัติงานก่อสร้างประมาณ 8-15 คน ใช้เวลาปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ต้น ท้ังนี้เพื่อ
ควบคุมความเสียหายของพื้นท่ีป่าให้อยู่ในพื้นท่ีจ ากัดเฉพาะท่ีมีกิจกรรมก่อสร้าง 

   (5) งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
    เสาโครงเหล็กท่ีมีการออกแบบเป็นมาตรฐาน 115 กิโลโวลต์ มีลักษณะ

เป็นเสาโครงเหล็กท้ังชนิดเสาท่ีใช้กับแนวตรง และแนวหักมุมต่างๆ และเสาท่ีใช้ส าหรับจุดต้นทาง/ปลายทาง 
โดยเป็นเสาโครงเหล็กถักด้วยเหล็กมาตรฐานสากล และชุบสังกะสีตามข้อก าหนด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี การติดตั้งเสาโครงเหล็ก เริ่มจากประกอบเหล็กตาม
แบบเป็นแผงย่อยเมื่อติดตั้งขาเสาแล้ว จะประกอบแผงเหล็กจากด้านล่างและติดตั้งขาเสาชั้นต่อไปสลับกับ
ประกอบแผงจนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นส่วนจะยึดด้วย Bolt และ Nuts โดยมีแผ่นเหล็ก (Plates) เป็นแผ่นยึด
ในจุดที่มีชิ้นส่วนหลายๆ ชิ้นมายึดด้วยกัน การติดตั้งเสาโครงเหล็กใช้เสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) เป็นเครื่องมือใน
การติดตั้ง ท้ังนี้ ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) การด าเนินงานจะทยอยขน
ชิ้นส่วนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมท่ีใช้ก่อสร้างฐานราก โดยใช้ก าลังคน พาหนะขนาดเล็ก และประกอบ
ชิ้นส่วนบริเวณขาเสาและใช้เสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) ติดตั้งเสาโครงเหล็กจนแล้วเสร็จ ทีมงานติดตั้งเสาโครง
เหล็กใช้ก าลังคน 8-12 คนต่อทีม ใช้เวลาติดตั้ง 3-6 วันต่อต้น 

   (6) งานการขึงสายไฟฟ้า   
    เป็นการติดตั้งสายไฟฟ้า (Conductor) และสายป้องกันฟ้าผ่า 

(Overhead Ground Wire: OHGW) หรือสายป้องกันฟ้าผ่าท่ีมีเส้นใยแก้วน าแสง (Composite Overhead 
Ground Wire with Optical Fiber: OPGW) โดยดึงสายลอยผ่านรอกซึ่งติดตั้งไว้ท่ีปลาย (Cross Arm) สาย
ท่ีถูกดึงออกจากม้วนสายไฟจะต้องผ่านเครื่องควบคุมแรงดึงและมีแรงดึงท่ีจะปรับระดับสายให้ลอยพ้นสิ่งกีด
ขวาง เพื่อป้องกันสายเสียหายเมื่อได้ระยะทางยาวตามแบบแต่ละช่วงจะท าการปรับระยะหย่อนของสายแต่
ละมัดให้ระดับเท่ากัน และจับปลายสายท้ัง 2 ด้าน ด้วยอุปกรณ์เข้ากับชุดลูกถ้วยก่อนท าการยึดจับสายเข้า
กับอุปกรณ์สายส่งเข้ากับปลายลูกถ้วย และอุปกรณ์ถ่างสายทุกช่วงเสา 

    แผนงานการขึงสาย (Stringing Plan) จะต้องผ่านการอนุมัติจาก
หน่วยงานก่อสร้าง ซึ่งจ าเป็นต้องตรวจสอบทางด้านเทคนิค ความปลอดภัย และผลกระทบต่อสภาพพื้นท่ี 
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โดยต้องปรับแผนงานให้ถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการ ปัจจุบันเครื่องขึงสายมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถขึงสายได้ระยะทาง 5-8 กม./ช่วงขึงสาย การวางแผนงานจึงสามารถก าหนดจุดปล่อยสาย และจุดดึง
สายซึ่งใช้พื้นท่ีวางอุปกรณ์ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 80 เมตร ให้อยู่นอกพื้นท่ีท่ีต้องการลดผลกระทบได้ 
ในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้พื้นท่ีในเขตเดินสายบางจุด สามารถวางแผนให้จุดปล่อยสายหรือจุดดึง
สายอยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า และใช้รอกเปลี่ยนทิศทางน าสายไฟฟ้าเข้าแนวขึงสายปกติได้ตาม
ความเหมาะสม ท้ังนี้ ทีมงานขึงสายจะใช้ก าลังคนประมาณ 30-45 คนต่อทีม ซึ่งสามารถปฏิบัติงาน 
ได้ปริมาณงาน 8-15 กม./เดือน 

    อนึ่ง ส าหรับการใช้พื้นท่ีการล าเลียงวัสดุ-อุปกรณ์ การใช้เส้นทางเข้า-
ออกจากพื้นท่ีปฏิบัติงาน จะต้องส ารวจเส้นทางท่ีตัดผ่านแนวก่อสร้างและอยู่ในต าแหน่งใกล้เคียงจุดก่อสร้าง
ท้ังหมดในขั้นตอนงาน Check Survey และส ารวจชั้นดิน เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการล าเลียงวัสดุ-อุปกรณ์
เบื้องต้นในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C) จะใช้เส้นทางตรวจการหรือเส้นทาง
ล าลองท่ีมีอยู่เดิมปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้ หลีกเลี่ยงการตัดเส้นทางล าลองเพิ่มเติมในพื้นที่ป่า และจะใช้
พาหนะขนาดเล็กและก าลังคนขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ ส าหรับบางพื้นที่ท่ีสูงชันอาจใช้วิธีชักรอกน าวัสดุ-อุปกรณ์
ขึ้นใช้งาน 

    ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)มีกิจกรรมการรื้อถอนเสาเก่า แล้ว
ก่อสร้างเสาใหม่ โดยจะท าการก่อสร้างเสาในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จ านวน 1 ต้น และพื้นท่ีอยู่ใน
ระยะหัวท้ายของแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านป่า C อีกด้านละ 500 เมตร จ านวน 2 ต้น 
(ด้านละ 1 ต้น) โดยกิจกรรมการรื้อถอนเสา ทางโครงการจะใช้รถ Backhoe ในการรื้อถอนเสาเก่า และขน
ออกจากพื้นท่ีโดยใช้รถบรรทุก ในการออกแบบการวางเสาไฟฟ้าและการขึงสายไฟฟ้า จะออกแบบให้มีการ
รบกวนต้นไม้ในป่า C น้อยท่ีสุด โดยในเบื้องต้นทางโครงการจะไม่ถางป่าตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ท่ีอยู่ในป่า C แต่อาจท าการตัดต้นไม้เป็นบางต้นเท่าที่จ าเป็น โดยโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุด 
อยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 10 เมตร และในกรณีท่ีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น ทางโครงการจะท าการตัดก่ิงไม้/ 
ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุด ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

    กิจกรรมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา 
ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) นั้น จะใช้ก าลังคนสูงสุดไม่เกิน 20 คน โดยท่ีจะไม่มีการ
สร้างบ้านพักคนงานและห้องสุขาในพื้นท่ีศึกษาและในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และกิจกรรมการ
ก่อสร้างในช่วงท่ีผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จะใช้ระยะเวลาไม่นาน ดังนั้น ผู้รับเหมาจะด าเนินการจัดท่ี
พักส าหรับคนงานในชุมชน เป็นลักษณะของห้องพัก/บ้านเช่าระยะสั้น ไม่มีการสร้างชุมชนแรงงานขึ้น
ภายในท้องถิ่น ดังนั้น ไม่มีผลกระทบทางด้านการจัดการน้ าเสีย ห้องสุขา และการจัดการขยะของชุมชน
แรงงาน ทั้งนี้ในส่วนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยและน าไปก าจัดจะด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล 
หรือผู้รับบริการก าจัดขยะท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนั้นๆ นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของ
ผู้ปฏิบัติงานในทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน พนักงานจ้างสัญญาพิเศษ และลูกจ้าง รวมไปถึงการท่ี
หน่วยงานใดมีการว่าจ้างบุคคลภายนอก หน่วยงานนั้นต้องก าหนดเงื่อนไขความปลอดภัยไว้ในสัญญาจ้าง 
โดยให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด และควบคุม ติดตาม
ให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายนอกนั้นๆ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม
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ระเบียบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี 88 ว่าด้วย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
พ.ศ. 2544 โดยท่ีระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 88 นี้ นอกจากจะก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงต่ออันตรายอย่างเคร่งครัดแล้ว ยัง
ก าหนดให้ต้องจัดเก็บ และบ ารุงรักษา ให้อุปกรณ์ฯสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมท้ังให้มีการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินการใช้หรือสวมใส่ บันทึกข้อมูล เป็นระยะๆตามความเหมาะสม 
และอบรมหรือให้ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 

  2) ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
   แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมรวมถึง

ระยะหัวท้ายของแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อีกประมาณ 
ด้านละ 500 เมตร โดยพื้นท่ีดังกล่าวอยู่ในเขตท้องท่ีหมู่ท่ี 1 ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่  

 
   3) ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชน 
   จากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบลบ้านทรายขาว ในปี พ.ศ.2554- 2556 พบว่า อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้ 
จากการตรวจทางคลินิคและทางห้องปฏิบัติการท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอื่นได้ เป็นโรคท่ีมีผู้ป่วยมาก
ท่ีสุดในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนผู้ป่วย 2,765 ราย โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผู้ป่วย 3,006 รายแต่
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 ซึ่งมีผู้ป่วย 1,226 รายตามล าดับ รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือด มีผู้ป่วย
ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนผู้ป่วย 2,643 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2555 ซึ่งมีผู้ป่วย  
1,189 ราย และ 1,441 ราย ตามล าดับ และอันดับสาม ได้แก่โรคเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอ
ลิซึม ในปี พ.ศ.2556 มีจ านวนผู้ป่วย 2,183ราย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ.2554 และปี พ.ศ.2555 ซึ่งมีผู้ป่วย  
646 รายและ869ราย ตามล าดับ (ตารางที่ 3.4.2-1) 

   ในส่วนรายงานผู้ป่วยด้วยโรคท่ีเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทรายขาวปี พ.ศ.2554- 2556 พบว่า โรคท่ีมีจ านวนผู้ป่วยมากท่ีสุดคือ อุจจาระ
ร่วงเฉียบพลัน เป็นโรคท่ีมีผู้ป่วยมากท่ีสุด ในปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนผู้ป่วย 9 ราย โดยลดลงจากปี พ.ศ. 
2555 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวน 48 รายและ 49 ราย ตามล าดับ รองลงมา คือ โรคสุกใส มีผู้ป่วยใน
ปี พ.ศ. 2556 มีจ านวนผู้ป่วย 5 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวน  
3 ราย และ 4 รายตามล าดับ และอันดับสาม ได้แก่ โรคคางทูม ในปี พ.ศ.2556 มีจ านวนผู้ป่วย 2 ราย ลดลง
จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งมีผู้ป่วย 4ราย และ และมีผู้ป่วยเท่ากับปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผู้ป่วย 2 ราย (ตารางที่ 
3.4.2-2) 
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 5.5.1.4 ผลการกลั่นกรองปัจจัยที่ควรศึกษา 
 
  1) การเปลี่ยนแปลงสภาพ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 
   แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ บางช่วงพาดผ่านพื้นท่ีป่าเพื่อการ

อนุรักษ์หรือป่า C ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าช่องศิลาและป่าช่องขี้แรตจ านวน 1 ช่วง คือ กม.ท่ี 42+251 - 
กม. 42+611 ระยะทาง 360 เมตร  
   โดยสภาพความเป็นจริงท่ีพบในปัจจุบันนี้ ราษฎรบุกรุกพื้นท่ีบริเวณพื้นท่ีศึกษา
บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ไปใช้ประโยชน์เพื่อการท าการเกษตรกรรมปลูกปาล์มน้ ามันและ
ยางพาราแล้วทั้งสิ้น แม้ว่าสภาพท้ังภูมิประเทศมีความลาดชันก็ตาม เป็นการท าการเกษตรแบบปลูกต้นไม้
ยืนต้นท่ีไม่ต้องด าเนินการไถพรวนแต่อย่างใด และโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ 
กระบี่-ล าภูรา นี้เป็นการด าเนินการตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ดังนั้น พื้นท่ีป่าไม้ท่ีอยู่ในแนวเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านป่า C เป็นซึ่งเป็นพื้นท่ีท้ังหมด 18,000 ตารางเมตร ปัจจุบันจึงไม่มีไม้ใหญ่ 
มีเพียงลูกไม้และกล้าไม้ท่ีเกิดจากการถางวัชพืชใต้แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น ส าหรับพื้นท่ีศึกษา
แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านป่า C ระยะทางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร นั้น ทางด้านฝั่งตะวันตกของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้ามีสภาพเป็นพื้นที่เกษตรกรรมไปทั้งหมดไม่มีสภาพป่าไม้หลงเหลือ แต่ทางด้านฝั่งตะวันออก
นั้นจะพบเป็นพื้นท่ีป่าเพียงหย่อมเล็กๆ บริเวณยอดเขาเท่านั้น บริเวณพื้นท่ีท่ีติดกับเขตแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าถูกปรับเปลี่ยนไปใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีสวนปาล์มน้ ามันเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งพื้นท่ีป่าไม้ท่ีพบ
บริเวณยอดเขานั้นมีสภาพเป็นป่าดงดิบชื้นอยู่บนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันสูงมาก การด าเนินการเปลี่ยนพื้นท่ี
ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนั้นจะด าเนินการด้วยความยากล าบาก ดังนั้นจึงยังคงสภาพป่าไม้ไว้ได้ อย่างไร
ก็ตามกิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นการรื้อถอนเสาเดิม การก่อสร้างฐานราก การตั้งโครงเสาใหม่ รวมท้ังการ
ขึงสายจะด าเนินการในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเดิม ดังนั้น กิจกรรมการก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบถึง
พื้นท่ีป่าท่ีเหลืออยู่แต่อย่างใด และปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพแต่อย่างใด 

 
  2) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
   โครงการไม่มีการผลิต ขนส่งหรือการจัดเก็บวัตถุอันตรายแต่อย่างใด 
 
   3) การก่าเนิด และการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ  
   โครงการอาจมีการปล่อยของเสีย และสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในระยะก่อสร้าง และ

ระยะด าเนินการ ดังตารางที่ 5.5.1-1 สถิติการเกิดอุบัติเหตุของโครงการประเภทเดียวกัน แสดงใน
ภาคผนวกที่ 5-ก 
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ตารางที่ 5.5.1-1 การก่าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ ในระยะก่อสร้าง และ
ระยะด่าเนินการ 

มลพิษหลัก 
แหล่งก่าเนิดมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด่าเนินการ 
1. มลพิษทางเสียง - กิจกรรมการก่อสร้างที่มีการ การขนย้าย

วัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง
ฐานรากอาจก่อให้เกิดเสียงดังในระดับ
หนึ่ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อคนงานและ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่
ส่งผลกระทบด้านเสียง 

2. กากของเสีย - ขยะมูลฝอย โดยเฉพาะในบ้านเช่า
คนงานก่อสร้าง หากมีการจัดการที่ไม่ดี 
อาจน ามาซึ่งพาหะของโรค เช่น แมลงวัน 
ยุง หนู เป็นต้น 

-  กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบด้านการจัดการ
กากของเสีย 

3. มลพิษทางน้ า - น้ าเสียที่เกิดจากห้องน้ า ห้องส้วมในบ้าน
เช่าคนงาน ถ้าขาดการจัดการที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล อาจก่อให้เกิดผลกระทบ 

-  กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางน้ า 

4.  อุบัติเหตุ -  คนงานก่อสร้างมีโอกาสได้รับอันตราย
หรืออุบัติเหตุจากการท างานได้ 

-   เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการซ่อมบ ารุงมี
โอกาสได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุจาก
การซ่อมบ ารุงได้ 

 
   4) การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 
   มลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพในข้อ 3) ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ัง

คนงานผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และประชาชนโดยรอบโครงการ โดยเส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายด้วย
วิธีต่างๆ เช่น ระยะเวลาในการได้รับระดับเสียงดัง การสัมผัสทางความรู้สึก (ในด้านผลกระทบต่อ
สุขภาพจิต) ท้ังนี้ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสมลพิษ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณ
ท่ีได้รับ  

 
   5) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงานและสภาพการ

ท่างานในท้องถิ่น 
   ระยะก่อสร้าง อาจส่งผลให้การค้าขายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตามมี

โอกาสเกิดผลกระทบทางลบในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ส่วนระยะด าเนินการ 
กิจกรรมบ ารุงรักษาของ กฟผ. จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่น  

 
   6) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 
   กิจกรรมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่-ล าภูรา ส่วนท่ี

พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) นั้น จะใช้ก าลังคนสูงสุดไม่เกิน 20 คน โดยท่ีจะไม่มีการสร้าง
บ้านพักคนงานและห้องสุขาในพื้นท่ีศึกษาและในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และกิจกรรมการก่อสร้าง
ในช่วงท่ีผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) จะใช้ระยะเวลาไม่นาน ดังนั้น ผู้รับเหมาจะเช่าบ้านในระยะสั้น ไม่มี
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การสร้างชุมชนแรงงานขึ้นภายในท้องถิ่น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและ
ชุมชน  

   7) การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความส่าคัญและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
   จากการตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนโบราณสถาน ของส านักโบราณคดี กรม

ศิลปากร พบว่า พื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีศึกษาไม่มีแหล่งโบราณสถานแต่อย่างใด 
 
   8) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่ม

ใดกลุ่มหน่ึง 
   การด าเนินงานของโครงการท้ังในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ คาดว่าจะ

ไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ เป็นต้น เนื่องจากพื้นท่ีการก่อสร้างฐานรากและ  
โครงเสาไฟฟ้าอยู่ห่างจากชุมชน และไม่มีชุมชนคนงานก่อสร้างในพื้นท่ี  

 
   9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
   สถานบริการสาธารณสุขท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีศึกษา คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

ต าบลบ้านทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ห่างจากพื้นท่ีศึกษาป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) ประมาณ 4.5 กิโลเมตรโดยมีเจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ 1 คน นักวิชาการสาธารณสุข  
1 คน และเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 คน 

 
 

5.5.2 การก่าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
 จากผลการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบ สามารถสรุปขอบเขตการศึกษาผลกระทบ  

ทางสุขภาพ ส าหรับโครงการปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์ กระบี่ -ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่าน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) โดยมีสิ่งคุกคามสุขภาพ และจ าแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้ดังนี้ 

 กลุ่มผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 
1) ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากโครงการ  
2) คนงานก่อสร้าง / ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ   
3) เจ้าหน้าท่ี กฟผ. หน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 

 ส าหรับการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจจะเป็นสิ่งคุกคามสุขภาพ ซึ่งรวมถึงอันตรายท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการนั้นๆ ท่ีปรึกษาได้พิจารณาครอบคลุมกิจกรรมท้ังในระยะ
ก่อสร้าง และระยะด าเนินการ สรุปสิ่งคุกคามสุขภาพได้ดังนี้ 

 
 (1)  ระยะก่อสร้าง 

 ประเด็นที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่ 
- การก าเนิดและการปล่อยของเสียจากบ้านเช่าคนงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอย และน้ าเสีย 

กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ ประชาชน 
- เสียงจากการก่อสร้าง กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ประชาชน และ คนงาน

ก่อสร้าง 
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- โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างกลุ่มที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ คนงาน
ก่อสร้าง 

- โอกาสการแพร่กระจายของโรคจากชุมชนแรงงาน จากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่น
กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ ประชาชน 
 (2)  ระยะด่าเนินการ 

 ประเด็นที่อาจเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่  
- โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการซ่อมบ ารุงและดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯกลุ่มท่ีคาดว่าจะ

ได้รับผลกระทบได้แก่เจ้าหน้าท่ี กฟผ. หน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 

5.5.3 การประเมินผลกระทบหรือการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ (Assessment) 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบ  

ขอบเขตท่ีผลกระทบจะไปถึง ระยะเวลาและความถี่ท่ีจะเกิดผลกระทบ ซึ่งขั้นตอนการประเมินผลกระทบ  
ทางสุขภาพ ประกอบด้วย 

- การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
- การประเมินและจัดระดับความส าคัญของผลกระทบ 

  หลังจากท่ีได้ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงน าผลไปจัดระดับความส าคัญและ
ก าหนดมาตรการในการลดผลกระทบต่อไป 

 
 5.5.3.1 วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบ 
  ท่ีปรึกษาใช้วิธีการในการประเมินผลกระทบ โดยผสมผสานหลักการตามแนวทาง

ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(พิมพ์ครั้งท่ี 4 มิถุนายน 2554) และการใช้วิธี Health Risk Matrix เพื่อระบุนัยส าคัญของผลกระทบต่อ
สุขภาพของชุมชน และสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 

   เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามแนวทางของ สผ.,มิถุนายน 2554 
นั้น จะพิจารณาจากตารางที่ 5.5.3-1 ส่วนการประเมินนัยส าคัญของผลกระทบ จะประยุกต์ใช้วิธี Health 
Risk Matrix โดยพิจารณาจากโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา 
(Severity of consequence) ตามกิจกรรมของโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ
แบ่งเป็นสองกลุ่มหลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะมีความแตกต่าง
กันของลักษณะการได้รับสัมผัส ขนาดและความไวต่อการได้รับผลกระทบ ดังนั้นเกณฑ์ในการจัดระดับการ
สัมผัสหรือโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบ และระดับผลกระทบของประชาชนและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึง
แตกต่างกัน รวมท้ังลักษณะของสิ่งคุกคามสุขภาพก็แตกต่างกันในแต่ละปัจจัย เกณฑ์ในการประเมินความ
เสี่ยงด้านสุขภาพจึงแบ่งได้ดังนี้ 

(1) การประเมินระดับความเข้มข้นการสัมผัสด้าน เสียง ของประชาชนท่ัวไป จะใช้
เกณฑ์และแนวทางการประเมินตามตารางที่ 5.5.3-2  ส าหรับการประเมินระดับการสัมผัสด้านเสียงของ
ผู้ปฏิบัติงานจะใช้เกณฑ์ตามตารางที่ 5.5.3-3 
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(2) ประมาณระดับความถี่ ท่ีได้รับสัมผัสของท้ังประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ใช้เกณฑ์
ในตารางที่ 5.5.3-4 

(3) เกณฑ์การจัดโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบหรือโอกาสสัมผัส (Likelihood) จะ
ใช้ข้อมูลตาม (1) ระดับความเข้มข้นการสัมผัส และ (2) ความถี่การสัมผัส  ดังแสดงในตารางที่ 5.5.3-5 

(4) ผลกระทบต่อสุขภาพและระดับผลกระทบจากมลพิษ ส าหรับประชาชน ดังแสดง
ในตารางที่ 5.5.3-6 ผลกระทบต่อสุขภาพและระดับผลกระทบจากมลพิษ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน แสดงใน
ตารางที่ 5.5.3-7 

(5) น าค่าโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบหรือโอกาสสัมผัสตามข้อ (3) และระดับ
ผลกระทบตามข้อ (4) มาเข้าในตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)  ดังตารางที่ 
5.5.3-11 และอ่านผลระดับความเสี่ยงตามตารางที่ 5.5.3-12 

(6) ส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพตามปัจจัยอื่นๆ ท่ีไม่สามารถได้จากการตรวจวัด จะใช้
เกณฑ์ในการประเมินโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามตารางที่ 
5.5.3-8ถึง5.5.3-10และน ามาเข้าตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอ่านผลระดับความเสี่ยง ตาม
ตารางที่ 5.5.3-11 และ ตารางที่ 5.5.3-12 
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ตารางที่ 5.5.3-1  เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ลักษณะของผลกระทบ ค่าจ่ากัดความ 
ขนาด - โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจากผลกระทบทางสุขภาพในทางลบท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงมากหรือไม่  ความรวดเร็วในการเปล่ียนแปลงหรือการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน การเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกินขีดความสามารถของ
ท้องถิ่นที่จะจัดการได้หรือไม่ การเปล่ียนแปลงนั้นเกินค่าที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ขอบเขตทางภูมิศาสตร์ - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขยายวงออกไปเพียงใด (ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือ
ระดับโลก) หรือขยายไปสู่พื้นที่ที่มีความส าคัญหรือไม่ (เช่น พื้นที่สงวนหรือ
อนุรักษ์ เป็นต้น)  

ระยะเวลาและความถี่ - ความยาวของเวลาที่เกิดผลกระทบและลักษณะของการเกิดผลกระทบ เช่น 
เกิดเป็นช่วงๆ หรือเกิดการต่อเนื่อง 

ผลกระทบสะสม - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะท าให้ผลกระทบเดิมที่มีอยู่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อ
พิจารณาว่าผลกระทบจะสะสมเกินกว่าระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ความเสี่ยง - โอกาสที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น 
ความส่าคัญทางด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม 

- ระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชมุชนหรือโครงสร้าง
ทางสังคม 

ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ 

- การกระจายผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะที่มีลักษณะทาง
ประชากรต่างกัน และคนที่เป็นกลุ่มเส่ียง เช่น ชุมชนด้ังเดิม เด็ก ผู้สูงอายุ สตรี
มีครรภ์ เป็นต้น 

ความไวของชุมชน - ประชาชนมีความรู้สึกที่ไวหรือตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากน้อย
เพียงใด เคยมีปัญหาลักษณะที่คล้ายกันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วในพื้นที่นี้หรือไม่ 
มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรที่มีการเคล่ือนไหวในประเด็นเหล่าน้ีหรือไม่ 

การฟื้นคืนสภาพเดิม - ต้องใช้เวลาในการลดผลกระทบหรือเวลาในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิม ทั้งโดย
มนุษย์หรือธรรมชาติเป็นผู้ลดผลกระทบเป็นเวลานานมากน้อยเพียงใด 

ค่าใช้จ่าย - ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้จ่าย ต้องใช้เงิน
เพื่อการลดผลกระทบในทันทีหรือไม่ 

ศักยภาพ 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ศักยภาพปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบทาง
สุขภาพเป็นอย่างไร รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่สามารถรองรับได้
หรือไม่ รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดการกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

ผลกระทบในทางบวก 
หรือประโยชน์ 

- โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกหรือไม่ อย่างไรโครงการสนับสนุน
ในด้านคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที่ 5.5.3-2    ระดับการรับสัมผัส ของประชาชนทั่วไป ส่าหรับน่้าเสียและเสียง 

ระดับการรับ
สัมผัส 

น่้าเสีย เสียง 

1 ความเข้มข้นมลพิษ/ค่า BOD < 10% 
ของค่ามาตรฐาน 

ระดับเสียง < 50% ของค่ามาตรฐาน 
 

2 ความเข้มข้นมลพิษ/ค่า BOD 10 - 
50% ของค่ามาตรฐาน 

ระดับเสียง 50 - 79% ของค่ามาตรฐาน 
 

3 ความเข้มข้นมลพิษ/ ค่า BOD> 50 - 
100% ของค่ามาตรฐาน 

ระดับเสียง 80 - 100% ของค่ามาตรฐาน 
 

4 ความเข้มข้นมลพิษ/ ค่า BOD>100 - 
120% ของค่ามาตรฐาน 

ระดับเสียง >100 - 120% ของค่ามาตรฐาน 
 

5 ความเข้มข้นมลพิษ/ ค่า BOD> 120% 
ของค่ามาตรฐาน 

ระดับเสียง > 120% ของค่ามาตรฐาน 

หมายเหตุ :  ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ผิวดิน 

 ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 
ตารางที่ 5.5.3-3 ระดับการรับสัมผัส ของพนักงานในโครงการ (เสียง) 

ระดับสัมผัส นิยาม 
1. ไม่ได้รบัสัมผัส ระดับเสียงของสถานที่ท างาน < 10% TWA 
2. น้อย การสัมผัสเสียง ของผู้ปฏิบัติงาน < 50% TWA 
3. ปานกลาง การสัมผัสระดับเสียงของผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง 50 - 100% TWA 
4. สูง การสัมผัสระดับเสียงเสียง ของผู้ปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ TWA หรือสัมผัสที่ 

ความเข้มข้นสูงกว่าค่า TWA แต่ไม่บ่อย 
5. สูงมาก การสัมผัสระดับเสียงของผู้ปฏิบัติงานสูงกว่าค่า TWA บ่อยๆ 
หมายเหตุ :TWA 8 hr  ระดับเสียง ไม่เกิน  90 เดซิเบล(เอ)  
ที่มา : ดัดแปลงจาก Air sampling instruments for evaluation of atmospheric contaminants, Beverly S.Cohen, Charles S. McCammon, Jr., 

Editors, 9thEdition, Kemper woods center, Cincinnati, Ohio. 2001. 
 กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ.2549 
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ตารางที่ 5.5.3-4 เกณฑ์การประมาณความถีก่ารได้รับสัมผัส 

ระดับความถี ่ ความถี่การได้รับสมัผัส 
1 – นานๆ ครั้ง สัมผัส 1 – 2 ครั้ง ในหลายปี 
2 – ไม่บ่อย สัมผัส 2 – 3 ครั้ง ทุกปี 
3 – บ่อย 1 – 2 ครั้ง ทุกเดือน 
4 – บ่อยๆ 1 – 2 ครั้ง ทุกสัปดาห์ 
5 –ประจ า ทุกวันเป็นปกติ ทั้งต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง 
 

ตารางที่ 5.5.3-5  การจัดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/การสัมผัส (Likelihood) 

ระดับความถี ่
ระดับความเข้มข้น โอกาสการสมัผัส 

1 2 3 4 5 คะแนน ผล ระดับ 
1 1 2 3 4 5 1 ถึง 5 ไม่ได้รับสัมผัส (1) 
2 2 4 6 8 10 6 ถึง 8 น้อย (2) 
3 3 6 9 12 15 9 ถึง 15 ปานกลาง (3) 
4 4 8 12 16 20 16 ถึง 20 สูง (4) 
5 5 10 15 20 25 21 ถึง 25 สูงมาก (5) 

 

ตารางที่ 5.5.3-6  เกณฑ์การพิจารณาการจัดระดับผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไป เม่ือเป็น
มลพิษทางน่้า หรือเสียง 

ระดับ
ผลกระทบ 

นิยาม 

1  ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและแหล่งน้ า 
 ไม่มีผลกระทบต่อการได้ยิน 

2  มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ าของชมุชนเล็กน้อย 
 มีผลกระทบต่อการได้ยินเสียงบา้งเล็กน้อย 

3  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าโดยเฉพาะการบริโภค 
 มีการได้ยินเสียงรบกวนเป็นคร้ังคราว 

4  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าชุมชนทัง้การบริโภค – อุปโภค 
 มีเสียงรบกวนต่อความเป็นอยู่และการพักผ่อนมาก, อาจท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยิน

ชั่วคราว 
5  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ ารุนแรง ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภค – บรโิภค 

 มีเสียงรบกวนการพักผ่อนและความเป็นอยูต่ลอดเวลา,มีโอกาสสูญเสียการได้ยินถาวร 
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ตารางที่ 5.5.3-7  เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

นิยาม 

1 เท่าที่ทราบไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่จ าเป็นต้องมีการรักษา ไม่มีการป่วย  
ที่ต้องลางาน 

2 
 

มีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย หายได้แต่อาจมีผลสืบเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องรักษาทางการ
แพทย์ เมื่อป่วยมักไม่มีการลางาน 

3 มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงที่หายได้ แต่ได้รับการรักษาจึงจะหาย มักมีการขาดงานหรือ 
ลาป่วย 

4 มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องได้รับการปรับตัวเพื่อใช้
ชีวิตแบบใหม่ 

5 เสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยโดยไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
 
ตารางที่ 5.5.3-8  เกณฑ์การวิเคราะห์โอกาสเสี่ยงการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ (Likelihood)   
 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเศรษฐกิจ การจราจร การสาธารณสุข และอื่นๆ 

โอกาสเกิดผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 

(Likelihood) 

คะแนน 
นิยาม 

น้อยมาก 1 มีความเป็นไปได้น้อยมาก ไม่เคยมีหลักฐานว่าเคยเกิดขึ้น และมีมาตรการ
ลดผลกระทบ 

น้อย 2 มีความเป็นไปได้น้อย มีข้อมูลแสดงถึงแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น แต่ยังไม่มี
รายงานการเกิดขึ้นที่ชัดเจน มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบรองรับ 

ปานกลาง 3 มีความเป็นไปได้ปานกลาง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง ในประเทศ
หรือต่างประเทศ จากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มีมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ 

สูง 4 มีความเป็นไปได้สูง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์มากกว่า 1 ครั้ง ในประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศจากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มาตรการป้องกัน 
และลดผลกระทบที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ 

สูงมาก 5 เคยมีเหตุการณ์ก าลังเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการที่เหมอืนกัน และไม่
มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบหรือมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

หมายเหตุ : ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2554 
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ตารางที่ 5.5.3-9 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of consequence)  
  ด้านการเจ็บป่วย 

ระดับผลกระทบ 
(Health Consequence Rating) 

นิยาม 

1  
(น้อยมาก) 

ไม่เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย 
: ไม่เกิดผลกระทบต่อการท างานหรือด าเนินกิจวัตรประจ าวัน, ไม่เกิดการ

เจ็บป่วยในชุมชน 
- ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ 

2 
(น้อย) 

เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเล็กน้อย 
: เกิดผลกระทบต่อการท างานหรือการด าเนินกิจวัตรประจ าวันเล็กน้อย

ผลกระทบที่เกิดขึ้นอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่จ ากัด 
- ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบส่งผลกระทบส่งผลท าให้เกิดโรคเพียงเล็กน้อย 

(เช่น ระคายเคืองผิวหนัง, อาหารเป็นพิษจากแบคทีเรีย) ไม่จ าเป็นต้อง
หยุดงาน ไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น 

3 
(ปานกลาง) 

เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยปานกลาง 
: เกิดผลกระทบต่อการท างานหรือกิจวัตรประจ าวันต่อกลุ่มเส่ียงในชุมชน

เป็นเวลานานอาจต้องมีการหยุดงาน 
      ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพใน    

ระดับที่ไม่รุนแรง (เช่น เสียงดังรบกวน, อันตรายจากท่าทางของการ
ท างาน) 

4 
(สูง) 

เกิดการบาดเจ็บป่วยอย่างถาวรหรือเฉียบพลัน ต้องมีการหยุดงานเป็น
เวลานาน 
- ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ สามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงท าให้เกิดการ

สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือเกิดการตายในกลุ่มคนงานและกลุ่มเส่ียงที่
อยู่ในชุมชน (เช่น อุบัติเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ฯลฯ) 

- เกิดผลกระทบต่อการผลิต กระทบต่องบประมาณในท้องถิ่น 
- เกิดเป็นโรคระบาดกระจายในวงกว้าง 

5 
(สูงมาก) 

ท าให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง (กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบในวง
กว้างหรือพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง) มีการเสียชีวิตเสียค่าใช้จ่ายใน
การฟื้นฟ ู
- ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นสาเหตุท าให้ เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้น  

(เช่น สารเคมี มีความเป็นพิษและท าให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่อยู่
ปนเปื้อนในอากาศ ดิน และน้ า เช่น โลหะหนัก,) 

- มีจ านวนสะสมของกลุ่มเส่ียง 
หมายเหตุ : ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพในระดับโครงการ, กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 2554 
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ตารางที่ 5.5.3-10 เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of Consequence)
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเศรษฐกิจ การจราจร การสาธารณสุข และอื่นๆ 

ระดับ
ผลกระทบ 

ทรัพยากรธรรมชาติ การจราจร สังคมเศรษฐกิจ, กากของเสียความวิตกกังวล ฯ 

1 - ไม่มีการสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค จราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, กากของเสีย
,ไม่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล 

2 - มีการสูญเสียเล็กน้อยด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่าฯลฯ 
- มีผลกระทบเล็กน้อยต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, กากของ
เสีย, อาจมีผลต่อความวิตกกังวลเล็กน้อย 

3 - มีการสูญเสียปานกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- มีผลกระทบปานกลาง ต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจราจร, สังคมเศรษฐกิจ,การสาธารณสุข, กาก
ของเสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตในระดับที่ยังยอมรับได้เนื่องจากมีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ 

4 - มีการสูญเสียมากด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- มีผลกระทบรุนแรง ต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, กากของ
เสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตมากถึงแม้ว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบหรือได้รับการ
ชดเชยแล้ว 

5 - มีการสูญเสียมากเป็นบริเวณกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่าและระบบนิเวศน์
ในน้ า 

- มีผลกระทบรุนแรงมาก และเป็นบริเวณกว้างต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคจราจร, สังคมเศรษฐกิจ,
การสาธารณสุข, กากของเสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตในระดับรุนแรงมากจนอาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต 

 
ตารางที่ 5.5.3-11 ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)  

ความรุนแรงของผลที่เกิดตามมา 
(Severity of consequence) 

โอกาสของการเกิด (Likelihood) 

ระดับผลกระทบ 
(Consequence Rating) 

อันตรายต่อสุขภาพ 
(Health Harm) 

น้อยมาก 
1 

น้อย 
2 

ปานกลาง 
3 

สูง 
4 

สูงมาก 
5 

1 ไม่บาดเจ็บ/ไม่เจ็บป่วย 1 2 3 4 5 
2 บาดเจ็บ/เจ็บป่วยเล็กน้อย 2 4 6 8 10 
3 บาดเจ็บ/ป่วย 3 6 9 12 15 
4 ท าให้เกิดการสูญเสีย/ตาย 4 8 12 16 20 
5 ท าให้เกิดการสูญเสียมาก 

(วงกว้าง) 
5 10 15 20 25 

 ระดับความส าคัญของความเสี่ยง 
ที่มา: ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กระทรวงสาธารณสุข, 2554 
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ตารางที่ 5.5.3-12   ตารางแสดงระดับของความเส่ียงและค่านิยาม 

คะแนนจาก 
Risk Matrix 

ระดับความ
เสี่ยง 

นิยาม 

1 – 3 ต่ า ระดับที่ยอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ไม่ต้องควบคุมความเส่ียง  
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

4 – 9 ปานกลาง ระดับที่ยอมรับได้ ก่อให้เกิดผลกระทบปานกลาง ต้องมีมาตรการป้องกัน
และลดผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเส่ียงเพิ่มขึ้นไปยังระดับที่ยอมรับ
ไม่ได้ อาจมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง 

10 – 16 สูง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ มีผลกระทบอย่างชัดเจน ต้องจัดการความ
เส่ียงเพื่อให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป  ต้องมีมาตรการป้องกันและลด
ผลกระทบ พร้อมต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง 

17 – 25 สูงมาก ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ทันที ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้อาจต้องหยุดหรือปรับเปล่ียน
การด าเนินงาน 

ที่มา: ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กระทรวงสาธารณสุข, 2554 

 
 5.5.3.2 การประเมินและจัดระดับความส่าคัญของผลกระทบ 

จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ กิจกรรมการ
ด าเนินงานของโครงการ รวมท้ังข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และข้อวิตกกังวล ได้น าไปสู่การก าหนดขอบเขตการศึกษาซึ่งสามารถน ามา
ประเมินผลกระทบและจัดระดับความส าคัญ โดยมีประเด็นดังนี้ 

 
  1) ผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพ (ด้านร่างกายและจิตใจ) 

 (1) ระยะก่อสร้าง 
- ผลกระทบต่อชุมชน 
(ก) เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้าง 
(ข) การแพร่กระจายของโรคจากการเข้ามาของแรงงานต่างถ่ิน 
(ค) ปัญหาขยะ น้ าเสียจากท่ีพักคนงาน  
- ผลกระทบต่อคนงานก่อสร้างโครงการ 
(ก) เสียงดังจากการก่อสร้าง 
(ข) การได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท างาน  

(2) ระยะด่าเนินการ 
- ผลกระทบต่อพนักงาน 
(ก) ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการซ่อมบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
โดยผลการประเมินผลกระทบเชิงลบต่อสุขภาพและคะแนนความส าคัญ แสดง

รายละเอียดดังตารางที่ 5.5.3-13 และ 5.5.3-14 



ตารางที่ 5.5.3-13  การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบในระยะกอสราง

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ

1. การใชอุปกรณเครื่องจักรกล เสียงดังหรือเสียง  - ประชาชนที่อยูใกลเคียง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย ไมไดรับสัมผัส (1)  :  ในการกอสรางจะใชเวลาประมาณ 8 ชั่วโมงตอวัน ไมมีผลกระทบ (1) : เสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดเปนชวงเวลาสั้นๆ ต่ํา (1)  -

ตางๆ ไดแก งานกอสรางฐานราก รบกวนจากการกอสราง โครงการ เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เปนระดับเสียงที่เริ่ม โดยทํางานในชวงระยะเวลาระหวาง 08:00 - 17:00 น. จากผลการคาดการณ ไมไดดังตอเนื่องเปนระยะเวลานาน และชุมชนที่ใกลที่สุดจะอยูหาง

ซึ่งประกอบดวย งานขุดหลุม - ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน เปนอันตรายตอระบบการไดยิน (Noise Induced ระดับเสียงของเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ที่ใชในการกอสราง โดยใชสูตร Decay จากกิจกรรมการกอสรางมากกวา 1 กิโลเมตร ดังนั้นเสียงจากการ

งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ Hearing Loss) (WHO, NIOSH) ถาไดยินเกิน 8 ชม. Formulation  พบวาชุมชนที่อยูใกลการกอสรางฐานรากที่สุด อยูหางไปเปน   กอสราง จะไมเพิ่มระดับเสียงปจจุบันที่เปนอยูของชุมชนแตอยางใด

และงานกลบหลุมอัดบดดิน นอกจากนี้ สงผลกระทบตอสุขภาพเชนหัวใจเตนแรง ระยะทางมากกวา 1 กิโลเมตร ดังนั้นเสียงจากการกอสรางจะมีคานอย

อัตราการหายใจเปลี่ยน ความดันโลหิตสูง จนไมทําใหระดับเสียงปจจุบันในชุมชน เปลี่ยนไปอยางมีนัยสําคัญ 

นอนไมหลับ ประสาทหูเสื่อม หูอื้อ  สูญเสียการ ดังนั้นจึงประเมินวา ชุมชนจะไมไดรับสัมผัสมลพิษทางเสียงจากการกอสราง

ไดยินชั่วคราวหรือถาวร  มีผลตอระบบการทรงตัว คิดเปนโอกาสเสี่ยงระดับ 1  

ผลกระทบตอสุขภาพจิต

เกิดความรําคาญ หงุดหงิด เสียสมาธิ มีการ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ สงผลใหเกิดความเครียด

มีประสิทธิภาพในการทํางานลดลง

ผลกระทบดานสังคม

รบกวนการติดตอสื่อสาร   ผลกระทบตอครอบครัว

เสียงดังอาจรบกวนการเรียน การสอนของสถาน

ศึกษาที่อยูใกลเคียง

2. การแพรกระจายของโรคจากการ การแพรกระจายโรค  - ประชาชนที่อยูใกลเคียง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย นอยมาก (1)  :  การกอสรางฐานรากใชเวลาสั้นๆ จํานวนคนงานไมเกิน 20 คน นอย (2) :  เนื่องจากไมมีชุมชนแรงงานขนาดใหญ คนงานมีไมเกิน ต่ํา (2)  -

เขามาของแรงงานตางถิ่น จากแรงงานตางถิ่น โครงการ การขาดการจัดการทางดานสุขาภิบาลในที่พักคนงาน โครงการจึงดําเนินการในลักษณะการจัดหาบานเชาระยะสั้น จึงไมมีชุมชนแรงงาน 20 คน และอยูในชุมชนระยะสั้น ประกอบกับบานเชามีการจัดการ

- ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน กอสราง อาจสงผลใหเปนแหลงเพาะพันธุของพาหะของ การจัดการขยะมูลฝอย และน้ําทิ้งของบานเชา จะไดรับการจัดการภายใตการ ทางดานสุขาภิบาลที่ดี ภายใตการควบคุมขององคการบริหาร

เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ โรคตางๆ ไดแก หนู แมลงวัน ยุง สงผลใหเกิดการระบาด ควบคุมขององคการบริหารสวนทองถิ่นนั้นๆ ดังนั้นจึงไมมีแหลงเพาะพันธุ สวนทองถิ่น  ดังนั้น โรคที่อาจเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมรุนแรง 

ของโรค เชน อุจจาระรวง ไขเลือดออก ไขหวัด ของพาหะนําโรค  โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอจากแรงงานตางถิ่น อยูในพื้นที่จํากัด และรักษาได เชนโรคระบบทางเดินหายใจ 

ไขปวดขอยุงลาย เปนตน หรือแมแตการระบาด จึงมีความเปนไปไดนอยมาก อาหารเปนพิษ เปนตน

ของโรคตางถิ่นที่มาจากชุมชนแรงงาน เชน วัณโรค

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน

ผลกระทบตอสุขภาพจิต

ความวิตกกังวล ความรําคาญ ไมสบายใจ

จากการมีชุมชนแรงงาน

3. ปญหาขยะ น้ําเสียจากที่พักคนงาน กลิ่นเหม็น  - ประชาชนที่อยูใกลเคียง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย นอยมาก (1)  :  ที่พักคนงานจะเปนลักษณะบานเชาในชุมชน ซึ่งจะไดรับ นอย (2) :  ขยะมูลฝอย น้ําเสีย จากบานเชาของคนงานกอสราง ต่ํา (2)  -

พาหะของโรค โครงการ การจัดการขยะ น้ําเสียจากที่พักคนงาน ที่ไมเหมาะสม การจัดการทางดานสุขาภิบาล ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนทองถิ่น จะไดรับการจัดการ ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวน

- ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน หรือการปลอยใหมีขยะตกคางในชุมชนแรงงาน ใหเปนระเบียบ มีการจัดการน้ําเสีย และขยะที่เหมาะสม ดังนั้น โอกาสเสี่ยงที่ ทองถิ่น  ดังนั้นคาดวาจะมีผลกระทบจากขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 

เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ อาจกลายเปนแหลงเพาะพันธุโรคนํามาซึ่งการเจ็บปวย จะเกิดผลกระทบจากปญหาขยะและน้ําเสียจึงมีความเปนไปไดนอยมาก จากที่พักของคนงานกอสรางในระดับนอยหรือต่ํา

และหรือกลิ่นอันไมพึงประสงค ความไมนาดู

ผลกระทบตอสุขภาพจิต

ความวิตกกังวล ความรําคาญ ไมสบายใจ

จากการมีชุมชนแรงงาน

กลุมเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบ
ผลกระทบตอสุขภาพ มาตรการลดผลกระทบตอสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Health Risk Matrix) ระดับของ

ผลกระทบ

ก. ผลกระทบตอชุมชน

กิจกรรมของโครงการ สิ่งคุกคามสุขภาพ
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โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ

กลุมเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบ
ผลกระทบตอสุขภาพ มาตรการลดผลกระทบตอสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Health Risk Matrix) ระดับของ

ผลกระทบ
กิจกรรมของโครงการ สิ่งคุกคามสุขภาพ

ข. ผลกระทบตอคนงานกอสราง

1. การใชอุปกรณเครื่องจักร เสียงดังจากการ คนงานกอสรางที่ใช ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย ปานกลาง (3)  :  กิจกรรมการกอสรางของโครงการที่อาจกอใหเกิดเสียงดังรบกวน นอย (2) : ผลกระทบตอสุขภาพของคนงานไดแก ปานกลาง (6)  - กําหนดใหคนงานสวมอุปกรณปองกันเสียง เชน 

ในการกอสรางตางๆ กอสราง อุปกรณเครื่องจักร เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เปนระดับเสียงที่ พื้นที่กอสราง  ไดแก งานกอสรางฐานราก ซึ่งประกอบดวย งานขุดหลุม งานเท โอกาสที่จะเกิดอาการสูญเสียการไดยินชั่วคราว หูอื้อ ear plug ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานในบริเวณที่มีเสียงดัง

ที่มีเสียงดัง เปนอันตรายตอระบบการไดยิน (Noise Induced คอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก และงานกลบหลุมอัดบดดิน   ซึ่งจากการพิจารณา โดยเสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เปนระดับเสียงที่  - กําหนดใหสับเปลี่ยนคนงานที่ทํางานบริเวณที่มีระดับ

Hearing Loss) (WHO, NIOSH) ถาไดยินเกิน 8 เทียบเคียงการกอสรางฐานรากของสาธารณูปโภค  พบวาระดับเสียงสูงสุดที่เกิดขึ้น เปนอันตรายตอระบบการไดยิน (Noise Induced เสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (เอ) โดยใหทํางานไดวันละไมเกิน 8 

ชั่วโมง สงผลกระทบตอสุขภาพเชน หัวใจเตนแรง จากกิจกรรมตางๆ ในชวงกิจกรรมการกอสรางฐานรากเทากับ 78 เดซิเบล(เอ) Hearing Loss) (WHO, NIOSH) ถาไดยินเกิน 8 ชั่วโมง ชั่วโมง  ตามกฎหมายกําหนด

อัตราการหายใจเปลี่ยน ความดันโลหิตสูง (Canter, 1977)  ซึ่งคิดเปนรอยละ 86.66 ของคามาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให แตระดับเสียงที่ไดรับในชวงกิจกรรมการกอสรางฐานรากเทากับ  - บํารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพดี

นอนไมหลับ ประสาทหูเสื่อม หูอื้อ  สูญเสียการ ลูกจางไดรับตลอดการทํางานในแตละวัน (8 ชม) โดยการสัมผัสอยูในระดับ 78 เดซิเบล(เอ)) ซึ่งคามาตรฐานกําหนดไวที่ 90 เดซิเบล(เอ) อยูเสมอ เพื่อลดระดับเสียง

ไดยินชั่วคราวหรือถาวร ปานกลาง (3) (ตามเกณฑในตารางที่ 5.5.3-3) เมื่อรวมกับความถี่ในการสัมผัส ในเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นระดับเสียงที่ไดรับยังอยูในคา - ตําแหนงที่วางอุปกรณเครื่องจักร ควรอยูในตําแหนงพื้นราบ  

ผลกระทบตอสุขภาพจิต ของคนงานกอสรางที่ตองสัมผัสทุกวัน เปนเวลาสั้นๆ (ระดับ 5 เกณฑในตารางที่ มาตรฐานเสียงในที่ทํางาน ดังนั้นจึงประเมินวาความรุนแรง เพื่อใหตั้งเครื่องจักรไดอยางมั่นคงเพื่อลดความสั่นสะเทือน

เกิดความรําคาญ หงุดหงิด เสียสมาธิ มีการ 5.5.3-4) จึงมีคะแนนความเสี่ยงเทากับ 15 (ตามเกณฑในตารางที่ 5.5.3-5) จะอยูในระดับนอย (2) ที่จะสงผลใหเกิดเสียงดังกระทบ

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ สงผลใหเกิดความเครียด คิดเปนโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง (3)

2. กิจกรรมการกอสราง การไดรับอันตราย คนงานกอสราง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย นอย (2) : การกอสรางโครงการ มีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก สูง (4) : เมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา ปานกลาง (8)  - กฟผ. ตองจดบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุพื่อเปนขอมูลในการคัดเลือก

ทั้งโครงการ หรืออุบัติเหตุ การไดรับอันตราย บาดเจ็บจากการยกของหนัก การขุดเปดหนาดิน การกอสรางฐานราก การติดตั้งเสาโครงเหล็ก การติดตั้งนั่งราน (Consequence) มีผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั้งสองครั้ง แตผลกระทบ บริษัทที่มีมาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

จากการทํางาน การเจ็บปวยจากการทํางาน หรือการสูญเสีย และการรื้อถอน การลากจูงสายไฟฟาและการขึงสาย  จากการทบทวนสถิติ จํากัดอยูในพื้นที่กอสราง ดังนั้นความรุนแรงของผลกระทบ ในระดับสูงเพื่อมากอสรางโครงการ

อวัยวะจากอุบัติเหตุตางๆ การเกิดอุบัติเหตุ ตั้งแตมกราคม 2552 ถึง มิถุนายน 2557 รวม 66 เดือน จาก จึงอยูในระดับสูง (คะแนนเทากับ 4)  - ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโครงการ และเจาหนาที่

ผลกระทบทางสุขภาพจิต โครงการกอสรางระบบสงไฟฟาทั่วประเทศ ที่มีคนงานปฏิบัติงานทั่วประเทศ ความปลอดภัยระดับหัวหนางานขณะปฏิบัติงาน  รวมทั้งทําการอบรม

เกิดความเครียดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ประมาณ 1,000 คนตอป มีสถิติที่เกี่ยวของกับการกอสรางฐานราก และการขึงสาย คนงานในเรื่องการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล โดยจัดใหมี

จากเสียงดัง ความรอน และการออกแรงยกของ ที่ทําใหถึงแกชีวิตจํานวน 2 ราย ดังนั้นอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุที่ถึง การพูดเรื่องความปลอดภัยในตอนเชากอนออกปฏิบัติงาน (morning 

แกชีวิต จึงคํานวณจากจํานวนครั้งของอุบัติเหตุที่ เกิดขึ้นตอเวลาทํางาน talk) ทุกครั้ง

1 ลานชั่วโมง-ทํางาน (man-hours of exposure)  ได ดังนี้  - โครงการตองจัดเตรียมยาสามัญประจําบาน และอุปกรณปฐมพยาบาล

F = (จํานวนครั้งของอุบัติเหตุ x 1,000,000)/ชั่วโมงทํางานของคนงานทั้งหมด ในเบื้องตน

เมื่อ F = อัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ  - ประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทรายขาว

ดังนั้นชั่วโมงทํางานทั้งหมดใน 1 ป = 1,000 x (264 วัน x 8 ชม.)  เพื่อใหการบริการดานการ ปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้น

                                              = 2,112,000 ชั่วโมง กับคนงาน หรือจากกิจกรรมกอสราง

จากสถิติภายใน 66 เดือน หรือ 5.5 ป ดังนั้นคิดเปนชั่วโมงทํางานของคนงาน  - ตองเขมงวดใหคนงานทุกคนสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้ง

ทั้งหมด 11,616,000 ชั่วโมง ที่เขาพื้นที่กอสราง เชน หมวกนิรภัย  รองเทา safety เปนตน

ดังนั้น    F =  (2 x 1,000,000)/11,616,000  - ปดประกาศแจงหมายเลขสายดวน หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอในกรณี

               = 0.17 ครั้งตอ1 ลานชั่วโมง-ทํางาน พบเห็นเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติของระบบโครงขายไฟฟาของ 

ดังนั้นอัตราความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุที่ทําใหถึงแกชีวิตเทากับ 0.17 ครั้งตอ โครงการใหประชาชนทราบ

1 ลานชั่วโมงทํางาน ซึ่งเปนเหตุการณที่เกิดขึ้นไดยาก ดังนั้นโอกาสเสี่ยงจึงอยู

ในระดับนอย
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ตารางที่ 5.5.3-14  การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบในระยะดําเนินการ

ระดับ

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/ระดับการรับสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ ของผลกระทบ

ผลกระทบตอพนักงานในโครงการ

1. การปฏิบัติงานในกิจกรรม การเกิดอุบัติเหตุ  - พนักงานในโครงการ การไดรับบาดเจ็บ เจ็บปวยจากการทํางาน นอยมาก (1) : ในระยะดําเนินการ มีเพียงกิจกรรมการซอมบํารุงตรวจสอบ นอย (2) : กิจกรรมการตรวจสอบและการบํารุงรักษาไมกอให ต่ํา (2)  -

การซอมบํารุงรักษาระบบ จากการทํางาน ที่ปฏิบัติงาน ทั้งที่เกิดจากความประมาทหรือความไมปลอดภัย และดูแลรักษาระบบโครงขายไฟฟาฯ เทานั้น ซึ่งไมพบวามีเหตุการณอุบัติเหตุ เกิดการเจ็บปวย หรือมีโอกาสเกิดการบาดเจ็บเพียงเล็กนอย  

โครงขายไฟฟา เชน การทํางานไมถูกวิธี ความไมชํานาญในการใช ในการบํารุงรักษาแตอยางใด อีกทั้งพนักงานตองสวมใสอุปกรณปองกัน เทานั้น ดังนั้นระดับความรุนแรง (Consequence) จึงอยูในระดับ

เครื่องจักร  เปนตน อันตรายสวนบุคคลใหเปนไปตามระเบียบการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  นอย (คะแนนเทากับ 2) 

ฉบับที่ 88 วาดวย อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล พ.ศ. 2544

โดยที่ระเบียบ กฟผ. ฉบับที่ 88 นี้ นอกจากจะกําหนดใหผูปฏิบัติงานใชหรือ

สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาในขณะ

ปฏิบัติงานที่เสี่ยงตออันตรายอยางเครงครัดแลว ยังกําหนดใหตองจัดเก็บ 

และบํารุงรักษา ใหอุปกรณฯสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการตรวจสอบ ทดสอบ ประเมินการใชหรือสวมใส 

บันทึกขอมูล เปนระยะๆตามความเหมาะสม และอบรมหรือใหความรูเกี่ยวกับ

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหแกผูปฏิบัติงาน ดังนั้นโอกาส

เสี่ยงการเกิดผลกระทบ (Likelihood) จึงอยูในระดับนอยมาก (คะแนนเทากับ 

1) 

มาตรการลดผลกระทบตอสุขภาพผลกระทบตอสุขภาพ
ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ  (Health Risk Matrix)กลุมเสี่ยงที่คาดวา

จะไดรับผลกระทบ
กิจกรรมของโครงการ สิ่งคุกคามสุขภาพ
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการปรบัปรงุระบบโครงข่ายไฟฟา้ 115 กิโลโวลต์ กระบี-่ล าภูรา (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  
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5.6 สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมท้ังสิ้น 18 ปัจจัย สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการของโครงการท่ีมีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5.6-1 

ตารางที่  5.6-1   ระดับผลกระทบของโครงการที่มีต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมแต่ละปัจจัย 

ปัจจัย 
ระดับผลกระทบ 

ระยะกอ่สรา้ง ระยะด่าเนินการ 
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 0 0 
1.2 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 0 0 
1.3 อุตุนิยมวิทยา 0 0 
1.4 อุทกวิทยาน้ าผิวดิน 0 0 
1.5 คุณภาพน้ าผิวดิน 0 0 
1.6 ทรัพยากรดินและการชะลา้งพังทลายของดิน 0 0 
2. ทรัพยากรด้านชวีภาพ 
2.1 ทรัพยากรป่าไม ้ -1 0 
2.2 ทรัพยากรสัตว์ปา่ -1 +1 
2.3 นิเวศวิทยาทางน้ า 0 0 
3. คุณค่าการใชป้ระโยชนข์องมนุษย ์
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 0 0 
3.2 สาธารณปูโภค-สาธารณูปการ 0 +1 
3.3 การคมนาคมขนสง่ 0 0 
3.4 พลังงาน 0 +2 
3.5 การผลิตและการบรกิารท่ีส าคัญ 0 0 
4. คุณค่าคุณภาพชวีิต 
4.1 เศรษฐกิจสังคม 0 0 
4.2 ทัศนียภาพและการท่องเท่ียว 0 0 
4.3 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งส าคญัทางประวัติศาสตร์ 0 0 
5. การประเมินผลกระทบด้านสขุภาพ   

ผลกระทบต่อชุมชน   
- เสียงดงั 
- การแพร่กระจายของโรคจากแรงงานต่างถิ่น 
- ขยะน้ าเสียจากท่ีพกัคนงาน 

-1 
-1 
-1 

0 
0 
0 

ผลกระทบต่อผู้ปฏบิัติงาน   
- เสียง 
ความเสีย่งการเกิดอบุัติเหต ุ

 -2  
-3 

0 
-1 

หมายเหตุ    ผลกระทบทางบวก  หมายถึง กิจกรรมที่จะด าเนินการหรือผลจากการพัฒนาโครงการก่อใหเ้กดิผลดีหรือเปน็ประโยชน์ 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ในพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกลเ้คยีง 

ผลกระทบทางลบ   หมายถึง กิจกรรมทีจ่ะด าเนนิการหรือผลจากการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อสภาพทรพัยากร 
สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ชองมนุษย์ในพื้นท่ีโครงการและบรเิวณใกล้เคียง 

   ระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบที่พิจารณาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ 
     -  ผลกระทบระดับสูง (ระดับ 3 ) 
     -  ผลกระทบระดับปานกลาง (ระดับ 2 )  
     -  ผลกระทบระดับต่ า  (ระดับ 1) 
     -  ไม่มีผลกระทบ (ระดับ 0) 

ค่าระดับผลกระทบด้านสุขภาพ ใช้เกณฑ์ประเมิน Health Risk Assessment Matrix (ตารางท่ี 5.5.3-12) แต่เมื่อน ามาสรุปผลรวมกับ
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้านอื่น จึงปรับตัวเลขการน าเสนอให้สอดคล้องกับเกณฑ์ระดับความรุนแรง 4 ระดับ ดังกล่าวข้างต้น 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ( IEE)    
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
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บทที่ 6 
แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

 
 จากการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ของ
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
ซึ่งมีระยะทาง 360 เมตร โดยมีพื้นที่ศึกษาครอบคลุมระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟา รวมระยะหัวทายสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) อีกดานละ 500 เมตร พบวาการ
กอสรางและดําเนินงานโครงการ จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางมี
นัยสําคัญ หรืออาจเกิดผลกระทบในระดับตํ่าถึงตํ่ามาก ทั้งนี้เนื่องจากโครงการนี้มีระยะทางสวนที่พาดผานพื้นที่
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปนระยะทางส้ันๆ และบริเวณพื้นที่ใกลเคียงไมปรากฏวามีทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่มีลักษณะออนไหวตอผลกระทบ ประกอบกับกิจกรรมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการที่
อาจสงผลกระทบดานส่ิงแวดลอม มีเพียงการรื้อเสาเกาออก การกอสรางฐานรากเสาไฟฟา การขึงสายไฟ และ
การปฏิบัติงานดูแลบํารุงรักษาระบบสงไฟฟา ซึ่งการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีแนวทางในการ
กอสรางและดําเนินงานที่พยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมใหมากท่ีสุดเทาที่เปนไปได 
โดยการใชเสนทางที่มีอยูเดิมในการขนสงวัสดุอุปกรณและการเขาถึงพื้นที่ดําเนินงาน (Access Road) เทาที่
จําเปนในแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเดิม 
 อยางไรก็ตามเพื่อใหการพัฒนาของโครงการไมกอใหเกิดผลกระทบทางลบเลย หรือเกิดผลกระทบนอย
ที่สุดเทาที่เปนไปได กฟผ.จึงกําหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั้งในระยะกอสราง
และระยะดําเนินการ และแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมในระยะการกอสรางและดําเนินงานโครงการ และให 
ถือปฏิบัติโดยเครงครัด ประกอบดวย แผนปฏิบัติการท่ัวไป และแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมดานตางๆ รวม 
9 แผน ไดแก  

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป 
2. แผนปฏิบัติการดานเสียง 
3. แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน  
4. แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
5. แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม  
6. แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 
7. แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 
8. แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 
9. แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ( IEE)    
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6.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
อยางเครงครัดพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) ตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(สผ.) กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี 
ทุก 6 เดือน โดยใหเปนไปตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมของ สผ. 
 2) หากมีความจําเปนตองปรับปรุงถนนเพื่อขนสงอุปกรณกอสราง จะตองปรับปรุงจากเสนทางที่มี 
อยูเดิมใหเปนถนนชั่วคราวและเปนเสนทางลําลอง (Access Road) โดยหลีกเลี่ยงการกอสรางหรือตัดเสนทาง
ใหมโดยไมจําเปน 
 3) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบ/กอสราง/ดําเนินการ การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) จะตองนํารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอมไปควบคุมการ
ทํางานของบริษัทผูรับจางและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 4) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหาสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะตองดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้นโดยเร็ว และหากเกิด
เหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
จะตองแจงใหจังหวัดกระบ่ี กรมปาไม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
โดยเร็ว เพื่อจะใหความรวมมือในการแกไขปญหาดังกลาว 
 5) หาก การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ และ/หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตลอดจนการดําเนินการซึ่งแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบแลว  
ใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) แจงใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรือ
อนุญาตดําเนินการ ดังนี้ 
  5.1) หากหนวยงานผูอนุมั ติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอ
ส่ิงแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนที่ไดรับความ
เห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในกฎหมาย
นั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการเปล่ียนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไวใหสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อทราบ 
  5.2) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบตอ
สาระสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรือ
อนุญาต จัดสงรายงานเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (คชก.) ชุดท่ี
เก่ียวของ ใหความเห็นประกอบกอนดําเนินการเปลี่ยนแปลงดังกลาว  
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 6) หากยังมีประเด็นปญหาขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนินโครงการ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว และจะตองไมยินยอมใหราษฎรในพื้นที่หรือ
บริเวณใกลพื้นที่เขาครอบครองทํากินในพื้นที่แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
 
6.2 แผนปฏิบัติการดานเสียง  
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา จะทําการรื้อเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการ
กอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน สําหรับพื้นที่ใกลเคียงในระยะจากกึ่งกลางแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จะกอสรางเสาใหม 
ในตําแหนงใหมขึ้นอยูกับระยะหางของเสาที่ออกแบบ จํานวน 2 ตน (ดานละ 1 ตน) กิจกรรมการกอสรางของ
โครงการท่ีอาจกอใหเกิดเสียงดังรบกวนสัตวปาและชุมชนท่ีอยูใกลเคียงพื้นที่กอสรางไดแก งานกอสรางฐานราก 
ซึ่งประกอบดวย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก และงานกลบหลุมอัดบดดิน กิจกรรม
ดังกลาวอาจจะสงผลกระทบดานเสียงที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตวปา คือ อาจทําใหสัตวปาต่ืนตกใจและหนี
ออกจากพื้นที่ แตเนื่องจากสัตวปาที่สํารวจพบเปนชนิดท่ีสามารถปรับตัวไดดีและสวนใหญเปนจําพวกนก
ประกอบกับการกอสรางฐานรากเสาไฟฟาใชระยะเวลาส้ันๆ สูงสุดไมเกิน 12 วัน/ตน อีกท้ังระดับเสียงที่ประเมิน
ไดมีระดับลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นและที่ระยะ 200 เมตรจากแหลงกําเนิดเสียงจะไมไดรับผลกระทบดาน
เสียงจากการกอสรางแตอยางใดดังนั้นผลกระทบดานเสียงตอทรัพยากรสัตวปาจะอยูในระดับตํ่า 
 

2) วัตถุประสงค  
เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานเสียง อันเนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมการ

กอสรางของโครงการ 
 

3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่กอสรางโครงการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา ในพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่กอสรางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัวทายจากพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ออกไปดานละ 500 เมตร 
 

4) วิธีดําเนินการ 
4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 (1) ระยะกอสราง 
    - ดําเนินกิจกรรมการกอสรางชวงเวลากลางวัน  โดยเริ่มหลัง 8.00 น. และหยุดกอนเวลา 
18.00 น.เพื่อลดการรบกวนสัตวปา 

(2) ระยะดําเนินการ 
 - 
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4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

    -   ทําการตรวจวัดระดับเสียง 2 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    (ก)  ดัชนีตรวจวัด : 
     -  ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq (24))  
     -  คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax)   
     -  คาระดับเสียงที่เปอรเซนไทตที่ 90 (L90) 
    (ข)  สถานีตรวจวัด 
     -   สถานีที่ 1 บริเวณปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) พิกัด 0526492E 0859994N 
     -   สถานีที่ 2 บริเวณบานหวยลึก พิกัด 0527433E 0858327N 
     แสดงในรูปที่ 6.2-1 
    (ค)  วิธีการตรวจวัด 
     ดวยเครื่องมือ Precision Integrating Sound Level ที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร
จากระดับพื้นดิน 

 (2) ระยะดําเนินการ 
 -  
 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                          ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  - 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                         ระยะกอสราง : ตรวจวัดเสียงจํานวน 2 ครั้งในชวงที่มีกิจกรรมกอสรางฐานราก
เสาไฟฟาแรงสูงบริเวณใกลเคียงพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
 ระยะดําเนินการ :  - 

 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  ครั้งละ 8,000 บาท/สถานี ติดตามตรวจสอบ 2 สถานี สถานีละ 1 ครั้ง 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 16,000 บาท/ป 

 ระยะดําเนินการ :  - 
  

7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 



รายงานผลก
โครงการปรั

 

 

กระทบสิ่งแวดลอม
รับปรุงระบบโครงขา

เบื้องตน ( IEE) 
ายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา

รูปที่ 6.2-1

  
รา (สวนท่ีพาดผาน

1 สถานีตรว
 

พื้นท่ีปาอนุรักษเพิ

วจวดัเสียง 

ิ่มเติม) 
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8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 
 
6.3 แผนปฏิบัติการดานอุทกวทิยาน้ําผิวดิน  และคุณภาพน้ําผิวดิน  
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต 
กระบ่ี-ลําภูรา(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) จะทําการรื้อเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการ
กอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน และพื้นที่ใกลเคียงในระยะจากกึ่งกลางแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จะทําการกอสรางเสา 
จํานวน 2 ตน (ดานละ 1 ตน) โดยจะมีการขุดโดยใชรถ Backhoe เขารื้อโครงสรางเสาคอนกรีตเดิมและการเปด
หนาดิน และขุดหลุมเพื่อติดต้ังเสาสงไฟฟา กิจกรรมดังกลาวจะไมสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยากรนํ้า แตใน
กรณีที่มีฝนตกชวงที่มีกิจกรรมการกอสรางเสาไฟฟา คาดวาน้ําฝนจะชะลางดินบริเวณพื้นที่กอสราง ลงสูบริเวณ
รองน้ําธรรมชาติบริเวณใกลเคียง  

ทั้งนี้จากผลการศึกษาพบวาแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาชวงที่ตัดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) ไมไดตัดผานลําน้ําแตอยางใด มีเพียงลักษณะพื้นที่ที่เปนรองน้ําธรรมชาติที่จะมีน้ําในเฉพาะชวงฤดูฝน 
ซึ่งอยูหางจากบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ประมาณ 300 เมตร อีกท้ังคลองนาซึ่งเปน
คลองที่อยูใกลเคียงที่สุด อยูหางจากแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) เปนระยะทางมากกวา 500 เมตร ดังนั้นการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาจะไมสงผลกระทบตออุทก
วิทยาน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําผิวดิน  
 

2) วัตถุประสงค  
เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานอุทกวิทยา และคุณภาพน้ําผิวดิน อันเนื่องมาจาก

การดําเนินกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 
 

3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่กอสรางโครงการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา ในพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่กอสรางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัวทายจากพื้นที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ออกไปดานละ 500 เมตร 
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 4) วิธีดําเนินการ 

4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

    -   หลีกเลี่ยงการกอสรางชวงฤดูฝน โดยทําการกอสรางในชวงฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง  
-   ทําการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟาใหอยูในสภาพเดิม 
- เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จตองปลูกพืชคลุมดิน เชน พืชตระกูลถั่วหรือพืชตระกูล

หญาเพื่อคลุมดินบริเวณที่มีการเปดหนาดิน 
(2) ระยะดําเนินการ 

 - 
4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

 -   
 (2) ระยะดําเนินการ 

 -  
 
 5) ระยะเวลาดําเนินการ 

5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                          ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  - 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                          ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
 

 6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสรางโครงการ 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
  

 7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

 8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 
 
6.4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
 

 1) หลักการและเหตุผล 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ 

ปาอนุรักษเพิ่มเติม) จะไมมีการตัดถนนใหมสําหรับเขาไปในพ้ืนที่ดําเนินการ (Access Road) แตจะใชเสนทาง
ที่มีอยูเดิม กิจกรรมท่ีอาจสงผลกระทบตอทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน จึงมีเพียงกิจกรรม 
การรื้อเสาเกา การกอสรางฐานรากของเสาไฟฟาแรงสูง โดยจะมีการตัดฟนตนไมและพืชที่ปกคลุมหนาดิน
บริเวณพื้นที่กอสรางเสาไฟฟาแรงสูง การรื้อเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม จะทําการกอสรางเสาในพ้ืนที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน สําหรับพื้นที่ใกลเคียงในระยะจากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จะทําการกอสรางเสา จํานวน 2 ตน โดย
จะทําการเปดหนาดินขนาดพื้นที่กวางประมาณ 260 ตารางเมตรตอเสา 1 ตน กิจกรรมดังกลาวจะสงผลกระทบ
โดยตรงทางดานกายภาพของดิน และอาจเกิดการชะลางพังทลายของกองดินกรณีที่มีฝนตกและไหลบาผาน
พื้นที่การกอสราง ซึ่งจะทําใหเกิดการสูญเสียดิน  

 
2) วัตถุประสงค  

เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการสูญเสียดิน และการชะลางพังทลายของดิน  
ที่อาจสงผลกระทบตอทรัพยากรน้ําบริเวณใกลเคียง  
 

3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่กอสรางโครงการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา ในพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่กอสรางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัวทายจากพื้นที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ออกไปดานละ 500 เมตร 

 
4) วิธีดําเนินการ 

4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

    -   หลีกเลี่ยงการกอสรางชวงฤดูฝน โดยทําการกอสรางในชวงฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง 
-   หลีกเลี่ยงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพ้ืนที่ดําเนินการ (Access Road) แตให

ใชเสนทางที่มีอยูเดิม  
-   ทําการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟาใหอยูในสภาพเดิม 
-   เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จตองปลูกพืชคลุมดินตามแนวระดับ บนพื้นที่ลาดชัน

ระหวาง 2 – 7 เปอรเซ็นต บริเวณที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา เพื่อคลุมดินบริเวณที่มีการเปดหนาดิน 
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-   ปลูกหญาแฝกตามแนวระดับ พรอมทั้งสรางคันดินกั้นน้ํา (terracing) ขวางความ
ลาดชันของพื้นที่ เพื่อลดความยาวของพ้ืนที่รับน้ําฝนใหส้ันลงบริเวณที่ลาดชันที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา 
ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต (รูปที่ 6.4-1)  

-   ดูแนวหญาแฝกใหไดระดับ และทําการปรับสภาพพ้ืนที่ใหอยูในสภาพเดิมมากท่ีสุด 
    (2) ระยะดําเนินการ  

 - บํารุงรักษาและปลูกหญาแฝกทดแทน กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริเวณ
เสาไฟฟาแรงสูง บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต 
 - บํารุงรักษา และปลูกพืชคลุมดินทดแทน กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บนพื้นที่
ลาดชันบริเวณเสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 

4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

 -   
 (2) ระยะดําเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                          ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
         ระยะกอสราง :  - 

 ระยะดําเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสรางโครงการ 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :    - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
 

7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 
 
 



รายงานผลก
โครงการปรั

 

 

 

กระทบสิ่งแวดลอม
รับปรุงระบบโครงขา

เบื้องตน ( IEE) 
ายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา
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8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 

 
6.5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม 
 
 1) หลักการและเหตุผล 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) กําหนดใหทําการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา โดย
จะทําการรื้อเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการกอสรางเสาในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน  
1 ตน สําหรับพื้นที่ใกลเคียงในระยะจากกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร รวม
ระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จะทําการกอสรางเสา จํานวน 2 ตน (ดานละ 1 ตน) และใชแรงงานคน 
ลากสายตามพ้ืนดิน กอนที่จะทําการขึงสายไฟใหระดับสายไฟตํ่าสุดอยูสูงกวาพื้นดินประมาณ 10 เมตร  ดังนั้น
จึงไมตองตัดฟนหรือโคนตนไมที่อยูตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา ซึ่งอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปา C) ปาชองศิลาและปาชองขี้แรต มีเพียงการตัดก่ิงไม/ยอดไมที่อยูในแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาของ
โครงการ ระยะทาง 360 เมตร และกวาง 50 เมตร ดังนั้นจึงคิดเปนพื้นที่ปาเทากับ 18,000 ตารางเมตรหรือ 
11.25 ไร ปจจุบันราษฎรใชประโยชนเพื่อการทําการเกษตรกรรมปลูกปาลมน้ํามันและยางพารา  ดังนั้น
ผลกระทบตอพื้นที่ปาไม และการสูญเสียทรัพยากรปาไมจากการกอสรางและดําเนินงานของโครงการ จึงอยูใน
ระดับตํ่า   

อยางไรก็ตามในการกอสรางและดําเนินงานของโครงการ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.)จะตองดําเนินการขออนุญาตจากกรมปาไมเพื่อเขาใชประโยชนพื้นที่ ตามมาตรา 13 ทวิ แหง
พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2528 และตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการเขาใช
พื้นที่ฯ (พ.ศ. 2548) โดยเครงครัด และเพื่อเปนหลักประกันวาการกอสรางและดําเนินงานโครงการจะกอใหเกิด
ผลกระทบตอทรัพยากรปาไมในระดับตํ่าที่สุด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีมาตรการและแผนปฏิบัติดานทรัพยากร 
ปาไมของโครงการฯอยางเหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ และเงื่อนไขที่กําหนด   

 
 2) วัตถุประสงค  

-  เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบตอพื้นที่ปาไมและทรัพยากรปาไม จากกิจกรรมการกอสรางและ
ดําเนินงานของโครงการ   

-  เพื่อฟนฟูทรัพยากรปาไมในผืนปาบริเวณใกลเคียง ทดแทนพื้นที่ปาไมและทรัพยากรปาไม 
ที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางของโครงการ  
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3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่กอสรางโครงการโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา ในพื้นที่ปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่กอสรางจากก่ึงกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัวทายจากพื้นที่ 
ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ออกไปดานละ 500 เมตร 
 

4) วิธีดําเนินการ 
4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

    -   กฟผ.ตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคกรของรัฐ 
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548   

-   หลีกเลี่ยงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพ้ืนที่ดําเนินการ (Access Road) แตให
ใชเสนทางที่มีอยูเดิม 

-   กรณีตัดตนไม ตองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่กรมปาไมกําหนด โดย
ประสานงานกับเจาหนาที่กรมปาไมเพื่อทําการตรวจสอบแนวเขตปาไมที่จะดําเนินการตัดฟนใหชัดเจน    

(2) ระยะดําเนินการ 
    - ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวัง มิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณติดตอ
ใกลเคียง หรือตามแนวทางเขาออกใกลเคียงพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม  ถาพบวามีการกระทําอันเปน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม ทาง กฟผ.ตองแจงใหพนักงาน
เจาหนาที่แหงทองท่ีทราบทันที 

4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

  -   
 (2) ระยะดําเนินการ 
   -   

 
5) ระยะเวลาดําเนินการ 

5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                          ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
          ระยะกอสราง :  - 

 ระยะดําเนินการ :  - 
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6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสรางโครงการ 
 ระยะดําเนินการ :  - 

 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :  - 

 ระยะดําเนินการ :  - 
  

7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบี่ ทุก 6 เดือน 

 
6.6 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 
 

 1) หลักการและเหตุผล 
  การปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา จะทําการรื้อเสาเกา แลวกอสรางเสาใหม โดยจะทําการ
กอสรางเสาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 1 ตน สําหรับพื้นที่ใกลเคียงในระยะจากกึ่งกลางแนวเขต
ระบบโครงขายไฟฟาออกไปดานละ 500 เมตร รวมระยะหัวทายอีกดานละ 500 เมตร จะกอสรางเสาใหม 
ในตําแหนงใหมขึ้นอยูกับระยะหางของเสาท่ีออกแบบ จํานวน 2 ตน (ดานละ 1 ตน) จะต้ังอยูบริเวณพื้นที่ 
ซึ่งเปนที่ทํากินของราษฎร มีสภาพเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม เมื่อมีการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟาจะมีการขนสง
ลําเลียงอุปกรณ การขุดเจาะบริเวณพื้นที่กอสรางฐานรากเสาไฟฟา และการลากสายไฟผานพื้นที่ปาไมในเขต
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) กิจกรรมตางๆ ดังกลาว อาจสงผลกระทบดานการสูญเสียพื้นที่เกษตรกรรม 
และการดํารงชีวิตตามปกติของสัตวปา อันเปนผลจากสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทําใหสัตวปา 
ต่ืนตกใจและหนีออกไปจากพื้นที่ หรืออาจมีการลาหรือฆาสัตว โดยคนงานหรือพนักงานของโครงการ ดังนั้น 
จึงจําเปนตองมีมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แมผลกระทบจะเกิดขึ้นในขอบเขตที่จํากัด และ 
เปนผลกระทบชวงเวลาสั้นๆ    
  สวนในระยะดําเนินการของโครงการ จะไมมีกิจกรรมที่ไปรบกวนหรือสงผลกระทบตอสัตวปา
โดยตรง มีเพียงการดูแลและบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟา ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งอาจมีการเขาใกลพื้นที่ปาและไปรบกวนสัตวปาที่อยูบริเวณใกลเคียงบาง แตผลกระทบจะอยูในระดับตํ่ามาก   
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 2) วัตถุประสงค  
เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรสัตวปา ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะ

การกอสรางของโครงการ    
 

3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
พื้นที่กอสรางเสาไฟฟาในพ้ืนที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) รวมพื้นที่กอสรางจากก่ึงกลางแนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัวทายนอกพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) อีกพื้นที่ดานละ 500 เมตร และ
บริเวณที่มีกิจกรรมที่เก่ียวของกับการกอสรางและการลากสายไฟผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)   

 

4) วิธีดําเนินการ 
4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

-   หลีกเล่ียงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพ้ืนที่ดําเนินการ (Access Road) แตใหใช
เสนทางที่มีอยูเดิม 

-   ไมใหมีการกอสรางบานพักคนงานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยเด็ดขาด  
-   หามคนงาน/พนักงานและผูรับเหมากอสราง ลาหรือจับสัตวปาทุกชนิด    
-   ดําเนินกิจกรรมการกอสรางชวงเวลากลางวัน โดยเริ่มหลัง 8.00 น. และหยุดกอนเวลา

18.00 น.เพื่อลดการรบกวนสัตวปา 
(2) ระยะดําเนินการ 

        -    
4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

- 
 (2) ระยะดําเนินการ 

 -  
5) ระยะเวลาดําเนินการ 

5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
                         ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  - 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
        ระยะกอสราง :  - 

 ระยะดําเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสรางโครงการ 
 ระยะดําเนินการ :  - 
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6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
 

7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 
 
6.7 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง  
 

 1) หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมในชวงการกอสรางของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต  
กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตองมีการขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชในการกอสราง และ
การขนสงลําเลียงคนงานเขา-ออกพื้นที่กอสราง ทําใหปริมาณการจราจรบนเสนทางหรือถนนที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น
จากปกติประมาณ 6 คัน/วัน หรือ 12 PCU/ชั่วโมง ซึ่งเปนปริมาณการเพิ่มขึ้นที่นอยมากและไมสงผลกระทบตอ
ความหนาแนนของปริมาณจราจรในพื้นที่ อยางไรก็ตามการขนสงลําเลียงวัสดุอุปกรณกอสรางของโครงการ 
อาจเปนอุปสรรคกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ และอาจมีความเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุได 
มากขึ้น จึงควรมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบดานการคมนาคมขนสง เพื่อใหผลกระทบเกิดขึ้น
นอยที่สุดเทาที่เปนไปได   
 

 2) วัตถุประสงค  
 เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบดานการคมนาคมขนสง รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการสัญจรไปมา

ของประชาชนในพื้นที่ และความเส่ียงดานอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการบรรทุกขนสงลําเลียงของโครงการ 
 

3) พ้ืนที่ดําเนินการ 
เสนทางคมนาคมที่ใชขนสงลําเลียงวัสดุกอสราง และคนงานของโครงการ 
 

4) วิธีดําเนินการ 
4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

-   แจงแผนการกอสรางใหกับหนวยงานและชุมชนท่ีเกี่ยวของ ไดทราบลวงหนาไมนอย
กวา 1 สัปดาห กอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ 
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- การขนสงอุปกรณกอสราง ตองใชเสนทางลําลองที่มีอยูเดิม โดยหลีกเลี่ยงการกอสราง
หรือตัดเสนทางใหม สวนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมใหลําเลียงอุปกรณดวยกําลังคน 

-   กําหนดใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
ของผูรวมทางและตัวพนักงานเอง  

-   ควบคุมน้ําหนักของการบรรทุก เพื่อปองกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร  
- ตรวจสภาพเครื่องยนตรถใหมีสภาพการใชงานไดเปนอยางดีกอนใชงาน  
-   ระมัดระวังการขนสงลําเลียงอุปกรณ  โดยเฉพาะชวงที่ผานพื้นที่ชุมชนใหจํากัด

ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไมเกิน 40 กม./ชม. สวนบริเวณอื่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
-   ตองเรงปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณีที่ไดรับผลกระทบจาก

กิจกรรมการขนสงลําเลียงของโครงการ   
(2) ระยะดําเนินการ 

                   - 
 

4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

 -   
 (2) ระยะดําเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                         ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  - 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
        ระยะกอสราง :  - 

 ระยะดําเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
 

7)  หนวยงานรับผิดชอบ 
 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
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8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 

 
6.8 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  บริเวณพื้นที่ตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) 
ระยะทาง 360 เมตร กวาง 50 เมตร ปจจุบันมีสภาพเปนพื้นที่ใชประโยชนทางการเกษตร เชน การปลูก
สับปะรด สวนพื้นที่ขางเคียงแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาจะใชประโยชนเพื่อการทําสวนปาลมน้ํามันและ 
สวนยางพารา การดําเนินงานดังกลาวของโครงการอาจเปนอุปสรรคหรือทําใหราษฎรท่ีทําสวนปาลมน้ํามันและ
สวนยางพาราบริเวณดังกลาวไดรับผลกระทบบาง แตเนื่องจากเปนพื้นท่ีที่นอยมากเพียง 11.25 ไร เทานั้น และ
ราษฎรยังคงทําการเกษตรกรรมบริเวณใกลเคียงได สําหรับผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมที่คาดวา 
จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นๆ ของโครงการ ไดแก   

- ผลกระทบตอการเดินทาง หรือการสัญจรไปมาของประชาชน จากการบรรทุกขนสงลําเลียง
วัสดุอุปกรณ และคนงาน/ พนักงานของโครงการ ซึ่งจะมีการกีดขวางหรือเปนอุปสรรค 
ในการเดิน และอาจเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนเพิ่มขึ้น โดยคาดวาเปนผลกระทบทางลบระดับ
ตํ่าเนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมีเพียง 6 คัน/ วัน เทานั้น 

- ผลกระทบจากการจางแรงงานตางถิ่น ซึ่งอาจกอใหเกิดปญหาความขัดแยงหรือการทะเลาะ
วิวาท การลักขโมย และความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยที่โครงการจะจัดจาง
แรงงานมากที่สุดเพียง 20 คนเทานั้น และจะใชระยะเวลาชวงส้ันๆ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจึง
อยูในระดับตํ่า 

- ผลกระทบดานการสูญเสียที่ดินทํากินและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปจจุบันใตแนว 
สายสงถูกใชประโยชนเปนพื้นที่เกษตร เชน สับปะรด การกอสรางเสาไฟฟานอกพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จํานวน 2 ตน ตองมีการขยับตําแหนงที่ต้ังเสาเดิมซึ่งจะมีผลตอพื้นที่
ใชประโยชนของเจาของที่ แตเนื่องจากพื้นที่กอสรางเสาไฟฟามีขนาดเพียง 260 ตารางเมตร 
หรือเทากับ 0.16 ไร เทานั้น ผลกระทบดานการสูญเสียที่ดินทํากินและการประกอบอาชีพของ
ครัวเรือนจึงอยูในระดับตํ่า   

  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลว กลาวไดวาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเปนผลกระทบที่มีขอบเขตที่จํากัด 
มีผูที่ไดรับผลกระทบนอยมาก และมักเปนผลกระทบชั่วคราวระยะกอสรางเทานั้น ยกเวนผลกระทบกรณี
สูญเสียที่ดินทํากินและการทําไรสับปะรดบริเวณพื้นที่กอสรางเสาไฟฟา แตขนาดพื้นที่รับผลกระทบนอยมาก  
จึงประเมินวาผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการฯ เปนผลกระทบทางลบระดับตํ่า อยางไรก็ตาม
จากการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของประชาชนและผูนําชุมชนในพื้นที่พบวามี
บางประเด็นที่ทางโครงการควรดูแลเปนพิเศษ เชน ดานส่ิงแวดลอมชุมชน ถนนเขาพื้นที่ทําการเกษตร เปนตน  
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 2) วัตถุประสงค  
เพื่อปองกันและแกไขผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการกอสราง และพัฒนา

โครงการ รวมทั้งเสริมสรางความรูความเขาใจและความมั่นใจของประชาชนในชุมชนทองถิ่นตอการดําเนินงาน
ของโครงการ 

 

 3)  พ้ืนที่ดําเนินการ 
       หมูที่ 1 บานหวยลึก ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบ่ี 
 

4) วิธีดําเนินการ 
4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

     -  ตองแจงแผนการกอสรางใหผูนําทองถิ่นและประชาชนรับทราบลวงหนา โดยแจง
ผานชองทางตางๆ เชน จดหมาย เอกสารติดประกาศ ปายประชาสัมพันธ เปนตน 
     -   ควบคุมดูแลคนงานกอสรางใหอยูในระเบียบวินัย ไมสรางความเดือดรอนใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ 

 -  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมที่เปนการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อส่ิงแวดลอมที่ดีในชุมชน 

 -  ดูแลปรับปรุงถนนที่ใชลําเลียงวัสดุอุปกรณกอสรางในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปา C) ทั้งในชวงการกอสรางและหลังกอสรางแลวเสร็จใหอยูในสภาพเดิม 

 -   จัดใหมีชองทางการรองเรียนกรณีมีปญหาหรือประสบเหตุอันเนื่องจากการกอสราง
ของโครงการ โดยเปดใหมีการแจงเรื่องผานทางจดหมาย โทรศัพท หรือทางอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยเร็ว
ที่สุด 

 สําหรับการดําเนินการกรณีมีขอรองเรียนตอการไดรับผลกระทบจากการกอสรางและ
ดําเนินโครงการ ไดจัดใหมีชองทางในการแจงขอรองเรียน ผานผูนําชุมชน ระบบโทรศัพทสายตรง และเอกสาร
ตางๆ (จดหมาย แฟกซ จดหมายอิเล็กทรอนิกส) โดยมีเจาหนาที่ดูแลและรับเรื่องรองเรียน ในการดําเนินการจะ
ทําการแจงขั้นตอนการดําเนินการตอผูรองเรียนทันทีที่ไดรับเรื่องรองเรียน พรอมกับสงเรื่องรองเรียนใหหัวหนา
หนวยกอสรางในพื้นที่/ฝายปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และรายงานผลการ
ดําเนินการแกไขปญหาแกผูรองเรียนและผูนําชุมชนในพื้นที่ (อาทิ กํานัน  ผูใหญบาน) สําหรับกรณีที่ไม
สามารถจัดการแกไขไดทันที โดยมีความจําเปนตองเตรียมการในดานตางๆ ตองแจงเหตุขัดของแกผูรองเรียน
และผูนําชุมชนรวมทั้งระบุใหทราบถึงแผนการแกไขและกําหนดการแลวเสร็จใหชัดเจน (กลไกการดําเนินงาน
เก่ียวกับขอรองเรียน) แสดงดังรูปที่ 6.7-1 

 
 
 



รายงานผลก
โครงการปรั

 

 

กระทบสิ่งแวดลอม
รับปรุงระบบโครงขา

เบื้องตน ( IEE) 
ายไฟฟา 115 กิโล

รูปที่ 6.7-

โวลต กระบี่-ลําภูรา

1  ขั้นตอนกา

  
รา (สวนท่ีพาดผาน

ารดําเนินกา

 

พื้นท่ีปาอนุรักษเพิ

รกรณมีีเรื่อง

ิ่มเติม) 

งรองเรยีน 
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(2) ระยะดําเนนิการ 

             -   
4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

  -   
 (2) ระยะดําเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                         ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  -  

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
        ระยะกอสราง :  -  

 ระยะดําเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :  - 
 ระยะดําเนินการ :  - 

 
7) หนวยงานรับผิดชอบ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 
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6.9 แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากชุมชนอยูหางจากพ้ืนที่กอสรางมากกวา 500 เมตร ดังนั้นจึงไมเกิดผลกระทบจาก 
เสียงดังของการกอสรางตอชุมชน สําหรับคนงานกอสรางมีโอกาสไดรับอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน 
การบาดเจ็บจากการยกของหนัก เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตองมีการหยุดงาน บางครั้งอาจสงผลกระทบตอการ
ดําเนินงานกอสรางโครงการ ดังนั้นจําเปนตองมีการกําหนดมาตรการเพื่อปองกันผลกระทบที่เกิดขึ้น 
 
 2) วัตถุประสงค  

 เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุจากการทํางานภายในพื้นที่กอสราง การบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับ
คนงานกอสราง 
 
 3)  พ้ืนที่ดําเนินการ 
        พื้นที่กอสรางโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา ในสวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) และพื้นที่กอสรางกึ่งกลางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาและในระยะหัว
ทายจากพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ออกไปดานละ 500 เมตร 
  

4) วิธีดําเนินการ 

4.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

    - กฟผ. ตองจดบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเปนขอมูลในการคัดเลือกบริษัทที่มี
มาตรฐานการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสูงเพื่อมากอสรางโครงการ 
    -  ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโครงการ และเจาหนาที่ความปลอดภัย
ระดับหัวหนางานขณะปฏิบัติงาน รวมท้ังทําการอบรมคนงานในเรื่องการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
โดยจัดใหมีการพูดเรื่องความปลอดภัยในตอนเชากอนออกปฏิบัติงาน (morning talk) ทุกครั้ง 
      -   โครงการตองจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลในเบื้องตน 

-   ประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกลที่สุดสําหรับรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจาก
การกอสรางโครงการ  

-  ประชุมกอนเริ่มงานถึงมาตรการดานความปลอดภัย เพื่อเปนการปองกันการเกิด
อุบัติเหตุจากการทํางานระหวางการปฏิบัติงานรวมทั้งผูที่สัญจรไปมาระหวางการกอสราง 

-   โครงการตองมีมาตรการทางดานความปลอดภัย และจัดใหมีอุปกรณตางๆ  
อยางนอยตามมาตรฐานขั้นตํ่าที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับ
คนงานหรือประชาชน 

-   ในการพิจารณาเลือกผูรับเหมา โครงการควรพิจารณาการจัดการดานความ
ปลอดภัย โดยใหมีขอความดานความปลอดภัยระบุในสัญญาวาจาง 
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-   กวดขันใหพนักงานขับรถขนสงวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลสําหรับการกอสราง
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

-   ตองเขมงวดใหคนงานทุกคนสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้งที่เขาพื้นที่
กอสราง  

-   วางเครื่องจักรอุปกรณบนพื้นเรียบเพื่อลดการเกิดเสียงดังจากความส่ันสะเทือนของ
เครื่องจักร 

-   ปดประกาศแจงหมายเลขสายดวน หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอในกรณีพบเห็น
เหตุฉุกเฉิน หรือส่ิงผิดปกติที่เก่ียวของกับโครงการฯ ใหประชาชนทราบ 
    (2) ระยะดําเนินการ 

- โครงการจะทําการตัดก่ิงไม/ยอดไม เพื่อใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับสายไฟที่ระดับ
ตํ่าสุด ไมนอยกวา 4 เมตร 

    
4.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 (1) ระยะกอสราง 

 สาธารณสุข 
 -  บันทึกสถิติการเจ็บปวยในระหวางการปฏิบัติงานของคนงาน 
  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-  บันทึกสถิติอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในระหวางการกอสราง 
-  บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการกอสรางของโครงการ 

 (2) ระยะดําเนินการ 
 -  
 

5) ระยะเวลาดําเนินการ 
5.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

                       ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง 
 ระยะดําเนินการ :  ตลอดระยะเวลาดําเนินการ 

5.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
        ระยะกอสราง :  ตลอดระยะเวลากอสราง  

 ระยะดําเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ระยะกอสราง :  รวมอยูในคากอสรางโครงการ 
 ระยะดําเนินการ :  - 
6.2) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ระยะกอสราง :  - 
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 ระยะดําเนินการ :  - 
 

7) หนวยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
 

8) การประเมินผล 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) กรมปาไม สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ผูวาราชการจังหวัดกระบ่ี ทุก 6 เดือน 
 
6.10 สรุปงบประมาณคาใชจายในการดําเนนิการตามแผนปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม 

งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอมของโครงการแสดงดัง
ตารางที่ 6.10-1 ประกอบดวย 1)  แผนการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และ 2) แผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม รวมอยูในคากอสรางโครงการ โดยมีแผนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
แสดงดังตารางที่ 6.10-2 

 
6.11 สรุปผลการศึกษา มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) ไดมีการ
พิจารณาปจจัยทรัพยากรส่ิงแวดลอมที่เกี่ยวของ รวม 18 ปจจัย และสามารถกลาวโดยสรุป ไดวา ในระยะ
กอสรางของโครงการคาดวาสงผลกระทบตอทรัพยากรปาไม สัตวปา และดานสาธารณสุข โดยผลกระทบคาด
วาจะเกิดขึ้นในระดับปานกลางในขณะที่ผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอคนงานกอสรางอยูใน
ระดับสูง สวนในระยะดําเนินการคาดวาจะเกิดผลกระทบทางบวก ตอสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ดาน
พลังงานรวมทั้งสัตวปา โดยรายละเอียดมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมแสดงในตารางที่ 6.11-1 ถึงตารางที่ 6.11-4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระยะกอสราง

ปท่ี 1 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 รวม

1.1 แผนปฏิบัติการดานเสียง รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.2 แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยานํ้าผิวดิน  และคุณภาพนํ้าผิวดิน รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.3 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม 
้

รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.6 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.7 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม รวมอยูในคากอสราง - - - -

1.8  แผนปฏิบัติดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย รวมอยูในคากอสราง - - - -

รวมงบประมาณแผนปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม - - - - -

2.1 แผนการติดตามตรวจสอบดานเสียง 16,000 - - - 16,000

2.2 แผนการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - -

รวมงบประมาณแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 16,000 - - - 16,000

รวมงบประมาณสําหรับการจัดการดานสิ่งแวดลอม 16,000 - - - 16,000

ระยะกอสราง

ปท่ี 1 ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ป เลม

จัดทํารายงานฯ โดยมีเน้ือหาในรายงานดังน้ี 2 2 2 2 3 8

1.1 แผนปฏิบัติการดานเสียง - - - - -

1.2 แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยานํ้าผิวดิน  และคุณภาพนํ้าผิวดิน - - - - -

1.3 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน - -

1.4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม 
้

- -

1.5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา - - - - -

1.6 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง - - - - -

1.7 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม - - - - -

1.8  แผนปฏิบัติดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - -

2.1 แผนการติดตามตรวจสอบดานเสียง - - - - -

2.2 แผนการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - - - - -

1. แผนการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

2. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 6.10-2 แผนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ตารางที่ 6.10-1 งบประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางดานสิ่งแวดลอม

1. แผนการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

2. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม

รวม

แผนการจัดทํารายงาน

ระยะดําเนินการ

 ความถ่ี (คร้ัง/ป)

ระยะดําเนินการ

24
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ตารางที่ 6.11-1 ตารางสรุปมาตรการทั่วไปของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

1. มาตรการ
ทั่วไป 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบื้องตนอยางเครงครัดพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(สผ.) กรมปาไม  สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.)  ผูวา
ราชการจังหวัดกระบี่ ทุก 6 เดือน โดยใหเปนไปตามแนวทางการนําเสนอผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของ สผ. 

(2) หากมีความจําเปนตองปรับปรุงถนนเพื่อขนสงอุปกรณกอสราง จะตองปรับปรุงจากเสนทางที่มี
อยูเดิมใหเปนถนนชั่วคราวและเปนเสนทางลําลอง (Access Road) โดยหลีกเลี่ยงการกอสราง
หรือตัดเสนทางใหมโดยไมจําเปน 

(3) ในกรณี กฟผ. จะวาจางบริษัทผูรับจางในการออกแบบ/กอสราง/ดําเนินการ กฟผ. จะตองนํา
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมไปควบคุมการทํางานของบริษัทผู
รับจางและใหถือปฏิบัติโดยเครงครัด เพื่อใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 

(4) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแสดงใหเห็นถึงแนวโนมปญหาสิ่งแวดลอม 
กฟผ. จะตองดําเนินการแกไขปญหาเหลานั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณใดๆ ที่กอใหเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม กฟผ. จะตองแจงใหจังหวัดกระบี่ กรมปาไม และสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็วเพื่อจะใหความรวมมือในการ
แกไขปญหาดังกลาว   

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

 
  



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 26 
 

ตารางที่ 6.11-1 ตารางสรุปมาตรการทั่วไปของโครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (ตอ) 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

1.มาตรการ
ทั่วไป (ตอ) 

(5) หาก กฟผ. มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตลอดจน
การดําเนินการซึ่งแตกตางจากที่เสนอไวในรายงานฯ ที่ไดรับความเห็นชอบแลว  ให กฟผ. แจง
ใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการพิจารณา   อนุมัติหรืออนุญาตดําเนินการ ดังนี้ 
5.1)หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม
มากกวาหรือเทียบเทามาตรการที่กําหนดไวในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในกฎหมายนั้นๆ ตอไป พรอมกับใหจัดทําสําเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่
รับจดแจงไวใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ 
5.2)หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว อาจกระทบตอ
สาระสําคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงาน
ผูอนุมัติหรืออนุญาต จัดสงรายงานเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (คชก.) ชุดที่เกี่ยวของ ใหความเห็นประกอบกอนดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว หากยังมีประเด็นปญหาขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนิน
โครงการ ของชุมชนตอการดําเนินโครงการ กฟผ. ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

(6)   หากยังมีประเด็นปญหาขอวิตกกังวลและหวงใยของชุมชนตอการดําเนินโครงการ ของชุมชน
ตอการดําเนินโครงการ กฟผ. ตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว 

   

 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 27 
 

ตารางที่ 6.11-2 ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

1. เสียง -    ดําเนินกิจกรรมการกอสรางชวงเวลากลางวัน  โดยเริ่มหลัง 8.00 น. และหยุดกอนเวลา 
18.00 น.เพื่อลดการรบกวนสัตวปา 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
 

ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 

 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 
2. อุทกวิทยา
น้ําผิวดิน
และคุณภาพ
น้ําผิวดิน 

-    หลีกเลี่ยงการกอสรางชวงฤดูฝน โดยทําการ กอสรางในชวงฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง  
-    ทําการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟาใหอยูในสภาพเดิม 
-    เมื่อทําการกอสรางแลวเสรจ็ตองปลูกพืชคลุมดิน เชน พืชตระกลูถั่วหรือพืชตระกูลหญาเพื่อคลุม

ดินบริเวณที่มีการเปดหนาดิน 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

3. ทรัพยากร
ดินและการ
ชะลาง
พังทลาย
ของดิน 

-   หลีกเลี่ยงการกอสรางชวงฤดูฝน โดยทําการกอสรางในชวงฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวง 
-   หลีกเลี่ยงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพื้นที่ดําเนินการ (Access Road) แตใหใชเสนทาง ที่

มีอยูเดิม  
-   ทําการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟาใหอยูในสภาพเดิม 
-   เมื่อทําการกอสรางแลวเสร็จตองปลูกพืชคลุมดินตามแนวระดับ บนพื้นที่ลาดชันระหวาง 2 – 7

เปอรเซ็นต บริเวณที่กอสรางฐานรากของเสาไฟฟา เพื่อคลุมดินบริเวณที่มีการเปดหนาดิน 
-    ปลูกหญาแฝกตามแนวระดับ พรอมทั้งสรางคันดินกั้นน้ํา (terracing) ขวางความลาดชันของ

พื้นที่ เพื่อลดความยาวของพื้นที่รับน้ําฝนใหสั้นลงบริเวณที่ลาดชันที่กอสรางฐานรากของเสา
ไฟฟา ในพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35 เปอรเซ็นต  

-  ดูแนวหญาแฝกใหไดระดับ และทําการปรับสภาพพื้นที่ใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 28 
 

ตารางที่ 6.11-2 ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (ตอ) 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

4. ทรัพยากร
ปาไม 

-   กฟผ.ตองปฏิบัติตามระเบียบกรมปาไมวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ใชพื้นที่เปนสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชนอยางอื่นของสวนราชการหรือองคกรของรัฐ 
ภายในเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2548   

-   หลีกเลี่ยงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพื้นที่ดําเนินการ (Access Road) แตใหใชเสนทางที่มี
อยูเดิม 

-   กรณีตัดตนไม ตองดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่กรมปาไมกําหนด โดยประสานงานกับ
เจาหนาที่กรมปาไมเพื่อทําการตรวจสอบแนวเขตปาไมที่จะดําเนินการตัดฟนใหชัดเจน   

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

5. ทรัพยากร
สัตวปา 

-    หลีกเลี่ยงการตัดถนนใหม สําหรับเขาไปในพื้นที่ดําเนินการ (Access Road) แตใหใชเสนทางที่
มีอยูเดิม 

-   ไมใหมีการกอสรางบานพักคนงานในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติโดยเด็ดขาด  
-    หามคนงาน/พนักงานและผูรบัเหมากอสรางลาหรือจับสัตวปาทุกชนิด    
-    ดําเนินกิจกรรมการกอสรางชวงเวลากลางวัน  โดยเริ่มหลัง 8.00 น. และหยุดกอนเวลา 

18.00 น.เพื่อลดการรบกวนสัตวปา 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

6. การ
คมนาคม
ขนสง 

-    แจงแผนการกอสรางใหกับหนวยงานและชุมชนที่เกี่ยวของ ไดทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 
สัปดาห กอนเขาปฏิบัติงานในพื้นที่ 

-    การขนสงอุปกรณกอสราง ตองใชเสนทางลําลองที่มีอยูเดิม โดยหลีกเลี่ยงการกอสรางหรือตัด
เสนทางใหม สวนบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมใหลําเลียงอุปกรณดวยกําลังคน 

-    กําหนดใหพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ทัง้นี้เพื่อความปลอดภัยของผูรวม
ทางและตัวพนักงานเอง 

-    ควบคุมน้ําหนักของการบรรทุก เพื่อปองกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร 
- ตรวจสภาพเครื่องยนตรถใหมีสภาพการใชงานไดเปนอยางดีกอนใชงาน  
-    ระมัดระวังการขนสงลําเลียงอุปกรณ  โดยเฉพาะชวงที่ผานพื้นที่ชุมชนใหจํากัดความเร็วในการ

ขับขี่ยานพาหนะไมเกิน 40 กม./ชม. สวนบริเวณอื่นใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 29 
 

ตารางที่ 6.11-2 ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (ตอ) 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

6. การ
คมนาคม
ขนสง (ตอ) 

-    ตองเรงปรับปรุงผิวจราจรใหมีสภาพเหมือนเดิม หากเกิดกรณทีี่ไดรับผลกระทบจากกิจกรรม
การขนสงลําเลียงของโครงการ  

   

7. เศรษฐกิจ
และสังคม 

-    ตองแจงแผนการกอสรางใหผูนําทองถิ่นและประชาชนรับทราบลวงหนา โดยแจงผานชองทาง
ตางๆ เชน จดหมาย เอกสารติดประกาศ ปายประชาสัมพันธ เปนตน 

-    ควบคุมดูแลคนงานกอสรางใหอยูในระเบียบวินัย ไมสรางความเดือดรอนใหกับประชาชนในพื้นที่ 
-   กฟผ. สนับสนุนชุมชนในกิจกรรมที่เปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน 
-   ดูแลปรับปรุงถนนที่ใชลําเลียงวัสดุอุปกรณกอสรางในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม(ปา C) ทั้งในชวง

การกอสรางและหลังกอสรางแลวเสร็จใหอยูในสภาพเดิม 
-    จัดใหมีชองทางการรองเรยีนกรณีมีปญหาหรือประสบเหตุอันเนือ่งจากการกอสรางของโครงการ โดย

เปดใหมีการแจงเรื่องผานทางจดหมาย โทรศัพท หรอืทางอื่นๆ ตามความเหมาะสมโดยเร็วที่สุด 

-บานหวยลึก  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

8. การ
ประเมินผล
กระทบดาน
สุขภาพ(การ
สาธารณสุข
และอาชวีอ
นามัยและ
ความ
ปลอดภัย) 

- กฟผ. ตองจดบันทึกประวัติการเกิดอุบัติเหตุเพื่อเปนขอมูลในการคัดเลือกบริษัทที่มีมาตรฐาน
การจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับสูงเพื่อมากอสรางโครงการ 

-  ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโครงการ และเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับหัวหนา
งานขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งทําการอบรมคนงานในเรื่องการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
โดยจัดใหมีการพูดเรื่องความปลอดภัยในตอนเชากอนออกปฏิบัติงาน (morning talk) ทุกครั้ง 

-    โครงการตองจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลในเบื้องตน 
-    ประสานงานกับโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ใกลที่สุดสําหรับรองรับกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการกอสราง

โครงการ  
-    ประชุมกอนเริ่มงานถึงมาตรการดานความปลอดภัย เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุจาก

การทํางานระหวางการปฏิบัติงานรวมทั้งผูที่สัญจรไปมาระหวางการกอสราง 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

 
 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 30 
 

ตารางที่ 6.11-2 ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่ (ตอ) 

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

8. การ
ประเมินผล
กระทบดาน
สุขภาพ(การ
สาธารณสุข
และอาชวีอ
นามัยและ
ความ
ปลอดภัย) 

   (ตอ) 

-    โครงการตองมีมาตรการทางดานความปลอดภัย และจัดใหมีอุปกรณตางๆ  
     อยางนอยตามมาตรฐานขั้นต่ําที่กฎหมายกําหนด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยและปองกัน

อันตรายทีอ่าจเกิดกับคนงานหรือประชาชน 
-    ในการพิจารณาเลือกผูรับเหมา โครงการควรพิจารณาการจัดการดานความปลอดภัย โดยใหมี

ขอความดานความปลอดภัยระบุในสัญญาวาจาง 
-    กวดขันใหพนักงานขับรถขนสงวัสดุอุปกรณ เครื่องจักรกลสําหรับการกอสรางปฏิบัติตามกฎ

จราจรอยางเครงครัด เพื่อปองกันอุบัติเหตุ 
-    ตองเขมงวดใหคนงานทุกคนสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้งที่เขาพื้นที่กอสราง  
-    วางเครื่องจักรอุปกรณบนพื้นเรียบเพื่อลดการเกิดเสียงดังจากความสั่นสะเทือนของเครื่องจักร 
-    ปดประกาศแจงหมายเลขสายดวน หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอในกรณีพบเห็นเหตุฉุกเฉิน 

หรือสิ่งผิดปกติทีเ่กี่ยวของกับโครงการฯ ใหประชาชนทราบ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 31 
 

ตารางที่ 6.11-3 ตารางสรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภรูา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

1. ทรัพยากร
ดินและการ
ชะลาง
พังทลาย
ของดิน 

-    บํารุงรักษาและปลูกหญาแฝกทดแทน กรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้น บริเวณเสาไฟฟาแรงสูง 
บนพื้นที่ที่มีความลาดชันมากกวา 35เปอรเซ็นต 

-    บํารุงรักษา และปลูกพืชคลุมดินทดแทน กรณทีีม่ีความเสียหายเกิดขึ้น บนพื้นที่ลาดชันบริเวณ
เสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

2. ทรัพยากร
ปาไม 

- ตองคอยสอดสองตรวจตราระมัดระวัง มิใหมีการบุกรุกแผวถางปาในบริเวณติดตอใกลเคียง หรือ
ตามแนวทางเขาออกใกลเคียงพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตจากกรมปาไม  ถาพบวามีการกระทําอันเปน
ความผิดตามกฎหมายวาดวยปาสงวนแหงชาติหรือกฎหมายวาดวยการปาไม ทาง กฟผ.ตอง
แจงใหพนักงานเจาหนาที่แหงทองที่ทราบทันที 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

3. การ
ประเมินผล
กระทบดาน
สุขภาพ(การ
สาธารณสุข
และอาชวีอ
นามัยและ
ความ
ปลอดภัย) 

-    โครงการจะทําการตัดกิ่งไม/ยอดไม เพื่อใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับสายไฟที่ระดับต่ําสุด ไม
นอยกวา 4 เมตร 

 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

 
 
 
 



 

  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 
  

 
โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)             
  

หนา 6- 32 
 

ตารางที่ 6.11-4 ตารางสรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะกอสราง โครงการปรับปรุงระบบโครงขายไฟฟา 115 กิโลโวลต กระบี่-ลําภูรา 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ตั้งอยูที่ ตําบลทรายขาว อําเภอคลองทอม จังหวัดกระบี่  

องคประกอบ
ดาน

สิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สถานที่ดําเนินการ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรบัผิดชอบ 

1. เสียง -    ตรวจวัดระดับเสียง 2 สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี ้
     (ก) ดัชนีตรวจวัด :  
            - ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq (24))  
            -  คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax)   
            - คาระดับเสียงทีเ่ปอรเซนไทตที่ 90 (L90) 
     (ข) สถานีตรวจวัด 
            - สถานทีี่ 1 บริเวณปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) พิกัด 0526492E 0859994N 
            - สถานทีี่ 2 บริเวณบานหวยลึก พิกัด 0527433E 0858327N 
     (ค) วิธีการตรวจวัด 
            ดวยเครื่องมอื Precision Integrating Sound Level ที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร  

จากระดับพื้นดิน 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 
-บานหวยลึก 
  

1 ครั้ ง ในชวงที่มี
กิจกรรมกอสราง
ฐานราก 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 

2. การ
ประเมินผล
กระทบดาน
สุขภาพ(การ
สาธารณสุข
และอาชวีอ
นามัยและ
ความ
ปลอดภัย) 

สาธารณสุข 
-    บันทึกสถิติการเจ็บปวยในระหวางการปฏิบัติงานของคนงาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
-    บันทึกสถิติอบุัติเหตุและการบาดเจ็บในระหวางการกอสราง 
-    บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของประชาชนเนื่องจากการกอสรางของโครงการ 

-พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  ตลอดระยะเวลา 
การกอสรางโครงการ 
 

การไฟฟาฝายผลิต 
แหงประเทศไทย 

(กฟผ.) 
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