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โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 

(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ก 

 สารบัญ 
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  

(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 1-5 

 
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1 ที่ต้ังและลักษณะโครงการ 2-1 
 2.1.1 ที่ต้ังโครงการ 2-1 
 2.1.2 ลักษณะโครงการ 2-1 
2.2 การพิจารณาและกําหนดแนวทางเลือกระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 2-1 
 2.2.1 ขั้นตอนการคัดเลือกแนวระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 2-1 
 2.2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกแนวระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 2-5 
2.3 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษา 2-8 
 2.3.1 สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการ 2-8 
 2.3.2 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 2-13 
2.4 ชุมชนและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง 2-14 
2.5 ชนิดของเสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 2-14 
2.6 กิจกรรมในแตระยะของการพฒันา 2-21 
 2.6.1 ระยะกอสราง 2-21 
 2.6.2 ระยะดําเนินการและบํารุงรักษา 2-25 
2.7 การกอสรางในชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 2-29 
2.8 การจัดระบบสาธารณูปโภคของที่พักคนงาน 2-29 
2.9 หลักเกณฑการจายคาชดเชย 2-30 
2.10 แผนการกอสรางโครงการ 2-31 
 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (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 3-12 
 3.1.3 อุตุนิยมวิทยา 3-23 
 3.1.4 เสียง 3-29 
 3.1.5 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 3-31 
 3.1.6 คุณภาพน้ําผิวดิน 3-39 
 3.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 3-53 
3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 3-62 
 3.2.1 ทรัพยากรปาไม 3-62 
 3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 3-80 
 3.2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา 3-90 
3.3   คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 3-118 
 3.3.1  การใชที่ดิน 3-118 
 3.3.2   สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 3-123 
 3.3.3  การคมนาคมขนสง 3-127 
 3.3.4   พลังงาน 3-134 
 3.3.5   การผลิตและการบริการสําคัญ 3-137 
3.4   คุณคาตอคุณภาพชีวิต 3-141 
 3.4.1   สภาพเศรษฐกิจสังคม 3-141 
 3.4.2  การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 3-175 
 3.4.3   ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 3-191 
 3.4.4 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 3-195 

 

บทที ่4 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
4.1 ความเปนมาของโครงการ 4-1 
4.2 วัตถุประสงค 4-2 
4.3 พื้นที่เปาหมาย 4-2 
4.4 กลุมเปาหมาย 4-2 
4.5 แนวทางในการดําเนินงาน 4-4 
4.6 ผลการดําเนินงาน 4-4 
 4.6.1    การดําเนินงานประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  4-4 
 4.6.2  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 4-12 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ค 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

4.7    สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ 4-37 
4.8    สรุปผลจากการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 4-42 

 
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 5-9 
5.1.6 คุณภาพน้ําผิวดิน 5-9 
5.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 5-10 

5.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 5-11 
5.2.1 ทรัพยากรปาไม 5-11 
5.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 5-12 
5.2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา 5-16 

5.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 5-17 
5.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 5-17 
5.3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 5-18 
5.3.3 การคมนาคมขนสง 5-19 
5.3.4 พลังงาน 5-20 
5.3.5 การผลิตและการบริการสําคัญ 5-21 

5.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 5-21 
5.4.1 เศรษฐกิจและสังคม 5-21 
5.4.2 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 5-23 
5.4.3 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 5-23 
5.4.4 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 5-20 

5.5  การประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 5-23 
5.5.1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 5-24 
5.5.2 การกําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 5-30 
5.5.3 การประเมินผลกระทบหรือการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ  
 (Assessment) 5-31 

5.6  สรุปผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 5-42 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ง 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

บทที่ 6 แผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 
6.1 แผนปฏิบัติการท่ัวไป 6-1 
6.2 แผนปฏิบัติการดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ํา 6-3 
6.3 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 6-6 
6.4 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรปาไม 6-8 
6.5 แผนปฏิบัติการดานทรัพยากรสัตวปา 6-12 
6.6 แผนปฏิบัติการดานคมนาคมขนสง 6-14 
6.7 แผนปฏิบัติการดานเศรษฐกิจและสังคม 6-16 
6.8 แผนปฏิบัติการดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 6-20 
6.9 สรุปงบประมาณคาใชจายในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการทางดานส่ิงแวดลอม 6-22 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา จ 

สารบัญรูป 
หนา 

รูปที่ 1.3.1-1   แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 1-3 
รูปที่ 1.3.1-2     แนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 1-4 
รูปที่ 2.1.1-1 พื้นที่เขตการปกครองทีแ่นวระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 

พาดผาน 2-3 
รูปที่ 2.2.2-1   แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต  อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 2-7 
รูปที่ 2.3.1-1  สภาพพื้นที่ ตําแหนงชุมชน และสถานท่ีทองเที่ยวบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา  
 ชวงที่ 1 จากอาํเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อาํเภอพัฒนานิคม  
 จังหวัดลพบุรี   2-9 
รูปที่ 2.3.1-1 สภาพพื้นที่ ตําแหนงชุมชน และสถานท่ีทองเที่ยวบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา  
  ชวงที่ที่ 2 จาก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถึง อําเภอมวกเหล็ก  
 จังหวัดสระบุร ี 2-10 
รูปที่ 2.3.1-1  สภาพพื้นที่ ตําแหนงชุมชน และสถานท่ีทองเที่ยวบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา  
 ชวงที่ 3 จาก อาํเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอสูงเนนิ จังหวัดนครราชสีมา  2-11 
รูปที่ 2.3.2-1   พื้นที่ศึกษาของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2        2-15 

รูปที่ 2.5-1   ลักษณะเสาไฟฟาแรงสูงที่ใชในเขตระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต  
 อยุธยา 4 - สีคิว้ 2 2-19 
รูปที่ 2.5-2   การวางเสานอกพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม 2-19 
รูปที่ 2.5-3   รูปตัดตามแนวยาว (Plan Profile)  ของแนวระบบโครงขายไฟฟา 
 ชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 2-20 
รูปที่ 2.6-1     แสดงขั้นตอนและวิธีการกอสราง 2-22 
รูปที่ 2.6-2   ผังแสดงหลักเกณฑการตัดฟนตนไมในเขตระบบโครงขายไฟฟา 2-23 
รูปที่ 3.1.1-1   สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ถึง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 3-7 
รูปที่ 3.1.1-1   สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจาก อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี  

ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 3-8 
รูปที่ 3.1.1-1   สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจาก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 3-9 
รูปที่ 3.1.1-1   สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

ถึง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3-10 
รูปที่ 3.1.1-1   สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจาก อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

ถึง อําเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา 3-11 
รูปที่ 3.1.2-1  ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต 

อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 3-13 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ฉ 

สารบัญรูป (ตอ) 
หนา 

รูปที่ 3.1.2-2   แผนทีแ่สดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ.2549 3-20 
รูปที่ 3.1.2-3   แสดงตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 3-21 
รูปที่ 3.1.2-4   แผนทีแ่สดงบรเิวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย พ.ศ.2548 3-22 
รูปที่ 3.1.5-1   ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอทาเรือ  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อําเภอพระพทุธบาท จังหวัดสระบุรี 3-34 
รูปที่ 3.1.5-1   ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอพระพุทธบาท 

จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 3-35 
รูปที่ 3.1.5-1   ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอพัฒนานิคม  

จังหวัดลพบุรี ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 3-36 
รูปที่ 3.1.5-1   ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอมวกเหล็ก  

จังหวัดสระบุรถีึง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3-37 
รูปที่ 3.1.5-1   ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจาก อําเภอสีคิ้ว  

จังหวัดนครราชสีมา ถึง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 3-38 
รูปที่ 3.1.6-1   ตําแหนงสถานเีก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา 3-40 
รูปที่ 3.1.7-1   ทรัพยากรดินบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาและสถานีเก็บตัวอยางดิน 
 เพื่อศึกษาคุณสมบัติของดิน บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 3-56 
รูปที่ 3.1.7-2  ทรัพยากรดินและสถานีเก็บตัวอยางดินเพื่อศึกษาคุณสมบัติของดิน 
 บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 3-58 
รูปที่ 3.1.7-3  ระดับการสูญเสียดินในพื้นทีศึ่กษาโครงการ 3-61 
รูปที่ 3.2.1-1  ลักษณะการวางแปลงทดลองชั่วคราวที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมในพื้นที่ปา 
 โซน C และปาโซน E โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตอยุธยา 4-สีคิ้ว 2 
 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) 3-64 
รูปที่ 3.2.1-2    แปลงตัวอยางที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม 3-65 
รูปที่ 3.2.1-3 ภาพรวมของพื้นที่ปาไมตามแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 3-67 
รูปที่ 3.2.1-4  แนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 3-68 
รูปที่ 3.2.2-1  จํานวนชนิดสัตวปาทั้งส่ีกลุมท่ีสํารวจพบ 3-87 
รูปที่ 3.3.1-1 รูปแบบการใชที่ดินตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟา 3-119 
รูปที่ 3.3.1-2   การใชที่ดินของแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ 3-122 
รูปที่ 3.3.3-1    โครงขายคมนาคมบริเวณระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 3-129 
รูปที่ 3.3.3-2   โครงขายคมนาคมบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 3-130 
รูปที่ 3.4.1-1   แสดงหมูบาน/ชุมชนบริเวณพื้นที่ศึกษา 3-143 
รูปที่ 3.4.1-2   ตําแหนงสํารวจดานเศรษฐกิจสังคม 3-149 
รูปที่ 3.4.3-1   แหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติที่อยูใกลเคียงแนวระบบโครงขายไฟฟา 
 ในพื้นที่อนรุักษเพิ่มเติม 3-194 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ช 

สารบัญรูป (ตอ) 
หนา 

รูปที่ 3.4.4-1   ตําแหนงสถานที่สําคัญบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอทาเรือ  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุร ี 3-197 

รูปที่ 3.4.4-1   ตําแหนงสถานที่สําคัญบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอพัฒนานิคม  
จังหวัดลพบุรี ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี 3-198 

รูปที่ 3.4.4-1   ตําแหนงสถานที่สําคัญบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจาก อําเภอมวกเหล็ก  
จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอสูงเนิน จงัหวัดนครราชสีมา 3-199 

รูปที่ 4.3-1 แสดงหมูบานเปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 4-3 
รูปที่ 4.6.1-1  เอกสารขอมูลท่ีเผยแพรใหกบัประชาชน 4-7 
รูปที่ 4.6.1-2  การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธสวนราชการและสวนทองถิน่ 4-8 
รูปที่ 4.6.1-3 การประชาสัมพันธโครงการผานส่ืออินเตอรเน็ต/Social Media 4-8 
รูปที่ 4.6.1-4   เอกสารขอมูลท่ีเผยแพรใหกบัประชาชน 4-10 
รูปที่ 4.6.1-5   การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธสวนราชการและสวนทองถิน่ 4-11 
รูปที่ 4.6.1-6   การประชาสัมพันธโครงการผานส่ืออินเตอรเน็ต/Social Media 4-11 
รูปที่ 4.6.2-1  การพบปะหารือกับผูนําชุมชน 4-12 
รูปที่ 4.6.2-2  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี 4-19 
รูปที่ 4.6.2-3    ตําแหนงที่มีการปรับถมพืน้ทีบ่ริเวณบานเลิศมงคล หมูที่ 15 ตําบลดอนเมือง 
 จังหวัดนครราชสีมา 4-23 
รูปที่ 4.6.2-4  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 4-24 
รูปที่ 4.6.2-5   บรรยากาศในการประชุม ณ วัดซับดินดํา ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 4-27 
รูปที่ 4.6.2-6   บรรยากาศในการประชุม ณ ศาลารวมใจบานเลิศมงคล ต.ดอนเมือง  
 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 4-28 
รูปที่ 4.6.2.4-1  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก  
 จังหวัดสระบุร ี 4-33 
รูปที่ 4.6.2.4-2  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิว้ 
 จังหวัดนครราชสีมา 4-36 
รูปที่ 6.2-1    สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 6-5 
รูปที่ 6.7-1   ขั้นตอนการดําเนินการกรณีมเีรื่องรองเรียน 6-19 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ซ 

สารบัญตาราง 
หนา 

ตารางท่ี 2.1.1-1  พื้นที่เขตการปกครองทีร่ะบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
พาดผาน 2-2 

ตารางท่ี 2.2.2-2  สรุปขอมูลท่ัวไปแตละแนวทางเลือก 2-6 
ตารางท่ี 2.4-1   หมูบานในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา 2-16 
ตารางท่ี 2.4-2 สถานที่สําคัญในระยะ 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา 2-18 
ตารางท่ี 2.6-1  รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาโดยทั่วไป 2-28 
ตารางท่ี 2.9-1   แผนงานการปฏิบัติงานกอสรางของโครงการ 2-32 
ตารางท่ี 3.1.2-1 ขอมูลการเกิดแผนดินไหวทีสํ่าคัญของประเทศไทย 3-16 
ตารางท่ี 3.1.3-1 ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2549-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3-26 
ตารางท่ี 3.1.3-2 ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 

จังหวัดลพบุร ี 3-27 
ตารางท่ี 3.1.3-3 ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
 จังหวัดนครราชสีมา 3-28 
ตารางท่ี 3.1.4-1 ปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําฝน จากสถานอีุทกวิทยาในพื้นที่ลุมน้ําของโครงการ 3-30 
ตารางท่ี 3.1.5-1 ปริมาณน้ําทาและปริมาณน้ําฝน จากสถานอีุทกวิทยาในพื้นที่ลุมน้ําของโครงการ 3-32 
ตารางท่ี 3.1.6-1  ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 3-41 
ตารางท่ี 3.1.6-2 แหลงน้ําที่แนวระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน 3-42 
ตารางท่ี 3.1.6-3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแนวสายทางงานศึกษาทบทวนรายละเอียด 

ความเหมาะสมออกแบบ โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม) เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2556 

 (ตัวแทนฤดูฝน) 3-51 
ตารางท่ี 3.1.6-4   ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต  

อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  
เม่ือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และวันที ่13 มกราคม 2557 (ตัวแทนฤดูแลง) 3-52 

ตารางท่ี 3.1.7-1  การจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในประเทศไทย 3-54 
ตารางท่ี 3.1.7-2 ทรัพยากรดินในพื้นที่จากก่ึงกลางรวมหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟา            
                   สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษ ดานละ 500 เมตร 3-55 
ตารางท่ี 3.1.7-3 คุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (สํารวจและเก็บตัวอยางดินใน 

วันที่ 29  สิงหาคม  2556) 3-59 
ตารางท่ี 3.1.7-4 การจําแนกระดับการสูญเสียดินในพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-62 
ตารางท่ี 3.2.1-1 จํานวนแปลงทดลองชั่วคราวที่ใชในการสํารวจแจงนับไมในพื้นทีโ่ครงการระบบ 

โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตอยุธยา 4 ถึงสีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปา 
อนุรักษเพิ่มเติม) 3-63 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ฌ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.2.1-2 ชนิดไมที่พบในพื้นทีโ่ครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต   
อยุธยา 4-สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 3-72 

ตารางท่ี 3.2.1-3 รายชื่อพรรณไมที่พบในพื้นทีโ่ครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต   
อยุธยา 4-สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 3-74 

ตารางท่ี 3.2.1-4 คาความสําคัญของชนิดไม (IVI) ในพื้นที่ปาโซน C ของระบบโครงขายไฟฟา  
230 กิโลโวลต  อยุธยา 4- สีคิว้ 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 3-75 

ตารางท่ี 3.2.1-5 คาความสําคัญของชนิดไม (IVI) ในพื้นที่ปาโซน E ฝงตะวันออกของ  
โครงขายไฟฟา   230  กโิลโวลต  อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 3-76 

ตารางท่ี 3.2.1-6 ความหนาแนนไมใหญ ลูกไม กลาไมในพื้นที่โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต   
                    อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 3-78 
ตารางท่ี 3.2.1-7 จํานวนตนไมทั้งหมดที่พบบริเวณในพื้นที่โครงขายไฟฟา 230  กโิลโวลต   

อยุธยา 4-สีคิ้ว 2 3-79 
ตารางที่ 3.2.1-8 ปริมาตรไมบริเวณในพื้นที่โครงขายไฟฟา 230  กโิลโวลต อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 3-79 
ตารางท่ี 3.2.2-1 จํานวน และสัดสวนของชนิดสัตวปาที่สํารวจพบ 3-86 
ตารางท่ี 3.2.2-2 สถานภาพสัตวปาแตละกลุมตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ 3-90 
ตารางท่ี 3.2.2-3    สถานภาพสัตวปาแตละกลุมบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 3-90 
ตารางท่ี 3.2.3-1 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน (เม่ือวันที่ 28  
 สิงหาคม 2556) 3-103 
ตารางท่ี 3.2.3-2 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน (เม่ือวันที่ 28  
 สิงหาคม 2556) 3-106 
ตารางท่ี 3.2.3-3 สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝน  
 (เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2556)  3-108 
ตารางท่ี 3.2.3-4 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวพื้นทองน้ําในชวงฤดูฝน  
  (เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2556) 3-109 
ตารางท่ี 3.2.3-5 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง 
 (เม่ือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 3-111 
ตารางท่ี 3.2.3-6  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 3-114 
ตารางท่ี 3.2.3-7 รูปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 4-5  พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557)  3-116 
ตารางท่ี 3.2.3-8 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในชวงฤดูแลง  
 (เม่ือวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 3-116 
ตารางท่ี 3.3.1-1 การใชที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ (พื้นที่จากแนวกึ่งกลางแนวระบบโครงขาย 
 ไฟฟา  สวนทีพ่าดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ดานละ 20 เมตร) 3-120 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    

 

สารบัญ  หนา ญ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.3.1-2 การใชที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (พื้นที่จากแนวกึ่งกลางรวมระยะหัวทาย 
 แนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ดานละ 500 เมตร) 3-121 
ตารางท่ี 3.3.3-1 ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป บนทางหลวงสายหลักที่เก่ียวของกับโครงการ  

ระหวางป 2551-2555 3-132 
ตารางท่ี 3.3.3-2 ปริมาณการจราจรบนทางหลวง ในหนวย PCU 3-133 
ตารางท่ี 3.3.3-3 ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแตละประเภท 3-133 
ตารางท่ี 3.3.3-4 คามาตรฐานสําหรับจําแนกสภาพการจราจรในอนาคต 3-133 
ตารางท่ี 3.3.3-5 สภาพการจราจรบนทางหลวงในปจจุบัน 3-134 
ตารางท่ี 3.3.4-1 จํานวนผูใชไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกประเภทผูใชเปนรายอําเภอ  

ของจังหวัดสระบุรี ป 2553 3-136 
ตารางที่ 3.3.4-2   จํานวนผูใชไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกประเภทผูใชเปนรายอําเภอ  

ของจังหวัดลพบุรี ป 2555 3-137 
ตารางท่ี 3.3.5-1 เสนทางคมนาคมตําบลดอนเมืองอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 3-140 
ตารางท่ี 3.3.5-2 การใหบริการดานโทรศัพทสาธารณะในพื้นที่ตําบลดอนเมือง 3-141 
ตารางท่ี 3.4.1-1 แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรในพื้นทีศึ่กษา 3-145 
ตารางท่ี 3.4.1-2 แสดงจํานวนครัวเรือนตัวอยาง 3-146 
ตารางท่ี  3.4.1-3   สถิติประชากรจังหวัดสระบุรี ป พ.ศ.2550-2556 3-150 
ตารางท่ี  3.4.1-4  สถิติประชากรจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2550-2556 3-150 
ตารางท่ี 3.1.4-5  สถิติขอมูลประชากรระดับอําเภอและตําบลในพื้นที่ศึกษา 3-152 
ตารางท่ี 3.1.4-6   สถิติขอมูลประชากรตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   3-153 
ตารางท่ี 3.1.4-7   สถิติขอมูลประชากรตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 3-154 
ตารางท่ี 3.1.4-8  ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ป 2555 3-155 
ตารางท่ี 3.1.4-9   อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม 3-156 
ตารางท่ี 3.4.1-10   แสดงจํานวนครัวเรือนประชากร และขนาดของหมูบานในพืน้ที่ศึกษา 3-157 
ตารางท่ี 3.4.1-11 แหลงน้ํากิน-น้าํใชของหมูบานในพื้นที่ศึกษา 3-159 
ตารางท่ี 3.4.1-12 การไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานของครัวเรือน 3-160 
ตารางท่ี 3.4.1-13 แสดงที่ดินของหมูบาน ประเภทของเอกสารสิทธ์ิและการมีที่ดินทํากิน 
 ของครัวเรอืนในหมูบานในพืน้ที่ศึกษา 3-161 
ตารางท่ี 3.4.1.14 แสดงการประกอบอาชีพของครัวเรือนพื้นทีท่ําการเกษตรของครัวเรอืนเกษตร 
 ในหมูบานในพืน้ที่ศึกษา 3-162 
ตารางท่ี 3.4.2-1 จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาป พ.ศ. 2555 3-176 
ตารางท่ี 3.4.2-2  จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ  
 จังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2555 3-176 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
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สารบัญ  หนา ฎ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.4.2-3 จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ  
จังหวัดลพบุรี  ป พ.ศ. 2555 3-177 

ตารางท่ี 3.4.2-4 จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ  
จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 2555 3-177 

ตารางท่ี 3.4.2-5 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ จงัหวัดพระนครศรอียุธยา 
ป พ.ศ. 2555 3-178 

ตารางท่ี 3.4.2-6 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ จงัหวัดสระบุรี ป พ.ศ.2555 3-178 

ตารางท่ี 3.4.2-7 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ จงัหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2555 3-179 

ตารางท่ี 3.4.2-8 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ 
 ทางการแพทย 1 คน จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่โครงการ  
 จังหวัดนครราชสีมาป พ.ศ. 2553 3-179 
ตารางท่ี 3.4.2-9 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค)  
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาป พ.ศ. 2553-2555 3-181 
ตารางท่ี 3.4.2-10 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) จงัหวัดสระบุร ี
 ป พ.ศ. 2553-2555 3-182 
ตารางท่ี 3.4.2-11  จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของโรงพยาบาล 
 สงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พ.ศ. 2553 - 2555  3-183 
ตารางท่ี 3.4.2-12 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) จงัหวัดลพบุร ี
 ป พ.ศ. 2553-2555 3-184 
ตารางท่ี 3.4.2-13 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของจังหวัด 
                       นครราชสีมาป พ.ศ. 2553-2555 3-185 
ตารางท่ี 3.4.2-14 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของโรงพยาบาลสงเสริม 
 สุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2553-2555 3-186 
ตารางท่ี 3.4.2-15 จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัด 
 พระนครศรีอยธุยา ป พ.ศ. 2553 – 2555 3-187 
ตารางท่ี 3.4.2-16 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก  
 ของจังหวัดสระบุรี ป พ.ศ. 2553 – 2555 3-187 
ตารางท่ี 3.4.2-17 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก  
 ของจังหวัดลพบุรี ป พ.ศ. 2553 – 2555 3-188 
ตารางท่ี 3.4.2-18 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัด 
 นครราชสีมา ป พ.ศ. 2553 – 2555 3-189 
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สารบัญ  หนา ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
หนา 

ตารางท่ี 3.4.2-19 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของโรงพยาบาล 
                   สงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง  ปพ.ศ. 2553 – 2555 3-189 
ตารางท่ี 3.4.2-20  สถิติชีพในจังหวัดพระนครศรอียุธยา พ.ศ. 2553 – 2555 3-189 
ตารางท่ี 3.4.2-21  สถิติชีพในจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2553 – 2555 3-190 
ตารางท่ี 3.4.2-22   สถิติชีพในจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2553 – 2555 3-190 
ตารางท่ี 3.4.2-23  สถิติชีพในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2555 3-190 
ตารางท่ี 3.4.4-1   สถานที่สําคัญบริเวณใกลแนวระบบโครงขายไฟฟา 3-196 
ตารางท่ี 4.5-1 แผนการดําเนนิงานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 และผูมีสวนไดเสีย 4-5 
ตารางท่ี 4.6.2-1   จํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1  
 (ปฐมนิเทศโครงการ) 4-16 
ตารางท่ี 4.7-1   สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ 4-38 
ตารางท่ี 5.1.4-1    ระดับเสียงที่เกิดขึ้นในแตละขั้นตอนการกอสรางในแตละประเภทกิจกรรม 
 กอสราง (ระดับเสียงที่ระยะหางจากแหลงกําเนิด 15 เมตร) 5-6 
ตารางท่ี 5.1.4-2    พื้นที่ออนไหวตอผลกระทบที่คาดวาจะไดรับผลกระทบดานเสียงจากกิจกรรม 
 การกอสรางฐานรากของเสาไฟฟาแรงสูง 5-7 
ตารางท่ี 5.2.2-1   ผลกระทบที่อาจเกิดตอสัตวปาในพื้นท่ีศึกษา ในระยะกอสราง 5-14 
ตารางท่ี 5.2.2-2  ผลกระทบตอสัตวปาในระยะดําเนินการ 5-16 
ตารางท่ี 5.3.3-1   สภาพการจราจรบนทางหลวงในระยะกอสราง 5-20 
ตารางท่ี 5.5.1-1   การกําเนิดและการปลอยของเสียและส่ิงคุกคามสุขภาพ ในระยะกอสราง  
 และระยะดําเนินการ 5-30 
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บทที่ 1 
บทนํา 

1.1 เหตุผลความจําเปนในการดําเนินโครงการ  

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม) เปนสวนหนึ่งของโครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพื่อรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ 
Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาป พ.ศ. 2553 โดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 
ตุลาคม 2554 ซึ่งโครงการของระบบสงนี้เปนการเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟาของประเทศ ให
สามารถรองรับไฟฟาจากโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็ก (Small Power Producer, SPP) ระบบผลิตไฟฟา
และความรอนรวม (Cogeneration) ที่ใชเชื้อเพลิงเชิงพาณิชยสําหรับการจัดหาไฟฟา จํานวน 3,510 เมกะ
วัตต ในระหวางป 2558-2564 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก 
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลในการรับซื้อไฟฟาจากระบบ Cogeneration ตามแผนพัฒนากําลังผลิต
ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2573 (PDP 2010)  ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนตอประเทศโดยรวม ไดแก 
เสริมความมั่นคงระบบผลิตไฟฟา ลดความสูญเสียพลังงานไฟฟาในระบบสง และโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนราย
เล็กสามารถกอสรางไดรวดเร็วกวาโรงไฟฟาขนาดใหญจึงสนองความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นไดและกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ประกอบกับเปนการเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟาใหกับ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดอยางมั่นคงปลอดภัย และไดมาตรฐาน อีกท้ังเปนการสนับสนุนการมีสวน
รวมของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟา และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบผลิตและจําหนายไฟฟา และ
ยังทําใหภาคอุตสาหกรรมมีความเชื่อมั่นตอระบบพลังงานไฟฟาของประเทศไทยที่จะมีปริมาณเพียงพอในการ
รองรับการขยายการลงทุน 

 
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ 

1) เพื่อสนับสนุนโครงการขยายระบบสงไฟฟาหลัก 
2) เพื่อรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ Cogeneration ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาป 

พ.ศ. 2553    
3) เพื่อเปนการเสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานไฟฟาใหกับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได

อยางมั่นคงปลอดภัย และไดมาตรฐาน และเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟา
และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบผลิตและจําหนายไฟฟา และยังทําใหภาคอุตสาหกรรมมีความ
เชื่อม่ันตอระบบพลังงานไฟฟาของประเทศไทยที่จะมีปริมาณเพียงพอในการรองรับการขยายการลงทุน 
 
1.3 ที่ต้ังโครงการ 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 มีระยะทางประมาณ 160.17  
กิโลเมตร มีจุดเริ่มตนที่สถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 ต้ังอยูทองที่จังหวัดอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา (แนวระบบโครงขายไฟฟาแสดงในรูปที่ 1.3.1-1)โดยแนวระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการมีชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม จํานวน 1 ชวง บริเวณ กม.111+498 
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ถึง กม.111+868 ระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งอยูในเขตทองที่ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา ดังแสดงในรูปที่ 1.3.1-2 
 
1.4 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบือ้งตน 

แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 มีระยะทางยาวประมาณ 160.17 
กิโลเมตรโดยมีบางสวนพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวง
และปาดงพญาเย็นแปลงที่ 2 เปนระยะทางประมาณ  370 เมตร   การกอสรางของโครงการฯ จึงเขาขาย
ประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental 
Examination : IEE) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการของหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ (คชก.)   สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการ
ขอใชประโยชนพื้นที่ตอกรมปาไม   ทั้งนี้เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่มีมติ
เห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553
เรื่อง การทบทวนการกําหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม (13 กันยายน 2537) 
 
1.5 วัตถุประสงคของการศึกษา 

1) เพื่อศึกษาความเปนมาของโครงการ ที่ต้ัง รายละเอียดโครงการ และสภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอม
ปจจุบันของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ทั้งโดยตรงและโดยออม ใน
ดานทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ดานทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ ดานคุณคาการใชประโยชน
ของมนุษย และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ในสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 

2) เพื่อจัดกระบวนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณทั้ง

ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 
4) เพื่อจัดทํามาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอม  จัดทํามาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 
 
1.6 ขอบเขตการศึกษาทางวิชาการ 

การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 
กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่อนุรักษเพิ่มเติม) ไดดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 รวมทั้งจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมและ
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 โดยมีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
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รูปที่ 1.3.1-1  แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
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รูปที่ 1.3.1-2 แนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนรุักษเพ่ิมเติม 
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1) ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230  
กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการขอ
ใชประโยชนพื้นที่ตอกรมปาไม 

2) ศึกษารายละเอียดโครงการ เชน ที่ต้ังโครงการ สภาพของพื้นที่ศึกษา และสภาพภูมิประเทศ
บริเวณใกลเคียง ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนและวิธีการดําเนินโครงการ เปนตน เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ 

3) ศึกษาสภาพทรัพยากรส่ิงแวดลอมปจจุบันของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ ที่อาจไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ ทั้งโดยตรงและโดยออม ใน 4 หัวขอหลัก คือ ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

4) จัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวน
ไดเสียตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับป 2550 และแนวทางการมีสวนรวมของประชาชน และการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จัดทําโดยสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

5) ศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณในแตละประเด็น ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อนําไปพิจารณากําหนด
มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม 

6) เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขกระทบส่ิงแวดลอม รวมทั้งเสนอแนะมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเปนการเฝาระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอสราง และระยะดําเนินการ 
 
1.7 ขอบเขตพ้ืนทีศ่ึกษา 
 ในการศึกษาเพื่อจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ที่ปรึกษาไดกําหนดขอบเขต
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมและพื้นที่ใกลเคียงในระยะไมนอย
กวา 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงระยะหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่
พาดผานพื้นที่อนุรักษเพิ่มเติมอีกดานละ 500 เมตร โดยพื้นที่ดังกลาวอยูในเขตทองที่ตําบลดอนเมือง อําเภอ 
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1 ที่ต้ังและลักษณะโครงการ 
 
2.1.1 ที่ต้ังโครงการ 

โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 มีระยะทาง 160.17 กิโลเมตร โดย
สถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 ต้ังอยูทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 
จังหวัดนครราชสีมา และผานทองที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัด
นครราชสีมา รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.1.1-1  และ  รูปที่ 2.1.1-1 

2.1.2 ลักษณะโครงการ 
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 เปนการกอสรางระบบโครงขาย

ไฟฟา โดยการวางเสาโครงเหล็กวงจรคูแรงดันไฟฟาขนาด 230 กิโลโวลต ขนาดของสายสงไฟฟา  
2 x 1272 MCM ACSR เชื่อมโยงจากสถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังสถานี
ไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา มีขอมูลโครงการฯ โดยสรุปมีดังนี้ 

 

ระบบโครงขายไฟฟาระยะทางประมาณ  160.17 กิโลเมตร 
ระยะทางสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมประมาณ  370 เมตร 
ความกวางของเขตระบบโครงขายไฟฟา ดานละ  20 เมตร 
ระยะหางระหวางเสาไฟฟา ประมาณ  400-500 เมตร 
สําหรับบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม จะไมมีการวางเสาในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม จะมี

เฉพาะกิจกรรมการขึงสายพาดผานเทานั้น 
 
2.2 การพิจารณาและกําหนดแนวทางเลือกระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 

 
2.2.1   ขั้นตอนการคัดเลือกแนวระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 

การคัดเลือกระบบโครงขายไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จะกําหนดแนว
ทางเลือกของโครงการอยางนอย 3 แนวทางเลือก โดยพิจารณาบนหลักเกณฑอันดับแรกคือ หลีกเลี่ยงไมผาน
พื้นที่อนุรักษตางๆ และมีผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) การลดผลกระทบตอชุมชน และสังคม  
 (1)  หลีกเล่ียงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาผานไปในที่ชุมชนหรือพื้นที่ที่ไดรับการ 

พัฒนาแลว 
(2)   หลีกเล่ียงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเขาไปใกลกับแหลงโบราณสถาน หรือ

ส่ิงกอสรางที่เปนศูนยรวมจิตใจของประชาชน 
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ตารางที่ 2.1.1-1  พ้ืนที่เขตการปกครองที่ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
                          พาดผาน 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

พระนครศรอียุธยา ทาเรือ บานรอม 

สระบุร ี

 
 

บานหมอ 

โคกใหญ 
บางโขมด 
บานหมอ 
หรเทพ 

ตลาดนอย 
หนองโดน หนองโดน 

พระพุทธบาท 

หนองแก 
นายาว 
ธารเกษม 
พุคําจาน 

วังมวง 
คําพราน 
วังมวง 

มวกเหล็ก 
ซับสนุน 
ลําสมพุง 

ลพบุรี 
พัฒนานิคม 

ชอนนอย 

ชองสาลิกา 

หนองบัว 

พัฒนานิคม 

ขุนราม 

เมืองลพบุร ี โคกตูม 

 
 
 
 

นครราชสีมา 
สีคิ้ว 

ดอนเมอืง 

หนองหญาขาว 

กฤษณา 

บานหัน 

กุดนอย 

สีคิ้ว 

มิตรภาพ 

สูงเนิน 
มะเกลอืเกา 

มะเกลือใหม 

4 จังหวัด 10 อําเภอ 30 ตําบล 

ที่มา :  ประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เม่ือวันที่  1 กรกฎาคม 2557 
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รูปที่ 2.1.1-1  พื้นที่เขตการปกครองที่แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  พาดผาน 
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(3) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาขนานและใกลกับถนน เพื่อบรรเทาผลกระทบ
การใชประโยชนของที่ดิน 

(4) หลีกเลี่ยงการกําหนดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาในบริเวณที่ต้ังโรงเรือน 
(5) หากมีความจําเปนที่จะตองวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาผานบริเวณที่มีทั้งที่นา ที่ไร และที่

สวน ใหพิจารณากําหนดแนวเขตระบบไฟฟาใหผานที่สวนใหนอยที่สุด 
2) การลดผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ  

(1) หามกําหนดแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาผานพื้นที่ตอไปนี้ 
 (1.1) เขตรักษาพันธสัตวปา 
 (1.2) เขตอุทยานแหงชาติ 
 (1.3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A 
 (1.4) พื้นที่ปาชายเลน 
(2) หลีกเลี่ยงการกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟาผานพื้นที่ ตอไปนี้ 
 (2.1) เขตวนอุทยาน 
 (2.2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
 (2.3) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่1B 

3) หลักเกณฑทางดานวิศวกรรม 
(1)  แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาควรจะเปนแนวตรง อาจมีจุดเปลี่ยนแนว (Point Of 

Intersection: PI.) นอยที่สุดเพื่อใหมีระยะส้ันที่สุด 
(2)  แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาที่ผานภูมิประเทศที่เปนภูเขาอาจมีจุดเปลี่ยนแนวไดตามความ

เหมาะสม และไมควรวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาผานยอดเขา เพื่อหลีกเลี่ยงแรงลมและฟาผา 
(3) แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาที่ขามทางรถยนต ทางรถไฟ แมน้ํา คลอง มุมตัดระหวางแนว

เขตระบบโครงขายไฟฟากับทางรถยนต ทางรถไฟ แมน้ํา คลอง ไมควรนอยกวา 45 องศา 
(4) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาใกลทางแยกใหญ  เพื่อปองกันปญหาท่ีอาจจะ

ตองยายแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาเมื่อมีการปรับปรุงหรือพัฒนาทางแยกในอนาคต 
(5) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาผานพื้นที่ที่มีลักษณะดินออน 
(6) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาใกลสนามบิน 
(7) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาใกลทะเล 
(8) หลีกเลี่ยงการวางแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาขนานกับแนวสายโทรเลข โทรศัพท เปน

ระยะทางยาวๆ 
(9) ระยะระหวาง PI.ที่มีระยะส้ันๆ ควรพิจารณาใหมีระยะที่เหมาะสมกับระยะของ Span 
(10) หามกําหนดตําแหนง PI. ในภูมิประเทศที่ไมเหมาะสมตอตําแหนงที่ต้ังเสา เชน หุบเขา ทาง

น้ําไหลหรือที่ลุม 
(11)   PI. ควรหางจาก Right Of Way (R.O.W.) ของทางรถยนต ทางรถไฟ หรือคลองชลประทาน 

ไมนอยกวา 20 เมตร 
(12)   PI. ควรหางจากตลิ่งของแมน้ําหรือคลองธรรมชาติ ไมนอยกวา 50 เมตร 
(13)   ใหมีการออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อลดผลกระทบที่มีตอสังคมและส่ิงแวดลอม 
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4) หลักเกณฑทางดานเศรษฐศาสตร 
แนวเขตระบบโครงขายไฟฟาควรเปนแนวเสนตรงและมีระยะทางส้ัน เพื่อประหยัดคาใชจายในการ

ลงทุนและลดความสูญเสียในแนวเขตระบบโครงขายไฟฟา 
เมื่อการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.)  กําหนดแนวทางเลือกอยางนอย 3 แนวทางแลว 

ในขั้นตอนการคัดเลือกแนวสาย กฟผ. จะมีคณะกรรมการพิจารณาแนวระบบโครงขายไฟฟา (คพฟ.) เปนผู
พิจารณาแนวทางเลือกท่ีมีผลกระทบตอชุมชนและสังคมนอยที่สุดเปนแนวทางเลือกท่ีเหมาะสม   ตอมาเมื่อ 
กฟผ. โดย คพฟ. ไดแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมแลว กฟผ. ตองเสนอแนวระบบโครงขายดังกลาวตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สํานักงาน กกพ.) ซึ่งคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.)  จะเปน
ผูพิจารณาใหความเห็นชอบ และจัดทําประกาศกําหนดเขตระบบโครงขายไฟฟาตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ซึ่งระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  กกพ. ไดปด
ประกาศ ณ ที่วาการอําเภอ/ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน โดยทําการประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (แสดง
ในภาคผนวก 2-ก) และแจง กฟผ.ใหรับทราบ เพื่อที่ กฟผ.จัดทําเครื่องหมายแสดงบริเวณเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาบนพื้นที่จริง และทําหนังสือแจงเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธ์ิอื่นซึ่งมี
อสังหาริมทรัพยอยูในเขตระบบโครงขายไฟฟาเพื่อทราบ และหากไมเห็นดวยก็สามารถยื่นคํารองคัดคานแสดง
เหตุผลที่ไมสมควรท่ีอสังหาริมทรัพยของตนถูกประกาศกําหนดเปนเขตระบบโครงขายไฟฟา  ตอ กกพ. ภายใน 
30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กฟผ. กรณีที่ไมไดรับแจงผลการพิจารณาอุทธรณภายใน 60 วัน หรือ
รับแจงแตเห็นวาไมมีเหตุผลสมควร สามารถยื่นฟองคดีตอศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแตวันส้ินสุด
ระยะเวลาการพิจารณาหรือวันที่ไดรับแจงแลวแตกรณี 
 
2.2.2 ผลการพิจารณาคัดเลือกแนวระบบโครงขายไฟฟาที่เหมาะสม 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดมีการประชุมเพื่อคัดเลือกแนวทางเลือกแนวระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 –   สีคิ้ว 2 ประกอบดวย 4 แนวทางเลือกดังแสดงใน รูปที่ 2.2.2-1 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบในแตละแนวทางเลือกแสดงในตารางที่ 2.2.2-2  

จากการตรวจสอบขอเท็จจริงบนแผนที่ ภาพถายทางอากาศ และเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  รวมทั้ง
จากการตรวจสอบภาคสนาม  พบวาพื้นที่ ศึกษาตามแนวสายสงของโครงการ บริเวณรอยตอจังหวัด
นครราชสีมา มีสภาพพื้นที่เปนแนวเขาทอดตัวในแนวตะวันออก-ตะวันตก เปนชวงๆ  และมีพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A 
ที่ซอนทับกับพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร    โดยมีชองวางที่สามารถวางแนวระบบ
โครงขายเล่ียงพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A  ได 2 ชอง    ดังนั้นในการกําหนดแนวทางเลือก จึงจําเปนตองกําหนดใหแนว
ทางเลือกแตละแนวผานเขาชองวางดังกลาว เพื่อมุงสูสถานีไฟฟา(สฟ.) สีคิ้ว 2 โดยไมใหกระทบกับพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้น 1A   ซึ่งไดกําหนดแนวทางเลือกเปน  4 แนว  ดังไดแสดงไวแลวในรูปที่ 2.2.2-1 ประกอบดวย 

แนวทางเลือกท่ี 1 เสนสีแดง 
แนวทางเลือกที่ 2 เสนสีน้ําเงนิ 
แนวทางเลือกที่ 3 เสนสีมวง  
แนวทางเลือกที่ 4 เสนสีเขียว  
สําหรับขอมูลสําคัญของแตละแนวทางเลือกและขอมูลที่ใชในการประเมินและคัดเลือกทางเลือก ได

แสดงไวแลวในตารางที่ 2.2.2-2 ซึ่ง กฟผ. ไดมีการพิจารณาขอมูลตางๆ ดังกลาว และคัดเลือกแนวระบบ
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โครงขายไฟฟาที่เหมาะสม โดยมีแนวทางและหลักเกณฑการพิจารณาที่สําคัญดังไดกลาวไวแลวขางตน และได
ขอสรุปวา แนวทางเลือกที่ 3  เปนแนวทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด   โดยแนวทางเลือกนี้เปนแนวที่ไมมี
บานเรือนราษฎรต้ังอยูในแนวเขตระบบไฟฟา  และผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมเปนระยะทางประมาณ  370 
เมตรเทานั้น  นอกจากนี้ยังมีชวงที่อยูใกลชุมชนนอยกวาแนวทางเลือกอื่นๆ  สวนประเด็นปญหาหรือผลกระทบ
กรณีการตัดผานทางเสนรถไฟ ทางน้ํา/ลําน้ํา และระบบโครงขายไฟฟาที่มีอยูแลว ก็คาดวาจะนอยกวาหรือ
ใกลเคียงกับแนวทางเลือกท่ี 1 2 และ 4   มีเพียงประเด็นการตัดผานเสนทางคมนาคมประเภททางหลวงเทานั้น
ที่แนวทางเลือกท่ี 3 ตัดผานมากกวาทางเลือกท่ี 2 และ 4 แตแตกตางกันเพียง 3-4 เสนเทานั้น  
 
ตารางที่  2.2.2-2 สรุปขอมูลทั่วไปแตละแนวทางเลือก 

รายการขอมูล แนวทางเลือก 
ท่ี 1 

แนวทางเลือก  
ท่ี 2 

แนวทางเลือก 
ท่ี 3 

แนวทางเลือก 
ท่ี 4 

1. ระยะทางประมาณ (กม.) 
 

164.03 
 

163.68 
 

160.7 
 

156.81 
 

2. จํานวน PI : จุดเปลี่ยนแนว 54  PI 71  PI 66 PI 58 PI 
3. ทองที่ที่แนวพาดผาน 3 จังหวัด 10 อําเภอ  

29 ตําบล 
4 จังหวัด 10 อําเภอ  
 34 ตําบล  

4 จังหวัด 10 อําเภอ   
30 ตําบล 

3 จังหวัด  11 อําเภอ   
30 ตําบล 

4.  ปญหา/ผลกระทบ 
- ขามเสนทางคมนาคม 
 
- ขามทางนํ้า  
- ขาม/ลอดระบบโครงขายไฟฟา 
- ขนานระบบโครงขายไฟฟา  
- ใกลแหลงชุมชน 
- ผานบานเรือนราษฎร 
- ผานพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) 

 
ขามทางหลวง 24 เสน 
ขามทางรถไฟ  3 คร้ัง  

24 สาย 
4  แนว 
1  แนว 
28  ชวง 
1  หลัง 
430 ม. 

 
ขามทางหลวง 18 เสน 
ขามทางรถไฟ  5 คร้ัง 

24 สาย 
10 แนว 
2  แนว 
42  ชวง 
3  หลัง 
360 ม. 

 
ขามทางหลวง 22 เสน 
ขามทางรถไฟ  3 คร้ัง 

24 สาย 
4 แนว 
1  แนว 
16 ชวง 

ไมผานบานเรือนราษฎร 
370 ม. 

 
ขามทางหลวง 19 เสน 
ขามทางรถไฟ  5 คร้ัง 

26 สาย 
5 แนว 
1 แนว 

22  ชวง 
1 หลัง 
370 ม. 

5. สภาพการทําประโยชน (%) 
    พื้นที่นา 
    พื้นที่ไร 
    พื้นที่สวน 
    ปาละเมาะ 
 

 
20 
74 
2 
4 

 
27 
70 
1 
2 

 
17 
80 
1 
2 

 
13 
84 
1 
2 

หมายเหตุ  :     PI = Point of  Intersection  
ที่มา :  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   

 
    

 
 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

  หนา 2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2.2.2-1 แนวทางเลือกระบบโครงขายไฟฟา230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
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2.3 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษา 
 

2.3.1 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่โครงการ 
พื้นที่โครงการ คือพื้นที่จากก่ึงกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาดานละ 20 เมตร ระยะทาง 160.17 

กิโลเมตร พบวามีแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 1 ชวงอยูบริเวณทองที่ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ระยะทางประมาณ 370 เมตร นอกจากนี้จากการตรวจสอบกับแผน
ที่อนุรักษที่สําคัญไมวาจะเปน พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1  พบวาแนวโครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 จะไมพาดผานพื้นที่อนุรักษที่สําคัญดังกลาว  

สําหรับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งแบงเปน 3 ชวง  (ดังแสดงในรูปที่ 2.3.1-1) 
สรุปไดดังนี้ 

1)  ชวงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000 – 58+000  ระยะทาง 58 กิโลเมตร จุดเริ่มตนของแนวระบบโครงขาย
ไฟฟาของโครงการฯ ต้ังอยูบริเวณตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยระบบโครงขาย
ไฟฟาออกจากสถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 วางแนวไปทางทิศเหนือขามถนนทางหลวงหมายเลข 3267 เขาสู
ตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี ขามทางหลวงชนบท สบ.6049  ตัดผานเขาใกลบานจั่นเสือและ
วัดจ่ันเสือ โดยอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 449 เมตร ขามถนนคอนกรีตเรียบคลอง
ชลประทาน จากนั้นแนวระบบโครงขายไฟฟาปรับแนวไปยังทิศตะวันออกเฉียงเหนือขามทางรถไฟ ตัดผานเขา
ใกลวัดหนองระกําและโรงเรียนบานหนองระกํา โดยอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 500 เมตร 
ตัดขามทางหลวงชนบท สบ.4013   คลองชัยนาท-ปาสัก  และทางหลวงชนบท สบ.1022  

แนวระบบโครงขายไฟฟาปรับขึ้นไปทางทิศเหนือ ตัดผานเขาใกลวัดหนองเครือตาปลาโดยอยูหาง
จากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 257 เมตร ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 3020  ทางหลวง
หมายเลข 1 บริเวณชุมชนบานสระลําไยและบานไรหงษา จากนั้นแนวระบบโครงขายไฟฟาปรับแนวไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผานเขาใกลชุมชนบานวนา ตัดขามทางหลวงชนบท สบ.1010  ตัดผานเขาใกลบานซับ
นางเลิ้ง โดยมีบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 29 เมตร จากนั้นแนวเบี่ยง
ไปทางทิศตะวันออกเพื่อหลบพื้นที่เขาขวางซ่ึงเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1B และเปนที่ต้ังของวัดปาจุฬามณี เพื่อเขา
ชองวางระหวางปาชุมชนกับพื้นที่ภูเขา ตัดผานเขาใกลวัดหนองแฝกเหลี่ยมซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขาย
ไฟฟา ประมาณ 188 เมตร  ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 3302  ตัดเขาชองวางชุมชนบานโพธ์ิพรอมจิตร  

เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเพื่อหลบเขาพุขาม ซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A  ตัดผานเขา
ใกลชุมชนบานพุขามโดยมีระยะหางใกลที่สุดจากบานเรือนราษฎรประมาณ 30 เมตร ตัดผานเขาใกลวัดพุขาม
หวานพลอยเจริญซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 500 เมตร ตัดขามทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 3334  ซึ่งบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 37  เมตร ปรับแนว
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตเพื่อหลบเขาโปงตะแบกซึ่งเปนพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A   ตัดผานเขาใกลโรงเรียนชอง
สาริกาและวัดปากชองสาริกา ซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 700 เมตร   ปรับแนวไปทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดขามทางหลวงแผนดินหมายเลข 3334   ปรับแนวไปทางทิศตะวันออกเพื่อหลบเขาถ้ํา
เอราวัณซึ่งเปนพื้นท่ีลุมน้ําชั้น 1B และเปนที่ต้ังของวัดถ้ําเอราวัณซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา  

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 2-9 
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รูปที่ 2.3.1-1  สภาพพื้นที่ ตําแหนงชุมชน และสถานที่ทองเที่ยวบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา ชวงที่ 2 จาก อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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     รูปที่ 2.3.1-1  สภาพพื้นที่ ตําแหนงชุมชน และสถานที่ทองเที่ยวบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา ชวงที่ 3 จาก อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 2-12 

ประมาณ  1.7  กิโลเมตร ตัดขามทางหลวงชนบท ลบ.5050   ตัดผานเขาใกลวัดชองสาริกาและถ้ําสาริกา ซึ่งอยู  
หางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 300 เมตร  ตัดผานเขาใกลโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลชอง
สาริกาในระยะประมาณ 350 เมตร ตอจากนั้นตัดขามทางหลวงหมายเลข 21  ซึ่งบานเรือนราษฎรหางจากแนว
ระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 58  เมตร ผานเขาใกลบานหนองโพธิ์  บานชองสาริกา  ขามหวยซับ
ตะเคียนและหวยหมี  

เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือผานเขาใกลบานชอนนอย ตัดขามทางหลวงชนบท ลบ.
5049  ตัดผานเขาใกลบานใหมโพธ์ิทอง ตัดขาม หวยสม  ทางหลวงชนบท ลบ.4015  ทางหลวงชนบท ลบ.
2007 ตัดผานเขาใกลวัดเทวาบรรพต ซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ  380  กิโลเมตร ไป
ส้ินสุดท่ีตําบลหนองบัว อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  สภาพภูมิประเทศในชวงที่ 1 สวนใหญเปนที่ราบลุม 
และที่ราบเชิงเขาสวนรูปแบบการใชที่ดินตลอดสองขางแนวโครงขายไฟฟาพบวา เปนนาขาว เนื่องจากต้ังอยูใน
เขตชลประทานนอกจากนี้มีการปลูกพืชไรดวย เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง และออย เปนตน 

2)  ชวงที่ 2 กิโลเมตรที่ 58+000 – 110+000  ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มตนจากตําบลหนองบัว 
อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  แนวระบบโครงขายไฟฟาผานเขาใกลบานคําพราน ตัดขามทางหลวง
หมายเลข 3017 ตัดขามทางรถไฟ ขามแมน้ําปาสักบริเวณที่หางจากวัดคําพรานประมาณ 750 เมตร  ขามทาง
หลวงชนบท ลบ.4020   สภาพภูมิประเทศในชวงนี้เปนพื้นที่ราบลุม และพื้นที่ราบระหวางหุบเขา การใช
ประโยชนที่ดินเปน นาขาว ไรขาวโพด ออย และมันสําประหลัง  

ตอจากนั้นเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดขามทางหลวงหมายเลข 2089 บริเวณบาน
มะคางามซึ่งบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 37 เมตร  ขามหวยมะเกลือ  
คลองวังมวง  และทางหลวงชนบท สบ.4005  ตัดผานเขาใกลบานมอดินแดง  ตัดขามโปงกระเพราะและทาง
หลวงชนบท สบ.4017 ตัดผานเขาใกลบานงิ้วงาม  ตัดขามคลองกระทิง เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออก ตัดผาน
เขาใกลบานคลองมะเกลือ ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ตัดขามหวยยาง ตัดขามทางหลวง
หมายเลข 2273 ซึ่งมีบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 32 เมตร  ตัดผาน
เขาใกลบานซับแหง  บานปฏิรูปซึ่งมีบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 69 
เมตร  เบ่ียงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ผานบานคลองมะเกลือ ตําบลซับสนุนอําเภอมวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี ตัดขามหวยลาด  ขามทางหลวงชนบท สบ.6037 ขามหวยน้ําซับ บริเวณนี้จะอยูใกลกับแหลงโบราณคดี
บานโปงมะนาว (อยูภายในบริเวณวัดโปงมะนาว) ซึ่งหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ  500 เมตร  

เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออก  ตัดขามหวยหลม ขามทางหลวงหมายเลข 2243 บริเวณบานโปง
เกตุในซึ่งมีบานเรือนราษฎรอยูติดทางหลวงหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 28  เมตร  
ตอจากนั้นเบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดผานเขาใกลวัดศรีสมบูรณราษฎรบํารุงธรรม ซึ่งหางจาก
แนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 288 เมตร เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อหลบพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้นที่ 1A และ 1B  ปรับแนวไปทางทิศตะวันออก ผานเขาชองวางระหวางเขาหินปูนสูงชัน  ตัดผานเขาใกลบาน
หนองกระทิง ซึ่งมีบานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 60 เมตร  ปรับแนวไป
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดขามหวยซับน้ําขาว ตัดขามถนนลาดยางเขาสํานักสงฆชองลม ตัดผานเขาใกล
บานลําน้ําออยและบานเขาชองลม  ตัดขามคลองซับดินดําบริเวณบานปากลวย   

เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออก ตัดขามทางหลวงหมายเลข 2247 บริเวณบานซับดินดําซึ่งมี
บานเรือนราษฎรหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 94  เมตร  ตัดผานเขาใกลวัดซับดินดํา
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ซึ่งหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 387 เมตร  ตัดขามคลองลําพญากลางไปสิ้นสุดท่ีตําบลลําสมพุง  
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

สภาพภูมิประเทศในชวงนี้เปนพื้นที่ราบลุม ที่ราบระหวางหุบเขา และภูเขา การใชประโยชนที่ดิน
เปนไรออย ไรขาวโพด และไรมันสําปะหลัง 

3 ) ชวงที่ 3 กิโลเมตรที่ 110+000 –160+170  ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร เริ่มตนจากตําบลลํา
สมพุง  อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ตัดขามพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ชวงกิโลเมตรที่ 111+498 ถึง 
กิโลเมตรที่ 111+868 ระยะทางประมาณ  370 เมตร ในเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น
แปลงที่ 2  ตัดขามหวยลาด ตัดผานเขาใกลวัดเขาฟอดสามัคคี ซึ่งหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ  
145  เมตร  ตัดผานเขาชองวางของบานเขาฟอด  บานลาด และบานหนองแวง โดยมีบานเรือนราษฎรอยูหาง
จากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 38  เมตร  สภาพภูมิประเทศในชวงนี้เปนที่ราบระหวางหุบเขา 
และภูเขา การใชประโยชนที่ดินเปนไรออย ไร และไรมันสําปะหลัง 

ตัดขามถนนลาดยางเขาบานดอนเมือง ตัดผานเขาใกลบานดงลําไย และบานโสกรวกโดยมี
บานเรือนราษฎรอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 30  เมตร  ตัดผานบานดอนหัวมัน ตัด
ขามหวยซับใต ตัดผานบานซับใต โรงเรียนซับใตวิทยาซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 457  
เมตร  ตัดขามทางหลวงชนบท นม.4059  ขามหวยทราย  ตัดขามทางหลวงหมายเลข 201 บริเวณบานคลอง
นาดีและบานหวยลึก  โดยมีบานเรือนราษฎรอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 47 เมตร   

เบี่ยงแนวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ตัดขามหวยแกงกําพี้  ผานบานไกเสา และตัดเขาใกลวัด
ใหมสามัคคีธรรม ซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 500  เมตร  ตัดผานบานโนนเสลา และตัด
เขาใกลโรงเรียนบานโนนเสลา และวัดโนนเสลาคณาราม ซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา ประมาณ 
323และ  425 เมตร ตามลําดับ ตัดผานเขาใกล รพ.สต.โนนเสลา ซึ่งอยูหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา 
ประมาณ 438 เมตร  ตัดขามหวยลําเสา ตัดผานเขาใกลบานโคกสะอาด โดยมีบานเรือนราษฎรอยูหางจากแนว
ระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 78 เมตร  ตอจากนั้นตัดขามคลองตูม ขามถนนเลียบคลองชลประทาน 
ตัดขามทางหลวงหมายเลข 2299 ระหวางบานมะเกลือใหมและบานไรโคกสูงโดยมีบานเรือนราษฎรอยูหางจาก
แนวระบบโครงขายไฟฟาใกลที่สุด ประมาณ 94  เมตร  และสิ้นสุดแนวระบบโครงขายไฟฟาสถานีสีคิ้ว 2 ที่
ตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

สภาพภูมิประเทศในชวงนี้เปนพื้นท่ีราบลุม ที่ การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่นา ไรออย  และไรมัน
สําปะหลัง 
 
2.3.2 สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ศึกษา 
 พื้นที่ศึกษา คือ พื้นที่โครงการแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต สวนที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม ระยะทางประมาณ 370 เมตร และพื้นที่ใกลเคียง ในระยะไมนอยกวาดานละ 500 เมตร จาก
กึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา รวมถึงระยะหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนพาดผานพื้นที่อนุรักษ
เพิ่มเติมอีกดานละ 500 เมตร (รูปที่ 2.3.2-1) 
 สําหรับสภาพแวดลอมโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ศึกษา ประกอบไปดวยพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
พื้นที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E) และพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา โดยในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) 
เปนพื้นที่มีความลาดชันสูง ต้ังแตริมตีนเขาจนถึงยอดเขา สภาพปาเปนปาผลัดใบ ชนิดปาเบญจพรรณรุนสอง 
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หนา 2-14 

ที่กําลังพัฒนาขึ้นเปนปาขนาดใหญ แตอยูในชวงระยะเวลาที่กําลังเกิดการทดแทนจากสภาพปา ตองตอสูกับ
อิทธิพลของการปกคลุมของความหลากหลายของชนิดเถาวัลย หลากหลายประเภท เชน หนามคนฑา หนาม
พุงดอ เปนตน มีความลาดชันสูงมีปริมาณหินโผลมากกวา 60 เปอรเซ็นตของพื้นที่ ตนไมยืนตนมีขนาดเล็ก 
เจริญเติบโตชา มีรองรอยไฟปา สําหรับสภาพพื้นที่ปา E ฝงตะวันตก ปจจุบันไมมีสภาพความเปนปาไมอีก
ตอไป เนื่องจากราษฎรในทองถิ่นไดเขาไถพรวนปลูกมันสําปะหลังทั่วพื้นที่ ในสวนของพื้นที่ปา E ฝงตะวันออก 
ซึ่งปจจุบันถูกประกาศเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครราชสีมานั้น ในชวงระยะ 500 เมตร ถัดจากพื้นที่ปา C 
พบวายังมีสภาพเปนปาอยูบาง มีรองรอยเคยเปนพื้นท่ีทํากินของราษฎร แตปจจุบันมีการปลูกแซมปาโดยใชไม
สีเสียดแกน และไมประดู นอกจากนี้ยังพบกระถินยักษ สะเดา และพุทราปา เปนตน ซึ่งในพื้นที่ศึกษาดังกลาว 
ไมมีบานเรือนราษฎรอาศัยอยู แตอยางใด 

สวนพื้นที่การกอสรางฐานรากทางฝงตะวันออกของปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) มีความสูงประมาณ  
295 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง สภาพปจจุบันมีลักษณะเปนพื้นที่ปาไมที่มีไมขนาดเล็กขึ้นปกคลุม  สวน
พื้นที่กอสรางฐานรากฝงตะวันตกของปา C  เปนที่ราบมีความสูงประมาณ  193  เมตรจากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง  สภาพเปนพื้นท่ีเกษตรกรรม 
 
2.4 ชุมชนและสถานที่สําคัญบริเวณใกลเคียง 
 

บริเวณพื้นที่ศึกษา ไมพบบานเรือนราษฎรและสถานที่สําคัญแตอยางใด สําหรับหมูบานในระยะทาง 
500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาตลอดทั้งพื้นที่โครงการระยะทาง 160.17 กิโลเมตร มีทั้งหมด 
54 หมูบาน (ตารางที่ 2.4-1) สวนสถานที่สําคัญตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟามีทั้งหมด 22 แหง โดยมี
รายละเอียด ชื่อ ที่ต้ัง แสดงไวในตารางที่ 2.4-2  

 
2.5 ชนิดของเสาไฟฟาแรงสูงของโครงการ 
 
 ลักษณะเสาไฟฟาแรงสูงในเขตระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 มีความสูง
ประมาณ 45 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 2.5-1 ทั้งนี้ในบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  จะมี
รูปแบบการวางเสาไฟฟาแรงสูงแสดงดังรูปที่ 2.5-2  และรูปที่ 2.5-3 โดยจะทําการวางเสานอกพื้นที่ปาอนุรักษ 
เพื่อจํากัดความเสียหายของพื้นที่ปา การกอสรางในพื้นที่ปาจะใชกําลังคน และพาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณโดย
ทางลําลองที่มีอยูเดิมปรับปรุงใหสามารถใชงานได หลีกเล่ียงการตัดเสนทางลําลองเพิ่มเติมในพื้นที่ปา และจะ
ใชพาหนะขนาดเล็กและกําลังคนขนสงวัสดุ-อุปกรณ สําหรับบางพื้นที่ที่สูงชันอาจใชวิธีชักรอกนําวัสดุ-อุปกรณ
ขึ้นใชงาน 
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หนา 2-15 

 

รูปที่ 2.3.2-1  พ้ืนที่ศึกษาของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
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ตารางที่ 2.4-1   หมูบานในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา 

ที ่ หมูบาน (จากกึง่กลาง 500 m) ตําบล อําเภอ จังหวัด กม.ที ่

1 บานจั่นเสือ หรเทพ บานหมอ สระบุร ี 5+700 

2 บานตนหนอง หรเทพ บานหมอ สระบุร ี 5+500 

3 บานครัว หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 10+000 

4 บานหนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 12+020 

5 บานหนองแก หนองแก พระพุทธบาท สระบุร ี 13+850 

6 บานหนองเครอืตาปลา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 14+145 

7 บานหนองโดนนอย หนองแก พระพุทธบาท สระบุร ี 16+900 

8 บานสระลําใย หนองแก พระพุทธบาท สระบุร ี 21+000 

9 บานไรหงษา นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 21+689 

10 บานนายาว นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 22+300 

11 บานวนา นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 23+955 

12 บานศาลาแพร นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 24+900 

13 บานซับครก นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 25+100 

14 บานซับนางเล้ิง นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 27+600 

15 บานหนองแฝกเหลี่ยม โคกตูม เมืองลพบุร ี ลพบุรี 28+750 

16 บานโพธิ์พรอมจติร ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 30+000 

17 บานพุขาม ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 32+300 

18 บานชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 42+670 

19 บานสาริกาพัฒนา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 42+660 

20 บานหนองโพธิ์ ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 43+800 

21 บานชอนนอย ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี 50+500 

22 บานใหมโพธิ์ทอง ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี 52+400 

23 บานคําพราน หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 57+700 

24 บานซอย 26 สาย 1 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 58+690 

25 บานคําพราน หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 61+089 

26 บานคําพราน คําพราน วังมวง สระบุร ี 64+089 

27 บานมะคางาม คําพราน วังมวง สระบุร ี 68+185 

28 บานมอดินแดง วังมวง วังมวง สระบุร ี 72+900 

29 บานง้ิวงาม วังมวง วังมวง สระบุร ี 73+900 
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หนา 2-17 

ตารางที่ 2.4-1  หมูบานในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟา (ตอ) 
 

ที ่ หมูบาน (จากกึง่กลาง 500 m) ตําบล อําเภอ จังหวัด กม.ที ่

30 บานคลองมะเกลือ วังมวง วังมวง สระบุร ี 77+600 

31 บานซับแหง ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 81+850 

32 บานปฏิรูป ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 82+250 

33 บานคลองมะเกลือ ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 84+860 

34 บานโปงมะนาว ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 86+500 

35 บานโปงเกตุใน ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 90+750 

36 บานหนองกระทิง ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 101+750 

37 บานลําน้ําออย ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 105+450 

38 บานเขาชองลม ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 106+500 

39 บานปากลวย ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 108+400 

40 บานซับดินดํา ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 110+400 

41 บานเขาฟอด ดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสีมา 113+500 

42 บานลาด ดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสีมา 113+800 

43 บานหนองแวง ดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสีมา 116+480 

44 บานดงลําใย หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 122+650 

45 บานโสกรวก หนองหญาขาว สีคิ้ว นครราชสีมา 122+520 

46 บานดอนหัวมัน กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 129+600 

47 บานซับใต กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 131+000 

48 บานคลองนาดี บานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 139+900 

49 บานหวยลึก บานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 141+200 

50 บานไกเสา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 146+000 

51 บานโนนเสลา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+400 

52 บานโคกสะอาด สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา 153+800 

53 บานมะเกลือใหม มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 155+800 

54 บานไรโคกสูง มะเกลอืเกา สูงเนิน นครราชสีมา 156+000 
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หนา 2-18 

ตารางที่ 2.4-2  สถานที่สําคัญในระยะ 500 เมตรจากกึง่กลางแนวระบบโครงขายไฟฟา  

ที ่ สถานที่สาํคัญ 500 เมตร ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ที่ตั้ง 
(km.) 

ระยะหางจากกึง่กลาง
แนว (เมตร) 

ซาย ขวา 

1 วัดจันเสือ หรเทพ บานหมอ สระบุร ี 5+500 449 

2 วัดหนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 12+200 425 

3 โรงเรียนวัดหนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 12+250 500 

4 วัดหนองเครอืตาปลา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 14+115 257 

5 วัดหนองแฝกเหล่ียม นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 28+770 188 

6 วัดพุขามหวานพลอยเจริญ ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 33+550 500 

7 วัดชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 41+700 300 

8 รพ.สต.ชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 43+400 350 

9 วัดเทวาบรรพต หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 56+860 380 

10 วัดโฆสิตาราม หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 57+800 315 

11 วัดคําพราน คําพราน วังมวง สระบุร ี 63+400 366 

12 วัดปาเขามนตพุทธธรรม ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 83+150 305 

13 แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว ขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 86+500 500 

14 วัดโปงมะนาว ขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 86+500 500 

15 วัดศรีสมบูรณราษฎรบํารุงธรรม ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 94+300 288 

16 วัดซับดินดํา ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 110+300 387 

17 วัดเขาฟอดสามัคคี ดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสีมา 113+400 145 

18 โรงเรียนซับใตวิทยา กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 131+600 457 

19 วัดใหมสามัคคีธรรม กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 146+400  504 

20 โรงเรียนบานโนนเสลา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+600  323 

21 วัดโนนเสลาคณาราม กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+750  425 

22 รพ.สต.โนนเสลา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+800  438 
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2.6 กิจกรรมในแตระยะของการพัฒนา 

2.6.1 ระยะกอสราง 
 การกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงโดยทั่วไป ประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการรวม 6 ขั้นตอน แสดง
ดังรูปที่ 2.6-1  ดังนี ้
 1) งานสํารวจตรวจสอบแนวสายสงและกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา (Check Survey and 
Tower Staking) 
 งานสํารวจแนวสายสงและกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา เปนการปฏิบัติงานภาคสนามที่ใชทีมงาน
สํารวจประมาณ 4-6 คน ใชเวลาปฏิบัติงานบนพื้นที่ภูเขา 0.5-3 กม./วัน พื้นที่ราบ 4-6 กม./วัน โดยมีกิจกรรมที่
สําคัญไดแก การตรวจสอบความถูกตองของแนวสายสง ระยะทาง ระดับพื้นดิน และความเหมาะสมของ
ตําแหนงที่ต้ังเสาโครงเหล็ก รวมทั้งเก็บขอมูลอื่นๆ ที่อาจเปนปญหาอุปสรรคในระหวางการทําการกอสราง และ
การบํารุงรักษาสายสงในอนาคต 
 2) งานสํารวจช้ันดิน (Sub-Soil Test) 

 การหารายละเอียดของชั้นดินตามความลึกท่ีกําหนด บริเวณพื้นที่ที่กําหนดตําแหนงเปนที่ต้ังฐาน
รากเสาไฟฟา เพื่อนําขอมูลและตัวอยางของชั้นดินไปทดสอบคุณสมบัติทางดานวิศวกรรมและนําผลการ
ทดสอบไปใชในการออกแบบชนิดฐานรากเสาไฟฟาแตละตน มีวิธีการดําเนินการที่สําคัญๆ เชน 
 (1) การเจาะสํารวจดินดวยวิธี Kunzel Stab and Hand Auger เพื่อหาคาความตานทานของชั้น
ดิน โดยเจาะ 1-2 หลุม/เสาโครงเหล็ก ทัง้นี้ทมีงาน Kunzel Stab and Hand Auger ใชกาํลังคน 3-5 คน ใชเวลา
ปฏิบัติงาน 8-12 ตน/วัน 

(2) การสํารวจชั้นดินที่มีคุณภาพสูงดวยวิธี Standard Penetration Test เพื่อหาลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงของชั้นดิน และคุณสมบัติของดิน เชน ความตานทานตอแรงกดอัด ความตานทานตอการเฉือน 
เปนตน เปนการเก็บขอมูลชั้นดินอยางละเอียด ใชกับเสาโครงเหล็กท่ีมีขนาดใหญ เชน เสาโครงเหล็กตนแรก/
สุดทาย และเสาโครงเหล็กตนมุม หลุมเจาะมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 8.6 เซนติเมตร จํานวนหลุมเจาะ 1 หลุม/
เสาโครงเหล็ก ใชกําลังคน 6-10 คน ใชเวลาปฏิบัติงาน 2-3 ตน/วัน 
 3) งานตัดตนไม 
  งานตัดตนไมออก เปนกิจกรรมในระยะกอสรางที่ตองดําเนินการกอนที่จะกอสรางฐานรากเสา
โครงสรางโดยดําเนินการในบริเวณแนวเขตโครงขายระบบไฟฟา (Right of Way) ขางละ 20 เมตร จากก่ึงกลาง
ของแนวสายสงไฟฟาเทานั้น โดยควบคุมตนไมใหลมไปในทิศทางเดียวกับแนวเขตเดินสายสงไฟฟา เพื่อมิให
ลมไปทําความเสียหายกับตนไมนอกเขตเดินสายสงไฟฟา ทั้งนี้ งานตัดตนไมในพื้นที่ทั่วไปดําเนินการตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสรางอาคาร 
โรงเรือน ตนไมหรือส่ิงอื่นใด ติดต้ังส่ิงใด เจาะหรือขุดพื้นดิน ถมดิน ทิ้งส่ิงของ หรือกระทําดวยประการใดๆ ที่
อาจทําใหเกิดอันตรายหรือเปนอุปสรรคในเขตระบบโครงขายไฟฟา พ.ศ. 2553 ดังรูปที่ 2.6-2 สวนในพื้นที่ปาที่
เปนภูเขาสูงจะละเวนการตัดตนไมบริเวณหุบเขาหรือบริเวณที่ความสูงของตนไมไมเปนอันตรายตอระบบสง
กระแสไฟฟา ขณะเขาดําเนินการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จะมีเจาหนาที่ควบคุมดูแลผูรับจาง 
คนงาน ใหตัดฟนหรือลิดรอนตนไมที่จําเปนเทานั้น และใหระมัดระวังไมกอใหเกิดอันตรายแกตนไมที่อยู
ขางเคียง 
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รูปที่ 2.6-1    แสดงขั้นตอนและวิธีการกอสราง 

ขั้นตอนท่ี 1 งานสํารวจแนวสายสงและกําหนดตําแหนงเสาไฟฟา 

ขั้นตอนท่ี 2 - 4 งานเจาะสํารวจช้ันดิน งานตัดตนไม และงานกอสรางฐานราก 

ขั้นตอนท่ี 6 งานขึงสายไฟฟา และตรวจสอบสายสงไฟฟากอนจายไฟ 

ขั้นตอนท่ี 5 งานติดตั้งเสาโครงเหล็กและแขวนลูกถวยเตรียมงานขึงสาย 
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 4) งานกอสรางฐานราก 
  งานกอสรางฐานรากประกอบดวย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก และงาน
กลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหนาดินใหทั่วบริเวณหลุมท่ีขุดกลับสภาพเดิม โดยงานฐานรากของเสาโครงเหล็กมี
หลายขนาดขึ้นอยูกับชนิดของเสาโครงเหล็ก และลักษณะความออน-แข็งของช้ันดิน ทําใหความกวางของฐาน
รากและความลึกแตกตางกัน โดยการขุดหลุมจํานวน 4 หลุม ตองานกอสราง 1 ตน แตละหลุมมีความกวาง-
ยาว 4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร ทั้งนี้สําหรับในพื้นที่ปาสงวนหรือพื้นที่ปาอนุรักษ การเตรียมงานจะใช
กําลังคน หรือพาหนะขนาดเล็กขนสงวัสดุอุปกรณ โดยการปฏิบัติงานกอสรางฐานราก เชนขุดหลุม เทคอนกรีต
ฐานรากเสาโครงเหล็ก จะทําใหแลวเสร็จครั้งละ 1-2 ขา และใชทีมปฏิบัติงานกอสรางประมาณ 8-15 คน ใชเวลา
ปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ตน ทั้งนี้เพื่อควบคุมความเสียหายของพื้นที่ปาใหอยูในพื้นที่จํากัดเฉพาะที่มีกิจกรรม
กอสราง 
 5) งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
  เสาโครงเหล็กท่ีมีการออกแบบเปนมาตรฐาน 230 กิโลโวลต มีลักษณะเปนเสาโครงเหล็กท้ังชนิด
เสาท่ีใชกับแนวตรง และแนวหักมุมตางๆ และเสาที่ใชสําหรับจุดตนทาง/ปลายทาง โดยเปนเสาโครงเหล็กถัก
ดวยเหล็กมาตรฐานสากล และชุบสังกะสีตามขอกําหนด กฟผ. มีอายุการใชงานมากกวา 30 ป การติดต้ังเสา
โครงเหล็ก เริ่มจากประกอบเหล็กตามแบบเปนแผงยอย เม่ือติดต้ังขาเสาแลว จะประกอบแผงเหล็กจากดานลาง
และติดต้ังขาเสาชั้นตอไปสลับกับประกอบแผงจนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นสวนจะยึดดวย Bolt และ Nuts โดยมี
แผนเหล็ก (Plates) เปนแผนยึดในจุดท่ีมีชิ้นสวนหลายๆชิ้นมายึดดวยกัน การติดต้ังเสาโครงเหล็กใชเสาพี่เลี้ยง 
(Jin Pole) เปนเครื่องมือในการติดต้ัง ทั้งนี้ ในพื้นที่ปาสงวนหรือพื้นที่ปาอนุรักษ การดําเนินงานจะทยอยขน
ชิ้นสวนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมที่ใชกอสรางฐานราก โดยใชกําลังคน พาหนะขนาดเล็ก และประกอบชิ้นสวน
บริเวณขาเสาและใชเสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) ติดต้ังเสาโครงเหล็กจนแลวเสร็จ ทีมงานติดต้ังเสาโครงเหล็กใช
กําลังคน 8-12 คนตอทีม ใชเวลาติดต้ัง 3-6 วันตอตน 
 6) งานการขึงสายไฟฟา 
  เปนการติดต้ังสายไฟฟา (Conductor) และสายลอฟา (OHGW) หรือสายลอฟาที่มีระบบส่ือสาร 
(OPGW) โดยดึงสายลอยผานรอกซึ่งติดต้ังไวที่ปลาย (Cross Arm) สายที่ถูกดึงออกจากมวนสายไฟจะตอง
ผานเครื่องควบคุมแรงดึงและมีแรงดึงที่จะปรับระดับสายใหลอยพนส่ิงกีดขวาง เพื่อปองกันสายเสียหาย เมื่อได
ระยะทางยาวตามแบบแตละชวงจะทําการปรับระยะหยอนของสายแตละมัดใหระดับเทากัน และจับปลายสายทั้ง 
2 ดาน ดวยอุปกรณเขากับชุดลูกถวยกอนทําการยึดจับสายเขากับอุปกรณสายสงเขากับปลายลูกถวย และ
อุปกรณถางสายทุกชวงเสา 
  แผนงานการขึงสาย (Stringing Plan) จะตองผานการอนุมัติจากหนวยงานกอสราง ซึ่งจําเปนตอง
ตรวจสอบทางดานเทคนิค ความปลอดภัย และผลกระทบตอสภาพพ้ืนที่ โดยตองปรับแผนงานใหถูกตองและ
สอดคลองกับความตองการ ปจจุบันเครื่องขึงสายมีประสิทธิภาพสูง สามารถขึงสายไดระยะทาง 5-8 กม./ชวงขึง
สาย การวางแผนงานจึงสามารถกําหนดจุดปลอยสาย และจุดดึงสายซึ่งใชพื้นที่วางอุปกรณขนาดกวาง 20 
เมตร ยาว 80 เมตร ใหอยูนอกพื้นที่ที่ตองการลดผลกระทบได ในทางปฏิบัติเพื่อหลีกเล่ียงการใชพื้นที่ในเขต
เดินสายบางจุด สามารถวางแผนใหจุดปลอยสายหรือจุดดึงสายอยูนอกแนวเขตระบบโครงขายสายสงไฟฟา 
และใชรอกเปลี่ยนทิศทางนําสายไฟฟาเขาแนวขึงสายปกติไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ทีมงานขึงสายจะใช
กําลังคนประมาณ 30-45 คนตอทีม ซึ่งสามารถปฏิบัติงานไดปริมาณงาน 8-15 กม./เดือน 
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หนา 2-25 

  สําหรับรายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาโดยทั่วไปและในพื้นที่ปา
โดยสังเขป แสดงดังตารางที่ 2.6-1 
 
2.6.2 ระยะดําเนินการและบํารุงรักษา 

 การบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟา จะดําเนินการภายหลังการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาแลวเสร็จ 
โดย กฟผ. มีหนวยงานบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟาที่ประจําอยูในแตละภูมิภาคของประเทศไทย โดยแบง
การดําเนินงานตามชวงระยะเวลาตอป ดังนี้ 

1) การดําเนินงาน ทุก 6 เดือน ม ี2 กิจกรรมดังนี้ 
(1)   การตรวจสอบสภาพพื้นที่ตามเขตระบบโครงขายไฟฟาภาคพื้นดิน โดยจะทําการตรวจสอบ

การใชประโยชนที่ดินในเขตระบบโครงขายไฟฟาใหเปนไปตามขอกําหนดอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
(2)  การตรวจสอบสภาพพื้นที่และระบบโครงขายไฟฟาทางอากาศ โดยจะใชเฮลิคอปเตอรของ 

กฟผ. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณตางๆ ของระบบโครงขายไฟฟา และสภาพพื้นที่ในเขตระบบโครงขายไฟฟา 
รวมถึงการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพื้นที่ปาไมดวย อยางนอยปละ  2 ครั้ง 

2) การดําเนินงานทุกเดือน 
การดําเนินงานทุกเดือนของผูปฏิบัติงานฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเขาตรวจสอบ

สภาพพื้นที่ในเขตระบบโครงขายไฟฟาที่เปนพื้นที่ออนไหว ที่จะตองควบคุมเปนพิเศษ เชน พื้นที่ต้ังเสาท่ีมี
ความลาดชันสูงหรือบริเวณที่ดินมีความเส่ียงตอการชะลางพังทลาย และพื้นที่อนุรักษตางๆ ที่ไมมีการตัดฟน
ตนไม แตจํากัดความสูงของตนไม เปนตน ทั้งนี้ หากเขตระบบโครงขายไฟฟาบริเวณที่เปนจุดวิกฤตตอความ
มั่นคงของระบบไฟฟา จะเขาตรวจสอบทุกสัปดาห 

 การควบคุมระยะหางของยอดไมกับสายสงไฟฟา 

  กฟผ. กําหนดใหระยะหางตํ่าสุดของยอดไมในพื้นที่ปา C กับแนวสายเทากับ 4 เมตร อยางไรก็
ตาม สภาพพื้นดินของปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ชวงที่แนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน มีความลาดชันและ
มีหินโผลทําใหลักษณะตนไมที่ปกคลุมพื้นที่มีความสูงไมมากนัก ประมาณ 3 เมตร และ กฟผ. ออกแบบใหเสา
สงไฟฟาที่ต้ังอยูใกลพื้นที่ปา C มีความสูง 45 เมตร จึงทําใหมีระยะหางของยอดไมกับแนวสายเพิ่มมากขึ้น  อีก
ทั้ง ฝายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเขาตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกลาวเปนประจําทุกเดือน ดังนั้น หาก
มียอดไมที่จําเปนตองตัดฟน ก็จะทําการตัดฟนใหพอดีกับระยะหางระหวางแนวสายที่ควบคุม โดยไมจําเปนตอง
ตัดฟนเผื่อการเจริญเติบโตของตนไมจนถึงระยะหาง 4 เมตร จากแนวสาย 

 การเขาพื้นที่แนวระบบโครงขายไฟฟา 

 กฟผ. จะใชเสนทางลําลองเดิมที่มีอยูในพื้นที่ สําหรับในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) พบวามี
เสนทางลําลองในพื้นที่ปาซึ่งอยูบริเวณสันเขาและสามารถเขาถึงตําแหนงเสาสงไฟฟาฝงตะวันออกของปา C ได 
สวนฝงตะวันตกของพื้นที่ปา C ติดกับพื้นที่เกษตรของราษฎรและมีสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุม ดังนั้น ใน
การบํารุงรักษาระบบโครงขายไฟฟาในชวงที่พาดผานพื้นที่ปา C สามารถเขาถึงพื้นที่เขตระบบโครงขายไฟฟา
ไดสะดวก และไมมีการตัดฟนตนไมหรือสรางทางลําลองใหม  
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หนา 2-26 

ตารางที่  2.6-1 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาโดยทั่วไป 

ขั้นตอนการกอสราง วิธีการ จํานวนแรงงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

1.งานสํารวจแนวสายสงและกําหนด
ตําแหนงเสาไฟฟา 

ตรวจสอบหมุดหลักฐานตลอดแนวสายสง
ไฟฟา เพื่อกําหนดจุดตั้งเสาโครงเหล็กและ
เก็บรายละเอียดในรัศมีที่ใชกอสรางกอน
ตอกหมุดไวเปนหลักฐาน เพื่อเจาะสํารวจ
ชั้นดินในขั้นตอนตอไป 

-แรงงาน : 4-6 คน 
-ระยะเวลาปฏิบัติงานบนพื้นที่ภูเขา : 0.5-3  
กม./วัน 
-ระยะเวลาปฏิบัติงานบนพื้นที่ราบ : 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.งานตัดตนไม ตัดตนไมออกเฉพาะบริเวณที่เปนที่ตั้งของ
เสา ไฟฟ าบริ เ วณ ที่ เป นแนว เขต เดิ น
สายไฟฟาและบริเวณที่เปนอันตรายตอ
ระบบสงไฟฟาเทานั้น 

แปรผันตามลักษณะของพื้นที่และความ
หนาแนนของตนไม 

เจาหนาที่ กฟผ . ควบคุมใหตัดฟนหรือ
ลิดรอนตนไม ที่จํ า เปน เท านั้ น  และให
ระมัดระวังไมกอใหเกิดอันตรายแกตนไมที่
อยูขางเคียง 
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ตารางที่  2.6-1 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาโดยทั่วไป (ตอ) 

ขั้นตอนการกอสราง วิธีการ จํานวนแรงงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

4.งานกอสรางฐานราก งานกอสรางฐานรากประกอบดวย งานขุดหลุม 
งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก และงาน
กลบหลุมบดอัดดิน และเกลี่ยหนาดินใหทั่ว
บริเวณหลุมที่ขุดกลับสภาพเดิม โดยงานฐาน
รากของเสาโครงเหล็กมีหลายขนาดขึ้นอยูกับ
ชนิดของเสาโครงเหล็ก และลักษณะความออน-
แข็งของชั้นดิน ทําใหความกวางของฐานราก
และความลึกแตกตางกัน โดยการขุดหลุม
จํานวน 4 หลุม ตองานกอสราง 1 ตน แตละ
หลุมมีความกวาง-ยาว 4.7-9.7 เมตร ลึก 3.3-
4.5 เมตร 

-แรงงาน : 8-15 คน 
-ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 4-12 วันตอตน 

การเตรียมงานจะใชกําลังคน หรือพาหนะ
ขนาดเล็กขนสงวัสดุอุปกรณ โดย จะทําให
แลวเสร็จครั้งละ 1-2 ขา เพื่อจํากัดความ
เสียหายของพื้นที่ปา 

5.งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก การติดตั้งเสาโครงเหล็กที่มีระยะหางระหวาง
เสาประมาณ 400-500 เมตร เริ่มจากประกอบ
เหล็กตามแบบเปนแผงยอย เมื่อติดตั้งขาเสา
แลว จะประกอบแผงเหล็กจากดานลางและ
ติดตั้งขาเสาชั้นตอไปสลับกับประกอบแผง
จนถึงยอดเสา โดยทุกชิ้นสวนจะยึดดวย Bolt 
และ Nuts โดยมีแผนเหล็ก (Plates) เปนแผน
ยึดในจุดที่มีชิ้นสวนหลายๆชิ้นมายึดดวยกัน 
การติดตั้งเสาโครงเหล็กใชเสาพี่เลี้ยง (Jin 
Pole) เปนเครื่องมือในการติดตั้ง 

-แรงงาน : 8-12 คน 
-ระยะเวลาปฏิบัติงาน : 3-6 วันตอตน 

การกอสรางในพื้นที่ปาจะทยอยขนชิ้นสวน
เสาโครงเหล็กตามทางเดิมที่ใชกอสรางฐาน
ราก โดยใชกําลังคน พาหนะขนาดเล็ก และ
ประกอบชิ้นสวนบริเวณขาเสาและใชเสาพี่
เลี้ยงติดตั้งเสาโครงเหล็ก 
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หนา 2-28 

ตารางที่  2.6-1 รายละเอียดขั้นตอนและวิธีการกอสรางระบบโครงขายไฟฟาโดยทั่วไป (ตอ) 

ขั้นตอนการกอสราง วิธีการ จํานวนแรงงาน 
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

หมายเหตุ 

6.งานการขึงสายไฟฟา เปนการติดตั้งสายไฟฟา (Conductor) และ
สายลอฟา (OHGW) หรือสายลอฟาที่มี
ระบบสื่อสาร (OPGW) โดยดึงสายลอยผาน
รอก  สายที่ถูกดึงออกจากมวนสายไฟ
จะตองผานเครื่องควบคุมแรงดึงและมีแรง
ดึงที่จะปรับระดับสายใหลอยพนสิ่งกีดขวาง 
เพื่อปองกันสายเสียหาย เมื่อไดระยะทาง
ยาวตามแบบแตละชวงจะทําการปรับระยะ
หยอนของสายแตละมัดใหระดับเทากัน และ
จับปลายสายทั้ง 2 ดาน ดวยอุปกรณเขากับ
ชุดลูกถวยกอนทําการยึดจับสายเขากับ
อุปกรณสายสงเขากับปลายลูกถวย และ
อุปกรณถางสายทุกชวงเสา 

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

การกอสรางในพื้นที่ปา การเตรียมงานจะใช
กําลังคน พาหนะขนาดเล็กขนอุปกรณเพื่อ
เตรียมงานที่ตําแหนงเสาโครงเหล็กและดึง
เชือกนําในชวงขึงสายผานพื้นที่ปา ที่มี
ระยะทางไมเกิน 8 กิโลเมตร ตําแหนงจุด
ปลอยสายไฟและจุดดึงสายไฟจะกําหนดให
อยูนอกพื้นที่ปาได 
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2.7 การกอสรางในชวงที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 
 

การกอสรางแนวระบบโครงขายไฟฟาในชวงพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ระยะทาง 370 
เมตรนั้น โครงการจะทําการวางเสานอกพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม เพื่อจํากัดความเสียหายของพื้นที่ปา ในการ
ออกแบบการวางเสาไฟฟา และการนําสายไฟฟาจะออกแบบใหมีการรบกวนตนไมในปาอนุรักษเพิ่มเติมนอย
ที่สุด โดยในเบื้องตน ทางโครงการจะไมถางปาตามแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาฯ แตอาจทําการตัดตนไมเปน
บางตนเทาท่ีจําเปน โดยโครงการไดออกแบบใหระดับสายไฟตํ่าสุด อยูสูงกวาพื้นดินประมาณ 20 เมตร และ
กรณีที่ตนไมเจริญเติบโตขึ้น ทางโครงการจะทําการริดก่ิงไม/ยอดไม เพื่อใหมีระยะหางระหวางยอดไมกับ
สายไฟท่ีระดับตํ่าสุดไมนอยกวา 4 เมตร 

อนึ่งการขึงสายไฟฟาบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) จะหลีกเล่ียงการตัดฟนตนไม โดยจะใช
เชือกออนเปนตัวนําลวดสลิงที่ยึดกับสายสงไฟฟา แลวจึงดึงเชือกออนขึ้นเหนือพื้นดิน   ในกรณีที่มีอุปสรรคใน
การดึงเชือกออน ทางโครงการจะติดต้ังนั่งรานไมไผเพื่อชวยในการดึงเชือกออนใหลอยขึ้น ซึ่งไมไผที่ใชทํา
นั่งรานเปนไมที่จัดหามาโดยหนวยงานกอสราง  ทั้งนี้ในการขนสงวัสดุอุปกรณในการขึงสายไฟฟาเขาไปใน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  จะใชเสนทางลําลองเดิมที่มีอยูในพื้นที่ ซึ่งเสนทางลําลองดังกลาวมีอยูทั้ง 2 
ฝงของพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันตก จะมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบเปน
พื้นที่เกษตรกรรม (อยูในพื้นที่ปาเศรษฐกิจ (ปา E)) มีถนนเขาสูพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร  โครงการ
สามารถลําเลียงวัสดุอุปกรณมาถึงบริเวณแนวเขตระบบโครงขายไฟฟาไดสะดวก  ตอจากนั้นจะใชกําลังคนใน
การขนอุปกรณตางๆ เขาสูพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ตอไป  ดังนั้นจะไมมีการปรับปรุงเสนทางหรือตัด
เสนทางใหมเกิดขึ้น    อยางไรก็ตามในระหวางการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง หากพบวาเสนทางลําลองเดิมที่
ทางโครงการใชมีการชํารุดเสียหาย ทาง กฟผ.จะทําการซอมแซมใหกลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม เพื่อไมใหเกิด
ผลกระทบตอการใชประโยชนของคนในทองถิ่น 
 
2.8 การจัดระบบสาธารณูปโภคของที่พักคนงาน 
 
 กิจกรรมการกอสรางระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลล อยุธยา 4-สีคิ้ว 2 ชวงที่พาดผานปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) นั้น จะใชกําลังคนไมเกิน 20 คน โดยท่ีจะไมมีการสรางบานพักคนงานและหองสุขาในพื้นที่
ศึกษา และในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม และกิจกรรมการกอสรางในชวงที่ผานปาอนุรักษเพิ่มเติม  จะใช
ระยะเวลาไมนาน ดังนั้น ผูรับเหมาจะดําเนินการจัดท่ีพักสําหรับคนงานในชุมชนเปนลักษณะของหองพัก/บาน
เชา ระยะส้ัน ไมมีการสรางชุมชนแรงงานขึ้นภายในทองถิ่น ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบทางดานการจัดการน้ําเสีย 
หองสุขา และการจัดการขยะของชุมชนในแรงงาน ทั้งนี้ ในสวนของการจัดเก็บขยะมูลฝอยและนําไปกําจัดจะ
ดําเนินการโดยองคการบริหารสวนตําบล หรือผูรับบริการทําโดยขยะที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานปกครอง
ทองถิ่นนั้นๆ 
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2.9 หลักเกณฑการจายคาชดเชย 
 
 กิจกรรมการกอสรางฐานรากและติดต้ังเสาโครงเหล็กบริเวณพื้นที่ศึกษามีจํานวน 2 ตน โดยเสาไฟฟา
ทั้ง 2 ตนอยูนอกพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  ดังแสดงในรูปที่ 2.3.2-1  โดยมีรายละเอียดกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
ดังนี้ 

- พื้นที่การกอสรางฐานรากทางฝงตะวันออกของปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) อยูในเขตปาเศรษฐกิจ 
(ปา E) ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงที่ 2 ซึ่งปจจุบันเปนพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดนครราชสีมา 

- พื้นที่กอสรางฐานรากฝงตะวันตกของปา C อยูในเขตปาเศรษฐกิจ (ปา E)  สภาพเปนพื้นที่
เกษตรกรรมที่ราษฎรเขาใชประโยชนแตไมมีสิทธ์ิในที่ดิน โดยมีเพียง ภบท. 5  ซึ่งเปนแบบเสียภาษีบํารุงทองที่
เปนหลักฐานแสดงสิทธ์ิครอบครองเทานั้น  

แนวทางการจายคาชดเชยสําหรับเจาของที่ดินและทรัพยสิน กรณีถูกรอนสิทธิเนื่องจากการกอสราง
ระบบโครงขายไฟฟามีรายละเอียดดังนี้  

1) การสํารวจทรัพยสิน กฟผ.ตองเขาสํารวจในพื้นที่เพื่อใหไดรับทราบรายละเอียด และขอเท็จจริง
ของที่ดินและทรัพยสินภายในเขตระบบโครงขายไฟฟาใชเปนขอมูลในการคํานวณคาทดแทน ตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.) กําหนด โดยกอนที่พนักงาน กฟผ. จะเขาทําการรังวัดท่ีดิน ตรวจ
นับตนไม และสํารวจอาคารส่ิงปลูกสราง กฟผ.จะมีหนังสือแจงนัดวันสํารวจใหเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินหรือผูทรงสิทธ์ิอื่นๆ ทราบลวงหนาในเวลาอันสมควร 

2) การตรวจสอบทรัพยสิน  เพื่อความถูกตองภายหลังจากที่ กฟผ. เขาทําการสํารวจทรัพยสินเสร็จ
ส้ินเรียบรอยแลวจะมี “คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน” ทําหนาที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสํารวจ
ทรัพยสินตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพยสิน หลักฐานที่ดินสภาพการใชประโยชนตรวจสอบและระบุหนวย
ราคาที่ดินใหตรงตามราคาที่ กกพ. กําหนดเทียบเคียงราคาตนไมที่ไมปรากฏในบัญชีราคาคาทดแทนตนไมที่ 
กกพ. กําหนด 

ในขั้นตอนนี้ หากคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน ตรวจสอบพบหรือเจาของหรือผูครอบครอง
ทรัพยสินแจงถึงความผิดพลาดคลาดเคล่ือน คณะกรรมการฯ ก็จะไดแกไขผลการสํารวจใหถูกตองตรงตาม
ขอเท็จจริง 

3) การจายทดแทน  
(1)   กกพ. จะเปนผูกําหนดราคาทดแทนท่ีดินและทรัพยสิน 
(2)   ในการกําหนดราคา กกพ. แตงต้ังคณะกรรมการในแตละจังหวัดเรียกวา “คณะกรรมการ

พิจารณาราคาที่ดินและทรัพยสินจังหวัด” โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการหัวหนาสวนราชการใน
จังหวัดท่ีเกี่ยวของและนายอําเภอทองที่ที่ระบบโครงขายไฟฟาผานเปนกรรมการ โดยคณะกรรมการฯ ชุด
ดังกลาวจะพิจารณาและเสนอขอมูลราคาท่ีดิน ตนไม และ อาคารส่ิงปลูกสรางตอ กกพ. ใหความเห็นชอบ และ
กําหนดเปนหลักเกณฑและราคาในการคิดคํานวณคาทดแทนเพื่อให กฟผ. จายคาทดแทนใหแกเจาของที่ดิน
และทรัพยสินตอไป 

(3)  ในกรณีที่ผูมีสิทธิรับเงินคาทดแทนไมยินยอมตกลงในจํานวนเงินคาทดแทนแตจะขอรับเงิน
คาทดแทนไปกอน โดยขอสงวนสิทธิการอุทธรณตอ กกพ. ก็สามารถกระทําได 
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(4)   การใชสิทธิอุทธรณจํานวนเงินคาทดแทน สามารถยื่นอุทธรณตอ กกพ. โดยจะตองยื่น
อุทธรณภายในระยะเวลา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจํานวนเงินคาทดแทนเปนหนังสือจาก กฟผ. 

       สําหรับการจายคาทดแทนใหแกราษฎรท่ีเขาครอบครองและใชประโยชนในที่ดินซึ่งเปนที่ดินของ
รัฐจะเรียกวาเปนการจายเงินชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรม โดยจะทําการจายเงินดังกลาวในกรณีที่ราษฎรเขาไปทํา
กินหรือมีส่ิงปลูกสรางและไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติหรือพื้นที่อื่นๆ  ที่มี
กฎหมายคุมครอง ซึ่งไมสามารถมีเอกสารสิทธ์ิ (โฉนด) ทั้งนี้จะตองใชหลักฐานสําหรับประกอบการพิจารณา
การจายคาทดแทนเปนบันทึกถอยคํายืนยันการทํากินในพื้นที่จากหนวยงานปกครองในพื้นที่นั้นๆ ไดแก กํานัน 
ผูใหญบาน และจะตองมีบันทึกถอยคําของเจาของที่ดินทํากิน ผูที่ทํากินแปลงขางเคียงดวย  สําหรับราคาคา
ทดแทนนั้น จะพิจารณาจากราคาประเมินที่ดินของแตละจังหวัด สวนราคาพืชผลทางการเกษตรและสิ่งปลูก
สรางจะจายเทากับท่ีดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ  

สวนรายละเอียดการจายคาทดแทนชวยเหลือเพื่อมนุษยธรรมสําหรับราษฎรที่เขาไปทํากินในเขต
พื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น แปลงที่ 2 จะระบุไวในมติที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาราคาท่ีดินและทรัพยสินจังหวัดนครราชสีมา และขั้นตอนการสํารวจทรัพยสินและตรวจสอบทรัพยสิน
จะดําเนินการเชนเดียวกันกับท่ีดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ 
 
2.10 แผนการกอสรางโครงการ 
 
 โครงการกอสรางระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลล อยุธยา 4-สีคิ้ว 2 จะใชระยะเวลากอสราง 26 
เดือน  รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.9-1  
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บทที่ 3 
สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 
2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) ไดทําตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลง
วันที่ 24 เมษายน 2555  ครอบคลุมประเด็นการศึกษา 4 ดานไดแก ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต  
 การศึกษาทรัพยากรส่ิงแวดลอมปจจุบันในประเภทตางๆ เพื่อใหทราบถึงสภาพในปจจุบันของ
ทรัพยากรตางๆ อันจะเปนแนวทางหนึ่งในการประเมินหรือศึกษาผลกระทบของการดําเนินโครงการนั้น ได
ดําเนินการศึกษาโดยทรัพยากรบางดานไดศึกษาภาพรวมตลอดทั้งแนวระบบโครงขายไฟฟา และทรัพยากร
บางดานกําหนดขอบเขตตามพ้ืนที่ศึกษาในบริเวณที่แนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปาC) ระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟารวมหัวทายจากพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม  ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของทรัพยากรแตละดานกับลักษณะโครงการ 
 
3.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
 

3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
1) วัตถุประสงค 

  (1) เพื่อศึกษาสภาพภูมิประเทศ ระดับความสูง ตามแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต
อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 และบริเวณใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอันเนื่องมาจาก
การพัฒนาของโครงการ 
   

2) วิธีการศึกษา 
(1) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดานสภาพภูมิประเทศ ในบริเวณพื้นที่แนวระบบโครงขาย

ไฟฟาฯ  พาดผานและบริเวณใกลเคียง 
(2) รวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่โครงการและพื้นที่

ใกลเคียงที่อยูในเขตอิทธิพลของโครงการจากแผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000ลําดับชุด 
L7018ระวาง 5137I, 5137IV, 5138II, 5238I, 5238II, 5238III, 5338I, 5338IV, และ5438IV ของกรมแผนที่
ทหารครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา 

(3) ตรวจสอบสภาพพ้ืนที่จากภาพถายทางอากาศปลาสุด และสํารวจสภาพพื้นที่โครงการ โดย
เนนบริเวณที่คาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาโครงการ 
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(4) ประเมินผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงลักษณะภูมิประเทศในแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ
ของโครงการ และผลกระทบดานสภาพภูมิประเทศที่อาจมีผลตอการพัฒนาโครงการ 

(5) เสนอแนะมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ 

3) ผลการศึกษา 
 แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตของโครงการ พาดผานพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา มีผลการศึกษาดังนี้ 
3.1)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 (1)  ขอมูลทั่วไป 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้ังอยูบริเวณที่ราบลุมภาคกลางตอนลางของประเทศหาง

จาก กรุงเทพมหานครขึ้นไปทางเหนือประมาณ 75 กิโลเมตร หรือตามเสนทางรถไฟประมาณ 72 กิโลเมตร  
มีเนื้อท่ีประมาณ 2,556.64 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,579,900 ไร แบงเขตการปกครองออกเปน 16 อําเภอ 209 
ตําบล 1,445 หมูบาน สวนราชการบริหารสวนทองถิ่น แบงเปนองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหงเทศบาล
นคร 1 แหง เทศบาลเมือง 4 แหง เทศบาลตําบล 31 แหงและองคการบริหารสวนตําบล 121 แหง มีอาณาเขต
ติดตอกับจังหวัดตางๆ ดังนี้ 

    ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดอางทอง และจังหวัดลพบุรี 
    ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานี 
    ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสุพรรณบุรี 
   สําหรับที่ต้ังของสถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4  และแนวระบบโครงขายไฟฟาของ

โครงการฯต้ังอยูที่ตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณดานทิศเหนือของจังหวัดซึ่ง
เปนพื้นท่ีนาขาว ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุม 

  (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ราบลุมน้ําทวมถึงพื้นที่สวนใหญเปนทุงนาไมมีภูเขา ไม

มีปาไม มีแมน้ําไหลผาน 4 สาย ไดแก แมน้ําเจาพระยา แมน้ําปาสัก แมน้ําลพบุรีและแมน้ํานอย มีลําคลอง
ใหญนอยประมาณ 1,254 คลอง เชื่อมตอกับแมน้ําเกือบทั่วบริเวณพื้นที่มีความสูงของพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 1.5 
เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง และมีลักษณะเปนพื้นที่แบนราบ 

3.2)  จังหวัดสระบุรี 
(1)  ขอมูลทั่วไป 

    จังหวัดสระบุรี ต้ังอยูภาคกลางของประเทศไทยซึ่งต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของกรุงเทพมหานครประมาณ 108 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 3,576.49ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
2,235,304 ไร แบงเขตการปกครองออกเปน 13 อําเภอ 111 ตําบล 973 หมูบาน 28 เทศบาล 80 องคการ
บริหารสวนตําบล โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

   ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดลพบุรี 
    ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดนครนายก 
    ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-3 

   สําหรับแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯที่ตัดผานจังหวัดสระบุรี จะอยูบริเวณ
ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ทั้งนี้แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ มีการตัดเขตการ
ปกครองตางๆ ดังนี้ 

- อําเภอบานหมอ ไดแก ตําบลโคกใหญ ตําบลบางโขมด ตําบลบานหมอ ตําบล 
หรเทพ และตําบลตลาดนอย มีความยาวประมาณ 10 กิโลเมตร 

- อําเภอหนองโดน ไดแก ตําบลหนองโดน มีความยาวประมาณ  3  กิโลเมตร 
- อําเภอพระพุทธบาท ไดแก ตําบลหนองแก ตําบลนายาว ตําบลธารเกษม และ

ตําบลพุคําจาน มีความยาวประมาณ 25 กิโลเมตร 
- อําเภอวังมวง ไดแก ตําบลคําพราน และตําบลวังมวง มีความยาวประมาณ 21 

กิโลเมตร 
- อําเภอมวกเหล็ก ไดแก ตําบลซับสนุน และตําบลลําสมพุงมีความยาวประมาณ 22

กิโลเมตร 
 บริ เวณแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ สวนใหญจะตัดผานพื้นที่

เกษตรกรรม ไดแก นาขาว และพืชไร (มันสําปะหลัง ออย ขาวโพด) เปนตน พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบ 
ยกเวนพื้นที่ในเขตอําเภอมวกเหล็กจะเปนพื้นที่ราบสลับพื้นที่เนินเขา โดยมีบางชวงตัดผานพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติ(ปาE) คือปาทาฤทธ์ิ ปาลําทองหลาง และปาลําพญากลาง 
  (2)  ลักษณะภูมิประเทศ 

    พื้นที่จังหวัดสระบุรีเปนสวนหนึ่งของบริเวณลุมน้ําที่ราบลุมภาคกลางรวมกับอีกสวน
หนึ่งของทิวเขาดงพญาเย็น สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไป ตอนเหนือ และตะวันออก มีเนินเขาสลับที่ราบสูง ซึ่ง
เหมาะในการปลูกพืชไร ตอนใต ตอนกลางของจังหวัด และตะวันตกสวนใหญเปนพื้นท่ีราบเหมาะในการทํานา 
แมน้ําที่สําคัญ คือ แมน้ําปาสัก ซึ่งนับวาเปนเสนเลือดใหญของจังหวัดสระบุรี เปนแหลงน้ําใชในการเกษตร
และประโยชนอยางอื่น แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

- พื้นที่เปนเขาหยอมหรือที่ราบสูงและภูเขา ไดแกบริเวณทางเหนือของอําเภอเฉลิม
พระเกียรติ อําเภอแกงคอย อําเภอมวกเหล็ก อําเภอพระพุทธบาท และอําเภอวังมวง ซึ่งในเขตพื้นที่ดังกลาว
สวนมากเปนพื้นที่ภูเขาที่มีเนินเขาลูกโดดสลับกับท่ีราบสูง โดยเฉล่ียพื้นที่ดังกลาวมีความสูงอยูประมาณ 100-
500 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง เชน ยอดเขาโพลง ซึ่งอยูในเขตอําเภอพระพุทธบาทมีความสูง
ประมาณ 592 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางโดยบริเวณนี้มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 40 ของเนื้อที่จังหวัด 

   -  พื้นที่ราบลุม ไดแกบริเวณพื้นที่สวนใหญทางดานทิศตะวันตกของจังหวัด บางสวน
อยูตอนกลางและตอนใต โดยพื้นที่ราบลุมดังกลาวเปนสวนหนึ่งของที่ราบลุมเจาพระยามีอาณาเขตอยูในพื้นที่
อําเภอตางๆ ไดแก อําเภอเมืองสระบุรี บางสวนของอําเภอหนองแค อําเภอหนองแซง อําเภอบานหมอ 
อําเภอเสาไห อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองโดน และอําเภอดอนพุด โดยพื้นที่สวนนี้มีเนื้อที่ประมาณรอยละ 
60 ของเนื้อที่จังหวัด 

3.3)  จังหวัดลพบุรี 
   (1) ขอมูลทั่วไป 

   จังหวัดลพบุรีต้ังอยูภาคกลางของประเทศไทย บนฝงซายของแมน้ําลพบุรี มีระยะทาง
หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเสนทางถนนพหลโยธิน 153 กิโลเมตรหรือตามเสนทางรถไฟ
ประมาณ 133 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 6,199.75 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 3,874,846ไรแบงเขตการ
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ปกครองออกเปน 11 อําเภอ 121 ตําบล 1,122  หมูบาน 1  องคการบริหารสวนจังหวัด 22 เทศบาล 
(3 เทศบาลเมือง 19 เทศบาลตําบล) 10 องคการบริหารสวนตําบลจังหวัดลพบุรีมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัด
ใกลเคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ ติดตอกับ จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดเพชรบูรณ 
   ทิศใต ติดตอกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรี 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัด 
     จังหวัดสระบรุ ี
    ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสิงหบุรีจังหวัดอางทองและจังหวัดนครสวรรค 
   บริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ มีการตัดเขตการปกครองตางๆ ดังนี้ 

- อําเภอพัฒนานิคม  ไดแก ตําบลชอนนอย ตําบลชองสาริกา ตําบลหนองบัว  ตําบล
พัฒนานิคม  และตําบลหวยขุนราม  มีความยาวประมาณ 27 กิโลเมตร 

- อําเภอเมืองลพบุรี ไดแก ตําบลโคกตูม มีความยาวประมาณ 0.7 กิโลเมตร 
บริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาฯสวนใหญจะตัดผานพื้นที่เกษตรกรรม ไดแก พืชไร

ประเภทตางๆ (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด)  
 (2)  ลักษณะภูมิประเทศ 
   สภาพภูมิประเทศของจังหวัดลพบุรี อาจแบงไดเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณพื้นที่ราบ

สลับเนินเขาและภูเขาครอบคลุมพื้นที่ทางทิศตะวันออกของอําเภอเมืองลพบุรีบางสวนดานตะวันออกเฉียงเหนือ
ของอําเภอบานหม่ี ดานเหนือและดานใตของอําเภอโคกสําโรง พื้นที่เกือบทั้งหมดของอําเภอสระโบสถ อําเภอ
โคกเจริญ อําเภอทาหลวง อําเภอชัยบาดาลและอําเภอพัฒนานิคม คิดเปนพื้นที่ประมาณรอยละ 70 ของพื้นที่
ทั้งหมด อีกบริเวณหนึ่งเปนพื้นที่ราบลุมครอบคลุมพื้นที่อําเภอทาวุงซึ่งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอเมือง
ลพบุรี บางสวนของอําเภอบานหม่ีและอําเภอโคกสําโรง คิดเปนพื้นที่ประมาณ 30 เปอรเซ็นต ของพื้นที่
ทั้งหมด 

3.4)  จังหวัดนครราชสีมา 
   (1) ขอมูลทั่วไป 

    จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบนท่ีราบสูงโคราช  สูงจาก
ระดับน้ําทะเลปานกลาง 187 เมตร ตัวจังหวัดอยูหางจากกรุงเทพมหานครประมาณ 255 กิโลเมตร มีพื้นที่ 
20,493.96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,808,728 ไร แบงการปกครองออกเปน 32 อําเภอ 287 ตําบล 
3,743 หมูบานมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงดังนี้ 

    ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแกน 
    ทิศใต  ติดตอกับ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแกว 
    ทิศตะวันออก ติดตอกับ จังหวัดบุรีรัมย และจังหวัดขอนแกน 
    ทิศตะวันตก ติดตอกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี 
    สําหรับแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯที่ตัดผานจังหวัดนครราชสีมา จะอยู

บริเวณดานทิศตะวันตกของจังหวัด ทั้งนี้แนวระบบโครงขายไฟฟามีการตัดเขตการปกครองตางๆ ดังนี้ 
- อําเภอสีคิ้ว ไดแก ตําบลดอนเมือง ตําบลหนองหญาขาว ตําบลกฤษณา ตําบล 

บานหัน ตําบลกุดนอย ตําบลสีคิ้ว และตําบลมิตรภาพ มีความยาวประมาณ 9.5 กิโลเมตร 
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- อําเภอสูงเนิน ไดแก ตําบลมะเกลือใหม และตําบลมะเกลือเกา มีความยาว
ประมาณ 14.5 กิโลเมตร 

 พื้นที่แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ สวนใหญเปนพื้นที่ราบสลับที่เนิน 
ยกเวนบริเวณเขาสูเขตตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว แนวจะตัดผานพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ซึ่งจะมีลักษณะเปน
เนินเขา ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร แนวระบบโครงขายไฟฟาฯสวนใหญจะตัดผานพื้นที่เกษตรกรรม 
ไดแก พืชไร และนาขาว 

  (2) ลักษณะภูมิประเทศ 
    สภาพภูมิประเทศของจังหวัดมีทั้งที่เปนภูเขาสูง ที่ราบลุม พื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืนและ

พื้นที่ลูกคล่ืนลอนลึก  สามารถแบงออกเปน 4 บริเวณคือ 
    - บริเวณเทือกเขาและที่สูงทางตอนใตของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 

มากกวา 250 เมตร อยูในบริเวณอําเภอปากชอง  อําเภอปกธงชัย  อําเภอวังน้ําเขียว  อําเภอครบุรีและอําเภอ
เสิงสาง เทือกเขานี้เปนตนกําเนิดของแมน้ําลําธารหลายสายที่ไหลไปทางตะวันออกของภาค ไดแก แมน้ํามูล
ลําแชะ ลําพระเพลิง และลําปลายมาศ พื้นที่ระหวางเทือกเขาสวนใหญมีลักษณะเปนลูกคล่ืนลอนลึกและลูก
คล่ืนลอนต้ืน  ตอนลางของหุบเขามีความลาดชันคอนขางมาก  ทําใหมีการชะลางพังทลายของหนาดินใน
บริเวณนี้คอนขางสูง 

    - บริเวณที่สูงทางตอนกลางของจังหวัดมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 200 -250 เมตร 
อยูในเขตอําเภอดานขุนทด อําเภอสีคิ้ว อําเภอเทพารักษ อําเภอพระทองคํา ตอนลางของอําเภอโนนไทย  
อําเภอขามทะเลสอ อําเภอเมือง อําเภอสูงเนิน  ตอนบนของอําเภอปกธงชัยและอําเภอครบุรี  อําเภอโชคชัย 
อําเภอหนองบุญมาก อําเภอจักราช  และอําเภอเสิงสาง  ลักษณะพื้นที่สวนใหญเปนลูกคล่ืนลอนต้ืนยกเวน
บริเวณใกลเชิงเขามีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคล่ืนลอนลึก พื้นที่บางสวนเปนที่ราบลุมริมฝงแมน้ําไหลผานหลาย
สาย ไดแก ลําแชะ ลําพระเพลิง ลําตะคอง ลําน้ํามูล และลําจักราช 

   - พื้นที่ลูกคล่ืนทางตอนเหนือของจังหวัด มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 200 
เมตร อยูในเขตอําเภอขามสะแกแสง ตอนบนของอําเภอโนนไทย อําเภอคง ทางทิศตะวันตกของอําเภอบัว
ใหญ อําเภอบานเหลื่อม อําเภอหวยแถลง อําเภอชุมพวง และอําเภอลําทะเมนชัย มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคล่ืน
ลอนต้ืนที่สูงสลับท่ีนา  บางตอนเปนพื้นท่ีราบลุมบริเวณริมฝงแมน้ําลําเชียงไกร  และลําปลายมาศ 

   - บริเวณที่ราบลุมทางตอนเหนือของจังหวัด  มีความสูงจากระดับน้ําทะเลนอยกวา 
200เมตร อยูในเขตอําเภอบัวใหญ อําเภอคง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอพิมาย อําเภอสีดา อําเภอ
บัวลาย  และอําเภอเมืองยาง มีลักษณะเปนพื้นที่ลูกคล่ืนลอนต้ืน และมีที่ราบลุมบริเวณริมฝงแมน้ํา 

   สําหรับลักษณะภูมิประเทศของบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตของ
โครงการพาดผาน มีรายละเอียดตามขอบเขตการปกครอง ดังนี้ 

   - อําเภอบานหมอ และอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี  ต้ังแตจุดเริ่มตนของโครงการ 
ในเขตตําบลโคกใหญ อําเภอบานหมอ จังหวัดสระบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ พาดผานพื้นที่
ราบลุมตํ่า มีระดับความสูงประมาณ 2 - 10 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางการใชที่ดินสวนใหญเปนพื้นท่ีนา
ขาวและพาดผานคลองชลประทานเพื่อการเกษตรตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาฯของโครงการ 

   - อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ในชวงแรกของเขตตําบลหนองแก แนวระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการฯ ยังเปนพื้นที่ราบลุมตํ่า การใชที่ดินสวนใหญเปนนาขาว จนเขาสูเขตตําบลนา
ยาว ธารเกษม และพุคําจาน จะมีระดับความสูงเพิ่มขึ้นเล็กนอย โดยมีระดับความสูงต้ังแต 30 – 160 เมตร
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จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ภูมิประเทศจะเปนพื้นที่ราบ พื้นที่ราบสลับเนินเขา การใชที่ดินสวนใหญเปนพืชไร 
เชน ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด แนวระบบโครงขายไฟฟาฯมีการตัดผานลําน้ําที่สําคัญ เชน หวยสมปอย 
และหวยธารโศก  

   - อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ  จะเขาสู
เขตตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีระดับความสูงประมาณ 140 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง โดยระดับความสูงจะคอยๆ ลดลง โดยมีระดับความสูงตํ่าสุดประมาณ 40 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง ลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนพื้นท่ีราบ ที่ราบสลับท่ีเนินเต้ีย การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปน
พืชไรแนวระบบโครงขายไฟฟาฯมีการตัดผานลําน้ําที่สําคัญ เชน หวยซับตะเคียน และหวยหมี  

   - อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี  แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ เขาสูเขต
ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ลักษณะภูมิประเทศจะเปนพื้นที่ราบ ที่ราบสลับพื้นที่เนิน โดยมี
ระดับความสูงประมาณ 40 – 180 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางการใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพืชไร
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯมีการตัดผานลําน้ําที่สําคัญ เชน หวยสม แมน้ําปาสัก หวยมะเกลือ คลองวังมวง 
คลองโปงกระเพรา และหวยยาง 

   - อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ เขาสูเขต
ตําบลซับสนุน อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ลักษณะภูมิประเทศจะเปนพื้นที่ราบสูง ที่ราบสูงสลับที่เนินเขา 
และพื้นที่เชิงเขา มีระดับความสูงประมาณ 200 - 440 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง การใชประโยชนที่ดิน
สวนใหญเปนพืชไร แนวระบบโครงขายไฟฟาฯมีการตัดผานลําน้ําที่สําคัญ เชน หวยลาด หวยยายไทย หวย
หลม คลองลําทาควาย หวยโปงไทร คลองซับน้ําขาว  หวยหินฝน และคลองซับดินดํา  

   - อําเภอสีคิ้ว  และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ในชวงตนของแนวระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการฯ ต้ังแตคลองลําพญากลาง แนวสายสงจะตัดผานพื้นที่เนินเขาของปาสงวน
แหงชาติ ปาหนองแวง และปาดงพญาเย็น แปลงที่ 2 ระยะทางประมาณ 700 กิโลเมตร ในเขตตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว โดยมีระดับความสูงประมาณ 200 – 290 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง หลังจากนั้น
ลักษณะภูมิประเทศจะเปนพื้นที่ราบสลับที่เนิน มีระดับความสูงประมาณ 300 – 360 เมตรจากระดับน้ําทะเล
ปานกลาง และเมื่อเขาเขตตําบลกฤษณา อําเภอสีคิ้วลักษณะภูมิประเทศจะคอยๆ ลดระดับลง จนไปส้ินสุด
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯที่ตําบลมะเกลือใหม อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระดับความสูง
ประมาณ 210 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพืชไร สลับพื้นที่นาขาว 
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯมีการตัดผานลําน้ําที่สําคัญ เชน คลองลําพญากลาง หวยลาด หวยซับใต หวยแกง
กําพี้ หวยลําเสา และคลองตูม 
 3.5)  พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
    พื้นที่ศึกษาอยูในเขตทองที่ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีลักษณะภูมิ
ประเทศเปนพื้นที่ราบสูง มีระดับความสูงประมาณ 200 – 290 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง โดย
โครงขายไฟฟาของโครงการฯ จะตัดผานพื้นที่เนินเขาของปาสงวนแหงชาติ ปาหนองแวง และปาดงพญาเย็น 
แปลงที่ 2 บริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) เปนระยะทาง 370  เมตร สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติมจะมีความลาดชันบริเวณดานทิศตะวันตก สวนบริเวณดานทิศตะวันออกจะมีความลาดชันนอย
กวา           

รายละเอียดลักษณะภูมิประเทศแสดงดังรูปที่ 3.1.1-1 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่  3.1.1-1  สภาพภูมิประเทศบรเิวณพื้นที่โครงการจากอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่  3.1.1-1 สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่ 3.1.1-1  สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่ 3.1.1-1  สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี ถึง อําเภอสีคิ้ว จงัหวัดนครราชสีมา 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่ 3.1.1-1  สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่โครงการจากอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ถึง อําเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-12 

3.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผนดินไหว 
 

 1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางธรณีวิทยา รอยเลื่อน แผนดินไหว ดินถลม บริเวณพื้นที่ศึกษาของ
โครงการ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอการพัฒนาโครงการ 
  (2) เพื่อคาดการณผลกระทบส่ิงแวดลอมดานธรณีวิทยาและแผนดินไหวที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาโครงการ หรือคาดการณสภาพธรณีวิทยาและแผนดินไหวที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนา
โครงการ 
 

 2) ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
  (1) รวบรวมขอมูลและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับสภาพธรณีวิทยาและแผนดินไหวบริเวณ
พื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง ไดแก แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่แสดงระดับความรุนแรงของแผนดินไหว 
 แผนท่ีแสดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ.2549 แผนท่ีแสดงบริเวณเส่ียงภัยตอการเกิดแผนดินไหว 
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548 ของกรมทรัพยากรธรณี และแผนที่ตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวใน
ประเทศไทยและประเทศใกลเคียงของกรมอุตุนิยมวิทยา 
  (2) ประเมินผลกระทบดานธรณีวิทยาแผนดินไหวจากรอยเล่ือน บริเวณแนวเขตระบบโครงขาย
ไฟฟาฯ ของโครงการ 
 

 3) ผลการศึกษา 
  (1) ธรณีวิทยา 
   จากขอมูลแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1:250,000 ระวาง ND 47-8 (จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยา) ของกรมทรัพยากรธรณี พบวาบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา230 กิโลโวลตอยุธยา 4 –สีคิ้ว 2   
มีการตัดผานลักษณะทางธรณีวิทยาตางๆ ดังนี้  (รูปที่ 3.1.2-1) 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

• ตะกอนน้ําพา (Qa) ยุคควอเทอรนารี ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดิน
เหนียวซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ํา โดยมีอิทธิพลของความลาดชันและน้ําผิวดินปะปน จึงไดตะกอน
หลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะภูมิประเทศที่ราบริมแมน้ํา พื้นที่ราบนี้มักเปนแหลงสะสมตัวของชั้นทราย
แมน้ํา บางแหงสามารถหาแหลงทรายกอสรางและดินเหนียว โดยทั่วไปสภาพดินเปนดินรวนที่มีแรธาตุที่
จําเปนตอพืชอุดมสมบูรณเหมาะตอการเพาะปลูกมากที่สุด แตเนื่องจากเปนพื้นที่ราบน้ําทวมจึงมักประสบกับ
ภัยน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนเปนประจําพบในบริเวณพื้นที่ที่ต้ังของสถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 

จังหวัดสระบุรี 

• ตะกอนน้ําพา (Qa) ยุคควอเทอรนารี  ประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดิน
เหนียวซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ํา โดยมีอิทธิพลของความลาดชันและน้ําผิวดินปะปน จึงไดตะกอน
หลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเปนภูมิประเทศที่ราบริมแมน้ํา พื้นที่ราบนี้มักเปนแหลงสะสมตัวของชั้นทราย
แมน้ํา บางแหงสามารถหาแหลงทรายกอสรางและดินเหนียวสําหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผา โดยทั่วไปสภาพดินเปนดินรวนที่มีแรธาตุที่จําเปนตอพืชอุดมสมบูรณ 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)                      
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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รูปที่  3.1.2-1 ลักษณะทางธรณีวิทยาบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4  – สีคิ้ว 2 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-14 

เหมาะตอการเพาะปลูกมากท่ีสุด แตเนื่องจากเปนพื้นท่ีราบน้ําทวมจึงมักประสบกับภัยน้ําทวมขังในชวงฤดูฝน
เปนประจําพบบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯตัดผานเขตอําเภอบานหมอ และเขตตําบล
หนองแก และตําบลนายาว จังหวัดสระบุรีรวมทั้งบริเวณจุดส้ินสุดของแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการฯ
ในเขตอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา 

• ตะกอนตะพัก (Qt) ยุคควอเทอรนารี ประกอบดวย กรวด และทราย เกิดจากแมน้ํา
กัดเซาะจากที่สูงลงสูที่ตํ่าไดมากขึ้นปรากฏเปนภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืช
ไดบางชนิด พื้นที่บริเวณนี้ไมอยูในเขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางน้ํา  

• หมวดหินเขาขาด (Pkd) กลุมหินสระบุรี ยุคเพอรเมียน ประกอบดวย หินปูนมีสีขาว
เทา แสดงลักษณะเปนชั้น ชั้นบางถึงหนามาก มีหินเชิรตแทรกและบางแหงเปนหินโดโลไมตแทรกดวย
หินดินดานเนื้อทราย และหินแปงซึ่งบางแหงถูกแปรสภาพไปเปนหินออนและหินแคลกซิลิเกต หินทราย เปน
กระเปาะและเปนชั้น โดยพบซากดึกดําบรรพจําพวกฟวซูลินิดบงชี้อายุ Artinskian ถึง Kungurian นอกนั้น
เปน แบรคิโอพอด ปะการัง ฟองน้ํา และสาหราย ซึ่งยืนยันไดวาอยูในชวงปลายของเพอรเมียนตอนลางถึง
ชวงตนของเพอรเมียนตอนกลาง 

 

•  หมวดหินหนองโปง (Pn) กลุมหินสระบุรี ยุคเพอรเมียน ประกอบดวย หินปูน 
หินดินดานสลับหินปูนบางชองหินดินดานมีจํานวนชั้นหนากวาหินปูน บางชวงหินปูนมีลักษณะเปนแถบชั้น
บางๆ บางช้ันมีหินปูนเนื้อดิน และมีหินเชิรตแทรกเปนกระเปาะและเปนชั้นในหินดินดาน พบซากดึกดําบรรพ
จําพวกฟวซูลินิดบงชี้อายุ Artinskian ถึง Kungurian ซึ่งหมวดหินนี้มีการตกตะกอนในสิ่งแวดลอมที่เปนแอง
หรือทะเลปด 
   จังหวัดลพบุรี 

• หมวดหินเขาขาด (Pkd) กลุมหินสระบุรี ยุคเพอรเมียน ประกอบดวย หินปูนมีสีขาว
เทา แสดงลักษณะเปนชั้น ชั้นบางถึงหนามาก มีหินเชิรตแทรกและบางแหงเปนหินโดโลไมตแทรกดวย
หินดินดานเนื้อทราย และหินแปงซึ่งบางแหงถูกแปรสภาพไปเปนหินออนและหินแคลกซิลิเกต หินทราย เปน
กระเปาะและเปนชั้น โดยพบซากดึกดําบรรพจําพวกฟวซูลินิดบงชี้อายุ Artinskian ถึง Kungurian นอกนั้น
เปน แบรคิโอพอด ปะการัง ฟองน้ํา และสาหราย ซึ่งยืนยันไดวาอยูในชวงปลายของเพอรเมียนตอนลางถึง
ชวงตนของเพอรเมียนตอนกลาง  

จังหวัดนครราชสีมา 

• ตะกอนน้ําพา (Qa) ยุคควอเทอรนารีประกอบดวย กรวด ทราย ทรายแปง และดิน
เหนียวซึ่งเกิดจากการพัดพาของน้ํา โดยมีอิทธิพลของความลาดชันและน้ําผิวดินปะปน จึงไดตะกอน
หลากหลายชนิดปนกัน ลักษณะเปนภูมิประเทศที่ราบริมแมน้ํา พื้นที่ราบนี้มักเปนแหลงสะสมตัวของชั้นทราย
แมน้ํา บางแหงสามารถหาแหลงทรายกอสรางและดินเหนียวสําหรับเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผา โดยทั่วไปสภาพดินเปนดินรวนที่มีแรธาตุที่จําเปนตอพืชอุดมสมบูรณ 

• ตะกอนตะพัก (Qt) ยุคควอเทอรนารี ประกอบดวย กรวด และทราย เกิดจากแมน้ํา
กัดเซาะจากที่สูงลงสูที่ตํ่าไดมากขึ้นปรากฏเปนภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืช



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-15 

ไดบางชนิด พื้นที่บริเวณนี้ไมอยูในเขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลาก
ของทางน้ํา 

• หมวดหินโคกกรวด (Kkk) กลุมหินโคราช ยุคครีเทเชียส ประกอบดวย หินทรายและ
หินโคลนสีน้ําตาล และสีน้ําตาลแกมแดง มีจุดเขียวแกมเทา มีหินดินดาน หินทรายแปงสีน้ําตาลออน เนื้อปน
ไมกา และหินกรวดมนเม็ดปูนซึ่งอายุที่ไดจากซากบรรพชีวัน คือ ยุคครีเทเชียสตอนปลาย 

• หมวดหินภูพาน (Jpp) กลุมหนวยหินโคราช ยุคจูแรสซิก ประกอบดวยหินทราย หิน
ทรายปนกรวดชั้นหนาและหินกรวดมนไมแสดงชั้น มีรอยชั้นขวางสีเทาเจือน้ําตาลเทาแกมชมพู และสีสมกับ
หินชิลต และหินดินดาน สีน้ําตาลแกมแดงซึ่งอายุที่ไดจากซากบรรพชีวัน คือ ตอนลางของยุคครีเทเชียส 

• หมวดหินพระวิหาร (Jpw) กลุมหินโคราช ยุคจูแรสซิก ประกอบดวยหินทรายสีขาว
ไมแสดงชั้น มีชั้นเฉียงระดับมากมาย มีรอย เนื้อเปนแรควอรตซและควอรตซสีขาว น้ําตาล และน้ําตาลแกม
เหลือง หินชิลตสีแดงแกมมวง และหินดินเหนียวสีเทาแกมขาวซึ่งอายุที่ไดจากซากบรรพชีวันอยูระหวางตอน
ปลายของยุคไทรแอสซิกถึงตอนตนของยุคแรสซิก 

พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

• ตะกอนตะพัก (Qt) ยุคควอเทอรนารี ประกอบดวย กรวด และทราย เกิดจากแมน้ํา
กัดเซาะทางดิ่งมากขึ้นปรากฏเปนภูมิประเทศขั้นบันได ดินมีธาตุอุดมสมบูรณพอสมควรปลูกพืชไดบางชนิด 
พื้นที่บริเวณนี้ไมอยูในเขตน้ําทวมขังเหมาะสําหรับเปนที่อยูอาศัยแตอาจประสบกับการไหลหลากของทางน้ํา 

• หมวดหินภูพาน (Jpp) กลุมหินโคราช ยุคจูแรสซิก เปนหินทราย และหินทรายปน
กรวดชั้นหนา มีรอยชั้นขวางสีเทาเจือน้ําตาลเทาแกมชมพู และสีสมกับหินชิลต และหินดินดาน สีน้ําตาลแกม
แดง 

• หมวดหินพระวิหาร (Jpw) กลุมหินโคราช ยุคจูแรสซิกเปนหินทรายชั้นหนา มีรอย
ชั้นขวาง เนื้อเปนแรควอรตซและควอรตซสีขาว น้ําตาล และน้ําตาลแกมเหลือง หินชิลตสีแดงแกมมวง และ
หินดินเหนียวสีเทาแกมขาว  
  (2) แผนดินไหว 
    โครงการกอสรางระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 ต้ังอยูบริเวณ
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของภาค
กลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บนแผนเปลือกโลกยูเรเซียน (Eurasian Plate) ซึ่ง
ลอมรอบดวยแผนเปลือกโลกอีก 2 แผน คือ แผนมหาสมุทรอินเดีย (Indian Plate) หรือแผนเปลือกโลก
อินเดีย-ออสเตรเลีย (Indian-Australian Plate) และแผนมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific Plate) ซึ่งเปนเขตที่
คอนขางปลอดแผนดินไหวพอสมควรสําหรับเหตุการณแผนดินไหวที่สงผลใหเกิดความส่ันสะเทือนในประเทศ
ไทย เกิดจากแหลงกําเนิดแผนดินไหว 2 ลักษณะ ไดแก แหลงกําเนิดแผนดินไหวจากรอยเลื่อนภายนอก
ประเทศในบริเวณสหภาพพมา จีนตอนใต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทะเลอันดามัน 
และแหลงกําเนิดแผนดินไหวจากรอยเลื่อนภายในประเทศ ซึ่งสวนใหญอยูในภาคตะวันตกของประเทศ เชน  
รอยเลื่อนแมทา รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ และรอยเลื่อนระนอง เปนตน ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-2 
    สําหรับพื้นที่โครงการพบวาไมอยูใกลกับรอยเลื่อนที่สําคัญแตอยางใด สําหรับรอยเลื่อนที่อยู
ใกลที่สุดจะอยูทางทิศตะวันตก มีระยะหางประมาณ 180 กิโลเมตร ไดแก รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ และรอยเลื่อน
เจดียสามองค (รูปที่ 3.1.2-2)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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• รอยเลื่อนเจดียสามองค พาดผานอําเภอทองผาภูมิ และอําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี ในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 60 กิโลเมตร 

• รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิ พาดผานอําเภอบานไร จังหวัดอุทัยธานี อําเภอศรีสวัสด์ิ และอําเภอ
หนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ในแนวโคงเล็กนอยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต มีความยาวประมาณ 62 
กิโลเมตร 

    ทั้งนี้จากขอมูลสํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ไดรวบรวมขอมูลเหตุการณ
แผนดินไหวที่สําคัญที่กอใหเกิดความเสียหาย พบวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดนครราชสีมา  ไมเคยเกิดเหตุการณแผนดินไหว หรืออยูบริเวณศูนยกลางแผนดินไหวแตอยางใด 
ดังแสดงในตารางที่ 3.1.2-1    และรูปที่ 3.1.2-3    อยางไรก็ตามจากการตรวจสอบแผนที่บริเวณเส่ียงภัย
แผนดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2548 ของกรมทรัพยากรธรณี พบวาบริเวณแนว
ระบบโครงขายไฟฟาฯของโครงการ ชวงจังหวัดสระบุรี และอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จัดอยูในเขต 1 
(ความรุนแรง III-IV เมอรคัลลี) ผูอยูบนอาคารสูงรูสึกวามีแผนดินไหว มีความเส่ียงนอย แตอาจมีความเสียหาย
บาง สําหรับชวงผานอําเภอสีคิ้ว และอําเภอสูงเนิน ของจังหวัดนครราชสีมา จัดอยูในเขต 0 (ความรุนแรงนอย
กวา III เมอรคัลลี)  ไมมีความเส่ียง ไมจําเปนตองออกแบบอาคารรับแรงแผนดินไหว ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-4 
  
ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกิดแผนดนิไหวที่สําคัญของประเทศไทย 

วัน เดือน ป เวลาเกิด / ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

17 ก.พ. 2518 10:38,19:8 /5.6 พรมแดนไทย-พมา ศูนยกลางบริเวณ อ.ทาสองยาง จ.ตาก เสียหาย
เ ล็ ก น อ ย ใ น ภ า ค เ ห นื อ ภ า ค ก ล า ง  แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร 

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

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

1 ต.ค. 2532 01:19,23.3/5.3 พรมแดนไทย-พมา รูสึกส่ันไหว ภาคเหนือตอนบน เสียหายเล็กนอย 
เชียงใหมและเชียงราย 

11 ก.ย. 2537 03:34 /5.1 อ.พาน จ.เชียงราย มี ค ว าม เ สี ยห าย  บ ริ เ วณ  อ .พาน  ต อ วั ด 
โรงพยาบาล โรงเรียนหลายแหง 

12 ก.ค. 2538 04:46/7.2 ประเทศพมา รูสึกไดบริเวณ ภาคเหนือตอนบน และอาคารสูงใน
กรุงเทพมหานครส่ิงกอสรางใน จ.เชียงรายเสียหาย
เล็กนอย 

9 ธ.ค. 2538 20: 26 /5.1 อ.รองกวาง จ. แพร รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง 
พะเยา แพรอุตรดิตถ และนาน เสียหายเล็กนอยที่ 
จ.แพร 

21 ธ.ค. 2538 23:30 /5.2 อ.พราว จ.เชียงใหม ส่ิงกอสรางเสียหายเล็กนอยบริเวณใกลศูนยกลาง 
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 แพร 
2 ก.ค. 2545 10:54 /4.7 อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เสียหายเล็กนอยที่ อ.เชียงแสน 

อ.เชียงของ 
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ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกิดแผนดนิไหวที่สําคัญของประเทศไทย(ตอ) 
วัน เดือน ป เวลาเกิด / ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

22 ก.ย.2546 01:16 /6.7 พมา เ สี ย ห า ย เ ล็ ก น อ ย อ า ค า ร สู ง บ า ง แ ห ง ใ น
กรุงเทพมหานคร 

3 ก.พ. 2547 24:58 /1.9 อ.สันทรายจ.เชียงใหม รูสึกท่ี อ.สันทราย อ.ดอยสะเก็ด 
จ.เชียงใหม 

27 มี.ค. 2547 11:05 /3.4 อ.แมสรวย จ.เชียงราย รูสึกท่ี อ.แมสรวย จ.เชียงราย 
6 เม.ย. 2547 11:49 /3.1 อ.เมือง จ.เชียงราย รูสึกท่ี อ.เมือง จ. เชียงราย 
30 พ.ค. 2547 23:53 /2.0 อ.สันทรายจ.เชียงใหม รูสึกท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
11 ก.ย. 2547 08:30 /3.7 อ.สเมิง จ.เชียงใหม รูสึกท่ี 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 รูสึกหลายจังหวัดในภาคใต อาคารสูงใน

กรุงเทพมหานคร มีความเสียหายมากจากสึนามิและ
ผูเสียชีวิตกวา 10,000 คน 

26 ธ.ค. 2547 08:30 /6.4 ประเทศพมา รูสึกหลายจังหวัดในภาคใต อาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร 

27 ธ.ค. 2547 16:39 /6.6 ทะเลอันดามัน รูสึกท่ี จ.ภูเก็ต 
30 ธ.ค. 2547 08:07, 08:13/ 5.4,5.6 ประเทศพมา รูสึกท่ี อ.เมือง จ.เชียงใหม 
28 มี.ค. 2548 23:10/8.5 ตะวันตกเกาะสุมาตรา รูสึกไดในจังหวัดภาคใต  

จ.ภูเก็ตเตอืนอพยพ 
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 รูสึกไดที่จ.พังงา จ.ภูเก็ต 
19 พ.ย. 2548 21:10/6.1 ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่จ.พังงา จ.ภูเก็ต 
4 ธ.ค. 2548 16:34/4.1 จ.เชียงใหม รูสึกไดบนอาคารสูง จ.เชยีงใหมและลาํพนู 
7 ธ.ค. 2548 16:02/3.9 จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.แมสรวย จ.เชยีงราย 
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 รูสึกไดที่อ.ปาแดด จ.เชียงราย 
24 ม.ค. 2549 20:42/5.7 รัฐฉาน ประเทศพมา รูสึกไดที่ จ.เชียงใหม เชียงรายแมฮองสอน 
16 มี.ค. 2549 20:34/3.0 จ.เชียงใหม รูสึกท่ี อ.จอมทอง กิ่งอ.แมวาง อ.เมือง  

จ.เชียงใหม 
13 ก.ค. 2549 07:28/3.0 จ.เชียงใหม รูสึกท่ี อ.หางดง จ.เชียงใหม 
6 ส.ค. 2549 12:15/3.4 จ.เชียงใหม รูสึกท่ี อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 
27 ก.ย. 2549 21:30,23.15/4.8 ประเทศพมา รูสึกส่ันสะเทือนทั่วไปใน จ.ประจวบคีรีขันธ 
28 ก.ย. 2549 00:35,01.45/4.6,5.0 ประเทศพมา รูสึกส่ันสะเทือนทั่วไปใน จ.ประจวบคีรีขันธ 
8 ต.ค. 2549 04:17/5.6 ประเทศพมา 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.เชยีงราย 
17 พ.ย. 2549 01:39/4.4 อ.พาน จ.เชียงราย รูสึกไดที่ อ.พาน และอ.เมือง จ.เชียงราย 
1 ธ.ค. 2549 10:58/6.5 ตะวันออกของเกาะสุมาตรา รูสึกไดที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลาและ จ.นราธิวาส 
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ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกิดแผนดนิไหวที่สําคัญของประเทศไทย (ตอ) 
วัน เดือน ป เวลาเกิด / ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

13 ธ.ค. 2549 00:02/5.1 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดเกือบทั่วไปใน  
จ.เชียงใหม และอาคารสูงใน จ.เชยีงราย 

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 พรมแดนลาว – พมา รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 
16 พ.ค. 2550 15:57/6.1 พรมแดนลาว – พมา รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ หลายจังหวัดในภาคเหนือและ

อาคารสูงในกรุงเทพมหานคร 
19มิ.ย. 2550 12:06/4.5 อ.แมริม จ.เชียงใหม รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.แมริม จ.เชียงใหมและ จ.ลําพูน 
23 มิ.ย. 2550 15:17,15:27/5.5,5.2 พมา รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย และ

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

กรุงเทพมหานคร 
16ต.ค. 2550 13:47/5.0 ตอนเหนือของลาว รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 
2 พ.ย. 2550 02:05/5.7 พรมแดนพมา-ลาว-จีน รูสึกส่ันสะเทือนไดที่ จ.เชียงราย 
28 ธ.ค. 2550 12:24/5.7 ตอนเหนือของสุมาตรา รูสึกส่ันสะเทือนไดบนอาคารสูง จ.ภูเก็ต และ จ.พังงา 
20 ก.พ. 2551 15:05/7.5 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร และจ.ภูเก็ต 

อาจเกิดสึนามิขนาดเล็กบริเวณใกลศนูยกลาง 
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 พรมแดนพมา-จีน รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานครหลายแหง 

ประเทศจีนมีผูเสียชีวิต 1 คน บาดเจ็บหลายคน 
22 ก.ย. 2551 20:30/5.2 ชายฝงตอนใตของพมา รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงหลายแหงใน  กรุงเทพมหานคร 
23 ธ.ค. 2551 13:38/4.1 อ.พระแสง จ.สุราษฎรธานี รูสึกส่ันไหว  ในบริเวณ อ.พระแสงจ.สุราษฎรธานี 
30 ก.ย. 2552 17:16/7.9 ตอนกลางเกาะสุมาตรา รูสึกส่ันไหวบนตึกสูงในกรุงเทพมหานคร 

ประเทศอินโดนีเซียมีผูเสียชีวิตประมาณ 1,000 คน 
20 มี.ค. 2553 02:53/5.0 ประเทศพมา 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 รูสึกไดที่อาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลายแหง 
9 พ.ค.2553 19:59/7.3 ตอนเหนือสุมาตรา รูสึกส่ันไหวอาคารสูง จ. ภูเก็ต พังงา สุราษฏรธานี จ.

สงขลาและกรุงเทพมหานคร 
6 ก.ค.2553 22:23/4.5 พมา รูสึกไดที่ อ.แมสาย อ.แมจัน อ. เชียงแสน อ.แมฟา

หลวง จ.เชียงราย 
4 ก.พ. 2554 20.54/6.8 พรมแดนพมา-อินเดีย รูสึกบนอาคารสูงในกรุงเทพมหานครหลายแหง 
23 ก.พ.2554 22:53/5.4 ลาว รูสึกที่ แพร นาน อุดรธานี เลย หนองคาย 

หนองบัวลําภู ขอนแกน มหาสารคาม 
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หนา 3-19 

ตารางที่ 3.1.2-1  ขอมูลการเกิดแผนดนิไหวที่สําคัญของประเทศไทย (ตอ) 
วัน เดือน ป เวลาเกิด / ขนาด ตําแหนง ศูนยกลาง เหตุการณ 

24 มี.ค.2554 20:55/6.8 พมา รูสึกไดในภาคเหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือและ อาคาร 
สูงในกทม.หลายแหง และมีความเสียหายที่ อ.แมสาย 
จ.เชียงราย มีผูเสียชีวิต 1 คนจากผนังบานพังทับศีรษะ 

30 เม.ย.2554 18:12/4.4 ทะเลอันดามัน  รูสึกที่ จ.ภูเก็ต 
10 พ.ค.2554 15:11/4.0 พมา  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 
6ก.ย.2554 00:55/6.7 ตอนเหนือเกาะสุมาตรา  รูสึกที่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต อ.หาดใหญ จ.สงขลา 
20ก.พ. 2555 03:48/2.7 อ.ตะกั่วปา จ.พังงา  รูสึกไดบริเวณใกลศูนยกลาง และมีความเสียหาย

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

ของเกาะสุมาตรา  
รูสึกไดในหลายจังหวัดในภาคใตและภาคกลาง รวมถึง 
ภาคอีสาน เกิดคลื่นสึนามิสูง 80ซม.ที่ประเทศ
อินโดนีเซีย และ30ซม. ที่เกาะเมียง จ.พังงา  

16 เม.ย.2555 16:44/4.3 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต  รูสึกไหวในหลายพื้นที่ใน จ. ภูเก็ต บานเรือนแตกราว
หลายหลัง ในอ.ถลาง จ. ภูเก็ต เกิดอัฟเตอรช็อค
มากกวา 26 คร้ัง 

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

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

เชียงราย 
รูสึกส่ันไหวท่ี อ.พาน จ.เชียงราย กระจกและบานส่ัน 

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

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

20 ธ.ค.2555 07:54/4.6 ประเทศพมา รูสึกส่ันไหวท่ีอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และบน
อาคารสูงจังหวัดเชยีงใหม 

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

ต.พิชัย ต.ตนธงชัย จ.ลําปาง  
5 เมษายน 2556 23:20/2.9 ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม รูสึกส่ันไหวท่ี อ.แมวาง อ.หางดง อ.เมือง จ.เชียงใหม  
11เม.ย.2556 05:05/5.1 ประเทศพมา รูสึกส่ันไหวท่ี จ.แมฮองสอน 
7พ.ค. 2556 03:17/5.4 ประเทศพมา รูสึกส่ันไหว ที่บานและบนอาคาร อ.แมสาย อ.เมือง จ.

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

ประเทศอินโดนีเซีย 
รูสึกส่ันไหวบริเวณ จ.ภูเก็ต จ.พังงา และอาคารสูงใน
กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา : สํานักเฝาระวังแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2556 
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
รูปที่ 3.1.2-2  แผนที่แสดงรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย พ.ศ.2549 

ท่ีต้ังโครงการ 

รอยเล่ือนมีพลังในประเทศไทย
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ท่ีมา : สํานักแผนดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา, 2548 

 
 

รูปที่ 3.1.2-3  แสดงตําแหนงศูนยกลางแผนดินไหวในประเทศไทยและประเทศใกลเคียง 

ท่ีต้ังโครงการ 
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ท่ีมา: กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 
รูปที่ 3.1.2-4  แผนที่แสดงบริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศไทย พ.ศ.2548 

 

 

ท่ีต้ังโครงการ 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-23 

3.1.3 อุตุนิยมวิทยา 
 
1) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อศึกษาลักษณะภูมิอากาศ ไดแก ปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ การคาย
ระเหยน้ํา และความเร็วลมในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 

(2) เพื่อศึกษาสถานภาพของลักษณะภูมิอากาศเฉล่ียในระยะเวลา 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) 
ของสถานีตรวจวัดอากาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปนสถานี
ตรวจวัดอากาศที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

(3) เพื่อนําขอมูลประกอบการเสนอแนะมาตรการจัดการดานส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมในระยะ
กอสรางโดยเฉพาะชวงที่ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม 

 
2) วิธีการศึกษา 

(1) รวบรวมขอมูลลักษณะภูมิอากาศเฉล่ียในระยะเวลา 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานี
ตรวจวัดอากาศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรีและจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปนสถานีตรวจวัดอากาศ
ที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

(2)  วิเคราะหขอมูลคาเฉล่ียรายป คาสูงสุด-คาตํ่าสุด ของลักษณะภูมิอากาศในคาบ 30 ป (พ.ศ.
2524-2553)  
  

3) ผลการศึกษา 
การศึกษาสภาพอุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศของพื้นที่โครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา  ใชขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ. 2524-2553) ของสถานีตรวจวัด
อากาศที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ 3 แหง ไดแก สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พ.ศ.2549-
2553)  สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลพบุรี และสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครราชสีมา โดยสภาพ
อุตุนิยมวิทยาและสภาพภูมิอากาศในแตละสถานีมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
-  อุณหภูมิ (Temperature) คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ 

33.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min.) เทากับ 23.2 องศาเซลเซียส และคาอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป (Mean of Year) เทากับ 28 องศาเซลเซียส 

-  ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity)คาเฉล่ียสูงสุด (Mean max.) เทากับ 91%
คาเฉล่ียตํ่าสุด (Mean min) เทากับ 56%สวนคาเฉล่ียตลอดป (Mean of Year) เทากับ 76% 

-   ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวนวันที่มีฝนตกรวม 104 วัน
ตอป มีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียโดยรวมตลอดปเทากับ(mean) 1,094.2  มิลลิเมตรในเดือนมกราคม กุมภาพันธ 
และธันวาคม มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) นอยที่สุด เทากับ  1 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอ
เดือนเทากับ 6.7  7.4 และ 13.4 มิลลิเมตรตามลําดับเดือนกันยายน มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) 
มากท่ีสุด เทากับ 18  วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 248.6 มิลลิเมตร 

-  ความกดอากาศ (Pressure) คาความกดอากาศสูงสุดท่ีวัดไดในเดือนมกราคม มีคา
เทากับ1,022.6 เฮกโตปาสคาลและความกดอากาศเฉล่ีย (Mean) มีคาเทากับ 1,008.9 เฮกโตปาสคาล 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-24 

-  การระเหยน้ํา(Evaporation) มีอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียสูงสุดเทากับ  
174 มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม สําหรับคาอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียจะมีคานอยที่สุดในเดือนตุลาคมมีคาเทากับ 
108 มิลลิเมตรสวนอัตราระเหยน้ําตลอดปเทากับ 1,620 มิลลิเมตร 

-  ลม (Wind)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีลมประจําถิ่นที่พัดผานอยู 3 ทิศทาง ดังนี้ 
ลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต จะพัดผานในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน รวม

ระยะเวลาที่ลมพัดผานในทิศทางนี้นาน 3 เดือน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย(Mean wind speed) สูงสุดในเดือน
มีนาคม มีคาเทากับ 2.5 นอต และต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธและเมษายน  มีคาเทากับ 2.1 นอต 

ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใตจะพัดผานในชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม รวม
ระยะเวลา 6 เดือน โดยมีความเร็วลมเฉล่ีย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนกรกฎาคมเทากับ 2.5 นอต
และต่ําสุดในเดือนกันยายน มีคาเทากับ 1.8 นอต 

ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จะพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนพฤศจิกายนเทากับ 3.7 
นอตและต่ําสุดในเดือนมกราคม มีคาเทากับ 3.1 นอต 

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แสดงดังตารางที่ 3.1.3-1 
(2) สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลพบุรี 

-  อุณหภูมิ (Temperature) คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ 
33.8 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min.) เทากับ 24.0 องศาเซลเซียส และคาอุณหภูมิเฉลี่ย
ตลอดป (Mean of Year) เทากับ 28.2 องศาเซลเซียส 

-  ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity)คาเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ 87 %
คาเฉล่ียตํ่าสุด (Mean min) เทากับ 52 %สวนคาเฉล่ียตลอดป (Mean of Year) เทากับ 71 % 

-  ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) จังหวัดลพบุรี จํานวนวันที่มีฝนตกรวม 100 วันตอป มี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียโดยรวมตลอดปเทากับ(mean) 1,130.1  มิลลิเมตรในเดือน มกราคม กุมภาพันธ และ
ธันวาคม มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) นอยที่สุด เทากับ  1 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือน
เทากับ 6.3  7.1 และ 5.2 มิลลิเมตรตามลําดับ  เดือนกันยายน มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) มาก
ที่สุด เทากับ 17  วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 265.5 มิลลิเมตร 

-  ความกดอากาศ (Pressure) คาความกดอากาศสูงสุดท่ีวัดไดในเดือนมีนาคม มีคา
เทากับ1,025.3 เฮกโตปาสคาลและความกดอากาศเฉล่ีย (Mean) มีคาเทากับ 1,009.0 เฮกโตปาสคาล 

-  การระเหยน้ํา(Evaporation) มีอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียสูงสุดเทากับ  
186 มิลลิเมตร ในเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งตรงกับชวงเดือนท่ีรอนที่สุดของจังหวัดลพบุรี สําหรับคาอัตราการ
ระเหยน้ําเฉล่ียจะมีคานอยที่สุดในเดือนตุลาคมมีคาเทากับ 123 มิลลิเมตรสวนอัตราระเหยน้ําตลอดปเทากับ 
1,818 มิลลิเมตร 

-  ลม (Wind)  จังหวัดลพบุรี มีลมประจําถิ่นที่พัดผานอยู 2 ทิศทาง ดังนี้ 
ลมจากทิศใต จะพัดผานในชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายน รวมระยะเวลาที่ลม

พัดผานในทิศทางนี้นาน 8 เดือน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย(Mean wind speed) สูงสุดในเดือน มีนาคม มีคา
เทากับ 1.8 นอต และต่ําสุดในเดือนกันยายน มีคาเทากับ 0.8 นอต 

ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม รวม
ระยะเวลา 4 เดือน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนธันวาคมเทากับ 2.1 นอต 
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ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดลพบุรีแสดงดังตารางที่ 3.1.3-2 
(3) สถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดนครราชสีมา 
     -  อุณหภูมิ (Temperature) คาอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด (Mean max.) เทากับ 33 องศา และ

อุณหภูมิเฉลี่ยตํ่าสุด (Mean min.) เทากับ 22.8 องศาเซลเซียส และคาอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป (Mean of Year)
เทากับ 27.3 องศาเซลเซียส 

-  ความชื้นสัมพัทธ (Relative Humidity)  คาเฉล่ียสูงสุด (Mean max.) เทากับ 87 % 
คาเฉล่ียตํ่าสุด (Mean min) เทากับ 50% สวนคาเฉล่ียตลอดป (Mean of Year) เทากับ 70 % 

-  ปริมาณน้ําฝน (Rainfall) จังหวัดนครราชสีมา จํานวนวันที่มีฝนตกรวม 107 วันตอป มี
ปริมาณน้ําฝนเฉล่ียโดยรวมตลอดปเทากับ(mean) 1,073 มิลลิเมตร ในเดือน มกราคม และธันวาคม มีจํานวน
วันที่ฝนตก (Mean rainy day) นอยที่สุด เทากับ  1 วัน โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 9.1  และ 
2.9มิลลิเมตร  ตามลําดับ  เดือนกันยายน มีจํานวนวันที่ฝนตก (Mean rainy day) มากท่ีสุด เทากับ 18  วัน 
โดยมีปริมาณน้ําฝนเฉล่ียตอเดือนเทากับ 228.3 มิลลิเมตร 

-  ความกดอากาศ (Pressure) คาความกดอากาศสูงสุดท่ีวัดไดอยูในเดือนมีนาคม มีคา
เทากับ1,208 เฮกโตปาสคาลและความกดอากาศเฉล่ีย (Mean) ทั้งปมีคาเทากับ 1,009.4 เฮกโตปาสคาล 

-  การระเหยน้ํา(Evaporation) มีอัตราการระเหยน้ําเฉล่ียสูงสุดเทากับ 177 มิลลิเมตร ใน
เดือนมีนาคม สําหรับคาอัตราการระเหยน้ําเฉลี่ยจะมีคานอยที่สุดในเดือนกันยายนมีคาเทากับ120 มิลลิเมตร 
สวนอัตราระเหยน้ําตลอดทั้งปเทากับ 1,756 มิลลิเมตร 

-  ลม (Wind) จังหวัดนครราชสีมามีลมประจําถิ่นที่พัดผานอยู 4 ทิศทางหลัก ดังนี้ 
    ลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดผานในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ โดยมี

ความเร็วลมเฉลี่ย (Mean wind speed) สูงสุดในเดือนพฤศจิกายน มีคาเทากับ 2.3 นอต และต่ําสุดในเดือน
กุมภาพันธ มีคาเทากับ 1.5 นอต 

ลมจากทิศใต จะพัดผานในชวงเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย
(Mean wind speed) สูงสุดในเดือนพฤษภาคม มีคาเทากับ 1.8 นอต และต่ําสุดในเดือนมีนาคมและเมษายนมี
คาเทากับ 1.7 นอต  

    ลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต จะพัดผานในชวงเดือนมิถุนายน-เดือนสิงหาคม โดยมี
ความเร็วลมเฉลี่ย(Mean wind speed) สูงสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม มีคาเทากับ 2.3 นอต และต่ําสุด
ในเดือนสิงหาคม มีคาเทากับ 2.2 นอต 

   นอกจากนี้ลมจากทิศตะวันตกจะพัดผานในชวงเดือนกันยายน โดยมีความเร็วลมเฉลี่ย
(Mean wind speed) มีคาเทากับ 1.4 นอต  

ขอมูลอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดนครราชสีมาแสดงดังตารางที่ 3.1.3-3 
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ตารางที่ 3.1.3-1     ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2549-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
                                  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 
สถานี อยุธยา  ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  8 เมตร 
รหัส 48415  ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  11 เมตร 
ละติจูด 14 31N   ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน   1.20 เมตร 
ลองจิจูด 100 43E  ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน   13.00 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 1012.5 1011.0 1009.4 1008.3 1006.9 1006.3 1006.4 1006.3 1007.5 1009.2 1011.1 1011.6 1008.9 
สูงสุด 1022.6 1021.2 1018.7 1014.4 1013.2 1011.8 1012.3 1012.4 1013.8 1017.1 1019 1019.4 1022.6 
ต่ําสุด 1008.1 1006.4 1004.3 1003.7 1002.9 1002.5 1002.4 1001.1 1003 1005 1007.1 1007.6 1001.1 
พิสัยรายวันเฉลี่ย 4.9 5.1 5.3 5.3 4.6 4.1 3.7 4 4.5 4.5 4.5 4.7 4.6 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

เฉลี่ย 25.8 28.1 29.4 29.8 29.0 29.0 28.5 28.4 28.2 27.9 26.5 25.8 28.0 
เฉลี่ยสูงสุด 32.9 34.6 35.8 36.1 34.5 34.4 33.7 33.4 33.1 32.6 32.2 32.4 33.8 
เฉลี่ยต่ําสุด 19.7 22.5 24.3 25.0 24.8 24.5 24.2 24.1 24.0 23.6 21.3 20.0 23.2 
สูงสุด 36.7 37.4 38.2 39.5 39.6 38.2 37.1 37.3 36.5 35.6 36.0 36.0 39.6 
ต่ําสุด 16.5 22.5 22.8 23.5 23.0 23.2 22.6 23.1 22.7 22.7 18.5 17.2 16.5 
ความชื้นสัมพัทธ (%) 

เฉลี่ย 67 70 71 75 80 79 79 80 83 82 72 69 76 
เฉลี่ยสูงสุด 85 90 90 91 93 93 93 93 95 93 87 86 91 
เฉลี่ยต่ําสุด 44 46 49 53 61 60 61 62 67 65 53 47 56 
การระเหยนํ้า (มม.) 

เฉลี่ย-ถาด 143 128 174 170 134 130 134 117 110 108 138 134 1620 
ความเร็วลม (นอต) 

ความเร็วลมเฉลี่ย 3.1 2.1 2.5 2.1 1.9 2.4 2.5 2.4 1.8 2.1 3.7 3.5 - 
ทิศทาง NE SE SE SE SW SW SW SW SW SW NE NE - 
ความเร็วลมสูงสุด 34 28 30 32 36 25 38 26 24 22 23 28 38 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.) 

เฉลี่ย 6.7 7.4 38.1 67.8 134.4 125.5 131.9 173.1 248.6 112.1 35.2 13.4 1094.2 
จํานวนวันท่ีฝนตก 1 1 4 7 13 14 14 16 18 12 3 1 104 
ฝนสู ง ท่ี สุ ด ใน  2 4 
ชม. 49.4 15.9 94.5 89.9 116.1 138.3 122.9 144.6 119.0 130.4 94.2 41.3 144.6 
ทัศนวิสัย (กม.) 

เวลา 07.00 น. 5 5 7 8 8 8 8 8 8 7 7 6 7 

 
หมายเหตุ :  SE = ทิศตะวันออกเฉียงใต   NE = ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ        SW=  ทิศตะวันตกเฉียงใต 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 
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ตารางที่ 3.1.3-2  ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศจังหวัดลพบุร ี

 
สถานี ลพบุรี  ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  10 เมตร 
รหัส 48426  ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  11 เมตร 
ละติจูด 14 48 N   ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน   1.20 เมตร 
ลองจิจูด 100 37 E  ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน   13.25 เมตร 
   ความสูงของที่วัดนํ้าฝน     0.98 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 1012.3 1010.9 1009.4 1008.0 1006.7 1006.0 1006.1 1006.2 1007.7 1009.7 1011.6 1013.1 1009.0 
สูงสุด 1024.5 1021.9 1025.3 1017.7 1013.3 1012.5 1012.5 1012.7 1015.8 1019.3 1021.5 1024.1 1025.3 
ต่ําสุด 1009.0 1008.1 1005.1 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1010.0 1007.9 1008.3 1010.2 1005.1 
พิสัยรายวันเฉลี่ย 4.9 5.3 5.5 5.4 4.8 4.1 4.0 4.2 4.6 4.8 4.7 4.9 4.8 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

เฉลี่ย 26.4 28.1 29.5 30.4 29.6 29.0 28.6 28.3 28.0 27.8 27.1 25.8 28.2 
เฉลี่ยสูงสุด 32.9 34.6 36.0 36.8 35.3 34.3 33.7 33.3 32.8 32.5 32.2 31.7 33.8 
เฉลี่ยต่ําสุด 21.1 23.2 24.8 25.8 25.6 25.2 24.9 24.9 24.7 24.3 22.8 20.6 24.0 
สูงสุด 38.4 38.6 39.4 41.4 40.8 39.5 38.3 37.7 36.2 35.6 35.8 36.2 41.1 
ต่ําสุด 19.0 23.7 23.8 25.2 25.2 24.7 24.6 24.5 24.0 24.3 22.1 20.2 19.0 
ความชื้นสัมพัทธ (%) 

เฉลี่ย 63 65 66 69 75 76 77 78 81 77 66 60 71 
เฉลี่ยสูงสุด 81 85 86 88 90 91 92 92 94 91 83 77 87 
เฉลี่ยต่ําสุด 42 42 43 46 54 57 58 60 64 61 51 43 52 
การระเหยนํ้า (มม.) 

เฉลี่ย-ถาด 145 144 186 186 174 156 151 139 124 123 139 151 1818 
ความเร็วลม (นอต) 

ความเร็วลมเฉลี่ย 1.5 1.4 1.8 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 0.8 1.1 2.0 2.1 - 
ทิศทาง NE S S S S S S S S NE NE NE - 
ความเร็วลมสูงสุด 26 38 28 35 45 25 30 20 42 28 30 25 45 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.) 

เฉลี่ย 6.3 7.1 33.2 81.5 147.1 124.0 120.1 150.9 265.5 153.7 35.5 5.2 1130.1 
จํานวนวันท่ีฝนตก 1 1 3 6 13 12 14 16 17 13 3 1 100 
ฝนสู ง ท่ี สุ ด ใน  2 4 
ชม. 36.8 28.1 148.3 105.6 113.1 102.8 103.7 164.9 149 203.4 97.2 25.8 203.4 
ทัศนวิสัย (กม.) 

เวลา 07.00 น. 6  5 6 7 9 9 9 9 9 8 9 8 8 

 
หมายเหตุ :  S = ทิศใต NE = ตะวันออกเฉียงเหนือ 
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 
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ตารางที่ 3.1.3-3  ขอมูลสถิติภูมิอากาศคาบ 30 ป (พ.ศ.2524-2553) ของสถานีตรวจวัดอากาศ 
  จังหวัดนครราชสีมา 

 
สถานี นครราชสีมา           ระดับของสถานีเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  187 เมตร 
รหัส 48431 ความสูงของบาโรมิเตอรเหนือระดับนํ้าทะเลปานกลาง  188 เมตร 
ละติจูด 14 58N  ความสูงของเทอรโมมิเตอรเหนือพื้นดิน 1.25 เมตร 
ลองติจูด 102 05E ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื้นดิน 12.00 เมตร 
  ความสูงของที่วัดนํ้าฝน  1.00 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 1013.4 1011.4 1009.6 1008.1 1006.9 1006 1006 1006.1 1007.9 1010.3 1012.6 1014.3 1009.4 
สูงสุด 1207.1 1024.5 1028 1020.4 1017.9 1012.7 1012.8 1013.1 1016.3 1020.1 1023.1 1026.5 1028 
ต่ําสุด 1009.4 1007 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1008.4 1009.9 1010.5 1007 
อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)             

เฉลี่ย 24.3 26.9 28.9 30 29.1 29.1 28.6 28.1 27.4 26.7 25.4 23.6 27.3 
เฉลี่ยสูงสุด 30.7 33.6 35.6 36.5 35 34.4 33.8 33.2 32.2 31 30.1 29.3 33 
เฉลี่ยต่ําสุด 18.5 21 23.2 24.9 25 25.1 24.7 24.5 24 23.2 21.1 18.3 22.8 
สูงสุด 37.7 39.4 40.8 42.2 41.4 39.2 39.2 37.2 36.7 35.1 36.1 36 42.2 
ต่ําสุด 17.9 20.8 21.9 24 24.4 24.8 24.1 23.7 23.7 23.3 19.3 18.4 17.9 
ความชื้นสัมพัทธ (%)             

เฉลี่ย 64 62 61 65 73 72 73 75 80 78 71 66 70 
เฉลี่ยสูงสุด 85 83 82 84 88 87 88 89 93 92 88 85 87 
เฉลี่ยต่ําสุด 42 39 39 43 52 53 54 56 61 60 53 45 50 
ต่ําสุด 38 35 39 45 48 51 48 55 57 56 50 46 35 
การระเหยนํ้า (มม.)             

เฉลี่ย-ถาด 137 138 177 176 162 155 160 144 120 123 131 133 1756 
ความเร็วลม (นอต)             

ความเร็วลมเฉลี่ย 1.6 1.5 1.7 1.7 1.8 2.3 2.3 2.2 1.4 1.9 2.3 2.2 - 
ทิศทาง NE NE S S S SW SW SW W NE NE NE - 
ความเร็วลมสูงสุด 21 50 28 49 50 30 30 27 27 26 24 28 50 
ปริมาณนํ้าฝน (มม.)             

เฉลี่ย 9.1 16.6 37.1 72.2 154.1 104.5 120.9 157.2 228.3 146.3 23.9 2.9 1073 
จํานวนวันท่ีฝนตก 1 2 5 8 14 12 14 17 18 12 3 1 107 
ฝนสู ง ท่ี สุ ด ใน  24 
ชม. 71.2 51.2 58.5 92 107.3 68.7 82.9 121.3 129.7 116.3 84.3 23.7 129.7 
ทัศนวิสัย (กม.)             
เวลา 07.00 น. 5 4 5 7 8 9 9 9 8 7 7 6 7 

 
หมายเหตุ :  NE = ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ    S =  ทิศใต SW  =  ทิศตะวันตกเฉียงใต  W = ทิศตะวันตก   
ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2555 
 

 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-29 

3.1.4 เสียง 
 

1) วัตถุประสงค   
(1) เพื่อรวบรวมขอมูลระดับเสียงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 
(2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบดานเสียงที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ

พัฒนาโครงการรวมทั้งกําหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบที่เหมาะสมกับโครงการ 
 

2) วิธีการศึกษา 
(1) ตรวจวัดระดับเสียงในภาคสนาม บริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม และบริเวณบานซับดินดํา 

ดังแสดงในรูปที่  3 .1.4-1  เพื่อใช เปนขอมูลพื้นฐานโดยตรวจวัดคาระดับเสียงเฉลี่ย  24 ชั่ วโมง  
(Leq (24)) และ คาระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันที่ 26-29  สิงหาคม 2557 ทั้งนี้
การตรวจวัดระดับเสียงจะใชวิธีการมาตรฐานของประเทศไทยและเปนที่ยอมรับจากหนวยงานราชการหรือ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 

(2) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนดานเสียงจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการทั้งระยะ
กอสรางและระยะดําเนินการ พรอมทั้งกําหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบดานเสียงที่เหมาะสม
กับโครงการ 

 
3) ผลการศึกษา 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ โดยทําการตรวจวัดคา Leq (24) 
และ Lmax ดวยเครื่องมือ Integrating Sound Level Meter (เอกสารสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด แสดงดัง
ภาคผนวก  3-ก) ที่ระดับความสูงประมาณ 1.5  เมตร จากระดับพื้นดิน ในระหวางวันที่ 26-29  สิงหาคม 2557 
โดยบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมทําการตรวจวัดตอเนื่อง 24 ชั่วโมง  เปนระยะเวลา 1 วัน และบริเวณบาน 
ซับดินดําทําการตรวจวัดตอเนื่อง 24 ชั่วโมง เปนระยะเวลา 3 วัน ผลการตรวจวัดสรุปไดดังนี้ 

(1) บริเวณปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C)  ในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาหนองแวงและปาดง
พญาเย็นแปลงที่ 2  ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางวันที่ 26-27 สิงหาคม 2557 พบวา คาระดับเสียง  
Leq (24) มีคาเทากับ 51.6 เดซิเบล(เอ) โดยคาที่ไดเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งกําหนดมาตรฐานของระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปไวไมเกิน 70 เดซิเบล(เอ) 
จะเห็นวาคาที่ไดมีคาไมเกินคามาตรฐานที่กําหนด สวนคาระดับเสียง Lmax เทากับ 98.3  เดซิเบล(เอ) ซึ่งไมเกิน
คามาตรฐานของเสียงสูงสุดท่ีกําหนดไวไมเกิน 115 เดซิเบล(เอ) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1.4-1 และ
ภาคผนวก 3-ข 

(2) บริเวณบานซับดินดํา หมูที่ 6 ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางวันที่ 26-29 สิงหาคม 2557  พบวาคาระดับเสียง 

Leq(24) มีคาอยูในชวงระหวาง 47.4-52.3 เดซิเบล(เอ) โดยคาที่ไดเม่ือนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมซึ่งกําหนดมาตรฐานของระดับเสียงในพื้นที่ทั่วไปไวไมเกิน 70 
เดซิเบล(เอ)  สวนคาระดับเสียง Lmax มีคาอยูในชวงระหวาง 79.2-90.1 เดซิเบล(เอ) ซึ่งไมเกินคามาตรฐาน
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เภอมวกเหล็ก

นวนัที ่26-29 

3.1.4-1 และภา

เดซิเบล (เอ)) 

Lm

98

84
79
90

ไมเกิน
พ.ศ. 2540) 

หมูท่ี 6 ตําบลล
ก จังหวัดสระบ

 สิงหาคม 25
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าคผนวก 

max 

8.3 

4.7 
9.2 
0.1 
น 115 

 
ลําสมพุง  
บรีุ 
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3.1.5 อุทกวทิยาน้ําผิวดิน 

1) วัตถุประสงค 
(1) เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลสภาพแหลงน้ําผิวดิน ทิศทางการไหลของน้ํา การใชประโยชน

แหลงน้ํา สภาพทางชลศาสตรและอุทกวิทยาของแหลงน้ํา 
(2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินผลกระทบตอการกีดขวางการไหลของน้ําที่อาจ

เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 

2) ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
(1) ศึกษารวบรวมขอมูลแหลงน้ําผิวดินในปจจุบัน บริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 

จากรายงานและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
(2) รวบรวมขอมูลปริมาณน้ําฝน  ความเขมของฝนในพื้นที่ เพื่อประเมินความเส่ียงการเกิดน้ําทวม 
(3) สํารวจภาคสนามในดานลักษณะทางกายภาพของลําน้ํา เชน ทิศทางการไหลของน้ํา 

(Flow direction) การใชประโยชนแหลงน้ํา  และสิ่งกอสรางที่เก่ียวของกับแหลงน้ํา  
 

3) ผลการศึกษา 
(1) ขอมูลน้ําทา 

พื้นที่โครงการระบบโครงขายไฟฟาฯ อยูในพื้นที่ลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ําคือ ลุมน้ําปาสัก และ
ลุมน้ํามูล ในลุมน้ําปาสัก จะประกอบดวย 8 ลุมสาขา คือแมน้ําปาสักตอนบน แมน้ําพุง แมน้ําปาสักสวนที่ 2 
แมน้ําปาสักสวนที่ 3 หวยเกาะแกว ลําสนธิ แมน้ําปาสักตอนลาง และหวยมวกเหล็ก สําหรับแนวระบบ
โครงขายไฟฟาฯ จะพาดผานลุมน้ําปาสักตอนลาง และลําสนธิ  สําหรับลุมน้ํามูล (มี 30 ลุมน้ําสาขา) แนว
ระบบโครงขายไฟฟาฯ จะอยูในลุมน้ําสาขาลําตะคอง ครอบคลุมอําเภอสีคิ้ว และอําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา การศึกษาไดรวบรวมขอมูลน้ําทาจากสถานีอุทกวิทยาจํานวน 10 สถานี ในลุมน้ําปาสัก 6 สถานี 
และลุมน้ํามูล 4 สถานี ที่อยูในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน รายชื่อสถานี ที่ต้ัง ชวงสถิติปที่เก็บขอมูล 
พื้นที่ลุมน้ํา ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายป ปริมาณน้ําฝนรายปเฉล่ีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.1.5-1 
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(2) ขอมูลลําน้ําที่แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ พาดผาน 
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ มีการตัดผานลุมน้ําหลัก 2 ลุมน้ํา คือลุมน้ําปาสัก และลุมน้ํามูล 

ในเขตการปกครองของจังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ ไดมีการตัด
ผานลําน้ําตางๆ แบงตามเขตการปกครองดังนี้ (รูปที่ 3.1.5-1) 

  - อําเภอบานหมอ และอําเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ จะตัด
ผานคลองชลประทานท่ีสรางขึ้น สําหรับสงน้ําเพื่อการเกษตรเปนหลัก จํานวน 5 แหง โดยไมมีการตัดผาน
แหลงน้ําตามธรรมชาติขนาดใหญ 

  - อําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ มีการตัดผานแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติที่สําคัญ 2 แหงคือ หวยสมปอย และหวยธารโศก ซึ่งมีทิศทางการไหลจากทางดานทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต 

  - อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ จะมีการตัดผานแหลงน้ําที่
สําคัญ 3 แหง คือ หวยซับตะเคียน หวยหมี และหวยสมโดยทิศทางการไหลของน้ําสวนใหญไหลจากทางดาน
ทิศใตไปทางทิศเหนือ 

  - อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี  แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ จะมีการตัดผานแหลงน้ําที่
สําคัญ 6 แหง คือ แมน้ําปาสัก หวยมะเกลือ คลองวังมวง คลองโปงกระเพรา คลองกระทิง และหวยยาง  
เกือบทั้งหมดจะมีทิศทางการไหลจากทางดานตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เพื่อไหลลงสูเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ 
ยกเวนแมน้ําปาสักที่มีทิศทางการไหลจากเหนือลงใต ซึ่งเปนน้ําที่ปลอยออกมาจากเขื่อน 

  - อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ จะมีการตัดผานแหลงน้ําที่
สําคัญ 11 แหง ไดแก หวยลาด หวยน้ําซับ หวยยายไทย หวยหลม คลองลําทาควาย ซึ่งจะมีทิศทางการไหล
จากทางทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก เพื่อลงสูเขื่อนปาสักชลสิทธ์ิ และหวยโปงไทร คลองซับน้ําขาว หวย
หินฝน หวยซับดินแดง หวยซับดินดํา จะมีทิศทางการไหลจากทางทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลงสู
ทางดานทิศตะวันออก ไปรวมกับคลองลําพญากลาง ซึ่งจะมีทิศทางไหลขึ้นไปทางทิศเหนือตอไป  

  - อําเภอสีคิ้ว  และอําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ จะมี
การตัดผานแหลงน้ําที่สําคัญ 5 แหง ไดแก หวยลาด จะมีทิศทางการไหลจากทิศใตไปทางทิศเหนือ สวน 
หวยซับใตหวยแกงกําพี้ หวยลําเสา และคลองตูมจะมีทิศทางการไหลจากทางดานทิศตะวันตกไปทางดานทิศ
ตะวันออก 

(3)  ขอมูลลําน้ําบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
จากการตรวจสอบภาคสนามไมพบแหลงน้ําอยูในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  แตพบ

ลําน้ําท่ีอยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการ  ไดแก คลองลําพญากลาง ซึ่งอยูหางจากพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปาC) ไปทางทิศตะวันตกเปนระยะทางประมาณ  350  เมตร มีทิศทางการไหลของน้ําจากทิศใตขึ้นไปทาง
ทิศเหนือ (รูปที่ 3.1.5-1)   
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รูปที่ 3.1.5-1 ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึง อําเภอพระพุทธบาท จังหวดัสระบุรี 
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รูปที่ 3.1.5-1 ทิศทางการไหลของลําน้ําบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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3.1.6 คุณภาพน้ําผวิดิน 
 
 1)  วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นตอคุณภาพน้ํา สถานภาพปจจุบันของคุณภาพน้ํา 
ทั้งดานกายภาพ และเคมีของแหลงน้ํา โดยเฉพาะที่เปนแหลงน้ําดิบของประชาชนในบริเวณพื้นที่โครงการ  
ที่ใชเปนแหลงน้ําอุปโภค-บริโภค พรอมทั้งหาแนวทางแกไขผลกระทบของโครงการที่มีตอคุณภาพน้ํา 
 
 2) วิธีการศึกษา 

ทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา 2 ครั้ง ในฤดูฝน และฤดูแลง จํานวน 3 ลําน้ํา 7 สถานี เพื่อศึกษา
คุณภาพน้ําผิวดินกอนเริ่มกิจกรรมของโครงการฯ โดยพิจารณาแหลงน้ําที่อยูใกลเคียงกับปาอนุรักษเพิ่มเติม
และแมน้ําหลักที่อยูใกลเคียงโครงการ (ตําแหนงที่ต้ังสถานีดังรูปที่ 3.1.6-1) 

ตัวอยางน้ําจะถูกวิเคราะหโดยใชวิธีตามStandard Method for the Examination of Waters and 
Wastewater 21th Edition,2005 และวิธีที่สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ยอมรับ ทั้งนี้ไดดําเนินการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําบางปจจัยที่สามารถตรวจวัดไดทันทีในภาคสนาม สวนที่
ไมสามารถทําการตรวจวัดในสนามไดจึงเก็บตัวอยางเพื่อสงวิเคราะหในหองปฏิบัติการ ซึ่งขึ้นทะเบียนกับ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เอกสารขึ้นทะเบียนแสดงดังภาคผนวก 3-ก) โดยดัชนีที่จะทําการวิเคราะห และ
วิธีการวิเคราะหสรุปไดดังตารางที่ 3.1.5-1 

ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินจากแตละสถานีไดนํามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา 
ผิวดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม
เดิม) เพื่อประเมินคุณภาพน้ําในลําน้ําดังกลาวในสภาพปจจุบันและแบงประเภทคุณภาพน้ําผิวดินตามการใช
ประโยชน เพื่อประกอบการพิจารณาความรุนแรงของผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินจากโครงการ 

 
 3)  ผลการศึกษา 
  (1)  ขอมูลทุติยภูมิ 
    แหลงน้ําที่สําคัญที่แนวระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน ประกอบดวย คลองสงน้ําชลประทาน 
หวย คลอง และแมน้ํา รวมทั้งส้ิน 41 แหง ดังแสดงในตารางที่  3.1.6-2    
    ชวงที่ 1 กิโลเมตรที่ 0+000 – 58+000 ระยะทาง 58 กิโลเมตร จุดเริ่มตนของแนวระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการฯ ต้ังอยูบริเวณตําบลบานรอม อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปส้ินสุด
ที่ตําบลหนองบัว  อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี  มีลําน้ําที่แนวโครงขายไฟฟาตัดผาน จํานวน 16 แหง 
ประกอบดวย แมน้ํา 1 แหง คลอง 2 แหง คลองสงน้ําชลประทาน 4 แหง หวย 7 แหง และแหลงน้ําไมทราบ
ชื่อ 2 แหง 
    ชวงที่ 2 กิโลเมตรท่ี 58+000 –110+000 ระยะทาง 52 กิโลเมตร เริ่มตนจากตําบลหนองบัว  
อําเภอพัฒนานิคม  จังหวัดลพบุรี ไปส้ินสุดท่ีตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีลําน้ําที่แนว
โครงขายไฟฟาตัดผาน จํานวน 16 แหง ประกอบดวย คลอง 7 แหงและหวย 9 แหง  
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รูปที่  3.1.6-1  ตําแหนงสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา  
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ตารางที่ 3.1.6-1 ดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ํา วิธีการวเิคราะห 

1.อุณหภูมิ (Temperature) Certified Thermometer 
2.ความเปนกรดเปนดาง (pH) Electrometric Method (pH Meter) 
3.ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) Membrane Electrode Method 
4. คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 
5.โคลิฟอรมแบคทีเรียท้ังหมด (Total Coliform 
Bacteria) 

Most Probable Number Method 

6.ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bateria) Most Probable Number Method 
7. ไนเตรท (NO3

-) Brucine Method 
8. แอมโมเนีย (NH3) Distillation and Titrimetric Method 
9. คาการนําไฟฟา (Conductivity) Electrometric Method (Conductivity Meter) 
10. ความโปรงใส  (Transparency) Visual Method 
11.ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 
12. ปริมาณของแข็งละลายน้ําทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) 

Dried at 103-105°C 

13.ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended 
Solids) 

Dried at 103-105°C 

14.ปริมาณของแข็งทั้งหมด (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 

 ชวงที่ 3  กิโลเมตรที่ 110+000–157+000 ระยะทาง 47 กิโลเมตร เริ่มตนจากตําบลลําสมพุง อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปส้ินสุดท่ีตําบลมะเกลือเกา อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีลําน้ําที่แนว
โครงขายไฟฟาตัดผาน จํานวน 9 แหง ประกอบดวยคลอง 1 แหง คลองสงน้ําชลประทาน 2 แหง และหวย  
6 แหง   

 สวนในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)  ไมพบแหลงน้ําแตอยางใด แตพบลําน้ําที่อยูในพื้นที่ศึกษา
ของโครงการ  ไดแก คลองลําพญากลาง ซึ่งอยูหางจากพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปาC) ไปทางทิศตะวันตก
เปนระยะทางประมาณ  350  เมตร มีทิศทางการไหลของน้ําจากทิศใตขึ้นไปทางทิศเหนือ 
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ตารางที่ 3.1.6-2 แหลงน้ําที่แนวระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน 
ลําดับที ่ ชื่อแหลงน้ํา กม.ที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

1 คลองโคกใหญ 2+913 บานหมอ บานหมอ สระบุรี 
2 คลองสงน้ําชลประทาน 4+450 หรเทพ บานหมอ สระบุรี 
3 คลองโคกกุม 5+563 หรเทพ บานหมอ สระบุรี 
4 คลองสงน้ําชลประทาน 5+586 หรเทพ บานหมอ สระบุรี 
5 คลองสงน้ําชลประทาน 7+723 ตลาดนอย บานหมอ สระบุรี 
6 แหลงน้ําไมทราบช่ือ 8+600 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 
7 คลองสงน้ําชลประทาน 13+334 หนองโดน หนองโดน สระบุรี 
8 หวยสมบอย 16+673 หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี 
9 แหลงน้ําไมทราบช่ือ 22+490 นายาว พระพุทธบาท สระบุรี 
10 หวยซับโพน 24+830 นายาว พระพุทธบาท สระบุรี 
11 หวยธารโศก 34+859 พุคําจาน พระพุทธบาท สระบุรี 
12 หวยซับตะเคียน 46+965 ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 
13 หวยหมี 48+400 ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี 
14 หวยสม 55+684 ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี 
15 หวยสม 55+700 ชอนนอย พัฒนานิคม ลพบุรี 
16 แมน้ําปาสัก 63+000 หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 
17 หวยมะเกลือ 70+200 วังมวง วังมวง สระบุรี 
18 คลองวังมวง 71+935 วังมวง วังมวง สระบุรี 
19 คลองโปงกระเพรา 73+522 วังมวง วังมวง สระบุรี 
20 คลองกระทิง 75+531 วังมวง วังมวง สระบุรี 
21 หวยยาง 78+949 วังมวง วังมวง สระบุรี 
22 หวยลาด 84+392 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
23 หวยน้ําซับ 86+037 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
24 หวยยายไทย 86+413 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
25 หวยหลม 89+420 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
26 หวยหลม 95+548 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
27 คลองลําทาควาย 98+553 ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุรี 
28 หวยโปงไทร 102+526 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 
29 คลองซับน้ําขาว 105+645 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 
30 หวยหินฝน 106+771 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 
31 คลองซับดินดํา 107+933 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 
32 คลองลําพญากลาง 111+141 ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี 
33 หวยลาด 113+325 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 
34 หวยลาด 114+307 ดอนเมือง สีคิ้ว นครราชสีมา 
35 หวยซับใต 131+073 กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 
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ตารางที่ 3.1.6-2 แหลงน้ําที่แนวระบบโครงขายไฟฟาตัดผาน (ตอ) 
ลําดับที ่ ชื่อแหลงน้ํา กม.ที ่ ตําบล อําเภอ จังหวัด 

36 หวยแกงกําพ้ี 143+430 บานหัน สีคิ้ว นครราชสีมา 
37 หวยลําเสา 150+783 กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 
38 คลองตูม 153+976 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 
39 คลองสงน้ําชลประทาน 154+412 มิตรภาพ สีคิ้ว นครราชสีมา 
40 หวยปาไผ 154+673 มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา 
41 คลองสงน้ํา 155+527 มะเกลือใหม สูงเนิน นครราชสีมา 

ที่มา : บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด 

      (2) ผลการศึกษาภาคสนาม 
   จากการเก็บตัวอยางเพื่อวิเคราะหคุณภาพน้ําในลําน้ําที่อยูใกลเคียงในพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติมและลําน้ําสายหลักโครงการทั้งหมด 7 สถานี ไดแก บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) บริเวณแมน้ํา 
ปาสัก (ทายน้ํา) บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) บริเวณหวยลาด  
(เหนือน้ํา) บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) และบริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) ดังแสดงในภาพที่ 3.1.6-1 และ  
ภาพที่ 3.1.6-2  โดยทําการเก็บตัวอยางในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (เปนตัวแทนฤดูฝน) ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 3.1.6-3 (ในชวงฤดูฝนไมสามารถทําการเก็บตัวอยางน้ําที่สถานีหวยลาดบริเวณเหนือน้ําได 
เนื่องจากลําน้ําต้ืนเขิน)  และเก็บตัวอยางในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 13 มกราคม 2557 (เปน
ตัวแทนฤดูแลง) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1.6-4 (ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําแสดงใน
ภาคผนวก 3-ค)  โดยสามารถสรุปรายละเอียดผลการตรวจวัดและวิเคราะหคุณภาพน้ําในแตละสถานีไดดังนี้ 

ฤดูฝน 
 -  สถานีที่ 1 บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา)  พิกัด 0723948E 1639639N 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 
29.4 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.28 คาการนําไฟฟามีคา 580 ไมโครซีเมนต/ซม.  
คาความขุน 26 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.65 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่
จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมดมีคา 20 MPN/100 มิลลิลิตรและกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต 
มีคา 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 1.50 เมตร ปริมาณ
ของแข็งทั้งหมด มีคา 330 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 310 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอย
ทั้งหมดมีคา 17 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 18 
มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3  ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับ
น้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อ
โรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
   -  สถานีที่ 2  บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พิกัด 0723681E 1639252N 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 
29.6 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.30 คาการนําไฟฟามีคา 480 ไมโครซีเมนต/ซม.  
คาความขุน 31 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูงเทากับ 7.28 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
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ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา  2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุม 
โคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 110 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคานอยกวา 1.8 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 
2.00 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 280 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 260 มิลลิกรัม/
ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 22 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 18 มิลลิกรัม /ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 
เชนเดียวกับทางดานเหนือน้ําซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
 -  สถานีที่ 3 บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พิกัด 0760555E 1661273N 

คลองลําพญากลางเปนลําน้ําที่สําคัญที่ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมในพื้นที่ จากผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 31.7 องศาเซลเซียส 
ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.18 คาการนําไฟฟามีคา 730 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 35 NTU 
ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูงท่ี 8.65 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชใน
การยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 490 
MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 130 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 
มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.50 เมตร ปริมาณของแข็ง
ทั้ ง ห มด  มี ค า  2 2 0  มิ ล ลิ ก รั ม / ลิ ต ร  ข อ ง แ ข็ ง ล ะ ล า ย ไ ด ทั้ ง ห ม ด มี ค า  2 0 0  มิ ล ลิ ก รั ม / ลิ ต ร  
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 22 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต  
มีคา 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 4  ซึ่งเปนแหลง
น้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผาน
การฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอนและแหลงน้ําเพื่อการ
อุตสาหกรรม 

- สถานีที่ 4  บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พิกัด 0760385E 1661602N 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิ
เทากับ 33.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.28 คาการนําไฟฟามีคา 770 ไมโครซีเมนต/
ซม. คาความขุน 450 NTU ซึ่งมีคาคอนขางสูง เนื่องจากในบริเวณดังกลาวมีการขุดลอกคลอง สงผลใหเกิด
การฟุงกระจายของตะกอนดินในน้ํา และในการเก็บตัวอยางเปนชวงฤดูฝน ซึ่งสงผลใหน้ําฝนชะลางตะกอนดิน
ทรายลงสูลําน้ํา ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 11.40 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งโดยทั่วไปออกซิเจนละลายน้ําจะมีคา
สูงในชวงเวลากลางวัน และมีคาสูงสุดในตอนบาย อันเนื่องมาจากการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช ทั้งนี้
เวลาที่ทําการเก็บตัวอยาง คือ เวลา 12.40 น. ซึ่งเปนชวงเวลาที่ออกซิเจนละลายน้ําจะมีคาสูง และในวันที่ทํา
การเก็บตัวอยางแสงแดดคอนขางแรง และจากผลการตรวจวัดนิเวศวิทยาทางน้ํา พบวา มีแพลงกตอนพืช
ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ซึ่งสาหรายชนิดนี้มีความสามารถในการสังเคราะหแสงและ
ผลิตออกซิเจนไดเหมือนพืชทั่วไป และประกอบกับมีการขุดลอกคลองจึงทําใหเกิดกระแสน้ําสงผลใหคา
ออกซิเจนมีคาสูงกวาดานเหนือน้ําดังกลาว คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลาย
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สารอินทรียมีคา 3.7 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 790 MPN/100 มิลลิลิตร 
และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 20 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย  
มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.10 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 630 มิลลิกรัม/
ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 560 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยท้ังหมดมีคา 69 มิลลิกรัม/ลิตร 
สอดคลองกับคาความขุนซึ่งมีคาสูงเชนเดียวกัน ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 0.8 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 4
ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอนและแหลงน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม 
 -  สถานีที่ 5  บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) พิกัด 0762729E 1661179N 

    หวยลาด (เหนือน้ํา) เปนแหลงน้ําที่ใชในการเกษตรกรรม  การเก็บตัวอยางน้ําบริเวณ
เหนือน้ําในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ไมสามารถทําไดเนื่องจากลําน้ําในบริเวณดังกลาวแหงไมมีน้ําเปนผลมา
จากชวงเวลาดังกลาวฝนไมตกติดตอกันเปนเวลานาน  ประกอบกับการที่เกษตรกรทําฝายกั้นลําน้ําเปนชวงๆ 
เพื่อกักน้ําไวใชในพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง ถาบริเวณใดมีการกั้นฝายก็จะมีน้ํา สวนบริเวณที่ไมมีฝายกั้น
น้ําลําน้ําจึงแหง 

 -  สถานีที่ 6  บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) พิกัด 0762064E 1662311N 
 หวยลาดเปนแหลงน้ําที่ใชในการเกษตรกรรม จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณ
หวยลาด (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 32.1 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.20 คาการ
นําไฟฟามีคา 450 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 18 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 6.32 มิลลิกรัม/ลิตร 
คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.6 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 230 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 20 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส 
มีคา 0.5 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 340 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 330 
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 12 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 2.4 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 4
ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอนและแหลงน้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม 
 -  สถานีที่ 7  บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) พิกัด 0762517E 1661786N 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลาด (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 30.0 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.94 คาการนําไฟฟามีคา 310 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 
23 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 4.97 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชใน
การยอยสลายสารอินทรียมีคา 3.8 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 790 
MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 45 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 
มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.3 เมตร ปริมาณของแข็ง
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ทั้งหมด มีคา 190 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 170 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมี
คา 21 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 3.1 มิลลิกรัม/
ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 4 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอนและแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
   ฤดูแลง 
   -  สถานีที่ 1 บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา)  พิกัด 0723948E 1639639N 
    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 
29.8 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.26 คาการนําไฟฟามีคา 290 ไมโครซีเมนต/ซม.  
คาความขุน 9.8 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูงที่ 7.6 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคาเทากับ 2.0  มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุม 
โคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 390 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 170 MPN/100 มิลลิลิตร  
ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 
0.60 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 65 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 50 มิลลิกรัม/ลิตร 
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 15 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 1.9 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต  
มีคา 51 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลง
น้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผาน
การฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
   -  สถานีที่ 2  บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พิกัด 0723681E 1639252N 
    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 
30.1 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.35 คาการนําไฟฟามีคา 380 ไมโครซีเมนต/ซม.  
คาความขุน 9.3 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูงเทากับ 7.58 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือ
ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณ
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 61 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา  20 MPN/100 
มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส 
มีคา 0.65 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 210 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 200 
มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 14 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 16 มิลลิกรัม /ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 
เชนเดียวกับทางดานเหนือน้ําซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปน
ประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
   -  สถานีที่ 3 บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พิกัด 0760555E 1661273N 
    คลองลําพญากลางเปนลําน้ําที่สําคัญที่ใชประโยชนทางดานเกษตรกรรมในพื้นที่ จากผล
การตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 26.2 องศาเซลเซียส 
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ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.24 คาการนําไฟฟามีคา 780 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 11 NTU 
ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูงที่ 7.9 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชใน
การยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 
2,800 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 200 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 2.1 
มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.48 เมตร ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด มีคา 550 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 540 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมี
คา 14 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 50 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรม 
บางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และ
ผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
   - สถานีที่ 4  บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พิกัด 0760385E 1661602N 
    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พบวามีอุณหภูมิ
เทากับ 26.2 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.21 คาการนําไฟฟามีคา 780 ไมโครซีเมนต/
ซม. คาความขุน 14 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูง 7.9 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุม 
โคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 1,700 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 110 MPN/100 มิลลิลิตร  
ไนเตรต มีคา 2.2 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.65 เมตร 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 550 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 540 มิลลิกรัม/ลิตร  
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 12 มิลลิกรัม/ลิตร สอดคลองกับคาความขุน ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 2.6 
มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 50 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน  
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูใน
ประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการ
อุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน
และแหลงน้ําทางการเกษตร 
   -  สถานีที่ 5  บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) พิกัด 0762729E 1661179N 
   หวยลาดเปนแหลงน้ําสําคัญที่ใชในการเกษตรกรรม จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 28.0 องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 7.96 
คาการนําไฟฟามีคา 520 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 18 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูง 
2.05 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคา 2.0 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมดมีคา 920 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอล 
โคลิฟอรมมีคา 140 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 
0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.20 เมตร ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 373 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็ง
ละลายไดทั้งหมดมีคา 370 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 3.4 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและ
ไขมันมีคา 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้
จัดอยูในประเภทที่ 4 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ
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การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปน
พิเศษกอนและแหลงน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
   -  สถานีที่ 6  บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) พิกัด 0762064E 1662311N 
    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 25.9 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.08 คาการนําไฟฟามีคา 450 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 
6.3 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูง 7.9 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจน 
ที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมดมีคา 1,400 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 68 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา 
0.8 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.67 เมตร ปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด มีคา 270 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 260 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 
5.4 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคา 1.4 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลเฟต มีคา 17 มิลลิกรัม/ลิตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 
2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผาน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทางการเกษตร 
   -  สถานีที่ 7  บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) พิกัด 0762517E 1661786N 
    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําบริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) พบวามีอุณหภูมิเทากับ 26.0 
องศาเซลเซียส ความเปนกรด-ดางมีคาเทากับ 8.02 คาการนําไฟฟามีคา 480 ไมโครซีเมนต/ซม. คาความขุน 
17 NTU ปริมาณออกซิเจนละลายมีคาคอนขางสูง 7.8 มิลลิกรัม/ลิตร คาบีโอดีหรือปริมาณออกซิเจน 
ที่จุลินทรียใชในการยอยสลายสารอินทรียมีคานอยกวา 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมดมีคา 1,300 MPN/100 มิลลิลิตร และกลุมฟคอลโคลิฟอรมมีคา 330 MPN/100 มิลลิลิตร ไนเตรต มีคา
นอยกวา 0.6 มิลลิกรัม/ลิตร แอมโมเนีย มีคานอยกวา 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร ความโปรงใส มีคา 0.55 เมตร 
ปริมาณของแข็งทั้งหมด มีคา 320 มิลลิกรัม/ลิตร ของแข็งละลายไดทั้งหมดมีคา 300 มิลลิกรัม/ลิตร  
สารแขวนลอยทั้งหมดมีคา 17 มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาณน้ํามันและไขมันมีคานอยกวา 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 
และซัลเฟต มีคา 16 มิลลิกรัม /ลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) พบวาคุณภาพน้ําในบริเวณนี้จัดอยูในประเภทที่ 3 
ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค
โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนและแหลงน้ําทาง
การเกษตร 
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ภาพที่ 3.1.6-1 การเกบ็ตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินในวนัที่ 28 สิงหาคม 2556 (ตัวแทนฤดูฝน) 

 

 

บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) 

 

บริเวณคลองลําพญากลาง(เหนือน้าํ) 

 

บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) 

 

บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) 

 

บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้าํ) 

 

บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) 
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ภาพที่ 3.1.6-2 การเกบ็ตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินในวนัที่ 4-5 พฤศจิกายน  2556 (ตัวแทนฤดูแลง) 

 

 

บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) 

 

บริเวณคลองลําพญากลาง(เหนือน้าํ) 

บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) 

 

บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้าํ) 

 

บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) 

บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) 
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3.1.7 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
 

 1) วัตถุประสงค 
(1) ศึกษาลักษณะของดินในบริเวณที่แนวสายสงไฟฟาตัดผานและบริเวณใกลเคียง ซึ่งอาจจะ

ไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการพัฒนาโครงการ 
(2) ประเมินผลกระทบอันเนื่องจากโครงการที่จะมีทรัพยากรดิน  โดยเฉพาะการชะลางพังทลาย

ของดิน ในบริเวณที่แนวสายสงไฟฟาพาดผานและบริเวณใกลเคียง 
(3) จัดทําขอเสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาโครงการ  
 

2) วิธีการศึกษา 
  2.1) ทรัพยากรดิน  

(1) รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการท่ีมี
การศึกษาไว รวมทั้งจัดหาแผนที่ที่เก่ียวของ เชน แผนที่สภาพภูมิประเทศ ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ชุดดิน
และระดับการสูญเสียดินของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา ของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่บริเวณ
พื้นที่โครงการ เปนตน  

(2) กําหนดพื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จากแนวกึ่งกลางระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษดานละ 500 เมตร รวมทั้งระยะหัวและทายออกไปดานละ  500 เมตร 

 (3) สํารวจพื้นที่โครงการและใกลเคียง โดยใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 
เปนเครื่องมือในการกําหนดจุดเก็บตัวอยางดิน เพื่อเปนตัวแทนสําหรับศึกษาคุณสมบัติตางๆ ของดิน  
ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดิน โดยกําหนดจุดเก็บตัวอยางใหครอบคลุมแนวระบบ
โครงขายไฟฟาของโครงการ ชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม จํานวน 2 สถานีคือ บริเวณเหนือแนว
ระบบโครงขาย (S1) และบริเวณใตแนวระบบโครงขาย (S2) ดังแสดงในรูปที่ 3.1.6-1 

(4) เก็บตัวอยางดินที่ระดับความลึก 2 ระดับคือ ระดับดินบน 0-25 เซนติเมตร และระดับ
ดินลาง  25-50 เซนติเมตร แบบตัวอยางรวม (Composite Sample) ซึ่งไดจากการคลุกเคลาตัวอยางเขา
ดวยกันเปน 1 ตัวอยาง ตําแหนงหลุมเก็บตัวอยางเปนแบบสามเหลี่ยมดานเทา หางกันจุดละ 20 เมตร โดย
การใชสวานเจาะดิน (Soil auger)  ผสมดินจากการขุดท้ัง 3 จุดเขาดวยกันใหสม่ําเสมอ แลวจึงแบงออกเปน
ตัวแทนตัวอยางละ 1 กิโลกรัม และสงตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหในหองปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา คณะ
เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

 (5) วิเคราะหคุณสมบัติของดิน ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และความอุดม
สมบูรณของดิน ดังนี้ 

      (5.1) สมบัติทางกายภาพ ไดแก เนื้อดิน (Soil Texture) และองคประกอบดิน 
ไดแก อนุภาคทราย ทรายแปง และดินเหนียว โดยใชวิธีการ เนื้อดินประเมินจากรอยละของปริมาณของ
อนุภาคท้ัง 3 ชนิด โดยใชไดอะแกรมสามเหลี่ยมมาตรฐาน (Buckman and Brady, 1969) ความหนาแนนรวม
ของดิน (Bulk Density)  

       (5.2) สมบัติทางเคมี ไดแก คาความเปนกรด-ดางของดิน (pH) โดยใชน้ําตอดินใน
อัตราสวน  1:1 และวัดดวยpH Meter, ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ในดิน โดยใชวิธีการ Walkly 
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and Black (Allison, 1965) และ คาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (Cation Exchange Capacity) โดยวิธีการ 
Titration Method 

         (5.3) ความอุดมสมบูรณของดิน ศึกษาจากปริมาณธาตุอาหารพืชตามวิธีการที่
ทัศนียและจงรักษ (2527) รวบรวมไว แลวประเมินความอุดมความสมบูรณตามธรรมชาติของดินตามเกณฑ
ของภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดแก ธาตุอาหารท่ีพืชตองการในปริมาณ
มากในดินที่อาจมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของพืชอยางชัดเจน ไดแก 

-   ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (Available Phosphorus) ใชการสกัด
ดวยน้ํายา Bray-II (Bray II-P) แลววัดปริมาณฟอสฟอรัสที่สกัดไดดวยวิธี Ascorbic Acid 

-  ปริมาณโปแตสเซียม (Potassium) แคลเซียม (Calcium) และ 
แมกนีเซียม (Magnesium) ที่เปนประโยชน สกัดดวยน้ํายา 1N, pH7 NH4OAC แลววัดปริมาณดวย Atomic 
Absorption Spectrophotometer โดยใชวิธี AE Mode สําหรับคา K และใช AA Mode สําหรับคา Ca และ Mg  

(6) วิเคราะหและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้น จากการดําเนิน
โครงการตอทรัพยากรดิน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

(7) เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่เหมาะสม ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 
  2.2) การชะลางพังทลายของดิน  
         (1) รวบรวมเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการชะลางพังทลายของดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน และแผนที่บริเวณพื้นที่โครงการ โดยแบงพื้นที่ศึกษาตามหัวขอยอย 2.1) ทรัพยากรดิน 

(2) สํารวจภาคสนามบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียง โดยใชแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
สวน 1:50,000 เพื่อตรวจสอบสภาพแวดลอมปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน  
    (3) วิเคราะหและประเมินสภาพปจจุบันของการชะลางพังทลายของดิน (On-site 
erosion) ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยรวบรวมฐานขอมูลการชะลางพังทลายของดิน ของกรมพัฒนา
ที่ดิน (2543) ซึ่งจําแนกระดับความรุนแรงของการสูญเสียดินในบริเวณที่ราบและที่สูงของประเทศไทย  
ดังแสดงในตารางที่ 3.1.7-1 

ตารางที่ 3.1.7-1 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 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2543) 
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   (4) เสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมอันเนื่องจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

 3) ผลการศึกษา 

  (1) ทรัพยากรดิน  
 (1.1) ผลการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)ของ
กรมพัฒนาที่ดิน (2541) พบวา ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟา ระยะทางราว 157 กิโลเมตร  พาดผาน
ทรัพยากรดินที่แตกตางกัน ตามสภาพภูมิประเทศและลักษณะตนกําเนิดดิน จํานวนชุดดินหลักท่ีพบมีจํานวน
ทั้งส้ิน 22 กลุมชุดดิน (รูปที่ 3.1.7-1) อาทิ ชุดดินที่ 52, 40, 29 และ 1 โดยกลุมชุดดินดังกลาวสามารถใช
ประโยชนเพื่อการเกษตรกรรม เชน นาขาว พืชไร และไมผล เปนตน 
  ทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จากแนวกึ่งกลางรวมหัวทาย
ระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษดานละ 500 เมตร ประกอบดวยกลุมชุดดิน 4 กลุมชุดดิน
คือ กลุมชุดดินที่ 48 เนื้อที่ 409.49 ไร (รอยละ 41.58 ของพื้นที่ศึกษา) ชุดดินที่ 62 เนื้อที่ 314.54 ไร (รอยละ 
31.94 ) ชุดดินที่ 31 เนื้อที่ 109.88 ไร (รอยละ 11.16) ชุดดินที่ 52 เนื้อที่ 30.72 ไร (รอยละ 3.12) และมีพื้นที่
หินพื้นโผล เนื้อที่ 120.27 ไร (รอยละ 12.21)  ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่  3.1.7-2  
ตารางที่ 3.1.7-2   ทรัพยากรดินในพ้ืนที่จากกึ่งกลางรวมหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาด  
  ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติมดานละ 500 เมตร 

ทรัพยากรดิน 
พ้ืนที่ 

ไร รอยละ 

ที่ดินหินพืน้โผล 120.27 12.21 

ชุดดินที่ 31 109.88 11.16 

ชุดดินที่ 48 409.49 41.58 

ชุดดินที่ 52 30.72 3.12 

ชุดดินที่ 62 314.54 31.94 

รวมทั้งหมด 984.90 100.00 

ที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน (2543)  

บริเวณที่แนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ระยะทาง 370 
เมตร  และบริเวณพื้นที่ต้ังเสาดานทิศตะวันออกของพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  (ปา C)  พบชุดดินหลักเพียงชุด
ดินเดียวคือ ชุดดินที่ 62   (รูปที่ 3.1.7-1)  สวนพื้นที่ต้ังเสาดานทิศตะวันออกของพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(ปา C)  ที่ระบุวาเปนที่ดินหินพื้นโผลนั้นคือชุดดินที่ 62  เชนเดียวกันแตเกิดการชะลางพังทลายของดินจน
บางแหงเหลือแตหินพื้นโผล  โดยชุดดินที่ 62  สวนใหญเปนพื้นที่ภูเขา มีความลาดชันมากกวา 35 % ดินที่
พบในบริเวณดังกลาวมีทั้งดินลึกและดินต้ืน ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตาง
กันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิด ในบริเวณนั้น มักมีเศษหิน กอนหิน หรือหินพื้นโผล กระจัดกระจายทั่วไป 
สวนใหญยังปกคลุมดวยปาไมประเภทตางๆ เชน ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง หรือปาดิบชื้น  
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รูปที่ 3.1.7-1 ทรัพยากรดินบริเวณแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและสถานีเก็บตัวอย่างดินเพื่อศึกษาคุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ 

 

 
สถานีเก็บตัวอย่างดิน  S1 บริเวณเหนือแนวระบบโครงข่าย 

พิกัด UTM (WGS84) 47P 0760975E, 1661477N 

สถานีเก็บตัวอย่างดิน S2 บริเวณใต้แนวสายระบบโครงข่าย 
พิกัด UTM (WGS84) 47P 0760960E, 1661465N 
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(1.2) พิจารณาจุดเก็บตัวอยางดินในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 2 จุด คือ ทางดานทิศเหนือ 
(S1)  และดานทิศใต (S2) ของแนวโครงขายระบบไฟฟาชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม  
(รูปที่ 3.1.7-2) ซึ่งสามารถเปนตัวแทนของพ้ืนที่ศึกษาไดและสามารถนําผลการวิเคราะหตัวอยางดินและผล
จากขอมูลทุติยภูมิมาประกอบในการประเมินความเส่ียงดานการชะลางพังทลายได    

ผลการเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณสมบัติของดินในพื้นที่ที่แนวระบบโครงขาย
ไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม โดยดําเนินการเก็บตัวอยางดินจํานวน 2 สถานีเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2556 (รูปที่ 3.1.7-1) แตละสถานีแบงเปนตัวอยางดินในระดับดินบน (0-25 เซนติเมตร) และระดับดินลาง 
(25-50 เซนติเมตร) เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติของดิน ทั้งทางดานกายภาพ เคมี และความอุดมสมบูรณของดิน 
โดยแสดงผลการวิเคราะหดินในตารางที่ 3.1.7-3 (รายงานผล   การวิเคราะหแสดงในภาคผนวก 3-ง) 
สามารถอธิบายคุณสมบัติของตัวอยางดิน ทั้งระดับดินและระดับดินลาง ไดดังนี้  

• สถานีที่ 1 (S1) บริเวณเหนือระบบโครงขายไฟฟา  
  พิกัด 0760975E 1661477N 

          -   ดานคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy 
Loam) ประกอบดวย อนุภาคทราย รอยละ 69.34-71.05 อนุภาคทรายแปง รอยละ 20.19-22.70 และดิน
เหนียว รอยละ 8.75-7.96  คาความจุความชื้นในสนาม รอยละ 15.41-17.55  จุดเหี่ยวถาวร  รอยละ 9.24-
13.06  ปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช รอยละ 4.49-6.16  และความหนาแนนรวมของดิน (Bulk 
Density) 1.32-1.33 กรัมตอลูกบาศกเซ็นติเมตร 

  -  ดานคุณสมบัติทางเคมี พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 7.14-
7.29 จัดเปนดินดางเล็กนอย (Slightly alkaline)  

  - ดานความอุดมสมบูรณของดิน พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคา 
ตํ่ากวารอยละ 0.5 คาความจุแลกเปล่ียนไอออนบวก 14.00-16.60 cmol/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนเทากับ 14-20 mg/kg ปริมาณโปแตสเซียมที่เปนประโยชน 125-260mg/kg ปริมาณแคลเซียมมีคา
ระหวาง 1,846-6,759 mg/kg และปริมาณแมกนีเซียมมีคาระหวาง 323-511 mg/kg ตามลําดับ 

• สถานีที่ 2 (S2) บริเวณใตแนวระบบโครงขายไฟฟา 
 พิกัด  0760960E 1661465N 

  -   ดานคุณสมบัติทางกายภาพ พบวา มีเนื้อดินเปนดินรวนปนทราย (Sandy 
Loam) ประกอบดวย อนุภาคทราย รอยละ 63.78-71.56 อนุภาคทรายแปง รอยละ 16.79-20.50 และดิน
เหนียว รอยละ 11.65-15.72  คาความจุความชื้นในสนาม รอยละ 13.03-13.84  จุดเหี่ยวถาวร  รอยละ 7.16-
8.63 และปริมาณความชื้นที่เปนประโยชนตอพืช รอยละ 5.21-5.87 

  -   ดานคุณสมบัติทางเคมี พบวา มีคาความเปนกรด-ดาง (pH) เทากับ 6.28-
6.38 หรือมีความเปนกลาง (Neutral) 

-   ดานความอุดมสมบูรณของดิน พบวา ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีคา 
ตํ่ากวารอยละ 0.5 คาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก 11.60-12.80 cmol/kg ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปน
ประโยชนเทากับ 3.6-9.2 mg/kg ปริมาณโปแตสเซียมที่เปนประโยชน 28.49-32.17 mg/kg ปริมาณ
แคลเซียมมีคาระหวาง 1,833-2,849 mg/kg และปริมาณแมกนีเซียมมีคาระหวาง 235-240 mg/kg ตามลําดับ 
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รูปที่ 3.1.7-2  ทรัพยากรดินและสถานีเก็บตัวอยางดินเพ่ือศึกษาคณุสมบัติของดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 

                       ของโครงการ 
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ตารางที่   3.1.6-3  คุณสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ศึกษา (สํารวจและเก็บตัวอยางดินในวันที่   29  สิงหาคม  2556) 

รหัส
สถานี 

ระดับดิน 
(ซม.) 

คุณสมบัติของดิน 

ดานกายภาพ ดานเคมี  ดานความอุดมสมบูรณของดิน   

Particle Size 
Distribution 

Soil   
Texture 

คาความจุ  
ความชื้น        
ในสนาม/1 

(Field 
Capacity; FC) 

(%) 

จุดเหี่ยว
ถาวร/2(Perm

anent 
Wilting 

Point; PWP) 
(%) 

ปริมาณ
ความชื้นที่

เปนประโยชน
ตอพืช

(Available 
Moisture 
Capacity; 

AMCA) (%) 

ความ
หนาแนน
รวมของ
ดิน (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 71.05 20.19 8.75 Sandy Loam 17.55 13.06 4.49 1.32 7.29 < 0.5 16.60 14 260.66 6,759.00 511.50 
25-50 69.34 22.70 7.96 Sandy Loam 15.41 9.24 6.16 1.33 7.14 < 0.5 14.00 20 125.29 1,846.50 323.00 

S2 0-25 71.56 16.79 11.65 Sandy Loam 13.03 7.16 5.87 1.64 6.38 < 0.5 11.60 9.2 28.49 2,849.40 235.58 
25-50 63.78 20.50 15.72 Sandy Loam 13.84 8.63 5.21 1.57 6.28 < 0.5 12.80 3.6 32.17 1,833.00 240.50 

หมายเหตุ :  /1 สภาพความจุความชื้นภาคสนาม (field capacity : FC) คือสภาพของดินที่สามารถอุมน้ําหรือดูดยึดน้ําไดมากที่สุดซึ่งอยูในชวงความลึกจากผิวดินลงไป 6 นิ้ว ชองวางขนาดเล็กในดินจะอิ่มตัวดวยน้ํา
สวนน้ําที่อยูในชองวางขนาดใหญจะเคลื่อนที่ออกหมดโดยแรงดึงดูดของโลก 
  /2สภาพจุดเหี่ยวถาวรของพืช (permanent wilting point) เปนสภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากในชองวางขนาดเล็กของดินมีปริมาณน้ําอยูนอยประกอบกับมีแรงยึดเพิ่มขึ้น ในเวลากลางวันพืชจะตองคายน้ํา 
ทําใหอัตราการคายน้ํามากกวาอัตราการดูดน้ําของพืชทําใหพืชแสดงอาการเหี่ยวเฉาแบบชัว่คราว เมื่อเพิ่มน้ําใหกับดินอาการเชนนี้ก็จะหายไป ในกรณีที่ไมเพิ่มน้ําใหแกดิน ปริมาณน้ําในดินก็จะนอยลงไปเรื่อยๆ 
ประกอบกับแรงดูดยึดมีคามากขึ้นทําใหปริมาณการดูดน้ําของพืชไดนอยและยากกวาเดิม ทําใหพืชแสดงอาการเหี่ยวเฉาแบบรุนแรงมาก สภาพเชนนี้จะทําใหพืชเหี่ยวเฉาอยางถาวร 
 แมนมีการเพิ่มปริมาณน้ําในดินก็ตาม 

S1 : บริเวณเหนอืแนวระบบโครงขายไฟฟา 
S2 : บริเวณใตแนวระบบโครงขายไฟฟา 
ที่มา : หองปฏิบัติการภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
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       ดังนั้น เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะหตัวอยางดินในสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 
พบวา ความอุดมสมบูรณของระดับดินบน (0-25 เซนติเมตร) จะมีมากกวาระดับดินลาง (25-50 เซนติเมตร) ใน
ทุกสถานีที่มีการเก็บตัวอยางดิน สวนตัวอยางดินในสถานีที่ 1 จะมีความอุดมสมบูรณ  ของดินมากกวาตัวอยาง
ดินในสถานีที่ 2 เพียงเล็กนอย ตามวิธีคาดคะเนระดับความอุดมสมบูรณของดิน โดยการประเมินจากผลการ
วิเคราะหดิน (กองสํารวจดิน, 2523) กลาวคือ ตัวอยางดินของสถานีที่ 1 และสถานีที่ 2 มีปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดิน (OM) ในระดับตํ่ากวา 0.5 % ซึ่งจัดอยูในระดับตํ่า สวนคาความจุแลกเปลี่ยนไอออนบวก (CEC) จัดอยูใน
ระดับปานกลางในทุกสถานีเก็บตัวอยางดิน ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่ เปนประโยชนและปริมาณ
โพแทสเซียมของตัวอยางดินในสถานีที่ 1 จะมีคามากกวาสถานี   ที่ 2 ซึ่งสามารถกลาวโดยสรุปวา สถานีที่ 1 
เปนดินมีระดับความอุดมสมบูรณปานกลาง และสถานีที่ 2   มีระดับความอุดมสมบูรณตํ่า ทั้งนี้ จากสภาพ
ปจจุบันของแนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม สวนใหญยังปกคลุมดวยปาเบญจพรรณ
รุนที่ 2 โดยสภาพปาไมดังกลาวจะชวยดูดซับน้ําฝน เพื่อลดกระบวนการตกกระทบของเม็ดฝนกับอนุภาคดิน 
ซึ่งนอกจากจะชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินแลว ยังเปนการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินในระยะยาว 
โดยคาดวาตองใชระยะเวลาในการสะสมมวลชีวภาพเพ่ือปรับปรุงความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อใหเกิดการ
เจริญเติบโตของปาธรรมชาติตอไป  

 (2) การชะลางพังทลายของดิน  
   จาก รูปที่ 3.1.7-3  แสดงผลการจําแนกระดับการสูญเสียดินตลอดระยะทางแนวระบบ

โครงขายไฟฟา 160 กิโลเมตรโดยประมาณ โดยในภาพรวมสามารถกลาวไดวา แนวระบบโครงขายไฟฟาจะ
พาดผานสภาพภูมิประเทศที่แตกตางกัน ต้ังแตที่ราบลุม เนินเขา จนถึงภูเขาสูงชัน พื้นที่สวนใหญมีส่ิงปกคลุม
ดิน ทั้งที่เปนพื้นที่เกษตร ปาไม และแหลงชุมชน ทําใหเม็ดฝนตกลงมากระทบกับอนุภาคดินไดคอนขางนอย 
ยกเวนบางชวงที่ไมมีส่ิงปกคลุมดิน เชน พื้นที่เตรียมการเพาะปลูกหรือ       การกอสราง อาจมีการสูญเสียดิน
ในระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด   

 เม่ือพิจารณาพื้นที่ศึกษาของโครงการ (ตารางที่ 3.1.7-4) พบวา บริเวณจากกึ่งกลางรวมระยะ
หัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมดานละ 500 เมตร ระดับการสูญเสียที่
พบสวนใหญจัดอยู ในระดับนอย (0-2 ตันตอไรตอป) ทั้งบริเวณที่ราบและที่ สูง สวนบริเวณพื้นที่ ต้ัง
เสาไฟฟาแรงสูงดานทิศตะวันตกของพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) มีการสูญเสียดินในระดับปานกลาง 
เนื่องจากเปนพื้นที่ทําการเกษตรและไมมีพืชปกคลุมดิน แตอยางไรก็ตามตําแหนงที่ต้ังเสาดังกลาวไมไดอยูใน
พื้นที่ลาดชันมากกวา 35 %ในขณะที่อัตราการสูญเสียดินในระดับรุนแรงจะพบบริเวณที่ราบโดยรอบเขตปา
อนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในสัดสวนไมมากนัก จึงอาจกลาวโดยสรุปวาแนวระบบโครงขายไฟฟาชวงที่พาด
ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติมจะมีการสูญเสียดินในระดับนอย เน่ืองจากสภาพปจจุบันเปนปาเบญจพรรณ 
มีตนไมและสิ่งปกคลุมดิน ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินไดคอนขางนอยหรือมีความคงทนตอการ
กัดกรอนดินคอนขางดี  
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รูปที่ 3.1.7-3  ระดับการสูญเสียดินในพื้นที่ศึกษาโครงการ 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-62 

ตารางที่ 3.1.7-4  การจําแนกระดับการสูญเสียดินในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

การชะลางพังทลาย ระยะ 500 เมตร สภาพพ้ืนท่ี ระดับการสูญเสีย อัตราการสูญเสียดิน  
ตัน/ไร/ป  

พ้ืนท่ี 

ไร รอยละ 

1 พ้ืนท่ีราบ นอย 0-2 508.63 51.64 

2 พ้ืนท่ีราบ ปานกลาง 2-5 159.80 16.22 

            3 พ้ืนท่ีราบ รุนแรง 5-15 84.76 8.61 

            H1 พ้ืนท่ีสูง นอย 0-2 231.71 23.53 

รวมท้ังหมด 984.90 100.00 

หมายเหตุ: พื้นที่ราบ หมายถึง ที่ราบลํานํ้า ที่ลาดเชิงเขา และเนินเขา ความลาดชันนอยกวา 35%  
  พื้นที่สูง หมายถึง ภูเขาและที่ลาดหุบเขา ความลาดชันมากกวา  35  % 

 

3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 

3.2.1 ทรัพยากรปาไม 
1) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศของพื้นที่ปาไม โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับชนิดไม 

ความหนาแนนไม  และปริมาตรไม ตลอดจนการประเมินมูลคาไมในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปาโซนC) 

(2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรปาไมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม 

โดยเฉพาะในบริเวณที่อาจถูกทําลายจากการดําเนินโครงการ 

(3) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อลด

ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไม   

(4) เพื่อเสนอมาตรการฟนฟูสภาพพื้นที่หลังจากการกอสรางโครงการเสร็จส้ิน และเสนอมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบที่มีตอทรัพยากรปาไมหลังจากมีโครงการ 

 
2) วิธีการศกึษา 

การศึกษาและประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรปาไมจากการใชพื้นที่กอสรางแนว
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2กวางประมาณ 40 เมตรที่ตัดผานพื้นที่ปาอนุรักษเปน
ระยะทางประมาณ 370 เมตร คิดเปนพื้นที่ประมาณ 14,800 ตารางเมตรหรือ 9.25 ไร โดยมีการเก็บขอมูลใน
พื้นที่ศึกษาที่มีระยะหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาฯออกไปเปนระยะดานละ 500 เมตรจากก่ึงกลางแนว
ระบบโครงขายไฟฟารวมทั้งระยะหัว (ดานทิศตะวันตก) และทาย(ดานทิศตะวันออก) ออกไปดานละ 500 เมตร 
พรอมกับศึกษาเก็บขอมูลตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯและพื้นที่ศึกษาที่เปนปาเศรษฐกิจ (ปาโซน E)ที่ขนาบ
อยูทั้งทางดานตะวันตกและตะวันออกของพ้ืนที่ปาอนุรักษซึ่งประกอบดวยประเภทปาไม ชนิดปาไม ชนิดไมปา  
ชนิดไมหวงหามและไมหวงหามพิเศษ คาความสําคัญของชนิดไมปา (IVI) ความหนาแนนไม ปริมาตรไม มูลคา
ไมและมูลคาไมในอนาคต 50 ป ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการและแผนการ
ปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมโดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 
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(1) การรวบรวมขอมูล เอกสารและแผนที่ เปนการศึกษาในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารโครงการ
และหรือเอกสารท่ีเก่ียวของของโครงการ เชน แผนที่โครงการ แผนที่สภาพภูมิประเทศ แผนที่เสนทางคมนาคม 
แผนท่ีการใชที่ดินในพื้นที่อางเก็บน้ํา แผนที่ปาไมในปจจุบัน แผนท่ีปาสงวนแหงชาติ พื้นที่ปาอนุรักษตาม
กฎหมาย ซึ่งประกอบดวย พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา พื้นที่อุทยานแหงชาติ พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา พื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เปนตน สภาพพื้นที่ปาไมในพื้นที่โครงการ 

(2) ศึกษาความเปนมาในการประกาศเปนเขตพื้นที่ปาไมในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง จาก
กรมปาไม และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และศึกษาพื้นที่ปาไมที่ยังคงสภาพในพ้ืนที่กอสราง
เพิ่มเติมในพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปาโซน C) มีความกวาง 40 เมตร ยาว 370 เมตร คิดเปนพื้นที่ปาไม
ประมาณ 14,800  ตารางเมตร หรือประมาณ 9.25 ไร  

(3) การออกสํารวจขอมูลดานนิเวศวิทยาปาไมในภาคสนาม โดยการสุมตัวอยางแบบ Stratified 
Random Sampling Technique ในพื้นที่ดําเนินการที่กวางออกไปจากแนวระบบโครงขายไฟฟาฯดานละ20 
เมตร และพื้นที่ศึกษาในระยะจากแนวระบบโครงขายไฟฟาฯออกไปดานละ 500 เมตร ทั้งในเขตพื้นที่ปาโซน C 
และ ปาโซน E ที่ขนาบพื้นที่ปาโซน C  โดยใชวิธีการสํารวจแบบ Modified Line Plot Method  โดยยึดถือเอา
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯเปนแนวหลัก (base line)  สําหรับในพื้นที่ดําเนินการที่กวาง 40 เมตร และยาว 370 
เมตรนั้น ใหวางแปลงทดลองชั่วคราวตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯทุกระยะ 100 เมตร รวม 4 แปลง สวนใน
พื้นที่ศึกษานั้นใชแนวการสํารวจ (cruise line) ที่วางแปลงตัวอยางต้ังฉากกับแนวระบบโครงขายไฟฟาฯและที่อยู
หางออกไป ที่ระยะดานละ 200 และ 400 เมตร ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ปาโซน C จํานวน 15 แปลง รวมทั้งส้ิน 
19  แปลง 

สําหรับในพื้นที่ปาไมพื้นที่โซน E ทั้งดานตะวันตกและตะวันออก มีการวางแปลงทดลองตามแนว
ระบบโครงขายไฟฟาฯจํานวน 7 และ 10 แปลง สวนแปลงทดลองที่ใชในพื้นที่ศึกษาของปาโซน E ดานทิศ
ตะวันตก และปาโซน E ดานทิศตะวันออก จํานวน  27 และ 39  แปลง รวมจํานวนแปลงในพื้นที่ปาโซน E 
จํานวน  83 แปลง  ผลการวางแปลงทดลองชั่วคราวทั้งส้ิน 102 แปลง  ดังแสดงไวในตารางที่  3.2.1-1 และรูป
ที่  3.2.1-1 
 

ตารางที่ 3.2.1-1   จํานวนแปลงทดลองชั่วคราวที่ใชในการสํารวจแจงนับไมในพ้ืนที่โครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตอยุธยา 4 ถึงสีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ
เพ่ิมเติม)         
        หนวย :  แปลง 

พ้ืนที่ปาโซน C  พ้ืนที่ปาโซน E 
หัว (ฝงตะวันตก) ทาย (ฝงตะวันออก) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 

พ้ืนที่
ศึกษา 

รวมจํานวน 
(แปลง) 

ตามแนว
ระบบ

โครงขาย
ไฟฟาฯ 

พ้ืนที่
ศึกษา  

รวมจํานวน
(แปลง) 

ตามแนว
ระบบ

โครงขาย
ไฟฟาฯ 

พ้ืนที่
ศึกษา  

รวมจํานวน 
(แปลง) 

4 15 19 7 27 34 10 39 49 
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รูปที่  3.2.1-1     ลักษณะการวางแปลงทดลองชั่วคราวที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ปา 

โซน C และปาโซน E โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลตอยุธยา 4-สีคิ้ว 2 
(สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม)      

 
 

(4)  การวางแปลงสํารวจแจงนับไมเพื่อเก็บขอมูลปาไม เปนการวางแปลงวงกลมแบบชั่วคราวซอน
กัน 3 วง (concentric tempolary sample plots) แปลงวงกลมวงแรกรัศมี 17.85 เมตร (พื้นที่ 1,000 ตาราง
เมตร หรือ 0.1 แฮคแตร) ใชในการเก็บขอมูลชนิดไมใหญ (tree) ที่มีเสนผานศูนยกลางเพียงอก (DBH) 
มากกวา 10 เซนติเมตรขึ้นไป แปลงวงกลมวงที่สองรัศมี 12.62 เมตร (พื้นที่ 500 ตารางเมตรหรือ 0.05 แฮค
แตร) ใชในการเก็บขอมูลลูกไม (sapling) ของไมใหญที่มีเสนผานศูนยกลางเพียงอก (DBH) นอยกวา 10 
เซนติเมตร และมีความสูงของตนไมมากกวา 1.50 เมตร และแปลงวงกลมวงที่สามรัศมี 5.64 เมตร (พื้นที่ 100 
ตารางเมตร หรือ 0.01 แฮคแตร) ใชในการเก็บขอมูลกลาไมปายืนตน (seedling) ซึ่งมีความสูงไมเกิน 1.50 
เมตร ลักษณะแปลงตัวอยางแสดงดังรูปที่  3.2.1-2 

 
 
 
 
 
 
 

C 

E 

E 
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 (5) การบันทึกขอมลูปาลงในตารางแผนสํารวจ สรุปไดดังนี ้
   กอนการบันทึกขอมูลการสํารวจปาไม ตองดําเนินการบันทึกขอมูลพื้นฐานที่จําเปนตางๆ (ถามี) 
ประกอบดวย ประเภทการใชที่ดิน ประเภทปาไม ชนิดปาไม และสถานที่วางแปลงทดลอง พรอมรายละเอียดท่ี
จําเปนที่พบเห็น เชน ความลาดชันของพื้นที่ ความเดนของสังคมของปาไม การปกคลุมเรือนยอด รองรอยการ
เกิดไฟไหมปา การบุกรุกทําลายปาไมหรือการเก็บหาของปา การพบตอไมทั้งเกาและใหม สถานที่แปรรูปไม
หรือเตาเผาถาน ฯลฯ ในพื้นที่สํารวจพบเห็นดวยสายตา เพื่อการนําไปสูการวิจารณผล เสนอแนะ และแนวทาง
การสรางมาตรการอนุรักษหรือปรับปรุงดานทรัพยากรปาไมตอไปสวนการบันทึกขอมูลปาไมจากแปลงสํารวจ
สามารถสรุปไดดังนี้ 

  (5.1) ในกรณีเปนไมใหญ (tree) สํารวจจากแปลงวงกลมขนาดรัศมี 17.85 เมตร (ขนาดพื้นที่
แปลง 1,000 ตารางเมตร) ใหบันทึกชนิดตนไม (tree species) ที่มีเสนผานศูนยกลางเพียงอก (DBH) ต้ังแต 30 
เซนติเมตรขึ้นไป พรอมแบงตามชั้นคุณภาพไมทอนดังนี ้

 ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.1  =  เปนไมทอนที่เปลาตรงดีมาก 
ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.2  = เปนไมทอนที่ไมคอยเปลาตรงนัก แตสามารถนําไปเลื่อย 

   แปรรูปไมได 
ชั้นไมคุณภาพที่ TQ 1.3 = เปนไมทอนที่มตํีาหนิมากเชน มีกิ่งกานมาก คด โคง งอ 

บิด เปนโพรง มีแผลไฟไหม ฯลฯ ไมเหมาะกับการแปร
รูปไม เหมาะทีจ่ะใชเปนฟนหรือถาน  

นอกจากนี้แลวมีการบันทึกจํานวนทอน (log)  ทอนละ 5 เมตร สวนเศษท่ีเหลือมีความ
ยาวมากกวา 2.5 เมตร จัดเปนไมอีกหนึ่งทอน วัดจากโคนตนไปยังสวนที่สามารถทําเปนไมทอนซุงได 
(merchantable height)  พรอมบันทึกความสูงไมทั้งตน(total height) 

สวนตนไมใหญที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง10-30 เซนติเมตรนั้น ถาเปลาตรงก็จัดเปน
ไมชั้นคุณภาพที่ TQ 2 ถาหากไมเปลาตรง เชน โคง คดงอ เปนโพรง บิดเปนเกลียว ฯลฯ ก็จัดใหเปนไมชั้น

รูปที่  3.2.1-2 แปลงตัวอยางที่ใชในการสํารวจทรัพยากรปาไม
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คุณภาพที่ TQ 3 นอกจากนี้แลวในแปลงขนาดใหญนี้ จะมีการบันทึกชนิดไมไผ จํานวนกอและจํานวนลํา เพื่อ
นําไปใชในการคํานวณมูลคาทางเศรษฐกิจตอไป 

(5.2) กรณีเปนลูกไม (sapling) นั้น สํารวจจากแปลงวงกลมรัศมี 12.62 เมตร (ขนาดพื้นที่
แปลง 500 ตารางเมตร) จะดําเนินการบันทกึชนิดไม(tree species) ความสูงทั้งตน (total height) พรอมจํานวน
ตนที่พบ  (number of trees)  

          สําหรับกลาไม (seedling) นั้น สํารวจจากแปลงวงกลมรัศมี 5.64 เมตร (ขนาดพื้นที่
แปลง 100 ตารางเมตร) จะดําเนินการบันทกึชนิดไมปา (tree seedling ) และจํานวนตน (number of trees) 
เทานั้น 

(6) วิธีการวิเคราะหดานปาไมประกอบดวย ประเภทปาไม ชนิดปาไม การใชที่ดินปาไม ชนิดพนัธุ
ไมปาท่ีพบ พรอมพนัธุไมปาหายาก (ถามี) ความหนาแนนไมใหญ ลกูไมและกลาไม รวมถึงไมไผ ปริมาตรไมและ
มูลคาไมในปจจุบัน รวมทั้งมลูคาไมในอนาคตในรอบ 1, 10, 20, 30, 40 และ 50 ป 

(7) ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรปาไมจากการดําเนินการโครงการในชวงระยะ
การดําเนินการกอสรางและระยะดําเนินการ 

(8) จัดทําขอเสนอแนะ มาตรการปองกัน แกไขและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

3) ผลการศกึษา 
(1) การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและรายงานที่เกี่ยวของ 

พื้นที่ดําเนินการโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 ถึงสีคิ้ว 2  ที่วางตัว
พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ (ปาโซน C)เปนระยะทางประมาณ 370 เมตรนั้น ต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงที่สอง ไมไดพาดผานพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ
สัตวปา เขตหามลา หรือพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่เปนตนน้ําลําธารแตอยางใด  ดังแสดงไวในรูปที่ 3.2.1-3  และ 
รูปที่ 3.2.1-4 สภาพแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาโซน E ดานตะวันตกแลวพาดผานตอเขา
ไปในพื้นที่ปาโซน C เปนระยะทางประมาณ 370 เมตรท่ีเปนพื้นที่ลาดชันสูง และเลยตอเนื่องพาดผานพื้นที่ปา
โซน E ดานตะวันออก 

(2)  ผลการสํารวจภาคสนาม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดรับอนุญาตเขาศึกษาวิจัยทางวิชาการภายใน

เขตปาสงวนแหงชาติ ดังแสดงเอกสารในภาคผนวก 3-จ  ผลจากการสํารวจทรัพยากรปาไมระหวางวันที่ 31 
สิงหาคม-2 กันยายน 2556 (แสดงดังภาพที่ 3.2.1-1)  สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้ 

(2.1)  ลักษณะสภาพภูมิประเทศและปาไมสําหรับพื้นที่วางแปลงสํารวจทรัพยากรปาไมได
วางแปลงทั้งในพื้นที่ปาที่ดําเนินการโครงการ คือปาโซน C ที่มีลักษณะภูมิประเทศมีลักษณะเปน Questa   
ดานที่มีความลาดชันสูง (escarpment) อยูในเขตปาโซน C เปนประเภทปาผลัดใบ (deciduous forest) ชนิดปา
เบญจพรรณรุนสอง (secondary mixed deciduous forest) ที่กําลังพยายามพัฒนาขึ้นเปนปาไมขนาดใหญ  
แตอยูในชวงระยะเวลาที่กําลังเกิดการทดแทนจากสภาพปา (tree succession)  ตองตอสูกับอิทธิพลของการปก
คลุมของความหลากหลายของชนิดเถาวัลย (climbers)  หลากหลายประเภท ไดแก หนามคนฑา หนามแทง 
หนามพุงดอ และหนามเกี่ยวไก สภาพดินต้ืน มีความลาดชันสูง มีปริมาณหินโผล (rock outcrop) มากมายกวา 60 
เปอรเซ็นตของพื้นที่ ตนไมยืนตนที่พบมีขนาดเล็ก เจริญเติบโตชา มีรองรอยไฟไหมปาและมีการตัดไมใชสอย 
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รูปที่ 3.2.1-3  ภาพรวมของพื้นที่ปาไมตามแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 
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รูปที่ 3.2.1-4 แนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรกัษเพ่ิมเติม 
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ภาพที่ 3.2.1-1 ภาพการสํารวจทรัพยากรปาไม ระหวางวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2556 

จุดเร่ิมตนการสํารวจปาไม ปาโซน E เชื่อมตอกับ ปาโซน C  ฝงทิศตะวันตก 

ตนกระถินยักษท่ีพบในปาโซน C ตอไมท่ีพบในปาโซน E ฝงทิศตะวันออก
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สวนพื้นที่ปาโซน E ฝงตะวันตกนั้นเปนที่ราบถึงลาดชันเล็กนอยอยูบริเวณริมเชิงเขา 
ดินลึก สามารถทําการเกษตรกรรมได ดังนั้นในสภาพปจจุบันนี้ไดถูกเปลี่ยนแปลงไปใชทําการเกษตรกรรมแลว
ทั้งส้ิน โดยใชปลูกมันสําปะหลัง และปลูกหญา ไมมีสภาพความเปนปาไมอีกตอไป 

สําหรับสภาพปาโซน E ฝงตะวันออกนั้นมีสภาพเปนพื้นที่คอนขางราบถึงลาดชันปาน
กลาง มีปริมาณหินโผลนอย ดินลึก สามารถทําการเกษตรกรรมไดเปนอยางดี สภาพที่เปนอยูในปจจุบันคือ 
เปนพื้นที่ปาเบญจพรรณที่เคยใชประโยชนในการเปนที่ทํากินของราษฎรในทองถิ่นมาเปนเวลาชานานแลว แต
ตอมาทางเจาหนาที่ปาไมไดผลักดันใหออกไปจากพื้นที่ดังกลาว พรอมมีการปลูกปาแซมขึ้นทดแทนในพื้นที่โลง 
โดยปลูกไมประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz)  และไมสีเสียดแกน (Acacia catecu ) กลุม เปนไมหลัก 
ซึ่งผลการออกภาคสนามจะสามารถพบเห็นแนวถนนลูกรัง ตนไมผลที่มีอายุมาก เชน มะขาม มะมวง ขนุน 
มะพราว เปนตน ขึ้นประปราย และมีบานเกาที่ทิ้งรกรางไวในพื้นที่ดังกลาว  

(2.2)  ลักษณะทางนิเวศวิทยาปาไม 
        ลักษณะนิเวศวิทยาปาไมของพื้นที่สามารถสรุปไดดังนี้ 

• ปาโซน Cเปนพื้นที่มีความลาดชันสูงต้ังแตริมตีนเขาจนถึงยอดเขา สภาพปาเปน
ปาผลัดใบ ชนิดปาเบญจพรรณรุนสองท่ีอยูระหวางการทดแทนสังคมพืช  สภาพเปนปาโปรง ตนไมมีขนาดเล็ก
แทบท้ังส้ิน มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร สภาพดินต้ืนมาก มีปริมาณหินโผลผิวหนาดินจํานวนมาก  
ไมเหมาะสมตอการทําการเกษตรกรรม  ชนิดไมที่พบเปนตนกระถินยักษ  (Leucaena leucocephala (Lam.)de 
Wit)  ที่มีการนํามาปลูกไวและแพรกระจายขึ้นปกคลุมพื้นที่อยางหนาแนน ชนิดไมที่พบบอยไดแก ประดูปา 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz)  ออยชาง (Lannea oromandelica   (Houtt.) Merr.)  โมกมัน  (Wrightia 
arborea (Dennst.) Mabb.)    และตะแบกใหญ  (Lagerstroemia calyculata)   เปนตน 

• ปาโซน E ฝงตะวันตก ไมมีสภาพความเปนปาไมอีกตอไป เนื่องจากถูกราษฎรไถ
พรวนปลูกพืชเกษตรกรรมไปแลวทั้งส้ิน คือ ปลูกมันสําปะหลังและปลูกหญาเลี้ยงสัตว  

• ปาโซน E ฝงตะวันออกเปนพื้นที่ปาเบญจพรรณท่ีเคยใชประโยชนในการเปนที่
ทํากินของราษฎรในทองถิ่นมาเปนเวลาชานานแลวแตตอมาทางเจาหนาที่ปาไมไดผลักดันใหออกไปจากพื้นที่
ดังกลาว พรอมมีการปลูกปาแซมขึ้นทดแทนในพื้นที่โลง โดยปลูกไมประดู (Pterocarpus macrocarpus Kurz)  
และไมสีเสียดแกน  (Acacia catecu ) เปนไมหลัก ซึ่งผลการออกภาคสนามจะสามารถพบเห็นแนวถนนลูกรัง 
ตนไมผลที่มีอายุมาก เชน มะขาม มะมวง ขนุน มะพราว เปนตน ขึ้นประปราย และมีบานเกาที่ทิ้งรกรางไวใน
พื้นที่ดังกลาว  

(2.3)   ชนิดไม  
สภาพปาไมในพื้นที่ดําเนินการกอสรางในพื้นที่ปาโซน C มีสภาพเปน ผลัดใบ ชนิดปา

เบญจพรรณรุนสองที่อยูระหวางการทดแทนสังคมพืช   ชนิดไมที่พบในพื้นที่ดําเนินการนั้น  เปนชนิดไมที่พบ
โดยทั่วไปในพื้นที่ปาเบญจพรรณ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   สวนชนิดตนไมปาที่พบมาก
ไดแก ประดูปา (Pterocarpus macrocarpus Kurz) รองลงมาไดแก ออยชาง  (Lannea coromandelica    (Houtt.) 
Merr.)  โมกมัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.)  และตะแบกใหญ (Lagerstroemia calyculata) รองลงมาอีก
ไดแก  งิ้วปา  (Bombax anceps Pierre) หนามแทง (Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng)  ตะโก
นา (Diospyros rhodocalyx    Kurz) โดยมีเถาวัลยตางๆประเภทตนหนามตาง ๆ มากมายโดยเฉพาะหนามคนฑา 
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(Harrisonia perforata (Blanco) Merr)  รองลงมาไดแก ขอยหนาม (Streblus ilicifolius Corner)  หนามแทง  
(Catunaregam tomentosa (Blume ex DC.)Triveng) พุทราปา (Gouania obtusifolia Vent. ex Brongn.) เปนตน  

พื้นที่โซน E ฝงตะวันตกนั้น ไมมีสภาพความเปนปาไมอีกตอไป เนื่องจากราษฎร 
ในทองถิ่นไดเขาไถพรวนปลูกมันสําปะหลังทั่วพื้นที่แลว  

สวนปาโซน E ฝงตะวันออกนั้น เคยเปนพื้นที่ทํากินของราษฎรท่ีถูกเจาหนาที่ปาไม
ผลักดันใหออกไปพรอมมีการปลูกแซมปาโดยใชไมสีเสียดแกนและไมประดู ชนิดไมที่พบมากท่ีสุด ไดแก 
สีเสียดแกน  (Acacia catecu ) กลุมรองลงมาไดแก กระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit) 
ประดูปา  (Pterocarpus macrocarpus Kurz) และโมกมัน(Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) รองลงมาไดแก 
ไมตะแบกใหญ (Lagerstroemia calyculata ). สะเดา (Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton) 
เขลง (Dialium cochinchinense Pierre) พลับพลา (Grewia paniculata Roxb.) พุทราปา (Gouania obtusifolia 
Vent. ex Brongn.) และ งิ้วปา (Bombax anceps Pierre) นอกนั้นพบอยางประปราย ไดแก มะกอกเกล้ือน 
(Canarium subulatum Guill.) สําโรง (Sterculia foetida Linn.) ฉนวน (Dalbergia nigrescens Kurz) มะเด่ือ 
(Ficus racemosa Linn.)) คาง (Albizia lebbeckoides Benth.) ตะโกนา (Diospyros rhodocalyx    Kurz)  
อะราง (Peltophorum dasyrachis Kurz) ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) รกฟา (Terminalia alata Heyne ex 
Roth) มะเกลือปา (Diospyros mollis Griff.) ขอยหนาม (Streblus ilicifolius Corner ) แจง (Lithocarpus 
wallichianus Rehd.) และสาธร(Millettia leucantha Kurz) สวนชนิดไมผลที่พบมากท่ีสุดไดแก มะขาม
(Tamarindus indica Linn.) และพบประปรายในพวก ขนุน (Artocarpus heterophyllus) มะมวง (Mangifera 
indica Linn) นุน (Ceiba pentandra Gaertn.) และมะขามปอม (Phyllanthus emblica Linn.) เปนตน สภาพปา
เปนปาโปรงที่ผลัดใบ แตมีปริมาณความหนาแนนไมมากกวาในพ้ืนที่ปาโซน C  มีพื้นที่บางแหงยังเปนที่โลง
ขนาดเล็ก ๆ มีหญาคาขึ้นปกคลุมอยูประปราย  

รายละเอียดชนิดไมที่พบในทั้งสามพื้นที่แสดงไวในตารางที่  3.2.1-2  โดยเฉพาะโดยมี
รายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้ 

• ชนิดไมยืนตนที่พบ  ผลการวิเคราะหชนิดไมในพื้นที่ปาเบญจพรรณทั้ง 3 พื้นที่ 
พบวา มีจํานวนชนิดไมรวมกันทั้งส้ิน 33 ชนิด ในจํานวน 21 วงศ  พบในพื้นที่ดําเนินการปาโซน C จํานวน 29 
ชนิดจํานวน 20 วงศ และพบในพื้นที่ปาโซน E ฝงตะวันออก จํานวน 28  ชนิด จํานวน 19 วงศ  รายละเอียด
ชนิดไมและวงศไมแสดงไวในตารางที่  3.2.1-2  ชนิดไมที่ไมพบในพื้นที่ปาโซน C เปนชนิดไมปา 2 ชนิด ไดแก 
มะเด่ือ (Ficus racemosa Linn.) รกฟา (Terminalia alata Heyne ex Roth ) และเปนชนิดไมผล 2 ชนิด ไดแก  
ขนุน (Artocarpus heterophyllus Lamk.)  มะมวง (Mangifera indica Linn.)  

• ชนิดพันธุไมหวงหาม 
-  ชนิดพันธุไมหวงหามประเภท กเปนพันธุที่ใหเนื้อไมมีคุณภาพดี ซึ่งใชในการ

กอสรางอาคารบานเรือนไดนั้นทางการจะยอมใหตัดฟนและชักลากออกมาทําสินคาไดทั้งนี้ตองไดรับอนุญาต
จากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน สําหรับผลการศึกษาในพื้นที่ดําเนินการโครงการน้ี พบชนิดพันธุไมหวงหาม
ประเภท กมีอยูจํานวน 11 ชนิด เชน  ไมเขล็ง (Dialium cochinchinense Pierre)   ประดู  (Pterocarpus 
macrocarpus)   ตะแบก (Lagerstroemia calyculata .) ตีนนก (Vitex pinnata Linn.) เปนตน    

-  ชนิดพันธุไมหวงหามชนิดพิเศษ ไมหวงหามชนิดนี้ไมวาจะขึ้นอยูที่ใดก็ตาม
ใหถือวาเปนไมหวงหามทั้งส้ินการตัดฟนใชสอยจะตองไดรับอนุญาตจาก รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
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สหกรณเวนแตในกรณีที่ไดมอบหมายใหเปนอํานาจของอธิบดีกรมปาไมหรือ ผูวาราชการจังหวัดสําหรับผล
การศึกษาในพื้นที่ดําเนินการโครงการน้ี ไมพบพันธุไมหวงหามชนิดพิเศษ แตอยางใด  ดังแสดงไวในตารางที่  
3.2.1-3 
 
ตารางที่  3.2.1-2  ชนิดไมทีพ่บในพ้ืนที่โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต  อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 
                (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรกัษเพ่ิมเติม) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือไทย 

 
ช่ือวิทยาศาสตร 

 
วงศไม 

พ้ืนท่ีปาโซน 

E 
ตะวันตก 

C E 
ตะวันออก 

1 กระถินยักษ Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit 
 

1.) LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE 

- / / 

2 กาสามปก Vitex peduncularis Wall. ex Schauer 2.) VERBENACEAE - / - 

3 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lamk. 3.) MORACEAE - - / 

4 ขอยหนาม Streblus ilicifolius Corner MORACEAE - / / 

5 เขลง Dialium cochinchinense Pierre 4.) CAESALPINIACEAE - / / 

6 คาง Albizia lebbeckoides Benth. 5.) MIMOSACEAE - / / 

7 งิ้วปา Bombax anceps Pierre 6.) BOMBACACEAE - / / 

8 แจง Lithocarpus wallichianus Rehd. 7.) FAGACEAE - / / 

9 ฉนวน Dalbergia nigrescens Kurz 8.) PAPILIONACEAE - / / 

10 ตะโกนา Diospyros rhodocalyx    Kurz 9.)EBENACEAE - / / 

11 ตะแบกใหญ Lagerstroemia calyculata . 10.) LYTHRACEAE - / / 

12 ตีนนก Vitex pinnata Linn. VERBENACEAE - / / 

13 นุน Ceiba pentandra Gaertn. BOMBACACEAE - / / 

14 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz PAPILIONACEAE - / / 

15 ปอแกนเทา Grewia elatostemoides Coll. et Hemsl. 11.) TILIACEAE - / - 

16 พลับพลา Grewia paniculata Roxb. TILIACEAE - / / 

17 เปลาใหญ Croton oblongifolius Roxb. 12.) EUPHORBIACEAE - / - 

18 พุทราปา Gouania obtusifolia Vent. ex Brongn. 13.) RHAMNACEAE - / / 

19 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill. 14.) BURSERACEAE - / / 

20 มะเกลือปา Diospyros mollis Griff. EBENACEAE - / / 

21 มะขาม Tamarindus indica Linn. 15.) CAESALPINIACEAE - / / 

22 มะขามปอม Phyllanthus emblica Linn. EUPHORBIACEAE - / / 

23 มะเด่ือ Ficus racemosa Linn. MORACEAE - - / 

24 มะมวง Mangifera indica Linn. 16.) ANACARDIACEAE - - / 

25 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. 17.) APOCYNACEAE - / / 

26 รกฟา Terminalia alata Heyne ex Roth 18.) COMBRETACEAE - - / 

27 สะเดา 
 

Azadirachta indica Juss. var. 
siamensis Valeton 

19.) MELIACEAE 
 

- / 
 

/ 
 

28 สาธร Millettia leucantha Kurz PAPILIONACEAE - / / 

29 สําโรง Sterculia foetida Linn. 20.) STERCULIACEAE - / / 
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ตารางที่  3.2.1-2  ชนิดไมทีพ่บในพ้ืนที่โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต  อยุธยา 4 - สีคิ้ว 2 
                (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรกัษเพ่ิมเติม) (ตอ) 

 
ลําดับ 

 
ช่ือไทย 

 
ช่ือวิทยาศาสตร 

 
วงศไม 

พ้ืนท่ีปาโซน 

E 
ตะวันตก 

C E 
ตะวันออก 

30 สีเสียดแกน 
 

Acacia catecu  
 

LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE  

- 
/ / 

31 หนามแทง Catunaregam tomentosa (Blume ex 
DC.)Triveng 

21.) RUBIACEAE - / - 

32 ออยชาง Lannea coromandelica     
(Houtt.) Merr. 

ANACARDIACEAE - 
/ - 

33 อะราง Peltophorum dasyrachis Kurz CAESALPINIACEAE - / / 

      รวมทั้งส้ิน                      33  ชนิด 
 

21    วงศ  0  ชนิด 
0 วงศ 

29  ชนิด 
20  วงศ  

28 ชนิด 
19  วงศ 

หมายเหตุ  :  /  =  สํารวจพบ 
      -  =  สํารวจไมพบ 
ท่ีมา :  จากการสํารวจของบรษิัทเอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด, 2556 

 

• ไมพ้ืนลาง (undergrowth species)  
ไมพื้นลางเปนชนิดพืชที่เปนไมพุมหรือที่ขึ้นปกคลุมดินสูงเฉล่ียไมเกิน 1-2 เมตร 

จากการสํารวจในพื้นที่ดําเนินการพบไมพื้นลางจํานวนนอยมาก ชนิดไมพื้นลางที่พบสวนใหญจะเปนไมลมลุกท่ี
พบไดโดยทั่วไป ไดแก   สาบเสือ  หญาคา ออ กลอย  เปนตน  

• ความสําคัญของชนิดไมในปา (Importance Value Index, IVI) 
ผลการวิเคราะหความสําคัญของชนิดไมที่พบในพื้นที่ปา (IVI) ซึ่งไดมาจากผลรวม

คารอยละความหนาแนนสัมพัทธ (relative density) คารอยละความเดนสัมพัทธ (relative dominance) และ คา
รอยละความถี่สัมพัทธ (relative frequency) ของชนิดไมในปาโซน C  แสดงไวในตารางที่  3.2.1-4  พบวา 
ชนิดไมที่มีความสําคัญอันดับแรก ไดแก ไมกระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.)de Wit) มีคา IVI 
สูงสุดประมาณ 29.353 รองลงมาเปนไมประดูปา (Pterocarpus macrocarpus Kurz )  มีคา IVI ประมาณ 
12.438 นอกนั้นเปนชนิดไมที่พบประปราย เชน ไมออยชาง (Lannea coromandelica    (Houtt.) Merr.) โมก
มัน (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) ตะแบกใหญ  (Lagerstroemia calyculata .) งิ้วปา (Bombax 
anceps Pierre) ตะโกนา (Diospyros rhodocalyx    Kurz) หนามแทง  (Catunaregam tomentosa (Blume ex 
DC.)Triveng) ฯลฯ   

สําหรับความสําคัญของชนิดไมที่พบ (IVI) ในปาโซน E ฝงตะวันออก แสดงไวใน
ตารางที่  3.2.1-5พบวา ชนิดไมที่มีความสําคัญอันดับแรก ไดแก ไมสีเสียด (Acacia catecu ) มีคา IVI สูงสุด
ประมาณ 56.518 รองลงมาเปนไมกระถินยักษ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit)  ประดูปา 
(Pterocarpus macrocarpus Kurz ) มะขาม (Tamarindus indica Linn.) และ โมกมัน (Wrightia arborea 
(Dennst.) Mabb.)  มีคา IVI ประมาณ 37.470 , 35.843 , 31.784 และ 29.751ตามลําดับ รองลงมาไดแก ไม
ตะแบกใหญ  (Lagerstroemia calyculata .) ไมสะเดา  (Azadirachta indica Juss. var. siamensis Valeton) ไม
เขล็ง (Dialium cochinchinense Pierre) ไมพลับพลา (Grewia paniculata Roxb.) พุทราปา (Gouania 
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obtusifolia Vent. ex Brongn.) และงิ้วปา (Bombax anceps Pierre) นอกนั้นเปนชนิดไมที่พบประปราย เชน 
ไมมะกอกเกลื้อน (Canarium subulatum Guill.) สําโรง (Sterculia foetida Linn.) มะเด่ือ (Ficus racemosa 
Linn.) คาง (Albizia lebbeckoides Benth.) และตะโกนา (Diospyros rhodocalyx    Kurz)  ฯลฯ  

 
ตารางที่  3.2.1-3   รายชื่อพันธุไมหวงหามประเภทตางๆที่พบในพ้ืนที่โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230  

    กิโลโวลต  อยุธยา   -  สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรกัษเพ่ิมเติม) 
 

 
ลําดับ 

 
ชื่อไทย 

 
ชื่อวิทยาศาสตร 

 
วงศไม 

พ้ืนท่ีปาโซน 
E 

ตะวันตก 
C 

 
    E 
ตะวันออก 

1. พันธุไมหวงหามประเภท ก    

1 เขล็ง Dialium cochinchinense Pierre CAESALPINIACEAE - / / 

2 คาง Albizia lebbeckoides Benth. MIMOSACEAE - / / 

3 ตะแบกใหญ Lagerstroemia calyculata .  LYTHRACEAE - / / 

4 ตีนนก Vitex pinnata Linn. VERBENACEAE - / / 

5 ประดูปา Pterocarpus macrocarpus Kurz PAPILIONACEAE - / / 

6 มะกอกเกลื้อน Canarium subulatum Guill. BURSERACEAE - / / 

7 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. APOCYNACEAE - / / 

8 รกฟา Terminalia alata Heyne ex Roth COMBRETACEAE - - / 

9 
สะเดา 
 

Azadirachta indica Juss. var. siamensis 
Valeton 
 

 MELIACEAE 
 

- 
/ 
 

/ 
 

10 อะราง Peltophorum dasyrachis Kurz CAESALPINIACEAE - / / 

11 ออยชาง Lannea coromandelica    (Houtt.) Merr. ANACARDIACEAE - / - 

       

 2. ชนิดพันธุไมหวงหามชนิดพิเศษ    

          ไมมี                       ไมมี             ไมมี    

หมายเหตุ  :  1. พันธุไมหวงหามประเภท ก เปนพันธุที่ใหเน้ือไมมีคุณภาพดี ซ่ึงใชในการกอสรางอาคารบานเรือนไดน้ันทางการจะยอมให
ตัดฟนและชักลากออกมาทําสินคาไดทั้งน้ีตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่เสียกอน 

     2. พันธุไมหวงหามชนิดพิเศษ ไมหวงหามชนิดน้ีไมวาจะข้ึนอยูที่ใดก็ตามใหถือวาเปนไมหวงหามทั้งส้ิน การตัดฟนใชสอย
จะตองไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเวนแตในกรณีที่ไดมอบหมายใหเปนอํานาจของ
อธิบดีกรมปาไมหรือ ผูวาราชการจังหวัด 

/  =  สํารวจพบ 
 -  =  สํารวจไมพบ 
ท่ีมา :  จากการสํารวจของบริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด ,2556 
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ตารางที่  3.2.1-4  คาความสําคัญของชนิดไม (IVI) ในพ้ืนที่ปาโซน C ของระบบโครงขายไฟฟา 230 
  กิโลโวลต  อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม) 

 

ลําดับที ่ ชื่อสามัญ 
คาสัมพัทธ (%) ดัชนี

ความสําคัญ 
(IVI) 

ความหนาแนน  
(D) 

ความเดน 
(Do) 

ความถี่  
(F) 

1 กระถินยักษ 11.765 22.148 63.266 29.353 
2 ประดูปา 8.235 18.908 39.581 12.438 
3 ออยชาง 3.529 9.414 19.908 6.965 
4 โมกมัน 8.235 4.166 18.371 5.970 
5 ตะแบก 3.529 4.305 12.809 4.975 
6 งิ้วปา 7.059 3.337 14.376 3.980 
7 หนามแทง 4.706 2.013 10.202 3.483 
8 ตะโกนา 5.882 3.197 12.562 3.483 
9 เขลง 3.529 4.288 10.803 2.985 
10 พุทราปา 2.353 4.449 9.787 2.985 
11 ตีนนก 3.529 2.644 8.661 2.488 
12 มะขาม 2.353 4.635 8.480 1.493 
13 สําโรง 3.529 2.492 7.514 1.493 
14 สะเดา 3.529 1.174 6.693 1.990 
15 สาธร 3.529 1.051 6.570 1.990 
16 อะราง 3.529 1.121 6.143 1.493 
17 มะขามปอม 2.353 1.092 5.435 1.990 
18 แจง 2.353 1.536 5.382 1.493 
19 ขอยหนาม 2.353 1.040 4.885 1.493 
20 สีเสียด 1.176 0.882 3.551 1.493 
21 มะเกลือปา 2.353 1.384 4.732 0.995 
22 พลับพลา 2.353 0.436 3.784 0.995 
23 คาง 1.176 1.148 3.320 0.995 
24 มะกอกเกล้ือน 1.176 1.044 2.718 0.498 
25 ปอแกนเทา 1.176 0.767 2.441 0.498 
26 ฉนวน 1.176 0.668 2.342 0.498 
27 กาสามปก 1.176 0.232 1.906 0.498 
28 นุน 1.176 0.218 1.892 0.498 
29 เปลาใหญ 1.176 0.218 1.892 0.498 

รวม 100 100 100 300 
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ตารางที่  3.2.1-5  คาความสําคัญของชนิดไม (IVI) ในพ้ืนที่ปาโซน E ฝงตะวันออกของ โครงขายไฟฟา   
230  กโิลโวลต  อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 

 

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อสามัญ 

คาสัมพัทธ (%) ดัชนี
ความสําคัญ 

(IVI) 
ความ

หนาแนน  
(D) 

ความเดน 
(Do) 

ความถี่  
(F) 

1 สีเสียด 25.545 6.604 24.369 56.518 
2 กระถินยักษ 14.330 12.264 10.876 37.470 
3 ประดูปา 14.019 9.434 12.390 35.843 
4 มะขาม 6.542 6.604 18.638 31.784 
5 โมกมัน 10.592 11.321 7.838 29.751 
6 ตะแบก 3.427 5.660 3.263 12.350 
7 สะเดา 2.181 5.660 2.880 10.721 
8 เขลง 2.804 3.774 2.767 9.344 
9 พลับพลา 2.492 5.660 1.010 9.163 
10 พุทราปา 2.492 4.717 1.490 8.699 
11 ง้ิวปา 1.869 4.717 1.848 8.434 
12 มะกอกเกล้ือน 0.935 1.887 2.295 5.116 
13 สําโรง 1.246 2.830 0.778 4.854 
14 ฉนวน 1.558 1.887 1.328 4.772 
15 มะเดื่อ 1.246 0.943 2.388 4.577 
16 คาง 1.869 1.887 0.806 4.562 
17 ตะโกนา 1.558 1.887 1.056 4.500 
18 อะราง 1.246 1.887 0.517 3.650 
19 ตีนนก 0.623 1.887 0.267 2.777 
20 ขนุน 0.935 0.943 0.886 2.764 
21 มะมวง 0.312 0.943 0.936 2.191 
22 รกฟา 0.312 0.943 0.434 1.689 
23 นุน 0.312 0.943 0.224 1.479 
24 มะเกลือปา 0.312 0.943 0.205 1.460 
25 ขอยหนาม 0.312 0.943 0.187 1.442 
26 แจง 0.312 0.943 0.130 1.385 
27 สาธร 0.312 0.943 0.130 1.385 
28 มะขามปอม 0.312 0.943 0.102 1.357 

รวม 100 100 100 300 
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(2.4) ความหนาแนนไม 
ผลการวิเคราะหความหนาแนนไมแบงตามลักษณะประเภทโซนปาไม ออกเปน  3 

โซน คือ พื้นที่ปาโซน E ฝงตะวันตก พื้นที่ปาโซน C และพื้นที่ปาโซน E ฝงตะวันออก ผลการวิเคราะห
ความหนาแนนไมแสดงไวในตารางที่  3.2.1-6  ซึ่งมีรายละเอียดสามารถสรุปไดดังนี้ 

• พ้ืนที่ปาโซน E ฝงตะวันตก เปนพื้นท่ีปาไมที่ถูกเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตรกรรม
แลวทั้งส้ิน ไมมีสภาพความเปนปาไมแลว  ผลการออกศึกษาภาคสนามพบวา พื้นที่ปาโซน E สวนนี้มีการไถ
พรวนดินและปลูกมันสําปะหลังและปลูกหญาอาหารสัตว 

• พ้ืนที่ปาโซน Cเปนพื้นท่ีปาเบญจพรรณ โดยพบวา ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันมาก
ในลักษณะ escarpment  ดินต้ืน มีปริมาณหินโผลมาก ไมเหมาะทําการเกษตรกรรม เปนปาประเภทปาผลัดใบ 
ชนิดปาเบญจพรรณรุนสอง (secondary mixed deciduous forest) ที่คอนขางแคระแกรน ตนไมที่พบมีขนาด
เล็กเปนสวนใหญ และมีคุณภาพไมทอนซุงที่มีตําหนิโดยทั่วไป มีรองรอยการลักลอบตัดฟน ไมใชสอย รองรอย
การเกิดไฟปา ฯลฯ ผลการออกสํารวจภาคสนามนั้น พบวา ในพื้นที่ดําเนินการตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ
นั้น (ระยะ 20 เมตร จากก่ึงกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาฯ)  มีความหนาแนนไมคอนขางนอยมาก โดยพบวา 
มีความหนาแนนไมของไมใหญ ลูกไมและกลาไมทั้งส้ินประมาณ 150  ,  900  และ 29,375  ตนตอแฮคแตร
หรือความหนาแนนไมประมาณ24 , 144  และ  4,700  ตนตอไร ตามลําดับ  สวนในพื้นที่ศึกษาในระยะ 500 
เมตรจากแนวกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาฯนั้น พบวา มีความหนาแนนไมใหญประมาณ 25 ตนตอไร 
หรือคิดเปนความหนาแนนไม 159 ตนตอแฮคแตร ซึ่งใกลเคียงกับความหนาแนนไมในแนวระบบโครงขาย
ไฟฟาฯ และพบความหนาแนนไมของลูกไมและกลาไมประมาณ 548  ตนตอไร หรือ  3,422 ตนตอแฮคแตร 
และ  6,400  ตนตอไร หรือ 40,000  ตนตอแฮคแตร ตามลําดับ ซึ่งเปนความหนาแนนของลูกไมและกลาไมที่
มากกวาตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯเนื่องจากบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาฯเปนพื้นที่แนวสันปนน้ําดิน
จะมีความอุดมสมบูรณและมีความชื้นนอยกวาพื้นที่ศึกษาซึ่งมีพื้นที่เวาเขาหาพื้นที่รองลําน้ํา 

• พ้ืนที่ปาโซน E ฝงตะวันออก พบวา มีความหนาแนนไมใหญคอนขางมากตามแนว
ระบบโครงขายไฟฟาฯ ประมาณ 39  ตนตอไร หรือ 246 ตนตอแฮคแตร ในขณะที่พบความหนาแนนไมใหญใน
พื้นที่ศึกษาท่ีตํ่า ประมาณหนึ่งในสาม ประมาณ 14 ตนตอไร หรือ 86 ตนตอแฮคแตร ทั้งนี้เนื่องจากตามแนว
ระบบโครงขายไฟฟาฯนี้มีการปลูกเสริมปาทําใหมีจํานวนตนไมใหญจํานวนมาก  สวนในพื้นที่ศึกษานั้นบาง
พื้นที่ก็ยังคงเปนที่โลงที่ยังไมไดปลูกเสริมปา ซึ่งมีจํานวนลูกไมที่พบจะมีความหนาแนนไมที่ใกลเคียงกันคือ
ความหนาแนนลูกไมในแนวระบบโครงขายไฟฟาฯประมาณ  256  ตนตอไร หรือ 1,600 ตนตอแฮคแตร   และ
ความหนาแนนของลูกไมในพื้นที่ศึกษา 259   ตนตอไร หรือ 1,617 ตนตอแฮคแตร ตามลําดับ เนื่องจากเปน
การปลูกเสริมปาที่ไมไดมีการถางปาออก แตเปนการถางวัชพืชแลวปลูกในพื้นที่โลง ไมมีการถางลูกไมและกลา
ไมออกจากพ้ืนที่ แตเนื่องจากพื้นที่ปลูกเสริมปานั้นเคยเปนที่โลงทําการเกษตรกรรมมากอน หลังการปลูกเสริม
ปาก็มีการชวยเหลือในการถางวัชพืชออกไป โดยไมถางเอาลูกไมและกลาไมที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ทําใหมี
ความหนาแนนไมของกลาไมคอนขางสูงกวาในพื้นที่ศึกษาที่ไมไดปลูกเสริมปาซึ่งพบความหนาแนนของกลาไม
ตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯประมาณ  4,480 ตนตอไร หรือ 28,000 ตนตอแฮคแตรแตพบความหนาแนน
ของกลาไมในพื้นที่ศึกษาเพียง 2,783  ตนตอไร หรือ 17,391 ตนตอแฮคแตรเทานั้น 

 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-78 

ตารางที่  3.2.1-6    ความหนาแนนไมใหญ ลูกไม กลาไมในพ้ืนที่โครงขายไฟฟา 230  กิโลโวลต   
                            อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 

                 บริเวณพ้ืนที่สาํรวจและการใชที่ดิน 
ความหนาแนนไม ตน/ไร    

(ตน/แฮคแตร)  

ไมใหญ ลูกไม กลาไม 

 
โซน E ตะวันตก 
 
 

 
เปนการไถพรวนดินทําการ
เกษตรกรรมแลวทั้งส้ิน  

แนวระบบ
โครงขาย
ไฟฟาฯ 

- 
( -) 

- 
(-) 

  - 
(-) 

พ้ืนที่ศึกษา 
- 

( -) 
- 

( -) 
- 

( -) 

ปาโซน C 
ปาเบญจพรรณรุนสอง 
ที่แคระแกรน 

แนวระบบ
โครงขาย
ไฟฟาฯ 

24 
(150) 

144 
(900) 

4,700 
(29,375) 

พ้ืนที่ศึกษา 
25 

(159) 
548 

(3,422) 
6,400. 

(40,000) 

โซน E ตะวันออก 
 

ปาเบญจพรรณรุนสอง 
ที่มีการปลูกเสรมิปา 

แนวระบบ
โครงขาย
ไฟฟาฯ 

39 
(246) 

256 
(1,600) 

4,480 
(28,000) 

พ้ืนที่ศึกษา 
14 
(86) 

259 
(1,617) 

2,783 
(17,391) 

 
(2.5) ปริมาณตนไม 

 ผลการวิเคราะหความหนาแนนไมและผลการศึกษาลักษณะการใชที่ดินทั้งส้ิน 51.75 ไร 
เปนพื้นท่ีเกษตรกรรมไปแลว 17.50 ไร คงสภาพความเปนปาไมอยูประมาณ 34.25 ไร แบงเปนพืน้ทีป่าไมใน
ปาโซน C เพียง 9.25 ไร และปาไมในเขตพื้นที่ปาโซน E จํานวน 25 ไร ซึ่งผลการวิเคราะหการสูญเสียตนไม
ใหญ จํานวนทัง้ส้ิน 1,206 ตน แบงเปนพื้นที่ปาไมในปาโซน C เพียง 222 ตน และปาไมในเขตพื้นทีป่าโซน E 
จํานวน 984 ตน  การสูญเสียลูกไม จํานวนทั้งส้ิน 7,732 ตน แบงเปนพืน้ที่ปาไมในปาโซน C เพียง 1,332 ตน 
และปาไมในเขตพื้นที่ปาโซน E จํานวน 6,400 ตน และมีการสูญเสียตนกลาไมจํานวนทั้งส้ิน 155,475 ตน 
แบงเปนพื้นท่ีปาไมในปาโซน C เพียง 43,475  ตน และปาไมในเขตพื้นที่ปาโซน E จํานวน 112,000 ตน  ซึ่ง
การสูญเสียจํานวนตนไมที่พบในพื้นที่ปาโซน C เพียงเล็กนอย ซึ่งมีพืน้ทีก่วาง 40 เมตร ยาว 370 เมตร คิดเปน
พื้นที่ปาไมเพียง 9.25 ไรเทานั้น  ดังแสดงในตารางที่  3.2.1-7 

 อยางไรก็ดีการดําเนินการกอสรางเสาระบบโครงขายไฟฟาฯนี้ได มิไดกอสรางเสาใน
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม แตกําหนดกอสรางบริเวณสันยอดเขาในเขตพื้นที่ปาโซน E ซึ่งจะตองเสียพื้นที่ปาไม
เพียงเล็กนอยเทานั้น (0.20 ไร)  สวนบริเวณตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯนั้น อาจไมมีความจําเปนตองตัด
ตนไมออก เพราะระบบโครงขายไฟฟาฯอยูสูงกวาระดับยอดตนไมมากนั่นเอง  
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ตารางที่  3.2.1-7 จํานวนตนไมทั้งหมดที่พบบริเวณในพ้ืนที่โครงขายไฟฟา 230  กโิลโวลต  อยุธยา 4 
- สีคิ้ว 2 

บริเวณพ้ืนท่ี      การใชท่ีดิน 
พ้ืนท่ีปาไม 

     (ไร) 
จํานวนตนไม (ตน ) 

ไมใหญ ลูกไม กลาไม 

ปาโซน E ฝงตะวันตก เกษตรกรรม 17.50 - - - 
ปาโซน C  ปาเบญจพรรณรุนสองที่แคระแกรน 9.25 222 1,332 43,475 
ปาโซน E ฝงตะวันออก ปาเบญจพรรณท่ีมีการปลูกเสริม 25.00 984 6,400 112,000 

รวมท้ังส้ิน 51.75 1,206 7,732 155,475 
 

(2.6) ปริมาตรไมในพ้ืนที่ดําเนินการ   
เนื่องจากพื้นที่ปาไมที่พบในพื้นที่มีปาไมเพียงประเภทเดียว คือ ปาผลัดใบ และมีเพียง

ชนิดปาเดียว คือ ปาเบญจพรรณ ผลการวิเคราะหปริมาตรไมในพื้นที่ดําเนินการโครงการนี้ พบวา  มีปริมาตรไม
ที่พบแบงตามคุณภาพไมทอนทั้งส้ินประมาณ 294.2568  ลบ.ม. เปนปริมาตรไมในพื้นที่ปาโซน C และปาโซน E 
ฝงตะวันออกประมาณ 45.3768 และ  248.8800 ลบ.ม. ตามลําดับ โดยไมพบวา มีปริมาตรไม TQ 1.1  คงพบ
ปริมาตรไม  TQ 1.2 , TQ 1.3 ,TQ 2 และ  TQ  3  ประมาณ  45.08 ,  31.4644  , 139.6088  ,  78.1036 และ 
294.2568ลบ.ม. ตามลําดับ และไมมีไมไผ ดังแสดงในตารางที่  3.2.1-8   

อยางไรก็ดี ปริมาตรไมที่พบเฉพาะในพื้นที่ปาโซน C มีปริมาตรไมเพียง 45.3768 ลบ.
ม. เทานั้น ไมพบวา มีปริมาตรไมทอน TQ 1.1 และ TQ 1.2  โดยพบวาเปนปริมาตรไม TQ 2 เพียง 34.1288 
ลบ.ม. นอกนั้นเปนปริมาตรไมที่ไมสามารถแปรรูปไดในชั้นคุณภาพ TQ 1.3 และ TQ 3 ประมาณ  2.2644  
และ  8.9836 ลบ.ม. ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่  3.2.1-8   

ตารางที่  3.2.1-8 ปริมาตรไมบริเวณในพื้นทีโ่ครงขายไฟฟา 230  กโิลโวลต  อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 

พื้นที่สํารวจ 

พื้นที่ตาม
แนวระบบ
โครงขาย
ไฟฟาฯ 

(ไร) 

จํานวน 
ตนไมทั้งส้ิน 

(ตน) 

ปริมาตรไมแบงตามคุณภาพไมทอน 
หนวย :  ลบ.ม./แฮกแตร (ลบ.ม/ไร)ลบ.ม. ปริมาตร 

ไมทั้งหมด 
(ลบ.ม.) 

ไมไผ 
ทั้งหมด  

(ลํา) TQ 1.1 TQ 1.2 TQ 1.3 TQ 2 TQ 3 รวม 

ปาโซน E 
ฝงตะวันตก 

17.50 - 
- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

 
- 

 
- 

ปาโซน C 9.25 222 
- 
(-) 
- 

- 
(-) 
- 

1.53 
(0.2448) 
2.2644 

23.06 
(3.6896) 
34.1288  

 6.07 
(0.9712) 
8.9836 

 30.66 
(4.9056) 
45.3768 

45.3768 - 

ปาโซน E 
ฝงตะวันออก 

25.00 984 
- 
(-) 
- 

 
11.27 

(1.8032) 
45.08 

 

 
7.30 

(1.1680) 
29.2000 

 

 
26.37 

(4.2192) 
105.4800 

 

 
17.28 

(2.7648) 
69.1200 

 

 
62.22 

(9.9552) 
248.8800 

 

248.8800 - 

รวมทั้งส้ิน 51.75 1,206 
- 
(-) 
- 

11.27 
(1.8032) 
45.08 

8.83 
(1.4128) 
31.4644 

49.43 
(7.9088) 
139.6088 

23.35 
(3.736) 
78.1036 

92.88 
(14.8608) 
294.2568 

294.2568 - 
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3.2.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 

1) วัตถุประสงค 
(1) ศึกษาความหลากหลายของชนิด  และสถานภาพของสัตวปาที่มีถิ่นที่อยูอาศัยและมีแหลงหา

กินอยูบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 
(2) ศึกษาสภาพนิเวศพื้นที่กอสรางในดานเปนถิ่นที่อยูอาศัย และเปนแหลงหากินของสัตวปา 

หรือพื้นที่ใชประโยชนเพื่อวัตถุประสงคอื่นๆ ของสัตวปา 
(3) วิเคราะหและประเมินผลกระทบตอสัตวปา ตอถิ่นที่อยูอาศัยและตอแหลงหากินของสัตวปา 
(4) เสนอแนะวิธีการ และมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตวปาและ

ถิ่นที่อยูอาศัยรวมทั้งแหลงหากินของสัตวปา 
(5) เสนอแนะมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เหมาะสม  

 
2) วิธีการศึกษา 

 วิธีการศึกษา/สํารวจเพื่อใหไดขอมูลมากและใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด ทํา 2 วิธีคือ 
     (1) ศึกษา/สํารวจความหลากชนิดของสัตวปาโดยแบงออกเปน 2 รูปแบบ/วิธีการ ดังนี ้

(1.1) การศึกษา/สํารวจทางตรง (Direct count) : เปนการเดินสํารวจ เพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล 2 ลักษณะ คือ 
   - การสังเกต (Observation) : คือการเก็บขอมูลในพื้นที่ศึกษาจากการพบเห็นตัว
สัตวโดยตรง และจากหลักฐานอื่น ๆ เชน  รอยเทา  มูล  รอยกัดกิน  รองรอยการทํารัง / ขุดโพรง  ขน  คราบ   
ซาก   และเสียงรอง พรอมทั้งบันทึกชนิดของสัตวปา และจํานวนของชนิดพันธุที่พบ เพื่อนํามาประเมินความชุก
ชุม โดยการศึกษาทําทั้งในเวลากลางวัน และเวลากลางคืน  

- การดักจับ (Life trap) : เนื่องจากลักษณะทางสรีระวิทยาบางอยางที่ใชสําหรับ
แยกชนิดสัตวปาบางชนิด / บางกลุมนั้นอยูบริเวณที่ยากตอการมองเห็น หรือบางชนิดมีความเร็วในการ
เคลื่อนไหว เชน กบบางชนิด  คางคาว  จิ้งเหลน ฯลฯ เปนตน  การจําแนกชนิดจึงตองจับเพื่อระบุชนิดพันธุที่
แทจริง  โดยการศึกษา/สํารวจใชเทคนิค และอุปกรณในการศึกษา/สํารวจสัตวปาแตละชนิดดังนี้ 

• สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก   (Amphibians) สํารวจบริเวณแหลงน้ํา และพื้นที่ชื้น
แฉะตางๆท่ีกระจายอยูในพื้น โดยในตัวเต็มวัย (adult) สังเกตดวยตา และจับดวยมือเปลาในกรณีที่ไมสามารถ
จําแนกไดดวยตาเปลา สวนลูกออด (tadpole) จับดวยสวิงจับปลาเพื่อจําแนกชนิด กรณีจําแนกดวยตาเปลา
ไมได 

• สัตวเลื้อยคลาน  (Reptiles)  สํารวจในสภาพนิเวศตางๆในพื้นที่โดยการเดิน
สํารวจ  คุยเขี่ยหาบริเวณกองที่เปนวัสดุ  ในโพรง  บนตนไม  และการดักจับเปน (Live Trap) โดยการขุดหลุม
ขนาดไมเกิน 30 X 30 X 30 (กวางXยาวXลึก) เซนติเมตร เพื่อฝงวัสดุที่มีผิวเรียบ  เชนถัง กระบอก หรือขวด
เปลาเพื่อปองกันสัตวปนขึ้นบนปากหลุม ในพื้นที่ซึ่งคาดวาสัตวนาจะผาน หรือเขามาใชประโยชน 

• นก  ( Birds )  สํารวจในสภาพนิเวศตางๆในพื้นที่  โดยใชกลองสองทางไกล
แบบสองตา (Binocular)  กลองสองทางไกลกําลังขยายสูงแบบตาเดียว (Telescope)  และกลองแบบดักถาย 
(Camera Trap) ในกลุมนกที่หากินตามพื้นดิน  รวมทั้งการใชตาขายดักสําหรับกลุมนกที่หากินกลางคืน 
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• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals) สํารวจในสภาพนิเวศตางๆ โดยการเดิน
สํารวจ  และการดักจับเปน เชน กลุมของคางคาว ใชตาขาย   และการใชกลองดักถาย (Camera Trap)  

การศึกษาทางตรงสัตวปาทั้ง 4 กลุมนั้นเมื่อพบจะถายภาพเพื่อบันทึกยืนยันการพบ
เห็นดวยกลอง Digital พรอมอุปกรณ  รวมทั้งบันทึกจุดท่ีพบดวยเครื่องจับพิกัดตําแหนงบนพื้นโลก (GPS) เพื่อ
ใชในการตรวจสอบตําแหนงบนแผนที่ 1 : 50,000 และดวย Tablet และ/หรือ Smart Phone 
   (1.2) การศึกษา/สํารวจทางออม (Indirect count) : เปนการเก็บขอมูลสัตวปาโดยจากการ
สอบถามจากชาวบาน หรือผูที่อยูในพื้นที่ รวมทั้งเอกสาร / ขอมูลท่ีเก่ียวของเพื่อใชเปนขอมูลสําหรับชวยในการ
ประเมินการใชประโยชนพื้นที่ของสัตวปา รวมทั้งปญหาของสัตวปาในพื้นท่ีดวย   

(2) ศึกษา/สํารวจแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปา (Ecological habitat): ศึกษาสภาพนิเวศของ
ถิ่นที่อาศัย ทั้งในพื้นที่ศึกษา และพื้นที่ใกลเคียง เพื่อประเมินปจจัยท่ีเอื้ออํานวยตอการดํารงชีวิตของสัตวปา 

(3) การจําแนกชนดิและจัดลําดับอนุกรมวิธานใชเอกสารเกี่ยวของกับสัตวปาแตละกลุมดังนี้ 
การจําแนกชนดิ 
-  สัตวเล้ียงลูกดวยนม ใชเกณฑวิเคราะหตาม Lekagul and McNeely, 1977.  Francis, 

2008และ  Corbett and Hill, 1992   
-   นก ใชเกณฑวิเคราะหตามจารุจินต,  2550. และ Robson, 2002. 
-  สัตวเล้ือยคลาน จําพวกงู กิ้งกา จิ้งเหลน และจิ้งจกตุกแก ใชเกณฑวิเคราะหตาม 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  
- สัตวเล้ียงลูกดวยนม ใชเกณฑวิเคราะหตาม Francis, 2008  และ IUCN (The International 

Union for Conservation of Nature), 2012.  
-  นก ใชเกณฑวิเคราะหตาม Clements.  2012 ,  Birdlife  International, 2012.  และ Frank  

Gill, 2006 
-  สัตวเล้ือยคลาน ใชเกณฑวิเคราะหตามจารุจินต 2544, The Reptile Data Base 2012 . 

และ A Field Guide to The Reptiles of Thailand  and South-East Asia.  2010. 
-  สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ใชเกณฑวิเคราะหตาม  Frost, 2012  

(4) การวิเคราะหประเมินสถานภาพสัตวปาแบงออกไดเปน 3 ประเภท ตามเกณฑดังนี้  
-  สถานภาพตามกฎหมาย :   ( พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ) เปน

สถานภาพสัตวปาในประเทศไทยที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมาย และแบงออกไดเปน สัตวปาสงวน 
(Reserved Animals) สัตวปาคุมครอง (Protected Animals) และสัตวปานอกคุมครอง (Non-protected 
Animals)  

-  สถานภาพทรัพยากรชีวภาพ :  (สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2548 ) เปน
สถานภาพสัตวปาของประเทศไทยที่ถูกจัดโดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และจัดสถานภาพสัตวปาที่ถูกคุกคาม
เส่ียงตอสภาวะการสูญพันธุในประเทศไทย (Thailand Red Data) โดยมีหลายระดับที่ถูกจัด  แตมีระดับใหญที่
สําคัญ แบงออกเปน 3 ระดับ  ตามระดับมากนอยของความเส่ียง  คือ  ระดับใกลสูญพันธุอยางยิ่ง  (Critically  
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Endangered = CE)  ระดับใกลสูญพันธุ(Endangered = EN)  และระดับมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable = 
VU) สวนพวกสัตวปานอกจากนี้มีหลายชนิดท่ีไมจัดอยูในประเภทสถานภาพสัตวปาถูกคุกคาม แตมีแนวโนม
หรือโอกาสสูงมากที่จะกลายเปนชนิดสัตวปาที่มีสถานภาพถูกคุกคามในระดับใดระดับหนึ่ง ไดรับการจําแนกไว
เปนพวกระดับใกลถูกคุกคาม (Near Threatened = NT)  

-  สถานภาพดานอนุรักษ : เปนสถานภาพสัตวปาในระดับนานาชาติ ตามเกณฑกําหนดของ 
IUCN RED LIST, 2010 ซึ่งพิจารณาจัดสถานภาพสัตวปาที่ถูกคุกคามเส่ียงตอสภาวะการ  สูญพันธุของโลก 
(Threatened) โดยแบงออกเปน 3 ระดับ  ตามระดับมากนอยของความเสี่ยง  คือ  ระดับใกลสูญพันธุอยางยิ่ง  
(Critically  Endangered)  ระดับใกลสูญพันธุ (Endangered)  และระดับมีแนวโนมสูญพันธุ (Vulnerable) สวน
พวกสัตวปานอกจากนี้มีหลายชนิดท่ีไมจัดอยูในประเภทสถานภาพสัตวปาถูกคุกคาม แตมีแนวโนมหรือโอกาส
สูงมากท่ีจะกลายเปนชนิดสัตวปา   ที่มีสถานภาพถูกคุกคามในระดับใดระดับหนึ่ง ไดรับการจําแนกไวเปนพวก
ระดับใกลถูกคุกคาม (Near Threatened)  

นอกจากนี้ยังมีกลุมของสัตวปาที่ไมสามารถนํามาประเมินสถานภาพ (มม) ได เนื่องจากเปน
ขอมูลทุติยภูมิ (ขอมูลจากการสอบถาม) ไมสามารถระบุความชัดเจน / ความแนนอนของขอมูลในปจจุบันได
และอาจทําใหเกิดความคลาดเคล่ือนของการประเมินสถานภาพ  รวมทั้งระดับของผลกระทบทั้งในปจจุบัน และ
การคาดการณในอนาคตดวย 

(5) การวิเคราะหประเมินความชุกชุมสัมพัทธของประชากรสัตวปา 
ในการประเมินสถานภาพสัตวปาดานประชากรในทองถิ่นตามรายงานฉบับนี้ ไดใชเกณฑ

พิจารณาจากดัชนีความเดนทางนิเวศวิทยา(Importance Value Index = IVI) สัตวปาแตละชนิดพันธุในพื้นที่
ศึกษา ซึ่งแสดงถึงขนาดประชากรสัตวปาที่ไดจากการสํารวจโดยตรง และขอบเขตการกระจายพันธุตามแหลง
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด และแบงออกเปน 3 ระดับ ตามเกณฑคาเฉล่ีย IVI คือระดับชุกชุม(Common) ระดับ
คอนขางหายาก(Uncommon) ระดับหายาก(Rare) 

วิธีการคํานวณและวิเคราะหขอมูลสถานภาพประชากร 

 
ความมากนอยชนิดพันธุ (Specific Abundance – A) 

  % A = จํานวนครั้งที่พบตัว (t) x 100 
     จํานวนครั้งที่สํารวจ (T) 
  ความมากนอยสัมพัทธประชากร (Relative Abundance – RA)  

  RA = ความมากนอยแตละชนิดพันธุ x 100 
     ผลรวมความมากนอยสัตวทุกชนิด 
  ความหนาแนน (Relative density – RD)  

  RD = จํานวนตัวเฉล่ียแตละชนิด / ระยะทาง (n/l) x 100 

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

  % IVI = (RA + RD) / 2 
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3) ผลการศึกษา 
(1)  ชนิดของสัตวปา 
      ผลการสํารวจทางตรงของทรัพยากรสัตวปาทั้ งส่ีกลุม  คือ สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

(Amphibians) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles)   นก (Birds) และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม (Mammals) ในพื้นที่ 500 
เมตร จากกึ่งกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาทั้งดานซายและดานขวา และมากกวา 500 เมตร หากเปนพื้นที่
อนุรักษ    โดยสํารวจครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2556 (แสดงดังภาพที่ 3.2.2-1) และครั้งที่ 2 
ระหวางวันที่ 23-27 ตุลาคม 2556 (แสดงดังภาพที่ 3.2.2-2)  พบสัตวปาทั้งส้ิน  118 ชนิด เปนการพบจากการ
สํารวจทางตรง 117  ชนิด  และจากการสอบถามประชาชนในพื้นที่  1  ชนิด  สวนบริเวณปาอนุรักษเพิ่มเติม 
(ปา C) พบสัตวปาทั้งส้ิน  55  ชนิด โดยรายละเอียดของชนิดพันธุที่ศึกษา / สํารวจพบในแตละกลุมสัตวปานั้น
แสดงในภาคผนวก 3-ฉ   สรุปไดดังนี้ 

(1.1) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก  
   ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ  พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 12 ชนิด 
ซึ่งทั้งหมดพบเห็นจากการสํารวจ   เชน  คางคกบาน (Duttaphrynus  melanostictus)  กบหนอง  (Fejervarya  
limnocharis)  กบบัว, เขียดจิก (Hylarana erythraea) ปาดบาน (Polypedates leucomystax)  และ  อึ่งขางดํา  
(Microhyla  heymonsi) เปนตน   
   สวนบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ศึกษา 
พบสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 4 ชนิด ซึ่งทั้งหมดพบเห็นจากการสํารวจ  ไดแก  กบหนอง  (Fejervarya  
limnocharis)  อึ่งขางดํา  (Microhyla  heymonsi) อึ่งน้ําเตา (Microhyla  fissipes) และ อึ่งแมหนาว 

(Microhyla  berdmorei)  

(1.2)     สัตวเลื้อยคลานพบ   
            ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ  พบสัตวเลื้อยคลาน  12 ชนิด ซึ่ง

ทั้งหมดพบเห็นจากการสํารวจ  เชน  จิ้งจกหางหนาม  (Hemidactylus  frenatus)  กิ้งกาแกว  (Calotes  
emma)  กิ้งกาสวน  (C. mystaceous)   จิ้งเหลนหลากลาย  (Eutropis  macularia)  งูเหา (Naja kaouthia) งู
สิงหางลาย (Ptyas  mucosus) งูหลาม (Python molurus) และเหี้ย  (Varanus  salvator) เปนตน  
              สวนบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ศึกษา 
พบสัตวเลื้อยคลาน  5 ชนิด ซึ่งทั้งหมดพบเห็นจากการสํารวจ  ไดแก   จิ้งจกหางหนาม  (Hemidactylus  
frenatus)  ตุกแกบาน  (Gekko gecko)  กิ้งกาหัวแดง  (Calotes  versicolor) จิ้งเหลนหลากลาย  (Eutropis  
macularia) และ จิ้งเหลนบาน (Eutropis  multifasciata))  

(1.3)    นก  
           ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ  พบนก 85  ชนิด ซึ่งทั้งหมดพบเห็น

จากการสํารวจ  เชน   นกกระทาทุง  (Francolinus pintadeanus)  เปดแดง  (Dendrocygna javanica) นกยาง
กรอกพันธุชวา (Ardeola  speciosa)  นกยางโทนใหญ (Casmerodius  albus.)เหยี่ยวขาว(Elanus  caeruleus) 
นกเปดผีเล็ก  (Tachybaptus  ruficollis)  นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)  นกเขาใหญ   (Streptopelia  
chinensis)  นกอีวาบต๊ักแตน  (Cacomantis  merulinus) นกฮุก หรือ นกเคากู (Otus  lempiji)  นกกระเต็นอก
ขาว  (Halcyon  smyrnensis)  นกตะขาบทุง  (Coracias benghalensis) นกตีทอง  (Megalaima  
haemacephala) นกแอนตาล  (Cypsiurus balasiensis)  นกตีนเทียน  (Himantopus himantopus)   
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สํารวจสัตวปาบริเวณพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม สํารวจสัตวปาบริเวณปาโซน E ฝงตะวันออก 

(ปจจุบันเปนพ้ืนที่ สปก.) 

  
นกอีแจว เปดแดง 

  
งูหลาม คางคาวแวมไพรแปลงเล็ก 

 
ภาพที่  3.2.2-1  การสํารวจทรัพยากรสัตวปาระหวางวันที่ 2-6 สิงหาคม 2556 
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สํารวจสัตวปาบริเวณพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ เหยี่ยวขาว 

  
นกจับแมลงหัวเทา ตรวจรองรอยหนู 

  
                          กิ้งกาหัวแดง สํารวจภายในถํ้า 
 

ภาพที่  3.2.2-2  การสํารวจทรัพยากรสัตวปาระหวางวันที่ 23-27 ตุลาคม 2556 
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นกปากหาง (Anastomus oscitans)  นกเขียวกานตองหนาผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)  นกจับแมลงหัว
เทา (Culicicapa   ceylonensis)  นกหัวขวานส่ีนิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes  lucidus)  นกแซงแซวหางบวง
ใหญ  (Dicrurus  paradiseus) นกอีเสือสีน้ําตาล (Lanius  cristatus) นกขมิ้นนอยธรรมดา  (Aegithina  tiphia)  
นกปรอดคอลาย  (Pycnonotus  finlaysoni)   นกยอดขาหางแพนลาย  (Cisticola  juncidis)  และนกกระติ๊ดขี้
หมู (Lonchura  punctulata)  เปนตน  

สวนบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ศึกษา 
พบนก 43 ชนิด ซึ่งทั้งหมดพบเห็นจากการสํารวจ  เชน  นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes                           
lucidus)  นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa   ceylonensis)  นกกางเขนดง (Copsychus   malabaricus) นก
ปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus flaviventris)  และ นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous   gularis) เปนตน 

(1.4)     สัตวเลี้ยงลูกดวยนม   
   ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ  พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 9  ชนิด  โดย 

1 ชนิดเปนขอมูลจากการสอบถามเจาของไรขาวโพด และมันสําปะหลังที่หางจากแนวระบบโครงขายไฟฟา
บริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ประมาณ 4 กิโลเมตร วาเคยมี หมูปา (Sus scrofa ) หากินในพื้นที่
สอบถามดังกลาว  แตในการศึกษา/สํารวจต้ังแตพื้นที่สอบถามดังกลาวจนถึงพื้นที่ศึกษาชวงที่ผานปาพื้นที่
อนุรักษเพิ่มเติม รัศมี 4 กิโลเมตร ทั้งซายและขวาของแนวโระบบโครงขายไฟฟา ไมพบรองรอยใดๆ ของสัตว
เลี้ยงลูกดวยนมชนิดท่ีไดจากการสอบถามดังกลาวขางตน  รวมถึงสัตวกีบกลุมอื่นๆ ที่อาศัยในธรรมชาติ  
สําหรับชนิดท่ีพบจากการศึกษา/สํารวจโดยตรง เชน  หนูฟานเหลือง  (Maxomys  surifer)  หนูทองขาว 
(Rattus  rattus)  หนูนาใหญ (Rattus argentiventer) กระรอกหลากสี  (Callosciurus  finlaysoni)  และกระแต
เหนือ (Tupaia belangeri)  

     สวนบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ซึ่งเปนบริเวณพื้นที่ศึกษา 
พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมจากการสํารวจ  2  ชนิด   ไดแก กระรอกหลากสี  (Callosciurus  finlaysoni)  และ
กระแตเหนือ (Tupaia belangeri)  อีก 1 ชนิดไดแก หมูปา (Sus scrofa ) ซึ่งไดจากการสอบถามขอมูลดังที่
กลาวไปแลวขางตน 

สัตวปาทั้งส่ีกลุมสามารถคิดเปนสัดสวนจากปริมาณของชนิดท่ีพบไดดังตารางที่ 
3.2.2-1  และรูปที่ 3.2.2-1 
ตารางที่ 3.2.2-1  จํานวน และสัดสวนของชนิดสัตวปาที่สํารวจพบ 

 
กลุมสัตวปา 

 
อันดับ 

 
วงศ 

 
สกุล 

ชนิดสัตวปา 
พบ

ทางตรง 
พบ

ทางออม 
รอยละจากชนิด

ทั้งหมด 
รวมชนิด พ้ืนที่ 1*  พ้ืนที่ 2**    

สะเทนิน้ําสะเทินบก 1 5 8 12 12 4 12 - 10.17 
เล้ือยคลาน 1 8 9 12 12 5 12 - 10.17 

นก 11 33 64 85 80 43 85 - 72.03 
เล้ียงลูกดวยนม 4 6 6 9 8 3 8 1 7.63 

รวม 17 52 88 118 112 55 117 - 100 
รอยละจากชนิดทัง้หมด 99.15 0.85 100 

หมายเหตุ : พื้นที่ 1 :  พื้นที่สํารวจตามแนวระบบโครงขายไฟฟา 
   พื้นที่ 2 : พื้นที่สํารวจบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพ่ิมเติม 
ท่ีมา :  จากการสํารวจของบริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด ,2556 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
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(Duttaphrynus melanostictus ) กบหนอง (Fejervarya  limnocharis)  อึ่งน้ําเตา   (Microhyla  fissipes) เขียด
จะนา (Occidozyga limma) และ เขียดหลังปุมที่ราบ (Occidozyga martensii) สวนกลุมเลื้อยคลาน(Reptiles) 
พบอยู / อาศัยทั้งบริเวณที่เปนสวน  นาขาว  และบริเวณที่ชุมชน  เชนกิ้งกาแกว  (Calotes  emma) จิ้งจกหาง
หนาม (Hemidactylus  frenatus) และจิ้งเหลนหลากลาย (Eutropis  macularia)  ขณะที่งูเหา (Naja kaouthia) 
และงูสิง (Ptyas  korros) จะพบตามทองนาเพื่อหากินทั้งกบ  เขียด  และหนูเปนอาหาร  สวนงูหลาม (Python 
molurus) นั้น พบนอนตายหางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาบริเวณที่ผานบานซับดินดําประมาณ 2 กิโลเมตร  

 ขณะที่กลุมสัตวปกพวกนก (Aves) นั้นพบมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดจากสัตวปาทั้งส่ีกลุม  
เนื่องจากสามารถบินไดทําใหสามารถพบไดทั้งนกท่ีอยูอาศัยทั้งในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรกรรม และในปา 
เพราะมีทั้งแมลง และสวนตางๆ ของพืชที่สามารถเปนอาหารได เชน น้ําหวานจากดอกไมที่นกกินปลีอกเหลือง
กินเปนอาหารหลัก  สวนนกพิราบปา (Columba livia)  ก็พบหากินตามถนน และทองนา รวมทั้งในชุมชนดวย 
สวนนกอีวาบต๊ักแตน  (Cacomantis  merulinus) นกกระปูดใหญ  (Centropus  sinensis) นกกระเต็นอกขาว  
(Halcyon smyrnensis) นั้นพบหากินตามนาขาวเพราะมีทั้งแมลงและกลุมสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและ 
เลื้อยคลานท่ีเปนอาหารอยู ขณะที่นกปรอดคอลาย  (Pycnonotus  finlaysoni)  นกยอดหญาสีดํา (Saxicola   
caprata)) และ นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus  sutorius) นั้นพบหากินทั้งในพื้นที่เกษตรกรรม ในชุมชน และ
พื้นที่ปา เพราะมีแหลงอาหาร คือแมลง และเมล็ดพืช  เปนตน  สําหรับสัตวเลี้ยงลูกดวยนมนั้น สวนใหญพบใน
พื้นที่เกษตรกรรม และชุมชน เชน กลุมของหนูที่สํารวจพบหากิน และอยู/อาศัยในพ้ืนที่ดังกลาว ในขณะที่
กระรอกหลากสี พบหากินเมล็ดพืช และกระแตเหนือ หากินแมลง และสัตวขนาดเล็ก ทั้งในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และปาสงวนแหงชาติ สวนคางคาวแวมไพรแปลงเล็ก (Megaderma spasma ) และ คางคาวหนายักษทศกัณฐ 
(Hipposideros  armiger) นั้นพบอยู แลอาศัยในถ้ําของสํานักสงฆเขาวงศทรงกรด และวัดถ้ําเขาจันทร ซึ่งอยู
หางจากแนวระบบโครงขายไฟฟาประมาณ 1.5  และ  2 กิโลเมตร ตามลําดับ และบินออกหากินในเวลา
กลางคืน 
  สําหรับการศึกษา/สํารวจสภาพนิเวศของพื้นที่ตามแนวระบบโครงขายไฟฟา และพื้นที่
ใกลเคียงนั้น  สัตวปาที่พบเกือบทั้งหมด (มากกวารอยละ 97) พบในพื้นที่เกษตรกรรม  โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม
นกที่พบมากท่ีสุด (รอยละ 70) ทั้งนี้มีสาเหตุหลายปจจัย  แตปจจัยท่ีสําคัญ คือ นกมีจํานวนชนิดมากท่ีสุดในทุก
กลุมสัตวมีกระดูกสันหลังบนบกในประเทศไทย  อีกท้ังมีการแพรกระจายของประชากรมากที่สุด  นอกจากนี้
แลวนกมีวิวัฒนาการ และปรับตัวไดดีมากในการอยูอาศัย และดํารงชีวิต   ประกอบกับนกบินไดทําใหสามารถ
บินไป / มาระหวางพื้นที่ และนอกพ้ืนที่ศึกษาดังกลาวมาขางตนได  จึงทําใหสามารถพบไดทั้งในพื้นที่
เกษตรกรรม   และบริเวณที่เปนชุมชน  ทั้งนี้เนื่องมาจากพื้นที่สําหรับทําเกษตรกรรมนั้นติดกับพื้นที่ชุมชน และ
มีพื้นที่ซึ่งเปนหยอมปาขนาดเล็กที่มีตนไม เชน ประดู  จามจุรี  มะขามเทศ  ตะขบ และสะแกนา  รวมทั้งไมพุม 
และไมเล้ือยที่ขึ้นอยูรวมกันตามนาขาว  อีกทั้งยังมีแหลงน้ําตามพื้นที่เกษตรดังกลาวดวย  สําหรับพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติที่โครงการฯ ผานนั้นแมจะมีตนไมซึ่งใหรมเงาสําหรับพักผอน แตพื้นที่ดังกลาวนั้นมีพันธุพืชยืนตนที่
เปนแหลงอาหารนอยมาก  โดยพันธุพืชที่พบนกกินเปนอาหารนั้นเปนเมล็ดของไมเลื้อย และลมลุก สวนแหลง
น้ํานั้นเปนเพียงน้ําหลากท่ีเกิดในชวงฤดูฝน ตอตนฤดูหนาว ไมพบแหลงน้ําที่สามารถเก็บน้ําไดในธรรมชาติ 
เชน หวย  แอง/ หนองน้ําตามธรรมชาติในรัศมี  3-4 กิโลเมตร จากแนวระบบโครงขายไฟฟา มีเพียงบอน้ําซึ่ง
ชาวไรขาวโพด และมันสําปะหลังขุดเก็บน้ําไวใชเทานั้น  สําหรับแหลงดินโปงซึ่งเปนธาตุอาหารเสริมที่จําเปน
ตอสัตวปาไมพบในพื้นที่เชนกัน  นอกจากปจจัยท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตในธรรมชาติไมเพียงพอดังที่กลาวแลว 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-89 

ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดังกลาวก็ยังมีการเขาใชประโยชนจากการเก็บหาของปา และการสัญจรไปมาระหวาง
หมูบาน และพื้นที่เกษตรกรรมดวย 

(3) สถานภาพสัตวปา   
            จากการศึกษา / สํารวจพบวา ตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาและบริเวณพื้นที่ศึกษาไมพบ

สัตวปาชนิดใดอยูในสถานภาพที่นาเปนกังวล เชน  หายาก (rare)  หรือถูกคุกคาม (Threatened) หรือเปนชนิด
ที่พบเฉพาะถิ่น (endemic) ตามการประเมินสถานภาพท่ีไดกลาวไวในเบื้องตน ทั้งของประเทศไทย และ
นานาชา ติ   ( ร ายละ เอี ยด ดั งตารางที่  3 . 2 . 2 -2  และตารางที่  3 . 2 . 2 -3  รวมทั้ งตารางที่  1-4  
ในภาคผนวก 3-จ ) แตพบชนิดสัตวปาที่อยูในสถานภาพท้ังคุมครอง (protected) และนอกคุมครอง 
(non-protested) ในขณะที่สถานภาพของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ใชจํานวนตัวที่พบในแตละชนิดเขามาชวย
ในการคิดประเมินสถานภาพประชากร  ที่เปนเชนนี้เนื่องจากหากใชการพบเห็นเพียงอยางเดียวอาจ
คลาดเคลื่อนจากความเปนจริง  เพราะหากพบเห็นนอยครั้งแตการพบแตละครั้งมีจํานวนตัวมากนั่น ยอมแสดง
วามีประชากรในธรรมชาติมากดวยเชนกัน  ซึ่งการแพรกระจาย รวมทั้งปริมาณประชากรของสัตวปาทั้ง
คุมครอง และนอกคุมครองที่พบและแสดงชนิดตาม นั้น สามารถพบเห็นไดไมยากอีกท้ังยังสามารถพบไดในทุก
พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ซึ่งเปนชุมชน  รวมทั้งสามารถพบเห็นไดในปาธรรมชาติดวยเนื่องจากกลุมสัตวปา
ดังกลาวมีรูปลักษณของรางกาย (morphology) และพฤติกรรม (behavior) ที่ เหมาะสมทําใหสามารถ
ปรับเปลี่ยน  รูปแบบการดําเนินชีวิตไดตามสภาพแวดลอมที่อาศัยอยู  ซึ่งลักษณะดังกลาวนั้นสงผลตอ
ความสามารถที่ดีในการอยูอาศัย และดําเนินชีวิตในสภาพนิเวศที่มีรูปแบบที่หลากหลาย  ประกอบกับไดทราบ
ถึงสภาพนิเวศที่พบเห็นตัวสัตวปาจึงทําใหสามารถคาดการณไดวาผลกระทบที่อาจจะเกิดกับกลุมสัตวปาท่ี
ศึกษา / สํารวจพบนั้นมีนอย เพราะไมสงผลตอการอยูอาศัย  การดํารงชีวิต และการดํารงเผาพันธุ หรือ การ
แพรกระจายของจํานวนประชากรมากนักในระยะยาวแมวาสภาพนิเวศจะเปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สภาพนิเวศบริเวณแนวระบบโครงขายไฟฟาบริเวณที่ผานปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็น
แปลงที่ 2  ที่ตลอดแนวระบบโครงขายอาจตองตัด/ฟนตนไมที่มีขนาดสูงกวา 10 เมตร เนื่องจากยังคงมีตนไม 
และไมพื้นลางที่ปกคลุมดินอยู  ซึ่งลักษณะเชนนี้ทําใหสัตวปาที่สํารวจพบสามารถเคลื่อนยายไปมา และใชชีวิต
ไดอยางปกติ เม่ือการดําเนินโครงการฯ แลวเสร็จ 

สัตวปาที่ศึกษา / สํารวจโดยทางออมนั้นจะไมนํามาจัดสถานภาพความชุกชุมของประชากร  
และไมนํามาประเมินผลกระทบดวย  เนื่องจากเปนขอมูลที่ไมมีความชัดเจน และแนนอน ของทั้งแหลง / 
สถานที่พบ และจํานวนตัวที่พบ  รวมถึงรายละเอียดของลักษณะทางสัณฐานภายนอกจากการบอกเลาอาจ
คลาดเคลื่อนจากชนิด และจํานวนประชากรที่แทจริง  ดังนั้นหากนํามาประเมินเพื่อคาดการณเกี่ยวกับ
สถานภาพ และผลกระทบอาจทําใหขอมูลท่ีไดเกิดความคลาดเคล่ือน   
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ตารางที่  3.2.2-2   สถานภาพสัตวปาแตละกลุมตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ 
กลุมสัตวปา สถานภาพดานอนุรักษ สถานภาพประชากร 

พรบ สผ IUCN ม ป น มม 
สะเทินน้ําสะเทินบก - - - 3 2 7 - 
เล้ือยคลาน 7ค - - 1 1 10 - 
นก 74ค 1NT - 25 12 48 - 
เล้ียงลูกดวยนม 2ค - - 3 1 4 1 
รวม 83ค 1NT - 32 16 69 1 
 IUCN = สถานภาพการอนุรักษระหวางประเทศ      สผ. = สถานภาพทรัพยากรชีวภาพประเทศไทย 
           ม = พบมาก        ป = พบปานกลาง       น = พบนอย           มม = ไมประเมิน  
           ค = สัตวปาคุมครอง                  NT =  Near  Threatened (ใกลถูกคุกคาม) 

 
ตารางที่  3.2.2-3   สถานภาพสัตวปาแตละกลุมบริเวณปาสงวนแหงชาติ/ปาอนุรักษเพ่ิมเติม (ปา C) 

กลุมสัตวปา สถานภาพดานอนุรักษ สถานภาพประชากร 
พรบ สผ IUCN ม ป น มม 

สะเทินน้ําสะเทินบก - - - 2 - 2 - 
เล้ือยคลาน 1ค - - 1 1 3 - 
นก 35ค - - 18 5 20 - 
เล้ียงลูกดวยนม - - - - - 2 1 
รวม 36ค - - 21 6 27 1 
 IUCN = สถานภาพการอนุรักษระหวางประเทศ      สผ. = สถานภาพทรัพยากรชีวภาพประเทศไทย 
           ม = พบมาก        ป = พบปานกลาง       น = พบนอย           มม = ไมประเมิน  
           ค = สัตวปาคุมครอง                   
 

3.2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
 

 1) วัตถุประสงค 
 เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการที่อาจเกิดขึ้นตอนิเวศวิทยาทางน้ํา โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตและพืช

น้ําประเภทตางๆ พรอมทั้งหาแนวทางแกไขผลกระทบของโครงการที่มีตอนิเวศวิทยาทางน้ําตอไป 
 
2) วิธีการศึกษา 

  (1) ทําการสํารวจสภาพปจจุบันของลําน้ํา การใชประโยชน 
  (2) ทําการสํารวจส่ิงมีชีวิต พืชน้ําตามลําน้ํา โดยเฉพาะในแนวระบบโครงขายไฟฟาฯและพื้นที่
ใกลเคียง 
  (3) ทําการเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ํา 2 ครั้ง ในฤดูฝน และฤดูแลง โดยไดทําการเก็บตัวอยาง 
จํานวน 3 ลําน้ํา 7 สถานี ไดแก บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) บริเวณคลองลํา
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พญากลาง (เหนือน้ํา) บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) และบริเวณหวยลาด 
(ทายน้ํา) ซึ่งเปนสถานีเดียวกับการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํา    

     (4)  ครั้งที 1 เก็บตัวอยางในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 2 วันที่ 4-5 พฤศจิกายน และวันที่ 13 
มกราคม 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 (4.1) การเก็บตัวอย างแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว  จะใชถุ งแพลงกตอน 
ขนาดตา 30 ไมครอน เพื่อกรองตัวอยางน้ําปริมาณ 80 ลิตร เก็บตัวอยางน้ําโดยใชกระบอกแบบปดอัตโนมัติ
จากสถานที่เก็บตัวอยางทั้ง 7 สถานี ที่ความลึกประมาณ 0.6 เมตร ใตระดับผิวน้ํา ตัวอยางแพลงกตอนท่ีคาง
อยูในถุงจะถูกรวบรวมและเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีนเขมขน 5-7% เพื่อนํามาทําการวิเคราะหจําแนกชนิด
และจํานวน ณ หองปฏิบัติการตอไป โดยความหนาแนนของส่ิงมีชีวิตในน้ําจะคํานวณในหนวยเซลลตอลูกบาศก
เมตร หลังจากท่ีทําการวิเคราะหชนิดและความหนาแนนของแพลงกตอนของแตละแหงแลวจะนํามาคํานวณ
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Species Diversity Index) จากสมการของ Shannon-Wiener Index (Shannon 
และ Wiener, 1963) ดังนี้  

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

N = จํานวนแพลงกตอนทั้งหมด 
ni = จํานวนแพลงกตอนแตละชนิด 

ความหลากหลายทางชีวภาพท่ีไดจะบงชี้ถึงเกณฑคุณภาพน้ํา (Wilhm and Dorrix, 
1968) ดังนี้ 

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

 (4.2) การเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน ทําการเก็บตัวอยาง ในพื้นที่เดียวกันกับการเก็บตัวอยาง
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ทําการเก็บตัวอยางสัตวหนาดินโดยใช Ekman Grab ตักดินพื้นทองน้ํา 
จําแนกขนาดของสัตวหนาดินโดยกรองผานตะแกรงลวดหลายขนาด และทําการบันทึกลักษณะตะกอน คัดแยก 
ตัวอยางและเก็บรักษาดวยน้ํายาฟอรมาลีนที่มีความเขมขน 5-7% เพื่อนํามาทําการวิเคราะหจําแนกชนิดและ
จํานวนในหองปฏิบัติการตอไป 

 
 3) ผลการศึกษา 
 บริษัทที่ปรึกษาไดทําการเก็บตัวอยางในภาคสนามจํานวน 3 ลําน้ํา 7 สถานี คือ บริเวณแมน้ําปาสัก 
(เหนือน้ําและทายน้ํา) บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ําและทายน้ํา) และบริเวณหวยลาด (เหนือน้ําและทายน้ํา 
1,2) โดยเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตว ในวันที่ 28 สิงหาคม 2556 (เปนตัวแทนฤดูฝน) 
ทั้งนี้ในชวงฤดูฝนไมสามารถทําการเก็บตัวอยางน้ําที่สถานีหวยลาดบริเวณเหนือน้ําได เนื่องจากลําน้ําต้ืนเขิน 
และวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2556 และวันที่ 13 มกราคม 2557 (เปนตัวแทนฤดูแลง)  ดังแสดงในภาพที่ 3.2.3-1 
และ ภาพที่ 3.2.3-2 โดยมีผลการสํารวจดังตอไปนี้ 
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บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) 

  
บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) 

 
บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) 

 
 
 

ภาพที่   3.2.3-2  การเก็บตัวอยางนิเวศวทิยาทางน้ําในวันที่ 4-5 พฤศจิกายน  2556  และวันที่ 13 
                                  มกราคม 2557  (เปนตัวแทนฤดูแลง) 
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 ฤดูฝน 
 1) สถานีที่ 1 บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) พิกัด 0723948E 1639639N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-1) 
พบแพลงกตอนพืช 43 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Arthrospira sp. จํานวน 
7,875 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบสาหรายสีเขียวชนิด Pediastrum simplex Meyen จํานวน 6,375 ยูนิตตอลิตร 
สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด Cosmarium spp., Monoraphidium caribeum Hindak 
และTetraedron regulare (Kuetzing) ยูกลีนอยด ชนิด Phacus sp. Trachelomonas volvocina Ehrenberg  
ไดอะตอม ชนิด Gomphonema sp., Gyrosigma spencerii (Quekett) Griffith & Henfrey และ Pinnularia sp. 
โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร  
   สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 1 บริเวณ
แมน้ําปาสัก(เหนือน้ํา) เทากับ 2.31 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 17 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Difflugia urceolata 
Carter จํานวน 105 ตัวตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่ สุด ไดแก โพรโทซัวที่มี เทาเทียม ชนิด Arcella 
megastoma Ehrenberg โรติเฟอร ชนิด Asplanchna sp., Brachionus falcatus Zacharias, Colurella sp., 
Filinia opoliensis (Zacharias), Keratella cochlearis (Gosse) และ Lecane luna (O.F. Mueller) หนอนตัวกลม 
(ไมสามารถระบุชนิดได) โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ตัวตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 1 บริเวณ
แมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) เทากับ 2.40 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 
  (ข)  สัตวหนาดิน 

 จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตว
หนาดิน 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไสเดือนน้ํา ชนิด Branchiura sowerbyi จํานวน 43 ตัวตอตารางเมตร  
มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน เทากับ 0.83 

 2) สถานีที่ 2 บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พิกัด 0723681E 1639252N 
  (ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-1) พบแพลงกตอนพืช 35 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหรายสีเขียว ชนิด Pediastrum simplex Meyen
จํานวน 5,625 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen จํานวน 
3,281 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Merismopedia minima Beck 
สาหรายสีเขียว ชนิด Monoraphidium irregulare (Smith) Komarkova-Legnerova ยูกลีนอยด ชนิด  
Phacus spp. ไดอะตอม ชนิด Cyclotella sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร  
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   สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 2 บริเวณ
แมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) มีคาเทากับ 2.11 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 11 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Difflugia urceolata 
Carterจํานวน 68 ตัวตอลิตร เชนเดียวกับที่สถานีเหนือน้ํา สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โพรโทซัวที่มีเทาเทียม 
ชนิด Difflugia  sp. และ Euglypha sp. โรติเฟอร ชนิด Filinia opoliensis (Zacharias) และ Keratella  tropica 
(Apstein) หอยสองฝา ชนิด Bivalve larva, Ceriodaphnia cornuta Sars โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ตัวตอลิตร 
  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 2 บริเวณ
แมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) มีคาเทากับ 2.07 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

 (ข)  สัตวหนาดิน 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตว

หนาดิน 4 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ไสเดือนน้ํา ชนิด Branchiura sowerbyi จํานวน 20 ตัวตอตารางเมตร 
เชนเดียวกับสถานีเหนือน้ํามีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.22 

 3) สถานีที่ 3 บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พิกัด 0760555E 1661273N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-1) พบแพลงกตอนพืช 18 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Oscillatoria sp. 
จํานวน 11,813 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Nitzschia spp.จํานวน 8,813 ยูนิตตอลิตร ซึ่ง
สาหรายทั้ง 2 ชนิด นี้เปนดัชนีซึ่งแสดงถึงการเกิดมลภาวะจากสารอินทรียในแหลงน้ํา สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด 
ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด Pleurotaenium sp. ยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis ovum (Ehrenberg) 
Lemmermann และ Phacus spp. ไดอะตอม ชนิด Gomphonema sp. ไดโนแฟลกเจลเลต ชนิด Peridinium 
spp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร 
   สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 3 บริเวณคลอง
ลําพญากลาง (เหนือน้ํา) มีคาเทากับ 1.53 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 16 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella vulgaris 
Ehrenbergจํานวน 53 ตัวตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Difflugia lebes 
Penardโพรโทซัวที่มีซีเลีย ชนิด Coleps sp. และ Vorticella sp. โรติเฟอร ชนิด Lecane spp. แกสโตรทรีก  
(ไมสามารถระบุชนิดได) หอยสองฝา ชนิด Bosminopsis deitersi Richard ตัวออนแมลงน้ํา (ไมสามารถระบุ
ชนิดได) โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ตัวตอลิตร   

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 3 บริเวณ
คลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) มีคาเทากับ 2.53 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 
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(ข)  สัตวหนาดิน 
จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตว

หนาดิน 7 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ กุงฝอยน้ําจืด ชนิด Macrobrachium lanchesteri จํานวน 30 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.58 
 4) สถานีที่ 4 บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พิกัด 0760385E 1661602N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-1) พบแพลงกตอนพืช 30 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Oscillatoria sp. 
จํานวน 11,625 ยูนิตตอลิตร ซึ่งสาหรายชนิดนี้เปนดัชนีที่แสดงถึงการเกิดมลภาวะจากสารอินทรียในแหลงน้ํา 
รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Surirella spp. จํานวน 8,250 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก 
สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Chroococcus sp. สาหรายสีเขียว ชนิด Pleurotaenium sp. ยูกลีนอยด ชนิด 
Euglena oxyuris Schmarda, Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann, Phacus tortus 
(Lemmermann) Skvortzow และ Trachelomonas volvocina Ehrenberg ไดอะตอม ชนิด Pinnularia sp. และ 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 4 บริเวณ
คลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) มีคาเทากับ 1.89 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 22 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Ascomorpha spp. จํานวน 263 
ตัวตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Difflugia tuberculata (Wallich) 
โพรโทซัวที่มีซีเลีย ชนิด Coleps sp. โรติเฟอร ชนิด Brachionus caudatus Barrois & Daday, Brachionus sp., 
Keratella tropica (Apstein) และ Polyarthra sp., Copepodid larvae โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 
ตัวตอลิตร  

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 4 บริเวณ
คลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) มีคาเทากับ 2.52 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 
  (ข)  สัตวหนาดิน 
    จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตว
หนาดิน 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ ไสเดือนน้ํา ชนิด Branchiura sowerbyi จํานวน 28 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.34 

 5) สถานีที่ 5  บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) พิกัด 0762729E 1661179N 
หวยลาดเปนแหลงน้ําที่ใชในการเกษตรกรรม  การเก็บตัวอยางน้ําบริเวณเหนือน้ําในวันที่ 28 

สิงหาคม 2556 ไมสามารถทําไดเนื่องจากลําน้ําในบริเวณดังกลาวแหงไมมีน้ําเปนผลมาจากชวงเวลาดังกลาว
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6) สถานีที่ 6 บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) พิกัด 0762064E 1662311N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-1) 
พบแพลงกตอนพืช 32 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Merismopedia  sp. จํานวน 
5,250 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบยูกลีนอยด ชนิด Euglena spp. จํานวน 3,375 ยูนิตตอลิตร การพบ 
ยูกลีนอยดในปริมาณที่สูง บงชี้ถึงสภาพการปนเปอนของสารอินทรีย สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหราย 
สีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Anacystis sp. สาหรายสีเขียว ชนิด Scenedesmus quadricuada (Turpin) Brebisson 
ไดอะตอม ชนิด Gyrosigma spencerii (Quekett) Griffith & Henfrey แซนโทไฟท ชนิด Centritactus 
belanophorus Lemmermann โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 6 บริเวณ
หวยลาด (ทายน้ํา 1) มีคาเทากับ 2.01 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 24 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Hexarthra sp. จํานวน 1,125  
ตัวตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โพรโทซัวที่มีเทาเทียม ชนิด Arcella megastoma Ehrenberg 
โพรโทซัวที่มีซีเลีย ชนิด Tintinnopsis spp. และ Paramecium sp. โรติเฟอร ชนิด Brachionus falcatus 
Zacharias, Lecane spp. และ Polyarthra sp.  ตัวออนแมลงน้ํา (ไมสามารถระบุชนิดได) โดยมีปริมาณที่เทากัน 
คือ 8 ตัวตอลิตร 

  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 6 
บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) มีคาเทากับ 2.10 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงใน 
ตารางที่ 3.2.3-3 
  (ข) สัตวหนาดิน 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตว
หนาดิน 7 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ กุงฝอยน้ําจืด ชนิด Macrobrachium lanchesteri จํานวน 68 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.23 

 7) สถานีที่ 7 บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) พิกัด 0762517E 1661786N 
 (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-1) พบแพลงกตอนพืช 31 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ยูกลีนอยด ชนิด Phacus longicuada 
(Ehrenberg) Dujardin จํานวน 4,875 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบยูกลีนอยด ชนิด Lepocinclis ovum 
(Ehrenberg) Lemmermann จํานวน 938 ยูนิตตอลิตร การพบยูกลีนอยดในปริมาณที่สูง บงชี้ถึงสภาพการ
ปนเปอนของสารอินทรียและระบบนิเวศนที่เริ่มเปน Eutrophic สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว
แกมน้ําเงิน ชนิด Merismopedia minima Beck สาหรายสีเขียว ชนิด Coelastrum microsporum Naegeli, 
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Scenedesmus quadricuada (Turpin) Brebisson และ Tetraedron gracile (Riensch) Hansgirg ยูกลีนอยด 
ชนิด Phacus pseudonordstedtii Pochmann, Trachelomonas abrupta Svirenko, Trachelomonas armata 
(Ehrenberg) Stein, Trachelomonas crebea Kellicott และ Trachelomona hispida (Perty) Stein โดยมี
ปริมาณที่เทากัน คือ 8 ยูนิตตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนพืชในสถานีที่ 7 บริเวณ
หวยลาด (ทายน้ํา 2) มีคาเทากับ 1.87 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-2) พบแพลงกตอนสัตว 27 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ Copepod nauplii จํานวน 938 ตัวตอลิตร สวน
ชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก โพรโทซัวที่มีซีเลีย ชนิด Vorticella sp. โรติเฟอร ชนิด Ascomorpha spp., 
Brachionus caudatus Barrois & Daday และ Platyias quadricornis (Ehrenberg) โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 8 
ตัวตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 7 บริเวณ
หวยลาด (ทายน้ํา 2) มีคาเทากับ 2.43 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 

  (ข)  สัตวหนาดิน 
    จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-4) พบสัตวหนา
ดิน 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ มวน Notonecta sp. จํานวน 23 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 1.35 
    สรุปผลการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ํา เมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งแพลงกตอนและสัตวหนาดิน พบวา ทั้ง 3 ลําน้ํา คือแมน้ําปาสัก คลองลําพญากลาง และหวยลาด สะทอนให
เห็นวาแหลงน้ําดังกลาวมีคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยแมน้ํา
ปาสักท้ังเหนือน้ําและทายน้ํา มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภท และสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ  ในขณะที่
คลองลําพญากลางและหวยลาดมีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 4 คือเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบาง
ประเภทเชนเดียวกัน  และสามารถใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ 
และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน ซึ่งแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 และ 4 นี้ จัดวามี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปลานกลาง (เทียบกับคาดัชนีความหลายหลาย เทากับ 1.0-3.0) 
 ฤดูแลง 

 1) สถานีที่ 1 บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) พิกัด 0723948E 1639639N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 35 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Spirulina 
platensis (Nordstedt) Geitler จํานวน 1,032 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Aulacoseira granulata 
(Ehrenberg) Simonsen จํานวน 750 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด 
Pediastrum duplex Meyen, Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg และ Scenedesmus quadricauda 
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(Turpin) Brébisson ไดอะตอมชนิด Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg และ Surirella sp. ไดโนแฟลกเจลเลต
ชนิด Ceratium sp. โดยมีปริมาณที่เทากันคือ 6 ยูนิตตอลิตร 
   แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-6) พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด คือ โรติเฟอร ชนิด Keratella tropica (Apstein) และ Lecane bulla 
(Gosse) โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 3 ตัวตอลิตร 

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 1 บริเวณแมน้ํา
ปาสัก (เหนือน้ํา) เทากับ 2.50 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
  (ข)  สัตวหนาดิน 

     จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว
หนาดิน 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) จํานวน 104 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน เทากับ 0.80 

 2) สถานีที่ 2 บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา) พิกัด 0723681E 1639252N 
  (ก)   แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 44 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Microcystis 
aeruginosa Kützing จํานวน 3,216 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Spirulina 
platensis (Nordstedt) Geitler จํานวน 2,730 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด 
Closterium prelongum Brébisson var. brevius (Nordstedt) Willi Krieger ยูกลีนอยด ชนิด Strombomonas 
gibberosa (Playfair) Deflandre ไดอะตอม ชนิด Nitzschia sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร  

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-6) ไมพบแพลงกตอนสัตว  
  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 2 บริเวณแมน้ํา
ปาสัก(ทายน้ํา) มีคาเทากับ 2.68 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

 (ข)  สัตวหนาดิน 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว

หนาดิน 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง)  จํานวน 104 ตัวตอตารางเมตร มีคา
ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดิน เทากับ 0.38 

 3) สถานีที่ 3 บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) พิกัด 0760555E 1661273N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 38 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Microcystis 
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aeruginosa Kützing จํานวน 486 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบสาหรายสีเขียว ชนิด Scenedesmus acuminatus 
(Lagerheim) Chodat จํานวน 150 ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด 
Pediastrum simplex var. echinulatum Wittrock, Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs, Micractinium sp. 
และ Cosmarium sp. ยูกลีนอยด ชนิด Phacus helikoides Pochmann  Phacus ranula Pochmann และ 
Lepocinclis salina Fritsch ไดอะตอม ชนิด Surirella sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-6) ไมพบแพลงกตอนสัตว   

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนสัตวในสถานีที่ 3 บริเวณ
คลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) มีคาเทากับ 2.95 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 
3.2.3-7 

(ข)  สัตวหนาดิน 
จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว

หนาดิน 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ กุงฝอยน้ําจืด ชนิด Macrobrachium lanchesteri จํานวน 207 ตัวตอ
ตารางเมตร มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.93 

 4) สถานีที่ 4 บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) พิกัด 0760385E 1661602N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 31 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไดอะตอม ชนิด Rhizosolenia sp. จํานวน 150  
ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบสาหรายสีเขียว ชนิด Staurastrum sebaldi Reinsch จํานวน 120 ยูนิตตอลิตร สวน
ชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Chroococcus turgidus (Kützing) Naegeli สาหราย
สีเขียว ชนิด Coelastrum astroideum De Notaris, Dictyosphaerium pulchellum Wood, Scenedesmus 
acuminatus (Lagerheim) Chodat และ Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson, Closterium sp. ยู
กลีนอยด ชนิด Trachelomonas crebea Kellicott ไดอะตอม ชนิด Cyclotella sp. และ Cymbella sp. โดยมี
ปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-6) พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โรติเฟอร ชนิด Brachionus rotundiformis 
Tschugunoff จํานวน 42 ตัวตอลิตร  

สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 4 บริเวณคลอง
ลําพญากลาง (ทายน้ํา) มีคาเทากับ 3.05 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
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  (ข)  สัตวหนาดิน 
    จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว
หนาดิน 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) จํานวน 74 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.94 

 5) สถานีที่ 5 บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) พิกัด 0762729E 1661179N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 20 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Oscillatoria sp. 
โดยมีปริมาณ 210 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Nitzschia spp. จํานวน 85 ยูนิตตอลิตร สวนชนิด
ที่พบนอยท่ีสุด ไดแก สาหรายสีเขียว ชนิด Oocystis sp. และ Pandorina morum (Muller) Bory  
ไดอะตอม ชนิด Achnanthes sp. และสาหรายสีน้ําตาลแกมทองชนิด Mallomonas sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน 
คือ 5 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-6) พบแพลงกตอนสัตว 8 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโตซัวที่มีเทาเทียม Vorticella sp. จํานวน 
170 ตัวตอลิตร 
   สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 5 บริเวณ
หวยลาด (เหนือน้ํา) มีคาเทากับ 2.64 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
  (ข)  สัตวหนาดิน 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตวหนา
ดิน 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด ชนิด Nais sp. และ Chironomus sp. จํานวน 74 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.94 

 6) สถานีที่ 6 บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) พิกัด 0762064E 1662311N 
  (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 8 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Microcystis 
aeruginosa Kützing จํานวน 66 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Gyrosigma spp. จํานวน 54  
ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก ยูกลีนอยด ชนิด Phacus circulatus Pochmann และ ไดอะตอม 
ชนิด Surirella sp. โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-6) พบแพลงกตอนสัตว 1 ชนิด คือ โพรโตซัวที่มีเทาเทียม Arcella megastoma Ehrenberg จํานวน 12 
ตัวตอลิตร  
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  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 6 บริเวณ
หวยลาด (เหนือน้ํา 1) มีคาเทากับ 1.89 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 
  (ข) สัตวหนาดิน 
  จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว
หนาดิน 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) จํานวน 59 ตัวตอตารางเมตร มีคาดัชนี
ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.50 
 7) สถานีที่ 7 บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2) พิกัด 0762517E 1661786N 

 (ก)  แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

• แพลงกตอนพืช (Phytoplankton) 
   จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนพืช (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.2.3-5) พบแพลงกตอนพืช 11 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน ชนิด Chroococcus 
turgidus (Kützing) Naegeli และสาหรายสีเขียว ชนิด  Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat โดย
มีปริมาณที่เทากันคือ 108 ยูนิตตอลิตร รองลงมาพบไดอะตอม ชนิด Gyrosigma spp. จํานวน 90  
ยูนิตตอลิตร สวนชนิดท่ีพบนอยที่สุด ไดแก ยูกลีนอยด ชนิด Euglena acus Ehrenberg และ Phacus 
circulatus Pochmann ไดอะตอม ชนิด Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen และ Surirella sp. 
โดยมีปริมาณที่เทากัน คือ 6 ยูนิตตอลิตร 

• แพลงกตอนสัตว (Zooplankton) 
  จากผลการสํารวจและเก็บตัวอยางแพลงกตอนสัตว (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 

3.2.3-6) พบแพลงกตอนสัตว 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากที่สุด คือ โพรโตซัวที่มีเทาเทียม Arcella megastoma 
Ehrenberg จํานวน 18 ตัวตอลิตร 
  สําหรับคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงกตอนในสถานีที่ 7 บริเวณหวยลาด 
(ทายน้ํา 2) มีคาเทากับ 2.03 บงชี้วาคุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง ดังแสดงในตารางที่ 3.2.3-7 

  (ข)  สัตวหนาดิน 
        จากการสุมเก็บตัวอยางสัตวหนาดิน (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.2.3-8) พบสัตว
หนาดิน 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ หอยฝาคู ชนิด Cobicular gubernatoria จํานวน 119 ตัวตอตารางเมตร 
มีคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวหนาดินเทากับ 0.35 
        สรุปผลการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ํา เมื่อพิจารณาคาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งแพลงกตอนและสัตวหนาดิน พบวา ทั้ง 3 ลําน้ํา คือ แมน้ําปาสัก คลองลําพญากลาง และหวยลาด สะทอน
ใหเห็นวาแหลงน้ําดังกลาวมีคุณภาพน้ําอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับการตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดย
แมน้ําปาสักท้ังเหนือน้ําและทายน้ํา คลองลําพญากลางทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา และหวยลาดทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา 
มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชน
เพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรค ซึ่งแหลงน้ําที่มีคุณภาพน้ําอยูในประเภทที่ 3 จัดวามี
คุณภาพน้ําอยูในเกณฑปานกลาง (เทียบกับคาดัชนีความหลายหลาย เทากับ 1.0-3.0) 
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ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Division Cyanophyta   
      

Class Cyanophyceae (สาหรายสีเขียวแกม
น้ําเงิน) 

 
      

Anabaena sp. Units/L - -  -  2,438 -  - 
Anacystis sp. Units/L 150 113 -  -  8 - 
Arthrospira sp. Units/L 7,875 2,438 -  -  - - 
Chroococcus sp. Units/L -  - -  8 53 - 
Merismopedia minima Beck Units/L -  8 -  - 45 8 

Merismopedia sp. Units/L -  - -  15 5,250 23 

Microcystis aeruginosa Kutzing Units/L 375 263 -  -  98 - 
Lyngbya sp. Units/L 135 - -  -  - - 
Oscillatoria sp.  Units/L 1,688 750 11,813 11,625 750 563 

Phormodium mucicola Naumann &  
Huber-Pestalozzi   

Units/L 38 45 -  -  -  - 

Pseudo-anabaena sp.  Units/L 23 38 -  -  1,104 15 

Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler Units/L -  -  3,750 563 -  - 
Division Chlorophyta  

      
Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว)  

      
Ankistrodesmus falcatus (Corda) Ralfs Units/L 15 -  -  -  -  - 
Closterium ehrenbergii Meneghini Units/L -  -  90 75 -  - 
Closterium gracile Brebisson Units/L -  -  15 45 -  - 
Closterium praelongum Brebisson Units/L -  -  15 15 -  - 
Coelastrum cambricum Ascher Units/L 113 469 -  -  516 - 

Coelastrum microsporum Naegeli Units/L -  -  -  -  - 8 

Cosmarium spp. Units/L 8 15 -  -  141 - 
Dictyosphaerium pulchellum Wood Units/L 15 - -  -  - - 
Eudorina elegans Ehrenberg Units/L 1,500 563 38 90 2,250 76 

Gonatozygon sp. Units/L -  -  -  -  60 - 

Kirchneriella lunaris (Kirchner) Moebius Units/L - 30 -  -  -  - 
Monoraphidium caribeum Hindak Units/L 8 15 -  -  -  - 
Monoraphidium irregulare (Smith) 
Komarkova-Legnerova 

Units/L -  8 -  -  -  - 

Netrium sp. Units/L -  -  -  -  128 - 

Oocystis sp. Units/L 750 656 -  -  -  - 
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ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Division Chlorophyta        

Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว)        

Pandorina morum (Muller) Bory Units/L 120 45 105 3,750 -  - 
Pediastrum duplex Meyen Units/L 15 15 -  -  -  - 
Pediastrum simplex Meyen Units/L 6,375 5,625 - 60 45 - 
Pleurotaenium sp. Units/L -  -  8 8 - - 
Radiococcus sp. Units/L 45 38 -  -  141 - 
Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) 
Chodat 

 23 -  -  -  -  - 

Scenedesmus quadricuada (Turpin) 
Brebisson 

 15 45 -  120 8 8 

Scenedesmus protuberans Fristch&Rich Units/L 750 656 -  -  -  - 
Sphaerocystis schroederi Chodat Units/L 1,875 15 -  -  23 - 
Staurastrum spp. Units/L 750 263 -  -  -  - 
Tetraedron gracile (Riensch) Hansgirg Units/L 15 30 -  -  -  8 

Tetraedron regulare (Kuetzing) Units/L 8 -  -  -  -  - 

Tetraedron trigonum (Naegeli) Hansgirg Units/L - -  -  -  23 98 

Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)  
      

Euglena acus Ehrenberg Units/L -  -  -  - 45 281 

Euglena oxyuris Schmarda Units/L -  -  -  8 146 150 

Euglena spp. Units/L 68 23 31 15 3,375 23 

Lepocinclis fusiformis (Carter) Lemmermann Units/L -  -  -  -  -  15 

Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann Units/L 68 50 8 8 750 938 

Lepocinclis pseudo-ovum Conrad Units/L -  -  -  -  23 - 

Phacus hamatus Pochmann Units/L -  -  -  -  -  105 

Phacus helikoides Pochman Units/L -  -  -  -  -  53 

Phacus longicuada (Ehrenberg) Dujardin Units/L -  -  -  45 -  4,875 

Phacus pseudonordstedtii Pochmann Units/L -  -  -  - -  8 

Phacus ranula Pochmann Units/L 90 45 - 750 -  563 

Phacus tortus (Lemmermann) Skvortzow Units/L -  -  -  8 -  105 

Phacus spp. Units/L 8 8 8 15 -  135 

Strombomonas fluviatilis (Lemmermann) 
Deflandre 

Units/L -  -  -  -  -  563 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-105 

ตารางที่ 3.2.3-1   ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)        

Strombomonas gibberosa (Playfair) Deflandre Units/L - - - - - 375 

Strombomonas spp. Units/L - - - - - 23 

Trachelomonas abrupta Svirenko Units/L - - - - - 8 

Trachelomonas armata (Ehrenberg) Stein Units/L - - - - - 8 

Trachelomonas crebea Kellicott Units/L - - - - - 8 

Trachelomona hispida (Perty) Stein Units/L 23 0 0 0 23 8 

Trachelomonas volvocina Ehrenberg Units/L 8 15 0 8 0 68 

Division Chromophyta  
      

Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)  
      

Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen Units/L 3,000 3,281 - 375 15 - 

Bacillaria paxillifer (O.F. Meuller) Hendey Units/L 15 -  -  -  -  - 
Cyclotella sp. Units/L - 8 -  -  -  - 
Cymbella sp. Units/L 563 -  -  -  - - 
Fragilaria sp. Units/L - -  -  -  23 - 
Gomphonema sp.  Units/L 8 -  8 -  -  - 
Gyrosigma spencerii (Quekett) 
Griffith&Henfrey 

Units/L 8 -  38 113 8 - 

Navicula spp.  Units/L 750 15 2,625 6,563 61 - 
Nitzschia spp.  Units/L 60 15 8,813 1,125 23 - 
Pinnularia sp. Units/L 8 -  15 8 - - 
Surirella robusta Ehrenberg Units/L 45 -  -  -  -  - 
Surirella spp. Units/L 75 375 4,125 8,250 23 - 
Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg Units/L 83 38 - 8 23 - 
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)  

      
Glenodinium sp. Units/L -  -  -  45 -  - 
Peridinium spp.  Units/L 469 128 8 375 23 38 

Class Xanthophyceae (แซนโทไฟท)  
      

Centritactus belanophorus Lemmermann Units/L -  -  -  -  8 45 

ปริมาณรวม (ยูนิตตอลิตร) 28,033 16,144 31,513 36,531 15,212 9,202 

จํานวนชนิดแพลงกตอนพืชรวม (ชนิด) 43 35 18 30 32 31 

หมายเหตุ : สถานีที่ 1 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (เหนือนํ้า)  สถานีที่ 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายนํ้า) 
  สถานีที่ 2 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (ทายนํ้า)  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 1)  
  สถานีที่ 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) สถานีที่ 7 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 2) 
ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-106 

ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Phylum Sarcomastigophora (โพรโทซัวท่ีมี
เทาเทียม) 

 
      

Arcella megastoma Ehrenberg Ind./L 8 -  -  -  8 - 

Arcella vulgaris Ehrenberg Ind./L -  -  53 45 -  60 

Difflugia acuminata Ehrenberg Ind./L 53 30 38 -  -  - 

Difflugia lebes Penard Ind./L -  -  8 -  437 750 

Difflugia urceolata Carter Ind./L 105 68 15 -  -  - 
Difflugia tuberculata (Wallich) Ind./L -  -  -  8 23 375 

Difflugia sp. Ind./L -  8 23 105 - 120 

Euglypha sp. Ind./L -  8 -  -  -  - 

Phylum Ciliophora (โพรโทซัวท่ีมีซีเลีย)  
      

Coleps sp.  Ind./L -  -  8 8 - 90 

Tintinnopsis spp. Ind./L 30 23 -  -  8 - 
Paramecium sp. Ind./L 15 -  45 68 8 - 
Vorticella sp. Ind./L - -  8 38 - 8 

Phylum Rotifera (โรติเฟอร)  
      

Ascomorpha spp. Ind./L - -  15 263 250 8 

Asplanchna sp. Ind./L 8 -  -  -  -  - 
Brachionus angularis Gosse Ind./L 15 -  -  -  -  - 
Brachionus caudatus Barrois & Daday Ind./L - -  -  8 23 8 

Brachionus falcatus Zacharias Ind./L 8 -  -  -  8 - 
Brachionus forficula Wierzejski Ind./L -  -  -  -  45 - 
Brachionus sp. Ind./L -  -  -  8 15 - 
Colurella sp.   Ind./L 8 -  -  53 15 38 

Filinia longiseta (Ehrenbeg) Ind./L - -  -  -  -  15 

Filinia opoliensis (Zacharias) Ind./L 8 8 -  -  -  - 

Hexarthra sp. Ind./L - -  -  -  1,125 15 

Keratella cochlearis (Gosse) Ind./L 8 -  -  -  -  - 
Keratella tropica (Apstein) Ind./L 15 8 -  8 750 - 

Lecane bulla (Gosse) Ind./L -  -  -  15 - 38 

Lecane hastata (Murray) Ind./L -  -  -  - 23 - 

Lecane luna (O.F. Mueller) Ind./L 8 - -  90 - 83 

Lecane spp. Ind./L -  -  8 16 8 15 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-107 

ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Phylum Rotifera (โรติเฟอร)        

Monommata sp. Ind./L -  -  -  -  15 - 

Mytilina sp. Ind./L -  -  15 30 - 23 

Plationus patulus (Mueller) Ind./L -  -  -  -  -  225 

Platyias quadricornis (Ehrenberg) Ind./L -  -  -  -  -  8 

Polyarthra sp. Ind./L -  -  -  8 8 375 

Rotaria sp. Ind./L -  -  -  23 -  - 
Trichocerca sp. Ind./L 15 15 -  15 208 - 
Unidentified rotifers Ind./L 15 - -  - 30 - 
Phylum Gastrotricha (แกสโตรทรีก)  

      
Unidentified gastrotrich Ind./L -  -  8 -  -  - 

Phylum Nematoda (หนอนตัวกลม)  
      

Unidentified nematodes Ind./L 8 - 23 135 -  - 
Phylum Annelida  

      
Class Oliogochaeta (ไสเดือนน้ํา)  

      
Unidentified oligochaetes Ind./L -  -  -  15 -  - 
Phylum Mollusca  

      
Class Bivalvia (หอยสองฝา)  

      
Bivalve larva (ระยะตัวออน) Ind./L - 8 -  -  -  - 
Phylum Arthropoda  

      
Subphylum Crustacea  

      
Class Branchiopoda  

      
Order Cladocera  

      
Bosminopsis deitersi Richard Ind./L -  -  8 -  -  - 
Ceriodaphnia cornuta Sars Ind./L - 8 -  -  15 60 

Diaphanosoma excisum Sars Ind./L -  -  -  -  30 23 

Moina sp.  -  -  -  -  - 23 

Class Maxillopoda  
      

Subclass Copepoda (โคพีพพอด)  
      

Copepod nauplii (ระยะนอเพลียส) Ind./L 23 23 15 98 563 938 

Copepodid larvae (ระยะวัยเยาว) Ind./L -  -  -  8 229 281 

Order Cyclopoida (ไซโครพอยด โคพีพอด)  
      

Unidentified cyclopoid Ind./L -  -  -  -  -  40 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-108 

ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 6 7 

Order Calanoida        

Unidentified calanoid Ind./L -  -  -  -  -  60 

Order Harpacticoida        

Unidentified harpacticoid Ind./L -  -  -  -  -  15 

Class Ostracoda (ออสตราคอด)        

Unidentified ostracods Ind./L -  -  -  -  -  105 

Subphylum Uniramia  
      

Class Insecta  
      

Unidentified insect larvae (ตัวออนแมลงนํ้า) Ind./L -  -  8 - 8 - 

ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) 350 207 298 1,065 3,852 3,799 

จํานวนชนิดแพลงกตอนสัตวรวม (ชนิด) 17 11 16 22 24 27 

หมายเหตุ : สถานีที่ 1 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (เหนือนํ้า)  สถานีที่ 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายนํ้า) 
  สถานีที่ 2 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (ทายนํ้า)  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 1)  
  สถานีที่ 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) สถานีที่ 7 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 2) 
ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 
 

ตารางที่ 3.2.3-3 สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556)  

ชนิด 
แมน้ําปาสัก 
(เหนอืน้ํา) 

แมน้ําปาสัก 
(ทายน้ํา) 

คลองลํา
พญากลาง 
(เหนอืน้ํา) 

คลองลํา
พญากลาง 
(ทายน้ํา) 

หวยลาด* 
(เหนอืน้ํา) 

 

หวยลาด 
(ทายน้ํา 1) 

หวยลาด 
(ทายน้ํา 2) 

รวมปริมาณแพลงกตอน        

แพลงกตอนพืช(ยูนติ/ลติร) 28,033 16,144 31,513 36,531 - 15,212 9,202 

แพลงกตอนสัตว (ตวั/ลิตร) 350 207 298 1,065 - 3,852 3,799 
รวมท้ังหมด 28,383 16,351 31,811 37,596 - 19,064 13,001 

รวมชนิดแพลงกตอน        

แพลงกตอนพืช (ชนิด) 43 35 18 30 - 32 31 

แพลงกตอนสัตว (ชนิด) 17 11 16 22 - 24 27 
รวมท้ังหมด 60 46 34 52 - 56 58 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนพืช 

2.31 2.11 1.53 1.89 - 2.01 1.87 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนสัตว 

2.40 2.07 2.53 2.52 - 2.10 2.43 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

2.38 2.18 1.59 2.04 - 2.53 2.64 

หมายเหตุ :  * หวยลาด (เหนือน้ํา) ไมไดทําการเก็บตัวอยางเนื่องจากน้ําแหง 
ที่มา :  คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2556 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-109 

ตารางที่ 3.2.3-4 ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) 

ชนิดสัตวหนาดิน หนวย 
สถานี 

1 2 3 4 6 7 

Phylum Annelida  
    

  

Class Oligocheata  
    

  

Order Opisthopora  
    

  

Family Tubificidae  
    

  

Branchiura sowerbyi ตัว/ตารางเมตร 43 20 - 28 -  -
Tubifex tubifex ตัว/ตารางเมตร - - - 8 -  -
Phylum Arthropoda  

  
    

Class Insecta  
  

    

Order Odonata  
  

    
Family Corduliidae  

  
    

Cordulia  sp. ตัว/ตารางเมตร 3 - 5 - 3 - 
Family Gomphidae  

  
    

Progomphus sp. ตัว/ตารางเมตร - - 3 -  -  -
Family Lestidae  

  
    

Archilestes sp. ตัว/ตารางเมตร - 3 - -  -  -
Order Diptera  

  
    

Family Chironomidae  
  

    
Chironomus sp. ตัว/ตารางเมตร 3 - 28 8 15 - 
Order Ephemeroptera  

  
    

Family Ephemeridae  
  

    
Ephemera danica ตัว/ตารางเมตร - - 8 - 3 13 
Order Hemiptera  

  
    

Family  Belostomatidae   
  

    
Sphaerodema sp. ตัว/ตารางเมตร - - - -  -  10 
Family  Notonectidae        
Notonecta sp. ตัว/ตารางเมตร - - - -  -  23 
Class Malacostraca  

  
    

Order Decapoda  
  

    

Family Palaemonidae  
  

    
Macrobrachium lanchesteri ตัว/ตารางเมตร - - 30 3 68 - 
Phylum Mullusca  

  
    

Class Gastropoda  
  

    

Order Mesogastropoda  
  

    

Family Viviparidae  
  

    
Filopaludina martensi cambodjensis ตัว/ตารางเมตร - - 8 - 10 3 
Family Thiaridae  

  
    

Talebia sp. ตัว/ตารางเมตร - - - -  5 3 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-110 

ตารางที่ 3.2.3-4  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในชวงฤดูฝน (เมื่อวันที่ 28  
   สิงหาคม 2556) (ตอ) 

ชนิดสัตวหนาดิน หนวย 
สถานี 

1 2 3 4 6 7 

Order Neogastropoda  
    

  
Family Buccinidae  

    
  

Clea helena ตัว/ตารางเมตร 3 10 3 8 3 - 
Class Bivalvia  

  
    

Order Veneroida  
  

    
Family Veneridae  

  
    

Cobicular gubernatoria ตัว/ตารางเมตร 3 10 -  -  -  - 
รวมจํานวนชนิด 5 4 7 5 7 5 

รวมจํานวน (ตัว/ตารางเมตร) 55 43 85 55 107 52 

ดัชนีความหลากหลาย 0.83 1.22 1.58 1.34 1.23 1.35 
หมายเหตุ : สถานีที่ 1 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (เหนือนํ้า)  สถานีที่ 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายนํ้า) 
  สถานีที่ 2 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (ทายนํ้า)  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 1)  
  สถานีที่ 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) สถานีที่ 7 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 2) 
ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-111 

ตารางที่ 3.2.3-5  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
    พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

Division Cyanophyta         

 Class Cyanophyceae  
(สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน) 

 
       

   Family Chroococcaceae          
    Chroococcus turgidus (Kützing) Naegeli Units/L - - - 6 - - 108 
    Merismopedia convoluta  Brébisson Units/L 42 114 12 12 - - - 
    Microcystis aeruginosa Kützing  Units/L 582 3,216 486 96 - 66 - 
    Anabaena sp. Units/L - - - - 10 - - 
   Pseudo-anabaena sp. Units/L - - - - 10 - - 
  Order Nostocales          

   Family Oscillatoriaceae          

  Oscillatoria sp. Units/L - - - - 210 - - 
   Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler Units/L 1,032 2,730 144 - 25 - - 
Division Chlorophyta         

Class Zygnematophyceae         

  Order Zygnematales         

     Family Zygnemataceae         

        Spirogyra sp. Units/L - - - - 25 - - 
 Class Chlorophyceae (สาหรายสีเขียว)         

  Order Volvocales         

   Family Volvocaceae         
    Eudorina elegans Ehrenberg Units/L 78 432 18 12 - - - 
    Pandorina morum (Müller) Bory Units/L 162 198 18 30 5 - - 
  Order Tetrasporales           

   Family Palmellaceae          
    Sphaerocystis sp. Units/L - 30 36 30 - - - 
  Order Chlorococcales         

   Family Hydrodictyaceae          
    Pediastrum duplex Meyen Units/L 6 - - - - - - 
    Pediastrum duplex  var. gracilimum West  & 

West 
Units/L 36 102 - - - - - 

    Pediastrum simplex (Meyen) Lemmermann Units/L 36 96 18 - - - - 
    Pediastrum simplex var. duodenarium (Bailey)  
    Rabenhorst 

Units/L 
48 294 36 30 - - - 

    Pediastrum simplex var. echinulatum Wittrock Units/L 24 126 6 - - - - 

    Pediastrum tetras (Ehrenberg) Ralfs Units/L - 180 6 - - - - 
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หนา 3-112 

ตารางที่ 3.2.3-5  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
    พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

   Family Coelastraceae          
    Coelastrum astroideum De Notaris  Units/L - 120 - 6 - - - 
    Coelastrum microporum Naegeli Units/L 24 192 24 - - - - 
    Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn Units/L 42 114 24 - - - - 
   Family Oocystaceae          
    Ankistrodesmus sp. Units/L - 12 - - - - - 
    Dictyosphaerium pulchellum Wood Units/L - - - 6 - - - 
    Oocystis sp. Units/L 12 96 24 - 5 - - 

    Tetraedron gracile (Reinsch) Hansgirg Units/L 6 36 - - - - - 

    Tetraedron trigonum (Naegeli) Hansgirg Units/L - 120 18 12 10 - - 
   Family Scenedesmaceae          
    Actinastrum sp. Units/L - - - 42 - - - 
    Actinastrum gracillimum G.M.Smith  Units/L 48 42 24 - - - - 
    Actinastrum hantzschii Lagerheim Units/L - 18 - - - - - 
    Crucigenia sp. Units/L 108 414 64 - - - - 
    Crucigenia lauterbornii Schmidle Units/L - - - 18 - - - 
    Micractinium sp. Units/L 72 72 6 - - - - 

   Scenedesmus acuminatus (Lagerheim) Chodat Units/L 138 138 150 6 - 18 108 

    Scenedesmus acutus Meyen Units/L 66 18 42 - - - - 
    Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson Units/L 6 72 24 6 - 30 - 
  Order Zygnematales          

   Family Desmidiaceae          
    Closterium sp. Units/L - - - 6 - - - 
    Closterium prelongum Brébisson var. brevius 
(Nordstedt) Willi Krieger 

Units/L 
24 6 - - - - - 

    Cosmarium sp. Units/L - 84 6 - - - - 
    Staurastrum tetracerum (Kützing) Ralf Units/L 60 888 126 - - - - 
    Staurastrum sebaldi Reinsch Units/L 102 420 54 120 - - - 
 Class Euglenophyceae (ยูกลีนอยด)         
  Order Euglenales         

   Family Euglenaceae         
    Euglena acus Ehrenberg          Units/L - - 12 42 10 - 6 
    Euglena oxyuris schmarda var. charkowiensis 

(Swirenko) Chu 
Units/L 

- 96 18 - - - - 

    Euglena spp. Units/L - - - - 50 - - 
    Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann Units/L 42 60 24 30 70 - - 
    Lepocinclis salina Fritsch Units/L - 78 6 - - - - 
    Phacus  circulatus Pochmann Units/L 30 78 54 48 - 6 6 
    Phacus helikoides Pochmann Units/L - 18 6 24 - - - 
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หนา 3-113 

ตารางที่ 3.2.3-5  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
    พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

    Phacus longicauda (Ehrenberg) Dujardin Units/L 114 492 90 18 - - - 
    Phacus tortus Lemmermann Units/L - - - 42 - - - 
    Phacus pleuronectes (O.F.Müller) Dujardin Units/L 24 126 48 12 - - - 
    Phacus ranula Pochmann Units/L 12 210 6 - - - - 
    Phacus undulatus (Skvortzov) Pochmann  Units/L - 12 - - - - - 
    Phacus spp. Units/L - - - - 10 - - 

    Strombomonas gibberosa (Playfair) Deflandre Units/L - 6 24 - - - - 

    Trachelomonas crebea Kellicott Units/L - - - 6 - - 24 
Division Chromophyta         

 Class Bacillariophyceae (ไดอะตอม)         

  Order Cymbellales         

    Family Gomphonemataceae         

     Gomphonema sp. Units/L - - - - 50 - - 

   Order Acnanthales         

     Family Acnanthaceae         

      Achnanthes sp. Units/L - - - - 5 - - 

  Order Biddulphiales         

   Suborder Cosinodiscineae         

    Family Thalassiosiraceae         
     Cyclotella sp. Units/L - 654 48 6 - - - 

    Family Aulacoseiraceae          

     Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen Units/L 750 2,172 108 42 - - 6 

   Suborder Rhizosoleniineae         

    Family Rhizosoleniaceae         

     Rhizosolenia sp. Units/L - - - 150 - - - 

  Order Bacillariales          

   Suborder Fragilariineae          

    Family Fragilariaceae          

     Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg Units/L 6 - - 42 60 12 18 

    Family Cymbellaceae         

     Cymbella sp. Units/L - - - 6 - - 30 

    Family Climacospheniaceae         

     Climacosphenia sp. Units/L 12 - - - - - - 
   Suborder  Bacillariineae          

    Family Eunotiaceae          

     Eunotia sp. Units/L 18 18 24 - - - - 

    Family Bacillariaceae          

     Nitzschia sp. Units/L 12 6 72 - 85 - - 
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หนา 3-114 

ตารางที่ 3.2.3-5  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนพืชในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
    พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนพืช หนวย 
สถานท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

    Family Naviculaceae         

     Gyrosigma spp. Units/L - - - 12 65 54 90 

     Navicula spp. Units/L - - - 30 55 18 18 

    Family Surirellaceae          

     Surirella sp. Units/L 6 - 6 - - 6 6 
Class Dinophyceae (ไดโนแฟลกเจลเลต)         

 Order Gonyaulacales         

  Family Ceratiaceae         

   Ceratium sp. Units/L 6 54 - - - - - 
Class Chrysophyceae (สาหรายสีน้าํตาลแกมทอง)         

  Dinobryon sertularia Ehrenberg Units/L - - - - 15 - - 

 Mallomonas sp. Units/L - - - - 5 - - 
ปริมาณรวม (ยูนติตอลิตร) 3,786 14,460 1,912 960 780 210 420 

จํานวนชนิดแพลงกตอนพืชรวม (ชนิด) 35 44 38 31 20 8 11 

หมายเหตุ : สถานีท่ี 1 = บริเวณแมน้ําปาสัก (เหนือน้ํา) สถานีท่ี 5 = บริเวณหวยลาด (เหนือน้ํา) 
  สถานีท่ี 2 = บริเวณแมน้ําปาสัก (ทายน้ํา)  สถานีท่ี 6 = บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 1) 
  สถานีท่ี 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือน้ํา) สถานีท่ี 7 =บริเวณหวยลาด (ทายน้ํา 2)   
  สถานีท่ี 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายน้ํา) 

ที่มา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 

 
ตารางที่ 3.2.3-6  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
    พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

Phylum Sarcomastigophora  
(โพรโทซัวท่ีมีเทาเทียม) 

        

 Subphylum Sarcodina         

  Superclass Rhizopodea         
   Class Lobosea         
    Order Arcellinida         

     Family Arcellidae         
      Arcella megastoma Ehrenberg Ind./L - - - - - 12 18 
     Arcella vulgaris Ehrenberg Ind./L - - - - 5 - - 
Phylum Ciliophora         
    Oxytrichia sp. Ind./L - - - - 5 - - 
    Paramecium sp. Ind./L - - - - 15 - - 
   Tintinnopsis sp. Ind./L - - - - 5 - - 
   Vorticella sp. Ind./L - - - - 170 - - 
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หนา 3-115 

ตารางที่ 3.2.3-6  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของแพลงกตอนสัตวในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
   พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดแพลงกตอนสัตว หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

Phylum Nematoda         
 Unidentified nematodes Ind./L - - - - 5 - - 
  Phylum Arthropoda         

   Subphylum Crustacea         

    Class Branchiopoda         

     Order Cladocera (ไรน้ําจืด)         
     Ceriodaphnia cornuta Sars Ind./L - - - - 5 - - 
     Class Maxillopoda         

       Subclass Copepoda         
       Copepod nauplii Ind./L - - - - 5 - - 
Phylum Rotifera (โรติเฟอร)         

 Class Monogononta         
  Order Ploima         
   Family Brachionidae         
    Brachionus rotundiformis Tschugunoff Ind./L - - - 42 - - - 
    Keratella tropica (Apstein) Ind./L 3 - - 6 - - - 
   Family Lecanidae           
    Lecane bulla (Gosse) Ind./L 3 - - - - - 6 

ปริมาณรวม (ตัวตอลิตร) 6 0 0 48 215 12 24 

จํานวนชนิดแพลงกตอนสัตวรวม (ชนิด) 2 0 0 2 8 1 2 

ดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอน 2.50 2.68 2.95 3.05 2.64 1.89 2.03 

หมายเหตุ : สถานีที่ 1 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (เหนือนํ้า)  สถานีที่ 5 = บริเวณหวยลาด (เหนือนํ้า) 
  สถานีที่ 2 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (ทายนํ้า)  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 1) 
  สถานีที่ 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) สถานีที่ 7 =บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 2)   
  สถานีที่ 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายนํ้า) 
ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 
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หนา 3-116 

ตารางที่  3.2.3-7  สรุปชนิด ปริมาณ และความหลากหลายของแพลงกตอนในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่  
                          4-5  พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557)  

ชนิด 
แมน้ําปาสัก 
(เหนอืน้ํา) 

แมน้ําปาสัก 
(ทายน้ํา) 

คลองลํา
พญากลาง 
(เหนอืน้ํา) 

คลองลํา
พญากลาง 
(ทายน้ํา) 

หวยลาด 
(เหนอืน้ํา) 

 
หวยลาด 

(ทายน้ํา 1) 

หวยลาด 
(ทายน้ํา 2) 

รวมปริมาณแพลงกตอน        

แพลงกตอนพืช(ยูนติ/ลติร) 3,786 14,460 1,912 960 780 210 420 

แพลงกตอนสัตว (ตวั/ลิตร) 6 0 0 48 215 12 24 
รวมท้ังหมด 3,792 14,460 1,912 1,008 995 222 444 

รวมชนิดแพลงกตอน        

แพลงกตอนพืช (ชนิด) 35 44 38 31 20 8 11 

แพลงกตอนสัตว (ชนิด) 2 0 0 2 8 1 2 
รวมท้ังหมด 37 44 38 33 28 9 13 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนพืช 

2.49 2.68 2.95 2.98 2.46 1.78 1.89 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนสัตว 

0.69 0 0 0.38 0.89 0 0.56 

ดัชนีความหลากหลายของ 
แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

2.50 2.68 2.95 3.05 2.64 1.89 2.03 

ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 
 
ตารางที่ 3.2.3-8  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  

 พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) 

ชนิดสัตวหนาดิน หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

Phylum Annelida         

 Class Oligocheata         

  Order Opisthopora         

   Family Tubificidae         

    Branchiura sp. Ind./m2 - - 44 44 - - - 
  Order Plesiopora         
   Family Naididae         
    Nais sp. Ind./m2 - - - - 74 - - 
    Baetis sp. Ind./m2 - - - - 15 - - 
    Chironomus sp. Ind./m2 - - - - 74 - - 
Phylum Arthropoda         

 Class Insecta         

  Order Ephemeroptera         

   Family Baetidae         

    Baetis sp. Ind./m2 30 - - 15 - 15 - 
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หนา 3-117 

ตารางที่ 3.2.3-8  ผลการสํารวจชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินในชวงฤดูแลง (เมื่อวันที่ 4-5  
 พฤศจิกายน 2556 และ 13 มกราคม 2557) (ตอ) 

ชนิดสัตวหนาดิน หนวย 
สถานีท่ี 

1 2 3 4 5 6 7 

  Order Plecoptera         

   Family Perlidae         

    Etrocorema sp. Ind./m2 15 - - - - - - 
  Order Diptera         

   Family Chironomidae         

    Chironomus sp. Ind./m2 104 104 104 74 - 59 - 
 Class Malacostraca         

  Order Decapoda         

   Family Palaemonidae         

    Macrobrachium lanchesteri Ind./m2 - 15 207 - - - - 
Phylum Mollusca         

 Class Gastropoda         

  Order Mesogastropoda         

   Family Viviparidae         

Filopaludina martensi  ambodjensis Ind./m2 - - - - - - 15 

 Class Bivalvia         

  Order Veneroida         

   Family Veneridae         

    Cobicular gubernatoria Ind./m2 - - - - - - 119 
ปริมาณรวม (ตัวตอตารางเมตร) 149 119 355 133 163 74 134 

จํานวนชนิด (ชนิด) 3 2 3 3 3 2 2 

ดัชนีความหลากหลาย 0.80 0.37 0.93 0.93 0.93 0.50 0.35 

หมายเหตุ : สถานีที่ 1 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (เหนือนํ้า)  สถานีที่ 5 = บริเวณหวยลาด (เหนือนํ้า) 
  สถานีที่ 2 = บริเวณแมนํ้าปาสัก (ทายนํ้า)  สถานีที่ 6 = บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 1) 
  สถานีที่ 3 = บริเวณคลองลําพญากลาง (เหนือนํ้า) สถานีที่ 7 =บริเวณหวยลาด (ทายนํ้า 2)   
  สถานีที่ 4 = บริเวณคลองลําพญากลาง (ทายนํ้า) 
ท่ีมา : คณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร , 2556 
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3.3        คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

3.3.1 การใชที่ดิน 
 
 1) วัตถุประสงค 

(1) ศึกษาประเภท ลักษณะ และสัดสวนพื้นที่ของการใชที่ดินในรูปแบบตางๆ ในสภาพปจจุบัน 
บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง 

(2) ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมซึ่งอาจสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชที่ดิน และ
ทรัพยากรส่ิงแวดลอมอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

(3) เสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนกําหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติไดจริง   

 

2) วิธีการศึกษา 
  (1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะหขอมูลดานการใชที่ดินจากขอมูลทุติยภูมิ ไดแก ฐานขอมูลการใช
ที่ดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2554 และ แผนที่ภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนท่ีทหาร 
เปนตน โดยกําหนดพื้นที่ศึกษาตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟา ระยะทางประมาณ 160.17 กิโลเมตร โดยแบง
พื้นที่ศึกษาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ระยะทางราว 370 เมตร เปน 2 พื้นที่ยอยคือ (ก) พื้นที่โครงการ 
ครอบคลุมพื้นที่จากแนวก่ึงกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ดานละ 20 เมตร และ 
(ข) พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่จากแนวกึ่งกลางรวมระยะหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่
ปาอนุรักษดานละ 500 เมตร 
 (2) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากการจําแนกรูปแบบการใชที่ดินของกรมพัฒนาท่ีดิน โดย 
ออกตรวจสอบภาคสนามดวยวิธีการสุมพื้นที่ตัวแทนอยางงาย (Random Sampling) โดยใชเครื่องหาคาพิกัด
ดาวเทียม (Global Positioning System;GPS) เพื่อตรวจสอบตําแหนงตางๆ และปรับปรุงขอมูลจากการสํารวจ
ภาคสนาม เพื่อจัดทําแผนที่การใชที่ดินดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS)  
  (3) ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช
ที่ดิน ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ   
  (4) เสนอแนะและกําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่เหมาะสม ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ   
 
 3) ผลการศึกษา 
  (1) การใชที่ดินตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการ 
   จากผลการทบทวนขอมูลการใชที่ดินตลอดระยะทางราว 160.17 กิโลเมตรของแนวระบบ
โครงขายไฟฟา โดยใชฐานขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน ป พ.ศ. 2554 และการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 5-6 
ตุลาคม 2556 พบวา ตลอดระยะทางราว 160.17 กิโลเมตรของแนวระบบโครงขายไฟฟา สามารถจําแนกรูปแบบ
การใชที่ดินต้ังแตจุดเริ่มตนจนถึงจุดส้ินสุดแนวระบบโครงขายไฟฟา ดังแสดงในรูปที่ 3.3.1-1 กลาวคือ บริเวณ
จุดเริ่มตนแนวระบบโครงขายไฟฟาใน จ.อยุธยา และ จ.สระบุรี เปนพื้นที่เกษตรกรรมประเภทนาขาว เนื่องจาก  
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ชุมชนและพื้นทีก่อสราง พื้นที่ปาไม 

นาขาว พืชไร 

ไมผล แหลงนํ้า 

ท่ีมา: จากการสํารวจภาคสนามโดยบริษัทเอ็นริช คอนซัลแตนท จํากัด ระหวางวันท่ี 5-6 ตุลาคม 2556 

 

รูปที่ 3.3.1-1 รูปแบบการใชที่ดินตลอดแนวระบบโครงขายไฟฟา 
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   สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบลุมและอยูในเขตชลประทาน ชวงตอมาสภาพภูมิประเทศจะ
เปลี่ยนเปนที่ลาดเชิงเขาในเขต อ.พัฒนานิคม อ.วังมวง และ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มีรูปแบบการใชที่ดินหลัก
คือ พื้นที่การเกษตรสําหรับการเพาะปลูกพืชไร โดยเฉพาะมันสําปะหลัง ขาวโพด และออย สวนแนวระบบ             
โครงขายไฟฟาชวงที่ผานพื้นที่สูงเปนพื้นปาโดยเฉพาะชวงที่พาดผานเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปา
ดงพญาเย็น แปลงที่ 2 ซึ่งกรมปาไมไดจําแนกการใชประโยชนที่ดินในเขตปาสงวนแหงชาติเปนปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2537 และในชวงตอจากนี้ไปแนวระบบโครงขาย
ไฟฟาจะพาดผานสภาพภูมิประเทศเปนที่ราบระหวางหุบเขาสลับกับที่ราบ มีความเหมาะสมตอการเพาะปลูก 
จึงพบการปลูกขาว มันสําปะหลัง และออย จนกระทั่งถึงจุดส้ินสุดแนวระบบโครงขายไฟฟา    
  (2) การใชที่ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
   ผลการศึกษาจําแนกการใชที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ (รูปที่ 3.3.1-2) โดยพิจารณา
ฐานขอมูลการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน ป 2554  และการสํารวจภาคสนามระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2556 
พบวาสภาพปจจุบันของการใชที่ดินในบริเวณดังกลาวเปนปาเบญจพรรณรุนที่ 2 ในเขตปาสงวนแหงชาติ 
ปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงที่ 2 จัดเปนพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) พันธุไมที่พบ ไดแก 
ประดู พุทราปา และกระถินยักษรวมถึงวัชพืชและไมเลื้อยตางๆ ปกคลุมพื้นที่ดานลางสําหรับการใชที่ดิน
ครอบคลุมพื้นที่จากแนวก่ึงกลางแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ดานละ 20 เมตร 
สวนใหญ    เปนพื้นที่ปาไม (รอยละ 84 ของพ้ืนที่ศึกษา) สอดคลองกับการใชที่ดินบริเวณพื้นที่จากแนว
กึ่งกลางรวมระยะหัวทายแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษดานละ 500 เมตร ซึ่งสวน
ใหญเปนพื้นท่ีปาไมเชนเดียวกัน (รอยละ 63 ของพื้นที่ศึกษา) อีกทั้งยังพบพื้นที่การเกษตร (ออย/มันลําปะหลัง/
ยูคาลิปตัส) ปาละเมาะ และลําน้ํา ธรรมชาติ (คลองลําพญากลาง) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3.1-1 ถึง 
ตารางที่ 3.3.1-2 ตามลําดับ 

ตารางที่ 3.3.1-1 การใชที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ (พ้ืนที่จากแนวกึง่กลางแนวระบบโครงขายไฟฟา   
                           สวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ ดานละ 20 เมตร) 

รูปแบบการใชท่ีดิน  
พื้นท่ี 

ไร รอยละ 

ออย/มันสําปะหลัง 1.53 16.02 

พ้ืนท่ีปาไม 8.02 83.98 

รวมท้ังหมด 9.55 100.00 

ที่มา :  บริษัท เอ็นริช คอนซลัแตนท จํากัด, 2556 
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ตารางที่ 3.3.1-2  การใชที่ดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ (พ้ืนที่จากแนวกึ่งกลางรวมระยะหัวทายแนว 
ระบบโครงขายไฟฟาสวนทีพ่าดผานพ้ืนที่ปาอนุรกัษ ดานละ 500 เมตร) 

รูปแบบการใชท่ีดิน  
พื้นท่ี 

ไร รอยละ 

ออย/มันสําปะหลัง 317.30 32.22 

ยูคาลิปตัส 6.18 0.63 

ไมละเมาะ 1.46 0.15 

พ้ืนท่ีปาไม 625.40 63.50 

พ้ืนท่ีแหลงน้ํา 34.56 3.51 

รวมท้ังหมด 984.90 100.00 

ที่มา :  บริษัท เอ็นริช คอนซลัแตนท จํากัด, 2556 

 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-122 

 
รูปที่ 3.3.1-2  การใชที่ดินของแนวระบบโครงขายไฟฟาสวนที่พาดผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ 

  

พ้ืนที่โครงการดานละ 20 เมตร 

พ้ืนที่ศึกษาดานละ 500 เมตร 
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3.3.2   สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 
 
 1) วัตถุประสงค 

(1) เพื่อทําการศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ     
ในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

(2) เพื่อประเมินผลกระทบอันเนื่องจากโครงการที่จะมีตอระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ในบริเวณที่แนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผานและบริเวณใกลเคียง 

(3) จัดทําขอเสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบอันเนื่องจากการพัฒนาโครงการ  
 

2) วิธีการศึกษา 
(1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิดานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่เกี่ยวของ

กับการใหบริการไฟฟา ประปา การส่ือสารและการโทรคมนาคม จากเอกสารและรายงานตางๆ เชน 
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น บรรยายสรุประดับอําเภอ และรายงานสรุประดับจังหวัด  

(2) สัมภาษณผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน กํานัน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น       
เพื่อสอบถามเกี่ยวกับประเภทของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ใหบริการภายในชุมชน ปริมาณความ
ตองการและความเพียงพอ คุณภาพและประสิทธิภาพ รวมทั้งปญหาขอจํากัดในการใหบริการ และแผนพัฒนา
ของภาครัฐและเอกชน เปนตน 

(3) ศึกษาถึงขอบเขตการใหบริการของระบบสาธารณูปโภคชนิดตางๆตอชุมชนในบริเวณพื้นที่
ศึกษา 
 
 3) ผลการศึกษา 
 แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการจะพาดผานพื้นที่บางสวนของ 4  จังหวัด 10 อําเภอ และ 
30 ตําบล โดยในสวนของแนวสายสงโครงการชวงที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม จะอยูในเขตตําบล 
ลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ภาพรวมของ
ลักษณะชุมชนท่ีแนวพาดผานเปนชุมชนชานเมือง มีบานเรือนกระจาย ตามเสนทางคมนาคม ประชาชนสวน
ใหญมีอาชีพเลี้ยงสัตวและปลูกพืช (นาขาว ไมผล และพืชไร) สําหรับผลการศึกษาและรวมรวบขอมูลทุติยภูมิ    
ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในพื้นที่ศึกษาโครงการ จะครอบคลุมพื้นที่บางสวนของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา ดังรายละเอียดตอไปนี้  

3.1)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(1) การใชไฟฟา 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟา
ใหแกประชาชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 211,875 ราย โดยจําหนายรวม 4,861  ลาน
กิโลวัตต/ชั่วโมง  ใหแกที่อยูอาศัย จํานวน 446ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง สถานธุรกิจ อุตสาหกรรม 4,319 ลาน
กิโลวัตต/ชั่วโมง สถานที่ราชการและสาธารณะ 68ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง อื่นๆ  27 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง ทั้งนี้ 
สามารถใหบริการแกประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดอยางเพียงพอ (บรรยายสรุปจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ป 2554) 
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(2)  การบริการประปา 
จากขอมูลในบรรยายสรุปของจังหวัดพระนครศีอยุธยา ซึ่งไดจําแนกประเภทผูใช

น้ําประปาของการประปาสาขาพระนครศรีอยุธยา(ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2553) พบวา มีจํานวนผูใชน้ํา
รวมท้ังส้ิน 36,746 ราย โดยสวนใหญเปนประเภทที่อยูอาศัย (27,920 ราย) รองลงมาคือ ธุรกิจขนาดเล็ก 
(5,628 ราย) ธุรกิจขนาดใหญ (2,632 ราย) ราชการ (509 ราย) และรัฐวิสาหกิจ (57 ราย) สําหรับปริมาณการ
ใชน้ําประปา รวม 18,669,996ลูกบาศกเมตร/ปและมีกําลังการผลิต 120,000 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

(3) การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
สวนบริการลูกคาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ขอมูล ณ 

ปพ.ศ. 2553) มีจํานวนชุมสายที่เปดใชบริการ จํานวน 171 ชุมสาย จํานวน 86,456 เลขหมาย และมีเลข
หมายโทรศัพทที่มีผูใชบริการ จํานวน 62,537 เลขหมาย สวนประเภทผูใชบริการหลัก 3 อันดับแรกคือ 
บานพักอาศัย 45,764 เลขหมาย ธุรกิจ 9,850 เลขหมาย และ โทรศัพทสาธารณะ 3,372 เลขหมาย(บรรยาย
สรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ป 2554) 

 3.2)  จังหวัดสระบุรี 
 (1)  การใชไฟฟา 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก
ประชาชนภายในจังหวัดสระบุรี จํานวน 182,616 ราย โดยจําหนายรวม 5,719.21 ลานหนวย ใหแกที่อยู
อาศัย จํานวน 381.81 ลานหนวย สถานธุรกิจ อุตสาหกรรม 5,264.22 ลานหนวย สถานที่ราชการและ
สาธารณะ 73.10 ลานหนวย ทั้งนี้ สามารถใหบริการแกประชาชนในจังหวัดสระบุรีไดอยางเพียงพอ (บรรยาย
สรุปจังหวัดสระบุรีป 2555) 

สําหรับประชาชนและครัวเรือนที่อยูอาศัยขนาดเล็กในพื้นที่หางไกลที่ไมมีไฟฟาใช 
การไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดโครงการระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) โดย การไฟฟา
สวนภูมิภาคเปนผูดําเนินการ และหลังจากการติดต้ังแลวเสร็จสงมอบทรัพยสินใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพื้นที่เปนผูรับผิดชอบดูแล 

สําหรับแนวโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่
พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) จะพาดผานพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง จังหวัด
สระบุรีซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
ขององคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง ระบุวา พื้นที่ 10 หมูบานของตําบลลําสมพุงมีไฟฟาใชเกือบครบทุก
ครัวเรือน    

(2)  การบริการประปา 
จากขอมูลในบรรยายสรุปของจังหวัดสระบุรี ซึ่งไดจําแนกประเภทผูใชน้ําประปาของ

การประปาสวนภูมิภาคเขต 2 ครอบคลุมพื้นที่อําเภอพระพุทธบาท หนองแค มวกเหล็ก และบานหมอ (ขอมูล 
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556) พบวา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีจํานวนผูใชน้ํารวมทั้งส้ิน 47,168 ราย โดย
สวนใหญเปนประเภทท่ีอยูอาศัย (39,2740 ราย) รองลงมาคือ ธุรกิจขนาดเล็ก (6,070 ราย) ธุรกิจขนาดใหญ 
(1,262 ราย) ราชการและรัฐวิสาหกิจ (479 ราย) และ อุตสาหกรรม (85 ราย) สําหรับผลการดําเนินงาน
ปงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) มีปริมาณการใชน้ําประปา รวม 15,296,363 ลาน
ลูกบาศกเมตร และมีรายไดรวมจากการจําหนายน้ําประปารวม 280,207,914 ลานบาท     
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จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุงประกอบดวย
หมูบานตางๆ จํานวน 10 หมูบาน พบขอมูลการใหบริการระบบประปา ปจจุบันมีหอถังประปาหมูบาน จํานวน 
16 แหง สถานที่ต้ัง ครอบคลุมพื้นที่ใหบริการหมูที่ 1-10  

(3) การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
สวนบริการลูกคาจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ไดพัฒนาระบบการ

ติดตอส่ือสารทางดานโทรคมนาคมมาอยางตอเนื่อง เพื่อใหสอดคลองและทันกับความตองการของประชาชน 
โดยไดพัฒนาอินเตอรเน็ตความเร็วสูง ทั้งแบบมีสาย และแบบไรสาย เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการใหบริการ 
และภายในป พ.ศ. 2555 จะมีการเปดใหบริการโทรศัพทระบบ 3G ทั้งนี้ ในปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 
สิงหาคม พ.ศ. 2556) มีจํานวนชุมสายที่เปดใชบริการ จํานวน 180 ชุมสาย สวนบริการลูกคาในจังหวัดสระบุรี 
(เลขหมายเต็ม) จํานวน 58,692 เลขหมาย และมีเลขหมายโทรศัพทที่มีผูใชบริการ จํานวน 37,225 เลขหมาย 
สวนประเภทผูใชบริการหลัก 3 อันดับแรกคือ บานพักอาศัย 26,241 เลขหมาย ธุรกิจ 7,778 เลขหมาย และ 
โทรศัพทสาธารณะ 1,741 เลขหมาย (สวนบริการลูกคาจังหวัดสระบุรี บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน), 2556 ) 

นอกจากนี้ จังหวัดสระบุรียังมีการส่ือสารโทรคมนาคมประเภทตางๆ อาทิ ที่ทําการ
ไปรษณีย 18 แหง สถานีวิทยุกระจายเสียง ระบบ AM 1 สถานี สถานีวิทยุเครื่องเสียง AM 111,000 กิโลวัตต 
(กรมประชาสัมพันธ) 1 แหง สถานีวิทยุกระจายเสียง FM (วิทยุชุมชน) 55 สถานี หนังสือพิมพทองถิ่น 15 
ฉบับ เคเบิลทีวีทองถิ่น 9 สถานี (สํานักการประชาสัมพันธ, 2556) 

จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุงประกอบดวย
หมูบานตางๆ จํานวน 10 หมูบาน จากขอมูลการบริการโทรศัพทจังหวัดสระบุรีปจจุบัน พบวาในเขต อบต. 
ลําสมพุง มีตูโทรศัพทสาธารณะ จํานวน 8 แหง ซึ่งต้ังอยูที่หมูที่ 1 บานลําสมพุง  หมูที่ 2 บานโปงสนวน หมูที่ 
4 บานทาพลู หมูที่ 6 บานซับดินดํา หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว หมูที่ 8 บานโปงไทร หมูที่ 9 บานลําน้ําออย หมูที่ 
10 บานหนองกระทิง (แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557-2559) 

3.3)  จังหวัดลพบุรี 
(1) การใชไฟฟา 

จังหวัดลพบุรีมีผูใชไฟฟา 257,115 ครัวเรือน และไมมีไฟฟาใช 273 ครัวเรือน 
สําหรับพื้นที่อําเภอพัฒนานิคม มีครัวเรือนผูใชไฟฟา 22,973 ครัวเรือน และไมมีไฟฟาใช 151 ครัวเรือน    
(การไฟฟาสวนภูมิภาค, 2555)   

(2)  การบริการประปา 
จังหวัดลพบุรีมีจํานวนกําลังการผลิตน้ําประปา จํานวน 1,030,855 ลูกบาศกเมตรตอ

ชั่วโมง ปริมาณน้ําประปาที่ผลิตได จํานวน 17,473,877 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่จําหนายแกผูใช 
13,399,474 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่จําหนายเพื่อสาธารณประโยชนและรั่วไหลจํานวน 4,273,017 
ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําที่ใชในระบบ จํานวน 650,304 ลูกบาศกเมตร และจํานวนผูใชน้ําประปา จํานวน 
62,057 ราย อําเภอที่มีจํานวนผูใชน้ําประปามากที่สุดคือ อําเภอเมืองลพบุรี จํานวน 39,263 ราย รองลงมาคือ 
อําเภอโคกสําโรง จํานวน 7,485 ราย และ อําเภอบานหม่ี 7,058 ราย (ขอมูลจากการประปาสวนภูมิภาค 
สาขาลพบุรี, สาขาชัยบาดาล และสาขาอําเภอบานหม่ี ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555)   
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(3)  การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
ปจจุบันจังหวัดลพบุรีมีจํานวนเลขหมายที่มีผูเชาทั้งส้ิน 25,841 เลขหมายจากจํานวน

เลขหมายที่มีทั้งหมด 41,407 เลขหมาย โดยผูใชบริการสวนใหญเปนประเภทที่อยูอาศัย ธุรกิจ และ 
หนวยงานราชการ ตามลําดับ (ขอมูลจากสวนปฏิบัติการจังหวัดลพบุรี, บริษัท ทีโอที จํากัด ณ วันที่ 31 
พฤษภาคม 2555) 

 3.4)  จังหวัดนครราชสีมา 
(1)  การใชไฟฟา 

จากการศึกษาขอมูลการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาพบวา ในป พ.ศ. 2555  มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,463,280 ราย ติดต้ังมิเตอร
และจายไฟแลว 1,443,380 ราย ใชไฟพวง 2,837 ราย ติดต้ังใช Home Solar cell 13,752 ราย รวมครัวเรือน
ที่ใชไฟแลว1,459,969 ราย สําหรับครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช จํานวน 3,311 ราย รอจัดสรรเขาโครงการ 
คฟช.3  (โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรในชนบท ระยะที่ 3) ตอไป (บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมา 
ป 2555) 

จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนเมืองประกอบดวย
หมูบานตางๆ จํานวน 16 หมูบานประชาชนในตําบลดอนเมืองทุกหมูบาน  มีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน 

(2)  การบริการประปา 
 การใหบริการประปาในเขตจังหวัดนครราชสีมาอยูในความรับผิดชอบของการประปา

สวนภูมิภาคเขต 2 โดยแบงหนวยงานรับผิดชอบในระดับพื้นที่ ดังนี้  

• การประปาสวนภูมิภาคสาขานครราชสีมา (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 2 
แหง คือ หนวยบริการจักราช อ.จักราช และ หนวยบริการเฉลิมพระเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาปากชอง (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 1 แหง 
คือ หนวยบริการขนงพระ ต.ขนงพระ อ.ปากชอง 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 2 แหง คือ 
หนวยบริการสูงเนิน ต.สูงเนิน อ.สูงเนิน และ หนวยบริการขามทะเลสอ ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาดานขุนทด อ.ดานขุนทด 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาปกธงชัย (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 1 แหง 
คือ หนวยบริการวังน้ําเขียว อ.วังน้ําเขียว  

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาโชคชัย อ.โชคชัย 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาครบุรี อ.ครบุรี (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 3 
แหง คือ หนวยบริการจระเขหิน อ.ครบุรี หนวยบริการโนนสมบูรณ อ.เสิงสาง และ หนวยบริการเสิงสาง  
อ.เสิงสาง 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาโนนสูง อ.โนนสูง 

• การประปาสวนภูมิภาคสาขาพิมาย อ.พิมาย (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 2 
แหง คือ หนวยบริการคง อ.คง หนวยบริการหวยแถลง อ.หวยแถลง 
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• การประปาสวนภูมิภาคสาขาชุมพวง อ.ชุมพวง (ประปาแมขาย) มีหนวยบริการ 
1 แหง คือ หนวยบริการประทาย อ.ประทาย 

ในป พ.ศ. 2554 มีผูใชน้ําจํานวนทั้งส้ิน 100,320 ราย ปริมาณน้ําผลิต จํานวน 
31,999,140 ลูกบาศกเมตร ปริมาณน้ําจําหนาย จํานวน 24,353,330 ลูกบาศกเมตร และมีปริมาณน้ําสูญเสีย 
จํานวน 6,560,422 ลูกบาศกเมตร 

สําหรับกิจการประปาที่อยูในความดูแลของสํานักการประปาเทศบาลนครนครราชสีมา 
ใหบริการน้ําประปาเฉพาะในเขตเทศบาลนครนครราชสีมาและพื้นที่ใกลเคียง มีผูใชน้ําจํานวน 59,225 ราย มี
ปริมาณการผลิต จํานวน 38,938,090 ลูกบาศกเมตรตอป โดยใชแหลงน้ําดิบจากอางเก็บน้ําลําตะคอง  

จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนเมืองปจจุบันมีการใช
ระบบประปาหมูบาน รวม 16 แหง นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ําประเภทตางๆ สําหรับใชเพื่อการอุปโภคและ
บริโภค ไดแก สระน้ํา34 แหง ฝาย/พนังกั้นน้ํา4 แหง บอน้ําต้ืน37 แหง และ บอน้ําบาดาล17 แหง 
(แผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2557-2559)  

(3)  การส่ือสารและการโทรคมนาคม 
 การใหบริการส่ือสารไปรษณียในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ใหบริการโทรศัพท

สาธารณะ จํานวน 2 ราย ไดแก บริษัท 3BB จํากัด และ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) โดยเปดใหบริการดาน
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง ซึ่งอัตราความเร็วในการรับสงขอมูลขึ้นอยูกับเครือขายและพื้นที่ใหบริการ ทั้งนี้ มี
ชุมสายโทรศัพทเปดใหบริการจํานวน 213 ชุมสาย เลขหมายเต็ม 109,541 เลขหมาย มีผูใชบริการโทรศัพท
พื้นฐาน จํานวน 75,773 เลขหมาย โทรศัพทสาธารณะ 3,802 เลขหมาย (บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมาป 
2555)  

 จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวน
ที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนเมืองประกอบดวย
หมูบานตางๆ จํานวน 16 หมูบาน มีขอมูลการบริการโทรคมนาคมจังหวัดนครราชสีมา ปจจุบันมีตูโทรศัพท
สาธารณะ จํานวน 19 แหงโทรศัพทบาน (พื้นฐาน)จํานวน 15 แหง แตไมมีที่ทําการไปรษณียโทรเลข ดังนั้น 
ประชาชนตองเดินทางไปใชบริการ ณ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขคลองไผ    หรือ ที่ทําการไปรษณียโทรเลขสี
คิ้ว ซึ่งต้ังอยูหางจากตําบลดอนเมืองราว 18 และ 41  กิโลเมตร ตามลําดับ สวนการส่ือสารของประชาชนใน
ตําบลดอนเมือง พบวา สวนใหญเปนการใชโทรศัพทมือถือ (รอยละ 85 ของจํานวนประชากร)และมีการ
ใหบริการอินเตอรเน็ตความเร็วสูงภายในที่ทําการของ อบต. ดอนเมือง ดวย  
 
3.3.3  การคมนาคมขนสง 
 

1) วัตถุประสงค 
  การกอสรางและการดําเนินโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอการคมนาคมในรูปของการ
เพิ่มขึ้นของปริมาณจราจรในพื้นที่ทําใหเกิดความไมสะดวกตอประชาชนที่ใชเสนทางสัญจรดังนั้นจึง
ดําเนินการศึกษาสภาพปจจุบันของการคมนาคมบนเสนทางและทางหลวงสายตางๆ ในบริเวณใกลเคียงเพื่อ
เปนขอมูลพื้นฐานในการศึกษาและการกําหนดมาตรการลดผลกระทบในดานคมนาคมบริเวณแนวระบบ
โครงขายไฟฟาฯ 
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 2) วิธีการศึกษา 
 (1) รวบรวมขอมูลโครงขายการคมนาคมขนสงที่เขาสูบริเวณพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่

เปนพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C)   
 (2) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป (Average Annual Daily 

Traffic, AADT)  ในรอบ 5 ปที่ผานมา (ป พ.ศ. 2551-2555) จากสํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง
โดยเนนเสนทางสําคัญๆ ภายในพ้ืนที่ศึกษา 
  (3) ประเมินผลกระทบตอระบบการคมนาคมขนสงจากการพัฒนาโครงการ ทั้งในระยะกอสราง 
และระยะดําเนินการ 
  (4)  เสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
 3) ผลการศกึษา 
  (1) การคมนาคมบริเวณพ้ืนที่โครงการ   
   ก. รถยนต 
    แนวระบบโครงขายไฟฟาตัดผานพื้นที่ 4 จังหวัด ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีเสนทางรถยนตสายหลักบริเวณพื้นที่โครงการ
แสดงในรูปที่ 3.3.3-1 
    สําหรับบริเวณพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมที่อยูในทองที่ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา มีเสนทางคมนาคมสายหลักจากกรุงเทพมหานครเขาสูพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม โดยมี
โครงขายที่เก่ียวของ ดังนี้ 

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) เริ่มตนจากกรุงเทพมหานคร ผาน
รังสิต นวนคร จังหวัดปทุมธานี  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนถึง จังหวัดสระบุรี  

• ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากทางแยกตางระดับมิตรภาพ 
อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  ผาน อําเภอแกงคอย อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ไปจนถึง อําเภอปากชอง 
อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมารวมระยะทางประมาณ  256  กิโลเมตร 

• ทางหลวงหมายเลข 201 มีจุดเริ่มตนที่บริเวณทางแยกตางระดับบนถนนมิตรภาพ  
อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา ผาน อําเภอดานขุนทด เขาเขต จังหวัดชัยภูมิโดยผาน อําเภอจัตุรัส     อําเภอ
เมือง  ชัยภูมิ   อําเภอคอนสวรรค  อําเภอแกงครอ  อําเภอภูเขียว เขาเขต จังหวัดขอนแกน โดยผาน อําเภอ
ชุมแพ และ อําเภอภูผามาน และเขาเขตจังหวัดเลยโดยผานอําเภอภูกระดึง  อําเภอหนองหิน  อําเภอวังสะพุง 

• อําเภอเมืองเลย และสิ้นสุดท่ี ถนนศรีเชียงคาน ใน อําเภอเชียงคานจังหวัดเลย รวม
ระยะทางทั้งส้ินประมาณ 381 กิโลเมตร  

• ทางหลวงหมายเลข 2247 มีจุดเริ่มตนที่ถนนมิตรภาพ อําเภอปากชอง จังหวัด
นครราชสีมาผานอําเภอลําสมพุง จังหวัดสระบุรี และเขาสูอําเภอลําสนธิจังหวัดลพบุรี 

• ถนนสายยอย ขององคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง ซึ่งเปนถนนที่ใชเดินทางเขา
สูพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมทางฝงทิศตะวันออก มีขนาด 1-2 ชองจราจรแลวแตชวงถนน มีลักษณะเปนหลุม
เปนบอ เนื่องจากเปนถนนดินที่ราษฎรในพื้นที่ใชเปนเสนทางเชื่อมโยงไปยังตางหมูบานและยังเปนเสนทาง
เขาสูพื้นที่เกษตรกรรมอีกดวย  สภาพเสนทางของถนนแสดงในรูปที่  3.3.3-2 
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รูปที่ 3.3.3-1  โครงขายคมนาคมบริเวณระบบโครงขายไฟฟา 230 กโิลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 

 

  หนา 3-130 

 

รูปที่   3.3.3-2  โครงขายคมนาคมบริเวณที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรกัษเพิ่มเติม (ปา C) 
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ข. การขนสงทางอากาศ 
    การขนสงทางอากาศเพื่อการพาณิชยในเขตพื้นที่จังหวัดท่ีศึกษา ในปจจุบันเปดใหบริการ 
1 จังหวัด ไดแก จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะมีเฉพาะสายการบินแบบเชาเหมาลํามาใชบริการเทานั้น และจากการ
ตรวจสอบสถิติการขนสงทางอากาศของทาอากาศยานนครราชสีมาในป พ.ศ. 2554 จากกรมการบินพลเรือน 
พบวา มีจํานวนเที่ยวบิน 162 เที่ยวบิน มีจํานวนผูโดยสาร 551 คน 
   ค. การขนสงทางรถไฟ 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
    มีทางรถไฟผานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเขต อ.บางปะอิน อ.พระนครศรอียุธยา อ.ภาชี 
แลวรถไฟจะแยกไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สถานีชุมทางบานภาชี 
    จังหวัดสระบุรี 
    มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือโดยจะใชสําหรับการสัญจรและขนสงสินคาตางๆ 
    จังหวัดลพบุรี 
    มีเสนทางรถไฟผาน 2 สาย คือ สายเหนือผานอําเภอเมืองลพบุรีและอําเภอบานหม่ี และ
สายตะวันออกเฉียงเหนือผานอําเภอพัฒนานิคม อําเภอทาหลวง อําเภอชัยบาดาลและอําเภอลําสนธิ  
    จังหวัดนครราชสีมา 

 จังหวัดนครราชสีมามีเสนทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผาน  2 สายคือ 

• เสนทางกรุงเทพมหานคร -จังหวัดอุบลราชธานี 

• เสนทางกรุงเทพมหานคร - จังหวัดหนองคาย 
รถไฟทั้งสองสายจะแยกกันที่ชุมทางถนนจิระอําเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัด

นครราชสีมามีสถานีรถไฟรวม 38 สถานีและ 2 ชุมทางรวม 40 สถานีสถานีหลักในการขนสงผูโดยสารและ
สินคาคือสถานีนครราชสีมาและสถานีชุมทางบัวใหญ 
  (2) ปริมาณจราจรบนถนนสายหลัก 
   การศึกษาปริมาณจราจรในเสนทางที่ใชเพื่อการขนสงลําเลียงคนงานและวัสดุกอสราง
บริเวณพื้นที่โครงการ (พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  จากการรวบรวมขอมูลปริมาณจราจรโดยเฉลี่ยตอวันตลอด
ป (AADT) จากรายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวงพ.ศ. 2551-2555(แสดงในตารางที่ 3.3.3-1)  นํามา
พิจารณาในรูปของ Passenger Car Unit (PCU) ซึ่งไดจากคาปริมาณจราจร (คันตอวัน) ถวงน้ําหนักโดยคา 
Passenger Car Equivalent Factor (PCE factor) ดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-2  เพื่อนํามาหาคาปริมาณจราจร
ตอความจุถนน (V/C ratio) บนเสนทางสําหรับลําเลียงวัสดุกอสรางและคนงานของทางหลวงหมายเลข  1ทาง
หลวงหมายเลข2  ทางหลวงหมายเลข  201  และ ทางหลวงหมายเลข 2247 ทั้งนี้ความสามารถในการรองรับทาง
หลวงแตละประเภทแสดงดังตารางที่ 3.3.3-3   คา V/C ratio ที่ไดนําไปเทียบกับคามาตรฐานสําหรับการจําแนก
สภาพการจราจร ดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-4  ผลการศึกษาแสดงในตารางที่ 3.3.3-5  ซึ่งพบวาทางหลวง
หมายเลข 1 มีปริมาณการจราจรสูงสุดเนื่องจากเปนเสนทางสายหลักเชื่อมโยงไปยังภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเชื่อมตอไปยังทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) จากทางแยกตางระดับ
มิตรภาพ อําเภอเมือง จังหวัดสระบุรีโดยปริมาณจราจรรวมของทางหลวงหมายเลข 1 และ 2 เทากับ 69,948 
และ 42,846  คันตอวันตามลําดับ หรือคิดเปนปริมาณจราจรสูงสุด (Passenger per car unit, PCU) เทากับ
107,756.3และ 60,977.5PCU ตอวัน ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.3.3-1 ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป บนทางหลวงสายหลักที่เกี่ยวของกบัโครงการ ระหวางป 2551-2555 

ทางหลวง
หมายเลข 

บริเวณ ป พ.ศ. 
ปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป (คัน/วัน) 

รถยนตนั่ง 
ไมเกิน 7 คน 

รถยนตนั่ง
เกิน 7 คน 

รถโดยสาร
ขนาดเล็ก 

รถโดยสาร
ขนาดกลาง 

รถโดยสาร
ขนาดใหญ 

รถบรรทุก
ขนาดเล็ก 

รถบรรทุก
ขนาดกลาง 

รถบรรทุก
ขนาดใหญ 

รถบรรทุก
พวง 

รถบรรทุก
กึ่งพวง 

รวม 
รอยละของรถบรรทุก 

ขนาดใหญ 
รถจักรยาน 2 ลอ 

และ 3 ลอ 
รถจักรยานยนตและ 

สามลอเครื่อง 

1 

 
หนองแค-สระบุรี 
กม.92+000 

2551 11,970 12,482 386 619 3,470 19,013 7,312 8,091 7,066 6,962 77,371 43.32 34 4,786 

2552 10,883 10,721 224 271 3,478 12,753 8,310 8,472 7,801 6,918 69,831 50.48 66 4,842 

2553 9,566 8,877 132 136 3,621 11,213 6,438 6,995 6,941 5,998 59,917 50.28 43 4,966 

2554 7,121 7,058 115 124 2,671 7,830 4,467 4,872 4,493 4,362 43,113 48.68 44 3,177 

2555 15,155 14,425 195 290 4,399 12,925 7,822 8,135 7,170 7,225 77,741 45.07 49 3,976 

เฉลี่ย 10,939 10,713 210 288 3,528 12,747 6,870 7,313 6,694 6,293 69,948 47.57 47 4,349 

2 

 
มวกเหล็ก-ปากชอง 

กม.45+600 

2551 6,779 4,414 945 536 1,652 15,461 2,237 2,579 1,903 1,925 38,431 28.19 27 737 

2552 7,178 5,518 1,093 494 1,404 14,133 1,811 2,2259 1,722 1,809 37,421 25.38 75 813 

2553 9,259 5,629 949 289 1,432 12,513 2,189 2,584 2,432 2,192 39,468 28.17 10 949 

2554 6,372 4,256 330 236 1,055 12,628 1,044 1,579 1,321 1,233 30,054 21.52 23 616 

2555 8,717 5,654 1,200 253 1,498 18,373 2,110 2,453 2,207 2,311 44,776 24.19 49 756 

เฉลี่ย 7,661 5,094 903 362 1,408 14,622 1,878 6,291 1,917 1,894 42,846 25.49 37 774 

201 

 
สีคิ้ว-แยกดานขุนทด 

กม. 1+300 

2551 2,035 3,250 654 405 149 844 737 239 147 43 8,503 20.23 456 1,553 

2552 1,439 1,951 71 87 106 1,358 300 66 30 22 5,430 11.25 12 1,608 

2553 836 1,539 44 92 102 1,112 291 41 32 8 4,097 13.81 6 1,471 

2554 1,306 1,996 64 146 70 1,322 414 71 35 10 5,434 13.73 3 1,447 

2555 2,139 2,987 186 203 216 2,290 734 447 493 446 10,141 25.04 28 1,885 

เฉลี่ย 1,551 2,345 204 187 129 1,385 495 173 147 106 8,315 16.81 101 1,593 

2247 

 
ลําสมพุง-ปากชอง 

กม.13+089 

2551 597 548 211 116 111 1,609 195 103 52 55 3,597 17.57 40 1181

2552 1,277 510 90 70 26 3,093 375 194 69 17 5721 13.13 15 1,510 

2553 1,743 803 238 171 122 2,614 458 174 111 112 6,546 17.54 166 1,672 

2554 1,473 713 144 83 71 2,817 406 337 109 71 6,224 17.30 93 1,703 

2555 717 535 101 75 92 744 192 103 68 58 2,685 21.90 161 753 

เฉลี่ย 1,161 622 157 103 84 2175 325 182 82 63 6,318 17.00 95 1,364

 
ที่มา : สํานักอํานวยความปลอดภัย กรมทางหลวง, 2552-2556 
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ตารางที่ 3.3.3-2  ปริมาณการจราจรบนทางหลวง ในหนวย PCU 
 

PCE 
Factor 

ทล.1 
กม.92+000 

ทล.2 
กม.42+600 

ทล.201 
กม.1+300 

ทล. 2247 
กม.13+089 ประเภทรถ 

 คัน/วัน* PCU/วัน คัน/วัน* PCU/วัน คัน/วัน* PCU/วัน คัน/วัน* PCU/วัน 

รถยนตน่ังนอยกวา 7 คน 1.00 10,939 10,939.0 7,661 7,661.0 1,551 1,551.0 1,161 1,161.0 
รถยนตน่ังมากกวา 7 คน 1.00 10,713 10,713.0 5,094 5,094.0 2,345 2,345.0 622 622.0 
รถโดยสารขนาดเล็ก 1.00 210 210.0 903 903.0 204 204.0 157 157.0 
รถโดยสารขนาดกลาง 1.75 288 504.0 364 637.0 187 327.3 103 180.3 
รถโดยสารขนาดใหญ 2.00 3,528 7,056.0 1,408 2,816.0 129 258.0 84 168.0 
รถบรรทุกขนาดเล็ก 1.00 12,747 12,747.0 14,662 14,662.0 1,385 1,385.0 2,175 2,175.0 
รถบรรทุกขนาดกลาง 2.00 6,870 13,740.0 1,878 3,756.0 495 990.0 325 650.0 
รถบรรทุกขนาดใหญ 2.50 7,317 18,292.5 6,291 15,727.5 173 432.5 182 455.0 
รถกึ่งพวงและรถพวง 2.50 12,987 32,467.5 3,811 9,527.5 253 632.5 145 362.5 
รถจักรยานยนต 0.25 4,349 1,087.3 774 193.5 1,593 398.3 1,364 341.0 

รวมท้ังหมด 69,948.0 107,756.3 42,846.0 60,977.5 8,315.0 8,523.6 6,318 6,271.8 

หมายเหตุ     *   = ปริมาณการจราจรเฉลี่ยตอวันตลอดป ระหวางปพ.ศ. 2551-2555 
ท่ีมา :รายงานปริมาณการจราจรบนทางหลวง ของสํานักอํานวยการปลอดภัย กรมทางหลวงป พ.ศ.2552-2556 

 
ตารางที่ 3.3.3-3  ความสามารถในการรองรับของทางหลวงแตละประเภท 
 

ประเภทของทางหลวง 
ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจร 

(PCU/ชม.) 

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

เสนทาง 

ความสามารถในการ
รองรับของถนน 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจร
เฉลี่ยตอวัน 
(PCU/วัน) 

ปริมาณจราจรเฉลี่ย
ตอช่ัวโมง (PCU/ชม.) 

 
V/C Ratio 

 

สภาพการจราจร
ในปจจบุัน 

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

ทล.1 กม.92+000 12,000 107,756.3 6,285.8 0.52 คลองตัวดี 

ทล.2 กม.45+600 12,000 60,977.5 3,557.0 0.29 คลองตัวสูงมาก 

ทล.201 กม.1+300 2,000 8,523.5 497.0 0.24 คลองตัวสูงมาก 

ทล. 2247กม.13+089 2,000 6,271.8 365.9 0.18 คลองตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : (1) = ขอมูลสภาพถนนในปจจุบัน โดยพจิารณาจากตารางที่ 3.3.3-3 
 (2) = ปริมาณจราจรบนถนนในหนวย PCU/วัน จากตารางที่ 3.3.3-2 
 (3) = ปริมาณจราจรบนถนนในหนวย PCU/ชม.= 0.7X(PCU/วัน)/12  (กรมทางหลวง,2552) 
 (4) = (3) หารดวย (1) 
 (5) = เทียบจากตารางที่3.3.3-4 

 
สําหรับทางหลวงหมายเลข 201 และทางหลวงหมายเลข 2247 มีปริมาณการจราจรรวม 

เทากับ 8,315 และ 6,318 คันตอวัน ตามลําดับ หรือคิดเปนปริมาณจราจรสูงสุด (Passenger per car unit, 
PCU) เทากับ 8,523.5 และ 6,271.8 PCU ตอวัน ตามลําดับ 
   จากการคํานวณปริมาณการจราจรตอความจุถนนตอชั่วโมง (V/C ratio) ของทางหลวง
หมายเลข 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข  201  และ ทางหลวงหมายเลข 2247 มีคาเทากับ 0.52  
0.29   0.24 และ 0.18 ตามลําดับ เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานสําหรับจําแนกประเภทการจราจร
ทางหลวง (ตารางที่ 3.3.3-4)  พบวาโครงขายเสนทางในพื้นที่โครงการมีสภาพจราจรคลองตัวดีถึงดีมากชุมชน
ทั้งสองขางทางสามารถใชในการสัญจรไดอยางสะดวกสบาย 
  (3) จํานวนจุดตัดถนนและทางหลวงสายตางๆ ตลอดโครงขายไฟฟา 
   ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4- สีคิ้ว 2 พาดผานทางหลวงสายหลักท้ังหมด  
23 เสน ไดแก ทางหลวงหมายเลข 3020, 1, 3334, 3017, 3302, 21, 2089, 2273, 2247, 2243, 201 และ 2299 
ทางหลวงชนบท ลบ.4019, ลบ.5049, ลบ.4015, ลบ.2007, ลบ.4020, สบ.4005, สบ. 4017, นม.4059 และ   
สบ.6049 
 
3.3.4   พลังงาน 
 
 1) วัตถุประสงค 

 เพื่อการศึกษาขอมูลดานพลังงาน ในประเด็นตาง ๆ เชน  แหลงพลังงานในทองถิ่น ที่ต้ัง การ
ผลิต ความมั่นคงของไฟฟาในพื้นท่ี เปนตน 

 
2) วิธีการศึกษา 

  (1) ทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใชพลังงานในสภาพปจจุบัน บริเวณพื้นที่ศึกษา จาก
หนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนตน 
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  (2) รวบรวมแผนการผลิตและสํารองพลังงานในอนาคต โดยนํามาวิเคราะหถึงแนวโนมการใช
พลังงานท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต  
  (3) รวบรวมขอมูลสถานภาพการใชไฟฟาของประชาชนในพื้นที่ 
 

3) ผลการศึกษา 
3.1)  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟาใหแก
ประชาชนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 211,875 ราย โดยจําหนายรวม 4,861  ลานกิโลวัตต/
ชั่วโมง  ใหแกที่อยูอาศัย จํานวน 446 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง สถานธุรกิจ อุตสาหกรรม 4,319 ลานกิโลวัตต/
ชั่วโมง สถานที่ราชการและสาธารณะ 68 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง อื่นๆ  27 ลานกิโลวัตต/ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถ
ใหบริการแกประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดอยางเพียงพอ (บรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ป 2554) 
 3.2)  จังหวัดสระบุรี 

การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีไดใหบริการจําหนายกระแสไฟฟาใหแกประชาชน
ภายในจังหวัดสระบุรี จํานวน 182,616 ราย โดยจําหนายรวม 5,719.13 ลานหนวย ใหแกที่อยูอาศัย จํานวน 
381.81 ลานหนวย สถานธุรกิจ อุตสาหกรรม 5,264.22 ลานหนวย สถานที่ราชการและสาธารณะ 73.10 ลาน
หนวย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3.4-1 

สําหรับประชาชนและครัวเรือนที่อยูอาศัยขนาดเล็กในพื้นที่หางไกลท่ีไมมีไฟฟาใช การ
ไฟฟาสวนภูมิภาคไดจัดโครงการระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย (Solar Home System) โดย การไฟฟาสวน
ภูมิภาคเปนผูดําเนินการ และหลังจากการติดต้ังแลวเสร็จสงมอบทรัพยสินใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในพื้นที่เปนผูรับผิดชอบดูแล 

สําหรับแนวโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาด
ผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) จะพาดผานพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง จังหวัด
สระบุรีซึ่งจากการตรวจสอบขอมูลระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) 
ขององคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง ระบุวา พื้นที่ 10 หมูบานของตําบลลําสมพุงมีไฟฟาใชเกือบครบทุก
ครัวเรือน    

3.3)  จังหวัดลพบุรี 
จังหวัดลพบุรีมีผูใชไฟฟา 257,115 ครัวเรือน และไมมีไฟฟาใช 273 ครัวเรือน รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 3.3.4-2 
 3.4)  จังหวัดนครราชสีมา 

จากการศึกษาขอมูลการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาของการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมาพบวา ในป พ.ศ. 2555  มีจํานวนการใชไฟฟาทั้งหมด 44 แหง จํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 1,463,280 ราย ติดต้ังมิเตอรและจายไฟแลว 1,443,380 ราย ใชไฟพวง 2,837 ราย ติดต้ังใช Home 
Solar cell 13,752 ราย รวมครัวเรือนที่ใชไฟแลว1,459,969 ราย สําหรับครัวเรือนที่ยังไมมีไฟฟาใช จํานวน 
3,311 ราย รอจัดสรรเขาโครงการ คฟช.3  (โครงการขยายเขตไฟฟาใหราษฎรในชนบท ระยะที่ 3) ตอไป 
(บรรยายสรุปจังหวัดนครราชสีมาป 2555) 
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จากการตรวจสอบแนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่
พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาอยูใกลกับเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนเมืองประกอบดวย
หมูบานตางๆ จํานวน 16 หมูบานประชาชนในตําบลดอนเมืองทุกหมูบาน  มีไฟฟาใชเกือบทุกครัวเรือน 

ตารางที่ 3.3.4-1  จํานวนผูใชไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกประเภทผูใชเปนรายอําเภอ  
                          ของจังหวัดสระบุรี ป 2553 

 

อําเภอ 

 

จํานวนผูใชไฟฟา 
(ราย) 

 
หนวยจําหนายกระแสไฟฟา (หนวย : 1,000,000 กิโลวัตต/ชั่วโมง) 

 

รวม ที่อยูอาศัย สถานธุรกจิและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

ยอดรวม 182,616 5,719.13 381.81 5,264.22 73.10 

เมืองสระบุรี 47,388 504.02 108.11 367.43 28.48 

เสาไห 8,296 22.54 17.52 2.50 2.52 

หนองแซง 3,812 8.34 6.85 0.89 0.60 

วิหารแดง 10,788 38.68 21.14 15.78 1.76 

หนองแค 32,136 1,293.99 67.84 1,220.70 5.45 

พระพุทธบาท 21,665 1,071.18 47.71 1,015.79 7.68 

หนองโดน 4,775 11.01 7.93 1.47 1.61 

บานหมอ 6,828 25.49 12.01 10.24 3.24 

ดอนพุด 3,534 10.00 4.96 3.96 1.08 

แกงคอย 22,603 2,449.00 48.54 2,384.83 15.63 

มวกเหล็ก 15,369 83.93 29.75 50.64 3.54 

วังมวง 5,421 200.95 9.45 189.99 1.51 

เฉลิมพระเกียรติ* - - - - - 

หมายเหตุ  =  *เฉลิมพระเกียรติรวมอยูในอําเภอเมืองสระบุรีและ อําเภอพุทธบาท 

ท่ีมา :การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี , การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอพระพุทธบาท , การไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอแกงคอย 
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ตารางที่ 3.3.4-2  จํานวนผูใชไฟฟาและจําหนายกระแสไฟฟา จําแนกประเภทผูใชเปนรายอําเภอ  
                          ของจังหวัดลพบุรี ป 2555 

อําเภอ ครัวเรอืนทีม่ีไฟฟาใช ครัวเรอืนทีไ่มมไีฟฟาใช 
เมืองลพบุร ี 92,634 5 
พัฒนานิคม 22,973 151 
โคกสําโรง 26,596 25 
ชัยบาดาร 31,128 30 
ทาวุง 15,007 9 
บานหมี่ 23,987 - 
ทาหลวง 9,654 8 
โคกเจริญ 7,382 - 
สระโบสถ 7,178 18 
ลําสนธิ 8,640 27 

หนองมวง 11,936 - 
รวม 257,115 273 

ที่มา :การไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2555) 

 
3.3.5  การผลิตและการบริการสําคัญ 
 

1) วัตถุประสงค 
  (1) เพื่อศึกษาขอมูลดานการประกอบอาชีพ และการบริการในชุมชนเพื่อเปนฐานขอมูลในการ
ประเมินการเปลี่ยนแปลงจากการมีโครงการ ตามแนวระบบโครงขายไฟฟาฯอยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 และบริเวณ
ใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ 
  (2) เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการประเมินการเปลี่ยนแปลงดานการประกอบอาชีพ และการ
บริการในชุมชนอันเนื่องมาจากการพัฒนาของโครงการ 

 
2) ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

(1) ศึกษาขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิดานการประกอบอาชีพ และการบริการในชุมชนในบริเวณ
พื้นที่แนวระบบโครงขายไฟฟาฯพาดผาน 

(2) รวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับดานการประกอบอาชีพ และการบริการในชุมชน
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี และจังหวัดนครราชสีมา 

(3) ประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานการประกอบอาชีพ และการบริการในชุมชน
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯของโครงการ และผลกระทบดานการประกอบอาชีพ และการบริการในชุมชนท่ีอาจ
มีผลตอการพัฒนาโครงการ 

(4) เสนอแนะมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการ 
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3) ผลการศึกษา 
 จากการตรวจสอบขอมูลเบื้องตนพบวา แนวระบบโครงขายไฟฟาฯอยุธยา 4 – สีคิ้ว2 ผานทองที่
เขตปกครอง 4จังหวัด ไดแก พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา โดยเริ่มตนที่สถานี
ไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 ต้ังอยูทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งจะพาดผานพื้นที่บางสวนของจังหวัดสระบุรี ลพบุรี และนครราชสีมา  
 ทั้งนี้ ในการรวบรวมขอมูลในประเด็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  การบริการในชุมชน  ผลผลิต
ดานการเกษตร ปญหาดานการเกษตร และน้ําที่ใชเพื่อการเกษตร มุงเนนหมูบาน/ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติมในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงท่ี 2 (ปาโซน C) ที่แนว
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 ผานระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งชุมชนที่ใช
ประโยชนพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยเขตพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อําเภอ 2 ตําบล ไดแก ตําบลลําสมพุง อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

(1) สภาพเศรษฐกิจในภาพรวม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา :  สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปพ.ศ. 

2553 มีผลิตภัณฑมวลรวมเปนอันดับที่ 6 ของประเทศ  มีมูลคา 355,177 ลานบาท มีรายไดเฉลี่ย 459,724 
บาท/คน/ป มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2553 เพิ่มขึ้นรอยละ 14.88 สาขาการผลิตที่สําคัญ
ของจังหวัด คือ สาขาอุตสาหกรรม รองลงมาเปนสาขาการคาสงและคาปลีก และสาขาเกษตรกรรม การลา
สัตว และการปาไม ตามลําดับ  (บรรยายสรุปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2556) 

จังหวัดสระบุรี: สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ในปพ.ศ. 2554  ขยายตัวเพิ่มขึ้น
รอยละ 4.0 จากป  2553 ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 295,928 บาทตอป  และสูงเปนลําดับที่ 11 ของ
ประเทศ เปนลําดับท่ี  2  ของจังหวัดภาคกลาง โดยมีผลิตภัณฑมวลรวมตามราคาประจําป 181,973 ลานบาท 
ซึ่งสาขาการผลิต ดานอุตสาหกรรมมีมูลคาสูงสุดของสาขาการผลิตทั้งหมดคือ 108,875 ลานบาท คิดเปนรอย
ละ 59.83    รองลงมาไดแกสาขาการขายสง  การขายปลีก  มีมูลคาการผลิต 15,022 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
8.26    และ สาขาไฟฟา กาซ และการประปา  มีมูลคา 14,666 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 8.06  ตามลําดับ
(บรรยายสรุปจังหวัดสระบุรี, 2556) 

จังหวัดลพบุรี : สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดลพบุรี ในปพ.ศ. 2553 มีมูลคาผลิตภัณฑ
รวมจังหวัด 67,817 ลานบาท สูงเปนอันดับที่ 27 ของประเทศ รายไดสวนใหญขึ้นอยูกับสาขาอุตสาหกรรม 
รอยละ 26.7 รองลงมาไดแก สาขาเกษตรกรรม รอยละ 18.3 ของมูลคาผลิตภัณฑรวมทั้งจังหวัด ประชากรมี
รายไดตอหัว 86,862 บาท/คน/ป สูงเปนอันดับท่ี 33 ของประเทศ (บรรยายสรุปจังหวัดลพบุรี, 2556) 

จังหวัดนครราชสีมา : ภาวะเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดนครราชสีมาขึ้นกับภาคอุตสาหกรรม 
ภาคการเกษตร  และภาคการคาสงคาปลีกเปนสําคัญ โดยมีสัดสวนตามโครงสราง  GPP ณ  ระดับราคาคงท่ี
ในป  พ.ศ. 2553   ภาพรวมจังหวัดนครราชสีมา  มีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัด 187,963  ลานบาท  รายได
ประชากรเฉล่ียตอหัวตอป 66,670 บาท ทั้งนี้ เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดนครราชสีมา เดือนกันยายน 2555  
ชะลอตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่แลว ชะลอตัวจากการผลิตภาคเกษตร  เนื่องจากปริมาณผลผลิต
พืชผลทางการเกษตรที่สําคัญ  ไดแก ปริมาณผลผลิตมันสําปะหลังลดลง  ประกอบกับไมมีผลผลิตขาวโพด
เลี้ยงสัตวออกสูตลาดในเดือนนี้  ขณะท่ีปริมาณผลผลิตขาวออกสูตลาดเพิ่มขึ้น ปจจัยกระทบที่สงผลใหการ
ผลิตภาคการเกษตรผันผวน  ไดแก  สภาพอากาศแปรปรวน พันธุพืชไมเหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก  อีกท้ัง
การปรับเปล่ียนพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร แตอยางไรก็ดีราคาสินคาพืชผลการเกษตรยังคงสงผลดีตอ
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เกษตรกร  ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น  สวนภาคอุตสาหกรรม  การทําเหมืองแรและยอยหิน  และภาคการ
บริการและการทองเที่ยวขยายตัว เปนการขยายตัวตามความตองการของผูบริโภคและความตองการปจจัยการ
ผลิตของภาคอุตสาหกรรม  ประกอบกับผูประกอบการมีความเชื่อมั่นตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่
ปรับตัวดีขึ้น  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน  เปนแรงสงที่สําคัญใน
การสนับสนุนใหเศรษฐกิจจังหวัดนครราชสีมายังคงขยายตัว  แมวาจะไดรับผลกระทบดานตนทุนการผลิตที่
สูงขึ้นจากราคาน้ํามันและอัตราคาจางแรงงานเพิ่มขึ้นตามมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาครัฐ   

(2)  ขอมูลดานการผลิตและการบริการที่สําคัญ 
(2.1)   ตําบลลําสมพุงอําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีขอมูลจากแผนพัฒนาสามป 

(พ.ศ. 2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี แสดงรายละเอียดที่
เก่ียวของ ดังนี้  

• สภาพทางเศรษฐกิจ 
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก 

ออย มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว และผลไม มีบางสวนอาชีพเลี้ยงสัตว เชนการเลี้ยงโคนม โคเนื้อ 
แพะ หมู และไก เปนตน  

• การบริการพ้ืนฐาน 
การใหบริการไฟฟาและประปาหมูบาน พบวา ทั้ง 10 หมูบานในตําบลลําสมพุง 

มีไฟฟาและน้ําประปาครบทุกหมูบาน และแมวาจะมีการใหบริการไฟฟาและน้ําประปาครอบคลุมทุกหมูบานใน
ตําบล แตยังก็พบวา มีจํานวน 24 ครัวเรือนที่ไมมีไฟฟาใช และมีอีก 27 ครัวเรือนที่ไมมีน้ําประปาใช 

ทั้งนี้ ในตําบลมีแหลงน้ําในพ้ืนที่เปนแหลงน้ําตามธรรมชาติจํานวน 9 แหลง 
และมีแหลงน้ําที่มีการสรางขึ้นเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ รวม 50 แหง แบงเปน ฝายจํานวน 15 
แหง บอน้ําต้ืน จํานวน 2 แหง สระน้ํา จํานวน 7 แหง และบอบาดาลสาธารณะจํานวน 26 บอ 

ดานการคมนาคมติดตอระหวางอําเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคม
ภายในตําบลและหมูบาน   พบวาในตําบลมีถนนจํานวน 46 สาย แบงเปน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 13 
สาย ถนนลาดยาง  จํานวน 7  สาย ถนนลูกรัง  จํานวน  24 สาย และ  ถนนอื่น ๆ จํานวน  2 สาย 

การใหบริการดานโทรคมนาคม พบวา ในตําบลลําสมพุงมีตูโทรศัพทสาธารณะ 
จํานวน 8 แหง 

(2.2)   ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาจากขอมูลจากแผนพัฒนาสาม
ป (พ.ศ. 2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา แสดงรายละเอียดที่
เกี่ยวของ ดังนี้ 

• สภาพทางเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพของประชากรรอยละ 50 ในตําบลประกอบอาชีพเกษตรกร  

ทั้งการทํานา การทําไร โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญไดแก ออย มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว และมีบาง
สวนประกอบอาชีพปลูกผัก และอาชีพเลี้ยงสัตว โดยมีพื้นที่การทําการเกษตรเฉลี่ย 45 ไรตอครัวเรือน และมี
แรงงานภาคเกษตรเฉลี่ย 3 คนตอครัวเรือน 

 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-140 

• การบริการพ้ืนฐาน 
การใหบริการไฟฟาและประปาหมูบาน พบวา ทั้ง 16 หมูบานในตําบลดอน

เมืองมีไฟฟาและน้ําประปาครบทุกหมูบาน ทั้งนี้ ในตําบลมีแหลงน้ําในพื้นท่ีเปนแหลงน้ําตามธรรมชาติจํานวน 
14 แหลง และมีแหลงน้ําที่มีการสรางขึ้นเพื่อใชในการอุปโภคและบริโภคในพื้นที่ รวม 92 แหง แบงเปน สระ
น้ํา 34 แหง ฝาย/พนังกั้นน้ํา 4 แหง บอน้ําต้ืน 37 แหง และบอน้ําบาดาล 17 แหง 

ดานการคมนาคมเพื่อติดตอระหวางอําเภอ  และจังหวัด  รวมทั้งการคมนาคม
ภายในตําบลและหมูบาน พบวา ในตําบลดอนเมืองมีเสนทางการคมนาคม จํานวน 20 สาย ดังแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.5-1 

ดานการโทรคมนาคมในพ้ืนที่ตําบลดอนเมือง พบวา ในตําบลมีโทรศัพท
สาธารณะจํานวน 19 เครื่อง และมีโทรศัพทบาน (พื้นฐาน) จํานวน 15 เครื่อง ในดานการสื่อสารประชาชนใช
โทรศัพทมือถือคิดเปนรอยละ  85  ทั้งนี้ ที่ทําการ อบต. ไมมีโทรศัพทสาธารณะ แตมีอินเตอรเนตความเร็วสูง
ใชงานในพื้นที่ทั้งนี้ ในพื้นที่ทั้ง 16 หมูบาน มีรายละเอียดของการใหบริการดานโทรศัพทสาธารณะ ดังตาราง
ที่ 3.3.5-2 
 

ตารางที่ 3.3.5-1 เสนทางคมนาคมตําบลดอนเมืองอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

ลํา 
ดับ 

ชื่อสายทาง 
ระยะทาง 
ตลอดสาย

(กม.) 

ผิวจราจรลาดยาง ผิวจราจรคอนกรีต ผิวจราจรลูกรัง 

ระยะ 
ทาง
(กม.) 

ผิวจราจร
กวาง(กม.) 

ระยะ 
ทาง
(กม.) 

ผิวจราจร
กวาง
(กม.) 

ระยะ 
ทาง(กม.) 

ผิวจราจร
กวาง
(กม.) 

1 ถนนสายบานเดิ่นพฒันา – ลาดใหญ 5.75 5.75 6.00     
2 ถนนสายหนองไทร – เหวเสมา 00105142 12.35 7.525 6.00 0.370 5.00 4.445 6.00 
3 ถนนสายบุคา – ปางโก 18.19 2.785 5.00 0.650 5.00 14.755 6.00 
4 ถนนสายผาแดง – แยกตางระดับบานปางโก 4.37 0.370    4.00 6.00 
5 ถนนสายหนองแวง – ปางละกอ 4..2 0.200 5.00   1.800 5.00 
6 ถนนสายหนองแวง – โศกรวก 1.775 0.350    1.425 5.00 
7 ถนนสายหนองแวง – เลิศมงคล 6.81 0.5330 4.00 0.085  6.195 4.00 
8 ถนนสายหนองไทร – ไพรสาล ี 3 0.800 5.00   2.200 5.00 
9 ถนนสายนาหวา – บุคา 4.15     4.150 5.00 
10 ถนนสายนาหวา – ไพรสาลี 1.625     1.625 4.00 
11 ถนนสายลาดอุดม – ปางละกอ 4.00     4.00 5.00 
12 ถนนสายดอนเมือง – นาหวา 1.8     1.800 4.00 
13 ถนนสายผาชมภู – ผาชมวิว 3.14 1.250 4.00   2.890 6.00 
14 ถนนสายลาดใหญ – ผาชมภู 0.87     0.870 5.00 
15 ถนนสายซับกระสังข – คุมหัวเขา 1.8     1.800 6.00 
16 ถนนสายวะระเวยีง – ทางหลวง 2256 2.20   0.620 5.00 1.58 6.00 
17 ถนนสายดอนเมือง – ลาดใหญ 4.300     4.300 5.00 
18 ถนนสายดอนเมือง – วะยาว 3.00     3.00 5.00 
19 ถนนสายปางโก – ทาพลู 2.20     2.20 5.00 
20 ถนนสายสุขสําราญ – ลาดอุดม 3.00     3.00 5.00 

รวม 87.32 19.56  1.725  66.035  

ท่ีมา :แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
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ตารางที่ 3.3.5-2   การใหบริการดานโทรศัพทสาธารณะในพ้ืนที่ตําบลดอนเมือง 
 

ลําดับ ชื่อหมูบาน มีโทรศัพทสาธารณะ มีสัญญาณ 

1 ไพรสาลี 0 - 
2 หนองแวง 1 ไมมีสัญญาณ 
3 บุคา 1 มีสัญญาณ 
4 ดอนเมอืง 0 - 
5 นาหวา 1 ไมมีสัญญาณ 
6 ซับกระสังข 0 - 
7 ลาดใหญ 1 ไมมีสัญญาณ 
8 ปางโก 0 - 
9 ซับพยุง 1 มีสัญญาณ 
10 สุขสําราญ 1 ไมมีสัญญาณ 
11 ผาแดง 0 - 
12 ผาชมภ ู 2 มีสัญญาณ 1 

ไมมีสัญญาณ 1 
13 หนองปรือ 1 ไมมีสัญญาณ 
14 เด่ินพัฒนา 0 - 
15 เลิศมงคล 2 มีสัญญาณ 1 

ไมมีสัญญาณ 1 
16 ลาดอุดม 0 - 

 
ที่มา :แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2557-2559) องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม 
 
 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 
 (1)  เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและครัวเรือนในพื้นที่
ศึกษาของโครงการ และทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนท่ีมีตอโครงการ  
 (2)   เพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
กรณีที่มีการพัฒนาโครงการ 
 (3)   เพื่อจัดทําขอเสนอมาตรการในการปองกัน แกไข และบรรเทาผลกระทบทางสังคมท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ตลอดจนกําหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบ 
 
 2) วิธีการศึกษา 

  การศึกษาวิเคราะหดานเศรษฐกิจ-สังคมของโครงการโดยทําการศึกษาจากทั้งขอมูลทุติยภูมิ 
และขอมูลปฐมภูมิ ซึ่งมีขอบเขตและวิธีการศึกษาดังนี้ 
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(1)  พ้ืนที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษาไดแก หมูบาน/ชุมชนที่อยูในพื้นที่และใชประโยชนจากปาอนุรักษที่แนว

ระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน รวม 13 หมูบาน จําแนกเปน 6 หมูบานในเขตตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ไดแก หมูที่ 4 บานทาพลู หมูที่ 5 บานเขาวง หมูที่ 6 บานซับดินดําหมูที่ 7 บานลําน้ําขาว หมู
ที่ 9 บานลําน้ําออย และหมูที่ 10 บานหนองกระทิง และ อีก 7 หมูบานในเขตตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา ไดแก หมูที่ 2 บานหนองแวง หมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 7 บานลาดใหญหมูที่ 8 บาน
ปางโกสามัคคี หมูที่ 9 บานซับพยุง หมูที่ 12 บานผาชมภู และหมูที่ 15 บานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 3.4.1-1 แสดงหมูบาน/ชุมชน บริเวณพื้นที่ศึกษา) 

(2) การศึกษาและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 
 ศึกษารวบรวมขอมูลทุติยภูมิ  โดยรวบรวมขอมูลจากแผนที่ภูมิประเทศ แผนท่ี

ปกครอง และแผนที่โครงการ ขอมูลสถิติประชากร จํานวนบานเรือนและขอมูลพื้นฐานของชุมชน จากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช.2ค) ป 2556 จากศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท 
กรมพัฒนาชุมชน มีขอมูลท่ีจะทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพเศรษฐกิจสังคมระดับชุมชนไดแก 

• ขนาดของชุมชนและโครงสรางดานประชากร 

• ขอมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน (อาทิ กิจกรรมการผลิต /โครงสรางทาง
เศรษฐกิจ ภาวะการมีงานทํา และฐานะทางเศรษฐกิจโดยรวมของคนในชุมชน 
ฯลฯ)  

• การนับถือศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทองถิ่น 

• วิถีชีวิตของคนในชุมชน ประวัติความเปนมา ภูมิปญญาพื้นบาน ความสัมพันธ
ของคนในชุมชน ลักษณะเดนและเอกลักษณของชุมชน 

• องคกร/สถาบันในชุมชน และหนวยงานหรือองคกรที่มีบทบาทในชุมชนทองถิน่ 

• สภาพแวดลอมของชุมชน และโครงสรางพื้นฐาน รวมทั้งการดูแลและบริหาร
จัดการ 

• ปญหาดานเศรษฐกิจสังคม รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
การเขาถึงบริการพ้ืนฐานดานตางๆ ของคนในชุมชน  

• ระดับการพัฒนาของชุมชน 
(3) การสํารวจขอมูลในภาคสนาม 

ศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนและครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ 
รวบรวมความคิดเห็นและทัศนคติของคนในชุมชน ประเด็นหลักท่ีทําการรวบรวม ไดแก  การรับรูขอมูล
เกี่ยวกับโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม) ความคิดเห็นตอการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในระยะที่ผานมา การรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ และการคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  รวมทั้งขอเสนอแนะในการจัดการกับ
ผลกระทบ เปนตน ในการรวบรวมและศึกษาวิเคราะหดังกลาวใชวิธีสอบถามสัมภาษณผูนําชุมชน/ผูมีบทบาท
สําคัญในชุมชนหรือทองถิ่น และหัวหนาครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนที่ไดจากการสุมตัวอยาง  โดยมี
ขั้นตอนและวิธีการศึกษาดังนี้ 
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รูปที่ 3.4.1-1  แสดงหมูบาน/ชุมชนบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
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(3.1) ตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางสําหรับการสํารวจเศรษฐกิจ-สังคมครอบคลุมผูนํา

ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ศึกษาของโครงการ ประกอบดวย  

• กลุมผูใหขอมูลสําคัญ/ผูนําชุมชน กําหนดใหทําการสัมภาษณผูใหขอมูล
สําคัญ/ผูนําชุมชน 13 หมูบาน  หมูบานละ 1 ตัวอยาง (ผูใหญบาน หรือกรรมการหมูบาน)    

• กลุมครัวเรือนที่อาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา ไดแก ไดแก ครัวเรือนที่อาศัยอยู
ในพื้นที่ศึกษาจํานวน 2,092 ครัวเรือน จาก  13 หมูบาน ดังแสดงในตารางที่ 3.4.1.-1 (มีสมาชิกในหมูบานใช
ประโยชนจากปาอนุรักษที่แนวระบบโครงขายไฟฟาของโครงการพาดผาน)  เปนมวลประชากรที่มีหนวย
จํากัด (Finite Population)  จึงทําการเลือกกลุมตัวอยาง ตามหลักทฤษฎีความนาจะเปน (Probability 
Sampling) คือ การเลือกตัวอยางอยางมีหลักเกณฑและหลักประกันวา หนวยตางๆ ที่ประกอบเปนมวล
ประชากรจะมีโอกาสถูกเลือกเขามาเปนหนวยหนึ่งในกลุมตัวอยางเทาเทียมกัน   และมีการกําหนดขนาดของ
กลุมตัวอยางที่เหมาะสม  

        ในการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง จึงไดใชวิธีการคํานวณตามสูตรในกรณีที่
มวลประชากรเปน Finite population  โดยยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนระหวางคาที่แทจริงกับคาประมาณ 
(Sampling error) ไมเกินรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น (Level of confidence) เทากับรอยละ 95   เมื่อ
พิจารณาจากลักษณะของมวลประชากร และเงื่อนไขดังกลาว จึงใชสูตรการกําหนดขนาดตัวอยางอยางงาย 
(Parel และคณะ , 1973)  คือ 
         

n  =    NZ2 P(1-P) 

       ND2+Z2 P(1-P) 

   
  เม่ือ  Z คือ คาคะแนนมาตรฐาน หรือคาแจกแจงการกระจายแบบโคงปกติเพื่อใชในการสุม

ตัวอยาง   ซึ่งในท่ีนี้กําหนดใหมีความเชื่อมั่นเทากับรอยละ 95 ของพื้นที่ใตโคง 
ดังนั้นคา Z จึงมีคาเทากับ 1.96  

    N คือ จํานวนครัวเรือนประชากรท้ังหมด ซึ่งมีทั้งหมด 2,092 ครัวเรือน  
    n คือ จํานวนตัวอยางหรือขนาดของกลุมตัวอยาง 
    D คือ คาความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดที่ยอมใหเกิดได  ในที่นี้กําหนดใหมี

ความคลาดเคล่ือนไดไมเกินรอยละ 5 ทําให D มีคาเทากับ 0.05 
 สําหรับคา P คือสัดสวนของประชากร (Population Proportion) ในที่นี้กําหนดให P เทากับ 0.50  

ซึ่งเปนคา P ที่ทําให P( 1 - P ) มีคาสูงสุด  และชวยใหทราบขนาดของกลุมตัวอยางที่
ใหญที่สุด   [ตัวแปรเชิงคุณภาพที่สนใจมีหลายตัวแปร เชน การใชประโยชน/ไมใช
ประโยชนจากปาฯ   การรับทราบขอมูลโครงการ  ความคิดเห็นตอผลกระทบในระยะ
ตางๆของโครงการ (มีผลกระทบ/ไมมีผลกระทบ)  และความคิดเห็นตอการพัฒนา
โครงการ (เห็นดวย/ไมเห็นดวย)  เปนตน] 
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เมื่อแทนคาสูตรแลว ทําใหไดจํานวนตัวอยางจากการคํานวณ เทากับ 324.6 
ตัวอยาง  จึงกําหนดใหทําการสุมตัวอยางจํานวน  330 ตัวอยาง  กระจายตามสัดสวนจํานวนครัวเรือนในแต
ละหมูบานดังแสดงในตารางที่ 3.4.1.-1 อยางไรก็ตามในการสํารวจขอมูลจริงในภาคสนาม ไดทําการรวบรวม
ขอมูลรวมทั้งส้ิน 341 ตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 3.4.1.-1 ในการสุมครัวเรือนตัวอยางตามจํานวนที่คํานวณ
ได ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic  sampling) โดยสุมตัวอยางทุกหลังที่ 6 ตามหมายเลขบาน
ที่กํากับบนภาพถายทางอากาศของแตหลังคาเรือนจนไดครบตามจํานวนที่ตองการ     

 
ตารางที่ 3.4.1-1 แสดงจํานวนครัวเรือนและประชากรในพ้ืนที่ศึกษา 

หมูบานในพ้ืนท่ีศึกษา 
จํานวน จํานวนประชากร 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
    

- หมูท่ี 4 บานทาพลู 196 309 291 600 
- หมูท่ี 5 บานเขาวง 72 95 101 196 
- หมูท่ี 6 บานซับดินดํา 215 268 281 549 
- หมูท่ี 7 บานลําน้ําขาว 150 183 176 359 
- หมูท่ี 9 บานลําน้ําออย 133 176 221 397 
- หมูท่ี 10 บานหนองกระทิง 120 218 169 387 

ต. ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
    

- หมูท่ี 2 บานหนองแวง 324 491 482 973 
- หมูท่ี 6 บานซับกระสังข 190 287 250 537 
- หมูท่ี 7 บานลาดใหญ 154 209 206 415 

- หมูท่ี 8 บานปางโก 240 382 361 743 

- หมูท่ี 9 บานซับพยุง 86 146 139 285 
- หมูท่ี 12 บานผาชมภู 87 131 114 245 
- หมูท่ี 15 บานเลิศมงคล 125 210 209 419 

รวมท้ังหมด 2,092 3,105 3,000 6,105 
ที่มา : ขอมูลพ้ืนฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
         และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมอืง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
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ตารางที่ 3.4.1-2 จํานวนประชากรครัวเรือน  และจํานวนตัวอยางในการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจสังคม 

หมูบานในพ้ืนท่ีศึกษา 
จํานวน จํานวนตัวอยาง  

ครัวเรือน/1 จากการคํานวณ  สํารวจจริง  

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี       

- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 30.9 32 

- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 11.4 12 

- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 33.9 35 

- หมูที่ 7 บานลํานํ้าขาว 150 23.7 24 

- หมูที่ 9 บานลํานํ้าออย 133 21.0 22 

- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 18.9 20 

ต. ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา   
 

  

- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 51.1 53 

- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 30.0 31 

- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 24.3 25 

- หมูที่ 8 บานปางโก 240 37.9 39 

- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 13.6 14 

- หมูที่ 12 บานผาชมภู 87 13.7 14 

- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 19.7 20 

รวมท้ังหมด 2,092 330 341 

ที่มา :       1/ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 
 (3.2)   การจัดเตรียมแบบสอบถาม  
   แบบสอบถามผูนําชุมชน 
   การจัดเตรียมแบบสอบถามผูนําชุมชน มีประเด็นสําคัญที่เก็บรวบรวมดังนี้ 

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 
ตําแหนงทางสังคมในชุมชน 

• ขอมูลดานเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมของชุมชน อาทิ  ประชากรใน
ชุมชน  การใชประโยชนที่ดิน สภาพเศรษฐกิจของชุมชน สภาพแวดลอม
ของชุมชนปญหาในชุมชน 

• การรับขอมูลขาวสาร/แหลงขอมูลขาวสารสําคัญ 

• การรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  
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• ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 

• การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   

• ขอเสนอแนะในการจัดการกับผลกระทบ 
แบบสอบถามผูนําชุมชนแสดงในภาคผนวก 3-ช 

     แบบสอบถามตัวแทนครัวเรือน 
     การจัดเตรียมแบบสอบถามสภาพสังคม - เศรษฐกิจระดับครัวเรือน ไดอาศัย

ขอมูล กชช.2ค  และ ขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชน มาประกอบในการจัดทํารางแบบสอบถามและได
นําไปทดสอบในสนามและทําการปรับปรุงเปนแบบสอบถามจริง (ขั้นสุดทาย) โดยในการทดสอบ
แบบสอบถามท่ีใชเปนเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของแบบสอบถาม  รวมถึงความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหา/ขอคําถาม ความครอบคลุมครบถวน
ตามวัตถุประสงคของการศึกษา  รูปแบบของคําถาม  และการจัดเรียงขอคําถาม   โดยไดทดลองนําไปใชกับ
กลุมตัวอยางในพื้นที่ศึกษากอนนําไปใชจริงเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 และไดตรวจสอบวาแบบสอบถาม
ที่รางขึ้นมานั้น ผูถูกถามมีความเขาใจคําถามหรือไม  ภาษาที่ใชในขอคําถามนั้นส่ือความหมายไดตรงกัน
หรือไมและมีขอบกพรองที่ควรแกไขอยางไร    จากนั้นจึงไดทําการปรับปรุงและแกไขใหเหมาะสม ครบถวน 
และถูกตอง กอนนําไปใชในการสอบถามสัมภาษณจริง  โดยมีประเด็นสําคัญที่จะเก็บรวบรวมดังนี้ 

• ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูใหสัมภาษณไดแก เพศ อายุ ศาสนา การศึกษา 
สถานภาพในครัวเรือน อาชีพ 

• ขอมูลดานเศรษฐกิจของครัวเรือน อาทิ การประกอบอาชีพ การมีงานทํา
ของสมาชิกในครัวเรือน รายไดและแหลงรายไดสําคัญ ปญหาทาง
เศรษฐกิจ/การประกอบอาชีพ 

• ความสัมพันธ/ผูกพันกับชุมชน และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชน 

• การรับขอมูลขาวสาร/แหลงขอมูลขาวสารสําคัญ 

• การนับถือศาสนา การศึกษา/เรียนรู ความเชื่อ และบุคคล/องคกรท่ีมี
บทบาทสําคัญตอความคิดความเชื่อ 

• การรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  

• ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 

• การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้น   

• ขอเสนอแนะในการจัดการกับผลกระทบ 
แบบสอบถามผูนําชุมชนแสดงในภาคผนวก 3-ซ 

 (3.3)   การเตรียมบุคลากรผูสัมภาษณ 
      กอนการออกเก็บรวบรวมขอมูลในสนาม ไดจัดใหมีการประชุมชี้แจงขอมูล

โครงการใหเจาหนาที่สัมภาษณไดรับทราบ ชี้แจง และอธิบายซักซอมในสวนของการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ-
สังคม ระดับครัวเรือนอยางละเอียดโดยเนนใหทราบถึงวัตถุประสงคของการศึกษา  และจุดมุงหมายของคําถาม
ตาง ๆ  
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 (3.4) การสํารวจขอมูล 
     ในขั้นตอนการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม ระดับครัวเรือนในแตละวันกอนการ

ออกสํารวจ นักวิจัยและผูชวยนักวิจัยไดชี้แจงใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับพื้นที่สํารวจ และหลังการสํารวจ ไดทํา
การตรวจแบบสอบถามทุกฉบับ แกไขและชี้แจงในกรณีที่พบวามีขอบกพรอง พรอมทั้งลงตําแหนงจุดเก็บ
ตัวอยางลงบนแผนที่  1 ตอ 50,000 (ดังแสดงในรูปที่ 3.4.1-2) 

 (3.5)   การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล  
     การประมวลผลและวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับการ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลเศรษฐกิจ-สังคม ตามแบบสอบถามที่ไดจัดเตรียมขึ้น เมื่องานการสํารวจแลวเสร็จ 
จึงทําการบันทึกขอมูลตามแบบสอบถามลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร รวมทั้งทําการประมวลวิเคราะหผลขอมูล
ออกมาในรูปตาราง 

3) ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ 
(1)  เขตการปกครอง 
  (1.1) เขตการปกครองตามแนวเสนทางของโครงการ 

   โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 มีระยะทาง
ประมาณ 157 กิโลเมตร โดยสถานีไฟฟาแรงสูงอยุธยา 4 ต้ังอยูในทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชื่อมโยงไป
ยังสถานีไฟฟาแรงสูงสีคิ้ว 2 จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้แนวโครงขายไฟฟาของโครงการฯ ชวงกิโลเมตรที่ 
111+498 ถึง กิโลเมตรที่ 111+868 ระยะทางประมาณ 370 เมตร จะพาดผานเขตปาสงวนแหงชาติปาหนองแวง
และปาดงพญาเย็นแปลงที่ 2 (ปาอนุรักษเพิ่มเติม) บริเวณทองที่ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

   (1.2) เขตการปกครองในพ้ืนที่ศึกษา 
      จากการตรวจสอบขอมูลแผนที่ภูมิประเทศ และแผนที่แสดงเขตการปกครอง 
แนวสายสงไฟฟาของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่
ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวา มีหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูในพื้นที่และใชประโยชนจากปาอนุรักษที่แนวระบบโครงขาย
ไฟฟาผานทั้งหมด 13 หมูบาน ประกอบดวยหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูในเขตทองที่ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  6 หมูบาน ไดแก หมูที่ 4 บานทาพลู หมูที่ 5 บานเขาวง หมูที่ 6 บานซับดินดํา หมูที่ 7 บาน
ลําน้ําขาว หมูที่ 9 บานลําน้ําออย และหมูที่ 10 บานหนองกระทิง และอีก 7 หมูบานอยูในเขตพื้นที่ตําบลดอน
เมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ไดแก หมูที่ 2 บานหนองแวง หมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 7 บาน
ลาดใหญ หมูที่ 8 บานปางโกสามัคคี หมูที่ 9 บานซับพยุง หมูที่ 12 บานผาชมภู และหมูที่ 15 บานเลิศมงคล 

(2)  ขอมูลดานประชากรและดานเศรษฐกิจระดับจังหวัด 
(2.1) ขอมูลดานประชากร   

             จากฐานขอมูลประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบวาในป 
พ.ศ.2556 จังหวัดสระบุรีมีประชากรรวมทั้งส้ิน 629,216 คน  จําแนกเปนชาย 311,374 คน และหญิง 
317,842 คน  ความหนาแนนของประชากรเทากับ 176 คนตอตารางกิโลเมตร  และมีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 
241,289 ครัวเรือน  คิดเปนขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2.6 คนตอครัวเรือน  เมื่อพิจารณาสถิติประชากรตาม
ทะเบียนราษฎรในป พ.ศ.2550-2556 ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลง
ของประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป ยกเวนป พ.ศ.2552 ที่มีจํานวนประชากรลดลงรอยละ 1.44 เมื่อ
เปรียบเทียบกับจํานวนประชากรในป 2551 (ตารางที่ 3.4.1-3) 
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รูปที่   3.4.1-2  ตําแหนงสํารวจดานเศรษฐกิจสังคม 
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สวนจังหวัดนครราชสีมา มีจํานวนประชากร ณ ป พ.ศ.2556 รวมท้ังส้ิน 
2,610,164 คน  จําแนกเปนชาย 1,289,861 คน และหญิง 1,320,303 คน  ความหนาแนนของประชากรเทากับ 
127 คนตอตารางกิโลเมตร และมีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 870,650 ครัวเรือน คิดเปนขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 
3.0 คนตอครัวเรือน   เมื่อพิจารณาสถิติประชากรตามทะเบียนราษฎรในป พ.ศ.2550-2556  ของกรมปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย จะเห็นวาการเปลี่ยนแปลงของประชากรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทุกป โดยในป พ.ศ.2555 เปนปที่
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรเพิ่มขึ้นมากที่สุด คิดเปนรอยละ 0.61 (ตารางที่ 3.4.1-4)  
ตารางที่  3.4.1-3  สถิติประชากรจังหวดัสระบุรี ป พ.ศ.2550-2556 

รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จํานวนประชากรจากงานทะเบียน 615,756 621,640 612,707 617,384 620,454 625,689 629,216 
ชาย 305,056 308,263 303,324 305,472 306,986 309,848 311,374 

หญิง 310,700 313,377 309,383 311,912 313,468 315,841 317,842 
ความหนาแนน (คนตอ ตร.กม.)  172 174 172 173 174 175 176 

อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (%) - 0.96 -1.44 0.76 0.50 0.84 0.56 
จํานวนคนเกิด (คน) 9,066 8,698 8,489 8,165 8,724 8,588 8,028 
อัตราการเกิด ตอ 1,000 คน 14.72 13.99 13.85 13.23 14.06 13.73 12.76 
จํานวนคนตาย (คน) 4,456 4,496 4,348 4,693 4,449 4,813 5,183 
อัตราการตาย ตอ 1,000 คน 7.24 7.23 7.10 7.60 7.17 7.69 8.24 
จํานวนคนยายเขา (คน) 43,093 44,262 39,940 40,013 40,116 39,752 35,695 
จํานวนคนยายออก (คน) 37,573 39,274 36,271 35,738 36,227 35,191 35,349 

การยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน 0.90 0.80 0.60 0.69 0.63 0.73 0.05 
จํานวนบาน (หลัง) 207,973 212,904 218,827 224,068 229,498 235,103 241,289 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนบาน (%) - 2.37 2.78 2.39 2.42 2.44 2.63 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยป 2557 
 
 

ตารางท่ี  3.4.1-4 สถิติประชากรจังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ.2550-2556 
รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จํานวนประชากรจากงานทะเบียน 2,552,894 2,565,117 2,571,292 2,582,089 2,585,325 2,601,167 2,610,164 
ชาย 1,264,118 1,269,885 1,272,264 1,277,333 1,278,327 1,286,164 1,289,861 
หญิง 1,288,776 1,295,232 1,299,028 1,304,756 1,306,998 1,315,003 1,320,303 
ความหนาแนน (คนตอ ตร.กม.) 125 125 125 126 126 127 127 
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร (%) - 0.48 0.24 0.42 0.13 0.61 0.35 
จํานวนคนเกิด (คน) 27,935 28,351 27,717 26,733 28,673 28,623 26,922 
อัตราการเกิด ตอ 1,000 คน 10.94 11.05 10.78 10.35 11.09 11.00 10.31 
จํานวนคนตาย (คน) 15,118 15,574 15,358 16,331 16,820 16,554 17,689 
อัตราการตาย ตอ 1,000 คน 5.92 6.07 5.97 6.32 6.51 6.36 6.78 
จํานวนคนยายเขา (คน) 153,345 136,176 130,290 126,387 134,398 125,747 112,826 
จํานวนคนยายออก (คน) 146,971 127,678 121,652 117,959 121,960 111,391 112,632 
การยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน  0.25 0.33 0.34 0.33 0.48 0.55 0.01 
จํานวนบาน (หลัง) 745,209 763,903 782,449 802,134 823,789 846,385 870,650 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนบาน (%) - 2.51 2.43 2.52 2.69 2.74 2.87 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยป 2557 
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สําหรับขอมูลประชากรในพื้นที่ศึกษา ซึ่งอยูในเขตตําบลลําสมพุง อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี   และตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมานั้น จากการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติมดานประชากรในระดับพื้นที่ พบวาในชวงป พ.ศ.2550-2556 ตําบลลําสมพุงมีประชากร
เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยรอยละ 0.47 ซึ่งตํ่ากวาอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในอําเภอมวกเหล็ก ที่มีประชากรเพิ่มขึ้น
โดยเฉล่ียรอยละ 0.86 (ตารางที่ 3.4.1-5) ทั้งนี้ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของประชากรในตําบลลําสมพุงมา
จากจํานวนประชากรที่มีการอพยพยายเขาเปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากขอมูลสถิติในตารางที่ 3.4.1-6 ที่มีการ
ยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน ในชวงป พ.ศ.2550-2556 เทากับ  3.82-4.96   สวนขอมูลประชากรที่ตําบล
ดอนเมือง อําเภอสีคิ้วนั้นพบวามีการเพิ่มของประชากรโดยเฉลี่ยรอยละ 0.58 โดยตัวแปรที่มีผลตอการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในตําบลนี้คือจํานวนประชากรทีมีการอพยพยายเขา ซึ่งจากขอมูลในตารางที่ 3.4.1-7 พบวามีการ
ยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน อยูที่ 5.11-7.73 ในชวงป พ.ศ.2550-2556  

(2.2) ขอมูลดานเศรษฐกิจ 
                  จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ พบวาจังหวัดในพื้นที่ศึกษา ไดแก จังหวัดสระบุรี มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมในป พ.ศ.2555 อยูที่  
201,580 ลานบาท  โดยสาขาการผลิตที่มีมูลคาสูงสุดไดแก สาขาอุตสาหกรรม  ที่มีมูลคา 116,298 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 57.7 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (ตารางที่ 3.4.1-8) สวนจังหวัด
นครราชสีมามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 239,202 ลานบาท และสาขาอุตสาหกรรมมีมูลคาผลิตภัณฑสูงกวา
สาขาอื่นเชนกันคืออยูที่ 69,223 ลานบาท คิดเปนรอยละ 28.9  

       ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม จังหวัดสระบุรี
และนครราชสีมา พบวาอยูที่รอยละ 7.8 และ 13.4 ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 3.4.1-9 

(3)   ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน 
 จากการรวบรวมขอมูลเอกสารและขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556  

(ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย) และขอมูลพื้นฐานจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นของหมูบานในพื้นที่ศึกษา สามารถสรุปลักษณะและสภาพชุมชนในพื้นที่ศึกษาไดดังนี้   

(3.1) ขนาดของหมูบาน 
   หมูบานที่อยูในพื้นที่ศึกษา มีจํานวนครัวเรือนเฉลี่ยหมูบานละ 161 ครัวเรือน 

โดยหมูบานขนาดเล็กท่ีสุด ไดแกบานเขาวง หมู 5  ตําบลลําสมพุง มีจํานวนครัวเรือน 72 ครัวเรือน และหมูบาน
ขนาดใหญที่สุด ไดแกบานหนองแวง หมูที่ 2 ตําบลดอนเมือง มีจํานวนครัวเรือน 324 ครัวเรือน หมูบานขนาด
เล็กท่ีมีครัวเรือนในหมูบานนอยกวา 100 ครัวเรือนมี  3 หมูบาน เปนหมูบานขนาดกลาง คือมีครัวเรือนใน
หมูบานระหวาง 100-150 ครัวเรือน  4 หมูบาน และเปนหมูบานขนาดคอนขางใหญคือมีครัวเรือนในหมูบาน
ระหวาง 151-200 ครัวเรือน 3 หมูบาน และหมูบานขนาดใหญ คือมีครัวเรือนในหมูบานมากกวา 200  ครัวเรือน 
3 หมูบาน  (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4.1-10) 
 



หนา 3 -152 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)         
  

 

ตารางที่ 3.1.4-5 สถิติขอมูลประชากรระดับอําเภอและตําบลในพื้นที่ศึกษา 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 จํานวนประชากร (คน) 

การเปลี่ยนแปลง (%) 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จังหวัดสระบุรี อําเภอมวกเหล็ก อําเภอมวกเหล็ก 44,718 45,005 45,233 45,898 46,643 47,025 47,396 0.86 

  
ตําบลมวกเหล็ก 8,198 8,410 8,421 8,539 8,783 8,926 9,033 1.46 

    ตําบลมิตรภาพ 6,692 6,615 6,594 6,774 6,907 6,807 6,792 0.21 

    ตําบลหนองยางเสือ 6,609 6,671 6,748 6,832 6,913 6,991 7,075 1.01 

    ตําบลลําสมพุง 4,435 4,425 4,434 4,483 4,549 4,556 4,581 0.47 

    ตําบลลําพญากลาง 11,594 11,667 11,766 11,888 12,017 12,189 12,301 0.87 

    ตําบลซับสนุน 7,190 7,217 7,270 7,382 7,474 7,556 7,614 0.84 

จังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีคิ้ว อําเภอสีคิ้ว 94,246 95,048 83,228 83,647 83,883 84,583 85,078 -1.39 

  
ตําบลสีคิ้ว 6,167 6,297 6,362 6,371 6,352 6,394 6,377 0.49 

    ตําบลบานหัน 4,698 4,705 4,682 4,673 4,654 4,678 4,655 -0.13 

    ตําบลกฤษณา 6,665 6,765 6,826 6,881 6,913 6,963 7,047 0.82 

    ตําบลลาดบัวขาว 14,978 15,011 15,039 15,025 15,018 15,084 15,111 0.13 

    ตําบลหนองหญาขาว 9,075 9,162 9,263 9,346 9,426 9,592 9,668 0.93 

    ตําบลกุดนอย 7,513 7,522 7,521 7,552 7,563 7,594 7,617 0.20 

    ตําบลหนองน้ําใส 12,107 12,250 12,348 12,447 12,571 12,744 12,903 0.94 

    ตําบลวังโรงใหญ 7,631 7,655 7,731 7,782 7,812 7,873 7,964 0.62 

    ตําบลมิตรภาพ 6,950 7,004 7,076 7,201 7,238 7,324 7,363 0.85 

    ตําบลคลองไผ 5,197 5,239 5,285 5,337 5,410 5,507 5,575 1.04 

    ตําบลดอนเมือง 7,046 7,167 7,180 7,209 7,227 7,238 7,331 0.58 

    ตําบลหนองบัวนอย 6,219 6,271 6,263 6,270 6,270 6,336 6,370 0.35 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2557 



หนา 3 -153 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)         
  

 

ตารางที่ 3.1.4-6  สถิติขอมูลประชากรตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี   
รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จํานวนประชากรจากงานทะเบียน 4,435 4,425 4,434 4,483 4,549 4,556 4,581 
ชาย 2,217 2,213 2,220 2,253 2,296 2,296 2,310 
หญิง 2,218 2,212 2,214 2,230 2,253 2,260 2,271 
พื้นที่ (ตร.กม.) 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 67.2 
ความหนาแนน (คน/ตร.กม.) 66.00 65.85 65.98 66.71 67.69 67.80 68.17 
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร 0.40 0.23 0.20 1.11 1.47 0.15 0.55 
จํานวนคนเกิด (คน) 2 2 - - - 1 - 
อัตราการเกิด ตอ 1,000 คน 0.45 0.45 - - - 0.22 - 
จํานวนคนตาย (คน) 21 20 18 26 28 37 20 
อัตราการตาย ตอ 1,000 คน 4.74 4.52 4.06 5.80 6.16 8.12 4.37 
อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติตอ 100 คน 0.43 0.41 0.41 0.58 0.62 0.79 0.44 
จํานวนคนยายเขา (คน) 257 219 243 225 283 231 222 
จํานวนคนยายออก (คน) 239 190 209 157 156 194 175 
การยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน 4.96 4.09 4.52 3.82 4.39 4.25 3.97 
จํานวนบาน (หลัง) 1,515 1,547 1,585 1,622 1,650 1,620 1,659 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนบาน 2.02 2.11 2.46 2.33 1.73 1.82 2.41 

ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th   และ http://www.lamsomphung.go.th 
 
 
 
 
 

 



หนา 3 -154 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)         
  

 

ตารางที่ 3.1.4-7  สถิติขอมูลประชากรตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
รายการ 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 

จํานวนประชากรจากงานทะเบียน 7,046 7,167 7,180 7,209 7,227 7,238 7,331 
ชาย 3,594 3,651 3,672 3,680 3,697 3,724 3,765 
หญิง 3,452 3,516 3,508 3,529 3,530 3,514 3,566 
พื้นที่ (ตร.กม.) 123 123 123 123 123 123 123 
ความหนาแนน (คน/ตร.กม.) 57.28 58.27 58.37 58.61 58.76 58.85 59.60 
อัตราการเปลี่ยนแปลงประชากร 0.22 1.72 0.18 0.40 0.25 0.15 1.28 
จํานวนคนเกิด (คน) 6 - 1 - 2 1 - 
อัตราการเกิด ตอ 1,000 คน 0.85 - 0.14 - 0.28 0.14 - 
จํานวนคนตาย (คน) 41 34 30 53 44 44 33 
อัตราการตาย ตอ 1,000 คน 5.82 4.74 4.18 7.35 6.09 6.08 4.50 
อัตราการเพิ่มตามธรรมชาติตอ 100 คน 0.50 0.47 0.40 0.74 0.58 0.59 0.45 
จํานวนคนยายเขา (คน) 396 468 385 364 393 279 349 
จํานวนคนยายออก (คน) 278 305 333 286 287 232 200 
การยายถิ่นสุทธิตอประชากร 100 คน 6.74 7.73 7.18 6.50 6.80 5.11 5.49 
จํานวนบาน (หลัง) 2,140 2,179 2,233 2,284 2,341 2,384 2,419 
อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนบาน 3.18 1.82 2.48 2.28 2.50 1.84 1.47 

 
ที่มา : http://stat.bora.dopa.go.th 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 3 -155 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)         
  

 

ตารางที่ 3.1.4-8 ผลิตภัณฑมวลรวม ณ ป 2555 

สาขาการผลิต 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวม (ลานบาท) 

ระดับประเทศ สระบุรี นครราชสีมา 
กรุงเทพและ
ปริมณฑล 

ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออก 
ภาค

ตะวันตก 
ภาคเหนือ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคใต 

ภาคเกษตร 1,381,429 12,747 48,351 52,514 65,647 166,118 92,444 334,321 298,326 342,060 

1.เกษตรกรรม การลาสัตวและการปาไม 1,279,457 12,463 47,972 34,244 64,476 150,777 86,650 329,350 292,928 291,031 
2.การประมง 101,972 284 380 18,270 1,170 15,340 5,794 4,971 5,398 51,029 
ภาคนอกเกษตร 10,869,982 188,833 190,851 5,347,026 642,603 2,042,944 343,168 731,006 982,975 780,262 

1.การทําเหมืองแรและเหมืองหิน 448,620 7,738 1,796 1,897 10,166 320,598 7,233 53,227 13,294 42,205 
2.อุตสาหกรรม 3,557,321 116,298 69,223 1,411,270 389,559 1,080,200 117,292 156,046 260,856 142,098 
3.การไฟฟา แกส และการประปา 328,512 17,545 6,025 90,490 28,366 104,089 39,750 19,891 21,328 24,598 
4.การกอสราง 339,052 4,753 14,418 116,276 20,225 37,014 15,032 46,750 63,211 40,544 
5.การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน
ยนต จักรยานยนต 

1,769,246 16,502 27,136 1,086,948 68,898 196,172 39,756 121,401 134,201 121,870 

ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน           
6.โรงแรมและภัตตาคาร 408,869 478 3,174 261,464 3,526 28,949 9,281 16,023 12,260 77,366 
7.การขนสง สถานที่เก็บสินคาและการ
คมนาคม 

808,013 5,208 8,072 577,444 14,480 61,509 11,179 30,317 36,266 76,819 

8.ตัวกลางทางการเงิน 724,617 3,590 9,944 497,931 16,083 33,420 16,737 50,771 64,964 44,711 
9.บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชาและ
บริการทางธุรกิจ 

830,064 3,872 9,539 552,530 28,415 74,352 17,022 46,691 67,647 43,407 

10.การบริหารราชการและการปองกันประเทศ 
รวมทั้งการประกัน สงัคมภาคบังคับ 

728,603 6,077 15,165 419,592 28,411 52,607 27,445 62,238 75,855 62,455 

11.การศึกษา 500,957 3,417 18,085 84,159 21,133 30,640 28,004 85,867 181,329 69,824 
12.การบริการดานสุขภาพ/สังคม 199,654 2,575 5,066 83,713 8,919 15,784 9,002 29,165 31,832 21,239 

13.การใหบริการดานชุมชน สังคมและบริการ
สวนบุคคลอื่นๆ 

203,831 587 2,376 153,000 3,697 6,246 4,004 9,533 15,542 11,809 

14.ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล 22,623 194 830 10,311 725 1,363 1,432 3,086 4,390 1316.18339 

ผลิตภัณฑมวลรวม 12,251,411 201,580 239,202 5,399,540 708,249 2,209,061 435,612 1,065,326 1,281,302 1,122,322 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)       
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ตารางที่  3.1.4-9  อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวม 
 

ระดับพ้ืนท่ี 

มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมราคาตลาด (หนวย : ลานบาท) 

พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. พ.ศ. 
เฉลี่ย (%) 

2551 2552 2553 2554 2555 

สระบุรี 153,729 172,437 183,049 185,740 201,580 7.8 

นครราชสีมา 155,895 169,927 192,378 211,033 239,202 13.4 

กรุงเทพและปริมณฑล 4,374,200 4,340,669 4,761,813 4,906,278 5,399,540 5.9 

ภาคกลาง 648,651 628,377 686,059 649,653 708,249 2.3 

ภาคตะวันออก 1,792,645 1,692,857 1,934,418 1,982,917 2,209,061 5.8 

ภาคตะวันตก 357,623 371,177 386,964 416,443 465,612 7.5 

ภาคเหนือ 753,880 763,153 860,284 920,039 1,065,327 10.3 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 829,372 938,078 1,054,106 1,143,459 1,281,301 13.6 

ภาคใต 910,288 865,094 1,050,780 1,170,039 1,122,322 5.8 

ท้ังประเทศ 9,666,659 9,599,405 10,734,424 11,188,828 12,251,412 6.7 

อัตราการเปลี่ยนแปลง   -0.7 11.8 4.2 9.2 8.0 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

 
 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)   
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)       
  

หนา 3-157 

ตารางที่   3.4.1-10  แสดงจํานวนครัวเรือนประชากร และขนาดของหมูบานในพ้ืนที่ศึกษา 

หมูบานในพ้ืนท่ีศึกษา จํานวน จํานวนประชากร ขนาดครัวเรือน ขนาดหมูบาน 

    ครัวเรือน ชาย หญิง รวม คน/ครัวเรือน   

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี             

- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 309 291 600 3.04 คอนขางใหญ 

- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 95 101 196 2.72 ขนาดเล็ก 

- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 268 281 549 2.55 ขนาดใหญ 

- หมูที่ 7 บานลํานํ้าขาว 150 183 176 359 2.39 ขนาดกลาง 

- หมูที่ 9 บานลํานํ้าออย 133 176 221 397 2.98 ขนาดกลาง 

- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 218 169 387 3.23 ขนาดกลาง 

ต. ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา             

- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 491 482 973 3.00 ขนาดใหญ 

- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 287 250 537 2.83 คอนขางใหญ 

- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 209 206 415 2.69 คอนขางใหญ 

- หมูที่ 8 บานปางโก 240 382 361 743 3.10 ขนาดใหญ 

- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 146 139 285 3.31 ขนาดเล็ก 

- หมูที่ 12 บานผาชมภู 87 131 114 245 2.82 ขนาดเล็ก 

- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 210 209 419 3.35 ขนาดกลาง 

รวมทั้งหมด 2,092 3,105 3,000 6,105 2.92   

ขนาดเฉลี่ย/หมูบาน 161 239 231 470     

สัดสวนประชากร (รอยละ)   50.9 49.1       

ที่มา : ขอมูลพ้ืนฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมอืง อําเภอสีคิว้  จังหวัดนครราชสีมา 
หมายเหตุ :  ขนาดหมูบานหรือชุมชน 
 

ขนาดหมูบาน/ชุมชน จํานวน(ครัวเรือน) 

หมูบานหรือชุมชนขนาดเล็ก (S) 
 

นอยกวา 100 ครัวเรือน 
 

หมูบานหรือชุมชนขนาดกลาง (M) 
 

100-150 ครัวเรือน 
 

หมูบานหรือชุมชนขนาดคอนขางใหญ (L) 151-200 ครัวเรือน 
 

หมูบานหรือชุมชนขนาดใหญ (XL) 200 ครัวเรือนข้ึนไป 
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(3.2) จํานวนครัวเรอืนและขนาดของครัวเรือน 
         ครัวเรือนทั้งหมดของหมูบานที่ทําการศึกษา มีจํานวนรวมกัน 2,092 

ครัวเรือน  โดยมีจํานวนประชากรรวม 6,105  คน  จําแนกเปนประชากรเพศชาย 3,105 คน คิดเปนรอยละ 
50.9 และเปนเพศหญิง จํานวน 3,000  คน คิดเปนรอยละ 49.1 ของประชากรทั้งหมด  โดยมีจํานวน
ประชากรเฉลี่ย 470 คน/หมูบาน และมีขนาดของครัวเรือน เฉลี่ยประมาณ 2.92 คน/ครัวเรือน ซึ่งจัดเปน
ครัวเรือนขนาดเล็ก (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4.1-10) 

(3.3) บริการสาธารณะในตําบล 
การบริการสาธารณะพื้นฐานในหมูบานและในตําบลที่อยูในพื้นที่ศึกษา ตําบล

ลําสมพุง  มีโรงเรียนในสังกัด  สปช.4 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหงวัด/สํานักสงฆ 15  แหง มีสถานบริการ
สาธารณสุข  2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุงและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปง
ไทร และ มีลานกีฬา 1 แหง สวนตําบลดอนเมือง  มีโรงเรียนในสังกัด สปช. 6  แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง
ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 1 แหง  วัด/สํานักสงฆ 12  แหง มีสถานบริการสาธารณสุข 1  แหง ไดแก  สถานี
อนามัยบานหนองแวง 

(3.4) แหลงน้ํากิน-น้ําใช 
        จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556  แหลงน้ํากิน-น้ําใชของ

ครัวเรือน คือ น้ําประปา บอน้ําต้ืน และ บอบาดาล โดยทุกหมูบานมีน้ําประปาใช สําหรับจํานวนบอน้ําต้ืนที่ใช
การไดมีจํานวน  77 บอ  เปนบอน้ําต้ืนสวนตัว 60 บอ  และบอน้ําต้ืนสาธารณะ 17 บอ และบอน้ําบาดาลที่ใชการ
ไดมี 33 บอ เปนบอน้ําบาดาลสวนตัว 8 บอและบอน้ําบาดาลสาธารณะ 25 บอ สวนความเพียงพอของน้ํากิน- 
น้ําใชในครัวเรือน พบวา ครัวเรือนทั้งหมดมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอตลอดป   (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 
3.4.1-11) 

(3.5) การไดรับบรกิารโครงสรางพ้ืนฐานของครัวเรือน 
ทุกครัวเรือนในหมูบานมีบริการพื้นฐานในหมูบาน ประเภท ไฟฟา ประปา 

โทรศัพท ครบทุกหลังคาเรือนสวนปญหาบริการดานโครงสรางพื้นฐานในหมูบาน  พบวา หมูบานที่อยูในพื้นที่
ตําบลดอนเมืองและตําบลลําสมพุงมีปญหาเกี่ยวกับน้ําเพื่อการเกษตรในหมูบานในระดับนอยถึงระดับปานกลาง 
และมีปญหาถนนในพื้นที่ตําบลดอนเมืองในระดับปานกลางถึงคอนขางมาก (รายละเอียดแสดงในตารางที่  
3.4.1-12) 

(3.6) ที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน และการครอบครองที่ดนิ  
         หมูบานที่อยูในพื้นที่ศึกษา มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 3,652 ไร/หมูบาน โดย

หมูบานที่มีพื้นที่มากท่ีสุด ไดแก บานปางโก หมูที่ 8 ตําบลดอนเมือง มีพื้นที่ 13,385 ไร สวนหมูบานที่มีพื้นที่
นอยที่สุด ไดแก บานผาชมภู หมูที่ 12 ตําบลดอนเมือง  มีพื้นที่ 900 ไร หนังสือ/เอกสารแสดงสิทธ์ิการ
ครอบครองที่ดินสวนใหญในแตละหมูบาน เปน ส.ป.ก.4-01  สําหรับการใชประโยชนที่ดินสวนใหญในตําบลลําสม
พุง เปนพื้นที่ทําไรออย มันสําปะหลังขาวโพด พืชผักผลไม  พื้นที่เลี้ยงโคนม โคเนื้อ  แพะ  หมู และเลี้ยงไก สวน
หมูบานในตําบลดอนเมืองมีการใชประโยชนที่ดินเพื่อทํานา ทําไรออย  มันสําปะหลัง  ขาวโพด และเลี้ยงโคเนื้อ 
ในดานการถือครองที่ดินของครัวเรือน พบวา มี 152 ครัวเรือนที่ไมมีที่ดินทํากินเปนของตัวเองคิดเปนรอยละ 7.3  
(รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4.1-13)  
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ตารางที่ 3.4.1-11  แหลงน้ํากิน-น้ําใชของหมูบานในพื้นที่ศึกษา 

หมูบานในพื้นที่ศึกษา 
จํานวน1/ บอน้ําตื้น (บอ) 2/ บอบาดาล (บอ) 2/ มีน้ํา 2/ 

น้ําสะอาดบริโภค
เพียงพอตลอดป 2/ 

น้ําใชเพียงพอ
ตลอดป2/ 

ครัวเรือน 
สวนตัว 

ใชการ
ได 

สาธารณะ 
ใชการ
ได 

สวนตัว 
ใชการ
ได 

สาธารณะ 
ใชการ
ได 

ประปา
ใช 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี                             
- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 1 0 0 0 0 0 0 0 มี 196 100.00 196 100.00 
- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 1 1 2 1 0 0 3 3 มี 72 100.00 72 100.00 
- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 0 0 0 0 0 0 2 2 มี 215 100.00 215 100.00 
- หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว 150 20 20 0 0 0 0 1 1 มี 150 100.00 150 100.00 
- หมูที่ 9 บานลําน้ําออย 133 2 2 0 0 0 0 4 4 มี 133 100.00 133 100.00 
- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 2 2 1 1 2 2 3 2 มี 120 100.00 120 100.00 
ต. ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา                             
- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 40 35 2 2 0 0 0 0 มี 324 100.00 324 100.00 
- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 0 0 4 3 2 2 7 4 มี 190 100.00 190 100.00 
- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 0 0 2 1 0 0 3 2 มี 154 100.00 154 100.00 
- หมูที่ 8 บานปางโก 240 85 0 3 2 2 2 6 4 มี 240 100.00 240 100.00 
- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 0 0 0 0 0 0 1 1 มี 86 100.00 86 100.00 
- หมูที่ 12 บานผาชมภู 87 0 0 3 3 0 0 0 0 มี 87 100.00 87 100.00 
- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 0 0 4 4 2 2 3 2 มี 125 100.00 125 100.00 

รวมทั้งหมด 2,092 151 60 21 17 8 8 33 25   2,092 1,300 2,092 1,290 

ที่มา : 1/ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
  2/ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556 ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่  3.4.1-12  การไดรบับรกิารโครงสรางพื้นฐานของครวัเรือน 

หมูบานในพื้นที่ศึกษา 
 

จํานวน1/ บริการพื้นฐาน 2/ ปญหาบริการดานโครงสรางพื้นฐานในหมูบาน 2/ 

ครัวเรือน 
ไฟฟา ประปา โทรศัพท ถนน น้ําดื่ม น้ําใช 

น้ําเพื่อ
การเกษตร 

ไฟฟา 
การ

ติดตอสื่อสาร 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี                     

- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 ครบ ครบ ไมครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา นอย ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา นอย ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ปานกลาง ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว 150 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา นอย ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 9 บานลําน้ําออย 133 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

ต. ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา                     

- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 ครบ ครบ ครบ คอนขางมาก ไมมีปญหา ไมมีปญหา ปานกลาง ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 ครบ ครบ ครบ คอนขางมาก ไมมีปญหา ไมมีปญหา ปานกลาง ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 ครบ ครบ ครบ คอนขางมาก ไมมีปญหา ไมมีปญหา นอย ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 8 บานปางโก 240 ครบ ครบ ครบ ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ปานกลาง ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 ครบ ครบ ครบ ปานกลาง ไมมีปญหา ไมมีปญหา นอย ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 12 บานผาชมภู 87 ครบ ครบ ครบ คอนขางมาก ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 ครบ ครบ ครบ มาก ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา ไมมีปญหา 

ที่มา : 1/ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีและองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 
   2/ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556 ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ตารางที่ 3.4.1-13 แสดงที่ดินของหมูบาน ประเภทของเอกสารสิทธิ์และการมีที่ดินทํากนิของครัวเรือน 
ในหมูบานในพ้ืนที่ศึกษา 

หมูบานในพื้นทีศึ่กษา จํานวน1/ พื้นที่ทั้งหมด2/ เอกสารแสดง การถือครองที่ดิน 2/ 

    ครัวเรือน ของหมูบาน (ไร) สิทธ์ิในพื้นที่2/ มีที่ดินทํากิน ไมมีที่ดินทาํกิน 

          (สวนใหญ)  เปนของตนเอง เปนของตนเอง 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี           

- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 1,443 ส.ป.ก.4-01 127 69 

- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 2,000 ส.ป.ก.4-01 55 17 

- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 2,000 ส.ป.ก.4-01 202 13 

- หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว 150 4,500 ส.ป.ก.4-01 135 15 

- หมูที่ 9 บานลําน้ําออย 133 1,047 ส.ป.ก.4-01 133 0 

- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 2,800 ส.ป.ก.4-01 120 0 

ต. ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา       
- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 12,800 ส.ป.ก.4-01 321 3 

- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 1,400 ส.ป.ก.4-01 188 2 

- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 1,500 ส.ป.ก.4-01 154 0 

- หมูที่ 8 บานปางโก 240 13,385 ส.ป.ก.4-01 216 24 

- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 2,500 ส.ป.ก.4-01 85 1 

- หมูที่ 12 บานผาชมภ ู 87 900 ไมมเีอกสารสิทธ์ิ 87 0 

- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 1,200 ส.ป.ก.4-01 117 8 

รวม 2,092 47,475   1,940 152 

      พ.ท.เฉล่ีย 3,652 ไร/หมูบาน   (รอยละ 92.7) ( รอยละ 7.3) 

ท่ีมา : 1/ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
          และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

  2/ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556 ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 

 
 

(3.7) การถือครองที่ดินการประกอบอาชีพของครัวเรอืน 
           หมูบานที่อยูในพื้นที่ศึกษามีพื้นทําการเกษตร 22,610 ไร มีครัวเรือนที่
ประกอบอาชีพเกษตร 1,575ครัวเรือน (รอยละ 75.3  ของครัวเรือนทั้งหมด) มีพื้นที่ทําการเกษตรเฉล่ีย 10.8 ไร/
ครัวเรือนที่ทําการเกษตร (รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.4.1-14) 
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ตารางที่ 3.4.1.14 แสดงการประกอบอาชีพของครัวเรือนพ้ืนที่ทําการเกษตรของครัวเรือนเกษตรใน 
                             หมูบานในพ้ืนที่ศึกษา 

 
 
 
 
 
  

หมูบานในพื้นทีศึ่กษา 
 

จํานวน1/ 
ครัวเรือน 

พื้นที่ทํา
การเกษตร 2/ 
ของหมูบาน 

(ไร) 

พื้นที่ทําการเกษตร
เฉล่ีย 2/ 

การประกอบอาชีพของ
ครัวเรือน 2/ 

(ไร/ครัวเรือนทาํ
การเกษตร) 

ทํา
การเกษตร 

รับจาง/
อื่นๆ 

ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร ี
     

- หมูที่ 4 บานทาพลู 196 1,443 7.4 181 15 

- หมูที่ 5 บานเขาวง 72 1,500 26.3 52 20 

- หมูที่ 6 บานซับดินดํา 215 1,500 10.3 175 40 

- หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว 150 4,000 34.2 135 15 

- หมูที่ 9 บานลําน้ําออย 133 1,047 8.2 81 52 

- หมูที่ 10 บานหนองกระทิง 120 2,800 28.0 100 20 

ต. ดอนเมือง อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา 
     

- หมูที่ 2 บานหนองแวง 324 1,250 6.4 244 80 

- หมูที่ 6 บานซับกระสังข 190 1,200 10.9 145 45 

- หมูที่ 7 บานลาดใหญ 154 1,050 8.5 139 15 

- หมูที่ 8 บานปางโก 240 4,300 26.9 212 28 

- หมูที่ 9 บานซับพยุง 86 2,419 41.7 56 30 

- หมูที่ 12 บานผาชมภ ู 87 700 8.5 67 20 

- หมูที่ 15 บานเลิศมงคล 125 1,200 11.4 85 40 

รวม 2,092 24,409 17.6 1,672 420 

    
( รอยละ 
79.9 ) 

( รอยละ 
20.1 ) 

ที่มา : 1/ขอมูลพื้นฐานระดับตําบล กันยายน 2556 จากองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
         และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

   2/ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช.2ค ป 2556 ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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4) ผลการสัมภาษณผูนําชุมชน/ผูใหขอมูลสําคัญ  
 การสัมภาษณผูนําชุมชนท่ีมีวัตถุประสงคที่สําคัญ เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 

สังคม  วัฒนธรรม และสภาพแวดลอมโดยทั่วไปของชุมชน ที่อยูในพื้นที่ศึกษา  และเพื่อสํารวจถึงการรับรูและ
ความคิดเห็นของผูนําชุมชน ในประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น และแนวทางการจัดการกับ
ผลกระทบที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับของชุมชนในทัศนะหรือมุมมองของผูนําชุมชน   โดยขอมูลที่ไดจาก
การสัมภาษณผูนําชุมชนนี้จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการนําไปพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบ และ
การจัดทํามาตรการลดผลกระทบทางลบที่มีความเปนไปได และสอดคลองกับเงื่อนไขดานเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรมของชุมชน 

ทั้งนี้ ในการสัมภาษณผูนําของชุมชน  ไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการ
รวบรวมขอมูล  (แบบสอบถามผูนําชุมชนแสดงในภาคผนวก 3-ช) โดยมีระยะเวลาดําเนินการระหวางวันที่ 
25-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  จํานวนผูนําชุมชนท่ีไดทําการสอบถามสัมภาษณรวมทั้งส้ิน 13  ราย  
ประกอบดวยผูใหญบาน 8 ราย และผูชวยผูใหญบาน 5 ราย  (ดังแสดงในตารางที่ 1 ภาคผนวก 3-ฌ) 
สําหรับผลการสอบถามสัมภาษณโดยละเอียดแสดงในภาคผนวก 3-ฌ ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ได
ดังนี้ 

(1) ขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน  
ชุมชนท่ีไดทําการศึกษา  มีประชากรโดยเฉลี่ยประมาณ  470 คน  โดยสวนใหญเปน

ชุมชนขนาดเล็ก (ประชากร ไมเกิน 500 คน)  รวม 8 ชุมชน  ที่เหลืออีก 5 ชุมชนเปนชุมชนขนาดกลาง 
(ประชากร 501-1,000 คน)   สําหรับขนาดของครัวเรือน ซึ่งพิจารณาจากจํานวนประชากรและครัวเรือน 
ปรากฏวาชุมชนในพื้นที่ศึกษามีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเทากับ 2.9 คนตอครัวเรือน  ซึ่งเปนขนาดครัวเรือนที่
คอนขางเล็ก  

ในดานการอพยพโยกยายถิ่นฐานบานเรือนของสมาชิกในชุมชนนั้น  พบวา มี 2 ชุมชน ที่
สมาชิกท้ังหมดในชุมชนเปนคนด้ังเดิม ไดแก บานซับดิน  และบานผาชมภู  และมี 3 ชุมชนที่สมาชิกสวนใหญใน
ชุมชนเปนผูที่อพยพโยกยายมาจากท่ีอื่น ไดแก  บานเขาวง  และบานลําน้ําออย   สวนชุมชนอื่นๆ ที่เหลือนั้น 
สมาชิกสวนใหญเปนคนด้ังเดิม และมีสวนนอยที่อพยพมาจากท่ีอื่นๆ  ทั้งนี้มีบานทาพลู  เปนชุมชนท่ีมีสมาชิก
ด้ังเดิม และที่อพยพมาใหมในสัดสวนใกลเคียงกัน   (ดังแสดงในตารางที่ 2 ภาคผนวก 3-ฌ) 
   (2)  การใชประโยชนที่ดิน  

พื้นที่สวนใหญของชุมชนเกือบทุกชุมชน ใชประโยชนเปนพื้นที่เกษตรกรรม โดย
เฉพาะที่ชุมชนบานทาพลู มีสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมถึงรอยละ 95 ของพื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน  รวมทั้งบาน
หนองแวง และบานลาดใหญ มีสัดสวนพื้นที่เกษตรกรรมถึงรอยละ 88 และ 87 ของพื้นที่ทั้งหมดของหมูบาน 
ตามลําดับ   นอกจากนี้ชุมชนสวนใหญในพื้นที่ศึกษา ไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนพื้นที่ในรอบ 
3-5 ป ที่ผานมา สวนชุมชนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดานการใชประโยชนที่ดินอยางชัดเจน ไดแก ชุมชนบานซับ
กระสังข โดยเปลี่ยนจากทุงหญาเลี้ยงสัตว เปนพื้นท่ีเกษตรกรรม   (ตารางที่ 3 ภาคผนวก 3-ฌ) 

 (3)  การประกอบอาชีพ และการเปลี่ยนแปลงดานการประกอบอาชีพ 
    อาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพที่มีความสําคัญเปนอันดับ 1 ของเกือบทุกชุมชนในพื้นที่
ศึกษา โดยสมาชิกสวนใหญในชุมชนประกอบอาชีพนี้ โดยเฉพาะชุมชนบานหนองกระทิง ที่ทุกครัวเรือน
ประกอบอาชีพทําการเกษตร  ชุมชนอื่นๆที่เหลือมีสมาชิกในชุมชนประมาณ รอยละ 50-90 ที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  ยกเวนที่ชุมชนบานซับน้ําดํา ที่มีครัวเรือนรับจาง มากเปนอันดับ 1 ดวยสัดสวน รอยละ 47 ของ
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จํานวนครัวเรือนในชุมชน  และที่บานลําน้ําออย  ที่พบวาครัวเรือนสวนใหญ (รอยละ 65) ประกอบอาชีพเลี้ยง
สัตว  ทั้งนี้อาชีพเลี้ยงสัตว เปนอาชีพที่พบในหลายชุมชน นอกจากที่บานลําน้ําออยแลว ยังพบที่บานซับดิน
ดํา บานลําน้ําขาว บานปางโก บานผาชมภู และบานเลิศมงคล  (ตารางที่ 4 ภาคผนวก 3-ฌ) 
      สําหรับอาชีพอื่นๆ ที่พบในพื้นที่ศึกษา นอกเหนือจากอาชีพที่กลาวมาแลว ไดแก อาชีพ 
คาขาย ซึ่งพบที่บานหนองแวง และบานลาดใหญ แตดวยสัดสวนที่ไมมากนัก  

(4) สภาพเศรษฐกิจของคนในชุมชน 
         ครัวเรือนในชุมชนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนคอนขางสูง มี 3 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานซับ
ดินดํา (รายไดเฉลี่ย 95,000 บาทตอเดือน)   ชุมชนบานหนองกระทิง (รายไดเฉลี่ย  60,000  บาทตอเดือน)  
และชุมชนบานซับกระสังข (รายไดเฉลี่ย  40,000 บาทตอเดือน)  ชุมชนอ่ืนๆ ที่เหลือมีรายไดครัวเรือนโดย
เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 10,000 - 25,500 บาทตอเดือน   และเมื่อพิจารณาฐานะทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน
จากสัดสวนของครัวเรือนที่มีรายไดระดับตางๆ  ปรากฏวามีสัดสวนของครัวเรือนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีโดย
เฉลี่ยประมาณ รอยละ 25 ฐานะปานกลาง ประมาณรอยละ 60 และครัวเรือนที่มีฐานะยากจนประมาณ รอยละ 15 
       เมื่อสอบถามถึงความเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจในชุมชนปรากฏวาผูนําจาก 
8 ชุมชน ระบุวามีการเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น  โดยมีเหตุผลที่สําคัญคือ ครัวเรือนในชุมชนมีรายไดจาก
สินคาเกษตรที่มีราคาสูงขึ้น (ดังแสดงในตารางที่ 5 ภาคผนวก 3-ฌ)  

(5) สภาพสังคม ระบบสาธารณูปโภค และสภาพแวดลอมของชุมชน  (ตารางที่ 6 
ภาคผนวก 3-ฌ) 

- ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร  มี 9 ชุมชนที่ผูนําระบุวาจํานวนประชากรใน
ชุมชนเพิ่มขึ้น แตในจํานวนนี้สวนใหญจัดระดับวาเปนการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย  และอีก  4 ชุมชนระบุวาไมมี
การเปลี่ยนแปลงดานประชากร  

- ความสัมพันธของคนในชุมชน  ผูนําชุมชนจาก 9 ชุมชนเห็นวาความสัมพันธ
ของคนในชุมชนดีขึ้น และอีก 4 ชุมชน ระบุวาเหมือนเดิม  

- แหลงจางงาน ผูนําชุมชน 7 รายระบุวามีแหลงการจางงานเพิ่มขึ้น และอีก 6 ราย
เห็นวาเหมือนเดิม  

- รายไดครัวเรือนของคนในชุมชน มีผูนําชุมชน 2 รายจากชุมชนบานหนอง
กระทิง และบานเลิศมงคล ที่ระบุวารายไดครัวเรือนของสมาชิกในชุมชนลดลง  ในขณะที่สวนใหญ คือ ผูนํา
จาก 11 ชุมชนท่ีเหลือ ระบุวาครัวเรือนในชุมชนมีรายไดดีขึ้น อยางไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงมักอยูในระดับ
เพียงเล็กนอย-ปานกลางเทานั้น 

- คาครองชีพ ผูนําชุมชนจาก 5 หมูบานระบุวาคาครองชีพของชาวบานลดลง  โดย
เปนการลดลงในระดับปานกลาง 3 ชุมชน อีก 2 ชุมชนระบุวาลดลงเพียงเล็กนอย  อีก 8 ชุมชนท่ีเหลือ ระบุวา
คาครองชีพเพิ่มขึ้น แตมักเปนการเพิ่มขึ้นในระดับเพียงเล็กนอย 

- ระบบสาธารณูปโภค  ที่ระบุวาดีขึ้น มี 4 ชุมชน โดยเฉพาะบานลําน้ําออยที่ผูนํา
ระบุวามีการเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมาก  ชุมชนท่ีระบุวาระบบสาธารณูปโภคแยลง มี 4 ชุมชน ซึ่งเปน
การแยลดในระดับปานกลางถึงมาก  อีก 5 ชุมชน ระบุวาระบบสาธารณูปโภคในชุมชนเหมือนเดิมหรือไมมี
การเปลี่ยนแปลงใด   
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- สภาพแวดลอม ชุมชนท่ีสภาพแวดลอมดีขึ้น (ตามความเห็นของผูนําชุมชน) มี 3 
ชุมชน ไดแก ชุมชนบานทาพลู บานซับดินดํา และบานลําน้ําออย   สวนที่ระบุวาสภาพแวดลอมแยลงมี 2 
ชุมชน ไดแก ชุมชนบานหนองกระทิง  และบานเลิศมงคล  และอีก 5 ชุมชนที่เหลือนั้นผูนําชุมชนระบุวาไมมี
การเปลี่ยนแปลง/เหมือนเดิม  

(6)  ปญหาในชุมชน  (ตารางที่ 7 ภาคผนวก 3-ฌ) 
- ปญหายาเสพติด มี 1 ชุมชนที่ระบุวามีปญหามาก คือบานทาพลู  สวนที่ระบุวาไมมี

ปญหาเลย ไดแก บานหนองกระทิง และบานปางโก  ชุมชนอื่นๆที่เหลือระบุวามีปญหาระดับนอย  
- การพนัน มี 4 ชุมชน ที่ระบุวาไมมีปญหาดานการพนันเลย ไดแกบานเขาวง บาน

หนองกระทิง บานปางโก และบานเลิศมงคล  ที่เหลือระบุวามีบางเล็กนอย 
- ปญหาลักขโมย ชุมชนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญไมมีปญหาการลักขโมย  สวนที่

พบวามีปญหาบางเล็กนอยมี 3 ชุมชน ไดแก บานทาพลู บานหนองแวง และบานลาดใหญ 
- ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีเพยีง 1 ชุมชน ที่ระบุวามีปญหาเล็กนอย 

คือ ชุมชนบานหนองแวง  ชุมชนอื่นๆที่เหลอืระบุวาไมมีปญหา 
- ความขัดแยงของคนในชุมชน  สวนใหญระบุวาไมมีปญหา สวนที่ระบวุามีปญหา

เล็กนอย มี 4 ชุมชน ไดแก บานทาพลู บานลําน้ําขาว บานหนองแวง และบานเลิศมงคล  
- ปญหาดานไฟฟา  ชุมชนที่ระบุวามีปญหามาก 5 ชุมชน ไดแก บานเขาวง บานลํา

น้ําขาว บานลําน้ําออย  บานหนองกระทิง  และบานซับกระสังข  ที่ระบุวามีปญหาปานกลาง 3  ชุมชน ไดแก 
บานทาพลู บานลาดใหญ และบานผาชมภู อีก 4 ชุมชนระบุวามีปญหานอย  และ 1ชุมชน (ซับพยุง) ไมมี
ปญหาเลย  

- ถนนในชุมชน  มี 3 ชุมชนท่ีระบุวามีปญหาถนนชํารุดเสียหายมาก ไดแก บานลํา
น้ําขาว  บานซับกระสังข และบานปางโก  ชุมชนท่ีมีปญหาปานกลาง มี 3 ชุมชน ไดแก บานเขาวง  บานลํา
น้ําออย  และบาน ลาดใหญ  อีก 1 ชุมชน คือ บานซับดินดํา ระบุวาไมมีปญหา  ที่เหลือ 6 ชุมชน ระบุวามี
ปญหานอย  

- โรคติดตอ/โรคระบาดในชุมชน   มีเพียง 1 ชุมชน ที่ระบุวามีปญหาระดับปานกลาง 
คือบานหนองกระทิง   สวนชุมชนอื่นๆที่เหลือระบุวาไมมีปญหาดังกลาวในชุมชน  

- การบุกรุกพื้นที่ปาไม  ทุกชุมชนในพื้นที่ศึกษาระบุวาไมมีปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไม  
- ปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม  ทุกชุมชนระบุวาไมมีปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม  

(7) กลุม/องคกรในชุมชน 
           กลุมที่พบในทุกชุมชน ไดแก กองทุนหมูบาน  สวนกลุมอื่นๆที่พบในหลายชุมชน 

ไดแก กลุมแมบาน  กลุมอาชีพ  นอกจากนี้ก็มีกลุม ธกส.  กลุมวิสาหกิจชุมชน  กลุม อสม. และ กลุมออม
ทรัพยเพื่อการผลิต  ทั้งนี้มีผูนําจาก 8 ชุมชนระบุวาการดําเนินกิจกรรมของกลุมตางๆเปนไปอยางสม่ําเสมอ  
(ตารางที่ 8 ภาคผนวก 3-ฌ) 

(8) ขอมูลสภาพปาอนุรักษเพ่ิมเติมตามแนวเขตการกอสรางโครงการ 
ผูนําชุมชนเกือบทุกรายใหขอมูลวาสภาพปาคอนขางอุดมสมบูรณ มีเพียงผูนําชุมชน

จากบานลําน้ําออยที่ตอบวาสภาพปามีความอุดมสมบูรณมาก  ในขณะที่ผูนําชุมชนจากบานทาพลูที่ใหขอมูล
วาสภาพปาไมคอยอุดมสมบูรณนัก  ทั้งนี้เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของผืนปาปจจุบันกับใน
อดีตชวง 5-10 ปที่ผานมา ปรากฏวา มีเพียง 1 รายคือผูนําชุมชนจากบานหนองกระทิงที่เห็นวาปาไมมีสภาพ
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เหมือนเดิม สวนผูนํารายอื่นๆ เห็นวามีความอุดมสมบูรณมากขึ้น โดยมีเหตุผลหรือคําอธิบายเพิ่มเติม คือ มี
การดูแลและอนุรักษปาไมอยางจริงจัง  ไมมีการบุกรุกปาเพิ่มเติม  มีกลุม/องคกร/หนวยงานเขามาดูแล 
(ตารางที่ 9 ภาคผนวก 3-ฌ) 

ทั้งนี้ผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษาเกือบทุกราย (ยกเวนที่บานหนองกระทิง) ระบุมีชาวบาน
เขาใชประโยชนในผืนปา ในรปูของการเขาไปหาของปา ไดแก เห็ด หนอไม ผักหวาน และหอย   

(9) การเขารวมกจิกรรมเกี่ยวกบัการดูแลและอนุรักษปาไม 
จากการสอบถามผูนําชุมชนเกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมการดูแลและอนุรักษปาไม  

พบวา มี 3 ชุมชน ที่สมาชิกในชุมชนสนใจเขารวมกิจกรรมมาก ไดแก ชุมชนบานทาพลู บานปางโก และบาน
เลิศมงคล  อีก 4 ชุมชนระบุวามีผูสนใจเขารวมพอสมควร  ไดแก บานซับดินดํา บานลําน้ํ าออย   
บานซับกระสังข และบานผาชมภู  ที่เหลืออีก 6 ชุนชนระบุวามีผูสนใจเขารวมบางแตไมมากนัก  (ตารางที่ 10 
ภาคผนวก 3-ฌ) 
        ทั้งนี้มีกลุม/องคกรที่จัดกิจกรรมในหลายชุมชน ไดแก เครือขาย ปตท.  กลุมอื่นๆ ที่
พบวามีการทํากิจกรรมในแตละชุมชน ไดแก กลุมปาชุมพลบานทาพลู  กลุม รสทป.(บานซับกระสังข)  กลุม
อาสาสมัครประจําหมูบาน(บานปางโก)  กลุมชาวบานซับพยุง  และกลุมนักศึกษา  สําหรับกิจกรรมที่
ดําเนินการในเกือบทุกชุมชน ไดแกการปลูกปา  นอกจากนี้ก็มีกิจกรรมสํารวจและดูแลปา (ที่บานทาพลู บาน
ปางโก  และบานเลิศมงคล)   
       สําหรับประเด็นเกี่ยวกับการชักชวนใหสมาชิกในชุมชนเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล
และอนุรักษปาไมนั้น  ปรากฏวามีผูนําชุมชนที่ระบุวาไดชักชวนชาวบานเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 2 
ราย คือจากบานทาพลู และ บานเลิศมงคล โดยไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากชาวบานมาก   และมี
ผูนําอีก 3 รายจากชุมชนบานซ้ําดินดํา บานหนองกระทิง และบานผาชมภู ระบุวามีการชักชวนชาวบาน
บอยครั้ง และไดรับความรวมมือจากชาวบานมากเชนกัน  

(10)     การรับรูขอมูลเกี่ยวกับโครงการ  
         ผูนําชุมชน 10 ราย จากทั้งหมด 13 ราย ระบุวาไดรับทราบขอมูลโครงการ
พอสมควร  อีก 3 ราย ระบุวาไดรับทราบขอมูลมาบาง โดยแหลงขอมูลขาวสารสําคัญๆ ที่มีการอางถึงมาก 
ไดแก เจาหนาที่ของโครงการ เจาหนาที่บริษัทที่ปรึกษา  จากการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
และจากแผนพับประชาสัมพันธโครงการ ทั้งนี้สวนใหญของผูนําชุมชน มีความเห็นวาขอมูลที่ไดรับทราบมี
ความเหมาะสม และเพียงพอแลว แตมีบางรายเห็นวาควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมดานเนื้อหา ในประเด็น
เกี่ยวกับ รายละเอียดโครงการ  ขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษา ระยะเวลาดําเนินการ  และความชัดเจน
เกี่ยวกับการจายคาชดเชยที่ดินที่ไดรับผลกระทบ  รวมทั้งเนื้อหาที่นําเสนอควรใชภาษาที่เขาใจงาย  
นอกจากนี้มีการเสนอใหทําปายประชาสัมพันธเก่ียวกับรายละเอียดพื้นที่ดําเนินงานโครงการดวย  
     สําหรับประสบการณการเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ที่
โครงการไดจัดใหมีขึ้นนั้น ปรากฏวามีผูนํา 12 รายจากทั้งหมดที่ทําการสํารวจ 13 ราย ตอบวาเคยเขารวม
การประชุม ในฐานะตัวแทน/ผูนําชุมชน และบางรายใหเหตุผลวาตองการทราบขอมูลขาวสารของโครงการ 
(ตารางที่ 11 ภาคผนวก 3-ฌ) 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)    
 

 

หนา 3-167 

(11)    การคาดการณผลกระทบทางลบที่คาดวาจะเกิดขึ้นกรณีมีโครงการ 
(ก) ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

      ระยะกอสราง 
          ผูนําชุมชนในพื้นที่ ศึกษา 12 ราย จากที่ทําการสํารวจทั้งหมด 13 ราย  
มีความเห็นวา จะไมมีผลกระทบเกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะกอสรางของโครงการ โดยบางรายใหเหตุผล
ประกอบเพิ่มเติมวา เนื่องจากชุมชนอยูหางจากแนวเขตพื้นที่โครงการ  ไมมีที่ดินทํากินอยูใกลเคียง แนว
โครงการไมตัดผานบานเรือน  แนวสายสงฯ ไมผานชุมชนอยูอาศัย  ทั้งนี้มีผูนําชุมชนเพียง 1 ราย จากบาน
เลิศมงคลที่ระบุวาจะมีผลกระทบจากการตัดฟนตนไมในเขตพื้นที่ปาอนุรักษ และเสนอแนะใหทําการปลูกปา
ทดแทนตนไมที่ถูกตัดไป  (ตารางที่ 12  ภาคผนวก 3-ฌ)   นอกจากนี้ผูนําชุมชนรายนี้ยังประเมินวาเมื่อมี
การกอสรางโครงการจะสงผลกระทบทําใหถนนในชุมชนชํารุดเสียหายดวย  และมีขอเสนอแนะใหควบคุม
น้ําหนักรถบรรทุกโดยเครงครัด  
         ระยะดําเนินการ 
           ผูนําชุมชนทุกรายในพื้นที่ศึกษาประเมินวาการดําเนินงานโครงการจะไม
กอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  โดยมีเหตุผลสําคัญเชนเดียวกับในระยะกอสรางของโครงการ  

(ข) ผลกระทบตอปาไม ของปา และการเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ปา 
ผูนําชุมชน 7 ราย เห็นวาจะไมมีผลกระทบดานการสูญเสียพื้นที่ปาไมกรณีมีการ

พัฒนาของโครงการ  สวนอีก 6 รายเห็นวาจะมีการสูญเสียพื้นที่ปาไมบางเล็กนอย และมีขอเสนอแนะใหทํา
การปลูกปาทดแทน  สําหรับผลกระทบตอของปาและการเขาใชประโยชนในพื้นที่ปานั้น ปรากฏวาทุกราย
ตอบวาจะไมมีผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้น 

(ค) ผลกระทบดานการดํารงชีวิต 
ผูนําชุมชนจากบานลาดใหญ ประเมินวาจะเกิดผลกระทบทางบวกดานการ

ดํารงชีวิตของคนในชุมชน โดยมีความคาดหวังวาชาวบานจะมีไฟฟาใชในครัวเรือนอยางเพียงพอ 
(ง) ผลกระทบตอการประกอบอาชีพ  

มีผูนําชุมชน 2 ราย จากบานเขาวง และบานลําน้ําขาว ที่ประเมินวาเม่ือมี
โครงการแลว จะสงผลกระทบดานการประกอบอาชีพของชาวบาน โดยคาดการณวาจะมีการปลูกพืชไร (ออย)  
ลดลงบริเวณที่เปนแนวสายสงไฟฟาแรงสูง  แตประเมินวาเปนผลกระทบระดับตํ่า   

(12)     การคาดการณผลกระทบทางบวกกรณีมีโครงการ 
ผูนําชุมชนจากบานหนองกระทิง และบานซับพยุง ประเมินวาจะไมมีผลกระทบ

ทางบวกเกิดขึ้นจากโครงการ  แตผูนําชุมชนท่ีเหลือสวนใหญ คาดการณวาจะมีผลกระทบทางบวก หรือ
ประโยชนเกิดขึ้นกับชุมชนกรณีมีการพัฒนาโครงการ  โดยผูนําจาก 6 ชุมชน (บานทาพลู บานเขาวง บานซับ
ดินดํา บานลําน้ําขาว  บานหนองแวง และบานเลิศมงคล)  คาดการณวา ชุมชนจะมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ
ตามปริมาณความตองการใชไฟ และโครงการจะชวยลดปญหาไฟฟาตกและดับบอยได  และผูนําจากอีก 2 
ชุมชน (บานซับกระสังข และบานปางโก คาดการณวาชุมชนจะมีไฟฟาใชอยางเพียงพอตามปริมาณความ
ตองการใชไฟ   ที่เหลืออีก 3 ชุมชนคาดการณวาจะเกิดผลกระทบทางบวกในดานการชวยลดปญหาไฟฟาตก
หรือดับบอยๆได (ตารางที่ 14 ภาคผนวก 3-ฌ) 
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(13)  ขอหวงกังวล/ประเด็นปญหาที่ควรเอาใจใสเปนพิเศษ 
ประเด็นปญหาท่ีผูนําชุมชนเปนหวงกังวล และตองการใหโครงการใหความสําคัญเปน

พิเศษ (ตารางที่ 15 ภาคผนวกที่ 3-ฌ) ไดแก  
- การตัดฟนตนไมในพื้นที่ปาอนุรักษตามแนวสายสงไฟฟาแรงสูง 
- ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติ 
- อันตรายจากกระแสไฟฟารั่ว  
- เงินชวยเหลือชุมชนในดานการคมนาคมขนสง 
- การชํารุดเสียหายของถนนในชุมชน 

(14)    ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการ 
เม่ือไดมีการพิจารณาในภาพรวมแลว ปรากฏวาผูนําชุมชนท่ีใหสัมภาษณทุกรายเห็น

ดวยกับการพัฒนาโครงการ โดยมีเหตุผลประกอบที่สําคัญจากความคาดหวังที่วาการพัฒนาของโครงการจะ
ชวยใหมีกระแสไฟฟาใชอยางเพียงพอ และชวยลดปญหาไฟฟาตก/ดับบอย (ตารางที่ 16 ภาคผนวกที่ 3-ฌ)  

5) ผลการสํารวจขอมูลครัวเรือน  
 การศึกษาขอมูลเศรษฐกิจสังคมระดับครัวเรือน ไดดําเนินการระหวางวันที่ 25-29 
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 โดยมีจํานวนครัวเรือนตัวอยางที่ไดทําการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งส้ิน 
341 ตัวอยาง จําแนกเปนครัวเรือนตัวอยางที่อยูในตําบลลําสมพุง 145 ตัวอยาง และในตําบลดอนเมือง 196 
ตัวอยาง และมีรายละเอียดผลการศึกษาในรูปของตาราง แสดงดังภาคผนวก 3-ญ  

(1)   ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางของการสํารวจขอมูลเศรษฐกิจสังคมในครั้งนี้ มีสัดสวนของกลุมตัวอยาง

ที่เปนเพศชายรอยละ 37.5 และเพศหญิงรอยละ 62.5  โดยรอยละ 65.1  เปนผูมีอายุมากกวา 40 ปขึ้นไป  
และอายุเฉลี่ยของผูใหสัมภาษณอยูที่ 46.11 ป ทั้งนี้ผูใหสัมภาษณรอยละ 50.7 มีสถานภาพในครัวเรือนเปน
หัวหนาครัวเรือน ที่เหลือเปนคูสมรสรอยละ 34.6 บุตรรอยละ  13.5  และบิดา/มารดาของหัวหนาครัวเรือน
รอยละ 0.9  

     ดานการศึกษา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษา
ตอนตน คิดเปนรอยละ 64.2 ที่เหลือเปนกลุมที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)/
อนุปริญญารอยละ 11.7 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. รอยละ 11.4 ประถมศึกษารอยละ 9.7 สูงกวาปริญญา
ตรี รอยละ 2.1 และปริญญาตรี    รอยละ 0.9 

 ในดานการประกอบอาชีพ พบวาสวนใหญของผูใหสัมภาษณเปนผูประกอบอาชีพ
เปนเกษตรกร ดวยสัดสวนรอยละ 64.5 ที่เหลือเปนกลุมที่มีอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 17.9  ประกอบธุรกิจ
สวนตัว รอยละ 16.4 รับจางในโรงงานอุตสาหกรรมและพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชนรอยละ 0.3 เทากัน สวน
ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีสัดสวน รอยละ 0.6 

   (2) ขอมูลทั่วไปของครัวเรือน 
(2.1)   ขนาดและโครงสรางครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาในเขต

ตําบลลําสมพุงโดยเฉลี่ยเทากับ 4.05 คนตอครัวเรือน และตําบลดอนเมืองเทากับ 4.17 คนตอครัวเรือน ซึ่ง
เปนขนาดที่ไมแตกตางกันมากนัก และเม่ือกอนพบวาครัวเรือนในพื้นที่ทั้งหมด พบวาเทากับ 4.12 คน ซึ่ง
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นับวาเปนขนาดที่ใหญกวาขนาดครัวเรือนเฉลี่ยของประเทศ ซึ่งปจจุบันอยูที่ 3.2  คน  (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ http://popcensus.nso.go.th/upload/census-report-6-4-54.pdf )   

  เม่ือพิจารณาโครงสรางครัวเรือนตามเพศ พบวา สมาชิกในครัวเรือนที่เปนเพศ
หญิง มีสัดสวนรอยละ 51.8  ซึ่งมากกวาสมาชิกเพศชายที่มีรอยละ 48.2  คิดเปนอัตราสวนเพศของประชากร 
(สัดสวนชายตอหญิง 100 คน) เปน 93.0 สวนโครงสรางครัวเรือนตามอายุ พบวาเปนผูที่อยูในวัยทํางาน 
(อายุ 15-60 ป) รอยละ 69.4 เปนกลุมเด็ก (อายุ ตํ่ากวา 15 ป) รอยละ 22.2 และผูสูงวัย (อายุมากกวา 60 ป) 
รอยละ 8.4 

  สําหรับโครงสรางครัวเรือนตามภาวการณทํางาน พบวา สมาชิกในครัวเรือนที่
ทํางานและมีรายไดมีสัดสวนรอยละ 84.0  สวนที่เหลือเปนผูวางงาน/ไมมีงานทํา และกําลังศึกษาเลาเรียน 
รอยละ 16.0 ทั้งนี้เม่ือพิจาณาผลการศึกษาวิเคราะหจําแนกรายตําบล พบวามีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย 
โดยสัดสวนของผูที่ทํางานมีรายไดในเขตตําบลลําสมพุง และตําบลดอนเมืองอยูที่รอยละ 83.5 และ 84.6 
ตามลําดับ 

(2.2)   การประกอบอาชีพ 
 กลุมครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเขตตําบลลําสมพุงและตําบลดอนเมืองสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คิดเปนสัดสวนรอยละ 66.9 และ 60.2 ตามลําดับ ซึ่งกลาวในภาพรวมไดวา
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาสวนใหญคือรอยละ 63.0 ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตร ที่เหลือเปนกลุมอาชีพ
รับจางทั่วไป รอยละ 19.9 ประกอบธุรกิจสวนตัว รอยละ 14.7 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 2.1 
และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 0.3 

 สําหรับครัวเรือนที่มีอาชีพเสริมหรืออาชีพรองพบในสัดสวน รอยละ 39.6  ของ
ครัวเรือนทั้งหมดในพื้นที่ศึกษา โดยอาชีพเสริมที่พบมากท่ีสุด ไดแก อาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 19.4 พนักงาน
บริษัทเอกชนรอยละ 0.6  และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม รอยละ 0.3 

(3)     สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
  (3.1)  รายไดและรายจายครัวเรือน  จากการสํารวจพบวาครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาเขต

ตําบลลําสมพุงมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 27,966 บาท ในขณะที่ครัวเรือนในเขตตําบลดอนเมืองมีรายไดเฉลี่ยตํ่า
กวาอยูที่ 16,005 บาท เม่ือพิจารณาในภาพรวมของพื้นที่ศึกษา พบวารายไดเฉลี่ยตอเดือนของครัวเรือนอยูที่ 
21,091 บาท โดยกลุมที่มีรายไดเฉลี่ยไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน เปนกลุมที่มีสัดสวนมากที่สุด คิดเปนรอย
ละ 46.3 ของครัวเรือนทั้งหมด รองลงมาเปนกลุมที่มีรายไดอยูในชวง 10,001-20,000 บาทตอเดือน ซึ่งมี
สัดสวนรอยละ 32.3  ที่เหลือคือรอยละ 9.1 เปนกลุมที่มีรายได 20,001-30,000 บาทตอเดือน และรอยละ 6.7 
เปนกลุมท่ีมีรายได 30,001-50,000 บาทตอเดือน สวนกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาทตอเดือนมีสัดสวน
อยูที่รอยละ 5.6 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนทั้งประเทศ  พบวาครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา
มีรายไดตํ่ากวารายไดเฉลี่ยครัวเรือนทั้งประเทศ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีรายไดอยูที่ 25,403 บาท (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ  http://www.nso.go.th/)  

สําหรับแหลงรายไดที่สําคัญของครัวเรือน ปรากฏวารอยละ 37.2 ของผูให
สัมภาษณระบุวามีรายไดจากการคาขาย/ประกอบธุรกิจ  และรอยละ 29.3 ระบุวาเปนรายไดจากเกษตรกรรม 
ที่เหลือรอยละ 25.2 มีรายไดจากคาจางแรงงาน  และรอยละ 7.0 มีรายไดจากเงินเดือนประจํา อีกรอยละ 0.6 
มีรายไดจากบุตรและงานบริการ 
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ในสวนของคาใชจายครัวเรือน พบวาครัวเรือนสวนใหญ (รอยละ 54.0) มีรายจาย
ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน  ในขณะที่รายจายโดยเฉลี่ยเทากับ 17,120 บาท  ซึ่งคิดเปนรอยละ 81.2  ของ
รายไดเฉลี่ยครัวเรือน  ทั้งนี้ ครัวเรือนในตําบลลําสมพุงมีรายจายตอเดือนคอนขางสูงเฉลี่ยอยูที่ 21,869 บาท 
สวนครัวเรือนในตําบลดอนเมืองมีรายจายเฉลี่ยเทากับ 13,607 บาทตอเดือน และจากผลการสํารวจขอมูล
ปรากฏวาครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาที่มีรายไดเพียงพอกับคาใชจายและเหลือเก็บออม มีสัดสวนรอยละ 27.6  
และรอยละ 50.7  มีรายไดเพียงพอแตไมเหลือเก็บออม  สวนที่เหลืออีกรอยละ 21.7 ตอบวามีรายไดไมคอย
เพียงพอกับคาใชจาย  

(3.2)   หนี้สินครัวเรือน  ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาที่มีภาระหนี้สินมีสัดสวนคอนขางสูง
อยูที่รอยละ 84.5  สวนครัวเรือนที่ไมมีหนี้สินมีรอยละ 15.5  เปนหนี้จากการกูยืมเพื่อการลงทุนในการ
ประกอบอาชีพมากท่ีสุดดวยสัดสวนรอยละ 48.8   รองลงมาเปนหนี้สวนที่กูยืมเพื่อการใชจายในครัวเรือนรอย
ละ 21.1  และเพื่อซื้อรถมีสัดสวนรอยละ 18.7  สําหรับการกูยืมเพื่อการศึกษาของบุตรหลานและ
รักษาพยาบาลมีสัดสวนรอยละ 8.8 และ 1.6  ตามลําดับ และกูเงินเพื่อซื้อบานรอยละ 1.0 

   (4)  ภูมิลําเนาและการยายถิ่นฐาน 
     จากผลการสํารวจพบวา ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ศึกษา (รอยละ 66.9) เปน

ครัวเรือนที่อยูในทองถิ่นนี้มาต้ังแตด้ังเดิม สวนที่อพยพโยกยายมาจากท่ีอื่น (รอยละ 33.1) นั้นพบวาโยกยาย
มาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากท่ีสุด ดวยสัดสวนรอยละ 36.3 รองลงมาเปนกลุมที่อพยพมาจากหมูบาน
อื่นในจังหวัดเดียวกัน (รอยละ 32.7)  ที่เหลือยายมาจากจังหวัดในภาคกลางรอยละ 23.9 ภาคเหนือ  รอยละ 
3.5 กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รอยละ 2.7 และจังหวัดในภาคใต รอยละ 0.9 โดยในกลุมผูที่อพยพ
โยกยายมานี้สวนใหญ รอยละ 55.8 อยูในชุมชน/ในพื้นที่มากกวา 20 ปแลว  

    เมื่อสอบถามถึงความตองการท่ีจะโยกยายถิ่นฐานในอนาคต ปรากฏวา เกือบทั้งหมด
(รอยละ 95.4) ตอบวาไมเคยคิดยายไปอยูที่อื่น โดยมีเหตุผลที่สําคัญเนื่องจากเปนถิ่นฐานบานเกิด รอยละ 
40.6  และมีครอบครัวอยูที่นี่ รอยละ 13.4 และมีความมั่นคงในอาชีพแลว รอยละ 11.3   

  (5)   ปญหาเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
    ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ศึกษาใหขอมูลวาไมมีปญหาดานเศรษฐกิจ และรอยละ 100 

ตอบวาไมมีปญหาสังคม  สวนที่ระบุวามีปญหาเศรษฐกิจ มีสัดสวนรอยละ 26.4  โดยปญหาสําคัญที่พบมาก
ที่สุด ไดแก มีรายไดนอยไมเพียงพอกับคาใชจาย (รอยละ 53.3)   รองลงมาคือปญหาคาครองชีพสูง (รอยละ 
25.6) มีหนี้สินจากการประกอบอาชีพ (รอยละ 13.3) และขาดทุนจากการประกอบอาชีพ (รอยละ 7.8) 
   (6)  ความคิดเห็นตอการเปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจ และสังคม ในชุมชน 
                            จากการสํารวจขอมูล โดยการสอบถามสัมภาษณตัวแทนครัวเรือนในพื้นที่ ศึกษา  
ในประเด็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมของชุมชนในรอบ 5-10 ปที่ผานมา 
กลาวโดยสรุปไดวา  ผูใหสัมภาษณสวนใหญ  ประเมินวามีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นเกือบทุกประเด็น  
ไดแก สภาพชีวิตความเปนอยู (รอยละ 63.3) แหลงการจางงาน (รอยละ 71.8) รายไดของครัวเรือน (รอยละ 
73.6) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน (รอยละ 65.7) และสภาพแวดลอมในชุมชน (รอยละ 58.1) สวนประเด็นอื่นมี
การประเมินในทิศทางตาง ๆ ดังนี้ 

-  ความสัมพันธของคนในชุมชน  :  เห็นวา ดีขึ้นรอยละ  50.1  เหมือนเดิมรอยละ  37.8  
และแยลงรอยละ 12.0 
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-  คาครองชีพ  :  เห็นวาเพิ่มขึ้น รอยละ 56.6   และลดลงรอยละ 33.7 อีกรอยละ 9.7 เห็น
วาเหมือนเดิม 
   (7)  ปญหาสังคมในชุมชน  

      ปญหาท่ีพบมากท่ีสุดในชุมชนจากประเด็นที่สอบถามทั้งหมด 10 ประเด็น ไดแก ปญหา
ไฟฟาไมเพียงพอ/ไฟฟาดับบอย โดยสวนใหญ (รอยละ 54.3)  ตอบวามีปญหาระดับปานกลางถึงมาก  และ
ตอบวาไมมีปญหาเพียงรอยละ 16.7   ปญหาที่พบมากอีกปญหาหนึ่ง ไดแก ปญหาถนนในหมูบาน/ชุมชน
ชํารุดเสียหาย  โดยสวนใหญ (รอยละ 63.9) ตอบวามีปญหาระดับปานกลางถึงมาก  มีเพียง รอยละ 18.8 ที่
ตอบวา ไมมี/ไมประสบกับปญหา  สําหรับปญหาอื่น ๆ พบในสัดสวนที่คอนขางนอยถึงนอยมาก โดยเฉพาะ
ปญหาโรคติดตอ/โรคระบาดในชุมชน พบเพียงรอยละ 11.4 ปญหาการบุกรุกพื้นที่ปาไมพบในสัดสวน รอยละ 
20.8 ปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม พบรอยละ 22.0 นอกจากนี้ในสวนของผูที่ระบุวามีปญหามากเปน
ปญหาเพียงเล็กนอยเทานั้น ทั้งนี้เม่ือพิจารณาประเด็นปญหาตาง ๆ ที่เปนปญหาของชุมชนระดับปานกลางถึง
มากในแตละประเด็นมีดังนี้  

-   ปญหายาเสพติด รอยละ 27.3 
-   ปญหาการพนัน รอยละ 25.2 
-   ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน รอยละ 13.2 
-   ปญหาการลักขโมย รอยละ 10.0 
-   ปญหาความขัดแยงในชุมชน รอยละ 6.2 
-   ปญหาโรคระบาด/โรคติดตอในชุมชน รอยละ 3.2 
-   ปญหาบุกรุกพื้นที่ปาไม รอยละ 3.5 
-   ปญหาสภาพแวดลอมเส่ือมโทรม รอยละ 5.0 

   (8)  โรคติดตอและปญหาสุขภาพของสมาชิกในครัวเรือน และการบริการดานสุขภาพ 
   ปญหาดานสุขภาพอนามัยของสมาชิกในครัวเรือน จากการสํารวจขอมูลในครั้งนี้ สรุป

ไดวาโรคที่พบในสัดสวนที่มากกวาโรคอื่น ๆ ไดแก โรคระบบทางเดินหายใจ/โรคหวัด โดยพบในสัดสวน  
รอยละ 20.6 โรคที่พบในสัดสวนรองลงมาไดแก โรคระบบกลามเนื้อ และโรคเกี่ยวกับระบบเลือด ซึ่งพบ  
รอยละ 19.1 เทากัน โรคอื่น ๆ ที่พบในสัดสวนมากกวารอยละ 5 ไดแก โรคผิวหนังและภูมิแพ (รอยละ 11.4)  
โรคทางเดินอาหาร (รอยละ 9.2)  โรคเบาหวาน (รอยละ 9.2) และโรคหอบหืดรอยละ 5.4 
                          ทั้งนี้ในกรณีที่เจ็บปวยมักเขารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐ และไปสถานีอนามัย/
โรงพยาบาล สาธารณสุขประจําตําบล (รอยละ 40.6 และ 28.6 ตามลําดับ) การรักษาดวยวิธีอื่นๆ ที่พบไดแก 
ซื้อยากินเอง รอยละ 19.5  ไปโรงพยาบาลเอกชน รอยละ 5.0 และเขารักษาที่คลินิก รอยละ 6.3   
   (9)    การเปนสมาชิกกลุมและองคกรตางๆ และการเขารวมกิจกรรมในชุมชน  
            ครัวเรือนสวนใหญในพื้นที่ศึกษาเปนสมาชิกกลุม/องคกรตาง ๆ ในชุมชน โดยเฉพาะ
กองทุนหมูบาน และ ธกส. มีสัดสวนการเขารวมเปนสมาชิกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.7 และ 39.9 
ตามลําดับ นอกจากนี้ก็มีกลุมแมบาน กลุม อสม. กลุมสหกรณ กลุมอาชีพ และกลุมผูเลี้ยงวัวนม สําหรับ
ครัวเรือนตัวอยางที่ไมเปนสมาชิกกลุมหรือองคกรใดๆเลย มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 28.7 ของครัวเรือน
ตัวอยางทั้งหมด  เมื่อสอบถามถึงความถี่ในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ในชุมชนนั้น  กลุมตัวอยางที่ตอบวา
เขารวมอยางสม่ําเสมอมีสัดสวน รอยละ 31.7  และที่ตอบวารวมกิจกรรมตามความสนใจ มีรอยละ 33.4 สวน
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ที่ตอบวารวมกิจกรรมเฉพาะกรณี มีสัดสวนรอยละ 23.8 นอกจากนี้ยังมีอีกรอยละ 11.1 ที่ตอบวาไมไดเขารวม
กิจกรรมในชุมชนเลย (ไมมีกิจกรรมใดๆ ในชุมชน) 
                               สําหรับการเขารวมกิจกรรมในรูปแบบของการรองเรียนตอผูนําชุมชนหรือสวนราชการใน
ประเด็นเกี่ยวกับปญหาส่ิงแวดลอมในหมูบานนั้น พบวามีผูที่ตอบวาเคยเขารวมนอยมาก เพียงรอยละ 0.9  

(10)    การรับทราบขอมูลขาวสารโครงการและแหลงขอมูล 
        จากการสํารวจขอมูลดานการรับรูขอมูลขาวสารโครงการ โดยการสัมภาษณตัวแทน
ครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา ปรากฏวาผูใหสัมภาษณสวนใหญจากตําบลลําสมพุง (รอยละ 64.8) รับทราบขอมูล
ขาวสารของโครงการแลว โดยในจํานวนนี้มีบางสวน (รอยละ 7.6) ตอบวาไดทราบขอมูลมาพอสมควร สวน
กลุมตัวอยางจากตําบลดอนเมืองที่ทราบขอมูลโครงการมาบางมีสัดสวนรอยละ 40.3 และทราบขอมูล
พอสมควร รอยละ 4.6 ทั้งนี้เมื่อกลาวในภาพรวมพบวาผูใหสัมภาษณรอยละ 47.5 ตอบวาเคยทราบขอมูล
โครงการฯ มาบาง และที่ตอบวาทราบขอมูลพอสมควรมีรอยละ 5.9 ในขณะที่ผูตอบวาไมเคยทราบขอมูล
โครงการมากอนเลย มีรอยละ 46.6  สําหรับแหลงขอมูลขาวสารท่ีสําคัญ  ไดแก   เพื่อนบาน ผูนําชุมชน 
เจาหนาที่โครงการ  และการเขารวมประชุมกับโครงการ 

  (11)    การรับรูขอมูลเกี่ยวกับสภาพปาอนุรักษ  
    (11.1)   ขอมูลและระยะหางระหวางบานและที่ดินทํากิน กับผืนปาอนุรักษ 

              ผูใหสัมภาษณ รอยละ 49.0 มีบานเรือนอยูใกลกับผืนปาอนุรักษ (หางจาก
ปานอยกวา 3 กิโลเมตร) อีกรอยละ 16.7 อยูหางในระยะ 3-5 กิโลเมตร ที่เหลือรอยละ 23.5 และรอยละ 10.9 
อยูหางในระยะ 6-10 และมากกวา 10 กิโลเมตร ตามลําดับ 

(11.2)   การประเมินสภาพปาอนุรักษ 
           สภาพปาอนุรักษตามการประเมินของผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 

66.9) อยูในสภาพที่คอนขางอุดมสมบูรณ และมีผูใหสัมภาษณอีกรอยละ 18.5 ที่ประเมินวาอุดมสมบูรณมาก 
ในขณะที่มีรอยละ 13.5 ที่เห็นวาไมอุดมสมบูรณนัก และอีกรอยละ 1.2 ที่ประเมินวาอยูในสภาพเส่ือมโทรม 
   (11.3)   การเปรียบเทียบความอุดมสมบูรณของปาไมในปจจุบันกับอดีต (5-
10 ปที่ผานมา) 
                    ผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 64.2) เห็นวาผืนปาอนุรักษในพื้นที่
ศึกษามีสภาพที่อุดมสมบูรณขึ้น โดยใหเหตุผลสําคัญวา เนื่องจากมีโครงการอนุรักษปาไมมากขึ้น/มีการปลูก
ปาทดแทน อยางไรก็ตามมีผูใหสัมภาษณอีกรอยละ 21.7 ประเมินวาสภาพปาเส่ือมโทรมลง ทั้งนี้มีเหตุผล
สําคัญจากการลักลอบตัดไมทําลายปา สําหรับกลุมตัวอยางที่เห็นวาสภาพปาปจจุบันกับอดีตไมแตกตางกัน 
 มีสัดสวนอยูที่รอยละ 14.1 
   (11.4)   การเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล/อนุรักษปาไม 
              จากการสํารวจประสบการณการเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษและ
ดูแลปาไมของชาวบาน พบวา ผูใหสัมภาษณรอยละ 51.0 ตอบวาเคยเขารวมบาง สวนที่ตอบวาเคยเขารวม
บอยครั้งและเขารวมเปนประจํา มีสัดสวน รอยละ 3.2 และ 7.3 ตามลําดับ และที่เหลือรอยละ 38.4 เปนกลุมที่
ไมเคยเขารวมเลย ทั้งนี้กิจกรรมเกี่ยวกับการดูแล/อนุรักษปาไมที่เขารวมนั้นทั้งหมด (รอยละ 100.0) ตอบวา 
เปนกิจกรรมการปลูกปา/การดับไฟปา 
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(11.5)  การใชประโยชนจากผืนปา 
      ผูใหสัมภาษณสวนใหญ (รอยละ 56.6) ตอบวา ไมไดเขาใชประโยชนใด ๆ 

ในผืนปาอนุรักษเลย สวนกลุมที่มีการเขาใชประโยชนในรูปของการเก็บของปา มีสัดสวนรอยละ 35.5 และอีก
รอยละ 10.6 ตอบวา ไดมีการเขาทําประโยชนโดยการเพาะปลูกพืชในผืนปาโดยพืชที่ปลูก ไดแก ออย 
ขาวโพด ยูคาลิปตัส มันสําปะหลัง และมะขามเทศ ขนาดพื้นที่เพาะปลูกเฉล่ีย รอยละ 16.5 ไร เมื่อพิจารณา
ผลการศึกษาวิเคราะหจําแนกแตละกลุมพื้นที่ พบวาครัวเรือนตัวอยางในเขตตําบลลําสมพุงที่มีการใช
ประโยชนจากปามีสัดสวนมากกวากลุมท่ีอยูเขตตําบลดอนเมืองเล็กนอยคือ รอยละ 37.9 และ 33.7 ตามลําดับ 
   (12) การประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอครัวเรือนกรณีมีการพัฒนาโครงการ 

(12.1)  ผลกระทบระยะกอสราง 
       สวนใหญของผูใหสัมภาษณคิดเปนรอยละ 87.4 ประเมินวาครัวเรือนจะไมได

รับผลกระทบจากกิจกรรมหรือการดําเนินงานในระยะกอสรางของโครงการ โดยบางสวนใหเหตุผลวาไมไดใช
ประโยชนใด ๆ จากปาและบางสวนเห็นวาจะยังสามารถเขาใชประโยชนในผืนปาไดดังเดิม ในขณะที่มี
บางสวนใหเหตุผลวาบานเรือนอยูหางจากแนวของพื้นที่กอสรางของโครงการ 

 สําหรับกลุมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบในระยะกอสรางของโครงการ ปรากฏ
วาเปนผูอยูในเขตตําบลลําสมพุง รอยละ 17.2 และตําบลดอนเมือง รอยละ 9.2 หรือโดยภาพรวมเทากับ    
รอยละ 12.6 โดยบางสวนประเมินวา จะเขาไปเก็บหาของปาไมสะดวก หรือทําใหพื้นที่ปาและของปาลดลง 

(12.2) ผลกระทบระยะดําเนินการ 
 สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของผูใหสัมภาษณกลุมตําบลลําสมพุง (รอยละ 

85.5) และตําบลดอนเมือง (รอยละ 94.4) หรือโดยภาพรวมเทากับรอยละ 90.6 คาดการณวาครัวเรือนจะ
ไมไดรับผลกระทบใด ๆ ในระยะดําเนินการของโครงการ สวนกลุมที่คาดวาจะไดรับผลกระทบมีเพียงรอยละ 
9.4 โดยในจํานวนนี้มีบางสวนใหเหตุผลวาจะมีปญหาดานการประกอบอาชีพ และบางรายคาดวาจะมีความ
เส่ียง/มีอันตรายจากปญหาไฟฟารั่ว 
   (13)    การประเมินผลกระทบดานปาไมกรณีมีการพัฒนาโครงการ 

(13.1)   การสูญเสียพ้ืนที่ปาไม 
   ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ (รอยละ 78.3) คาดการณวาจะไมมีผลกระทบ

ดานการสูญเสียพื้นที่ปาไม และมีเพียงรอยละ 2.3 ที่คาดการณวาจะเกิดผลกระทบระดับปานกลาง อีกรอยละ 
19.4 ประเมินวาจะมีผลกระทบนอย ทั้งนี้มีขอเสนอแนะเพื่อปองกัน แกไข และลดผลกระทบ ดังนี้ 

 - ปลูกปาทดแทน 
 - ตัดตนไมเทาที่จําเปน/ใหนอยที่สุด 
 - วางมาตรการปองกันอยางเครงครัดเพื่อรักษาปา 
 - วางเสาไฟฟาใหอยูนอกเขตปา 

(13.2)   ผลกระทบตอผลผลิต/ของปา 
      ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (รอยละ 90.6) คาดการณวาจะไมมี

ผลกระทบตอผลผลิตหรือของปา และมีเพียงรอยละ 7.9 และ 1.5 ที่ประเมินวาจะเกิดผลกระทบระดับตํ่าและ
ระดับปานกลางตามลําดับ พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อลดผลกระทบดังนี้  

 - ไมต้ังเสาไฟฟาเขาไปในเขตปาเกินความจําเปน 
 - จัดใหมีโครงการดานการอนุรักษปาไมเพิ่มขึ้น 
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 - หลีกเลี่ยงการตัดตันไมใหญตามแนวโครงการ 
 - มีการวางมาตรการปองกันอยางเครงครัด 

(13.3) การเขาใชประโยชนในพ้ืนที่ปาไม 
 ผูใหสัมภาษณสวนใหญในตําบลลําสมพุง (รอยละ 80.7) และเกือบทั้งหมดใน

ตําบลดอนเมือง (รอยละ 95.4) หรือในภาพรวมเทากับรอยละ 89.1 คาดการณวาจะไมมีผลกระทบดานการ
เขาใชประโยชนในพื้นที่ปาไม โดยมีเพียงรอยละ 2.1 ที่คาดวาจะเกิดผลกระทบระดับปานกลาง และรอยละ 
8.8 คาดวา จะเกิดผลกระทบระดับเล็กนอย สําหรับขอเสนอแนะในการปองกันและแกไขผลกระทบมีดังนี้ 

 - จัดใหมีโครงการปลูกปาทดแทน 
 - วางมาตรการปองกันอยางเครงครัด 

(14)    การประเมินผลกระทบทางบวก/ประโยชนที่จะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม กรณีมี
การพัฒนาโครงการ 

ระยะกอสราง 
 มีเพียงรอยละ 6.9 ของผูตอบแบบสอบถามจากตําบลลําสมพุง และรอยละ 0.5 จาก

ตําบลดอนเมือง หรือคิดเปนรอยละ 3.2 ของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดท่ีคาดการณวาจะเกิดผลกระทบ
ทางบวกในระยะกอสรางของโครงการ โดยผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นนั้น ไดแก มีการจางงานคนในชุมชน
และตามแนวโครงการและไดรับคาทดแทน 

ระยะดําเนินการ 
 สวนใหญของผูใหสัมภาษณจากตําบลลําสมพุง (รอยละ 69.0) และเกือบครึ่งจาก

ตําบลดอนเมือง (รอยละ 48.0) หรือโดยรวมที่รอยละ 56.9 คาดการณวาจะมีผลกระทบทางบวกในระยะ
ดําเนินการของโครงการ โดยผลกระทบทางบวกที่คาดวาจะเกิดขึ้น ไดแก 

 - ชุมชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ/เปนการแกไขปญหาไฟฟาดับบอย/ไฟฟาตก 
 - ชุมชนมีความเจริญขึ้น 

   (15)   ความเปลี่ยนแปลงที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการกอสรางแลวเสร็จ 
 สวนใหญหรือเกือบทั้งหมดของผูใหสัมภาษณมีความเห็นวาจะไมมีความเปลี่ยนแปลง

เกิดขึ้นตอครัวเรือนหรือชุมชนภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ทั้งทางดานชีวิตประจําวัน (รอยละ 55.4) ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (รอยละ 86.8) การประกอบอาชีพและการเกษตร (รอยละ 88.0) ทัศนียภาพ 
(รอยละ 86.5) และการใชประโยชนที่ดิน (รอยละ 91.8) สําหรับผูที่ประเมินวาอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น
นั้น ก็มีสัดสวนคอนขางนอยและมักเปนไปในทิศทางที่ดีขึ้น  

(16)    ประเด็นปญหาที่ควรดูแลเปนพิเศษกรณีมีการพัฒนาโครงการ 
  ผูใหสัมภาษณสวนใหญไมแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ สวนผูที่ใหขอคิดเห็น                   

(รอยละ 21.1) ไดมีขอเสนอแนะตอประเด็นปญหาท่ีโครงการควรใหความใสใจเปนพิเศษ ดังนี้ 
  - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของคนในชุมชน 
  - ระบบสาธารณูปโภค 
  - ชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน 
  - การควบคุมดูแลมาตรการตาง ๆ ของโครงการอยางเครงครัด 
  - การตัดไมทําลายปา 
  - การคมนาคมขนสง 
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  - การรอนสิทธ์ิที่ดินตามแนวโครงการ 
(17)    ความคิดเห็นและทัศนคติตอโครงการ 
  เมื่อมีการพิจารณาในภาพของโครงการ ปรากฏวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด          

(รอยละ 90.9) เห็นดวยกับการกอสรางและพัฒนาโครงการ โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณาที่สําคัญคือมี
การคาดหมายวาโครงการจะนําความเจริญมาสูชุมชน และทําใหชุมชนมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ เหตุผล
ประกอบอื่นๆ ไดแก โครงการนี้เปนโครงการที่มีประโยชนตอสวนรวม เปนโครงการที่ชวยใหเศรษฐกิจใน
ภาพรวมดีขึ้น และเปนโครงการที่ไมทําลายธรรมชาติ 

  สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการพัฒนาโครงการมีดังนี้  
  - ควรบริหารจัดการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาใหใชกันไดอยางทั่วถึงทุกครัวเรือนและเพียงพอ 
  - ควรแจง/เผยแพรขาวสารโครงการใหมากกวานี้ 
  - ควรพัฒนาการโครงการรวมกับการพัฒนาปาไม 
  - ดูแลเรื่องผลกระทบเนื่องจากโครงการใหมีผลกระทบนอยที่สุด 

    - ควรจัดต้ังผูดูแลรับผิดชอบโครงการฯอยางใกลชิดและมีการติดตาม  
    
3.4.2 การสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 
 

1) วัตถุประสงคการศึกษา 
   เพื่อศึกษารวบรวมขอมูลดานสาธารณสุขในปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการและปญหาดานสาธารณสุขชุมชนและรวบรวม
ขอมูลเพื่อนํามาประกอบการประเมินผลกระทบดานอาชีวอนามัยจากการปฏิบัติงานของคนงานและเจาหนาท่ี
ของโครงการ 
 2) วิธีการศึกษา 
   (1)  รวบรวม ตรวจสอบ และวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและรายงาน ของหนวยงานตางๆท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะขอมูลของสถานพยาบาลที่อยูใกลเคียง ซึ่งอาจอยูในรูปของรายงานจํานวนผูปวยดวย
โรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 10 อันดับแรก (แบบ รง.506)/รายงานผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค 21 
กลุมโรค (แบบ รง.504) หรืออยูในรูปของรายงานสรุปประจําป เปนตน 
  (2)  ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดผลกระทบตอสุขภาพจากการ
ดําเนินการ โครงการทั้งระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ในปจจัยที่เกี่ยวของที่สําคัญ ประกอบดวย ส่ิงที่
คุกคามทางสุขภาพ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมที่เกิดจากโครงการ ปจจัยผลกระทบทางดานการ
สัมผัส ลักษณะผลกระทบตอสุขภาพ ผลกระทบตอระบบบริการสุขภาพ และ ผลกระทบตอสังคมและชีวิต
ความเปนอยู 
     
 3) ผลการศึกษา 
  (3.1) สถานบริการสาธารณสุข 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีโรงพยาบาลของรัฐจํานวนทั้งส้ิน 16 แหง โรงพยาบาลเอกชน   
6 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 205 แหง ศูนยสาธารณสุขชุมชนเมือง 11 แหง คลินิกทุกประเภท 
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165 แหง โดยในอําเภอทาเรือมีโรงพยาบาลของรัฐจํานวน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 12 แหง 
และคลินิกทุกประเภท 5 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.4.2-1 
   
ตารางที่ 3.4.2-1จํานวนสถานพยาบาล  จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัด  

พระนครศรีอยุธยาป พ.ศ. 2555 

อําเภอ 
โรงพยาบาล
รัฐบาล 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

ศูนยสาธารณสขุ
ชุมชนเมือง 

คลินิกทุก
ประเภท 

ทาเรือ 1 - 12 - 5 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 16 6 205 11 165 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2556 
 
   จังหวัดสระบุรีมีโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 12 แหง โรงพยาบาลเอกชน 3 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 126 แหง และคลินิก 198 แหง โดยในพื้นที่อําเภอบานหมอ มีโรงพยาบาล
รัฐบาล 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 8 แหง คลินิก 6 แหง  อําเภอหนองโดนมีโรงพยาบาลของ
รัฐบาล 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 3 แหง คลินิก 2 แหง อําเภอพระพุทธบาทมีโรงพยาบาลของ
รัฐบาล 1 แหง มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 10 แหง มีคลินิก 26 แหง อําเภอวังมวงมีโรงพยาบาลของ
รัฐบาล 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 7 แหง คลินิค 8 แหง และอําเภอมวกเหล็กมีโรงพยาบาล
ของรัฐ 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 13 แหง มีคลินิก 12 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่  
3.4.2-2 
 
ตารางที่ 3.4.2-2   จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดสระบุรี     

ป พ.ศ. 2555 

อําเภอ 
โรงพยาบาล
รัฐบาล 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ

ตําบล 

ศูนย
สาธารณสุข
ชุมชนเมือง 

คลินิกทกุ
ประเภท 

บานหมอ 1 - 8 - 6 
หนองโดน 1 - 3 - 2 
พระพุทธบาท 1 - 10 - 26 
วังมวง 1 - 7 - 8 
มวกเหล็ก 1 - 13 - 12 
จังหวัดสระบุร ี 12 3 126 - 198 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, 2556 
 
 

   จังหวัดลพบุรีมีโรงพยาบาลของรัฐบาลทั้งหมด 16 แหง โรงพยาบาลเอกชน 2 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 134 แหง ศูนยสาธารณสุขชุมชนเมือง 3 แหง คลินิก 222 แหง  โดยอําเภอ
พัฒนานิคม มีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 11 แหง และคลินิก 33 แหง 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.4.2-3 
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ตารางที่ 3.4.2-3  จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดลพบุรี      
ป พ.ศ. 2555 

อําเภอ 
โรงพยาบาล
รัฐบาล 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

ศูนยสาธารณสขุ
ชุมชนเมือง 

คลินิกทุก
ประเภท 

พัฒนานิคม 1 - 11 - 33 
จังหวัดลพบุรี 16 2 134 3 222 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี,2556 

 
   จังหวัดนครราชสีมามีโรงพยาบาลของรัฐบาล 32 แหง มีโรงพยาบาลเอกชน 8 แหง 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 350 แหง คลินิกเอกชน 471 แหง โดยในอําเภอสีคิ้วมีโรงพยาบาลรัฐบาล 1 
แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 15 แหง และคลินิก 30 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-4 
 
ตารางที่ 3.4.2-4  จํานวนสถานพยาบาล จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ 
                            จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2555 

อําเภอ 
โรงพยาบาล
รัฐบาล 

โรงพยาบาล
เอกชน 

โรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบล 

สาธารณสุข
ชุมชน 

คลินิกทุก
ประเภท 

สีคิ้ว 1 - 15 - 30 
จังหวัดนครราชสีมา 32 8 350 - 471 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2556 
 

  (3.2) บุคลากรดานสาธารณสุข 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ิน 1,587 
คน โดยมีแพทย 162 คน (แพทย 1 คนตอจํานวนประชากร 3,837 คน) ทันตแพทย 53 คน (ทันตแพทย 1 
คนตอจํานวนประชากร 14,786 คน) เภสัชกร 68 คน (เภสัชกร 1 คนตอจํานวนประชากร 11,524 คน)
พยาบาล 1,246คน (พยาบาล 1 คนตอจํานวนประชากร 628คน) และพยาบาลเทคนิค 58 คน (พยาบาล
เทคนิค 1 คนตอจํานวนประชากร 13,511 คน) ดังตารางที่ 3.4.2-5 
   จังหวัดสระบุรี มีบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ิน 1,724 คน โดยมี
แพทย 229 คน (แพทย 1 คนตอจํานวนประชากร 2,673คน) ทันตแพทย 50 คน (ทันตแพทย 1 คนตอ
จํานวนประชากร 12,243คน) เภสัชกร 86 คน (เภสัชกร 1 คนตอจํานวนประชากร 7,118คน)และพยาบาล 
1,359คน (พยาบาล 1 คนตอจํานวนประชากร 461 คน) ดังตารางที่ 3.4.2-6 
   จังหวัดลพบุรี มีบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ิน 2,009 คน โดยมี
แพทย 219 คน (แพทย 1 คนตอจํานวนประชากร 3,451คน) ทันตแพทย 66 คน (ทันตแพทย 1 คนตอ
จํานวนประชากร 11,452 คน) เภสัชกร 119 คน (เภสัชกร 1 คนตอจํานวนประชากร 6,352 คน) และพยาบาล 
1,605คน (พยาบาล 1 คนตอจํานวนประชากร 470 คน) ดังตารางที่ 3.4.2-7 
    จังหวัดนครราชสีมา มีบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2553 รวมทั้งส้ิน 3,859 คน 
โดยมีแพทย 643 คน (แพทย 1 คนตอจํานวนประชากร 4,031 คน) ทันตแพทย 127 คน (ทันตแพทย 1 คน
ตอจํานวนประชากร 20,190 คน) เภสัชกร 202  คน (เภสัชกร 1 คนตอจํานวนประชากร 12,694 คน) 
พยาบาล 2,887 คน (พยาบาล 1 คนตอจํานวนประชากร 888 คน) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-8 
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ตารางที่ 3.4.2-5      จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
                   1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
       ป พ.ศ. 2555 

 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอทาเรือ 

จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย   
แพทย 162 16 
ทันตแพทย 53 2 
เภสัชกร 68 2 
พยาบาลวิชาชีพ 1,246 58 
พยาบาลเทคนิค 58 6 

รวม 1,587 84 

จํานวนประชากรตอเจาหนาทีท่างการแพทย 1 คน   

แพทย 3,837 2,970 
ทันตแพทย 14,786 23,762 
เภสัชกร 11,524 23,762 
พยาบาลวิชาชีพ 628 819 
พยาบาลเทคนิค 13,511 7,920 

ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2555 

 
ตารางที่ 3.4.2-6 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
          1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดสระบุรี  ป พ.ศ. 2555 

 
จังหวัดสระบรุ ี

อําเภอ 

บานหมอ หนองโดน พระพุทธบาท วังมวง มวกเหล็ก 

จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย       

แพทย 229 4 2 38 3 5 
ทันตแพทย 50 3 2 7 3 3 
เภสัชกร 86 4 2 18 3 4 
พยาบาลวิชาชีพ 1,359 46 34 299 35 54 
พยาบาลเทคนิค - - - - - - 

รวม 1,724 57 40 362 44 66 

จํานวนประชากรตอเจาหนาทีท่าง
การแพทย 1 คน 

      

แพทย 2,673 10,534 7,066 1547 6,324 10,595 
ทันตแพทย 12,243 14,046 7,066 8396 6,324 17,658 
เภสัชกร 7,118 10,534 7,066 3265 6,324 13,243 
พยาบาลวิชาชีพ 461 916 416 197 542 981 
พยาบาลเทคนิค - - - - - - 

ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, 2555 
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ตารางที่ 3.4.2-7 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
           1 คน  จําแนกตามประเภทอําเภอในพ้ืนที่โครงการ จังหวัดลพบุรี  ป พ.ศ. 2555 

 จังหวัดลพบุร ี อําเภอพัฒนานิคม 

จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย   
แพทย 219 7 
ทันตแพทย 66 3 
เภสัชกร 119 5 
พยาบาลวิชาชีพ 1,556 78 
พยาบาลเทคนิค 49 - 

รวม 2,009 93 

จํานวนประชากรตอเจาหนาทีท่างการแพทย 1 คน   

แพทย 3,451 9,203 
ทันตแพทย 11,452 21,474 
เภสัชกร 6352 920 
พยาบาลวิชาชีพ 470 825 
พยาบาลเทคนิค 470 - 

ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, 2555 
 

ตารางที่ 3.4.2-8 จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทยและจํานวนประชากรตอเจาหนาที่ทางการแพทย 
           1  คน   จําแนกตามประเภทอําเภอในพื้นที่ โครงการ  จังหวัดนครราชสีมา 
                            ป พ.ศ. 2555 

 จังหวัดนครราชสีมา อําเภอสีค้ิว 

จํานวนเจาหนาที่ทางการแพทย   

แพทย 643 21 
ทันตแพทย 127 6 
เภสัชกร 202 9 
พยาบาลวิชาชีพ 2,887 76 

รวม 3,859 112 

จํานวนประชากรตอเจาหนาทีท่างการแพทย 1 คน   

แพทย 4,031 5,865 
ทันตแพทย 20,190 20,526 
เภสัชกร 12,694 13,684 
พยาบาลวิชาชีพ 888 1,620 

ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2555 
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สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมของโครงการมีสถานพยาบาลที่อยู ใกลเคียงคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง มีบุคลากรดานสาธารณสุขในป พ.ศ. 2555 รวมทั้งส้ิน 9 คน โดย
มีนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน  
เจาพนักงานสาธารณสุข   3 คน ผูชวยแพทยแผนไทย 1 คน และผูชวยเจาหนาที่ รพ.สต. 2 คน 

  (3.3) สถิติการเจ็บปวยของประชากร 
   จากรายงานสาเหตุการปวยของผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึง ป พ.ศ. 2555 พบวาโรคที่มีผูปวยมากท่ีสุด ไดแก โรคเกี่ยวกับ
ตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบิลิซึม มีผูปวยจํานวน 649,302 ราย รองลงมา โรคระบบไหลเวียนเลือด  
มีผูปวย 642,816 รายและโรคระบบหายใจ 495,129 รายตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.2-9 
    จากรายงานสาเหตุการปวยของผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) ของจังหวัด
สระบุรีต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึง ป พ.ศ. 2555 พบวาโรคที่มีผูปวยมากท่ีสุด ไดแก โรคระบบหายใจ มีผูปวย
จํานวน 1,106,369 ราย รองลงมา โรคระบบไหลเวียนเลือด มีผูปวย 941,720 ราย และโรคระบบกลามเนื้อ
รวมโครงราง และเนื้อเสริม มีผูปวย 920,006 รายตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.2-10 
    สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษ เพิ่มเติมของโครงการมีสถานพยาบาลที่อยู ใกล เคียงคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุง และจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ(21 กลุมโรค)  
(1 มกราคม 2553 – 31 ธันวาคม 2555) พบวาโรคระบบหายใจ มีผูปวยมากท่ีสุด จํานวน 5,232 ราย 
รองลงมา คือ โรคระบบไหลเวียนเลือดจํานวน 4,722 ราย และอันดับสามไดแก โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครง
รางและเนื้อยึดเสริม จํานวน 4,192 ราย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-11 
    จากรายงานสาเหตุการปวยของผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) ของจังหวัด
ลพบุรีต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึง ป พ.ศ. 2555 พบวาโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ไดแก อาการแสดงและ 
ส่ิงผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฎิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได  
มีผูปวย812,826 ราย รองลงมาไดแก โรคระบบหายใจ จํานวน 728,572 ราย และโรคระบบไหลเวียนเลือด 
จํานวน 681,192 ราย ตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.2-12 
    จากรายงานสาเหตุการปวยของผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุ (21 กลุมโรค) ของจังหวัด
นครราชสีมา ต้ังแตป พ.ศ. 2553 จนถึง ป พ.ศ. 2555 พบวาโรคที่มีผูปวยมากท่ีสุด ไดแก โรคระบบหายใจ 
จํานวน 2,858,532 ราย รองลงมาไดแก อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก
และทางหองปฏิบัติการ ที่ไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได จํานวน 2,441,082 ราย และโรคระบบไหลเวียน
เลือด จํานวน 1,977,938 รายตามลําดับ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.4.2-13 
    สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษ เพิ่มเติมของโครงการมีสถานพยาบาลที่อยู ใกล เคียงคือ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง และจากรายงานผูปวยนอกตามกลุมสาเหตุ(21 กลุมโรค) ต้ังแตป 
พ.ศ. 2553 จนถึง ป พ.ศ. 2555 พบวาโรคระบบหายใจ มีผูปวยมากที่สุด จํานวน 7,220 ราย รองลงมา คือ 
อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ ที่ไมสามารถ
จําแนกโรคในกลุมอื่นไดจํานวน 4,919 ราย และอันดับสามไดแก โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงรางและเนื้อยึด
เสริม จํานวน 3,883 ราย ตามลําดับ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-14 
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หนา 3-181 

ตารางที่ 3.4.2-9 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
   ป พ.ศ. 2553-2555 

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) 

ป พ.ศ. รวม 

2553 2554 2555 

 

โรคติดเชื้อและปรสิต 25,491 70,176 49,247 144,914 

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 2,656 8,533 6,665 17,854 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน 

3,257 11,559 9,373 24,189 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 101,807 303,608 243,887 649,302 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 7,328 30,944 25,134 63,406 

โรคระบบประสาท 12,107 33,758 25,353 71,218 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 10,459 32,639 26,583 69,681 

โรคหูและปุมกกหู 4,269 11,530 8,723 24,522 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 105,420 301,737 235,659 642,816 

โรคระบบหายใจ 91,099 232,092 171,938 495,129 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 38,218 121,397 94,722 254,337 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 15,388 39,105 33,121 87,614 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 57,572 173,740 134,870 366,182 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 13,399 45,919 38,497 97,815 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภการคลอด และระยะหลังคลอด 1,841 4,739 3,325 9,905 

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 
22  สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) 

2,334 3,736 2,169 8,239 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

503 1,466 1,045 3,014 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

36,959 109,582 106,302 252,843 

การเปนพิษและผลที่ตามมา 172 521 388 1,081 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 4,979 15,580 12,154 32,713 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 14,365 45,671 34,627 94,663 

รวม 549,623 1,598,032 1,263,782 3,411,437 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,2556 
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หนา 3-182 

ตารางที่ 3.4.2-10 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) จังหวัดสระบุร ี
   ป พ.ศ. 2553-2555 

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) 
ป พ.ศ. 

รวม 2553 2554 2555 

โรคติดเชื้อและปรสิต 91,356 102,831 87,559 281,746 

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 12,030 15,143 11,422 38,595 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติ
เกี่ยวกับภูมิคุมกัน 

12,485 14,739 11,675 38,899 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 178,001 245,541 234,057 657,599 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 32,707 42,708 34,150 109,565 

โรคระบบประสาท 38,877 47,482 40,362 126,721 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 53,346 63,194 54,871 171,411 

โรคหูและปุมกกหู 24,058 23,623 18,896 66,577 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 275,487 347,897 318,336 941,720 

โรคระบบหายใจ 376,015 398,898 331,456 1,106,369 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 205,696 237,719 226,182 669,597 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 102,510 101,193 91,553 295,256 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 278,386 337,539 304,081 920,006 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 48,289 62,851 54,444 165,584 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภการคลอด และระยะหลัง
คลอด 

11,589 10,622 7,580 29,791 

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด 
(อายุครรภ 22  สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) 

3,008 3,483 1,953 8,444 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด 
และโครโมโซมผิดปกติ 

2,585 3,044 1,917 7,546 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทาง
คลินิกและทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรค
ในกลุมอ่ืนได 

266,329 287,110 270,821 824,260 

การเปนพิษและผลที่ตามมา 890 1,312 922 3,124 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 24,152 27,150 23,879 75,181 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 68,119 77,530 68,187 213,836 

รวม 2,105,915 2,451,609 2,194,303 6,751,827 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ,2556 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
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หนา 3-183 

ตารางที่ 3.4.2-11 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี พ.ศ. 2553 - 2555  

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) 
ป พ.ศ. รวม 

2553 2554 2555 

โรคติดเชื้อและปรสิต 5 15 191 211 

เนื้องอก (รวมมะเร็ง) - - 10 10 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเก่ียวกับ
ภูมิคุมกัน 

1 - 5 6 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 622 821 1,795 3,238 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 1 - 1 2 

โรคระบบประสาท 149 247 81 477 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 67 77 95 239 

โรคหูและปุมกกห ู 407 348 257 1,012 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,179 1,504 2,039 4,722 

โรคระบบหายใจ 1,530 1,714 1,988 5,232 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 706 1,109 1,732 3,547 

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 338 420 849 1,607 

โรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง และเนื้อยดึเสริม 886 1,313 1,993 4,192 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 26 33 70 129 

ภาวะแทรกในการต้ังครรภการคลอด และระยะหลังคลอด - - 1 1 

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปรกิําเนิด (อายุครรภ 
22  สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลงัคลอด) 

- - - 0 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

- - - 0 

อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบไดจากการตรวจทางคลินิก
และทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอื่นได 

206 562 2,183 2,951 

การเปนพิษและผลที่ตามมา - - - 0 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา - 11 53 64 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ทีท่ําใหปวยหรือตาย - 9 263 272 

รวม 6,123 8,183 13,606 27,912 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุง, 2556 
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หนา 3-184 

ตารางที่ 3.4.2-12 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) จังหวัดลพบุรี 
   ป พ.ศ. 2553-2555 

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) 
ป พ.ศ. 

รวม 
2553 2554 2555 

โรคติดเชื้อและปรสิต 36,865 37,896 40,794 115,555 

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 21,087 19,855 20,999 61,941 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน 

12,070 9,563 10,014 31,647 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 10,755 10,039 15,078 35,872 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 22,199 22,354 29,072 73,625 

โรคระบบประสาท 22,374 24,423 29,207 76,004 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 38,969 37,975 44,221 121,165 

โรคหูและปุมกกหู 14,177 14,804 17,931 46,912 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 190,000 224,055 267,137 681,192 

โรคระบบหายใจ 216,579 248,268 263,725 728,572 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 128,704 161,637 185,847 476,188 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 39,408 49,152 52,984 141,544 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 172,770 188,130 219,018 579,918 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 42,753 40,535 49,696 132,984 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภการคลอด และระยะหลังคลอด 6,677 6,677 11,877 25,231 

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 
22  สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) 

1,493 1,520 1,900 4,913 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

1,361 1,286 1,562 4,209 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

130,420 200,165 482,241 812,826 

การเปนพิษและผลที่ตามมา 545 669 706 1,920 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 10,181 10,126 11,716 32,023 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 28,479 35,396 41,112 104,987 

รวม 1,147,866 1,344,525 1,796,837 4,289,228 
ท่ีมา: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี,2556 
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ตารางที่ 3.4.2-13 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของจังหวัด 
                                  นครราชสีมาป พ.ศ. 2553-2555 

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) ป พ.ศ. รวม 

2553 2554 2555 

โรคติดเชื้อและปรสิต 37,080 188,648 300,673 526,401 

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 6,085 46,282 80,716 133,083 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน 

3,573 35,666 68,205 107,444 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 85,900 554,577 1,073,934 1,714,411 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 9,120 63,159 116,996 189,275 

โรคระบบประสาท 14,610 91,958 154,985 261,553 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 31,624 147,964 247,109 426,697 

โรคหูและปุมกกหู 10,099 45,422 75,354 130,875 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 119,022 691,272 1,167,644 1,977,938 

โรคระบบหายใจ 259,964 1,153,967 1,444,601 2,858,532 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 92,755 546,678 826,548 1,465,981 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 60,073 248,465 335,431 643,969 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 151,468 681,214 1,142,340 1,975,022 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 15,603 120,227 251,894 387,724 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภการคลอด และระยะหลังคลอด 2,057 18,375 29,107 49,539 

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22  
สัปดาหขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) 

8,285 33,861 44,223 86,369 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

599 6,766 10,666 18,031 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและ
ทางหองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

205,707 791,510 1,443,865 2,441,082 

การเปนพิษและผลที่ตามมา 96 1,249 2,891 4,236 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 4,661 34,287 54,021 92,969 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 51,869 153,559 222,397 427,825 

รวม 1,170,250 5,655,106 9,093,600 15,918,956 
ท่ีมา :สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2556 
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ตารางที่ 3.4.2-14 จํานวนผูปวยนอกแยกตามกลุมสาเหตุโรค (21กลุมโรค) ของโรงพยาบาลสงเสริม 
                              สุขภาพตําบลหนองแวง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ป พ.ศ. 2553-2555 

สาเหตุการปวย(กลุมโรค) ป พ.ศ. รวม 

2553 2554 2555 

โรคติดเชื้อและปรสิต 239 195 131 565 

เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 113 10 5 128 

โรคเลือดและอวัยวะสรางเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุมกัน 3 4 15 22 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอโภชนาการ และเมตะบอลิซึม 60 11 17 88 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 16 112 102 230 

โรคระบบประสาท 60 47 71 178 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 264 177 264 705 

โรคหูและปุมกกหู 65 47 64 176 

โรคระบบไหลเวียนเลือด 330 365 336 1,031 

โรคระบบหายใจ 2,743 2,049 2,428 7,220 

โรคระบบยอยอาหารรวมโรคในชองปาก 960 1,077 1,544 3,581 

โรคผิวหนังและเน้ือเยื่อใตผิวหนัง 255 357 479 1,091 

โรคระบบกลามเน้ือรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 1,348 1,286 1,249 3,883 

โรคระบบอวัยวะสืบพันธุรวมปสสาวะ 132 156 175 463 

ภาวะแทรกในการตั้งครรภการคลอด และระยะหลังคลอด 5 16 8 29 

ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดขึ้นในระยะปริกําเนิด (อายุครรภ 22  สัปดาห
ขึ้นไป จนถึง 7 วัน หลังคลอด) 

1 2 1 4 

รูปรางผิดปกติแตกําเนิดการพิการจนผิดรูปแตกําเนิด และโครโมโซม
ผิดปกติ 

3 0 3 6 

อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจากการตรวจทางคลินิกและทาง
หองปฏิบัติการท่ีไมสามารถจําแนกโรคในกลุมอ่ืนได 

1,737 1,638 1,544 4,919 

การเปนพิษและผลที่ตามมา 0 1 2 3 

อุบัติเหตุจากการขนสงและผลที่ตามมา 13 2 36 51 

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ ท่ีทําใหปวยหรือตาย 196 89 150 435 

รวม 8,543 7,641 8,624 24,808 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง, 2556 
 

จากรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในป 
พ.ศ.2553- 2555 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากที่สุดคือ อุจจาระรวง เปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 
2555 มีจํานวนผูปวย 19,413 ราย โดยลดลงจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 19,618 
รายและ 21,468 ราย ตามลําดับ รองลงมาคือ ปอดบวมผูปวยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูปวย 4,227 ราย 
โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 3,537 ราย และ 4,159 ราย ตามลําดับ และ
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อันดับสาม ไดแกไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุในป พ.ศ.2555 มีจํานวนผูปวย 3,845 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผูปวย 2,531 ราย และ 2,189รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-15 

 
ตารางที่ 3.4.2-15 จํานวนผูปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัด 

 พระนครศรีอยุธยา ป พ.ศ. 2553 - 2555 

รายชื่อโรค 
จํานวน(ราย) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

อุจจาระรวง 21,468 19,618 19,413 
ปอดบวม 4,159 3,537 4,227 

ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ 2,189 2,531 3,845 

โรคตาแดง 2,127 2,314 1,711 

ไขหวัดใหญ 1,800 991 1,777 
ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2556 
 
   จากรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดสระบุรีในป พ.ศ.2553- 
2555 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากท่ีสุดคือ อุจจาระรวง เปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 2555 มี
จํานวนผูปวย 12,176 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 11,307 ราย แตลดลงจากป พ.ศ. 
2553 ซึ่งมีจํานวน  12,727 ราย รองลงมา คือ ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ มีผูปวยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวน
ผูปวย 2,131 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 1,269 ราย และ 1,788 
ราย ตามลําดับ และอันดับสาม ไดแก โรคตาแดง ในป พ.ศ.2555 มีจํานวนผูปวย 1,725 ราย เพิ่มขึ้นจากป 
พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผูปวย 1,303 ราย และ 1,679รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-16 
 
ตารางที่3.4.2-16 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัด

สระบุรี ป พ.ศ. 2553 – 2555 

รายชื่อโรค 
จํานวนราย 

2553 2554 2555 

โรคอุจจาระรวง 12,727 11,307 12,176 
ไขไมทราบสาเหตุ 1,788 1,269 2,131 
โรคตาแดง 1,679 1,303 1,725 
ปอดบวม 948 778 914 
ไขเลือดออก 942 715 566 

 
ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, 2556 
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   จากรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดลพบุรีในป พ.ศ.2553- 
2555 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากท่ีสุดคือ อุจจาระรวง เปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 2555 มี
จํานวนผูปวย 19,808 ราย โดยลดลงจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 23,423รายและ 
23,463ราย รองลงมา คือ ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ มีผูปวยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูปวย 4,387 ราย 
โดยลดลงจากป พ.ศ. 2554 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 4,611 ราย เพิ่มขึ้นจากปพ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 3,197
ราย และอันดับสาม ไดแก ปอดบวมในป พ.ศ.2555 มีจํานวนผูปวย 1,956 ราย ลดลงจากป พ.ศ. 2554 และ 
พ.ศ.2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน2,146 ราย และ 2,342รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-17 
 
ตารางที่3.4.2-17 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัดลพบุรี 

ป พ.ศ. 2553 - 2555 

รายชื่อโรค 
จํานวน(ราย) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

อุจจาระรวง 23,463 23,423 19,808 

ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ 3,197 4,611 4,387 

ปอดบวม 2,342 2,146 1,956 

ไขเลือดออก 1,218 1,417 1,565 
โรคตาแดง 1,215 862 527 
ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2556 
 
   จากรายงานผูปวยดวยโรคท่ีเฝาระวังทางระบาดวิทยา ของจังหวัดนครราชสีมาในป พ.ศ.
2553- 2555 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากที่สุดคือ อุจจาระรวง เปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 2555 
มีจํานวนผูปวย 40,603 ราย โดยลดลงจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 44,969รายและ 
44,524รองลงมา คือ ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ มีผูปวยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูปวย 10,035 ราย โดย
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 8,900ราย และ 9,486 ราย ตามลําดับ และ
อันดับสาม ไดแก ปอดบวมในป พ.ศ.2555 มีจํานวนผูปวย 7,090 ราย เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.
2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน6,095 ราย และ 6,140รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-18 
   สําหรับพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมจากรายงานผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง ในปพ.ศ. 2553-2555 พบวา โรคที่มีจํานวนผูปวยมากท่ีสุด
คือ ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุเปนโรคที่มีผูปวยมากที่สุด ในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูปวย 1,013 รายโดย
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 753 ราย และ 232 ราย รองลงมา คือ อุจจาระ
รวง มีผูปวยในป พ.ศ. 2555 มีจํานวนผูปวย 877 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมี
ผูปวยจํานวน 650 ราย และ 217 ราย อันดับสาม ไดแก ปอดบวมในป พ.ศ.2555 มีจํานวนผูปวย 843 ราย 
เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2554 และ พ.ศ.2553 ซึ่งมีผูปวยจํานวน 570 ราย และ 180 ราย ตามลําดับรายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 3.4.2-19 
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ตารางที่  3.4.2-18 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของจังหวัด 
                                 นครราชสีมา ป พ.ศ. 2553 - 2555 

รายชื่อโรค 
จํานวน(ราย) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

อุจจาระรวง 44,524 44,969 40,603 

ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ 9,486 8,900 10,035 

ปอดบวม 6,140 6,095 7,090 

ไขเลือดออก 5,620 2,530 3,685 
โรคตาแดง 4,773 3,970 3,518 
ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค, 2556 
 
ตารางที่3.4.2-19 จํานวนผูปวยดวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา 5 อันดับแรก ของโรงพยาบาล 
                                 สงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง  ปพ.ศ. 2553 - 2555 

รายชื่อโรค 
จํานวน(ราย) 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

ไข หรือ ไขไมทราบสาเหตุ 232 753 1,013 

อุจจาระรวง 217 650 877 

ปอดบวม 180 570 843 
ไขเลือดออก 141 432 840 
โรคตาแดง 124 363 733 
ท่ีมา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง, 2556 

 
 

  (3.4) สถิติการตายของประชากร 
   จากขอมูลสถิติชีพของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในป พ.ศ. 2553-2555 พบวาอัตราการ
ตายมีแนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2553 อัตราการตายอยูที่ 775.55 ตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 
2554 อัตราการตายอยูที่ 741.01 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2555 อัตราการตายอยูที่ 841.23 
คนตอประชากร 100,000 คน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-20 
 
ตารางที่ 3.4.2-20 สถิติชีพในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2553 - 2555 

ป อัตราการตายตอ 100,000 คน 

2553 775.55 
2554 741.01 
2555 841.23 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, 2556 
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   จากขอมูลสถิติชีพของจังหวัดสระบุรีในป พ.ศ. 2553-2555 พบวาอัตราการตายมีแนวโนม
เพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2553 อัตราการตายอยูที่ 732.95 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2554 อัตรา
การตายอยูที่ 715.98 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2555 อัตราการตายอยูที่ 763.44 คนตอ
ประชากร 100,000 คนรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-21 
 
ตารางที่ 3.4.2-21 สถิติชีพในจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2553 - 2555 

ป อัตราการตายตอ 100,000 คน 

2553 732.95 
2554 715.98 
2555 763.44 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, 2556 

 
   จากขอมูลสถิติชีพของจังหวัดลพบุรีในป พ.ศ. 2553-2555 พบวาอัตราการตายมีแนวโนม
ลดลง โดยในป พ.ศ. 2553 อัตราการตายอยูที่ 802.80 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2554 อัตรา
การตายอยูที่ 793.64 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2555 อัตราการตายอยูที่ 786.87 คนตอ
ประชากร 100,000 คนรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-22 

 
ตารางที่ 3.4.2-22  สถิติชีพในจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2553 - 2555 

ป อัตราการตายตอ 100,000 คน 

2553 802.80 
2554 793.64 
2555 786.87 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี, 2556 

 
   จากขอมูลสถิติชีพของจังหวัดนครราชสีมาในป พ.ศ. 2553-2555 พบวาอัตราการตายมี
แนวโนมเพิ่มขึ้น โดยในป พ.ศ. 2553 อัตราการตายอยูที่ 627.89 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 
2554 อัตราการตายอยูที่ 646.12 คนตอประชากร 100,000 คน ในป พ.ศ. 2555 อัตราการตายอยูที่ 652.13 
คนตอประชากร 100,000 คน  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.4.2-23 
 
ตารางที่ 3.4.2-23 สถิติชีพในจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2553-2555 

ป อัตราการตายตอ 100,000 คน 

2553 627.89 
2554 646.12 
2555 652.13 

ท่ีมา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, 2556 
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3.4.3 ทัศนียภาพและการทองเทีย่ว 
 

 1) วัตถุประสงคการศึกษา 
(1) สํารวจแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญ ตามแนวพื้นที่ศึกษาโครงการ 
(2) ประเมินผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
(3) เสนอแนะแนวทางและมาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

 
 2) วิธีการศึกษา 
  การศึกษาและสํารวจสถานที่สําคัญทางดานการทองเที่ยว ตลอดจนพื้นที่ที่มีศักยภาพดานการ
ทองเที่ยวที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการโดยทางตรงและทางออม ดําเนินการโดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารและรายงานที่เก่ียวของ โดยเฉพาะที่ต้ัง/ตําแหนง ของสถานท่ีทองเที่ยวที่ต้ังอยูบริเวณพื้นที่ศึกษา
และบริเวณใกลเคียง  
 3) ผลการศึกษา 
  บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการไมพบแหลงทองเท่ียวแตอยางใด  สําหรับแหลงทองเที่ยวใน
ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี ซึ่งอยูใกลพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมไดมีแหลงทองเท่ียวโบราณ
สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร ดังภาพที่ 3.4.3-1และรูปที่ 3.4.3-1 (องคการบริการสวนตําบลลําสมพุง, 
2555) ไดแก 

(1) สํานักปาถ้ําเสือดํา(ถ้ําทีปงกรบุญฤทธิ์) ต้ังอยูบริเวณหมู 2 บานโปงสนวน ตําบลลําสมพุง 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 

(2) สํานักสงฆถ้ําเทพนิมิตต้ังอยูบริเวณหมู 9 บานลําน้ําออย ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

(3) สํานักสงฆถ้ําโพธิ์ศรีนวลต้ังอยูบริเวณหมู 10 บานหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอ
มวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
  แหลงทองเท่ียวในตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเปนพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม มีแหลงทองเที่ยวโบราณสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร ดังภาพที่ 3.4.3-2และรูปที่ 3.4.3-1 
(กรมการสงเสริมปกครองทองถิ่น, 2555) ไดแก 

(1) ผาบุคาโฮมสเตย ต้ังอยูบริเวณหมู 3 บานบุคา ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้วจังหวัด
นครราชสีมา 

(2) ผาจุฬาต้ังอยูบริเวณหมู 3 บานบุคา ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 
(3) น้ําตกเหวเสมาต้ังอยูบริเวณหมู 6 บานซับกระสังข ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้วจังหวัด

นครราชสีมา 
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สํานักปาถ้ําเสือดํา(ถ้ําทีปงกรบุญฤทธิ์) 

  
สํานักสงฆถ้ําเทพนิมิต 

  
สํานักสงฆถ้ําโพธิ์ศรีนวล 

ท่ีมา : องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง, 2555 

ภาพที่ 3.4.3-1  สภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงทองเทีย่วบริเวณพ้ืนที่โครงการตําบลลําสมพุง 
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ผาบุคาโฮมสเตย 

  
ผาจุฬา 

  
น้ําตกเหวเสมา 

ท่ีมา : กรมการสงเสริมปกครองทองถ่ิน, 2555 

ภาพที่ 3.4.3-2  สภาพแวดลอมทั่วไปของแหลงทองเทีย่วบริเวณพ้ืนที่โครงการตําบลดอนเมือง 
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3.4.4 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหลงสําคัญทางประวัติศาสตร 
 

 1) วัตถุประสงคการศึกษา 
  เพื่อศึกษาแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดีในพื้นที่ โดยเฉพาะที่อยูใกลแนวเสนทางโครงการที่
อาจไดรับผลกระทบทั้งทางตรงและทางออมจากการพัฒนาโครงการ 
 
 2) วิธีการศึกษา 
  การศึกษาแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี/ สถานที่ที่มีความสําคัญเฉพาะชุมชน ดําเนินการ
โดยรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและรายงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะที่ ต้ัง/ตําแหนง สภาพ และ
ความสําคัญของแหลงโบราณคดี/โบราณสถาน แหลงประวัติศาสตร ที่ต้ังอยูในระยะ 500 เมตร จากกึ่งกลาง
แนวระบบโครงขายไฟฟาฯ รวมระยะหัวทายอีก 500 เมตร 
 
 3) ผลการศึกษา 
  (1) สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณสถาน 
  จากการทบทวนขอมูล และตรวจสอบสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร และโบราณสถาน 
พบวา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีโบราณสถานจํานวน 547 แหง แบงเปนโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน 394 
แหง และเปนโบราณสถานที่ไมไดขึ้นไมขึ้นทะเบียน 153 แหง จังหวัดสระบุรีมีโบราณสถาน จํานวน 54 แหง 
แบงเปนสถานที่สําคัญที่ขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ จํานวน 38 แหง และเปนโบราณสถานที่ไมได
ขึ้นทะเบียนจํานวน 16 แหง สวนจังหวัดลพบุรีมีโบราณสถาน จํานวน 164 แหง แบงเปนสถานที่สําคัญที่ขึ้น
ทะเบียนเปนโบราณสถานแหงชาติ จํานวน 50 แหง และเปนโบราณสถานที่ไมไดขึ้นทะเบียนจํานวน 114 
แหง และจังหวัดนครราชสีมามีโบราณสถาน จํานวน 442 แหง โดยแบงเปนสถานที่สําคัญที่ขึ้นทะเบียนเปน
โบราณสถานแหงชาติ จํานวน 100 แหง และเปนโบราณสถานที่ไมไดขึ้นทะเบียนจํานวน 342 แหง  

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบขอมูลภูมิสารสนเทศ กรมศิลปากร พบวา ในพื้นที่ตําบลลําสมพุง 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ไมมีโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนและไมขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแตอยางใด 
 (2) สถานที่ที่มีความสําคัญเฉพาะชุมชน 
  จากการตรวจสอบระบบโครงขายไฟฟาฯ พบวา มีสถานที่สําคัญที่อยูใกลเคียงแนวระบบ
โครงขายไฟฟามีทั้งหมด 22 แหงโดยแบงเปนสถานที่สําคัญเฉพาะชุมชนในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จํานวน 10 
แหง พื้นที่จังหวัดลพบุรี จํานวน 6 แหง และจังหวัดนครราชสีมา จํานวน 6 แหง รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
3.4.4-1และรูปที่ 3.4.4-1 
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ตารางที่ 3.4.4-1  สถานที่สําคัญบริเวณใกลแนวระบบโครงขายไฟฟา 

ที ่ สถานที่สาํคัญ 500 เมตร ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ที่ตั้ง 
(km.) 

ระยะหางจากกึง่กลาง
แนว (เมตร) 

ซาย ขวา 

1 วัดจันเสือ หรเทพ บานหมอ สระบุร ี 5+500 449 

2 วัดหนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 12+200 425 

3 โรงเรียนวัดหนองระกํา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 12+250 500 

4 วัดหนองเครอืตาปลา หนองโดน หนองโดน สระบุร ี 14+115 257 

5 วัดหนองแฝกเหล่ียม นายาว พระพุทธบาท สระบุร ี 28+770 188 

6 วัดพุขามหวานพลอยเจริญ ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุร ี 33+550 500 

7 วัดชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 41+700 300 

8 รพ.สต.ชองสาริกา ชองสาริกา พัฒนานิคม ลพบุรี 43+400 350 

9 วัดเทวาบรรพต หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 56+860 380 

10 วัดโฆสิตาราม หนองบัว พัฒนานิคม ลพบุรี 57+800 315 

11 วัดคําพราน คําพราน วังมวง สระบุร ี 63+400 366 

12 วัดปาเขามนตพุทธธรรม ซับสนุน มวกเหล็ก สระบุร ี 83+150 305 

13 แหลงโบราณคดีบานโปงมะนาว หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 86+500 500 

14 วัดโปงมะนาว หวยขุนราม พัฒนานิคม ลพบุรี 86+500 500 

15 วัดศรีสมบูรณราษฎรบํารุงธรรม ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุร ี 94+300 288 

16 วัดซับดินดํา ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุร ี 110+300 387 

17 วัดเขาฟอดสามัคคี ดอนเมอืง สีคิ้ว นครราชสีมา 113+400 145 

18 โรงเรียนซับใตวิทยา กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา 131+600 457 

19 วัดใหมสามัคคีธรรม กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 146+400  504 

20 โรงเรียนบานโนนเสลา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+600  323 

21 วัดโนนเสลาคณาราม กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+750  425 

22 รพ.สต.โนนเสลา กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา 147+800  438 
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รูปที่ 3.4.4-1  ตําแหนงสถานที่สําคัญบรเิวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอทาเรือ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ถึง อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 
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รูปที่ 3.4.4-1  ตําแหนงสถานที่สําคัญบรเิวณแนวระบบโครงขายไฟฟาจากอําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  ถึง อําเภอมวกเหล็ก จังหวดัสระบุรี 
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บทที่ 4 
การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสยี 

 
 
4.1 ความเปนมาของโครงการ 
 
 โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 เปนสวนหนึ่งของโครงการพัฒนา
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบไฟฟาของประเทศ ใหสามารถรองรับไฟฟาจากโรงไฟฟาผูผลิตเอกชน
รายเล็ก (Small Power Producer,SPP)  ระบบผลิตไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration) ที่ใชเชื้อเพลิง
เชิงพาณิชยสําหรับการจัดหาไฟฟา จํานวน 3,510 เมกะวัตต ในระหวางป 2558-2564 ในพื้นที่           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกโดยโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต 
อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 เปนโครงการกอสรางสายสงไฟฟาแรงสูงซึ่งแนวกอสรางโครงการบางชวงผานปาอนุรักษ
เพิ่มเติม ซึ่งตองทําการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ตามมติคณะรัฐมนตรี
เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 

ในการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) ตองจัดใหมีการมีสวนรวมและรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ประกอบกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก็ไดระบุถึงสิทธิ 
ของประชาชนเก่ียวกับการรับรูขอมูลขาวสาร และการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ
ไวหลายมาตรา โดยเฉพาะมาตรา 57 ซึ่งระบุไววา “บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผล            
จากหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือ                      
การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือ
สวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงาน            
ที่เกี่ยวของเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว”นอกจากนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ยังไดกําหนดใหโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐ                
ที่เปนผูรับผิดชอบโครงการตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขั้นตอนและวิธีการ                   
ที่กําหนดดวย 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ . ) ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน                      
ของกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนดวยหลักการเหตุผล และเงื่อนไขตางๆ ดังกลาว จึงไดกําหนด
ไวในวัตถุประสงค ของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต  อยุธยา 4 – สีคิ้ว  2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ เพิ่มเติม )                      
เพื่อจัดกระบวนการ  การมีสวนรวมของประชาชน  และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน                      
และผูมีสวนไดเสียตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป 2550 และแนวทางการมีสวนรวม                  
ของประชาชน และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม จัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
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4.2 วัตถุประสงค 
 
 1) เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่ เกี่ยวของไดรับทราบขอมูลขาวสาร                  
ของโครงการอยางถูกตอง ครบถวน และเพียงพอตอการนําไปพิจารณาประกอบในการเสนอแนะ และให
ขอคิดเห็นตอโครงการ 
 2) เพื่อใหประชาชน และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการใหขอมูล และนําเสนอ
ประเด็นหวงกังวล ตลอดจนขอคิดเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ตอโครงการ โดยผานกระบวนการการมีสวนรวม
และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ในระหวางการศึกษาและจัดทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการ 
 
4.3 พ้ืนที่เปาหมาย 
 
 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย ในกระบวนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนของโครงการระบบ
โครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) โดยมุงเนน
หมูบาน/ชุมชนท่ีอยูในพื้นที่และใชประโยชนจากปาอนุรักษที่แนวระบบโครงขายไฟฟาผาน ซึ่งประกอบดวย
บานทาพลู หมูที่ 4 บานเขาวง หมูที่ 5 บานซับดินดํา หมูที่ 6 บานลําน้ําขาว หมูที่ 7 บานลําน้ําออย หมูที่ 9 
และบานหนองกระทิง หมูที่ 10 ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และบานหนองแวง หมูที่ 2 
บานซับกระสังข หมูที่  6  บานลาดใหญ หมูที่ 7 บานปางโกสามัคคี หมูที่ 8 บานซับพยุง หมูที่ 9 บานผาชมภู               
หมูที่ 12 และบานเลิศมงคล หมูที่ 15 ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (รูปที่ 4.3-1: แสดง
แนวสายสงไฟฟา และเขตพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน) 
 
4.4 กลุมเปาหมาย 
 
 กลุมเปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมี 
สวนไดเสียของโครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติม) แบงออกเปน 7 กลุมหลักๆ ไดแก (รายละเอียดของกลุมเปาหมายแสดงในภาคผนวก 4-ก) 
 1) ประชาชนในชุมชนท่ีอาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 

2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3) หนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  
4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ  
5) องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา  
6) ส่ือมวลชน  
7) ประชาชนท่ีสนใจ 
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รูปที่ 4.3-1  แสดงหมูบานเปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน 
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4.5 แนวทางในการดําเนินงาน 
 
 ในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียไดยึด
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และแนวทางการมี
สวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) โดย
ดําเนินการต้ังแตระยะเริ่มตนของโครงการ ดวยการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน           
ที่ถูกตอง รวมกับการรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ตลอดจนความตองการของผูมีสวนเกี่ยวของตอ              
การพัฒนาโครงการ และนําเอาขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่ได ไปพิจารณาประกอบในการศึกษาวิเคราะห 
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และจัดทํามาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหมี             
ความเหมาะสมและมีผลกระทบทางสังคมและส่ิงแวดลอมนอยที่สุด ทั้งนี้ ในการดําเนินงานการมีสวนรวม
ของประชาชน จะครอบคลุมกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย/ผูที่เกี่ยวของ (Stakeholders) ทุกภาคสวน และจะ
พิจารณาเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสม โดยคํานึงถึงลักษณะที่แตกตางกันของกลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย ตลอดจนความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม ความพรอม และขอจํากัดของผูที่มีสวน
เก่ียวของในแตละกลุมดวย 
 สําหรับกิจกรรมการดําเนินการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
มีกิจกรรมหลักที่ตองดําเนินการ 2 สวน คือการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและการ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชน ดังนี้ (แผนการดําเนินงานการมีสวนรวมของประชาชนแสดงใน               
ตารางที่ 4.5-1) สําหรับรายละเอียดของแผนการดําเนินงานแสดงในภาคผนวก 4-ข 

 
4.6 ผลการดําเนินงาน 
 
 ในการดําเนินงานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย มีกิจกรรม
ซึ่งไดดําเนินงานแบงเปน 2 กิจกรรม คือ การดําเนินงานประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชน และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
 
4.6.1    การดําเนินงานประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน  

การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชนเปนการจัดทําส่ือและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร โดยแจกใหกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตลอดระยะเวลาดําเนินการศึกษา
โครงการ โดยสื่อและกิจกรรมดานการประชาสัมพันธที่ไดดําเนินการไปแลว สรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5-1  แผนการดําเนินงานการมสีวนรวมและรับฟงความคดิเห็นของประชาชนและ 
                        ผูมีสวนไดเสีย 

ลําดับ 
กิจกรรมการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 

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

1 แผนงานประชาสัมพันธโครงการ             
 1. รวบรวมขอมูล/เตรียมเอกสาร 

    ประชาสัมพันธ 
            

 2. จัดทําส่ือ/เอกสารเผยแพร/
ดําเนินงานเผยแพร 

  
 

          

2 แผนงานรับฟงความคิดเห็น             

 1. พบปะหารือและรับฟงความ
คิดเห็นของผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ   

         
  

 

 2. การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน (การประชุม
อยางเปนทางการ) คร้ังที่ 1 

         
  

 

 3. การประชุมกลุมยอย 
 
 

         
  

 

 4.  การสัมภาษณรายบุคคลและ
ก า ร สํ า ร ว จ ข อ มู ล ด า น
เศรษฐกิจ-สังคม 

      
 

      

 5. การประชุมรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชน คร้ังที่ 2 (หลังสง
รางรายงาน IEE ให  กฟผ.
พิจารณา) 

            

 6. สรุป/จัดทํารายงานการรับฟง
ความคิดเห็น 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9,14-15 สิงหาคม 2556

4 กันยายน 2556 

20,25 พฤศจกิายน 2556 

7 กุมภาพันธ์ 2557 

25-29 พฤศจิกายน 2556 
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1) ส่ือและกิจกรรมดานการประชาสัมพันธที่ดําเนินงานในชวงเริ่มตนโครงการและระหวางการศึกษา 
โดยเปนส่ือที่ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) การประชุม
กลุมยอย การสัมภาษณรายบุคคลและการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคมในกระบวนการศึกษาและ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตนของโครงการ สรุปไดดังนี้ ( ส่ือการประชาสัมพันธที่ใชแสดง                  
ในภาคผนวก 4-ค และภาพตัวอยางการดําเนินงานประชาสัมพันธและใหขอมูลขาวสารประชาชนแสดงใน
รูปที่ 4.6.1-1 ถึง รูปที่ 4.6.1-3) 

สื่อประชาสัมพนัธ วิธีการ/ชองทางประชาสัมพันธและการใหขอมลูกับประชาชน 

1) เอกสารสรุปขอมูลโครงการ  
(จัดพิมพจํานวน 240 ชุด ) 

1) ลงเว็บไซดสํานักนายกรัฐมนตรี 
http://www.publicconsultation.opm.go.th 

2) ใชรวมในกิจกรรมการพบปะผูนําชุมชนและสวนราชการที่เก่ียวของ 
3) ใชในการใหขอมูลกับประชาชนโดยสงพรอมจดหมายเชิญประชุม 
4) ใชติดประกาศท่ีบอรดของสวนราชการและทองถิ่นพรอมกับ

ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 1  

5) ใชประชาสัมพันธขอมูลที่เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล 
ลําสมพุง และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมืองเพ่ือเผยแพร
ขอมูลโครงการฯ 

6) ใ ช ป ร ะชาสั ม พันธ ผ าน เ ว็บ ไซต ขอ งกา ร ไฟฟ าฝ า ยผ ลิต  
แหงประเทศไทย (กฟผ.) www.egat.co.th 

7) ใชประชาสัมพันธผาน www.facebook.com 
2) โปสเตอรเชิญชวนรวมแสดงความคิดเห็น 

(จํานวน 7 แผน ขนาด 42 ซ.ม. X 60 ซ.ม. ) 
 1)     นําไปติดประกาศที่บอรด สวนราชการ/และองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) ไดแก 

• ที่วาการอําเภอมวกเหล็ก 

• องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปงไทร 

• ที่วาการอําเภอสีคิ้ว 

• องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองแวง 
3) ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 1   
(จํานวน 7 แผน ขนาด 30 ซ.ม. X 42 ซ.ม. ) 

 1)  นําไปติดประกาศที่บอรด สวนราชการการ/และทองถิ่น ไดแก 

• ที่วาการอําเภอมวกเหล็ก 

• องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปงไทร 

• ที่วาการอําเภอสีคิ้ว 

• องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองแวง 
2)  ประชาสัมพันธขอมูลผานเสียงตามสายของ อบต.ลําสมพุง และ

อบต.ดอนเมือง เพ่ือเชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 
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สื่อประชาสัมพนัธ วิธีการ/ชองทางประชาสัมพันธและการใหขอมลูกับประชาชน 

4) ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชน (ชุดที่ 1)  1 )   เ ชิญชวนประชาชน เข า ร วมประชุ ม รั บฟ งความคิ ด เ ห็น  
ของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  

5) เอกสารประกอบการประชุม (ชุดที่ 1)  
(จัดพิมพจํานวน 250 เลม) 

1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ)  

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

1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ)  ประมาณ 200 แผน 

2)  ใชในการประชุมกลุมยอยประมาณ 100 แผน 
3)  แจกใหกับประชาชนในพ้ืนที่ศึกษา ประมาณ 200 แผน 

7) บอรดนิทรรศการ 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ)  จํานวน 5 แผน 

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

 9) รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)  

 

1)  นําขอมูลสรุปผลประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน   ครั้งที่ 1 
(ปฐมนิเทศโครงการ) ไปติดที่บอรดของ อบต.ลําสมพุง อบต.ดอนเมือง 
ที่วาการอําเภอมวกเหล็กและที่วาการอําเภอสีคิ้ว 

 

 
เอกสารประกอบการพบปะหารือ เอกสารประกอบการประชุม แผนพับ 

บอรดประชาสัมพันธโครงการฯ 

 
รูปที่ 4.6.1-1  เอกสารขอมลูที่เผยแพรใหกับประชาชน 
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ที่วาการอําเภอมวกเหล็ก อบต.ลําสมพุง 

  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปงไทร 

  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองแวง อบต.ดอนเมอืง 

 
ที่วาการอําเภอสีคิ้ว 

รูปที่ 4.6.1-2  การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธสวนราชการและสวนทองถ่ิน 
 

  
เว็บไซตสํานักนายก เว็บไซตสํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

รูปที่ 4.6.1-3  การประชาสมัพันธโครงการผานสื่ออินเตอรเน็ต/Social Media 
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2) ส่ือและกิจกรรมดานการประชาสัมพันธที่ดําเนินงานในชวงสรุปผลการศึกษา โดยเปนส่ือที่ใชใน
การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) สรุปไดดังนี้ ( ส่ือการ
ประชาสัมพันธที่ใชแสดงในภาคผนวก 4-ค และภาพตัวอยางการดําเนินงานประชาสัมพันธและใหขอมูล
ขาวสารประชาชนแสดงในรูปที่ 4.6.1-4 ถึง รูปที่ 4.6.1-5) 

สื่อประชาสัมพันธ วิธีการ/ชองทางประชาสัมพันธและการใหขอมูลกับประชาชน 

1) เอกสารสรุปผลการศึกษา  
(จัดพิมพจํานวน 220 ชุด ) 

1) ใชในการใหขอมูลกับประชาชนโดยสงพรอมจดหมายเชิญ
ประชุม 

2) ใชติดประกาศที่บอรดของสวนราชการและทองถิ่นพรอมกับ
ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
ครั้งที่ 2  

3) ใชประชาสัมพันธขอมูลที่เว็บไซตขององคการบริหารสวนตําบล
ลําสมพุง และองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง เพื่อเผยแพร
ขอมูลโครงการฯ 

4) ใชประชาสัมพันธผานเว็บไซตของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) www.egat.co.th 

5) ใชประชาสัมพันธผาน www.facebook.com 
2) ประกาศเชิญชวนรวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2   
(จํานวน 7 แผน ขนาด 30 ซ.ม. X 42 ซ.ม. ) 

1)   นําไปติดประกาศที่บอรด สวนราชการการ/และทองถิ่น ไดแก 

• ที่วาการอําเภอมวกเหล็ก 

• องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพลําสมพุง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปงไทร 

• ที่วาการอําเภอสีค้ิว 

• องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 

• โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองแวง 
2)  ประชาสัมพันธขอมูลผานเสียงตามสายของ อบต.ลําสมพุง และ 

อบต.ดอนเมือง เพื่อเชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) 

3) ประชาสัมพันธผานเสียงตามสายในชุมชน (ชุดที่ 2)  1)  เชิญชวนประชาชนเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของ 
ประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) 

4) เอกสารประกอบการประชุม (ชุดที่ 2)  
    (จัดพิมพจํานวน 250 เลม) 

1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 
(สรุปผลการศึกษา) 

5) เอกสารแผนพับ (ชุดที่ 2)  
(จัดพิมพจํานวน 500 แผน) 

1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 
(สรุปผลการศึกษา)  ประมาณ 200 แผน 

2)  แจกใหกับประชาชนในพื้นที่ศึกษา ประมาณ 300 แผน 
6) บอรดนิทรรศการ 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 

(สรุปผลการศึกษา) จํานวน 5 แผน 
7) Power Point ประกอบการบรรยาย (ชุดที่ 2) 1)  ใชในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา)   
8) รายงานสรุปผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา)   
 

1)   นําขอมูลสรุปผลประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ไปติดที่บอรดของ อบต.ลําสมพุง  
อบต.ดอนเมือง ที่วาการอําเภอมวกเหล็กและที่วาการอําเภอสีค้ิว 
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เอกสารประกอบการประชุม แผนพับ 

    
บอรดประชาสัมพันธโครงการฯ 

รูปท่ี 4.6.1-4 เอกสารขอมูลท่ีเผยแพรใหกับประชาชน 
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ที่วาการอําเภอมวกเหล็ก อบต.ลําสมพุง 

  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลลําสมพุง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานโปงไทร 

  
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหนองแวง อบต.ดอนเมอืง 

 
ที่วาการอําเภอสีคิ้ว 

รูปที่ 4.6.1-5  การติดประกาศที่บอรดประชาสัมพันธสวนราชการและสวนทองถ่ิน 
 

 
เว็บไซตสํานักงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

รูปที่ 4.6.1-6  การประชาสมัพันธโครงการผานสื่ออินเตอรเน็ต/Social Media 
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4.6.2  การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เปนกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อเปดโอกาสให

ทุกภาคสวน ที่มีสวนไดเสีย ไดรวมรับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ โดยการรับฟงความคิดเห็น โดยมีกิจกรรมซึ่งได
ดําเนินการ ไดแก การพบปะหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
โครงการ การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) การประชุมกลุมยอย 
และการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ซึ่งสรุปผลการดําเนินงานได
ดังนี้ 
 
4.6.2.1 การพบปะหารือผูนําชุมชน 

การพบปะหารือผูนําชุมชนและเจาหนาที่ที่เก่ียวของในพื้นที่ศึกษา ไดดําเนินงานในวันที่ 9 วันที่ 14 
และ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 (แสดงดังรูปที่ 4.6.2-1) โดยไดดําเนินการเผยแพรขอมูลของโครงการฯ 
รวมกับการตอบขอซักถาม ชี้แจงขอมูลเพิ่มเติม และรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูนําชุมชน  
และเจาหนาที่ที่เก่ียวของในพื้นที่ศึกษา ซึ่งไดเขาพบท้ังหมด 10 ทาน ไดแก ผูใหญบานหมู 6 บานซับดินดํา 
กํานันตําบลลําสมพุง นายกองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุงและเลขานายกองคการบริหารสวนตําบล
ลําสมพุง ผูใหญบานหมู 5 บานเลิศมงคล กํานันตําบลดอนเมือง นายกองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 
นายอําเภอมวกเหล็ก ปลัดอําเภออาวุโสอําเภอสีคิ้ว และหัวหนาฝายจัดการสิทธิการใชที่ดินปาไมสํานัก
จัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 กรมปาไม ซึ่งสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไดดังนี้ 

 

  
พบปะหารือกับนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ลําสมพุงและเลขานายกองคการบริหาร 
สวนตําบลลําสมพุง 

พบปะหารือกับกํานันตําบลลําสมพุง 

รูปที่ 4.6.2-1 การพบปะหารือกับผูนําชุมชน 
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พบปะหารือกับนายกองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 

และกํานันตําบลดอนเมือง 
พบปะหารือกับผูใหญบาน หมู 15บานเลิศมงคล  

ตําบลดอนเมือง 

  
พบปะหารือกับนายอําเภอมวกเหล็ก พบปะหารือกับปลัดอาวุโสอําเภอสีคิ้ว 

 
หัวหนาฝายจัดการสิทธ์ิการใชที่ดินปาไมสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 กรมปาไม 

 

รูปที่ 4.6.2-1 การพบปะหารือกับผูนําชุมชน (ตอ) 
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1) ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
โดยภาพรวมเห็นวาไมนาจะมีปญหาอะไรในการพัฒนาโครงการ เพราะไมคอยมีผลกระทบกับ

ชุมชนแนวสายสงผานพื้นที่ปาอนุรักษเพียงเล็กนอย   

2) ขอเสนอแนะในการใหขอมูลและสรางความเขาใจกบัประชาชนในพ้ืนที่  
(1) ขอมูลท่ีควรจะใหประชาชนไดรับทราบ 

- การเวนคืนที่ดินของประชาชนมีขั้นตอนอยางไร จายคาทดแทนอยางไร เพราะที่ดินใน
ชุมชนเปนที่ดิน สปก. 

- ใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบเสาไฟฟาแรงสูง ตําแหนงที่ต้ังเสาอยูตรงไหน ระยะรัศมีที่           
ทําการกันเขตเทาไร ความสูงของเสาไฟฟาแรงสูงเทาไรใชพื้นที่ในการต้ังเสาเทาไร และสามารถปลูกตนไม
ไดหรือไม 

- บริเวณที่ต้ังเสา ใตสายสงไฟฟาแรงสูง มีขอจํากัดในการใชประโยชนอยางไร สามารถ
เผาออยไดหรือไม 

- เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นจะกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน ทองถิ่น และตอภาพรวมอยางไรบาง 
- โครงการจะทําการการกอสรางเมื่อไร 

(2) ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดประชุม 
-   สําหรับการจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่

ตําบลลําสมพุง เวลาที่เหมาะสม คือชวง 9.30-12.00 น. เพราะประชาชนสวนใหญทําอาชีพเลี้ยงวัวนม ซึ่ง
ตองรีดนมวัววันละ 2 เวลาคือ ชวงเชา 05.00 – 08.00 น. และชวง 16.00 – 18.00 น. จัดท่ีโรงเรียน หรือจัด
ที่หองประชุมของ อบต.  

-   ในการจัดประชุมควรจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ที่ ศาลาประชาคมของหมู 15 บานเลิศมงคล วัดเขาฟอด หรือที่หองประชุมของ อบต. เพราะประชาชนรูจัก 
เวลาที่เหมาะในการจัดประชุม คือชวง 13.00 น.เปนตนไป เพราะชวงเชาประชาชนเขาปาหรือทําไรปลูกมัน 
ปลูกขาวโพด ทําไรออย 

3) การใชประโยชนในพ้ืนที่ปาที่แนวสายสงไฟฟาแรงสูงผาน 
  ปา C ที่แนวสายสงไฟฟาแรงสูงของโครงการผานเปนพื้นที่ภายใตการควบคุมของกรมปาไม 
ซึ่งการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) สนับสนุนกิจกรรมการปลูกปาของชุมชน โดยการใหงบประมาณ
สนับสนุน แลวใหชุมชนดําเนินการ ซึ่งงบประมาณนี้เริ่มดําเนินมาต้ังแตป พ.ศ.2544 ปจจุบันมีกลุมราษฎร
อาสาสมัครพิทักษปา หรือ รสทป. ที่ดูแลรักษาปาไมโดยทําหนาที่เฝาระวังการตัดไม การดับไฟปา กรมปา
ไมใหการสนับสนุน ซึ่งมีหมูบานที่ดูแลอยู 4 หมูบาน คือ หมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 8 บานปางโก
สามัคคี หมูที่ 12 บานผาชมภู และ หมูที่ 15 บานเลิศมงคลตําบลดอนเมือง สวนการใชประโยชนจากปา
สวนใหญคือการเก็บเห็ดซึ่งมีมากในชวง เดือน 7 ถึงเดือน 9 ของทุกป 
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4.6.2.2 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

1) พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
 พื้นที่ดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มุงเนนหมูบาน/
ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญา
เย็นแปลงที่ 2 ที่แนวระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 ผานระยะทางประมาณ 370 
เมตร ซึ่งชุมชนท่ีใชประโยชนพื้นที่ดังกลาวประกอบดวยเขตพื้นที่ 2 จังหวัด 2 อําเภอ 2 ตําบล 13 หมูบาน 
ไดแก หมูที่ 4 บานทาพลู หมูที่ 5 บานเขาวงหมูที่ 6 บานซับดินดํา หมูที่ 7 บานลําน้ําขาวหมูที่ 9 บาน 
ลําน้ําออย และหมูที่ 10 บานหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ หมูที่ 2 บาน
หนองแวงหมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 7 บานลาดใหญ หมูที่ 8 บานปางโกสามัคคี หมูที่ 9 บานซับพยุง  
หมูที่ 12  บานผาชมภู และ หมูที่ 15 บานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

2) วัน เวลา สถานที ่
ดําเนินการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) เมื่อวันพุธ 

ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556  โดยไดดําเนินการจัดประชุม แบงเปน 2 กลุม 

กลุมท่ี 1 : จัดประชุมท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก    
     จังหวัดสระบุรีเวลา 09.30 - 12.00 น. 

กลุมท่ี 2 : จัดประชุมท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  
    จังหวัดนครราชสีมาเวลา 13.30 – 16.00 น 

3) จํานวนผูเขารวมประชุม 
 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ไดเชิญผูแทน
จากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจาก
หนวยงานราชการในระดับตางๆและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/
สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนาและ ประชาชนที่สนใจ ผูแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม รวม 231 คน แสดงดังตารางที่ 4.6.2-1 โดยมีผูลงชื่อเขารวมประชุมรวม รวม 188 คน (ลายมือ
ชื่อผูเขารวมประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง) 

4) สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ไดดําเนินการ

เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อแนะนําและชี้แจงขอมูลเบื้องตนของโครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) และเพื่อ
รับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอแนวทางการศึกษาและการพัฒนาโครงการรวมทั้งประเด็นหวงกังวล
ดานผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลกระทบทางสังคม โดยไดจัดประชุม แบงเปน 2 กลุม คือกลุมที่ 1               
ที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง  และกลุมที่  2 ที่หองประชุมองคการบริหาร                      
สวนตําบลดอนเมือง ซึ่งผลการประชุมสรุปได ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.6.2 - 1  จํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนคร้ังท่ี 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 

ลําดับ กลุมเปาหมาย 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

จํานวนที่เชิญ  
(คน) 

จํานวนที่เขา
รวมประชุม 

(คน) 

จํานวนที่เชิญ 
(คน) 

จํานวนที่เขา
รวมประชุม 

(คน) 

1. ผูนําชุมชนและประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ 
- ประชาชนในชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ  
- ผูนําชุมชน 

 
30 
7 

 
16 
14 

 
35 
8 

 
31 
18 

2. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 16 16 18 29 
3. หนวยงานที่ รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิ เคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
- เจาของโครงการ 
- หนวยงานที่ดําเนินการศึกษา 

 
 
5 
5 

 
 

23 
6 

 
 
5 
5 

 
 

15 
6 

4. หนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (ผูแทนจาก สผ.) 

1 - 1 - 

5. หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ 
- สวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวนทองถ่ิน 
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
 

10 
1 

 
 
5 
1 

 
 

11 
1 

 
 
5 
- 

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

 
 
3 
6 

 
 
2 
- 

 
 
3 
6 

 
 
1 
- 

7. ส่ือมวลชน 9 - 5 - 
8. ประชาชนทั่วไป ** - - - - 

รวม 93 83 98 105 

หมายเหตุ :    กลุมที่ 1  จัดประชุมที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก   จ.สระบุรีเวลา 09.30 - 12.00 น. 
      กลุมที่ 2   จัดประชุมที่หองประชมุองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมาเวลา 13.30 – 16.00 น 
 **  ใชวิธีเชิญโดยการติดประกาศท่ีวาการอําเภอ รพ.สต. อบต.  เว็บไซตของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
                  และเว็บไซตของ กฟผ.  
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(1) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)            
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้ งที่  1 (ปฐมนิเทศโครงการ )             
ไดดําเนินการเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง                      
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เวลา 09.30 - 12.00 น. โดยมี นายภัลลพ  พิลา นายอําเภอมวกเหล็ก                 
ใหเกียรติเปนประธานในการเปดการประชุม (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 4.6.2-2) มีผูเขารวม
ประชุมท้ังส้ิน 83 คน สามารถสรุปผลการประชุมไดดังนี้ 

 

(1.1) สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพจิารณา 

ประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 
1.  การกอสรางเสาไฟฟาแรงสูงจะมีคาชดเชยหรือไม

อยางไร 

 
1 .   การใช พ้ืนที่กอสรางบริ เวณที่ เปนที่ ดินของประชาชน  

จะมีการจายคาชดเชยอยางแนนอน โดยจะมีคณะกรรมการ
พิจารณาคาชดเชยที่ดินระดับจังหวัดที่ไดรับการแตงต้ังโดย
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ทั้งนี้ คาชดเชยที่
จ ายจะ เปนไปตามหลัก เกณฑการจ ายค าชด เชย  ซึ่ ง
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเปนผูกําหนด 

2.  แนวสายสงไฟฟาแรงสูงที่เขามาสํารวจนี้ สรุปแนว
อยางชัดเจนแลวใชหรือไม  

2. แนวสายสงไฟฟาแรงสูงนี้มีแนวโนมความเปนไปไดคอนขางสูง 
แตยังไมสรุปรอยเปอรเซ็นตเพราะตองไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน  ซึ่ งอาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนได   

3.  ประชาชนที่ไดรับผลกระทบ จะดําเนินการอยางไร 
เมื่อมีแนวสายสงผานพ้ืนที่ทําการเกษตร 

3. ผูครอบครองที่ดินตามแนวสายสงไฟฟาแรงสูงยังคงสามารถใช
ประโยชนที่ดินภายในแนวสายสงได แตทั้งนี้ตองเปนไปตาม
ขอกําหนดการใชที่ดินที่ กฟผ.กําหนด 

4.  จะดําเนินการโครงการเมื่อใด และใชเวลาในการ
ดําเนินการก่ีป 

4. การดําเนินงานตองไดรับการอนุมัติจากหนวยงานผูอนุญาต
กอน ซึ่งคาดวาจะอยูในชวงประมาณกลางป 2557 และจะใช
ระยะเวลาในการเตรียมการและกอสรางประมาณ 2 ป 

5.  การสํารวจในสภาพพ้ืนที่จริงวาจะมีการใชกลอง
สอง หรือไม 

5. จะใชกลองสํารวจพ้ืนที่จริงที่จะทําใหทราบวาแนวสายสงไฟฟา
จะผานพ้ืนที่ใด ซึ่งอยูในข้ันตอนการสํารวจแนวสาย 

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
1.  แนวสายสงไฟฟาแรงสูงเสนนี้ พาดผานพ้ืนที่ปา

อนุรักษ ซึ่งอาจผานพ้ืนที่ลุมน้ําช้ัน 1A 1B ดวย
หรือไม  

 
1. จากการตรวจสอบพ้ืนที่ลุมน้ําตามแนวสายสงตัดผาน พบวา 

แนวสายสงไฟฟาแรงสูงเสนนี้ ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม 
(ปา C) โดยไมผานพ้ืนที่ลุมน้ํา ชั้น 1A 1B แตอยางใด  

2.  กรณีที่มีตนไมที่อยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูง จะใช
วิธีการขุดลอมตนไมไปปลูกที่อื่นไดหรือไม 

2.  การขุดลอมตนไมไปปลูกที่อื่นก็เปนวิธีการหนึ่งในการลด
ผลกระทบดานการสูญเสียทรัพยากรปาไม ซึ่งจะไดมีการ
พิจารณากําหนดเปนมาตรการในการดําเนินงานตอไป 

3.  ในการศึกษาที่อธิบายวาจะศึกษาขางละ 500 เมตร
ใชหลักการใดในการกําหนด 

3. รัศมีขางละ 500 เมตร เปนพ้ืนที่กําหนดไวสําหรับการศึกษา
ส่ิงแวดลอม แตการศึกษาดานเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวม
ของประชาชนจะพิจารณาชุมชนที่ใชประโยชนจากพ้ืนที่ปาที่แนวสายสง
ไฟฟาแรงสูงผาน ครอบคลุม  ต.ลําสมพุง อ.มวกเหล็ก และ ต.ดอนเมือง   
อ.สีคิ้ว  
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ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพจิารณา 

กลุมผูนําชุมชน 
1.  ทําไมจึงหามปลูกออยใตสายสงไฟฟาแรงสูง 

 
1. การหามปลูกออยใตสายสงไฟฟาแรงสูง  เหตุเพราะเมื่อ

เกษตรกรปลูกออยแลวมักจะเผากอนตัดออยเขาโรงงาน ซึ่ง
ก า ร เ ผ า จ ะมี ค ว าม ร อ น  คว าม ช้ื น แ ล ะ เ ขม า เ กิ ด ข้ึ น  
ทําใหเปนปญหากับระบบการสงไฟฟา 

2.  จากการประเมินของชาวบานคาดวาแนวสายสง
ไฟฟาแรงสูง จะผานบาน 2 หลังของประชาชนใน
พ้ืนที่  ขอใหทาง กฟผ. ชวยตรวจสอบดวยวาจะมี
ผลกระทบมากนอยเพียงใด 

2.  แนวสายสงไฟฟาแรงสูงเสนนี้ ที่ผานในพ้ืนที่ตําบลลําสมพุง จะไม
มีบานเรือนแนนอน ในระยะรัศมี 20 เมตร จากก่ึงกลางแนวระบบ
โครงขายไฟฟาและ กฟผ.จะสํารวจอีกครั้ง 

3.  ขอทราบอัตราคาชดเชยที่ดินที่อยูในแนวสายสง ที่
ซึ่งเปนที่ดินมีเอกสารสิทธิ์เปน สปก. และกรณีที่
หามปลูกออยในแนวสายสงจะชดเชยอยางไร 

3. การกําหนดราคาคาชดเชยที่ดินและทรัพยสิน จะมีการต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาราคา ประกอบไปดวย ผูวาราชการ
จังหวัดนั้นๆ ผูแทนจากหนวยงาน ผูแทนจากทองถิ่น เปนตน 

4.  คาชดเชยที่จะจายตองรอผลสรุปกอนใชหรือไม  4.  ตองรอการพิจารณาจาก คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) กอน หาก กกพ. เห็นชอบกับแนวสายสงไฟฟาแรงสูง
ของโครงการที่กําลังศึกษาอยูแลว ก็จะเขาสูข้ันตอนของการ
กําหนดราคาคาชดเชย และจายคาชดเชย ซึ่งทาง กฟผ.  
จะประชาสัมพันธใหทราบตอไป 

5.  แนวสายสงไฟฟาแรงสูงอาจผานพ้ืนที่หมูบานของ
หมูที่ 10 ต.ลําสมพุง  

5.  จะรับไปพิจารณาดําเนินกิจกรรมตอไป 

6.  เนื่องจากในหมูบานของ ต.ลําสมพุง ไฟฟาตกบอย
มาก จึงขอใหทาง กฟผ. ชวยจายกระแสไฟฟาให
ทาง ต.ลําสมพุง ดวย 

6. กฟผ. มีหนาที่หลักในการผลิตและสงไฟฟาใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาค อยางไรก็ตามขอรับเปนขอมูลไปประสานกับไฟฟา
ภูมิภาคในลําดับตอไป 

7.  หากมีการตัดตนไมแลวจะมีการปลูกปาทดแทนคืน
ใหกับชุมชนเพ่ือเปนการอนุรักษปารักษาตนน้ําได
หรือไม 

7. ตามขอกําหนดของกรมปาไม ไดกําหนดไวอยูแลววาโครงการ
ใดที่กอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่ปานั้น จะตองมีการปลูกปา
ชดเชย 
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ลงทะเบียนเขารวมประชุม ดูบอรดประชาสัมพันธโครงการ ดูบอรดประชาสัมพันธโครงการ 

  
นายอําเภอกลาวเปดการประชุม นายอําเภอถายภาพรวมกับ กฟผ.และประชาชน 

   
การนําเสนอขอมูลโครงการ ผูรวมประชุมฟงการนําเสนอขอมูลโครงการ 

   
ผูเขารวมประชุมซักถาม/เสนอแนะขอคิดเหน็ 

   
กฟผ. และบรษัิทที่ปรึกษาตอบซักถามของประชาชน 

รูปที่ 4.6.2-2  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 
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(1.2)  สรุปประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
    ผูเขารวมประชุมจํานวน 83 คน โดยมีผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นจํานวน 50 คน 
สรุปไดดังนี้ (แสดงในภาคผนวก 4-จ) 

(ก) ขอมูลของผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ผูเขารวมประชุมที่ตําบลลําสมพุงที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็น แบงเปน

เพศชายรอยละ 76.0 และเพศหญิงร อยละ 24.0 มีอายุเฉลี ่ย 48 ป ทั ้งหมดนับถือศาสนาพุทธ                  
จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายหรือเทียบเทา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
44.0 รองลงมาเปนกลุมที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 32.0 และระดับอุดมศึกษา คือ 
อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 24.0  โดยแบงเปนผูนําชุมชนรอยละ 32.0 เปนผูแทนจากองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 20.0 เปนผูแทนจากสวนราชการ รอยละ 16.0 เปนผูแทนประชาชนจาก
หมูบานใกลเคียงโครงการ รอยละ 18.0 และประชาชนที่สนใจโครงการรอยละ 12.0 และมีตัวแทนกลุมหรือ
องคกรในชุมชน/สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา เขารวมประชุม รอยละ 20.0 

(ข) การทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
  ผูเขารวมประชุมท่ีตอบแบบสํารวจความคิดเห็นเกือบทั้งหมด (รอยละ 90.0) 

ระบุวาเคยไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการมากอนแลว  โดยทราบจาก ผูนําชุมชน/ผูใหญบาน  เจาหนาที่
ของโครงการ เอกสารประชาสัมพันธ เพื่อนบาน และองคการบริหารสวนตําบลท่ีเหลืออีกรอยละ 10.0  
ตอบวาไมเคยทราบมากอน 

(ค) ประเด็นหรือปญหาที่ผูศึกษาควรใหความสําคัญเปนพิเศษ 
  มีผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นรอยละ 24.0 ที่ไดใหขอคิดเห็นในประเด็นที่

ตองการใหผูศึกษาใหความสําคัญเปนพิเศษ ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน (IEE) โครงการ
ระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษโดยประเด็นที่
ตองการใหผูศึกษาใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก 

- การปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาอนุรักษดงพญาเย็น ปาชัยบาดาล 
- ลักษณะของพื้นที่ซึ่งไดรับผลกระทบวาอยูในเขตลุมน้ําชั้นใดปาไมเปนปา
ประเภทใด และการขออนุญาตการใชพื้นที่ปา 

- ผลกระทบจากการสูญเสียตนไมใหญที่ถูกตัดและมีขอเสนอวาหามตัด
ตนไมขนาดใหญควรใชการลอมตนไมที่จะตัดไปปลูกที่วัดหรือโรงเรียน 

- การปลูกปาชดเชยใหกับชุมชน 
- ควรจัดใหมีการประชุมชี้แจงและใหขอมูลโครงการกับประชาชนอยาง
ตอเนื่อง 

- ผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรที่ถูกโครงการตัดผาน 
- ผลกระทบตอชุมชน 

(ง) ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
   ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น (รอยละ 80.0) เห็นดวยกับการกอสราง
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) 
โดยใหเหตุผลประกอบ ดังนี้  
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-  ตอบสนองความตองการของการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นและทําใหมี
ไฟฟาอยางเพียงพอ 

-  สรางความมั่นคงของระบบจําหนายสายสง 
-  เพราะจะมีวิธีการขุดลอมตนไมขนาดใหญไปปลูก 
-  มีการปลูกตนไมชดเชยใหกับพื้นที่ปาที่สูญเสียไป 
-  สรางความมั่นคงของระบบจําหนายสายสง 
-  โครงการเลี่ยงพื้นที่ปาซึ่งเปนปาทึบมีตนไมหนาแนน 
-  แนวโครงการพาดผานบานเรือนของประชาชนนอยมาก 

(จ) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 
   มีผูตอบแบบสํารวจความคิดเห็นบางราย (รอยละ 12.0) ไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมตอโครงการ ดังนี้ 

-  ควรมีความยุติธรรมในการจายคาชดเชยท้ังที่อยูอาศัยและที่ทํากิน 
-  ใหอนุรักษตนไมขนาดใหญไว 
-  ควรสํารวจบานที่อยูใกลแนวสายสงไฟฟาแรงสูงวาจะไดรับผลกระทบหรือไม 
-  ควรมีการควบคุมอยางเขมงวดไมใหมีการแอบอางลักลอบตัดตนไมได 
-  ควรฟนฟูส่ิงแวดลอมในพื้นที่ซึ่งสูญเสียไป 
-  ควรทําการกอสรางในชวงที่เก็บเก่ียวออยแลว 

(2) การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)           
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) ได
ดําเนินการเมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556 ที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา เวลา 13.30 – 16.00 น โดยมี นายพีระ พิมพประสาร ปลัดอําเภอสีคิ้วเปนประธานและ
กลาว เปดการประชุม โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 105 คน (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 4.6.2-3) 
สามารสรุปผลการประชุมไดดังนี้ 

(2.1) สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพจิารณา 

กลุมผูนําชุมชน 
1.  แนวสายสงผานจากบานซับดินดํา ม.6 ตําบลลําสมพุง 

ผานพ้ืนที่ปาอนุรักษในเขตพ้ืนที่ หมูที่ 15 บานเลิศ
มงคล ซึ่งพ้ืนที่ปาประมาณ 7,000 ไร มี 3 หมูบานที่
ดูแลอยู คือบานปางโก บานซับกระสังข บานเลิศ
มงคล ตองการทราบวาสายสงไฟฟาจะมาแบบไหน 
จะเคลียรพ้ืนที่ปาอยางไร และเจาของพ้ืนที่ ที่สาย
สงผานจะไดรับคาทดแทนอยางไร 

 
1.  โครงการนี้อยูในข้ันตอนขอความเห็นชอบในการประกาศเขต

ระบบโครงขายไฟฟา จากคณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงาน ยังไมไดรับการอนุมัติใหกอสราง โดยแนวสายสงนี้ 
จะผานพ้ืนที่ปาอนุรักษ 370 เมตร เสาไฟฟาจะอยูนอกพ้ืนที่
ปาอนุรักษ สวนพ้ืนที่ใตสายสง จากจุดก่ึงกลางออกไปขางละ 
20 เมตร ซึ่งตองตัดฟนหรือยายตนไมออก ซึ่งตองขอใชพ้ืนที่
จากกรมปาไม และจะดําเนินการปลูกปาทดแทน หาก
กอใหเกิดผลกระทบตอพ้ืนที่ปา สวนแนวสายสงที่ผานพ้ืนที่
ของประชาชนก็จะมีการจายคาทดแทนที่ ดิน อาคารส่ิง 
ปลูกสรางตนไมยืนตน ทั้งนี้ ในการจายคาทดแทนจะมี
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ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพจิารณา 

คณะกรรมการกําหนดราคาโดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธาน สวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปน
กรรมการ ซึ่ง กฟผ.จะจายคาทดแทนตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกําหนดราคา 

2.  คณะสํารวจไดมีการขอชื่อและสําเนาบัตรประชาชน
พรอมทั้งแปลงที่ดินที่สายสงพาดผานไปแลว แตไม
มารับเอกสาร สวนเอกสารของบานซับพยุง ทางคณะ
ผูสํารวจไดเก็บเอกสารหลักฐานดังกลาวไปหมดแลว 
ประกอบไปดวยเอกสารแปลงที่ดิน สําเนาทะเบียน
บาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และเอกสาร
ตางๆ ที่เก่ียวของ  

2.  อาจเปนการดําเนินการรวบรวมขอมูลพ้ืนที่เบ้ืองตนเทานั้น 
เพ่ือตรวจสอบวาผานพ้ืนที่ของผูใดบางและเปนพ้ืนที่เทาไร
และจะทําการตรวจสอบอีกครั้ง 

3.  ขอทราบหมายเลขโทรศัพทของผูแทนที่ตอบคําถาม  3. เจาหนาที่ กฟผ.ไดใหหมายเลขโทรศัพทแกผูซักถาม 
4.  หมูบานที่ดูแลปาพ้ืนที่นี้ไดใชประโยชนจากปามา

นับเปน 10 ป  โดยเก็บผักหวาน เก็บเห็ด และไดรับ
ความรมเย็นจากผืนปา  ดังนั้น  ในการกอสราง
โครงการขอใหระมัดระวังโดยใหมีผลกระทบนอยที่สุด
ตอปา และตอชุมชน ปจจุบันมีชุมชนที่ชวยดูแลรักษา 
ปองกันไฟปาอยูแลว หากชวยกันหลายๆ ฝาย เขามา
สนับสนุน สงเสริมในการพัฒนาเปนแหลงทองเท่ียว 
อาจจะมีจุดชมวิวเกิดข้ึนได 

4. รับไปพิจารณาหาแนวทางการสนับสนุนสงเสริม 

5.  ไมที่ตัดแลวจะนําไปไวที่ใด 5.  ไมที่ถูกตัด ตามหลักการแลวข้ึนอยูกับกรรมสิทธิ์ของรัฐ  
ซึ่งกอนจะทําการตัดไมจะมีการพิจารณาตนไมวาสามารถ
ลอมไปปลูกตอไดหรือไม ถาทําไดก็จะลอมไปปลูก  และจะมี
การปลูกปาทดแทนประมาณสองเทา โดยการจัดหาพ้ืนที่
ปลูกปาจะหารือกับกรมปาไมอีกครั้ง 

6.  โครงการนี้มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด เพราะมี
ประชาชน 2 รายที่จะปลูกบานและพ้ืนที่ถูกแนวสาย
สง 

6.  จากการตรวจขอมูลโดยละเอียดสรุปไดวา ไมมีอาคารส่ิงปลูก
สรางหรือบานเรือนของประชาชนอยู ในแนวเขตระบบ
โครงขายไฟฟาแรงสูงของโครงการฯ   และบริเวณใกลเคียง
โครงการ พบเพียงพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับกอสรางอาคาร  
ซึ่งอยูหางจากแนวสายสงออกไปทางทิศใตประมาณ 24 
เมตร  (รูปที่  4.6.2-3 แสดงตําแหนงพ้ืนที่ที่เตรียมไวสําหรับ
ปลูกสรางบาน)     

ประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 
1.  มีโครงการกังหันลมที่ ต.ดอนเมือง ขนเสามาลงไว   

40 ตนแลว อยากทราบวาเปนโครงการเดียวกันหรือไม  

 
1.  ไมใชโครงการเดียวกัน โดยโครงการนี้ยังอยูในระหวางการ

ขอความเห็นชอบประกาศเขตระบบโครงขายไฟฟา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)     

หนา 4-23 

 

รูปที่ 4.6.2-3   ตําแหนงที่มีการปรับถมพ้ืนที่บริเวณบานเลิศมงคล หมูที่ 15 ตําบลดอนเมือง 
                        จังหวัดนครราชสีมา 
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ลงทะเบียนเขารวมประชุม ดูบอรดประชาสัมพันธโครงการ 

ปลัดอําเภอสีคิ้วกลาวเปดการประชุม ปลัดอําเภอสีคิ้วถายภาพรวมกับ กฟผ.และประชาชน 

การนําเสนอขอมูลโครงการ ผูรวมประชุมฟงการนําเสนอขอมูลโครงการ 

 
ผูเขารวมประชุมซักถาม/เสนอแนะขอคิดเหน็ 

กฟผ. และบรษัิทที่ปรึกษาตอบซักถามของประชาชน 

รูปที่ 4.6.2-4  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา 
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(2.2) สรุปประเด็นความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
    ผูเขารวมประชุมจํานวน 105 คน มีผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นจํานวน 79 คน 
สรุปไดดังนี้ (แสดงภาคผนวก 4-จ) 

(ก)  ขอมูลของผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
 ผูเขารวมประชุมที่ตําบลดอนเมืองที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็น แบงเปน

เพศชายรอยละ 65.8 และเพศหญิงรอยละ 34.2 มีอายุเฉลี่ย 43 ป เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ                    
(รอยละ 98.7) จบการศึกษาสูงสุดระดับประถมศึกษามีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.8 รองลงมาจบ
ระดับอุดมศึกษา คือ อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 30.3 และจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน             
และตอนปลายหรือเทียบเทา รอยละ 27.8 โดยแบงเปนประชาชนท่ีสนใจโครงการรอยละ 38.0 ผูนําชุมชน             
รอยละ 25.3 เปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 19.0 เปนผูแทนประชาชนจากหมูบาน
ใกลเคียงโครงการ รอยละ 11.3 เปนผูแทนจากสวนราชการ รอยละ 5.1 และกลุมหรือองคกรในชุมชน/
สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา รอยละ 1.3 

(ข) การทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
    ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็นสวนใหญ (รอยละ 69.6) ทราบขอมูล
เก่ียวกับโครงการมากอนแลว โดยทราบจาก เจาหนาที่ของโครงการ ผูนําชุมชน/ผูใหญบาน  เพื่อนบานและ
เอกสารประชาสัมพันธ และมีรอยละ 30.4 ที่ตอบวาไมเคยทราบมากอน 

(ค) ประเด็นหรือปญหาที่ผูศึกษาควรใหความสําคัญเปนพิเศษ 
  มีผูตอบแบบสํารวจรอยละ 31.6 ที่ไดใหขอคิดเห็นในประเด็นที่ตองการให

ผูศึกษาใหความสําคัญเปนพิเศษ ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษโดยประเด็นที่ตองการใหผูศึกษา
ใหความสําคัญเปนพิเศษ ไดแก 

- ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชน 
- การปลูกตนไมและการชวยกันดูแลพื้นที่ปา 
- การตัดไมบริเวณที่เสาไฟฟาแรงสูงพาดผาน 
- ความปลอดภัยของประชาชนที่อยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูง 
- การจายคาชดเชยที่เหมาะสมและราคาเปนธรรม 
- การดูแลปาดงพญาเย็น 

(ง) ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
    ผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น  สวนใหญ รอยละ 86.1 เห็นดวยกับ              
การกอสรางโครงการ มีเพียงรอยละ 1.2 ที่ไมเห็นดวยเพราะตองมีการตัดตนไมและทําใหสัตวปาลดลง และ
มีรอยละ 12.7 ที่ไมแสดงความคิดเห็น โดยผูที่เห็นดวยบางสวนใหเหตุผลประกอบวา  

- เพื่อความม่ันคงในดานพลังงานและมีไฟฟาใชอยางเพียงพอ 
- เพื่อความเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบาน 
- เปนการพัฒนาทองถิ่น 
- มีความสําคัญตอวิถีชีวิตของคนไทย 
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(จ)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ 
    จากการตอบแบบแสดงความคิดเห็น มีผูใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การกอสรางโครงการ ดังนี้ 

- ควรปลูกปาทดแทนพืน้ที่ปาที่ถูกตัดไป 
- ควรจายคาชดเชยท่ีเหมาะสมแกประชาชนผูเสียประโยชน 
- ควรทําโครงการใหมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด 
- ควรแจงเจาของที่ดินใหรับทราบกอนลวงหนา 
- ใหความรูแกประชาชนในเรื่องของอนัตรายจากเสาไฟฟาแรงสูง 
- ควรกอสรางโครงการในฤดูแลง 
- ใหความรูความเขาใจท่ีเก่ียวของกับโครงการแกชุมชน 

4.6.2.3 การประชุมกลุมยอย 
1) พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

 ในการดําเนินงานประชุมกลุมยอยโดยเนนตัวแทนจากหมูบาน/ชุมชนโดยรอบพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (ปา C) ในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดงพญาเย็นแปลงที่ 2 ที่แนวระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 ผานระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งชุมชนที่ใชประโยชนพื้นที่
ดังกลาวประกอบดวย หมูที่ 4 บานทาพลู หมูที่ 5 บานเขาวง หมูที่ 6 บานซับดินดํา หมูที่ 7 บานลําน้ําขาว  
หมูที่ 9 บานลําน้ําออย และหมูที่ 10 บานหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ  
หมูที่ 2 บานหนองแวง หมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 7 บานลาดใหญ หมูที่ 8 บานปางโกสามัคคี หมูที่ 9  
บานซับพยุง หมูที่ 12 บานผาชมภู หมูที่ 15 บานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

2) วัน เวลา สถานที ่
ดําเนินการประชุมกลุมยอยไดดําเนินการจัดประชุม แบงเปน 2 กลุม 
กลุมที่ 1 : จัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ เวลา 10.00 - 12.00 น. 

ณ วัดซับดินดํา ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
กลุมท่ี 2 : จัดประชุมเมื่อวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 ณ เวลา 15.00 – 17.00 น. 

ณ ศาลารวมใจบานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

3) จํานวนผูเขารวมประชุม 
 การจัดประชุมกลุมยอย ไดเชิญผูแทนจากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 
ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนผูซึ่งคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบการพัฒนา
โครงการ รวม 49 คน โดยมีผูลงชื่อเขารวมประชุม รวม 51 คน (ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมแสดงใน
ภาคผนวก 4-ง) 

- ผูนําชุมชน       18 คน 
 - ประชาชนท่ีอยูในพื้นที่ศึกษาโครงการ    18 คน 
 - เจาหนาที่การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย   11 คน 
 - บริษัทที่ปรึกษา        4 คน 
    รวมทั้งส้ิน        51 คน 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)     

หนา 4-28 

  (1.1)  สรุปประเด็นและขอคิดเห็นในการประชุม 
  1. ควรมีการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาที่เสียไปจากการกอสรางโครงการ 

   2. การจายคาทดแทนหรือคารอนสิทธ์ิ ที่ กฟผ.ตองจายใหกับประชาชนที่อยูในแนว
สายสงฯ ใน พื้นที่โซนเขียว โซนเหลือง และ โซนฟา ควรจายคาทดแทนในสัดสวนที่ตางกันไป ตาม
ขอจํากัดของการใชที่ดิน เชน พื้นที่นั้นไมอาจปลูกอะไรไดเลย ก็จะเปนการชดเชยสูงกวาที่ดินที่ยังใช
ประโยชนในการปลูกพืชชนิดอื่นได และการจายคาทดแทนจะจายครั้งเดียวสวนการประเมินราคาคาทดแทน
หรือคารอนสิทธ์ิ ควรใชหลักการประเมินเชนเดียวกับการประเมินพื้นที่ ซึ่งมีเอกสารสิทธ์ิ เชน โฉนด นส.3 
เพราะพื้นที่บริเวณนี้เปนที่ดิน สปก.  

  3. กฟผ.ควรชี้แจงรายละเอียดตางๆเกี่ยวกับกับการจายคาทดแทนหรือคารอนสิทธ์ิ 
ใหประชาชนท่ีอยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูงไดรับทราบ โดยเฉพาะพื้นที่ สปก. หรือ ภบท.5 

   4. ควรจัดงบประมาณสนับสนุนใหชุมชนใชในการปลูกปา และจัดงบสําหรับดูแลอยาง
ตอเนื่องเพื่อความสําเร็จของการปลูกปา สําหรับพื้นที่ปลูกปาจะอยูหลังวัดซับดินดํา 

(2)  การจัดประชุมกลุมยอย ณ ศาลารวมใจบานเลิศมงคล ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 
การประชุมกลุมยอย ไดดําเนินการจัดขึ้นในวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556                        

เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ศาลารวมใจบานเลิศมงคล มีผูเขารวมประชุม 24 คน ผูเขารวมประชุมไดให
ความเห็นและขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้ (บรรยากาศการประชุมแสดงในรูปที่ 4.6.2-5) 

 
ผูเขารวมประชุมฟงการนําเสนอขอมูลโครงการ ที่ปรึกษาชี้แจงขอมูลและตอบขอซักถาม 

 
ผูเขารวมประชุมซักถามและใหขอเสนอแนะ 

 
รูปที่ 4.6.2-6  บรรยากาศในการประชุม ณ ศาลารวมใจบานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง  

     อําเภอสีคิ้ว  จงัหวัดนครราชสีมา 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)     
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  (2.1)  สรุปประเด็นและขอคิดเห็นในการประชุม 
1. การปลูกปาควรจัดงบประมาณสนับสนุนใหอยางตอเนื่องจนกวาตนไมจะโต            

จนสามารถอยูรอดได ทั้งนี้ เพื่อดูแลพื้นที่ปาที่ปลูกทดแทน เชน การทําแนวปองกันไฟ การปลูกซอมแซม 
ระยะเวลาประมาณ 7-10 ป สวนพื้นที่ปลูกควรประสานกับทางชุมชน ทั้งนี้ในชุมชนยังมีพื้นที่สําหรับปลูกปา 
ที่ตองการงบประมาณสนับสนุน  

2. กฟผ.ควรจัดใหมีกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการดูแลรักษาปา เชน งบสนับสนุน
คาน้ําด่ืม คาอาหาร คาน้ํามันรถยนต เวลาชุมชนจัดกิจกรรมเกี่ยวของกับการดูแลรักษาปา การทําแนวกัน
ไฟ การดับไฟปา  

3. ตนไมที่อยูในแนวสายสงที่ตองเอาออก หากเปนไมหายาก เชน ไมพยุง หรือไมใหญ
ที่คุณคา ควรใชวิธีขุดลอมแลวนําไปปลูก และควรจางคนในชุมชนท่ีมีความรูเกี่ยวกับการขุดลอมเปน
ผูดําเนินการ 

4. การจายคาทดแทนหรือคารอนสิทธ์ิ กฟผ. ควรจายครั้งเดียว และควรประกาศแนว
สายสงใหประชาชนทราบโดยชัดเจนเพราะประชาชนจะไดไมปลูกบานในเขตแนวสายสง 

 
4.6.2.4 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา)  

1)    พ้ืนที่เปาหมายของโครงการ 
 พื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
มุงเนนหมูบาน/ชุมชนท่ีอยูในพื้นที่และใชประโยชนจากปาอนุรักษปาสงวนแหงชาติปาหนองแวงและปาดง
พญาเย็นแปลงที่ 2 ที่แนวระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน ระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งประกอบดวย
หมูบานตางๆ รวม 13 หมูบาน ไดแก หมูที่ 4 บานทาพลู หมูที่ 5 บานเขาวง หมูที่ 6 บานซับดินดํา หมูที่ 7 
บานลําน้ําขาว หมูที่ 9 บานลําน้ําออย และหมูที่ 10 บานหนองกระทิง ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี และ หมูที่ 2 บานหนองแวง หมูที่ 6 บานซับกระสังข หมูที่ 7 บานลาดใหญ หมูที่ 8 บานปาง
โกสามัคคี หมูที่ 9 บานซับพยุง หมูที่ 12 บานผาชมภู หมูที่ 15 บานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
จังหวัดนครราชสีมา 

2)  วัน เวลา สถานที่ 
 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ไดจัดขึ้นเมื่อวันศุกร
ที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยแบงการประชุมออกเปน 2 กลุมตามเขตจังหวัด ไดแก 
 กลุมท่ี 1 : จั งห วัดสระบุ รี  ประชุมที่ ห องประชุมองคการบริหารส วน ตําบลลํ าสมพุง                  

อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรีเวลา 09.30 - 12.00 น. 
 กลุมที่ 2 : จังหวัดนครราชสีมา ประชุมที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว  

จังหวัดนครราชสีมาเวลา 13.30 – 16.00  
3)   จํานวนผูเขารวมประชุม 

 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ไดเชิญผูแทน
จากประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน               
จากหนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/
สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา และประชาชนที่สนใจ ผูแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม รวม 
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249 คน แสดงดังตารางที่ 4.6.2-2 สวนผูที่เขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นและไดลงทะเบียนมีจํานวน
ทั้งส้ิน 181 คน (ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง ) 
 

ตารางที่  4.6.2 - 2  จํานวนผูเขารวมประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2  (สรุปผลการศึกษา) 

ลําดับ กลุมเปาหมาย 

กลุมท่ี 1 กลุมท่ี 2 

จํานวนที่เชิญ 
(คน) 

จํานวนที่เขา
รวมประชุม 

(คน) 

จํานวนที่เชิญ 
(คน) 

จํานวนที่เขา
รวมประชุม 

(คน) 

1. ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 
- ประชาชนในชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 
- ผูนําชุมชน 

 
30 
7 

 
19 
9 

 
35 
8 

 
20 
6 

2. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 16 22 18 28 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
- เจาของโครงการ 
- หนวยงานที่ดําเนินการศึกษา 

 
 

15 
5 

 
 

25 
6 

 
 

15 
5 

 
 

25 
6 

4. หนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (ผูแทนจาก สผ.) 

1 - 1 - 

5. หนวยงานราชการในระดับตางๆ และรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวของ 
- สวนกลาง/สวนภูมิภาค/สวนทองถ่ิน 
- หนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

 
 

10 
1 

 
 
6 
- 

 
 
9 
1 

 
 
3 
4 

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

 
 
3 
6 

 
 
- 
- 

 
 
3 
6 

 
 
2 
- 

7. ส่ือมวลชน 9 - 5 - 
8. ประชาชนทั่วไป** - - - - 

รวม 103 87 106 94 

หมายเหตุ :    กลุมที่ 1  จัดประชุมที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อ.มวกเหล็ก   จ.สระบุรีเวลา 09.30 - 12.00 น. 
      กลุมที่ 2  จัดประชุมที่หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมาเวลา 13.30 – 16.00 น 

**  ใชวิธีเชิญโดยการติดประกาศท่ีวาการอําเภอ รพ.สต. อบต.  และเว็บไซตของ กฟผ. 
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4)  สรุปประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม 
 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ไดดําเนินการ 
เมื่อวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
เบ้ืองตนของโครงการ รวมทั้งมาตรการในการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม และเพื่อหารือและรับฟงความคิดเห็นตอประเด็นผลการศึกษาของโครงการ 
ซึ่งจะนําไปพิจารณาประกอบในการปรับปรุงรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) ของโครงการ           
ใหมีความครบถวนสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไดแบงการประชุมออกเปน 2 กลุม ตามเขตจังหวัด คือกลุมที่ 1         
(กลุมจังหวัดสระบุรี) จัดท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง และกลุมที่ 2 (กลุมจังหวัด
นครราชสีมา) จัดท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง ซึ่งผลการประชุมสรุปได ดังนี้ 

(1)   กลุมที่ 1 (กลุมจังหวัดสระบุรี) ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 
 การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้ งที่  2 (สรุปผลการศึกษา )              
ไดดําเนินการเม่ือวันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 
อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีเวลา 09.30 - 12.00 น. โดยมี นายเชวงศักด์ิ  สงวนวงศวิจิตร นายก
องคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง เปนประธานในการเปดการประชุม มีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 87 คน 
(ลายมือชื่อผูเขารวมประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง) ผลการประชุมโดยสรุปมีดังนี้ 

(1.1) สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
           จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสามารถกลาวโดยสรุปในภาพรวม

ไดวา ผู เขารวมประชุมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ เพราะเปนโครงการท่ีมีผลกระทบนอย                     
เปนประโยชนตอสวนรวมมาก และเห็นวา กฟผ. มีมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางโครงการอยางชัดเจน สําหรับประเด็นคําถาม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมและ
การตอบขอซักถาม/การช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมโดยผูแทน กฟผ.และที่ปรึกษาของโครงการสรุปไดดังนี้ 
(บรรยากาศในหองประชุมแสดงดังรูปที่ 4.6.2-7) 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

การตอบขอซักถาม 

กลุมผูนําชุมชน 
1.   ขอให  กฟผ .ปฎิบั ติตามมาตรการ

ปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
เรื่องการปลูกปาทดแทนอยางจริงจัง
และตอเนื่อง 

 
1.  มาตรการปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานนั้น 

กฟผ. ตองปฏิบัติตามแนนอน โดยไดกําหนดงบประมาณการปลูกปา
ทดแทนและงบประมาณในการบํารุงรักษา แลวจะประสานงานกับกรมปาไม
ในการกําหนดพ้ืนที่และทําการปลูกปาทดแทนตามแผนที่กําหนดไวอยาง
จริงจัง 

2.  ขอให กฟผ. ประชาสัมพันธ ชี้แจงให
ป ร ะ ช า ช น ที่ อ ยู ใ น เ ข ต ส า ย ส ง
ไฟฟาแรงสูงไดรูและเขาใจเก่ียวกับ
ข้ันตอนในการดําเนินการและวิธีการ
ประเมินคาทดแทนหรือคารอนสิทธิ์ที่
ตองจายใหกับประชาชน 

2. กฟผ. จะประชาสัมพันธ ชี้แจงข้ันตอนการจายคาทดแทนใหประชาชนท่ีอยู
ในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงไดรูและเขาใจอีกครั้ง โดยในการกําหนด 
ค าทดแทนนั้ น  เมื่ อมีการประกาศเขตระบบโครงข ายไฟฟ าแล ว 
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จะเปนผู กําหนดราคา 
คารอนสิทธ ซึ่งตองประกาศใหประชาชนที่ไดรับผลกระทบทราบ ทั้งนี้ใน
การกําหนดราคาทดแทนท่ีจะจายใหกับประชาชน มีข้ันตอน ดังนี้ 

         -  กกพ.เชิญผูที่เก่ียวของเปนคณะกรรมการการพิจารณากําหนดคา
ทดแทน ซึ่งประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน หัวหนาสวน
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ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

การตอบขอซักถาม 

ราชการ  ผูแทนกรมที่ดิน  ผูแทนสภาทองถิ่นที่เกี่ยวของ โดย กฟผ.
เปนเลขานุการ  

         - สํารวจและพิจารณาคาทดแทน โดยมีผูแทนชุมชน กํานัน ผูใหญบาน 
รวมทําการสํารวจ 

        - กําหนดคาทดแทน 
        - ประกาศใหประชาชนทราบ 

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
1.  ขอให  กฟผ .ศึกษาวาการกอสราง

โครงการจะเกิดผลกระทบตอชุมชน
หรือไม หรือ มีผลกระทบอยางไร ที่
เก่ียวของกับคล่ืนแมเหล็กจากสายสง
ไฟฟากับชุมชน และจะทําใหวัวนมเปน
หมันหรือไม 

 
1.  จากศึกษาขอมูลยังไมมีงานวิจัย วาคล่ืนแมเหล็กจากสายสงไมมีผลทําใหวัว

นมเปนหมัน เนื่องจากคล่ืนอยูในเกณฑตํ่า ฉะนั้นจึงขอใหประชาชนไมตอง
กังวล  

2. ขอให กฟผ. ประชาสัมพันธ ชี้แจงให
ประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการ
ดําเนินการกอสรางโครงการ 

2.  กฟผ.จะมีการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบข้ันตอนการดําเนินการกอสราง 
โดยจะดําเนินการทุกพ้ืนที่ ตลอดแนวเสนทางโครงการต้ังแตพ้ืนที่ในจังหวัด
อยุธยา ไปจนถึงพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา โดย กฟผ.จะแจงเจาของที่ดินกอนที่
จะเขาดําเนินการกอสราง 

 

 (1.2)  สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
           ผูเขารวมประชุมบางสวนจํานวน 46 คน จากท้ังหมด 87 คน ไดตอบแบบสอบถามและ
แสดงความคิดเห็นตอโครงการ ซึ่งสรุปไดดังนี้ (แสดงในภาคผนวก 4-จ) 

(ก) ขอมูลของผูตอบแสดงความคิดเห็น 
        ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็น เปนเพศชายรอยละ 52.2 และ

เพศหญิงรอยละ 47.8 มีอายุเฉลี่ย 45 ป เกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาสูงสุดในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายหรือเทียบเทา มีจํานวนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.3 รองลงมาเปนผูที่
จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 30.5 และรอยละ 28.3                   
เปนผูที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ทั้งนี้เปนผูนําชุมชน เปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
เปนเจาของที่ดินที่อยูในพื้นที่กอสรางโครงการ/ใกลพื้นที่กอสราง  รอยละ 21.74  เทากัน เปนผูแทนจาก
สวนราชการ รอยละ 15.3 เปนส่ือมวลชนในทองถิ่น รอยละ 15.3 และที่เหลืออีกรอยละ 4.3 เปนประชาชน 
ที่สนใจโครงการ  

 (ข)    การรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 
            จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับทราบขอมูลโครงการศึกษาและจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต                  
อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาผูเขารวมประชุมเกือบทั้งหมด                 
(รอยละ 95.7) เคยทราบขอมูลมากอน โดยรับทราบมาจากหลายชองทาง ไดแก การเขารวมประชุม ผูนํา
ชุมชนทองถิ่น ขอมูลโครงการที่สงมาพรอมจดหมายเชิญประชุม เจาหนาที่โครงการ เอกสารการประชุม 
แผนพับ เสียงตามสายในชุมชน ปายประชาสัมพันธ และจากอินเตอรเน็ต โดยมีเพียงรอยละ 4.3 ที่ไมเคย
ทราบมากอน 
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ลงทะเบียนเขารวมประชุม  ผูเขารวมประชุมดูเอกสารประกอบการประชุม   นายกองคบริหารสวนตําบลกลาวเปดประชุม 

                    
            ผูรวมประชุมรับฟงการนําเสนอขอมูลโครงการ                  การนําเสนอขอมูลโครงการ 

  
 ผูรวมประชุมซักถามขอมูลโครงการ  

  
กฟผ.และบริษัทท่ีปรึกษาตอบขอซักถามของประชาชน 

รูปที่ 4.6.2.4-1 บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุร ี

  

 
 

  
 
 
 

รูปที่ 4.6.2-7 บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
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    (ค) ความคิดเห็นที่มีตอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ 
         จากการตอบแบบสอบถามที่มีตอมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจาก

โครงการ ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต 
อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นวา มาตรการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดานคุณภาพน้ําผิวดิน/นิเวศวิทยาทางน้ํา ดานทรัพยากร
สัตวปา ดานการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย ดานทรัพยากรปาไม ดานการคมนาคมขนสง ดานทรัพยากร
ดินและการชะลางพังทลายของดิน และดานเศรษฐกิจและสังคม ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด    
(มากกวารอยละ 95.0) เห็นวาเหมาะสม อยางไรก็ตาม ผูที่ เห็นวาเหมาะสมแตไมเพียงพอ ไดให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดังนี้ 

- ระบุแปลงที่จะปลูกปาทดแทนใหชัดเจน  
- คํานึงถึงผูประกอบอาชีพและเขาใชผลประโยชนจากพื้นที่ปาดวย 
- ควรดูแลระบบความปลอดภัย เชน ปายเตือนกระแสไฟฟารั่วไหล การตรวจ
ดานความปลอดภัย เปนตน 

  (ง) ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
             จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการกอสรางโครงการระบบโครงขายไฟฟา 
230 กิโลโวลต อยุธยา 4-สีคิ้ว 2(สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) สวนใหญเห็นดวยกับ               
การกอสรางโครงการ (รอยละ 78.3)  และมีผูไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 21.7 โดยผูที่เห็นดวยใหเหตุผลที่
สําคัญๆ ดังนี้ 

- เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาเพียงพอ และจะเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ 
- เพิ่มความสามารถของระบบไฟฟาในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว 
- เพื่อเชื่อมโยงแหลงผลิตและสงพลังงานไฟฟาไปยังภูมิภาคตางๆ อยางทั่วถึง 
- ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมมีคอนขางตํ่าจึงเปนที่ยอมรับได 
- เพื่อประโยชนสวนรวมและเปนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

  (จ)   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ 
   มีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการเพิ่มเติม ดังนี้ 

- ขอให กฟผ. ดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอมเชนนี้               
ทั่วประเทศ 

- ปรับปรุงเรื่องกระแสไฟฟาตกท่ีตําบลลําสมพุง 
- ใหความสําคัญในการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและประชาชน  
- จายคารอนสิทธ์ิใหชาวบานที่ไดรับผลกระทบอยางเหมาะสมและเปนธรรม 
- มีกําลังการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้นและไดใชไฟฟาฟรี 
- กฟผ.ตองดําเนินการตามมาตรการท่ีไดเสนอไวอยางจริงจังและตอเนื่อง 
- ใหความสําคัญกับการอนุรักษปาใหมากท่ีสุด และตัดตนไมเทาที่จําเปน 
- การใหขอมูลอยางเพียงพอแกผูนําชุมชนและประชาชน 
- ในสวนของเสาไฟฟาที่อยูในเขตพื้นที่ชุมชนควรมีการดูแลอุปกรณตางๆ เชน 
ติดปายสัญลักษณเตือนเขตอันตรายที่เห็นเดนชัด เพื่อปองกันอันตราย 
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              (2)   กลุมที่ 2 (กลุมจังหวัดนครราชสีมา) ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบล
ดอนเมือง 

การจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (สรุปผลการศึกษา) ได
ดําเนินการเมื่อวันศุกร ที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557 ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เวลา 13.30 – 16.00 น. โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน 94 คน (ลายมือชื่อผูเขารวม
ประชุมแสดงในภาคผนวก 4-ง) ผลการประชุม โดยสรุปไดดังนี้ 

    (2.1) สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 
      จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมสามารถกลาวโดยสรุปใน

ภาพรวมไดวา ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ เพราะเปนโครงการท่ีมีผลกระทบนอย 
เปนประโยชนตอสวนรวมมาก และเห็นวา กฟผ. มีมาตรการปองกันและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
กอสรางโครงการอยางชัดเจน สําหรับประเด็นคําถาม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเขารวมประชุมและ
การตอบขอซักถาม/การช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมโดยผูแทน กฟผ.และที่ปรึกษาของโครงการสรุปไดดังนี้ 
(บรรยากาศในหองประชุมแสดงดังรูปที่ 4.6.2-8) 

 
 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ 

การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพจิารณา 

หนวยงานราชการที่เก่ียวของ 
1.  ขอให กฟผ. ปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และลดผลกระทบสิ่ ง แวดล อมที่ ไ ด
นําเสนอกับชุมชน 

 
1.  กฟผ. จะปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ที่กําหนดไวอยางแนนอน และเมื่อรายงานฯ ไดรับความเห็นชอบจาก 
คชก.แลว ก็จะเปนเหมือนกฎหมายที่ กฟผ.จะตองปฏิบัติตาม 

2.  ขอให กฟผ.จายคารอนสิทธ์ิใหประชาชน
ที่อยู ในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงอยาง
เหมาะสมเปนธรรม และเทาเทียมกัน ขอ
อยาไดเลือกปฏิบัติ 

2.  การจายคารอนสิทธิ์จะเปนไปตามที่ กกพ.ประกาศโดย กฟผ. เปน 
ผูจายคารอนสิทธ์ิ ทั้งนี้ราคาที่กําหนดตองเปนราคาที่เหมาะสม เปน
ธรรม และเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 

   

  (2.2)  สรุปประเด็นที่แสดงความคิดเห็นจากแบบสอบถาม 
 ผูเขารวมประชุมจํานวน  46 คน จากทั้งหมด 94 คน ไดตอบแบบสอบถามและ

แสดงความคิดเห็น ซึ่งสรุปไดดังนี้ (แสดงในภาคผนวก 4-จ) 
(ก) ขอมูลของผูตอบแบบแสดงความคิดเห็น 

 ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบแสดงความคิดเห็น เปนเพศชายรอยละ 56.5 
และเพศหญิงรอยละ 43.5 มีอายุเฉลี่ย 46 ป ทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ  จบการศึกษาสูงสุดในระดับ
ประถมศึกษามีจํานวนมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาเปนผูที่จบการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ 
อนุปริญญา ปริญญาตรีและสูงกวา รอยละ 30.5 และ รอยละ 19.5 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนและ
ตอนปลายหรือเทียบเทา ทั้งนี้เปนผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 32.7 เปนเจาของที่ดินที่อยู
ในพื้นที่กอสรางโครงการ/ใกลพื้นที่กอสราง รอยละ 21.7  เปนผูนําชุมชนรอยละ 17.4 เปนผูแทนจาก 
สวนราชการ รอยละ 10.9 เปนส่ือมวลชนในทองถิ่น รอยละ 13.0 และผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/ 
สถาบันการศึกษา/ สถาบันศาสนารอยละ 4.3 
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รูปที่ 4.6.2.4-2  บรรยากาศในหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง อําเภอสีคิ้ว 
  จังหวัดนครราชสีมา 

  
(ข)  การทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ 

  จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ
ศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต 
อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม) พบวาผูเขารวมประชุมเกือบทั้งหมด รอยละ 
91.3 เคยทราบขอมูลมากอน โดยรับทราบมาจากหลายชองทาง ไดแก จากการเขารวมประชุม จากผูนํา
ชุมชน/ทองถิ่น แผนพับขอมูลโครงการที่สงมาพรอมจดหมายเชิญประชุม  เสียงตามสายในชุมชน   

  เจาหนาที่โครงการ  เอกสารประกอบการประชุมและจากปายประชาสัมพันธ 
โดยมีเพียงรอยละ 8.7 ที่ไมเคยทราบมากอน 
   (ค) ความคิดเห็นที่มีตอมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการ 

  จากการตอบแบบสอบถามที่มีตอมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอมจาก
โครงการ ในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) โครงการระบบโครงขาย
ไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2  (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  ผูตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเห็นวามาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ดานคุณภาพน้ําผิวดิน/
นิเวศวิทยาทางน้ํา ดานทรัพยากรปาไม ดานทรัพยากรสัตวปา ดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย

 
ลงทะเบียนเขารวมประชุม บริษัทที่ปรึกษานําเสนอขอมูลโครงการ 

  
ผูรวมประชุมรบัฟงการนําเสนอขอมูลโครงการ 

    
ผูเขารวมประชุมซักถามและขอคดิเห็น/ขอเสนอแนะ กฟผ.และบริษัทที่ปรึกษาตอบขอซักถามของประชาชน 
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ของดิน ดานการคมนาคมขนสง ดานเศรษฐกิจและสังคม และดานการสาธารณสุขและอาชีวอนามัย เกือบ
ทั้งหมด (รอยละ 91.0) เห็นวาเหมาะสม โดยสํารวจผูที่เห็นวาเหมาะสมแตไมเพียงพอ ไดใหขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมเก่ียวกับมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบดังนี้ 

- ควรทําแนวปองกันดินที่อาจจะเกิดการพังทลายของดินในจุดท่ีมีการ
กอสราง 

- ต้ังเสาไฟฟาริมทางหลวงเพิ่มจากเดิม 
- ควรมีงบประมาณการซอมแซมและทําถนนเพิ่มเติมในบางพื้นที่ 
- ควรมีการวาจางคนในชุมชนเปนผูดูแลพื้นที่ใตสายสงไฟฟา 
- ใหมีการตรวจสุขภาพประชาชนท่ีอยูใกลกับสายสงแรงสูงเปนประจําทุกป 

 (ง) ความคิดเห็นตอการกอสรางโครงการ 
   จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวการกอสรางโครงการระบบโครงขายไฟฟา 
230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)  เกือบทั้งหมดเห็นดวยกับการ
กอสรางโครงการ (รอยละ 91.3)  และมีผูไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 8.7 โดยผูที่เห็นดวยไดใหเหตุผล
ประกอบที่สําคัญๆ ดังนี้  

- เพื่อใหมีพลังงานไฟฟาเพียงพออันจะเปนประโยชนตอความเจริญและการ
พัฒนาประเทศ 

- เพิ่มความสามารถของระบบไฟฟาในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- ทําใหเศรษฐกิจในพื้นที่ขยายตัว 
- เปนประโยชนตอโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ สีคิ้ว – สูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา 

 (จ)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ 
   จากการตอบแบบสอบถามมีผูใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ 
เพิ่มเติมตอโครงการ คือ ขอให กฟผ. ดําเนินการตามมาตรการท่ีไดเสนอไวอยางจริงจังและตอเนื่อง 
 
4.7    สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ 

 ที่ปรึกษาไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาโครงการที่ไดจากการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน แสดงดังตารางที่ 4.7-1 
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hgj 

กิจกรรม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

พบปะหารือและรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชนและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
วัตถุประสงค : เพื่อแนะนําโครงการและรวบรวมขอมูลของชุมชน 
ประเด็นหวงกังวลและขอเสนอแนะตอโครงการ 
การดําเนินงาน : วันที่ 9 วันที่ 14 และ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 
กลุมเปาหมาย : เขาพบทั้งหมด 10 ทาน ไดแก ผูใหญบานหมู 6 
บานซับดินดํา กํานันตําบลลําสมพุง นายกองคการบริหารสวน
ตําบลลําสมพุงและเลขานายกองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 
ผูใหญบานหมู 5 บานเลิศมงคล กํานันตําบลดอนเมือง นายก
องคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง นายอําเภอมวกเหล็ก 
ปลัดอําเภออาวุโสอําเภอสีคิ้ว และหัวหนาฝายจัดการสิทธิการใช
ที่ดินปาไมสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 8 กรมปาไม 

 
ความคิดเห็นตอโครงการ : โดยภาพรวมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ ซึ่ง
ไมนาจะมีปญหาอะไรในการพัฒนาโครงการ เพราะไมคอยมีผลกระทบกับ
ชุมชน และผานพื้นที่ปาเพียงเล็กนอยเทานั้น  
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ :  
ใหประชาสัมพันธขอมูลใหประชาชนทราบ ไดแก   
1) ขั้นตอนในการจายคารอนสิทธิ์แกประชาชน (เปนที่ดิน สปก.) 
2) ใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบเสาไฟฟาแรงสูง ตําแหนงที่ตั้งเสา ระยะรัศมี  

ที่ทําการกันเขต ความสูงของเสา ฯลฯ 
3) ขอจํากัดบริเวณที่ตั้งเสา ใตสายสงไฟฟาแรงสูง  
4) ประโยชนที่ชุมชนจะไดรับเมื่อโครงการเกิดขึ้น 

 
 
 
 
การตอบขอซักถาม 
รับไปดําเนินการเพื่อจัดทําขอมูลเพื่อประชาสัมพันธใหประชนทราบ
โดยนําไปตอบชี้แจงในการประชุมรับฟงความคิดเห็น 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 
วัตถุประสงค : เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการ
ดําเนินงานศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
การดําเนินงาน : วันพุธที่ 4 กันยายน พ .ศ .2556 โดยได
ดําเนินการจัดประชุม แบงเปน 2 กลุม 

• กลุมที่ 1 : ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง 
อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

• กลุมที่ 2 : ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง 
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

กลุมเปาหมาย : 
ผูแทนจากประชาชนในชุมชน ผูนําชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานราชการในระดับตางๆและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/

  ความคิดเห็นตอโครงการ : ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการกอสราง
โครงการ (โดยผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น รอยละ 84 เห็น
ดวยกับการกอสรางโครงการ ) 

  ประเด็นขอซักถาม 
1) การจายคาชดเชยใหกับประชาชนในกรณีที่ดินที่แนวระบบโครงขายไฟฟา
ผาน ซึ่งเปนที่ดินในเขตปฏิรูป (สปก.)  

2) ความชัดเจนของแนวระบบโครงขายไฟฟา และการผานพื้นที่สําคัญ ไดแก 
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม และพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A 1B  

 
3) ตนไมที่อยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูงใชวิธีการขุดลอมตนไมไปปลูกที่อื่นหรือไม 
4) การใชประโยชนที่ดินใตแนวระบบโครงขายไฟฟา 
 
 

 
 
 
การตอบขอซักถาม 
1) มีการจายคาชดเชยใหกับประชาชนที่ครอบครองที่ดินที่แนว
ระบบโครงขายไฟฟาพาดผาน  

2) แนวระบบโครงขายไฟฟาคอนขางชัดเจนแลว และมีการผานพื้นที่ปา
อนุรักษเพิ่มเติมเปนระยะทางประมาณ  370  เมตร และไมผานพื้นที่ลุมน้ํา
ชั้น  1A  1B  

3) ถาเปนตนไมที่มีความสําคัญใชวิธีการขุดลอมตนไมไปปลูกที่อื่น 
4) (ก) พื้นที่รอบโคนเสาไฟฟาในระยะหางจากแนวขาเสาไฟฟา 4 

เมตร ใหตัดฟนไมยืนตน และพืชผลทุกชนิดถึงระดับผิวดิน 
    (ข) ในเขตระบบโครงขายไฟฟาในระยะกวาง 6 เมตร ใหตัดฟน

ตารางที่ 4.7-1  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ 



หนา 4 -39 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

  

กิจกรรม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนาและ ประชาชนที่สนใจ ผูแทน
จากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 195 คน 
 

 
 
 
5) เริ่มกอสรางเมื่อไร ใชระยะเวลาในการกอสรางกี่ป 
 
 
6) เหตุผลการหามปลูกออยใตแนวระบบโครงขายไฟฟา 
 
 
7) มีการปลูกปาทดแทนคืนใหกับชุมชนเพื่อเปนการอนุรักษปารักษาตนน้ํา  
ไดหรือไม 

 
 

  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ :  
1) ใหการจายคาชดเชยในราคาความยุติธรรม 
2) ใหจายคาชดเชยที่เหมาะสมแกประชาชนผูเสียประโยชน 
3) ใหอนุรักษตนไมขนาดใหญเอาไว 
4) ควรปลูกปาทดแทนพื้นที่ปาที่ถูกตัดไป 
5) การฟนฟูสิ่งแวดลอมในพื้นที่ที่สูญเสียไป 
6) ควรมีการควบคุมใหเขมงวดซึ่งอาจมีการแอบอางลักลอบตัดตนไมได 
7) ควรทําโครงการใหมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด 
8) ควรสํารวจบานที่อยูใกลแนวสายสงไฟฟาแรงสูงวาจะไดรับผลกระทบหรือไม 
9) ควรกอสรางโครงการในฤดูแลง 
10) ควรทําการกอสรางในชวงที่เก็บเกี่ยวออยแลว 
11) ควรแจงเจาของที่ดินกอนลงปฏิบัติงานในพื้นที่ 
12) ใหความรูแกประชาชนในเรื่องของอันตรายจากเสาไฟฟาแรงสูง 

ไมยืนตนและพืชผลระดับผิวดิน ยกเวนไมลมลุกและธัญชาติ 
   (ค) ในเขตระบบโครงขายไฟฟานอกพื้นที่ตาม (ก) และ (ข) ให 
ปลูกไมลมลุกและตนไมเศรษฐกิจที่มีความสูงไมเกิน 3 เมตร 

5)  คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 และ
จะทําการกอสรางเมื่อไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) ใชระยะเวลากอสราง 3 ป 

6) การปลูกออยเกษตรกรจะเผาเมื่อตัดขายซึ่งจะมีผลกระทบ  
กับการสงจายกระแสไฟฟาในสายสงสงผลใหมีไฟดับในวงกวาง
บอยครั้ง 

7) ในขั้นตอนการกอสรางกําหนดใหมีการตัดตนไมเทาที่จําเปน
เทานั้นและกําหนดใหมีมาตรการปลูกปาทดแทนเปน 3 เทา 
ของพื้นที่ที่สูญเสีย 

 
การนําขอเสนอแนะไปใชกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ 
1-2) นําไปเปนขอเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการในขั้นการกอสราง

โครงการ 
3-7) กําหนดไวในมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ดานทรัพยากรปาไม แตในสวนของการอนุรักษตนไมใชวิธีการ
ปลูกปาชดเชยจํานวน 30 ไร บริเวณชุมชนหรือพื้นที่ใกลเคียง 
โดยขอเสนอแนะใหขุดลอมและไปปลูกที่อื่นนั้น การศึกษาฯ 
พบวา ไมมีพันธุไมหายากแตอยางใด 

8-13) นําไปเปนขอเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการในขั้นการ
กอสรางโครงการ 

 

ตารางที่ 4.7-1  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ (ตอ) 



หนา 4 -40 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

  

กิจกรรม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

13) ใหความรู สรางเขาใจเกี่ยวของกับโครงการแกชุมชน 
การประชุมกลุมยอย 
วัตถุประสงค : เพื่อรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

การดําเนินงาน : 

• วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
ณ ศาลาวัดซับดินดํา ตําบลลําสมพุง อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

• วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2556  
ณ ศาลารวมใจ หมูที่ 15 บานเลิศมงคล ตําบลดอนเมือง  
อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

 

กลุมเปาหมาย : 
การจัดประชุมกลุมยอย ไดเชิญผูแทนจากประชาชนในชุมชน  

ที่อาศัยอยูใกลเคียงโครงการ ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และประชาชนผู ซึ่งคาดวาอาจจะไดรับผลกระทบการ
พัฒนาโครงการ รวม 49 คน โดยมีผูลงชื่อเขารวมประชุม รวม 51 
คน 

 
ความคิดเห็นตอโครงการ : ผูเขารวมประชุมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ 
เพราะมีผลกระทบตอพื้นที่ปาเพียงเล็กนอย 
 

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ :  
1) กฟผ.ควรชี้แจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับกับการจายคาทดแทนหรือคารอน

สิทธิ์ ใหประชาชนที่อยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูงไดรับทราบ  
2) การจายคาทดแทนหรือคารอนสิทธิ์ ควรจายครั้งเดียว และควรประกาศแนว 
สายสงใหประชาชนทราบ 

3) ควรมีการปลูกปาทดแทนในพื้นที่ปาที่เสียไปจากการกอสรางโครงการ 
4) ควรจัดงบประมาณสนับสนุนใหชุมชนใชในการปลูกปา และจัดงบสําหรับดูแล

อยางตอเนื่อง สําหรับพื้นที่ปลูกปาจะอยูหลังวัดซับดินดํา 
5) ตนไมที่อยูในแนวสายสงที่ตองเอาออก หากเปนไมหายาก ควรใชวิธีขุดลอม

แลวนําไปปลูกในพื้นที่สาธารณะ 

 
 
 
 

การนําขอเสนอแนะไปใชกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ 
1-2) นําไปเปนขอเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการในขั้นการกอสรางโครงการ 
 
 
 
3-5) กําหนดไวในมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอม  ดานทรัพยากรปาไม แตในสวนของการอนุรักษ
ตนไมใชวิธีการปลูกปาชดเชยจํานวน 30 ไร บริเวณชุมชนหรือ
พื้นที่ใกลเคียง โดยขอเสนอแนะใหขุดลอมและไปปลูกที่อื่นนั้น 
การศึกษาฯ พบวา ไมมีพันธุไมหายากแตอยางใด 

การสัมภาษณรายบุคคลและการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม 
วัตถุประสงค : เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม วิถีชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชน และรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใน
การปองกันและลดผลกระทบจากโครงการ 
การดําเนินงาน :  ระหวางวันที่ 25-29 พฤศจิกายน พ.ศ.2556      
กลุมเปาหมาย : จํานวน 341 ตัวอยาง 
 

ความคิดเห็นตอโครงการ : ผูตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดเห็นดวยกับการ
กอสรางและพัฒนาโครงการ   
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ :  
1) ควรบริหารจัดการเกี่ยวกับกระแสไฟฟาใหใชกันไดอยางทั่วถึงทุกครัวเรือน

และเพียงพอ 
2) ควรแจง/เผยแพรขาวสารโครงการฯใหแกประชาชนอยางทั่วถึง 
3)  ควรพัฒนาโครงการรวมกับการดูแลรักษาปาไม 
4) ดูแลเรื่องผลกระทบเนื่องจากโครงการฯ ใหมีผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด 

 
 
การนําขอเสนอแนะไปใชกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ 
1-2) นําไปเปนขอเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการในขั้นการกอสราง

โครงการ 
 
3-4) การออกแบบไมมีการตั้งเสาในพื้นที่ปา และตัดฟนตนไมนอย

ที่สุดตัดเทาที่จําเปน 

ตารางที่ 4.7-1 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ (ตอ) 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนที่พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม)   

  

กิจกรรม ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

5) ควรจัดตั้งผูดูแลรับผิดชอบโครงการฯ อยางใกลชิดและมีการติดตามผลตลอด 
6) ควรมีการจางแรงงานคนในชุมชนเขาทํางานในโครงการฯ 

5-6) นําไปเปนขอเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการในขั้นการกอสราง
โครงการ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 
วัตถุประสงค : เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม วิถีชีวิต 
ความเปนอยูของประชาชน และรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะใน
การปองกันและลดผลกระทบจากโครงการ 
 

การดําเนินงาน :  วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2557  โดยได
ดําเนินการจัดประชุม แบงเปน 2 กลุม 
กลุมที่ 1 : ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลลําสมพุง  

อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
กลุมที่ 2 : ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดอนเมือง   

อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

กลุมเปาหมาย : 
ผูแทนจากประชาชนในชุมชน ผู นําชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานราชการในระดับตางๆ 
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/
สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนาและ ประชาชนที่สนใจ ผูแทน
จากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตน และผูแทนจากหนวยงานพิจารณารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม มีผูเขารวมประชุม 177 คน 

ความคิดเห็นตอโครงการ : ประชาชนสวนใหญเห็นดวยกับการกอสราง
โครงการ (โดยผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสํารวจความคิดเห็น รอยละ 85 เห็น
ดวยกับการกอสรางโครงการ ) 
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการกอสรางโครงการ :  
1) ขอใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 
 
2) ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนที่อยูในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงไดรูและ
เขาใจเกี่ยวกับการรอนสิทธิ์ 

3) ศึกษาวาการกอสรางโครงการจะเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางไรบาง 
4) ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางโครงการ 
5) ควรทําแนวปองกันดินในจุดที่มีการกอสรางเสา 
 
6) ตั้งเสาไฟฟาริมทางหลวงเพิ่มจากเดิม 
7) ควรมีงบประมาณการซอมแซมและทําถนนเพิ่มเติม 
 
8) ควรวาจางคนในชุมชนเปนผูดูแลพื้นที่ใตสายสงไฟฟา 
9) ใหมีการตรวจสุขภาพประชาชนที่อยูใกลกับสายสงแรงสูงเปนประจําทุกป 

 
 
 
การนําขอเสนอแนะไปใชกําหนดมาตรการปองกันและลดผลกระทบ 
1) กฟผ. จะปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวอยางแนนอน และเมื่อรายงานฯ ไดรับ
ความเห็นชอบจาก คชก.แลว ก็จะเปนเหมือนกฎหมายที่ กฟผ.
จะตองปฏิบัติตาม 

2-4) กําหนดไวในมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

 
 
5) กําหนดไวในมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 

6) เปนไปตามความเหมาะสมทางวิศวกรรม 
7) กําหนดไว ในมาตรการปองกัน  แกไข  และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานคมนาคมขนสง 

8) กฟผ.รับไปพิจารณา 
9) กฟผ.มีหนวยแพทยเคลื่อนที่ เพื่อออกตรวจสุขภาพของ
ประชาชนที่อยูใกลแนวสายสงเปนประจําอยูแลว 

ตารางที่ 4.7-1  สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากโครงการ (ตอ) 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE)     
โครงการระบบโครงขายไฟฟา 230 กิโลโวลต อยุธยา 4 – สีคิ้ว 2 (สวนท่ีพาดผานพื้นท่ีปาอนุรักษเพิ่มเติม)   
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4.8    สรุปผลจากการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
 โดยแยกประเด็นขอวิตกกังวลและประเด็นปญหาตามกลุมผูสวนไดเสียไดดังนี้ 

1) ครัวเรือนประชาชน 
(1) ดูแลเรื่องผลกระทบเนื่องจากโครงการใหมีผลกระทบนอยที่สุด 
(2) ควรควบคุมดูแลมาตรการตาง ๆ ของโครงการอยางเครงครัด 
(3) การรอนสิทธ์ิพื้นที่ที่อยูในแนวเสนทางโครงการ 
(4)  ควรบริหารจัดการเก่ียวกับกระแสไฟฟาใหใชกันไดอยางทั่วถึงทุกครัวเรือนและเพียงพอ 
(5)  ควรพัฒนาการโครงการรวมกับการพัฒนาปาไม 
(6) ควรมีการจางแรงงานคนในชุมชนเขาทํางานในโครงการ 

2) ผูนําชุมชน 
(1)  ใหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบเสาไฟฟาแรงสูง ตําแหนงที่ต้ังเสา ระยะรัศมีที่ทําการกันเขต 

ความ  สูงของเสาไฟฟาแรงสูง ใชพื้นที่ในการต้ังเสา และหลักเกณฑการปลูกตนไมใตสายสง 
(2)  บริเวณที่ต้ังเสา ใตสายสงไฟฟาแรงสูง มีขอจํากัดในการใชประโยชนอยางไร  
(3)  ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนที่อยูในเขตสายสงไฟฟาแรงสูงไดรูและเขาใจเกี่ยวกับ

การรอนสิทธ์ิ 
(4)  แนวสายสงไฟฟาแรงสูงเสนนี้ พาดผานพื้นที่ปาอนุรักษ ซึ่งอาจผานพื้นที่ลุมน้ําชั้น 1A 1B 

ดวยหรือไม 
(5)  กรณีที่มีตนไมที่อยูในแนวสายสงไฟฟาแรงสูง จะใชวิธีการขุดลอมตนไมไปปลูกท่ีอื่นได

หรือไม 
(6)  มีการปลูกปาทดแทนใหกับชุมชนเพื่อเปนการอนุรักษปารักษาตนน้ําหรือไม 
(7)  ขอใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3) หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 
(1) การเวนคืนที่ดินของประชาชนมีขั้นตอนอยางไร จายคาทดแทนอยางไร เพราะที่ดินใน

ชุมชนเปนที่ดิน สปก. 
(2) โครงการนี้จะกอใหเกิดประโยชนกับชุมชน ทองถิ่น และตอภาพรวมอยางไรบาง 
(3) ผลกระทบตอชุมชนท่ีใชประโยชนจากปา 
(4) ผลกระทบดานส่ิงแวดลอมท่ีจะมีผลกระทบตอชุมชน 
(5) ความปลอดภัยของประชาชนที่อยูใกลสายสงไฟฟาแรงสูง 
(6) ประชาสัมพันธ ชี้แจงใหประชาชนทราบถึงระยะเวลาในการดําเนินการกอสรางโครงการ 
(7) ควรทําแนวปองกันดินในจุดท่ีมีการกอสรางเสา 
(8) ควรมีงบประมาณการซอมแซมและทําถนนเพิ่มเติม 
(9) ควรวาจางคนในชุมชนเปนผูดูแลพื้นที่ใตสายสงไฟฟา 
(10) ใหมีการตรวจสุขภาพประชาชนที่อยูใกลกับสายสงแรงสูงเปนประจําทุกป 

สําหรับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ไดมีการพิจารณาให
ครอบคลุมและครบถวนแลว ทั้งนี้นําไปใสไวในมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ดาน
ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน    ทรัพยากรปาไม   คมนาคม  เศรษฐกิจสังคม  โดยไดนํา
ประเด็นปญหาขอวิตกกังวลและขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นมาพิจารณาประกอบดวย 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
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บทที่ 5 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 

 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการ จะด าเนินการโดยพิจารณา 

ผลการศึกษาเก่ียวกับรายละเอียดของโครงการและสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเป็นพื้นฐานส าคัญ 
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในแต่ละประเด็น ซึ่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมายถึง การรบกวนใดๆ  
ท่ีจะเกิดขึ้นต่อสภาพสิ่งแวดล้อมหรืออาจก่อให้เกิดสภาพสิ่งแวดล้อมใหม่ท่ีส่งผลเสียหายหรือก่อให้เกิดประโยชน์
อันมีสาเหตุเนื่องจากกิจกรรมท่ีด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายกิจกรรมร่วมกัน ส่วนหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการ
ก าหนดประเภทและระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบจะอาศัยหลักการท่ัวไปท่ีว่าในสภาวะปกติหรือตาม
สภาพธรรมชาติซึ่งเป็นสภาพท่ีเกิดขึ้นโดยไม่มีโครงการ ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ จะมีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นหรือเลวลงกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนาโครงการเกิดขึ้นแล้วกิจกรรม
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นหรืออาจเร่งการพัฒนาให้เร็วขึ้น แต่ในทาง
ตรงกันข้าม กิจกรรมจากการพัฒนาโครงการอาจส่งผลไปยับยั้งพัฒนาการนั้นๆ ให้หยุดชะงักลงหรืออาจมีการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีเลวลงกว่าสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการ
คาดการณ์หรือท านายการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมท้ังด้านขนาด (Magnitude) และทิศทาง (Direction) จาก
การกระท าของมนุษย์ (โครงการพัฒนา) หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ โดยทิศทางท่ีวัดได้ หมายถึง บวก -ลบ 
หรือ สูง-ต่ า ซึ่งผู้ศึกษาสามารถน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหรือค่าท่ีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่ง
ความแตกต่างจะแสดงให้เห็นว่ามีภาวะเป็น บวกหรือลบ (ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว, 2553) จากหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้น ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการได้แบ่งประเด็นที่พิจารณาไว้  
2 ประเด็น ได้แก่ 
 1) ประเภทของผลกระทบ: จ าแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางลบและผลกระทบทางบวกดังนี้ 
  (1) ผลกระทบทางบวก  (Positive  lmpact) :  หมายถึง กิจกรรมท่ีจะด าเนินการหรือผลจาก
การพัฒนาโครงการก่อให้เกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นท่ี
โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 (2) ผลกระทบทางลบ  ( Negative lmpact) :  หมายถึง กิจกรรมที่จะด าเนินการหรือผลจากการ
พัฒนาโครงการจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นท่ี
โครงการและบริเวณใกล้เคียง 
 2) ระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบ :ระดับความรุนแรงหรือขนาดของผลกระทบท่ี
พิจารณาแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ซึ่งสอดคล้องกับการแบ่งขนาดผลกระทบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน
กรณีศึกษาของประเทศต่างๆและองค์การระหว่างประเทศ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสังคมของ
โครงการ Bui Hydropower Progect ; January 2007, Ministry of Energy Ghana เป็นต้น โดยขนาดของ
ผลกระทบดังกล่าว ได้แก่ 
  (1) ผลกระทบระดับสูง (ระดับ 3) :หมายถึง การพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนดหรือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
อย่างร้ายแรงหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรและมีขอบเขตของผลกระทบกระจายออกไปเป็นวงกว้าง  
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มีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานและเกิดขึ้นอย่างถาวร รวมท้ังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของปร ะชาชน 
ในวงกว้าง ต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบโดยเร็ว รวมทั้งอาจต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง 
  (2) ผลกระทบระดับปานกลาง (ระดับ 2):หมายถึง การพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อมมี
การเปลี่ยนแปลงพอสมควรแต่ไม่เกินค่ามาตรฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานหรือก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในบางส่วนแต่ไม่ถึงกับสูญเสียไปโดยมีขอบเขตของผลกระทบอยู่ใน
วงจ ากัดเฉพาะในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น มีระยะเวลาเกิดผลกระทบค่อนข้างนานแต่เกิดขึ้นเป็น
ครั้งคราวรวมท้ังส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในขอบเขตจ ากัด อยู่ในระดับท่ียอมรับได้และต้อง
มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ  
  (3) ผลกระทบระดับต่่า (ระดับ 1): หมายถึงการพัฒนาโครงการท าให้ปัจจัยสิ่งแวดล้อม  
มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานมีขอบเขตของผลกระทบครอบคลุมพื้นท่ี
บางส่วนในบริเวณแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า ระยะเวลาการเกิดผลกระทบค่อนข้างสั้น รวมท้ังส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับท่ียอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสถานะสุขภาพ ไม่เพิ่ม
อัตราการป่วย 
  (4) ไม่มีผลกระทบหรือไม่มีนัยส่าคัญ (ระดับ 0) :หมายถึง กิจกรรมหรือผลจากการพัฒนา
โครงการไม่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบขึ้นแต่น้อยมากๆซึ่งไม่มีผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมแต่อย่างใดรวมท้ังไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ท้ังการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต 

การแบ่งระดับผลกระทบดังกล่าวข้างต้น ท่ีปรึกษาน ามาใช้ในการประเมินผลกระทบในปัจจัย
สิ่งแวดล้อมท้ัง 4 ด้าน แต่ส าหรับในส่วนการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ท่ีปรึกษาได้ประยุกต์ใช้แนว
ทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (พิมพ์ครั้งท่ี 4มิถุนายน 2554) เป็นหลัก โดยผสมผสานกับวิธีการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในระดับโครงการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีน าเสนอวิธีการไว้ใน “การ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ” เสนอแนะโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็น
แนวทางประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบด้วย โดยในการประเมินท่ีปรึกษาได้น าวิธีการประเมินความ
เสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) โดยใช้ตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk 
Assessment Matrix) ดังได้รายละเอียดในข้อ 5.5 ต่อไป 
 ในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะด าเนินการประเมนิผลกระทบในขอบเขตพื้นท่ีศึกษา
ของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการส่วนที่พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมและพืน้ที่ใกล้เคียงในระยะไม่
น้อยกว่า 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ี
พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอีกด้านละ 500 เมตร  กิจกรรมต่างๆของโครงการภายในพื้นท่ีศึกษาในระยะ
ก่อสร้างและระยะด าเนนิการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระยะก่อสร้าง 
 ภายในพื้นท่ีศึกษา โครงการจะท าการวางเสาจ านวน 2 ต้น นอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เพื่อ
จ ากัดความเสียหายของพื้นท่ีป่า C โดยมีกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้ 
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- งานตัดต้นไม้ 
 ตัดต้นไม้ออกเฉพาะบริเวณที่เป็นที่ตั้งของเสาไฟฟ้า  ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท า
การตัดต้นไม้บางต้นเท่าที่จ าเป็น  โดยโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 20 
เมตร และกรณีท่ีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น  ทางโครงการจะท าการลิดก่ิง/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้
กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

- งานก่อสร้างฐานราก 
 ท าการขุดหลุมจ านวน 4 หลุม ต่องานก่อสร้างเสา 1 ต้น แต่ละหลุมมีความกว้าง-ยาว 4.7-9.7 
เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร การเตรียมงานจะใช้ก าลังคนหรือพาหนะขนาดเล็กขนส่งอุปกรณ์ ใช้ก าลังคน 8-15 คน 
ใช้เวลาปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ต้น 

- งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
  การด าเนินงานจะทยอยขนชิ้นส่วนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมท่ีใช้ก่อสร้างฐานราก กิจกรรมเริ่ม
จากการประกอบเหล็กเป็นแผงย่อย เมื่อติดตั้งขาเสาแล้วจะประกอบแผงเหล็กจากด้านล่างและติดตั้งขาเสาชั้น
ต่อไป สลับกับการประกอบแผงจนถึงยอดเสา การประกอบชิ้นส่วนจะด าเนินการบริเวณขาเสาและใช้เสาพี่เลี้ยง 
(Jin Pole) ทีมงานติดตั้งเสาโครงเหล็กใช้ก าลังคน 8-12 คนต่อทีม ใช้เวลาติดตั้ง 3-6 วันต่อต้น 

- งานการขึงสายไฟฟ้า 
 การขึงสายไฟฟ้าจะหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ โดยจะใช้เชือกอ่อนเป็นตัวน าลวดสลิงท่ียึดกับสาย
ส่งไฟฟ้า แล้วจึงดึงเชือกอ่อนขึ้นเหนือพื้นดิน   ในกรณีท่ีมีอุปสรรคในการดึงเชือกอ่อน ทางโครงการจะติดตั้ง
นั่งร้านไม้ไผ่เพื่อช่วยในการดึงเชือกอ่อนให้ลอยขึ้น ซึ่งไม้ไผ่ท่ีใช้ท านั่งร้านเป็นไม้ท่ีจัดหามาโดยหน่วยงาน
ก่อสร้าง  ท้ังนี้ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในการขึงสายไฟฟ้าเข้าไปในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  จะใช้
เส้นทางล าลองเดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี ซึ่งเส้นทางล าลองดังกล่าวมีอยู่ท้ัง 2 ฝั่งของพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
โดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันตก จะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม (อยู่ในพื้นท่ีป่า
เศรษฐกิจ (ป่า E)) มีถนนเข้าสู่พื้นท่ีทางการเกษตรของราษฎร  โครงการสามารถล าเลียงวัสดุอุปกรณ์มาถึง
บริเวณแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าได้สะดวก  ต่อจากนั้นจะใช้ก าลังคนในการขนอุปกรณ์ต่างๆ เข้าสู่พื้นท่ีป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ต่อไป  ดังนั้นจะไม่มีการปรับปรุงเส้นทางหรือตัดเส้นทางใหม่เกิดขึ้น    อย่างไรก็ตาม
ในระหว่างการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หากพบว่าเส้นทางล าลองเดิมท่ีทางโครงการใช้มีการช ารุดเสียหาย 
ทาง กฟผ.จะท าการซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพดีเหมือนเดิม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ของ
คนในท้องถ่ิน 

ระยะด่าเนินการ 
 ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยก าหนดให้ระยะห่าง
ต่ าสุดของยอดไม้ในพื้นที่ป่า C กับแนวสายเท่ากับ 4 เมตร โดยจะเข้าตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน ดังนั้น หาก
มียอดไม้ท่ีจ าเป็นต้องตัดฟัน ก็จะท าการตัดฟันให้พอดีกับระยะห่างระหว่างแนวสายที่ควบคุม โดยไม่จ าเป็นต้อง
ตัดฟันเผ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 จากกิจกรรมต่างๆ ของโครงการดังกล่าวข้างต้น สามารถประเมินผลกระทบต่อปัจจัยสิ่งแวดล้อมด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 
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5.1 ทรัพยากรทางกายภาพ 
 
5.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 
 สภาพภูมิประเทศในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) มีระดับความสูงประมาณ 200-320 เมตรจาก
ระดับน้ าทะเลปานกลาง เป็นพื้นท่ีเนินเขาของป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น แปลงท่ี 2 
 

1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีศึกษา จะมีการขุดหลุมท าฐานรากส าหรับวางเสาไฟฟ้า 2 ต้น นอก

พื้นท่ีป่า C ท าการขุด 4 หลุมต่อเสา 1 ต้น ดังนั้นพื้นท่ีรวมโดยประมาณท่ีต้องมีการเปิดหน้าดินส าหรับเสา 1 
ต้นรวมพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตร อยู่ท่ี 289 ตารางเมตรเท่านั้น (17x17 ตารางเมตร)  เมื่อ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิมดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อ
ลักษณะภูมิประเทศ (0) 

2) ระยะด่าเนินการ 
ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจะไม่ส่งผล
กระทบต่อลักษณะภูมิประเทศ (0)  แต่อย่างใด 

 
5.1.2 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว 
 

บริเวณท่ีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) พบว่าจะมีลักษณะทาง
ธรณีวิทยาของตะกอนตะพัก (Qt) ยุคควอเทอร์นารี ประกอบด้วย กรวด และทราย เกิดจากแม่น้ ากัดเซาะทาง
ดิ่งปรากฏเป็นภูมิประเทศขั้นบันได  ไม่พบรอยเลื่อนมีพลังตลอดแนวระบบโครงข่าย ส าหรับรอยเลื่อนท่ีอยู่ใกล้
ท่ีสุดจะอยู่ทางทิศตะวันตก มีระยะห่างประมาณ 180 กิโลเมตร ได้แก่ รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ และรอยเลื่อนเจดีย์
สามองค์  และจากการตรวจสอบแผนท่ีบริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวของประเทศไทย ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2 พ.ศ.
2548 ของกรมทรัพยากรธรณี พบว่าบริเวณแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ ในบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
บางส่วนของฝั่งด้านตะวันตก อยู่ในต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  จัดอยู่ในเขต 1 (ความรุนแรง 
III-IV เมอร์คัลลี) ผู้อยู่บนอาคารสูงรู้สึกว่ามีแผ่นดินไหว มีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีความเสียหายบ้าง ส าหรับแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงผ่านอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดอยู่ในเขต 0 (ความรุนแรงน้อยกว่า III เมอร์คัลลี) 
ไม่มีความเสี่ยง ไม่จ าเป็นต้องออกแบบอาคารรับแรงแผ่นดินไหว  และจากข้อมูลส านักเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรม
อุตุนิยมวิทยา ได้รวบรวมข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดความเสียหาย พบว่าจังหวัดสระบุรี และ
จังหวัดนครราชสีมา ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว หรืออยู่บริเวณศูนย์กลางแผ่นดินไหวแต่อย่างใด จึงได้
ประเมินผลกระทบอันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว หรือความเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดแผ่นดินไหวบริเวณ
พื้นท่ีโครงการ ดังนี้ 
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1) ระยะก่อสร้าง 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม รวมพื้นท่ีใกล้เคียงในระยะจาก

ก่ึงกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าออกไปด้านละ 500 เมตร รวมระยะหัวท้ายอีกด้านละ 500 เมตร อยู่ห่างจาก
รอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย และอยู่ในพื้นท่ีท่ีไม่มีความเสี่ยงหรือมีความเสี่ยงน้อยจากแผ่นดินไหว อีกท้ัง
กิจกรรมการก่อสร้างมีเพียงการก่อสร้างฐานราก การติดตั้งเสาไฟฟ้า 2 ต้น ภายนอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม
และการขึงสาย ไม่มีโครงสร้างอาคาร ดังนั้นจึงประเมินว่าความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวไม่มีผลกระทบ (0) ต่อ
กิจกรรมก่อสร้างโครงการ 

 

2) ระยะด่าเนินการ 
เนื่องจากในระยะด าเนินโครงการ มีกิจกรรมเฉพาะบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น ถึงแม้

สถานการณ์และการเกิดความรุนแรงของแผ่นดินไหวไม่สามารถคาดการณ์หรือประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ 
แต่อย่างไรก็ตามจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าบริเวณพื้นท่ีโครงการไม่เคยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ประกอบ
กับการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ ไม่ได้ท าการปักเสาไฟฟ้าบนพื้นท่ีสูงชัน จะมีเพียงบริเวณท่ี
พาดผ่านพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองแวง และป่าดงพญาเย็น แปลงท่ี 2 ท่ีต้องท าการปักเสาไฟฟ้าแรงสูง
นอกเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมท่ีบริเวณยอดเขาท่ีความสูงประมาณ 320 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง ซึ่งเป็น
ระดับท่ีไม่สูงมากนัก จึงประเมินว่าความเสี่ยงด้านแผ่นดินไหวไม่มีผลกระทบ (0) ต่อกิจกรรมในระยะด าเนินการ 
   
5.1.3 อุตุนิยมวิทยา 

 

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) อยู่ในพื้นท่ีต าบลดอนเมือง 
อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสภาพอุตุนิยมวิทยาโดยรวมของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย
โดยรวมตลอดปีเท่ากับ 1,073 มิลลิเมตร โดยในเดือนกันยายนมีจ านวนวันท่ีฝนตกมากท่ีสุด 18 วัน มีปริมาณ
น้ าฝนเฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 228.3 มิลลิเมตร จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่เดือน
ตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ นอกนั้นจะเป็นอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมประจ าถิ่นทางทิศใต้
และทิศตะวันตก 

1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างฐานราก การติดตั้งเสาโครงเหล็ก และงานการ

ขึงสายนั้น เป็นกิจกรรมการก่อสร้างท่ัวไปไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแต่อย่างใด จึง
ประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อสภาพภูมิอากาศ 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

กิจกรรมภายหลังการก่อสร้าง มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงไม่มี
ผลกระทบ (0) ต่อสภาพภูมิอากาศ 
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5.1.4 เสียง 
 

1) ระยะก่อสร้าง 
  กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการท่ีอาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนสัตว์ป่าและชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียง
พื้นท่ีก่อสร้าง  ได้แก่ งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งประกอบด้วย งานขุดหลุม งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครง
เหล็ก และงานกลบหลุมอัดบดดิน   ซึ่งจากการพิจารณาเทียบเคียงการก่อสร้างฐานรากของสาธารณูปโภค  
พบว่าระดับเสียงสูงสุดท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากเท่ากับ  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. 
 

  ในการประเมินระดับเสียงดังท่ีเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการนั้น จะท าการศึกษาวิเคราะห์ระดับ
เสียงตามระดับเสียงดังท่ีระยะทางต่างๆ  ท่ีเปลี่ยนไปจากแหล่งก าเนิดเสียงถึงตัวผู้รับเสียง (Receptor) โดยการ
ท 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 าเนิดเสียงจะใช้กิจกรรมการก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าต้นท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดกับพื้นท่ี
อ่อนไหว กล่าวคือ  

 -  บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  ใช้แหล่งก าเนิดเสียงของพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าด้าน
ทิศตะวันออกของป่า C ซึ่งมีระยะห่างจากป่า C ประมาณ 10 เมตร  

 -  บริเวณบ้านซับดินด าเป็นชุมชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีป่า C  ระยะห่างประมาณ 100 เมตร และห่าง
จากแหล่งก าเนิดเสียงของพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าด้านทิศตะวันตกประมาณ  850 เมตร 

  ในระยะก่อสร้างจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 8 ชั่วโมงต่อวัน โดยท างานในช่วงระยะเวลา
ระหว่าง 08:00 - 17:00 น.  จากผลการคาดการณ์ระดับเสียงของเครื่องจักร/อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง 
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โดยใช้สูตร Decay Formulation  พบว่า บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  ที่ระยะ 10-380 เมตร จาก
แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียงจะลดลงตามระยะทางท่ีเพิ่มขึ้น โดยท่ีระยะ 10 - 100 เมตร จะมีค่าระดับเสียง
ระหว่าง 61.5-81.5 เดซิเบล (เอ)  ท่ีระยะ 120-380 เมตร จะมีค่าระดับเสียงระหว่าง 49.9-59.9 เดซิเบล (เอ) 
ส่วนบ้านซับดินด าอยู่ห่างจากแหล่งก าเนิดเสียง 850 เมตร จะได้รับระดับเสียงจากการก่อสร้างฐานราก   42.9 
(เดซิเบล (เอ))  ดังแสดงในตารางที่ 5.1.4-2   
 
ตารางที่ 5.1.4-2   พื้นที่อ่อนไหวต่อผลกระทบที่คาดวา่จะได้รับผลกระทบด้านเสียงจากกิจกรรม 
 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 51.6 76.7 
  20 75.5 70.7 51.6 70.8 
  40 69.5 64.7 51.6 64.9 
  60 66.0 61.2 51.6 61.7 
  80 63.5 58.7 51.6 59.5 
  100 61.5 56.7 51.6 57.9 
  120 59.9 55.1 51.6 56.7 
  140 58.6 53.8 51.6 55.9 
  160 57.4 52.6 51.6 55.2 
  180 56.4 51.6 51.6 54.6 
  200 55.5 50.7 51.6 54.2 
  220 54.7 49.9 51.6 53.9 
  240 53.9 49.1 51.6 53.5 
  260 53.2 48.4 51.6 53.3 
  300 52.0 47.2 51.6 53.0 
  380 49.9 45.1 51.6 52.5 
2 บ้านซบัดินด า 850 42.9 38.1 52.3 52.5 

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม5/ ไม่เกิน 70 
ค่ามาตรฐานระดับเสียงสงูสุด5/ ไม่เกิน 115 

 
หมายเหตุ: 1/ คาดการณ์โดยใช้สมการที่ (1)  

2/ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. โดยใช้สมการ LeqT  ในสมการที่ 2 
 3/ ค่าสูงสุดจากผลการตรวจวัด Leq เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ณ สถานีตรวจวัดบริเวณป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และ บ้านซับดินด า 
     ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม  2557  ดังแสดงในภาคผนวก 3-ก 
 4/ รวมเสียงเชิงพลังงานโดยใช้สมการ Lp รวม  ในสมการที่ 3 
 5/ อ้างอิงค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
ท่ีมา: บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด, 2557. 

 
 
  ท้ังนี้เมื่อค านวณระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างเป็นระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง โดย

ใช้สมการ 

LeqT  = Lp+10 log 
 

 
  ---------------------------------------- (2) 
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  เมื่อ   LeqT  = ระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ (T) 
    Lp = ระดับเสียงท่ีเกิดขึ้นจากแหล่งก าเนิด [เดซิเบล(เอ)] 
    t = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังจากแหล่งก าเนิด(ชั่วโมง) 
    T = ระยะเวลาที่เกิดเสียงดังท่ีต้องการทราบ(ชั่วโมง) 
 

  พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงจากกิจกรรมการก่อสร้างฐานราก บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) มีระดับเสียงอยู่ระหว่าง 45.1-76.7 เดซิเบล (เอ)  ส่วนบ้านซับดินด า มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงเท่ากับ 38.1  เดซิเบล(เอ)   

  จากรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพเสียงในปัจจุบันบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
และบ้านซับดินด า เมื่อวันท่ี 26-29  สิงหาคม 2557 (ผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก 3-ก) พบว่า ระดับ
เสียงเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุดอยู่ท่ี  51.6  และ 52.3  ตามล าดับ  ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะใช้เป็นตัวแทนคุณภาพเสียง
ของพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  และบ้านซับดินด า ในช่วงก่อนพัฒนาโครงการ และน ามาค านวณหาระดับ
เสียงรวมเมื่อมีการก่อสร้างในช่วงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยใช้สมการดังนี้ 
 
                                                            n 

 Lpรวม = 10 log  Σ  (10)Li/10  ---------------------------------------- (3) 
                  i=1 

เมื่อ  Lp รวม = ระดับเสียงรวม (เดซิเบล(เอ)) 
Li  = ระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดต่างๆ 
n  = จ านวนของแหล่งก าเนิดเสียง 
 

ผลการค านวณระดับเสียงรวมพบว่า บริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  ที่ระยะ 10-380 
เมตร จากแหล่งก าเนิดเสียง มีค่าระดับเสียงระหว่าง 52.5-76.7 เดซิเบล (เอ)  ซึ่งจะเห็นว่าระดับเสียงจะ
ลดลงตามระยะทางที่เพิ่มขึ้นดังแสดงในตารางที่ 3-2  ผลกระทบด้านเสียงท่ีอาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรสัตว์ป่า 
คือ อาจท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ แต่เนื่องจากสัตว์ป่าท่ีส ารวจพบเป็นชนิดท่ีสามารถปรับตัวได้ดีและส่วนใหญ่เป็น
จ าพวกนก ประกอบกับการก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าใช้ระยะเวลาสั้นๆ สูงสุดไม่เกิน 12 วัน/ต้น  อีกทั้ง
ระดับเสียงที ่ประเมินได้มีระดับลดลงตามระยะทางที่เพิ ่มขึ ้นโดยจะเห็นได้ว ่าที ่ระยะ 40 เมตรจาก
แหล่งก าเนิดเสียง ระดับเสียงจะมีค่าประมาณ 64.9  เดซิเบล (เอ) ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชม.  พบว่าไม่เกินค่ามาตรฐาน 70 เดซิเบล (เอ)  นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีต้นไม้ซึ่งจะช่วยดูด
ซับเสียงให้ต่ าลงจากเดิมได้อีกด้วย ดังนั้นผลกระทบด้านเสียงต่อทรัพยากรสัตว์ป่าจะอยู่ในระดับต่ า 

ส่วนบ้านซับดินด าซึ่งมีระยะห่างจากต าแหน่งท่ีท าการก่อสร้างฐานรากท่ีใกล้ท่ีสุด ประมาณ 
850  เมตร จะได้รับผลกระทบจากระดับเสียงประมาณ  52.5  เดซิเบล(เอ)   ดังแสดงในตารางที่ 3-2  ซึ่งเมื่อ
น าไปเปรียบเทียบกับค่าระดับเสียงสูงสุดในบรรยากาศท่ีก าหนดไว้ไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) พบว่าค่าท่ีได้จากการประเมินยังต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนดไว้  และเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.  พบว่า ไม่เกิน 70 เดซิ
เบล (เอ)  ดังนั้นจึงประเมินว่าไม่มีผลกระทบ (0) 
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5.1.5 อุทกวิทยาน่้าผิวดิน 
 
ภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ พบล าน้ าที่ส าคัญ 1 แห่งได้แก่คลองล าพญากลาง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ี

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ในต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ มี
การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม โดยมีการก่อสร้างฝายบ้านซับดินด า เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ในคลองล าพญากลาง 

1) ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างเสาไฟฟ้าภายนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จะมีการก่อสร้างฐานราก ซึ่งต้องมี

การขุดหลุม 4 หลุมต่อเสา 1 ต้น กิจกรรมดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเนื่องจากจะมีการเปิดหน้าดิน ท าให้
พืชคลุมดินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตามพื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบโคนเสา
ไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตรจะประมาณ 289 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้นและเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการ
กลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิมโดยเร็ว  ประกอบกับคลองล าพญากลางจะอยู่ห่างจากการ
ก่อสร้างฐานรากทางทิศตะวันตกประมาณ 250 เมตร (ฐานรากของเสาจะอยู่ห่างจากป่า C ประมาณ 100 เมตร) 
และมีพื้นท่ีเกษตรกรรมล้อมรอบ ส่วนการก่อสร้างฐานรากทางทิศตะวันออก ไม่มีแหล่งน้ าภายในพื้นท่ีศึกษา  
อีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆ ในฤดูฝนทิ้งช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) ดังนั้นคาดว่าจะไม่เกิด
ผลกระทบต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดิน (0) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการ  มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า  ไม่มีกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพในธรรมชาติหรือระบบอุทกวิทยาในพื้นท่ี  ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ
ต่ออุทกวิทยาน้ าผิวดินแต่อย่างใด (0)    
 
5.1.6 คุณภาพน่้าผิวดิน 

 
ภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ พบล าน้ าที่ส าคัญ 1 แห่งได้แก่คลองล าพญากลาง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ี

ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ในต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีทิศทางการไหลของน้ าจากทิศใต้ขึ้นสู่ทิศเหนือ มี
การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม โดยมีการก่อสร้างฝายบ้านซับดินด า เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ในคลองล าพญากลาง คุณภาพน้ าโดยรวมในช่วงฤดูฝน (สิงหาคม) มีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีอยู่ระหว่าง 
2.6-3.7 มิลลิกรัม/ลิตร อันเนื่องจากรับน้ าหลากจากพื้นท่ีเกษตรกรรม มีค่าออกซิเจนละลายอยู่ระหว่าง             
8.65-11.40 มิลลิกรัม/ลิตร ดัชนีชี้วัดประเภทโคลิฟอร์มแบคทีเรียอยู่ในค่ามาตรฐาน จัดอยู่ในประเภทท่ี 4  
ในขณะท่ีคุณภาพน้ าในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน) ความสกปรกในรูปบีโอดีมีค่าน้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร 
ออกซิเจนละลายมีค่า 7.9 มิลลิกรัม/ลิตร จัดอยู่ในประเภทท่ี 3 นอกจากนี้ทางด้านฝั่งตะวันออกของพื้นท่ีศึกษา 
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มีห้วยลาดซึ่งเป็นล าน้ าเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตามห้วยลาดอยู่ห่างจากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 1,400 เมตร 
ซึ่งอยู่นอกพื้นท่ีศึกษาออกไป 

1) ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างเสาไฟฟ้าภายนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จะมีการก่อสร้างฐานราก กิจกรรม

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเนื่องจากจะมีการเปิดหน้าดิน ท าให้พืชคลุมดินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตาม
พื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตร อยู่ท่ีประมาณ 
289 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้น  และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้
คืนสภาพเดิมโดยเร็ว  ประกอบกับคลองล าพญากลางจะอยู่ห่างจากการก่อสร้างฐานรากทางทิศตะวันตก
ประมาณ 250 เมตร (ฐานรากของเสาจะอยู่ห่างจากป่า C ประมาณ 100 เมตร) และมีพื้นท่ีเกษตรกรรม
ล้อมรอบ อีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆ ในฤดูฝนทิ้งช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) ดังนั้นจึงไม่มี
โอกาสท่ีกิจกรรมการก่อสร้างจะไปเพิ่มความขุ่นให้กับคลองล าพญากลาง ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
ทางด้านตะวันออก ไม่มีแหล่งน้ าในพื้นท่ีศึกษา มีเพียงห้วยลาดท่ีอยู่ห่างออกไป 1,400 เมตร และท้ังคลองล า
พญากลางและห้วยลาด เป็นแหล่งน้ าท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร  ดังนั้นในการก่อสร้างจะไม่เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพน้ า (0) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าผิวดินแต่อย่างใด (0)  

 
5.1.7 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 

 
บริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมมีเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ลักษณะดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม

ธรรมชาติในระดับต่ า-ปานกลาง โดยดินในระดับบน (0-25 เซนติเมตร) จะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าดินใน
ระดับล่าง ระดับการสูญเสียดินท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับน้อย (0-2 ตันต่อไร่ต่อปี) เป็นสัดส่วน
ร้อยละ 75.09 ของพื้นท่ีศึกษาท้ังหมด และมีระดับการสูญเสียดินในระดับปานกลาง (2 -5 ตันต่อไร่ต่อปี)ใน
สัดส่วนร้อยละ 16.21 ของพื้นท่ีศึกษาซึ่งพบในบริเวณท่ีราบโดยรอบเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม โดยเฉพาะท่ีราบ
ทางฝั่งตะวันตก ในต าบลล าสมพุง  และเนื่องจากสภาพปัจจุบันเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้และสิ่งปกคลุมดิน 
ท าให้เกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ค่อนข้างน้อยหรือมีความคงทนต่อการกัดกร่อนดินค่อนข้างดี 

1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมจะมีแต่กิจกรรมการขึงสายไฟฟ้าเท่านั้น ซึ่งทาง

โครงการจะไม่ถางป่าตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่อาจตัดต้นไม้บางต้นเท่าที่จ าเป็น  อย่างไรก็ตามจะมี
กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก และการติดตั้งเสาโครงเหล็กภายนอกเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จ านวน 2 ต้น 
ทางด้านฝั่งตะวันตกและทางฝั่งตะวันออก ซึ่งต้องมีการเปิดหน้าดินและเมื่อรวมกับพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าท่ี
ต้องกันออกอีกด้านละ 4 เมตร  จะมีพื้นท่ีท่ีต้องเปิดหน้าดินต่อการก่อสร้างเสา 1 ต้น ประมาณ 289 ตารางเมตร 
หรือ 0.18 ไร่ เท่านั้น ประกอบกับบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าทางฝั่งตะวันออกอยู่ในบริเวณพื้นท่ีท่ีมีอัตรา
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การชะล้างพังทลายต่ า/น้อย ส่วนพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าทางทิศตะวันตกแม้อยู่ในพื้นท่ีท่ีมีการชะล้างพังทลาย
ในระดับปานกลางแต่ก็เป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีมีความลาดชันน้อยกว่า 35 %   นอกจากนี้ในการก่อสร้างฐานรากจะ
ด าเนินการในช่วงสั้นๆ ในฤดูฝนทิ้งช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดิน
บริเวณฐานเสาให้คืนสภาพเดิมโดยเร็ว  ดังนั้นจะไม่เกิดผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการต่อทรัพยากรดิน
และการชะล้างพังทลายของดิน (0) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการมีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า ไม่มีกิจกรรมการรบกวนดิน มีพืชพรรณขึ้นปกคลุมดินท าให้ดินมีการฟื้นตัวตามสภาพธรรมชาติ 
ดังนั้นจึงประเมินได้ว่าไม่มีผลกระทบ (0) ต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 

 
5.2 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชวีภาพ 
 
5.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

 
 ลักษณะนิเวศวิทยาป่าไม้ของพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่าC) เป็นพื้นท่ีมีความลาดชันสูงตั้งแต่ริมตีน
เขาจนถึงยอดเขา สภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ ชนิดป่าเบญจพรรณรุ่นสองท่ีอยู่ระหว่างการทดแทนสังคมพืช  
สภาพเป็นป่าโปร่ง ต้นไม้มีขนาดเล็กแทบทั้งสิ้น มีความสูงประมาณ 5-15 เมตร ชนิดไม้ท่ีพบมาก เช่น ประดู่ป่า  
โมกมัน อ้อยช้าง ตะแบก งิ้วป่า หนามแท่ง ตะแบกใหญ่ เป็นต้น ไม่พบพันธุ์ไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ ในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม พื้นที่ป่าไม้ในป่า C ท่ีอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าทั้งหมด 9.25 ไร่ มีความหนาแน่นของ 
ไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ อยู่ท่ี 24, 144, และ 4,700 ต้นต่อไร่ ตามล าดับ จึงมีจ านวนต้นไม้ท่ีเป็นไม้ใหญ่ 222 
ต้น ลูกไม้ 1,332 ต้น และกล้าไม้  43,475 ต้น ส าหรับพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้าท่ีก่อสร้างนอกเขตป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติมนั้น  ในสภาพปัจจุบันพบว่าทางด้านฝั่งตะวันตกของป่า C  เป็นพื้นท่ีท าการเกษตรแล้วท้ังหมด 
ในขณะท่ีพื้นท่ีฝั่งตะวันออกเป็นป่าเศรษฐกิจ (ป่า E)  ท่ีมีสภาพพื้นท่ีค่อนข้างราบถึงลาดชันปานกลาง เป็นป่าเบญจ
พรรณรุ่นสองท่ีมีการปลูกเสริมป่า ความหนาแน่นของ ไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ อยู่ท่ี 39, 256, และ 4,480 ต้น
ต่อไร่ ตามล าดับ ชนิดไม้ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นชนิดเดียวกับท่ีพบในป่า C  เช่น ประดู่ป่า โมกมัน สีเสียดแก่น ตะแบก
ใหญ่ เป็นต้น ในกรณีไม่มีการพัฒนาโครงการจะมีผลกระทบทางบวกต่อทรัพยากรป่าไม้ในระดับน้อยมาก โดยมี
ปริมาณความเพิ่มพูนรายปีประมาณเพียง 0.90754 ลูกบาศก์เมตร และไม่มีไม้ไผ่ ซึ่งคิดเป็นมูลค่าเฉพาะไม้
ท่อนซุงท่ีเพิ่มพูนรายปีเพียงเล็กน้อยประมาณ 5,337 บาทเท่านั้น  

1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าในพื้นที่ศึกษา แบ่งได้เป็น กิจกรรมการก่อสร้างฐานราก 

และตั้งเสาโครงเหล็ก ซึ่งจะด าเนินการนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และกิจกรรมการขึงสายไฟฟ้า
ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่พาดผ่านป่า C ระยะทาง 370 เมตร กว้าง 40 เมตร  โดยการก่อสร้างฐานราก
และการตั้งเสาจะใช้พื้นท่ีประมาณ 289 ตารางเมตร ท้ังนี้การก่อสร้างฐานรากจะมีเพียงฝั่งตะวันออกของป่า C 
เท่านั้นท่ียังมีสภาพป่าอยู่ และจากสภาพป่าไม้ในปัจจุบันท่ีส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ความสูง 5 -15 
เมตร ดังนั้นทางโครงการจะไม่ถางป่าตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C ) 
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แต่อาจท าการตัดต้นไม้บางต้นเท่าท่ีจ าเป็น ซึ่งทางโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดิน
ประมาณ 20 เมตร และกรณีท่ีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น ทางโครงการจะท าการลิดก่ิง/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่าง
ระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร  ดังนั้นจะเห็นว่าในการขึงสายไฟฟ้าพาดผ่านป่า C 
นั้น จะให้มีการสูญเสียต้นไม้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็น ประกอบกับไม่มีการถางป่า จึงยังคงสภาพของลูกไม้ และ
กล้าไม้ ไว้ได้ ส าหรับในพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้านอกพื้นท่ีป่า C นั้นจะท าให้สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ซึ่ง
เป็น ป่า E เพียง 0.18 ไร่ หรือ 289 ตารางเมตรเท่านั้น       

อย่างไรก็ตามเมื่อประเมินผลกระทบต่อพื้นท่ีป่า C ในกรณีเลวร้ายท่ีสุด (worst case) คือ การตัด
ต้นไม้ท้ังหมดในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ ท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมออก พบว่า ท าให้
สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ท่ีปกคลุมบริเวณโครงการ ซึ่งมีพื้นท่ีป่าไม้เพียง  9.25  ไร่ เป็นพื้นท่ีป่าผลัดใบท่ีแคระแกรน  
โดยสภาพเป็นป่าเบญจพรรณก าลังฟื้นฟูท่ีถูกรบกวนจากกิจกรรมของราษฎรในท้องถิ่น  สภาพต้นไม้ท่ีพบก็มี
ขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ คุณภาพไม้ท่ีพบก็ค่อนข้างไม่ดี พบว่ามีต าหนิเป็นส่วนใหญ่ เช่น คดงอ แตกก่ิงมาก 
เป็นต้น การด าเนินการโครงการมีผลท าให้ต้องสูญเสียต้นไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้  เป็นจ านวนน้อยประมาณ  
222  ,  1,332  และ  43,475 ต้น ตามล าดับ และไม่มีไม้ไผ่  มีการสูญเสียปริมาตรไม้ในพื้นท่ีด าเนินการท้ังสิ้น  
45.37680  ลูกบาศก์เมตร ซึ่งมีมูลค่าเพียงเล็กน้อยประมาณ  454,005 บาท เท่านั้น ดังนั้น โครงการจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรป่าไม้ในระดับต่ า (-1) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 
 ในระยะด าเนินการ  มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ

โครงข่ายไฟฟ้า โดยจะท าการริดก่ิง/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อย
กว่า 4 เมตร โดยเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะเข้าตรวจสอบสภาพ
พื้นท่ีดังกล่าวเป็นประจ าทุกเดือน ดังนั้น หากมียอดไม้ท่ีจ าเป็นต้องตัดฟัน ก็จะท าการตัดฟันให้พอดีกับระยะห่าง
ระหว่างแนวสายที่ควบคุม โดยไม่จ าเป็นต้องตัดฟันเผ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม ้
  ส าหรับการเข้าพื้นท่ีในการดูแลรักษาแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณพื้นท่ีป่า C  กฟผ. จะใช้
เส้นทางล าลองเดิมท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีซึ่งอยู่บริเวณสันเขาและสามารถเข้าถึงต าแหน่งเสาส่งไฟฟ้าฝั่งตะวันออกของ
ป่า C ได้ ส่วนฝั่งตะวันตกของพื้นท่ีป่า C ติดกับพื้นท่ีเกษตรของราษฎรและมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบ 
ดังนั้น ในการบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าในช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่า C สามารถเข้าถึงพื้นท่ีเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าได้สะดวก และไม่มีการตัดฟันต้นไม้หรือสร้างทางล าลองใหม่  ดังนั้นในระยะด าเนินการจึงไม่มี
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้แต่อย่างใด (0) 
 
5.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

จากการส ารวจสัตว์ป่าตลอดแนวโครงข่ายไฟฟ้า พบว่าสภาพพื้นท่ีเกือบท้ังหมดมีการท าเกษตรกรรม 
ในขณะที่ในช่วงพื้นท่ีศึกษา ซึ่งเป็นแนวเทือกเขาขนาดเล็ก ทอดยาวขวางอยู่ มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ โดย
ช่วงพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมด้านทิศตะวันตกบริเวณบ้านซับดินด ามีความลาดชันประมาณ 45 องศา จากพื้นท่ี
เกษตรกรรมท่ีอยู่ขอบแนวเขตป่า C จนถึงยอดเนินเขา หลังจากนั้นทางฝั่งตะวันออกซึ่งเป็นป่า E เป็นพื้นท่ี
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ค่อนข้างราบ มีการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีป่าอยู่ตลอด ดังนั้นสัตว์ป่าท่ีพบส่วนใหญ่/เกือบท้ังหมดเป็นสัตว์ป่า
ท่ีอยู่ได้ในพื้นที่ชุมชน และพื้นท่ีเกษตรกรรม  โดยกลุ่มสัตว์ป่าที่พบมี 4 กลุ่ม ได้แก่  

1. สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก พบตลอดแนว 12 ชนิด อยู่ในพื้นท่ีศึกษา 4 ชนิด ได้แก่ กบหนอง อึ่งข้าง
ด า อึ่งน้ าเต้า อึ่งแม่หนาว 

2. สัตว์เลื้อยคลาน พบตลอดแนว 12 ชนิด อยู่ในพื้นท่ีศึกษา 5 ชนิด ได้แก่ จิ้งจกหางหนาม ตุ๊กแก
บ้าน กิ้งก่าหัวแดง จิ้งเหลนหลากลาย จิ้งเหลนบ้าน 

3. นก พบตลอดแนว 85 ชนิด อยู่ในพื้นท่ีศึกษา 43 ชนิด เช่น นกจาบคาหัวสีส้ม นกอีวาบตั๊กแตน 
นกกาเหว่า นกแอ่นบ้าน นกฮูก เหยี่ยวขาว เป็นต้น 

4. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม พบตลอดแนว 9 ชนิด อยู่ในพื้นท่ีศึกษา 3 ชนิด ได้แก่ กะรอกหลากสี กระแต
เหนือ และ หมูป่า (จากการสอบถาม) 

  กล่าวโดยสรุปจ านวนสัตว์ป่าท่ีพบท้ังหมดตลอดแนวโครงการมีท้ังหมด 118 ชนิด แต่ท่ีพบใน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ มีท้ังหมด 55 ชนิด พบเห็นจากการส ารวจ 54 ชนิด และจากการสอบถามชาวบ้าน 1 ชนิด 

1) ระยะก่อสร้าง 
     ในระยะนี้สภาพแวดล้อมของพื้นท่ีจะเปลี่ยนไปจากเดิมจากการมีจ านวนคน เครื่องจักร  วัสดุ 

อุปกรณ์มากขึ้น สภาพพื้นท่ีจะถูกรบกวนเนื่องจากกิจกรรมก่อสร้าง เช่น การขุด/เจาะ และการล าเลียงวัสดุ
ก่อสร้างเข้าพื้นท่ี อีกท้ังอาจมีพันธุ์พืชท่ีต้องถูกตัดออกจากพื้นดิน  การด าเนินกิจกรรมดังกล่าวนั้นเป็นกิจกรรม
ท่ีรบกวนสัตว์ป่าเพิ่มมากขึ้นจากสภาพปกติ แม้ว่าในสภาพปกติจะมีกิจกรรมของมนุษย์และการสัญจรไปมาของ
ยานพาหนะบริเวณพื้นที่ศึกษาอยู่แล้ว  

นอกจากนี้ยังพบว่าในสภาพปัจจุบันในพื้นท่ีศึกษานั้นมีท้ังการขับไล่ และล่าสัตว์ป่าท่ีเข้ามาใช้
ประโยชน์จากท้ังพื้นท่ีเกษตรกรรม และพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอยู่บ้าง แต่การรบกวนนั้นอาจน้อยกว่าช่วงเวลา
ท่ีมีการก่อสร้างโครงการ  อีกท้ังการด าเนินการก่อสร้างโดยเครื่องจักร และยานพาหนะท่ีต้องชะลอ / ลด
ความเร็วมาใช้เกียร์ต่ าซึ่งจะเกิดเสียงดังและเคลื่อนท่ีช้า อาจจะท าให้สัตว์ป่าเกิดความตื่นตระหนก  รวมถึง
คนงานที่เข้ามาท าการก่อสร้างอาจเข้าไปในพื้นท่ีซึ่งอยู่นอกแนวเขตระบบโครงข่ายของโครงการ ขณะพัก/หยุด
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นท่ีเกษตรกรรม แหล่งน้ า และพื้นท่ีซึ่งมีต้นไม้ให้ร่มเงา ซึ่งผลท่ีเกิดขึ้นจากเหตุ
ดังกล่าวนั้นอย่างน้อยท่ีสุด คือท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ และหนีออกจากพื้นท่ี และท่ีมากท่ีสุดคือการล่าสัตว์ป่าไม่
ว่าด้วยวิธีการ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม  

ด้วยเหตุนี้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้จึงมีผลกระทบทางลบท้ังทางตรงต่อสัตว์ป่า คือ
เสียงท่ีท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจ และออกจากพื้นท่ี  รวมถึงการฆ่าท้ังโดยตั้งใจจากการยิง/กับดักใดๆ และโดย
ไม่ได้ตั้งใจหรือไม่มีความรู้ด้านสัตว์วิทยา เช่น การพบเห็นงูก็จะฆ่าทันทีเพราะคิดว่ามีพิษ และกัดตาย หรือการ
พบเห็นรู / โพรงซึ่งเป็นท่ีอาศัยของสัตว์ป่าก็น าหิน / ดินอุดรู ฯลฯ  อีกท้ังยังส่งผลกระทบทางอ้อมด้วย คือ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นท่ีอยู่อาศัย หากิน และใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน แต่ผลกระทบดังกล่าวมา
ท้ังหมดข้างต้นนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม แต่ละชนิดของสัตว์ป่าท่ีเข้ามาใช้ประโยชน์พื้นท่ี และระดับของ
ของสัตว์ป่าในห่วงโซ่ / สายใยอาหารในระบบนิเวศนั้นๆ เอง   

ในระยะก่อสร้างนี้คาดว่าสัตว์ป่าท่ีพบในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม อาจจะได้รับผลกระทบท้ังสิ้น 30 
ชนิด และไม่ได้รับผลกระทบ 24 ชนิด (ท้ังนี้ไม่นับรวมหมูป่าท่ีได้จากการสอบถาม)  ดังแสดงในตารางที่ 5.2.2-1



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-14 

ซึ่งแสดงค่าเปรียบเทียบชนิดท่ีรับผลกระทบต่อชนิดสัตว์ป่าท่ีพบโดยตรงท้ังหมด (รายละเอียดในแต่ละระดับของ
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดแสดงในภาคผนวก 3-ฉ)     
ตารางที่ 5.2.2-1  ผลกระทบที่อาจเกิดต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ศึกษา ในระยะก่อสร้าง 

 
กลุ่มสัตว์ป่า 

ระดับผลกระทบต่อชนิดสัตวป์า่ 
-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 

สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก - - 3 1 - - - 
สัตว์เลื้อยคลาน - - - 5 - - - 
นก - - 25 18 - - - 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - - 2 - - - - 

รวม - - 30 24 - - - 
หมายเหตุ  -3 :   ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก เสี่ยงต่อการหมดไปจากพื้นท่ี  เนื่องจากแหล่งพักอาศยั หากิน ท ารัง วางไข่  
                     ถูกท าลายมาก 

-2 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติบางสว่นเนื่องจากแหล่งพักอาศยั หากิน ท ารงั วางไข่ ถูกท าลายบางสว่น  สัตวป์รับตวั 
     ได้แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
-1 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อยเนื่องจากแหลง่พกัอาศัย หากิน  บางสว่นถูกท าลายสง่ผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อย เพราะ

สัตวป์รับตวัได ้
 0 :  ไม่ส่งผลกระทบใดๆ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ทันทีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

 +3 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้น  เนื่องจากแหลง่อาศัย หากิน ท ารัง วางไข่ เพิม่ขึ้นมาก 
       เพราะสถานที่เหมาะสมมาก 

 +2 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติ แต่ไม่มาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งอาศัย หากิน ท ารัง วางไข่  
       เพิ่ม แต่ไม่มากนัก  
+1 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติเลก็น้อย เนื่องจากมเีพยีงแหล่งพกัอาศัย หากินเพิม่ 

 หมูป่า เป็นสัตว์ปา่ที่ได้จากการสอบถาม ไม่ได้พบเห็นจากการส ารวจ ดังนั้นจึงไมส่ามารถระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้นได้ 

 
โดยผลกระทบท่ีเกิดในระยะนี้เป็นผลกระทบท่ีเกิดจากการสูญเสียพื้นท่ีหากินและพื้นท่ีพักผ่อนบางส่วน  

รวมถึงการสัญจรผ่านไปมาของยานพาหนะที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการฯ ที่อยู่ในขอบเขตของแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า เพราะกิจกรรมท่ีเกิดเป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งสัตว์ป่าไม่เคยพบมาก่อน จึงเกิดอาการตระหนก / ตื่น
ตกใจว่ากิจกรรมท่ีเกิดนั้นอาจส่งผลต่อตัว / ชีวิต  ท าให้ละท้ิง / ไม่มาใช้พื้นท่ีท่ีเคยใช้อยู่เป็นประจ า แต่กลุ่มสัตว์ป่า
ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบในแต่ละชนิดนั้น ก็ไม่ได้รับผลกระทบท้ังหมดทุกตัว  มีเพียงตัวที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง 
และพื้นท่ีใกล้เคียงจากแนวการก่อสร้าง ( ประมาณ 50 เมตร ทางด้านซ้าย และขวาของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า)
เท่านั้นท่ีคาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท่ีได้รับผลกระทบในระยะนี้ เกิดจากพื้นท่ีหากิน และ
พื้นท่ีพักผ่อนบางส่วนถูกท าลาย / ลดลง เช่นต้นไม้ท่ีถูกตัด / โค่น พื้นท่ีถูกรบกวนมากขึ้นท าให้ กระรอกหลากสี  
และกระแตเหนือ ต้องสูญเสียพื้นที่ดังกล่าวบางส่วน  ขณะท่ีกลุ่มนกได้รับผลกระทบเพราะสูญเสียต้นไม้ซึ่งเป็น
พื้นท่ีหากิน และพื้นที่พักผ่อนบางส่วน เช่น นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง นกอีวาบตั๊กแตน นกบั้งรอกใหญ่ นกปรอด
หน้านวล และนกกระจิ๊ดธรรมดา เป็นต้น ส่วนกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานในพื้นที่ศึกษาจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจาก
สามารถปรับตัวได้ดี เช่นจิ้งจกหางหนาม ตุ๊กแกบ้าน เป็นต้น  ส าหรับสัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกนั้นชนิดท่ีคาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการในระยะนี้เนื่องจากสูญเสียพื้นอาศัย / หากิน  พื้นท่ีพักผ่อนบางส่วน ชนิดท่ีจะ
ได้รับผลกระทบได้แก่  อึ่งแม่ ขณะท่ีสัตว์ป่าบางชนิดไม่ได้รับผลกระทบใดๆเลยเนื่องจากปรับตัวได้ดีมาก / คุ้นเคย
มากในการอยู่ / อาศัยในกิจกรรมท่ีเกิดจากมนุษย์  ได้แก่ นกกางเขนบ้าน นกนางแอ่นบ้าน นกขมิ้นน้อยธรรมดา นก
ตะขาบทุ่ง และนกปรอดสวน เป็นต้น กล่าวโดยสรุปกิจกรรมการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพื้นที่ป่า
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อนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ท้ังหมด 30 ชนิด ซึ่งเป็นผลกระทบในระดับต่ าเนื่องจากสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นชนิดท่ี
สามารถปรับตัวได้ดี (-1) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะนี้ การรบกวนจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ท่ีเกิดขณะก่อสร้างจะลดลง และสภาพแวดล้อม
ของพื้นท่ีเคยถูกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกลับเข้าสู่สภาวะปกติ โดยในช่วงแรกของการด าเนินการนั้นก็อาจยังมี
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าอยู่ เพราะสัตว์ป่าอาจยังปรับตัวไม่ได้หรือได้ไม่มากเพราะอาจยังคงคุ้นเคยกับการหลบหลีก
ต่อสิ่งท่ีคาดว่าจะรบกวน ท าให้ต่ืนตกใจ  อย่างไรก็ตามเมื่อด าเนินการไประยะเวลาหนึ่ง  กลุ่มสัตว์ป่าที่ส ารวจพบ
นั้นจะคุ้นเคย เพราะเป็นกลุ่มท่ีสามารถปรับตัวอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไปได้อย่างดี และในท่ีสุดจะสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่สภาวะปกติเหมือนก่อนด าเนินโครงการฯ เพราะเห็นว่ากิจกรรมท่ีเกิดไม่ส่งผลต่อตัว / ชีวิตขณะ
ด าเนินกิจกรรมประจ าวัน  ในทางตรงกันข้ามสัตว์ป่าบางกลุ่มบางชนิดได้รับผลทางบวกในระยะนี้ เช่น กลุ่มนก  
เช่น นกจาบคาหัวสีส้ม นกเขาใหญ่ นกอีเสือสีน้ าตาลและ นกแซงแซวสีเทา เป็นต้น ซึ่งมีแหล่งเกาะพักอาศัยเพิ่ม  
ขณะท่ีกลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนม เช่น กระรอกหลากสี มีท่ีปีนป่ายมากขึ้น และการปลูกป่าทดแทนเพิ่มอีก 30 ไร่ จะท า
ให้มีแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเพิ่มขึ้น กลุ่มสัตว์ป่าท่ีได้รับผลกระทบในระยะนี้มีท้ังสิ้น 19 ชนิด โดย 18 ชนิดได้รับ
ผลกระทบทางบวกในระดับต่ า (+1) และ 1 ชนิดได้รับผลกระทบด้านบวกในระดับมาก (+3) ได้แก่ จิ้งจกหาง
หนาม และชนิดท่ีไม่ได้รับผลกระทบท้ังสิ้น 35 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 5.2.2-2  (รายละเอียดในแต่ละระดับของ
ผลกระทบต่อสัตว์ป่าแต่ละชนิดแสดงในภาคผนวก 3-ฉ)     

โดยสัตว์ป่าแต่ละชนิดท่ีกล่าวข้างต้นนั้นจะมีพื้นท่ีอยู่ / อาศัย หากิน พักผ่อน  รวมถึงพื้นท่ีเฉพาะ
คือพื้นท่ีท ารัง / วางไข่ เลี้ยงดูตัวอ่อน เพิ่มขึ้นจากการมีแหล่งน้ าเพิ่ม เช่น แอ่ง / บ่อดินที่เกิดจากการก่อสร้างซึ่ง
เมื่อฝนตกจะท าให้เกิดน้ า ขณะเดียวกันมีสัตว์ป่าท่ีไม่ได้รับผลกระทบใดๆ  อยู่ 35 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม
นก เพราะนกสามารถเคลื่อนท่ีเพื่อหลบหลีกจากสิ่งท่ีรบกวน ท่ีคาดว่าจะเป็นอันตรายได้ดี  อีกท้ังยังสามารถ
ปรับตัวอยู่ / อาศัย และกระจายพันธุ์ได้ดีมากในทุกสภาพนิเวศ  ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นของโครงการฯ  ต่อสัตว์ป่า
นั้นมีท้ังทางบวก คือส่งผลดีต่อสัตว์ป่า และทางลบ คือ ส่งผลเสียสัตว์ป่า โดยสัตว์ป่าชนิดท่ีได้ รับผลกระทบ
ในทางลบขณะก่อสร้างนั้นแม้จะมีจ านวนชนิดท่ีมากแต่เกือบท้ังหมดนั้นจะได้รับผลกระทบในทางบวกด้วยเมื่อ
การก่อสร้างแล้วเสร็จ และบางชนิดแม้ว่าได้รับผลกระทบในทางลบช่วงก่อสร้างแต่เมื่อโครงการด าเนินไป
ระยะเวลาหนึ่งก็ปรับตัว และได้รับผลกระทบทางบวกด้วย   เช่น นกเขาใหญ่ นกอีวาบตั๊กแตน นกปรอด
หน้านวล และนกจาบคาหัวสีส้ม เป็นต้น กล่าวโดยสรุปในระยะด าเนินการสัตว์ป่าส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ 
(35 ชนิด) และมีบางชนิดท่ีได้รับผลกระทบทางบวกจากโครงการจากการมีแหล่งอาศัยและแหล่งอาหารเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นผลกระทบทางบวกในระดับต่ า (+1) 
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ตารางที่ 5.2.2-2 ผลกระทบต่อสัตว์ป่าในระยะด่าเนินการ 

กลุ่มสัตว์ป่า 
ระดับผลกระทบต่อชนิดสัตวป์า่ 

-3 -2 -1 0 +1 +2 +3 
สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก - - - 4 - - - 
สัตว์เลื้อยคลาน - - - 1 3 - 1 
นก - - - 29 14 - - 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - - - 1 1 - - 
รวม - - - 35 18 - 1 
หมายเหตุ  -3 :   ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก เสี่ยงต่อการหมดไปจากพื้นท่ี  เนื่องจากแหล่งพักอาศยั หากิน ท ารัง วางไข่  
                     ถูกท าลายมาก 

-2 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติบางสว่นเนื่องจากแหล่งพักอาศยั หากิน ท ารงั วางไข่ ถูกท าลายบางสว่น  สัตวป์รับตวั 
     ได้แต่ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก 
-1 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อยเนื่องจากแหลง่พกัอาศัย หากิน  บางสว่นถูกท าลายสง่ผลต่อประชากรในธรรมชาติน้อย เพราะ

สัตวป์รับตวัได ้
 0 :  ไม่ส่งผลกระทบใดๆ เนื่องจากสามารถปรับตัวได้ทันทีท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 

 +3 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติมาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้น  เนื่องจากแหลง่อาศัย หากิน ท ารัง วางไข่ เพิม่ขึ้นมาก 
       เพราะสถานที่เหมาะสมมาก 

 +2 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติ แต่ไม่มาก และประชากรอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากแหล่งอาศัย หากิน ท ารัง วางไข่  
       เพิ่ม แต่ไม่มากนัก  
+1 :  ส่งผลต่อประชากรในธรรมชาติเลก็น้อย เนื่องจากมเีพยีงแหล่งพกัอาศัย หากินเพิม่ 

 หมูป่า เป็นสัตว์ปา่ที่ได้จากการสอบถาม ไม่ได้พบเห็นจากการส ารวจ ดังนั้นจึงไมส่ามารถระบุผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึ้นได้ 

 
5.2.3 นิเวศวิทยาทางน้่า 
 

 ภายในพื้นท่ีศึกษาของโครงการ พบล าน้ าที่ส าคัญ 1 แห่งได้แก่คลองล าพญากลาง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) เป็นระยะทางประมาณ 350 เมตร อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ในต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มีการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรกรรม ในช่วงฤดูฝน
พบแพลงก์ตอนพืชบริเวณเหนือน้ า 18 ชนิด และท้ายน้ า 30 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ สาหร่ายสีเขียวแกม
น้ าเงิน ในขณะท่ีในฤดูแล้งพบแพลงก์ตอนพืชบริเวณเหนือน้ า 38 ชนิด และท่ีท้ายน้ า 31 ชนิด ชนิดท่ีพบมาก
ท่ีสุดคือสาหร่ายสีเขียวแกมน้ าเงินและไดอะตอม  เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์
ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ พบว่าในช่วงฤดูฝน ดัชนีความหลากหลายบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ปาน
กลาง ส่วนในช่วงฤดูแล้งดัชนีความหลากหลายบ่งชี้ว่าคุณภาพน้ ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงในเกณฑ์ดี ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า ท่ีพบว่าในช่วงฤดูฝนคุณภาพน้ าจัดอยู่ในประเภทท่ี 4 อันเนื่องจากค่า
ความสกปรกในรูปบีโอดีมีค่าระหว่าง 2.6-3.7 มิลลิกรัม/ลิตร จากการรับน้ าหลากท่ีผ่านพื้นท่ีเกษตรกรรมและ
ชุมชน ในขณะท่ีในช่วงฤดูแล้งคุณภาพน้ าจะอยู่ในประเภทท่ี 3 จากการท่ีค่าความสกปรกในรูปบีโอดีลดลง
นอกจากนี้ทางด้านฝั่งตะวันออกของพื้นท่ีศึกษา มีห้วยลาดซึ่งเป็นล าน้ าเพื่อการเกษตร อย่างไรก็ตามห้วยลาด
อยู่ห่างจากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 1,400 เมตร ซึ่งอยู่นอกพื้นท่ีศึกษาออกไป 
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1) ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างเสาไฟฟ้าภายนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม จะมีการก่อสร้างฐานราก กิจกรรม

ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบเนื่องจากจะมีการเปิดหน้าดิน ท าให้พืชคลุมดินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ตาม
พื้นท่ีในการเปิดหน้าดินเพื่อการก่อสร้างฐานรากรวมพื้นท่ีรอบโคนเสาไฟฟ้าอีกด้านละ 4 เมตร อยู่ท่ีประมาณ 
289 ตารางเมตรต่อเสา 1 ต้นเท่านั้น และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาให้
คืนสภาพเดิมโดยเร็ว ประกอบกับคลองล าพญากลางจะอยู่ห่างจากการก่อสร้างฐานรากทางทิศตะวันตก
ประมาณ 250 เมตร และมีพื้นท่ีเกษตรกรรมล้อมรอบ อีกท้ังในการก่อสร้างฐานรากจะด าเนินการในช่วงสั้นๆใน
ฤดูฝนท้ิงช่วง (ไม่เกิน 12 วัน) โอกาสท่ีกิจกรรมการก่อสร้างจะไปเพิ่มความขุ่นให้กับคลองล าพญากลางจนมี
ผลกระทบต่อความสามารถในการสังเคราะห์แสงของแพลงก์ตอนพืช จึงไม่เกิดขึ้น อีกท้ังในคลองล าพญากลาง
ไม่มีกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และไม่ได้เป็นแหล่งประมงในท้องถิ่น ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างเสาไฟฟ้า
ทางด้านตะวันออก ไม่มีแหล่งน้ าในพื้นท่ีศึกษา มีเพียงห้วยลาดท่ีอยู่ห่างออกไป 1,400 เมตร และท้ังคลองล า
พญากลางและห้วยลาด เป็นแหล่งน้ าท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ดังนั้นกิจกรรมการก่อสร้างจึงไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทางน้ า (0) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการ  มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าผิวดิน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของแพลงก์ตอนและสัตว์พื้น
ท้องน้ า ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้ าแต่อย่างใด (0)    
 
5.3 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 
5.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
พื้นท่ีศึกษามีแนวถนนทางลูกรังวางตัวขนานแนวทิวเขา แต่พื้นท่ีด้านฝั่งตะวันตกนั้น เป็นพื้นท่ีท่ี

ราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าไม้และเปลี่ยนแปลงจากการใช้ท่ีดินป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมท่ีมีการไถพรวนดินด้วยรถ
ไถ แล้วปลูกมันส าปะหลัง ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ ส่วนพื้นท่ีด าเนินการในเขตป่า C มีความลาดชันสูง ดินตื้น ไม่
เหมาะกับการท าการเกษตรกรรม พื้นท่ีป่า E ฝั่งตะวันออกนั้น เดิมเป็นพื้นที่ท ากินของราษฎรในท้องถ่ินที่บุกรุก
เข้าไปยึดครองพื้นท่ีท ากินและตั้งถิ่นฐาน แต่ในปัจจุบันนี้ เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ได้ด าเนินการผลักดันให้ออกจากพื้นท่ี
ป่าไม้ดังกล่าว และมีการปลูกเสริมป่าลงในพื้นที่ว่างให้กลับกลายเป็นพื้นที่ป่าไม้ไปแล้ว  

จากข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้ ข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ข้อมูลด้านทรัพยากรดิน ข้อมูลด้าน
เกษตรกรรม และข้อมูลทางด้านอุตุ-อุทกวิทยาของพื้นท่ีโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณป่า C นั้น สามารถ
ประเมินได้ว่า ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในพื้นท่ีด าเนินการ ยกเว้นเพื่อใช้เป็นแหล่งพึ่งพิงปัจจัยสี่ เช่น การเก็บ
หาของป่าเท่านั้น 
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1) ระยะก่อสร้าง 
พื้นท่ีด าเนินการโครงการนี้เป็นพื้นท่ีป่าเบญจพรรณ ประเภทผลัดใบ ป่าโปร่งท่ีมีอัตราการเจริญเติบโต

ท่ีช้ามาก โอกาสท่ีราษฎรจะเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากพื้นท่ีด าเนินการเป็นพื้นท่ีท่ีมีความลาดชัน
สูงมาก ดินตื้น มีปริมาณหินโผล่มาก ไม่เหมาะกับการท าการเกษตรกรรมท่ีสามารถพบเห็นโดยท่ัวไปในชนบทของ
ประเทศไทย บริเวณพื้นท่ีศึกษา เจ้าหน้าท่ีป่าไม้สามารถผลักดันให้ราษฎรท่ีบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ออกจากป่า E ฝั่ง
ตะวันออก แล้วด าเนินการปลูกเสริมป่าจนสภาพป่าได้กลับคืนเข้าสู่สภาวะป่าไม้ตามธรรมชาติท่ีมีองค์ประกอบของ
ไม้ใหญ่ ลูกไม้ และกล้าไม้ รวมท้ังไม้พื้นล่างท่ีจะเจริญเติบโตเป็นสังคมไม้ป่าธรรมชาติในระยะเวลาไม่นานนี้ ด้วย
สภาพพื้นท่ีด าเนินการเป็นป่าประเภทป่าผลัดใบท่ีมีแต่ความแห้งแล้ง สภาพภูมิประเทศและสภาพของดินไม่อ านวย
ให้ท าเกษตรกรรม มีความยากต่อการเข้าไปใช้ประโยชน์จากป่า ดังนั้นจึงคาดว่าในระยะก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบ
(0) ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

เนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) นั้น ราษฎรไม่มี
การบุกรุกแต่อย่างใดและสภาพพื้นท่ีไม่เหมาะ ส าหรับท าเกษตรกรรม ประกอบกับแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนท่ี
พาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมมีระยะปลอดภัย (clearance) ท่ียกสูงในระดับท่ีไม่ต้องตัดฟันต้นไม้ออกจากพื้นท่ี โดย
ดูแลให้มีระยะห่างของยอดต้นไม้กับระดับสายไฟต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด (0)  
 
5.3.2 สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ 

 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ส่วนท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลดอนเมือง ประกอบด้วยหมู่บ้านต่างๆจ านวน 16 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน 19 
แห่ง แต่ไม่มีท่ีท าการไปรษณีย์ ดังนั้นประชาชนต้องเดินทางไปใช้บริการ ณ ท่ีท าการไปรษณีย์คลองไผ่ ซึ่ ง
ตั้งอยู่ห่างจากต าบลดอนเมืองราว 18 กิโลเมตร ส่วนการสื่อสารของประชาชนในต าบลดอนเมือง พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นการใช้โทรศัพท์มือถือ (ร้อยละ 85 ของจ านวนประชากร)  

1) ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้างจะไม่มีการสร้างบ้านพักคนงานและห้องสุขาในพื้นที่ศึกษา และในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

เพิ่มเติม ผู้รับเหมาจะด าเนินการจัดที่พักส าหรับคนงานในชุมชนเปน็ลักษณะของห้องพัก/บ้านเช่า ระยะสั้น ไม่มี
การสร้างชุมชนแรงงานขึ้นภายในท้องถิ่น ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อสาธารณูปโภค -
สาธารณูปการ แต่อย่างใด (0) 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการไม่มีกิจกรรมท่ีใดเกิดขึ้น แต่จะท าให้เสริมความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้า ลด
ความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ให้ดีขึ้น ดังนั้นใน
ระยะด าเนินการจึงส่งผลกระทบด้านบวกระดับต่ า (+1) ต่อระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการในภาพรวม 
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5.3.3 การคมนาคมขนส่ง 
 
เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ส าหรับเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม มีโครงข่ายท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ ทาง

หลวงหมายเลข 1  ทางหลวงหมายเลข 2 ทางหลวงหมายเลข 201 ทางหลวงหมายเลข 2247 และถนนสาย
ย่อยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมือง ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมทางฝั่งทิศ
ตะวันออก  มีขนาด 1-2 ช่องจราจรแล้วแต่ช่วงถนน เป็นถนนดินที่ราษฎรในพื้นท่ีใช้เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปยัง
ต่างหมู่บ้าน และยังเป็นเส้นทางเข้าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรม 

1) ระยะก่อสร้าง 
  ในการก่อสร้างโครงการจะท าการขนส่งวัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และคนงานท่ีใช้ใน
โครงการเข้าสู่พื้นท่ีก่อสร้างบริเวณป่า C  ท้ังนี้เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
อื่นๆ จะถูกเคลื่อนย้ายไปยังพื้นท่ีก่อสร้าง ประมาณ 6 คัน /วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     -  รถบรรทุกส าหรับขนส่งเครื่องมือ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนเสาไฟฟ้า 
สายไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ โดยใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก ประมาณ 4 คัน/วัน (8 เท่ียว/วัน) หรือคิดเป็น 8 PCU/
ชั่วโมง (ประเมินกรณีท่ีรถบรรทุกดังกล่าวเข้าออกพื้นท่ีในช่วงเวลาเดียวกัน) 
    -  รถส าหรับขนส่งหรือการเดินทางของคนงานและเจ้าหน้าท่ีโครงการ ซึ่งคาดว่าจะใช้คนงาน
ก่อสร้างสูงสุดในแต่ละช่วงประมาณ 20 คน  โดยใช้รถบรรทุกขนาดเล็ก จ านวน 2 คัน/วัน (4 เที่ยว/วัน) หรือคิด
เป็น 4 PCU ต่อชั่วโมง  
    จากการประเมินความหนาแน่นของปริมาณจราจรต่อความสามารถของถนนสายหลักท่ีจะใช้ใน
การขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง พบว่า ในปัจจุบันโครงข่ายเส้นทางในพื้นท่ีโครงการมีสภาพจราจรคล่องตัวดีถึงดี
มากชุมชนทั้งสองข้างทางสามารถใช้ในการสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย (รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 หัวข้อ
การคมนาคมขนส่ง) 

และจากการประเมินความหนาแน่นของปริมาณจราจร ต่อความสามารถของถนนสายหลักท่ีจะใช้
ในการขนส่งวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ในระยะก่อสร้าง ผลการประเมินแสดงดังตารางที่ 5.3.3-1  พบว่า ปริมาณ
จราจรท่ีเพิ่มขึ้นจากการด าเนินโครงการประมาณ  12 PCU/ชั่วโมง  ไม่ท าให้ค่า V/C ratio มีการเปลี่ยนแปลง  
ถนนสามารถรองรับปริมาณจราจรท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอโดยมีการเคลื่อนตัวของสภาพการจราจรอยู่ใน
ระดับคล่องตัวดี-ดีมาก    ส าหรับผลกระทบต่อการจราจรบริเวณถนนสายย่อยขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
เมือง ซึ่งเป็นถนนท่ีใช้เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมทางฝั่งทิศตะวันออกนั้น ปัจจุบันมีปริมาณจราจร
น้อยมาก  ดังนั้นในระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพการจราจรในปัจจุบัน (0)  อย่างไรก็ตาม ถนนท่ีใช้
เดินทางเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมทางฝั่งทิศตะวันออกนั้นปัจจุบันมีสภาพเป็นหลุมเป็นบอ่  ซึ่งทาง กฟผ. จะ
มีมาตรการในการซ่อมบ ารุงถนนให้อยู่ในสภาพเหมือนเดิมต่อไป 

นอกจากนี้โครงการจะไม่มีการตัดถนนเส้นใหม่เพื่อเข้าสู่พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) แต่จะใช้
เส้นทางเดิม ได้แก่ ถนนท่ีอยู่ในความดูแลของ อบต.ล าสมพุง (ฝั่งตะวันตก) และถนนท่ีอยู่ในความดูแลของ 
อบต.ดอนเมือง (ฝั่งตะวันออก) ซึ่งถนนดังกล่าวเป็นถนนท่ีใช้เข้าสู่พื้นท่ีเกษตรกรรมของราษฎร ปัจจุบันมี
ปริมาณจราจรน้อยมาก ดังนั้นในระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพการจราจรในพื้นที่ 
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2) ระยะด่าเนินการ 
   ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการซ่อมบ ารุงเท่านั้น ซึ่งไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการคมนาคมขนส่งแต่อย่างใด (0) 
 
ตารางที่  5.3.3-1   สภาพการจราจรบนทางหลวงในระยะก่อสร้าง 

เส้นทาง 

ความสามารถในการ
รองรับของถนน 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจร
เฉล่ียต่อชั่วโมง 

(PCU/ชม.) 

ปริมาณจราจรปัจจุบัน 
+ ปริมาณจราจรที่

เพ่ิมขึ้นในระยะก่อสร้าง
(PCU/ชม.) 

 
V/C Ratio 

 
สภาพการจราจร

ในปัจจุบัน 

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

ทล.1 กม.92+000 12,000 6,285.8 6,297.8 0.52 คล่องตัวด ี

ทล.2 กม.45+600 12,000 3,557.0 3,569 0.30 คล่องตัวสูงมาก 

ทล.201 กม.1+300 2,000 497.0 509.0 0.25 คล่องตัวสูงมาก 

ทล. 2247กม.13+089 2,000 365.9 377.9 0.19 คล่องตัวสูงมาก 

หมายเหตุ : (1) = ข้อมูลสภาพถนนในปัจจุบัน โดยพจิารณาจากตารางที ่3.3.3-3 
 (2) = ปริมาณจราจรบนถนนในหนว่ย PCU/ชม. จากตารางที ่3.3.3-5 
 (3) = (2)+ปริมาณจราจรท่ีเพิม่ขึ้นในระยะก่อสรา้ง 12  PCU/ชม. 
 (4) = (3) หารดว้ย (1) 
 (5) = เทียบจากตารางที ่3.3.3-4 

 
5.3.4 พลังงาน 

 

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)นั้น 
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาจะอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลล าสมพุง จังหวัดสระบุรี และองค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งหมู่บ้านท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.ท้ังสองแห่งนั้นมี
ไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน ซึ่งรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครราชสีมา 

1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานในบริเวณพื้นท่ี

โครงการ และพื้นท่ีใกล้เคียง เนื่องจากไม่มีการตัดกระแสไฟฟ้า หรือกิจกรรมท่ีส่งผลให้กระแสไฟฟ้าในท้องถิ่น
ดับ ดังนั้นในระยะก่อสร้างจึงไม่มีผลกระทบ (0) ต่อการใช้ไฟฟ้าและพลังงานอื่นๆ ในพื้นที่ 

 
2) ระยะด่าเนินการ 

เมื่อโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิด
ด าเนินการ จะเป็นการขยายระบบส่งไฟฟ้าหลักเพื่อรองรับไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าผู้ผลิตเอกชนรายเล็ก (Small 
Power Producer, SPP) ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) ตามระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าปี 
พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าได้อย่างมั่นคงปลอดภัย และได้มาตรฐาน และ
เป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้า และลดภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบ
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ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า ซึ่งจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม ได้แก่ เสริมความมั่นคงระบบผลิตไฟฟ้า 
ลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบส่ง และระบบจ าหน่ายก่อสร้างได้รวดเร็วกว่าโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่จึง
สนองความต้องการไฟฟ้าท่ีเพิ่มขึ้นได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม ดังนั้นจึงประเมินผลกระทบ
ท่ีเกิดขึ้นเป็นผลกระทบด้านบวกระดับปานกลาง (+2) 

 
5.3.5 การผลิตและการบริการส่าคัญ 

 
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม

จะผ่านเป็นระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งชุมชนท่ีใช้ประโยชน์พื้นท่ีดังกล่าวประกอบด้วยเขตพื้นท่ี 2 ต าบล 
ใน 2 จังหวัด ได้แก่ ต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และ ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งในต าบลล าสมพุงประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนเลี้ยงสัตว์ และ
บางส่วนเก็บของป่าในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม มีไฟฟ้าและน้ าประปาครบทุกหมู่บ้านแต่บางครัวเรือนอาจใช้น้ า
จากบ่อน้ าตื้น สระน้ า และบ่อบาดาลสาธารณะ  ส าหรับในพื้นท่ีต าบลดอนเมืองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ มีไฟฟ้าและประปาครบทุกหมู่บ้าน มีสระน้ า บ่อน้ าตื้น ฝาย และบ่อบาดาล 

1) ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงการก่อสร้างโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4-สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาด

ผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) นั้น ระยะทางท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ท้ังสิ้น 370 เมตร มีชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ี
และใช้ประโยชน์ในป่าอนุรักษ์ดังกล่าวท้ังสิ้น 13 หมู่บ้าน โดยอยู่ในเขตพื้นท่ี ต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 6 หมู่บ้าน และอยู่ในเขตพื้นที่ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 7 หมู่บ้าน  

การก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เป็นระยะทาง 370 เมตร นั้น 
ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมได้ตามปกติ เนื่องจากจะไม่มีการตั้งเสาในพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม ประกอบกับกิจกรรมการการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจะใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิมจะไม่มี
การเปิดพื้นท่ีใหม่ ดังนั้นการก่อสร้างโครงการจะไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและการบริการส าคัญแต่อย่างใด (0)  

 
2) ระยะด่าเนินการ 

ในระยะด าเนินการ กิจกรรมของโครงการ ได้แก่ การเข้าไปบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งจะ
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคการผลิตและบริการในชุมชนแต่อย่างใด (0) 
 
5.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
 
5.4.1 เศรษฐกิจและสังคม 
 
 การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนและครัวเรือน ใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน และหัวหน้า
ครัวเรือนหรือตัวแทนของครัวเรือนท่ีได้จากการสุ่มตัวอย่าง ซึ่งการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูล
พื้นฐานด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปของชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษา ท าการ
สอบถามผู้น าชุมชนท้ังสิ้น 13 ราย พื้นท่ีส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรมและไม่มีการเปลี่ยนแปลง
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การใช้ประโยชน์ท่ีดินในรอบ 3-5 ปีท่ีผ่านมา ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์ในผืนป่าในรูปของการเข้าไปหาของป่า 
ได้แก่ เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน  ส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการดูแลและอนุรักษ์ป่าไม้พบว่ามีกลุ่มชุมชนบ้านท่า
พลู กลุ่มราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสทป.) กลุ่มอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (บ้านปางโก)  กลุ่มชาวบ้านซับพยุง 
และกลุ่มนักศึกษา 
 ส าหรับการส ารวจข้อมูลครัวเรือน ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจ และท้ังหมดตอบว่าไม่
มีปัญหาสังคม และส่วนใหญ่ของผู้ให้สัมภาษณ์ (ร้อยละ 87.4) ประเมินว่าครัวเรือนจะไม่ได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมในระยะก่อสร้าง โดยบางส่วนให้เหตุผลว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ใดๆจากป่า บางส่วนเห็นว่ายังสามารถเข้า
ใช้ประโยชน์ในผืนป่าได้เหมือนเดิม ส่วนในระยะด าเนินการผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 90.6) คาดการณ์ว่า
จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากการด าเนินงานของโครงการ มีเพียงร้อยละ 9.4 ท่ีคาดว่าจะมีปัญหาด้านการ
ประกอบอาชีพ ส าหรับปัญหาท่ีควรดูแลเป็นพิเศษกรณีมีการพัฒนาโครงการ ได้แก่ ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของคนในชุมชน ระบบสาธารณูปโภค การควบคุมดูแลมาตรการต่างๆ ของโครงการ เป็นต้น 

1) ระยะก่อสร้าง 
(1) ผลกระทบต่อการด่าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น 

   กิจกรรมส าคัญๆในระยะก่อสร้างของโครงการ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ งาน
ก่อสร้างฐานราก งานติดตั้งเสาโครงเหล็ก และงานการขึงสายไฟฟ้า  นอกจากนี้ในระหว่างการด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ดังกล่าวจะต้องมีการใช้เครื่องจักรกล  มีการขนส่งล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ และคนงานของโครงการ  รวมท้ัง
จะต้องมีการเช่าบ้านพักส าหรับคนงานในชุมชน ซึ่งการมีคนงานเข้ามาอยู่ในชุมชน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตชุมชน เช่น 

- ความรู้สึกวิตกกังวลจากการท่ีมีคนแปลกหน้าเข้ามาอยู่ในชุมชน  
- การกีดขวางการเดินทาง/การสัญจรไปมาของประชาชน จากการขนส่งล าเลียง วัสดุ

อุปกรณ์เพื่อการก่อสร้างของโครงการ  
- ปัญหาการทะเลาะวิวาท การลักขโมย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ จาก

แรงงานต่างถ่ิน  
   อย่างไรก็ตามการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในระยะก่อสร้างของโครงการ ใช้ระยะเวลาช่วงสั้นๆ  
และแต่ละกิจกรรมใช้เวลาครั้งละไม่นานนัก ประกอบกับจ านวนคนงานโครงการคาดว่าจะมีสูงสุดประมาณ 20 
คน ซึ่งง่ายต่อการควบคุมดูแลและบริหารจัดการให้อยู่ในระเบียบกฎเกณฑ์ของโครงการ  ดังนั้นจึงคาดการณ์ได้
ว่ากิจกรรมในระยะก่อสร้างของโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตโดยปกติของประชาชนใน 
ชุมชน (0)  

(2) ผลกระทบด้านการประกอบอาชีพและการเข้าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าไม้ 
   บริเวณพื้นท่ีตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมระยะทาง
ประมาณ 370 เมตร  กว้าง 40 เมตร  ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้  ซึ่งจะมีการตัดต้นไม้บางต้นเท่าท่ีจ าเป็น 
และลิดก่ิงไม้/ยอดไม้ให้มีระยะห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า 4 เมตร  การด าเนินงานดังกล่าวของโครงการอาจ
เป็นอุปสรรคหรือท าให้ราษฎรท่ีเก็บหาของป่าบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบบ้าง  และราษฎรยังคงหาของป่า
บริเวณใกล้เคียงได้  ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า (0)    
        เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว กล่าวได้ว่าผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบท่ีมีขอบเขตท่ี
จ ากัด มีผู้ท่ีได้รับผลกระทบน้อยมาก และเป็นผลกระทบชั่วคราวในระยะก่อสร้างเท่านั้น  ยกเว้นผลกระทบกรณี
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สูญเสียท่ีดินท ากินและการท าไร่มันส าปะหลังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้า แต่ขนาดพื้นท่ีรับผลกระทบน้อย
มาก ขนาดพื้นที่เพียง 289 ตารางเมตร และเจ้าของท่ีดินจะได้รับค่าชดเชยท่ีเป็นธรรมและเหมาะสม จึงประเมิน
ว่าในระยะก่อสร้างจะไม่ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการ (0)  

2) ระยะด่าเนินการ 
  ในระยะด าเนินการ มีเฉพาะกิจกรรมของเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานดูแลและบ ารุงรักษาแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า การควบคุมความสูงของต้นไม้ท่ีจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่มีกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมแต่อย่างใด (0)   
 
5.4.2 ทัศนียภาพและการท่องเที่ยว 
 
 บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการไม่พบแหล่งท่องเท่ียวหรือบริเวณท่ีมีทัศนียภาพท่ีงดงามแต่อย่างใด   

1) ระยะก่อสร้าง 
มีกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อความงดงามของทิวทัศน์ทางธรรมชาติ และผลกระทบต่อทัศนียภาพ

ของโครงการต่อการมองเห็นก่อให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่น่ามอง จากการขุดหลุมเพื่อก่อสร้างฐานราก การกระจัด
กระจายของเศษหิน ปูน ทราย แต่เนื่องจากพื้นท่ีตั้งเสาไฟฟ้าไม่อยู่ในแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติ  ส่วนแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีต าแหน่งท่ีตัง้ห่างออกไปจากแนวก็ไม่มีผลกระทบ (0)  ใดๆ เช่นกัน  

 
2) ระยะด่าเนินการ 

เมื่อเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 230 กิโลโวลต์ก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีความสูงประมาณ 40 เมตร ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบทางลบด้านทัศนียภาพ แต่เนื่องจากเนื่องจากแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าไม่ได้ตัดผ่านแหล่ง
ท่องเท่ียว หรือบริเวณท่ีมีคุณค่าด้านสุนทรียภาพแต่อย่างใด ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบ (0) 
  
5.4.3 โบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งส่าคัญทางประวัติศาสตร์ 
 
 บริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการไม่พบแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด   

ระยะก่อสร้าง/ระยะด่าเนินการ 
 ส าหรับสภาพของพื้นท่ีศึกษาท่ีท าการส ารวจในระยะ  500 เมตร จากแนวก่ึงกลางระบบโครงข่ายไฟฟ้า
รวมหัวท้ายบริเวณพื้นท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  ไม่พบแหล่งโบราณคดีหรือหลักฐานทางโบราณคดีแต่
อย่างใด  ดังนั้นการด าเนินโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบ (0) ต่อแหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ/แหล่งส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ท้ังในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ 
 
5.5 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ 
 
 โครงการได้ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ โดยใช้แนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งท่ี4มิถุนายน 2554) เป็นหลัก โดยผสมผสานกับวิธีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
ระดับโครงการของกระทรวงสาธารณสุขท่ีน าเสนอวิธีการไว้ใน “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดับโครงการ” 
เสนอแนะโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มาเป็นแนวทางประกอบการศึกษาและประเมินผลกระทบด้วย 
โดยในการประเมิน ได้น าวิธีการประเมินความเสี่ยงในเชิงคุณภาพ (Qualitative Risk Assessment) โดยใช้ตาราง
เมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Assessment Matrix) ประกอบด้วย โอกาสของการเกิด (Likelihood) 
ซึ่งเป็นการทบทวนวิเคราะห์ความน่าจะเป็นบนข้อมูลหลักฐานที่มีอยู่ หรือข้อมูลท่ีเคยเกิดเหตุการณ์ในอดีตหรือ
ระดับการรับสัมผัสและความถี่ในการสัมผัส และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Severity of Consequence) 
ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงของผลกระทบต่อสุขภาพท่ีเกิดขึ้นกับ คนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าท่ี
โครงการหรือคนในชุมชนท่ีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ จากนั้นจึงน าไปจัดล าดับความส าคัญของผลกระทบ
ต่อสุขภาพโดยตารางเมตริกซ์ (Health Risk Assessment Matrix) เพื่อน าไปสู่การทบทวนการวางแผนและ
จัดล าดับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพอันเนื่องมาจากโครงการต่อไป 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2  
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 
 
5.5.1 การกลั่นกรองโครงการ (Screening) 

เป็นขั้นตอนท่ีจะบอกว่าโครงการหรือกิจการท่ีจะด าเนินการนั้นมีประเด็นใดบ้างเป็นสิ่งคุกคามสุขภาพ
ควรก าหนดกรอบหรือขอบเขตการศึกษาอย่างไร และเป็นการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการปกติ หรือโครงการรุนแรง  

จากการตรวจสอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
ระ เบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดท า ร ายงานการ วิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม ท่ีประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนพิเศษ 97 ง ลงวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 พบว่า โครงการไม่เข้าเกณฑ์ 
ท่ีจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่โครงการมีส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
ดังนั้นการก่อสร้างของโครงการฯ จึงเข้าข่ายประเภทโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกร ะทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination : IEE) เพื่อเสนอขอความเห็นชอบ 
ต่อคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความ
ร้อน ส าหรับใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พื้นท่ีต่อกรมป่าไม้  ท้ังนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2554 ที่มีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในการประชุมครั้งท่ี 6/2553  
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม 2553 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้อง
เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13 กันยายน 
2537) 

1)  ข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณากลั่นกรองประเด็นผลกระทบ 
ข้อมูลที่ใช้ในการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลรายละเอียดโครงการ กิจกรรมโครงการท้ังในช่วงระยะก่อสร้าง เช่น การขนส่งอุปกรณ์

ก่อสร้าง การรื้อถอนเสาเดิม การก่อสร้างฐานรากและเสาไฟฟ้า การจัดการของเสีย และระยะด าเนินการ เช่น 
การบ ารุงรักษา เป็นต้น 
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(2) อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือการประกอบกิจกรรมโครงการ เช่น เสียง โอกาสการ
ปนเปื้อนน้ าเสีย เป็นต้น 

(3) ข้อมูลพื้นฐานของสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังแสดงในบทท่ี 3 
(4) ข้อมูลจากการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในด้านข้อคิดเห็น ข้อกังวล และ

ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
(5) ข้อมูลการสัมผัสของมนุษย์ ได้แก่ กลุ่มคนท่ีอาจได้รับผลกระทบ ท้ังคนงานและประชาชน

โดยรอบ   
2) ปัจจัยที่ใช้ในการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบ 
      ส าหรับปัจจัยท่ีจะน ามาใช้ในการกลั่นกรอง เป็นแนวทางศึกษาจาก ส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.). และส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประกอบด้วย  
9 ปัจจัยดังต่อไปนี้ 

(1)  การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  (โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีเกิดขึ้นที่จะน าไปสู่ผลกระทบทางสุขภาพ การเกิดโรคและการระบาดของโรค คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีอยู่
รอบโครงการฯ) 

(2) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
(3) การก าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ จากการก่อสร้าง กระบวนการผลิต

และกระบวนการอื่นใด 
(4) การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคาม 
(5) การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงาน และสภาพการท างานท้องถิ่น 
(6) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 
(7) การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ท่ีมีความส าคัญหรือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 

(8) ผลกระทบท่ีเฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
(9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 

3) ผลการทบทวนข้อมูลที่ใช้กลั่นกรองโครงการ/ข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 
   (1) การทบทวนข้อมูลโครงการ 
   โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 มีช่วงท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม จ านวน 1 ช่วง ระยะทางประมาณ 370 เมตร ซึ่งอยู่ในเขตท้องท่ีต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา   ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จะด าเนินการประเมินผลกระทบใน
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีโครงการส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมและพื้นท่ี
ใกล้เคียงในระยะไม่น้อยกว่า 500 เมตรจากก่ึงกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะหัวท้ายแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมอีกด้านละ 500 เมตร  กิจกรรมต่างๆของโครงการ
ภายในพื้นท่ีศึกษาในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ระยะก่อสร้าง 
  ภายในพื้นท่ีศึกษา โครงการจะท าการวางเสาจ านวน 2 ต้น นอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  
(ป่า C) เพื่อจ ากัดความเสียหายของพื้นท่ีป่า C โดยมีกิจกรรมการก่อสร้าง ดังนี้ 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-26 

- งานตัดต้นไม้ 
  ตัดต้นไม้ออกเฉพาะบริเวณท่ีเป็นท่ีตั้งของเสาไฟฟ้า  ส่วนบริเวณพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
(ป่า C) ท าการตัดต้นไม้บางต้นเท่าท่ีจ าเป็น  โดยโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดิน
ประมาณ 20 เมตร และกรณีท่ีต้นไม้เจริญเติบโตขึ้น  ทางโครงการจะท าการลิดก่ิง/ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่าง
ระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร 

- งานก่อสร้างฐานราก 
    ท าการขุดหลุมจ านวน 4 หลุม ต่องานก่อสร้างเสา 1 ต้น แต่ละหลุมมีความกว้าง-ยาว 4.7-
9.7 เมตร ลึก 3.3-4.5 เมตร การเตรียมงานจะใช้ก าลังคนหรือพาหนะขนาดเล็กขนส่งอุปกรณ์ ใช้ก าลังคน 8-15 
คน ใช้เวลาปฏิบัติงาน 4-12 วัน/ต้น 

- งานติดต้ังเสาโครงเหล็ก 
      การด าเนินงานจะทยอยขนชิ้นส่วนเสาโครงเหล็กตามทางเดิมท่ีใช้ก่อสร้างฐานราก 
กิจกรรมเริ่มจากการประกอบเหล็กเป็นแผงย่อย เมื่อติดตั้งขาเสาแล้วจะประกอบแผงเหล็กจากด้านล่างและ
ติดตั้งขาเสาชั้นต่อไป สลับกับการประกอบแผงจนถึงยอดเสา การประกอบชิ้นส่วนจะด าเนินการบริเวณขาเสา
และใช้เสาพี่เลี้ยง (Jin Pole) ทีมงานติดตั้งเสาโครงเหล็กใช้ก าลังคน 8-12 คนต่อทีม ใช้เวลาติดตั้ง 3-6 วัน 
ต่อต้น 

- งานการขึงสายไฟฟ้า 
      ดึงสายลอยผ่านรอก สายท่ีถูกดึงออกจากม้วนสายไฟจะต้องผ่านเครื่องควบคุมแรงดึงและมีแรง
ดึงท่ีจะปรับระดบัสายให้ลอยพ้นสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันสายเสียหาย เมื่อได้ระยะทางยาวตามแบบแต่ละช่วงจะท าการ
ปรับระยะหย่อนของสายแต่ละมัดให้ระดับเท่ากัน และจับปลายสายท้ัง 2 ด้าน ด้วยอุปกรณ์เข้ากับชุดลูกถ้วย ก่อนท า
การยึดจับสายเข้ากับอุปกรณ์สายส่งเข้ากับปลายลกูถ้วย และอุปกรณ์ถ่างสายทุกช่วงเสา ส าหรับการขึงสายผ่านพื้นท่ี
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมจะมีการดึงเชือกน า โดยต าแหน่งจุดปล่อยสายไฟและจุดดึงสายไฟจะก าหนดให้อยู่นอกพื้นท่ีป่า
ได้ 
  กล่าวโดยสรุปจะมีเพียงกิจกรรมการขึงสายไฟฟ้าเท่านั้น ท่ีลากผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม     
(ป่า C) ส าหรับกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากและติดตั้งเสาโครงเหล็ก จะด าเนินการนอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
(ป่า C)  โครงการจะไม่ถางป่าตามแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า แต่อาจท าการตัดต้นไม้บางต้นเท่าท่ีจ าเป็น  
โดยโครงการได้ออกแบบให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 20 เมตร จะท าการลิดก่ิง/ยอดไม้ 
เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
 ระยะด่าเนินการ 
การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดย กฟผ. มีหน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีประจ าอยู่ในแต่
ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยแบ่งการด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาต่อปี ดังนี้ 

- การด่าเนินงาน ทุก 6 เดือน มี 2 กิจกรรมดังนี้ 

 การตรวจสอบสภาพพื้นท่ีตามเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าภาคพื้นดิน โดยจะท าการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 การตรวจสอบสภาพพื้นท่ีและระบบโครงข่ายไฟฟ้าทางอากาศ โดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์
ของ กฟผ. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสภาพพื้นท่ีในเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า รวมถึงการบุกรุกพื้นที่เพิ่มเติมในเขตพื้นท่ีป่าไม้ด้วย อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-27 

- การด่าเนินงานทุกเดือน 
        การด าเนินงานทุกเดือนของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการของแต่ละภูมิภาค จะเข้าตรวจสอบ
สภาพพื้นท่ีในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีเป็นพื้นท่ีอ่อนไหว ท่ีจะต้องควบคุมเป็นพิเศษ เช่น พื้นท่ีตั้งเสาท่ีมี
ความลาดชันสูงหรือบริเวณท่ีดินมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และพื้นท่ีอนุรักษ์ต่างๆ ท่ีไม่มีการตัดฟัน
ต้นไม้ แต่จ ากัดความสูงของต้นไม้ เป็นต้น ส าหรับโครงการนี้จะท าการลิดก่ิง/ยอดไม้ให้มีระยะห่างระหว่างยอด
ไม้กับสายไฟท่ีระดับต่ าสุดไม่น้อยกว่า 4 เมตร  ท้ังนี้ หากเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณท่ีเป็นจุดวิกฤตต่อ
ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า จะเข้าตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
   จากกิจกรรมการก่อสร้างฐานรากนอกพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) ในระยะก่อสร้างจะใช้
ก าลังคนไม่เกิน 20 คน ดังนั้นจะไม่มีการสร้างบ้านพักคนงานในพื้นท่ีศึกษา และในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
และกิจกรรมการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาไม่นาน โดยการก่อสร้างฐานราก และตั้งเสาโครงเหล็กจะใช้เวลาไม่เกิน 
36 วัน ( ก่อสร้างฐานรากใช้เวลาสูงสุด 12 วัน/ต้น, ติดตั้งเสาใช้เวลาสูงสุด 6 วัน/ต้ น) ดังนั้นผู้รับเหมาจะ
ด าเนินการจัดหาที่พักในลักษณะห้องพัก/บ้านเช่าในชุมชนระยะสั้น  นอกจากนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) เป็นหน่วยงานท่ีให้ความส าคัญในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ของผู้ปฏิบัติงานในทุกภาค
ส่วน  ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน   พนักงานจ้างสัญญาพิเศษ และลูกจ้าง รวมไปถึงการท่ีหน่วยงานใดมีการว่าจ้าง
บุคคลภายนอก หน่วยงานนั้นต้องก าหนดเง่ือนไขความปลอดภัยไว้ในสัญญาจ้าง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบความปลอดภัยของ กฟผ. อย่างเคร่งครัด และควบคุม ติดตามให้ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภายนอกนั้นๆ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เป็นไปตามระเบียบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย  ฉบับท่ี 88 ว่าด้วย อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล พ.ศ. 2554  (ภาคผนวก 5-ก) โดยท่ี
ระเบียบ กฟผ. ฉบับท่ี 88 นี้ นอกจากจะก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานใช้หรือสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
ส่วนบุคคลตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานท่ีเสี่ยงต่ออันตรายอย่างเคร่งครัดแล้ว ยังก าหนดให้ต้องจัดเก็บ และ
บ ารุงรักษา ให้อุปกรณ์ฯสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังให้มีการตรวจสอบ 
ทดสอบ ประเมินการใช้หรือสวมใส่ บันทึกข้อมูล เป็นระยะๆตามความเหมาะสม และอบรมหรือให้ความรู้
เก่ียวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

(2)   การทบทวนสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
   รายงานการบันทึกอุบัติเหตุ จากฝ่ายก่อสร้างระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2552 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก 5-ข) พบว่ามีอุบัติเหตุในกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าโดยตรง อยู่ 2 เหตุการณ์ ได้แก่ 

 (2.1) อุบัติเหตุจากการเตรียมงานเทคอนกรีตฐานราก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2554  เกิด
ดินหล่นทับคนงานของผู้รับจ้าง ผลของอุบัติเหตุคือคนงานเสียชีวิตท่ีโรงพยาบาล 

 (2.2) อุบัติเหตุจากการขึงสายส่ง จากเสาต้นที่ 1 ถึง ต้นท่ี 5 Line 230 kv จาก สฟ.สรุินทร์ 
2 – สุรินทร์  เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2557 คนงานปลดสาย safety belt ท่ีคล้องไว้กับชุดลูกถ้วยและเดินกลบั ลูก
ถ้วยพลิกหมุนจึงตกลงมา  ผลของอุบัติเหตุคือคนงานเสียชีวติท่ีโรงพยาบาล 
   อย่างไรก็ตาม กฟผ. มีนโยบายท่ีก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด รวมท้ังให้ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และระเบียบ กฟผ. 
ฉบับท่ี 88 แต่จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นนั้น เป็นความประมาทของผู้รับจ้างในการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงต้องจัดให้มี
มาตรการท่ีเข้มงวด โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้รับเหมาท่ีมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 
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(3) ชุมชนในพื้นที่ศึกษา 
    โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม) พบว่า มีหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีและใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์ท่ีแนวระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าผ่านท้ังหมด 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ในเขตท้องท่ีต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี  6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ท่ี 4 บ้านท่าพลู หมู่ท่ี 5 บ้านเขาวง หมู่ท่ี 6 บ้านซับดินด า หมู่ท่ี 7 บ้านล า
น้ าขาว หมู่ท่ี 9 บ้านล าน้ าอ้อย และหมู่ท่ี 10 บ้านหนองกระทิง และอีก 7 หมู่บ้านอยู่ในเขตพื้นท่ีต าบลดอนเมือง 
อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 6 บ้านซับกระสังข์ หมู่ท่ี 7 บ้านลาดใหญ่ 
หมู่ท่ี 8 บ้านปางโกสามัคคี หมู่ท่ี 9 บ้านซับพยุง หมู่ท่ี 12 บ้านผาชมภู และหมู่ท่ี 15 บ้านเลิศมงคล 

(4)  ข้อมูลสถานะสุขภาพของประชาชน  
     สถานพยาบาลท่ีอยู่ในพื้นท่ีศึกษาได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง มี
บุคลากรด้านสาธารณสุขในปี พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 9 คน โดยเป็นนักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 1 คน 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผน
ไทย 1 คน และผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 2 คน และจากรายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค) ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553 จนถึง พ.ศ. 2555 พบว่าโรคระบบทางเดินหายใจ มีผู้ป่วยมากท่ีสุด จ านวน 7,220 ราย รองลงมา
คือ อาการอาการแสดงและสิ่งผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการท่ีไม่สามารถ
จ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้จ านวน 4,919 ราย อันดับสามได้แก่ โรคระบบกล้ามเนื้อรวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม 
จ านวน 3,883 ราย ตามล าดับ  ส าหรับโรคท่ีต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในปี พ.ศ.2553 – พ.ศ. 2555 พบว่า 
โรคท่ีมีผู้ป่วยมากท่ีสุดคือ ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ มีจ านวนผู้ป่วย ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 1,013 ราย โดย
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวน 753 ราย และ 232 ราย ตามล าดับ รองลงมา คือ 
อุจจาระร่วง มีผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2555 มีจ านวนผู้ป่วย 877 ราย โดยเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2553 
ซึ่งมีผู้ป่วยจ านวน 650 ราย และ 217 ราย ตามล าดับ    
 

4) ผลการกลั่นกรองปัจจัยที่ควรศึกษา 
  (1) การเปลี่ยนแปลงสภาพ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

   ส าหรับสภาพแวดล้อมโดยท่ัวไปบริเวณพื้นท่ีศึกษา ประกอบไปด้วยพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) พื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ (ป่า E) และพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน จังหวัดนครราชสีมา โดยในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) ระยะทาง 370 เมตรนั้น สภาพป่าเป็นป่าผลัดใบ ชนิดป่าเบญจพรรณรุ่นสอง ท่ีก าลังพัฒนาขึ้น
เป็นป่าขนาดใหญ่ แต่อยู่ในช่วงระยะเวลาท่ีก าลังเกิดการทดแทนจากสภาพป่า ต้นไม้ยืนต้นมีขนาดเล็ก 
เจริญเติบโตช้า มีร่องรอยไฟป่า ในพื้นท่ีป่า C นี้จะมีเพียงกิจกรรมการขึงสายไฟฟ้าเท่านั้น  และจะท าการตัด
ฟันต้นไม้เท่าท่ีจ าเป็น   บริเวณพื้นท่ีการก่อสร้างฐานรากทางฝั่งตะวันออกของป่า C เป็นพื้นท่ีปฏิรูปท่ีดิน
จังหวัดนครราชสีมา ท่ียังมีสภาพป่าอยู่แต่เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กความสูง 5-15 เมตร  ส่วนการก่อสร้างฐาน
รากฝั่งตะวันตกของป่า C เป็นพื้นท่ีป่าเศรษฐกิจ (ป่า E)  ปัจจุบันไม่มีสภาพความเป็นป่าไม้อีกต่อไป กลายเป็น
พื้นท่ีเกษตรกรรม ปลูกมันส าปะหลังท่ัวพื้นท่ี  ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า การก่อสร้างฐานรากของระบบ
โครงข่ายไฟฟ้านอกพื้นท่ีอนุรักษ์เพิ่มเติม  จะส่งผลกระทบท าให้สูญเสียพื้นท่ีป่าไม้ในเขตป่า E เพียง 0.18 ไร่ 
หรือ 289 ตารางเมตรเท่านั้น และปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อภาวะสุขภาพแต่อย่างใด 
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  (2) การผลิต ขนส่ง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย 
      โครงการไม่มีการผลิต ขนส่งหรือการจัดเก็บวัตถุอันตรายแต่อย่างใด 
  (3) การก่าเนิด และการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ  
   โครงการอาจมีการปล่อยของเสีย และสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินการ ดังตารางที่ 5.5.1-1 
  (4) การรับสัมผัสต่อมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 
       มลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพในข้อ 3) ข้างต้น จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพท้ังคนงาน
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ และประชาชนโดยรอบโครงการ โดยเส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีต่างๆ 
เช่น ระยะเวลาในการได้รับระดับเสียงดัง  การสัมผัสทางความรู้สึก (ในด้านผลกระทบต่อสุขภาพจิต) ท้ังนี้
ผลกระทบต่อสุขภาพจากการสัมผัสมลพิษ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาและปริมาณท่ีได้รับ รวมท้ังภาวะ
สุขภาพของผู้ได้รับสัมผัส เช่น ในกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโรคประจ าตัว สตรีมีครรภ์ เด็ก หรือคนชรา เป็นต้น 
  (5) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่ออาชีพ การจ้างงานและสภาพการท่างานใน
ท้องถิ่น 
 ระยะก่อสร้าง อาจส่งผลให้การค้าขายในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นบ้าง อย่างไรก็ตามมีโอกาสเกิดผล
กระทบทางลบในด้านความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง ส่วนระยะด าเนินการ กิจกรรมบ ารุงรักษา
ของ กฟผ. จะไม่ส่งผลกระทบต่ออาชีพและการจ้างงานในท้องถิ่น  
  (6) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน 

ในการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่าน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) คาดว่าจะต้องใช้แรงงานไม่เกิน 20 คน  ใช้เวลาในการก่อสร้างไม่เกิน 2 เดือน จาก
ระยะเวลาการก่อสร้างท่ีไม่นาน รวมท้ังทาง กฟผ. จะไม่มีท่ีพักคนงาน แต่จะเป็นลักษณะบ้านเช่าระยะสั้น 
ดังนั้น คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของประชาชนและชุมชน  
  (7) การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความส่าคัญและเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
  จากการตรวจสอบข้อมูลกับทะเบียนโบราณสถาน ของส านักโบราณคดี กรมศิลปากร 
พบว่า พื้นท่ีใกล้เคียงกับพื้นท่ีศึกษาไม่มีแหล่งโบราณสถานแต่อย่างใด 
  (8)  ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
    การด าเนินงานของโครงการท้ังในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการ คาดว่าจะไม่มี
ผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้มีโรคประจ าตัว ผู้สูงอายุ เป็นต้น เนื่องจากพื้นท่ีการ
ก่อสร้างฐานรากและโครงเสาไฟฟ้าอยู่ห่างจากชุมชน   และไม่มีชุมชนคนงานก่อสร้างในพื้นท่ี  
  (9) ทรัพยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุข 
     ส าหรับพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมของโครงการมีสถานพยาบาลท่ีอยู่ใกล้เคียงคือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง มีบุคลากรด้านสาธารณสุข รวมท้ังสิ้น 9 คน โดยมีนักวิชาการสาธารณสุข
ช านาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 1 คน พยาบาลวิชาชีพ 1 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 คน ผู้ช่วย
แพทย์แผนไทย 1 คน และผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. 2 คน 
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ตารางที่ 5.5.1-1  การก่าเนิดและการปล่อยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพ ในระยะก่อสร้าง และ 
          ระยะด่าเนินการ 

มลพิษหลัก 
แหล่งก่าเนิดมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ 

ระยะก่อสร้าง ระยะด่าเนินการ 
1. มลพิษทางเสียง - กิจกรรมการก่อสร้างที่มีการ ถางป่า/ปรับ

พ้ืนที่ งานขนย้ายวัสดุ/ชิ้นส่วนงานก่อสร้าง 
งานก่อสร้างฐานราก ซึ่งจะก่อให้เกิดเสียง
ดังในระดับหนึ่ง ท าให้เกิดผลกระทบต่อ
คนงานและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 

- การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ไม่
ส่งผลกระทบด้านเสียง 

2. กากของเสีย - ขยะมูลฝอย จากการก่อสร้าง โดยเฉพาะ
ในที่พักคนงานก่อสร้าง หากมีการจัดการที่
ไม่ดี อาจน ามาซึ่งพาหะของโรค เช่น 
แมลงวัน ยุง หนู เป็นต้น 

- กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบด้านการจัดการ
กากของเสีย 

3. มลพิษทางน้ า - น้ าเสียที่เกิดจากห้องน้ า ห้องส้วมในที่พัก
คนงาน อาจส่งผลให้เกิดโรคติดต่อทาง
อาหารหรือน้ า ถ้าขาดการจัดการที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

- กิจกรรมการบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า ไม่ส่งผลกระทบด้านมลพิษทางน้ า 

4.  อุบัติเหตุ - อุบัติ เหตุจากการก่อสร้าง โดยคนงาน
ก่อสร้างมีโอกาสได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุ
จากการท างานได้ 

- อุบัติเหตุจากการซ่อมบ ารุงและดูแล
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ โดยเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในการซ่อมบ ารุงมีโอกาส
ได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการซ่อม
บ ารุงได้ 

 
 
5.5.2 การก่าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
 จากผลการกลั่นกรองประเด็นผลกระทบ สามารถสรุปขอบเขตการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ ส าหรับ
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  
โดยมีสิ่งคุกคามสุขภาพ และจ าแนกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ ได้ดังนี้ 
 กลุ่มผู้ท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

1) ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีท่ีคาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากโครงการ   
2) คนงานก่อสร้าง / ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ   

 3)   เจ้าหน้าท่ี กฟผ. หน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 ส าหรับการพิจารณาผลกระทบท่ีอาจจะเป็นสิ่งคุกคามสุขภาพ ซึ่งรวมถึงอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินกิจกรรมของโครงการนั้นๆ ท่ีปรึกษาได้พิจารณาครอบคลุมกิจกรรมท้ังในระยะก่อสร้าง และระยะ
ด าเนินการ สรุปสิ่งคุกคามสุขภาพได้ดังนี้ 

1) ระยะก่อสร้าง 
  ประเด็นที่เป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่  

- การก าเนิดและการปล่อยของเสียจากบ้านพักคนงาน ได้แก่ ขยะมูลฝอย และน้ าเสีย กลุ่มท่ี
คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ ประชาชน 
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- เสียงจากการก่อสร้าง กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ ประชาชน และ คนงาน
ก่อสร้าง 

- โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้าง กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ คนงานก่อสร้าง 
- โอกาสการแพร่กระจายของโรคจากชุมชนแรงงาน  จากการเข้ามาของแรงงานต่างถิ่นกลุ่มท่ี

คาดว่าจะได้รับผลกระทบได้แก่ ประชาชน   
2) ระยะด่าเนินการ 

  ประเด็นที่อาจเป็นสิ่งคุกคามต่อสุขภาพ ได้แก่  
- โอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการซ่อมบ ารุงและดูแลระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ กลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบได้แก่ เจ้าหน้าท่ี กฟผ. หน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
 
5.5.3 การประเมินผลกระทบหรือการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ (Assessment) 
 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ขนาดของผลกระทบ  ขอบเขตท่ี
ผลกระทบจะไปถึง ระยะเวลาและความถี่ท่ีจะเกิดผลกระทบ ซึ่งขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 
ประกอบด้วย 
 - การรวบรวมข้อมูลพื้นฐาน 
 - การประเมินและจัดระดับความส าคัญของผลกระทบ 
 หลังจากท่ีได้ท าการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ จึงน าผลไปจัดระดับความส าคัญและก าหนด
มาตรการในการลดผลกระทบต่อไป 
 
5.5.3.1 วิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลกระทบ 
            ท่ีปรึกษาใช้วิธีการในการประเมินผลกระทบ โดยผสมผสานหลักการตามแนวทางในการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พิมพ์ครั้งท่ี 4 
มิถุนายน 2554) และการใช้วิธี Health Risk Assessment Matrix เพื่อระบุนัยส าคัญของผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชน และสุขภาพอนามัยของเจ้าหน้าท่ีโครงการ 
 เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ตามแนวทางของ สผ. ,มิถุนายน 2554 นั้น จะพิจารณา
จากตารางที่ 5.5.3-1 ส่วนการประเมินนัยส าคัญของผลกระทบ จะประยุกต์ใช้วิธี Health Risk Matrix โดย
พิจารณาจากโอกาสของการเกิด (Likelihood) และความรุนแรงของผลท่ีเกิดตามมา (Severity of 
consequence) ตามกิจกรรมของโครงการ อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการแบ่งเป็นสองกลุ่ม
หลัก ได้แก่ ประชาชนทั่วไปและผู้ปฏิบัติงานในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของลักษณะการ
ได้รับสัมผัส ขนาดและความไวต่อการได้รับผลกระทบ ดังนั้นเกณฑ์ในการจัดระดับการสัมผัสหรือโอกาสเสี่ยงท่ี
จะเกิดผลกระทบ และระดับผลกระทบของประชาชนและกลุ่มผู้ปฏิบัติงานจึงแตกต่างกัน รวมท้ังลักษณะของสิ่ง
คุกคามสุขภาพก็แตกต่างกันในแต่ละปัจจัย  เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพจึงแบ่งได้ดังนี้ 

(1) การประเมินระดับความเข้มข้นการสัมผัสด้าน เสียง ของประชาชนท่ัวไป จะใช้เกณฑ์และแนว
ทางการประเมินตามตารางที่ 5.5.3-2  ส าหรับการประเมินระดับการสัมผัสด้านเสียงของผู้ปฏิบัติงานจะใช้
เกณฑ์ตามตารางที่ 5.5.3-3 

(2) ประมาณระดับความถี่ ท่ีได้รับสัมผัสของท้ังประชาชนและผู้ปฏิบัติงาน ใช้เกณฑ์ในตารางที่ 5.5.3-4 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-32 

(3) เกณฑ์การจัดโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบหรือโอกาสสัมผัส (Likelihood) จะใช้ข้อมูลตาม (1) 
ระดับความเข้มข้นการสัมผัส และ (2) ความถี่การสัมผัส  ดังแสดงในตารางที่ 5.5.3-5 

(4) ผลกระทบต่อสุขภาพและระดับผลกระทบจากมลพิษ ส าหรับประชาชน ดังแสดงในตารางที่  
5.5.3-6  ผลกระทบต่อสุขภาพและระดับผลกระทบจากมลพิษ ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน แสดงในตารางที่ 5.5.3-7 

(5) น าค่าโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบหรือโอกาสสัมผัสตามข้อ (3)  และระดับผลกระทบตามข้อ (4) 
มาเข้าในตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพ (Health Risk Matrix)  ดังตารางที่ 5.5.3-11 และอ่านผลระดับ
ความเสี่ยงตามตารางที่ 5.5.3-12 

(6) ส าหรับสิ่งคุกคามสุขภาพตามปัจจัยอื่นๆ ท่ีไม่สามารถได้จากการตรวจวัด จะใช้เกณฑ์ในการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดผลกระทบ และระดับความรุนแรงของผลกระทบ ตามตารางที่ 5.5.3-8 ถึง  
5.5.3-10 และน ามาเข้าตารางเมตริกซ์ความเสี่ยงต่อสุขภาพและอ่านผลระดับความเสี่ยง ตามตารางที่ 5.5.3-11 
และ ตารางที่ 5.5.3-12 
 
ตารางที่ 5.5.3-1 เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ 

ลักษณะของผลกระทบ ค่าจ่ากัดความ 
ขนาด - โอกาสที่จะเกิดความรุนแรงจากผลกระทบทางสุขภาพในทางลบท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก

หรือไม่ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวเกินขีดความสามารถของท้องถิ่นที่จะจัดการได้หรือไม่ การเปลี่ยนแปลงนั้นเกินค่าที่
ยอมรับได้หรือไม่ 

ขอบเขตทางภูมิศาสตร ์ - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะขยายวงออกไปเพียงใด (ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค หรือระดับโลก) หรือ
ขยายไปสู่พื้นที่ที่มีความส าคัญหรือไม่ (เช่น พื้นที่สงวนหรืออนุรักษ์ เป็นต้น)  

ระยะเวลาและความถี่ - ความยาวของเวลาที่เกิดผลกระทบและลักษณะของการเกิดผลกระทบ เช่น เกิดเป็นช่วงๆ หรือ
เกิดการต่อเนื่อง 

ผลกระทบสะสม - ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจะท าให้ผลกระทบเดิมที่มีอยู่เพิ่มขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อพิจารณาว่า
ผลกระทบจะสะสมเกินกว่าระดับสูงสุดที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ความเส่ียง - โอกาสที่ผลกระทบจะเกิดขึ้น 
ความส่าคัญทางด้าน 
เศรษฐกิจและสังคม 

- ระดับของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนหรือโครงสร้างทางสังคม 

ประชาชน 
ที่ได้รับผลกระทบ 

- การกระจายผลกระทบไปยังประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน 
และคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง เช่น ชุมชนดั้งเดิม เด็ก ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ เป็นต้น 

ความไวของชุมชน - ประชาชนมีความรู้สึกที่ไวหรือตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เคยมีปัญหา
ลักษณะที่คล้ายกันเกิดขึ้นในอดีตมาแล้วในพื้นที่นี้หรือไม่ มีการจัดตั้งกลุ่มหรือองค์กรที่มีการ
เคลื่อนไหวในประเด็นเหล่านี้หรือไม่ 

การฟื้นคืนสภาพเดิม - ต้องใช้เวลาในการลดผลกระทบหรือเวลาในการฟื้นคืนสู่สภาพเดิม ทั้งโดยมนุษย์หรือธรรมชาติ
เป็นผู้ลดผลกระทบเป็นเวลานานมากน้อยเพียงใด 

ค่าใช้จ่าย - ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการลดผลกระทบมากน้อยเพียงใด ใครเป็นผู้จ่าย ต้องใช้เงินเพื่อการ  
ลดผลกระทบในทันทีหรือไม่ 

ศักยภาพ 
ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- ศักยภาพปัจจุบันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการผลกระทบทางสุขภาพเป็นอย่างไร 
รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบที่มีอยู่สามารถรองรับได้หรือไม่ รัฐบาลท้องถิ่นสามารถจัดการ  
กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

ผลกระทบในทางบวก 
หรือประโยชน์ 

- โครงการได้ก่อให้เกิดผลกระทบในทางบวกหรือไม่ อย่างไรโครงการสนับสนุนในด้านคุณภาพ
ชีวิต หรือความเป็นอยู่ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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ตารางที่ 5.5.3-2   ระดับการรับสัมผัส ของประชาชนทั่วไป ส่าหรับ น่้าเสียและเสียง 
ระดับการรับสัมผัส น้่าเสีย 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 
 ผิวดินค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
 ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

 
 
ตารางที่ 5.5.3-3 ระดับการรับสัมผัส ของพนักงานในโครงการ (เสียง) 

ระดับสัมผัส นิยาม 
1. ไม่ได้รับสัมผัส ระดับเสียงของสถานที่ท างาน < 10% TWA 
2. น้อย การสัมผัสเสียง ของผู้ปฏิบัติงาน < 50% TWA 
3. ปานกลาง การสัมผัสระดับเสียงของผู้ปฏิบัติงาน ระหว่าง 50 - 100% TWA  
4. สูง การสัมผัสระดับเสียงเสียง ของผู้ปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ TWA หรือสัมผัสที่ความเข้มข้น

สูงกว่าค่า 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 าหนดมาตรฐานในการบรหิารและการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบั 
 ความร้อน แสงสว่าง และเสยีง พ.ศ.2549 

 
ตารางที่ 5.5.3-4  เกณฑ์การประมาณความถี่การได้รับสัมผัส 

ระดับความถ่ี ความถี่การได้รับสัมผัส 
1 – นานๆ ครั้ง สัมผัส 1 – 2 ครั้ง ในหลายปี 
2 – ไม่บ่อย สัมผัส 2 – 3 ครั้ง ทุกปี 
3 – บ่อย 1 – 2 คร้ัง ทุกเดือน 
4 – บ่อยๆ 1 – 2 ครั้ง ทุกสัปดาห์ 
5 –ประจ า ทุกวันเป็นปกติ ทั้งต่อเน่ืองและไม่ต่อเน่ือง 
 
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-34 

ตารางที่ 5.5.3-5 การจัดโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/การสัมผัส (Likelihood) 

ระดับความถ่ี 
ระดับความเข้มข้น โอกาสการสัมผัส 

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 เม่ือเป็นมลพิษ 
 ทางน่้า หรือเสียง 
ระดับผลกระทบ นิยาม 

1  ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและแหล่งน้ า 
 ไม่มีผลกระทบต่อการได้ยิน 

2  มีผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้ าของชุมชนเล็กน้อย 
 มีผลกระทบต่อการได้ยินเสียงบ้างเล็กน้อย 

3  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าโดยเฉพาะการบริโภค 
 มีการได้ยินเสียงรบกวนเป็นคร้ังคราว 

4  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าชุมชนทั้งการบริโภค – อุปโภค 
 มีเสียงรบกวนต่อความเป็นอยู่และการพักผ่อนมาก, อาจท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินชั่วคราว 

5  มีผลกระทบต่อแหล่งน้ ารุนแรง ไม่สามารถน ามาใช้อุปโภค – บริโภค 
 มีเสียงรบกวนการพักผ่อนและความเป็นอยู่ตลอดเวลา ,มีโอกาสสูญเสียการได้ยินถาวร 

 
 
ตารางที่ 5.5.3-7 เกณฑ์การพิจารณาระดับผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงาน 

ผลกระทบต่อ
สุขภาพ 

นิยาม 

1 เท่าที่ทราบไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่จ าเป็นต้องมีการรักษา ไม่มีการป่วยที่ต้องลางาน 
2 
  

มีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย หายได้แต่อาจมีผลสืบเนื่อง ไม่จ าเป็นต้องรักษาทางการแพทย์ เมื่อ
ป่วยมักไม่มีการลางาน 

3 มีผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงที่หายได้ แต่ได้รับการรักษาจึงจะหาย มักมีการขาดงานหรือลาป่วย 
4 มีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถาวร ไม่สามารถรักษาให้หายได้ ต้องได้รับการปรับตัวเพ่ือใช้ชีวิตแบบ

ใหม่ 
5 เสียชีวิต หรือพิการ หรือป่วยโดยไม่สามารถช่วยตนเองได้ 
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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 แต่ยังไม่มีรายงาน
การเกิดขึ้นที่ชัดเจน มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบรองรับ 

ปานกลาง 3 มีความเป็นไปได้ปานกลาง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์ 1 ครั้ง ในประเทศ
หรือต่างประเทศ จากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มีมาตรการป้องกันและ
ลดผลกระทบ 

สูง 4 มีความเป็นไปได้สูง เคยมีสถิติการเกิดเหตุการณ์มากกว่า 1 ครั้ง ในประเทศ
ไทยหรือต่างประเทศจากการพัฒนาโครงการที่เหมือนกัน มาตรการป้องกัน 
และลดผลกระทบที่มีอยู่อาจไม่ครอบคลุมการเกิดเหตุการณ์ 

สูงมาก 5 เคยมีเหตุการณ์ก าลังเกิดขึ้นระหว่างการด าเนินโครงการที่เหมือนกัน และไม่มี
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบหรือมาตรการที่มีอยู่ไม่เพียงพอ 

 
หมายเหตุ :   ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสขุ 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 าเป็นต้องหยุดงาน 
ไม่กระทบต่องบประมาณของท้องถิ่น 

3 
(ปานกลาง) 

เกิดการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยปานกลาง 
: เกิดผลกระทบต่อการท างานหรือกิจวัตรประจ าวันต่อกลุ่มเส่ียงใน
ชุมชนเป็นเวลานานอาจต้องมีการหยุดงาน 
      ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบสามารถท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพใน    ระดับ
ที่ไม่รุนแรง (เช่น เสียงดังรบกวน, อันตรายจากท่าทางของการท างาน) 

4 
(สูง) 

เกิดการบาดเจ็บป่วยอย่างถาวรหรือเฉียบพลัน ต้องมีการหยุดงานเป็นเวลานาน 
- ส่ิงที่ก่อให้เกิดผลกระทบ สามารถส่งผลกระทบที่รุนแรงท าให้เกิดการสูญเสีย

อวัยวะ ทุพพลภาพหรือเกิดการตายในกลุ่มคนงานและกลุ่มเส่ียงที่อยู่ใน
ชุมชน (เช่น อุบัติเหตุไฟฟ้ารั่ว ไฟฟ้าดูด ฯลฯ) 

- เกิดผลกระทบต่อการผลิต กระทบต่องบประมาณในท้องถิ่น 
- เกิดเป็นโรคระบาดกระจายในวงกว้าง 

5 
(สูงมาก) 

ท าให้เกิดผลกระทบทวีคูณความรุนแรง (กลุ่มประชาชนได้รับผลกระทบในวง
กว้างหรือพื้นที่ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง) มีการเสียชีวิตเสียค่าใช้จ่ายในการ
ฟื้นฟ ู
- ส่ิ งที่ ก่อให้ เกิดผลกระทบเป็นสาเหตุท า ให้ เกิดผลกระทบเพิ่มขึ้ น  

(เช่น สารเคมี มีความเป็นพิษและท าให้เกิดโรคมะเร็ง โดยเฉพาะที่อยู่
ปนเปื้อนในอากาศ ดิน และน้ า เช่น โลหะหนัก,) 

- มีจ านวนสะสมของกลุ่มเส่ียง 
หมายเหตุ :  ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กรมอนามยักระทรวงสาธารณสุข 2554 
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ตารางที่ 5.5.3-10    เกณฑ์การวิเคราะห์ความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา (Severity of 
                            Consequence) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สังคมเศรษฐกิจ การจราจร  
  การสาธารณสุข และอื่นๆ 
ระดับผลกระทบ ทรัพยากรธรรมชาติ การจราจร สังคมเศรษฐกิจ, กากของเสีย ความวิตกกังวล ฯ 

1 - ไม่มีการสูญเสีย ทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- ไม่มีผลกระทบต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ,จราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, กาก
ของเสีย,ไม่ก่อให้เกิดความวิตกกังวล 

2 - มีการสูญเสียเล็กน้อยด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- มีผลกระทบเล็กน้อยต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ,จราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, 
กากของเสีย, อาจมีผลต่อความวิตกกังวลเล็กน้อย 

3 - มีการสูญเสียปานกลางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- มีผลกระทบปานกลาง ต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค, จราจร, สังคมเศรษฐกิจ,การสาธารณสุข
, กากของเสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตในระดับที่ยังยอมรับได้เนื่องจากมี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 

4 - มีการสูญเสียมากด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่า ฯลฯ 
- มีผลกระทบรุนแรง ต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ,จราจร, สังคมเศรษฐกิจ, การสาธารณสุข, 
กากของเสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตมากถึงแม้ว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบ
หรือได้รับการชดเชยแล้ว 

5 - มีการสูญเสียมากเป็นบริเวณกว้างด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านดิน ป่าไม้ สัตว์ป่าและระบบ
นิเวศน์ในน้ า 

- มีผลกระทบรุนแรงมาก และเป็นบริเวณกว้างต่อแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค ,จราจร, สังคม
เศรษฐกิจ,การสาธารณสุข, กากของเสีย, มีผลต่อความวิตกกังวล สุขภาพจิตในระดับรุนแรง
มากจนอาจมีผลกระทบต่อการด 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 

  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
 

หน้า 5-38 

ตารางที่ 5.5.3-12  ตารางแสดงระดับของความเส่ียงและค่านิยาม 
คะแนนจาก 
Risk Matrix 

ระดับความ
เส่ียง 

นิยาม 

1 – 3 ต่ า ระดับท่ียอมรับได้ ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย ไม่ต้องควบคุมความเสี่ยง 
ไม่ต้องมีการจัดการเพิ่มเติม 

4 – 9 ปานกลาง ระดับท่ียอมรับได้ ก่อให้เกิดผลกระทบปานกลาง ต้องมีมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบ เพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปยัง
ระดับท่ียอมรับไม่ได้ อาจมีมาตรการติดตามเฝ้าระวัง 

10 – 16 สูง ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ มีผลกระทบอย่างชัดเจน ต้องจัดการ
ความเสี่ยงเพื่อให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ต่อไป  ต้องมีมาตรการ
ป้องกันและลดผลกระทบ พร้อมต้องมีการติดตามเฝ้าระวัง 

17 – 25 สูงมาก ระดับท่ีไม่สามารถยอมรับได้ ต้องเร่งจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ี
ยอมรับได้ ทันที ถ้าไม่สามารถด าเนินการได้อาจต้องหยุดหรือ
ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน 

ที่มา : ดัดแปลงจาก แนวทางการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพในระดบัโครงการ, กระทรวงสาธารณสุข, 2554 

 
5.5.3.2 การประเมินและจัดระดับความส่าคัญของผลกระทบ 

 จากการรวบรวมและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ กิจกรรมการด าเนินงานของโครงการ 
รวมท้ังข้อมูลสถานะสุขภาพ ข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และ
ข้อวิตกกังวล ได้น าไปสู่การก าหนดขอบเขตการศึกษาซึ่งสามารถน ามาประเมินผลกระทบและจัดระดับ
ความส 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 แสดงรายละเอียดดังตารางที่ 
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 โครงการโดยชุมชนที่อยูใกล เสียงที่ดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) เปนระดับเสียงที่เริ่ม โดยทํางานในชวงระยะเวลาระหวาง 08:00 - 17:00 น. จากผลการคาดการณ ไมไดดังตอเนื่องเปนระยะเวลานาน โดยผลการตรวจวัดคุณภาพ

ซึ่งประกอบดวย งานขุดหลุม ที่สุด ไดแก บานซับดินดํา เปนอันตรายตอระบบการไดยิน (Noise Induced ระดับเสียงของเครื่องจักร/อุปกรณตางๆ ที่ใชในการกอสราง โดยใชสูตร Decay เสียงในปจจุบันบริเวณบานซับดินดํา พบวา ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม.

งานเทคอนกรีตฐานรากเสาโครงเหล็ก หางจากการกอสราง 850 Hearing Loss) (WHO, NIOSH) ถาไดยินเกิน 8 ชม. Formulation  พบวา บานซับดินดํา เมื่อไดรับเสียงจากการกอสรางฐานราก   มีคาสูงสุดอยูที่ 52.3 เดซิเบล(เอ) และผลการคํานวณระดับเสียงรวม

และงานกลบหลุมอัดบดดิน เมตร นอกจากนี้ สงผลกระทบตอสุขภาพเชนหัวใจเตนแรง จะมีระดับเสียงในชุมชนเทากับ 52.5 เดซิเบล(เอ) ซึ่งไมเกินคามาตรฐานที่ เมื่อมีการกอสราง บริเวณบานซับดินดําซึ่งมีระยะหางจากตําแหนง

- ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน อัตราการหายใจเปลี่ยน ความดันโลหิตสูง 70 เดซิเบล (เอ)  และเปนคาระดับเสียงที่ไมตางไปจากสภาพปจจุบันอยาง ที่ทําการกอสรางฐานรากที่ใกลที่สุด ประมาณ 850  เมตร จะไดรับ

เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ นอนไมหลับ ประสาทหูเสื่อม หูอื้อ  สูญเสียการ มีนัยสําคัญ ดังนั้นจึงกลาวไดวาในระยะกอสราง ชุมชนที่ใกลที่สุดจะไมได ผลกระทบจากระดับเสียงประมาณ  52.5  เดซิเบล(เอ) ซึ่งเพิ่มขึ้น

ไดยินชั่วคราวหรือถาวร  มีผลตอระบบการทรงตัว รับสัมผัสเสียงจากการกอสราง นอยมาก หรือเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญ จึงไมมีผลกระทบดานเสียง

ผลกระทบตอสุขภาพจิต ตอชุมชน

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 ไดแก การขาดการจัดการทางดานสุขาภิบาลในที่พักคนงาน โครงการจึงดําเนินการในลักษณะการจัดหาบานเชาระยะสั้น จึงไมมีชุมชนแรงงาน 20 คน และอยูในชุมชนระยะสั้น ประกอบกับบานเชามีการจัดการ

บานซับดินดํา กอสราง อาจสงผลใหเปนแหลงเพาะพันธุของพาหะของ การจัดการขยะ และน้ําทิ้งของบานเชา จะมีการจัดการภายใตการควบคุมของ ทางดานสุขาภิบาลที่ดี ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวน

- ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน โรคตางๆ ไดแก หนู แมลงวัน ยุง สงผลใหเกิดการระบาด องคการบริหารสวนทองถิ่นนั้นๆ ดังนั้นจึงไมมีแหลงเพาะพันธุของพาหะนําโรค ทองถิ่น  ดังนั้นโรคที่อาจเกิดขึ้นจะอยูในระดับที่ไมรุนแรง 

เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ ของโรค เชน อุจจาระรวง ไขเลือดออก ไขหวัด โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคติดตอจากแรงงานตางถิ่นจึงมีความเปนไปไดนอยมาก อยูในพื้นที่จํากัด และรักษาได เชนโรคระบบทางเดินหายใจ 

ไขปวดขอยุงลาย เปนตน หรือแมแตการระบาด อาหารเปนพิษ เปนตน

ของโรคตางถิ่นที่มาจากชุมชนแรงงาน เชน วัณโรค

โรคติดตอทางเพศสัมพันธ เปนตน

ผลกระทบตอสุขภาพจิต

ความวิตกกังวล ความรําคาญ ไมสบายใจ

จากการมีชุมชนแรงงาน

3. ปญหาขยะ น้ําเสียจากที่พักคนงาน กลิ่นเหม็น  - ประชาชนที่อยูใกลเคียง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย นอยมาก (1)  :  ที่พักคนงานจะเปนลักษณะบานเชาในชุมชน ซึ่งจะมีการ นอย (2) :  ขยะมูลฝอย น้ําเสีย จากบานเชาของคนงานกอสราง ต่ํา (2)  -

พาหะของโรค โครงการ การจัดการขยะ น้ําเสียจากที่พักคนงาน ที่ไมเหมาะสม จัดการทางดานสุขาภิบาล ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนทองถิ่น จะมีการจัดการ ภายใตการควบคุมขององคการบริหารสวนทองถิ่น 

- ผูที่ไวตอผลกระทบ เชน หรือการปลอยใหมีขยะตกคางในชุมชนแรงงาน มีการจัดการน้ําเสีย และขยะที่เหมาะสม ดังนั้น โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ ดังนั้นคาดวาจะมีผลกระทบจากขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 

เด็ก ผูสูงอายุและสตรีมีครรภ อาจกลายเปนแหลงเพาะพันธุโรคนํามาซึ่งการเจ็บปวย จากปญหขยะและน้ําเสียจึงมีความเปนไปไดนอยมาก จากที่พักของคนงานกอสรางในระดับนอยหรือต่ํา

และหรือกลิ่นอันไมพึงประสงค ความไมนาดู

ผลกระทบตอสุขภาพจิต

ความวิตกกังวล ความรําคาญ

กลุมเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบ
ผลกระทบตอสุขภาพ มาตรการลดผลกระทบตอสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Health Risk Matrix) ระดับของ

ผลกระทบ

ก. ผลกระทบตอชุมชน

กิจกรรมของโครงการ สิ่งคุกคามสุขภาพ

หนา 5-39



ตารางที่ 5.5.3-13  การประเมินและกําหนดระดับความสําคัญของผลกระทบทางสุขภาพเชิงลบในระยะกอสราง (ตอ)

โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ/โอกาสสัมผัส ความรุนแรงของผลกระทบ

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 9.3.3-3) เมื่อรวมกับความถี่ในการสัมผัส ในเวลาทํางาน 8 ชั่วโมง ดังนั้นระดับเสียงที่ไดรับยังอยูในคา

ผลกระทบตอสุขภาพจิต ของคนงานกอสรางที่ตองสัมผัสทุกวัน เปนเวลาสั้นๆ (ระดับ 5 เกณฑในตารางที่ มาตรฐานเสียงในที่ทํางาน ดังนั้นจึงประเมินวาความรุนแรง

เกิดความรําคาญ หงุดหงิด เสียสมาธิ มีการ 9.3.3-4) จึงมีคะแนนความเสี่ยงเทากับ 15 (ตามเกณฑในตารางที่ 9.3.3-5) จะอยูในระดับนอย (2)

เปลี่ยนแปลงทางอารมณ สงผลใหเกิดความเครียด คิดเปนโอกาสเสี่ยงระดับปานกลาง (3)

2. กิจกรรมการกอสราง การไดรับอันตราย คนงานกอสราง ผลกระทบตอสุขภาพทางกาย สูง (4) : การกอสรางโครงการระบบ) มีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ ไดแก สูง (4) : เมื่อพิจารณาระดับความรุนแรงของผลที่เกิดขึ้นตามมา สูง (16)  - 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 พบวามีเหตุการณเกิดขึ้น 2 ครั้ง ตั้งแตพ.ศ. 2552 ถึง มิถุนายน จึงอยูในระดับสูง (คะแนนเทากับ 4)  - ตองจัดใหมีเจาหนาที่ความปลอดภัยประจําโครงการ และเจาหนาที่

ผลกระทบทางสุขภาพจิต 2557 จากกิจกรรมการกอสรางฐานราก และการขึงสาย ดังนั้นโอกาสเสี่ยง ความปลอดภัยระดับหัวหนางานขณะปฏิบัติงาน  รวมทั้งทําการอบรม

เกิดความเครียดจากสภาพแวดลอมในการทํางาน ของการเกิดผลกระทบ (Likelihood) จึงอยูในระดับสูง (คะแนนเทากับ 4) คนงานในเรื่องการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล โดยจัดใหมี

จากเสียงดัง ความรอน และการออกแรงยกของ การพูดเรื่องความปลอดภัยในตอนเชากอนออกปฏิบัติงาน (morning 

talk) ทุกครั้ง

 - โครงการตองจัดเตรียมยาสามัญประจําบาน และอุปกรณปฐมพยาบาล

ในเบื้องตน

 - ประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหนองแวง ตําบลดอน

เมือง อาํเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหการบริการดานการ

ปฐมพยาบาลเบื้องตน กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนงาน หรือจาก

กิจกรรมกอสราง

 - ตองเขมงวดใหคนงานทุกคนสวมใสอุปกรณปองกันสวนบุคคลทุกครั้ง

ที่เขาพื้นที่กอสราง เชน หมวกนิรภัย  รองเทา safety เปนตน

 - ปดประกาศแจงหมายเลขสายดวน หรือหมายเลขโทรศัพทติดตอในกรณี

พบเห็นเหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติของระบบโครงขายไฟฟาของ 

โครงการใหประชาชนทราบ

มาตรการลดผลกระทบตอสุขภาพกิจกรรมของโครงการ สิ่งคุกคามสุขภาพ
กลุมเสี่ยงที่คาดวาจะไดรับ

ผลกระทบ
ผลกระทบตอสุขภาพ

ความเสี่ยงของการเกิดผลกระทบตอสุขภาพ (Health Risk Matrix) ระดับของ

ผลกระทบ
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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)   
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ)      
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5.6  สรุปผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น รวมท้ังสิ้น 18 ปัจจัย สามารถสรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการด าเนินการของโครงการท่ีมีต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในตารางที่ 5.6-1 
ตารางที่  5.6-1  ระดับผลกระทบของโครงการที่มีต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมแต่ละปจัจัย 

ปัจจัย 
ระดับผลกระทบ 

ระยะกอ่สรา้ง ระยะด่าเนินการ 
1. ทรัพยากรด้านกายภาพ 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 0 0 
1.2 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 0 0 
1.3 อุตุนิยมวิทยา 0 0 
1.4 เสียง 0 0 
1.5 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) 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)    
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ) 
 

หน้า 6-1 

บทที่ 6 
แผนปฏิบัติการดา้นสิ่งแวดล้อม 

 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโล
โวลต์ อยุธยา 4-สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) ซึ่งมีระยะทางประมาณ  370 เมตร โดยมี
พื้นท่ีศึกษาครองคลุมระยะ 500 เมตร จากก่ึงกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า และรวมหัวท้ายส่วนท่ีพาดผ่าน
พื้นท่ีป่าอนุรักษ์ เพิ่มเติม  พบว่าการก่อสร้างและด าเนินงานโครงการ จะไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ หรืออาจเกิดผลกระทบในระดับต่ าถึงต่ ามาก ท้ังนี้
เนื่องจากโครงการนี้มีระยะทางส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม เป็นระยะทางสั้นๆ และบริเวณพื้นท่ี
ใกล้เคียงไม่ปรากฏว่ามีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ท่ีมีลักษณะอ่อนไหวต่อผลกระทบ  ประกอบ
กับกิจกรรมในระยะก่อสร้างและระยะด าเนินการท่ีอาจส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม มีเพียงการก่อสร้างฐานราก
เสาไฟฟ้า การขึงสายไฟ และการปฏิบัติงานดูแลบ ารุงรักษาระบบส่งไฟฟ้า ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย (กฟผ.) มีแนวทางในการก่อสร้างและด าเนินงานท่ีพยายามหลีกเลี่ยงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม
ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได้ โดยก าหนดให้ท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้านอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และใช้
แรงงานคนลากสายตามพื้นดิน ก่อนท่ีจะท าการขึงสายไฟให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 20 
เมตร ดังนั้นจึงไม่ต้องตัดฟันหรือโค่นต้นไม้ท่ีอยู่ตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า อีกท้ังจะใช้เส้นทางท่ีมีอยู่เดิมใน
การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และการเข้าถึงพื้นท่ีด าเนินงาน (Access Road) 
 อย่างไรก็ตามเพื่อให้การพัฒนาของโครงการไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบเลย หรือเกิดผลกระทบน้อย
ท่ีสุดเท่าที่เป็นไปได้  กฟผ.จึงก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการ
ด้านสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและด าเนินงานโครงการ  และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ประกอบด้วย 
แผนปฏิบัติการท่ัวไป และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ รวม 8 แผน ได้แก่  

1. แผนปฏิบัติการท่ัวไป 
2. แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าผิวดิน  
3. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
4. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
5. แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
6. แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง 
7. แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
8. แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย 

 
6.1 แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามท่ีเสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
อย่างเคร่งครัดพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ตาม
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ระยะเวลาท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติการ โดยให้เป็นไปตามแนวทางการน าเสนอผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ สผ. 
 2) การตัดต้นไม้ ให้ตัดเฉพาะในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น โดยควบคุมให้ไม้ล้มไปใน
ทิศทางเดียวกันกับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท าความเสียหายกับต้นไม้นอกเขต 
 3) หากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง จะต้องปรับปรุงจากเส้นทางท่ีมีอยู่
เดิมให้เป็นถนนชั่วคราวและเป็นเส้นทางล าลอง (Access Road) โดยหลีกเลี่ยงการก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่
โดยไม่จ าเป็น 
 4) กฟผ. จะต้องปลูกป่าทดแทนโดยพิจารณาพื้นท่ีชุมชนหรือพื้นท่ีใกล้เคียงก่อน จ านวนอย่างน้อย 3 เท่า
ของพื้นท่ีป่าไม้ท่ีต้องสูญเสียไป โดยใช้ชนิดไม้ป่าท่ีมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม 
 5) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้างในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ด าเนินการ กฟผ. จะต้องน า
รายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมไปควบคุมการท างานของบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือ
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัติ 
 6) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อม 
กฟผ. จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้จังหวัดนครราชสีมา กรมป่าไม้ และส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 7) หาก กฟผ. มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินการซึ่ง
แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ ท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ กฟผ. แจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตด าเนินการ ดังนี้ 
  7.1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการท่ีก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นท่ีได้รับความเห็นชอบไว้
แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป 
พร้อมกับให้จัดท าส าเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นท่ีรับจดแจ้งไว้ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 
  7.2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นท่ีได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรือ
อนุญาต จัดส่งรายงานเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (คชก.) ชุดท่ี
เก่ียวข้อง ให้ความเห็นประกอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  
 8) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลและห่วงใยของชุมชนต่อการด าเนินโครงการ กฟผ. ต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของชุมชนในพื้นที่ทันที 
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6.2 แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน ้าผิวดิน  คุณภาพน ้าผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน ้า  
 

 1) หลักการและเหตุผล 
  การก่อสร้างเสาไฟฟ้าของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4-สีค้ิว 2 (ส่วนท่ี
พาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) จะด าเนินการบริเวณพื้นท่ีหัวท้าย ซึ่งอยู่นอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
โดยจะมีการขุดเปิดหน้าดิน และขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาสายส่งไฟฟ้า กิจกรรมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อทรัพยากรน้ า   แต่ในกรณีท่ีมีฝนตกช่วงท่ีมีกิจกรรมการก่อสร้างเสาไฟฟ้า คาดว่าน้ าฝนจะชะล้างดินบริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้าง ลงสู่บริเวณร่องน้ าหรือแหล่งน้ าธรรมชาติบริเวณใกล้เคียง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในด้านการกีด
ขวางการไหลของน้ า และอาจไปเพิ่มความขุ่นในล าน้ า/แหล่งน้ าท่ีอยู่บริเวณท้ายน้ า 
  ท้ังนี้จากผลการศึกษาพบว่าแหล่งน้ าท่ีอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
ได้แก่ คลองล าพญากลาง ซึ่งอยู่ห่างจากพื้นท่ีก่อสร้างไปทางทิศตะวันตกประมาณ 250 เมตร ดังนั้นเพื่อป้องกัน
ปัญหาหรือผลกระทบต่อการไหลของน้ า และคุณภาพน้ าในล าน้ า  จึงก าหนดให้มีแผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยา
น้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าผิวดิน  
 

2) วัตถุประสงค์  
เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอุทกวิทยา และคุณภาพน้ าผิวดิน อันเนื่องมาจาก

การด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ 
 

3) พื นที่ด้าเนินการ 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

(ป่า C) ด้านทิศตะวันตก และคลองล าพญากลาง ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการ  
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

    -  หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน  โดยท าการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งหรือฝนท้ิงช่วง 
    - ท าทางระบายน้ าหรือหลุมดักตะกอน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากท่ีอยู่ใกล้กับแหล่ง
น้ า เพื่อป้องกันการชะล้างดินลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง  และช่วยเบี่ยงเบนทิศทางการไหลของน้ า ไม่ให้กัดเซาะ
บริเวณโดยรอบโคนเสาไฟฟ้า  
         -  ท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานเสาไฟฟ้าให้มีความแน่นตามมาตรฐานของงาน
ก่อสร้าง 
    - เมื่อท าการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จต้องปลูกพืชคลุมดิน เช่นพืชตระกูลถั่วหรือพืช
ตระกูลหญ้าเพื่อคลุมดินบริเวณท่ีมีการเปิดหน้าดิน  

  (2) ระยะด้าเนินการ 
 - 
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4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 
   -    เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าจ านวน 2  สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้  

       (ก)  ดัชนีตรวจวัด :  
     ดัชนีที่ท าการตรวจวัดจ านวน  8  ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็นกรดเป็นด่าง 
ออกซิเจนละลายน้ า  ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด  ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
ความขุ่น น้ ามันและไขมัน 
      (ข)  สถานีตรวจวัด  
        -  สถานีที่ 1  คลองล าพญากลาง (เหนือน้ า)  พิกัด 0760555E 1661273N 
      -  สถานีที่ 2  คลองล าพญากลาง (ท้ายน้ า) พิกัด 0760385E 1661602N 
         แสดงในรูปที่  6.2-1 
       (ค)  วิธีการตรวจวัด 
      วิเคราะห์โดยใช้วิธีตาม Standard Method for the Examination of Waters 
and Wastewater 21th Edition,2005 และวิธีท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยอมรับ 

(2)  ระยะด้าเนินการ 
  เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าจ านวน 2  สถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

          (ก)  ดัชนีตรวจวัด :  ดัชนีที่ท าการตรวจวัดจ านวน  8  ดัชนี ได้แก่ อุณหภูมิ ความเป็น
กรดเป็นด่าง ออกซิเจนละลายน้ า  ค่าความสกปรกในรูปบีโอดี โคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด  ฟีคอลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย ความขุ่น น้ ามันและไขมัน 
  (ข)  สถานีตรวจวัด 
  -  สถานีที่ 1  คลองล าพญากลาง (เหนือน้ า) พิกัด 0760555E 1661273N 
  -  สถานีที่ 2  คลองล าพญากลาง (ท้ายน้ า) พิกัด 0760385E 1661602N 
  แสดงในรูปที่  6.2-1 
  (ค)  วิธีการตรวจวัด 
   วิเคราะห์โดยใช้วิธีตาม Standard Method for the Examination of Waters 
and Wastewater 21th Edition,2005 และวิธีท่ีส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยอมรับ 
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
  ระยะด าเนินการ :  - 
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5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       ระยะก่อสร้าง :   ตรวจวัดคุณภาพน้ าจ านวน  1 ครั้ง  ในช่วงท่ีมีกิจกรรมก่อสร้างฐานราก

เสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
  ระยะด าเนินการ :  ตรวจวัดคุณภาพน้ าปีละ 2 ครั้ง ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน เป็นระยะเวลา 
3 ปีต่อเนื่อง 

 
6) งบประมาณ 

6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 

 ระยะด าเนินการ :  - 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  ครั้งละ  5,000 บาท/สถานี  ติดตามตรวจสอบ 2 สถานี สถานีละ 1 ครั้ง 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000  บาท/ปี  
 ระยะด าเนินการ :  ครั้งละ  5,000 บาท/สถานี  ติดตามตรวจสอบ 2 สถานี เป็นเงินท้ังสิ้น  

20,000  บาท/ปี  ติดตามตรวจสอบเป็นระยะเวลา 3 ปีต่อเนื่อง รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 60,000 บาท  
 

7) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
8) การประเมินผล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุก 6 เดือน 
 
6.3 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน 
 
 1) หลักการและเหตุผล 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4-สีค้ิว 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม) จะไม่มีการตัดถนนใหม่ส าหรับเข้าไปในพื้นท่ีด าเนินการ (Access Road) แต่จะใช้เส้นทางท่ีมีอยู่เดิม 
กิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน จึงมีเพียงกิจกรรมการก่อสร้างฐาน
รากของเสาไฟฟ้าแรงสูง  โดยจะมีการตัดฟันต้นไมแ้ละพืชที่ปกคลุมหน้าดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเสาไฟฟ้าแรงสูง  
และขุดหลุมเพื่อติดตั้งเสาสายส่งไฟฟ้า 2 ต้น นอกป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ขนาดพื้นท่ีกว้างประมาณ 289 ตาราง
เมตรต่อเสา 1 ต้น กิจกรรมดังกล่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงทางด้านกายภาพของดิน และอาจเกิดการชะล้าง
พังทลายของกองดินกรณีท่ีมีฝนตกและไหลบ่าผ่านพื้นท่ีการก่อสร้าง  ซึ่งจะท าให้เกิดการสูญเสียดินและอาจ
ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อแหล่งน้ าและคุณภาพน้ าในล าน้ าใกล้เคียงได้  
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2) วัตถุประสงค์  
เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสูญเสียดิน และการชะล้างพังทลายของดิน ท่ี

อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรน้ าบริเวณใกล้เคียง  
 

3) พื นที่ด้าเนินการ 
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง

พื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

    -  หลีกเลี่ยงการก่อสร้างช่วงฤดูฝน  โดยท าการก่อสร้างในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 
    -  วางแผนงานตัดฟันต้นไม้ให้สอดคล้องกับงานก่อสร้างฐานราก เพื่อลดความเสี่ยงจาก
การชะล้างหน้าดินกรณีมีฝนตก  และตัดฟันต้นไม้/พืชท่ีปกคลุมดินเฉพาะบริเวณท่ีจ าเป็น โดยมีการก าหนด
ขอบเขตพื้นท่ีการตัดฟันให้ชัดเจน   
    -  การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิม โดยหลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่  ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมให้ล าเลียงอุปกรณ์ด้วยก าลังคน 
    -  ท าทางระบายน้ าหรือหลุมดักตะกอน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากท่ีอยู่ใกล้กับแหล่ง
น้ า เพื่อป้องกันการชะล้างดินลงสู่แหล่งน้ าโดยตรง       
    -  กองดิน หิน และวัสดุก่อสร้าง ท่ีไม่กีดขวางแนวไหลบ่าของน้ า  
         -  ท าการกลบและบดอัดดินบริเวณฐานรากเสาไฟฟ้าให้มีความแน่นตามมาตรฐานของ
งานก่อสร้าง 
    - เมื่อท าการก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จต้องปลูกพืชคลุมดิน เช่นพืชตระกูลถั่วหรือพืช
ตระกูลหญ้าเพื่อคลุมดินบริเวณท่ีมีการเปิดหน้าดิน 

  (2) ระยะด้าเนินการ  
 - 

4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

 -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
  ระยะด าเนินการ :  - 
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5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ระยะก่อสร้าง :  - 

  ระยะด าเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 
5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :    - 
 ระยะด าเนินการ :  - 
 

7) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
8) การประเมินผล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุก 6  เดือน 

 
6.4 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 
 1) หลักการและเหตุผล 
        กฟผ.ก าหนดให้ท าการก่อสร้างเสาไฟฟ้านอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม และใช้แรงงานคนลาก
สายตามพื้นดิน ก่อนท่ีจะท าการขึงสายไฟให้ระดับสายไฟต่ าสุดอยู่สูงกว่าพื้นดินประมาณ 20 เมตร  ดังนั้นจึง
ไม่ต้องตัดฟันหรือโค่นต้นไม้ท่ีอยู่ตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  
ป่าหนองแวงและป่าดงพญาเย็น แปลงท่ีสอง  มีเพียงการลิดก่ิงไม้/ยอดไม้ท่ีอยู่ในแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
โครงการฯ ระยะทางประมาณ 370 เมตร และกว้าง 40 เมตร คิดเป็นพื้นท่ี 9.25 ไร่   และบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
เสาไฟฟ้าแรงสูงซึ่งอยู่ภายนอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  จะมีการตัดต้นไม้บริเวณท่ีท าการก่อสร้าง
ฐานรากของเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ทางฝั่งตะวันออกของป่า C ขนาดพื้นท่ี 289  ตารางเมตรหรือเท่ากับ 0.18 ไร่เท่านั้น 
ส่วนพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากของเสาไฟฟ้าท่ีอยู่ทางฝั่งตะวันตกของป่า C  ปัจจุบันเป็นพื้นท่ีปลูกพืชไร่  ดังนั้น
ผลกระทบต่อพื้นท่ีป่าไม้  และการสูญเสียทรัพยากรป่าไม้จากการก่อสร้างและด าเนินงานของโครงการ จึงอยู่ใน
ระดับต่ า  

อย่างไรก็ตามในการก่อสร้างและด าเนินงานของโครงการ กฟผ.จะต้องด าเนินการขออนุญาตจาก
กรมป่าไม้เพื่อเข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ี ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507  ซึ่ง
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แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2528  และต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่า
ไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเข้าใช้พื้นท่ีฯ (พ.ศ.2548) โดยเคร่งครัด  และเพื่อ
เป็นหลักประกันว่าการก่อสร้างและด าเนินงานโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้ในระดับต่ า
ท่ีสุด  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรป่าไม้ของโครงการฯอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และเง่ือนไขที่ก าหนด   
 
 2) วัตถุประสงค์  

-  เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อพื้นท่ีป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ จากกิจกรรมการก่อสร้างและ
ด าเนินงานของโครงการ   

-  เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในผืนป่าบริเวณใกล้เคียง ทดแทนพื้นท่ีป่าไม้และทรัพยากรป่าไม้ท่ี
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ  
 

3) พื นที่ด้าเนินการ 
พื้นที่ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณท่ีพาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C) และผืนป่า

บริเวณใกล้เคียง  
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

    -  ต้องออกแบบโดยก าหนดให้วางเสาไฟฟ้าแรงสูงอยู่นอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 
และดูแลและริดก่ิงไม้/ยอดไม้เป็นประจ าทุกเดือนโดย โดยให้มีระยะปลอดภัย (clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
และต้องไม่ตัดฟันเผ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
    -  ในการเข้าใช้พื้นท่ีในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อการก่อสร้างและด าเนินงานโครงการ  
กฟผ.ต้องปฏิบัติตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พื้นท่ีเป็น
สถานท่ีปฏิบัติงาน หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ.2548   
    -  การขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิม โดยหลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่  ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมให้ล าเลียงอุปกรณ์ด้วยก าลังคน 
    -  กรณีต้องตัดต้นไม้ ต้องด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีกรมป่าไม้ก าหนด  
และให้ตัดเฉพาะท่ีจ าเป็นและอยู่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเท่านั้น โดยควบคุมให้ไม้ล้มไปในทิศทาง
เดียวกันกับแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อมิให้ไม้ล้มไปท าความเสียหายกับต้นไม้นอกเขต   
    -  ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ีกรมป่าไม้เพื่อท าการตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ท่ีจะด าเนินการ
ตัดฟันให้ชัดเจน  รวมท้ังการท าเครื่องหมายบนต้นไม้ท่ีจ าเป็นต้องจะตัดฟันตลอดแนวโครงข่ายไฟฟ้าช่วงท่ีพาด
ผ่านป่าสงวนแห่งชาต ิ
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    -  กฟผ. ต้องแจ้งให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) เข้าด าเนินการตัดฟันชักลากไม้
พร้อมการเก็บริบเผาริบต้นไม้ในพื้นท่ีด าเนินการ ให้เสร็จสิ้นก่อนการเริ่มการเปิดด าเนินการ  ท้ังนี้ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง 
         -  ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสอดส่อง
ตรวจตราและระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ ท่ี
ประกาศก าหนด  

  (2) ระยะด้าเนินการ 
    - กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ หรือส านักงานป่าไม้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อก าหนดพื้นท่ีปลูกป่า
และด าเนินการปลูกป่าชดเชย  โดยพิจารณาพื้นท่ีชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียงโครงการ  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 เท่า
ของพื้นท่ีป่าไม้ท่ีแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้าแรงสูง (9.43 ไร่) หรือคิดเป็น
พื้นท่ีป่าไม้ประมาณ 30  ไร่  โดยใช้ชนิดไม้ป่าท่ีมีความเหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม รวมถึงการปลูกพืชท่ี
เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ เช่น ลูกหว้า มะขามป้อม เป็นต้น   ท้ังนี้จะต้องด าเนินการปลูกป่าให้เสร็จสิ้น  ภายใน 1 
ปีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และดูแลรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

           -  ดูแลและริด ก่ิงไม้ /ยอดไม้ เป็นประจ าทุกเดือนโดย โดยให้มีระยะปลอดภัย 
(clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และต้องไม่ตัดฟันเผ่ือการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

         -  บ ารุงรักษาต้นไม้ท่ีปลูกเป็นระยะเวลา 10 ปี ต่อเนื่อง 
4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

  -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 
 -  ติดตามตรวจสอบการเจริญเติบโต การรอดตายของไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีปลูกป่าชดเชย  
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
  ระยะด าเนินการ :  ด าเนินการปลูกป่าให้เสร็จสิ้น  ภายใน 1 ปีหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ดูแลรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี 

5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
        ระยะก่อสร้าง :  - 

  ระยะด าเนินการ :  ปีละ 1 ครั้ง  โดยด าเนินการติดตามตรวจสอบในปีที่ 1, 2, 3, 5, 7 และ 10 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)    
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ) 
 

หน้า 6-11 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :   

    -  งบประมาณในปลูกป่าทดแทนตามอัตราค่าปลูกป่าชดเชยก าหนดโดยกรมป่าไม้ ท้ังนี้ 
งบประมาณปลูกป่าทดแทน 30 ไร่ เท่ากับ 117,000 บาท (ตารางที่ 6.4-1) 

    -  ค่าด าเนินการบ ารุงรักษาพื้นท่ีแปลงปลูกป่าจนถึงปีท่ี 10 จ านวน 30 ไร่ เท่ากับ  
211,800 บาท  (ตารางที่ 6.4-1) 

 
ตารางที ่ 6.4-1   งบประมาณในการด้าเนินงานตามแผนปลูกป่าทดแทน  

หน่วย : แสนบาท 

กิจกรรม 
ปีท่ีด าเนินการ รวม 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
การปลูกป่าทดแทน (30 ไร่)            
- ค่าปลูกป่าทดแทน 
 (อัตรา 3,900 บาทต่อไร่) 

1.17 - - - - - - - - - 1.17 

- ค่าบ ารุงรกัษา (อายุ 2-6 ปี) 
 (อัตรา 1,020 บาทต่อไร่ต่อปี) 

- 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 - - - - 1.53 

- ค่าบ ารุงรกัษา (อายุ 7-10 ปี)  
(อัตรา 490 บาทต่อไร่ต่อปี) 

- - - - - - 0.147 0.147 0.147 0.147 0.588 

รวม 1.17 0.306 0.306 0.306 0.306 0.306 0.147 0.147 0.147 0.147 3.288 

หมายเหตุ : อัตราค่าปลูกป่าทดแทนก าหนดตามค่าปลูกป่าชดเชยของกรมป่าไม้ พ.ศ.2556 
 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  - 

 ระยะด าเนินการ :  ค่าส ารวจ/ตรวจสอบการรอดตายของไม้ท่ีปลูกในพื้นท่ีปลูกป่าชดเชย 
ครั้งละ  80,000 บาท  ปีละ 1 ครั้ง  เป็นระยะเวลา 6 ปี รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 480,000 บาท 

  
7) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  โดยประสานงานกับกรมป่าไม ้
 

8) การประเมินผล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ทุก 6 เดือน 
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6.5 แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรสัตว์ป่า 
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  การก่อสร้างเสาไฟฟ้าจะด าเนินอยู่นอกเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม(ป่า C)  โดยเสาไฟฟ้าด้านทิศ
ตะวันตกของป่า C จะตั้งอยู่บริเวณพื้นท่ีท ากินของราษฎร ซึ่งมีสภาพเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกพืชไร่  ส่วนเสาไฟฟ้า
ทางด้านทิศตะวันออก อยู่ในเขตป่า E  ซึ่งเมื่อมีการก่อสร้างเสาไฟฟ้าจะมีการตัดฟันต้นไม้ก่ิงไม้บริเวณพื้นท่ีป่า 
E  และมีการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์ การขุดเจาะบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐานรากเสาไฟฟ้า  และการลากสายไฟผ่าน
พื้นท่ีป่าไม้ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  กิจกรรมต่างๆดังกล่าว อาจส่งผลกระทบด้านการสูญเสียพื้นท่ีหากินและ
พื้นท่ีผักผ่อน  และการด ารงชีวิตตามปกติของสัตว์ป่า อันเป็นผลจากสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
ท าให้สัตว์ป่าตื่นตกใจและหนีออกไปจากพื้นท่ี  หรืออาจมีการล่าหรือฆ่าสัตว์ โดยคนงานหรือพนักงานของ
โครงการ  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น  แม้ผลกระทบจะเกิดขึ้นใน
ขอบเขตท่ีจ ากัด และเป็นผลกระทบช่วงเวลาสั้นๆ    
  ส่วนในระยะด าเนินการของโครงการ  จะไม่มีกิจกรรมท่ีไปรบกวนหรือส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่า
โดยตรง  มีเพียงการดูแลและบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งอาจมีการเข้าใกล้พื้นท่ีป่าและไปรบกวนสัตว์ป่าท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงบ้าง แต่ผลกระทบจะอยู่ในระดับต่ ามาก   
 
 2) วัตถุประสงค์  

เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรสัตว์ป่า ท่ีอาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมในระยะ
การก่อสร้างของโครงการ    

 
3) พื นที่ด้าเนินการ 

พื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  และบริเวณท่ีมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการก่อสร้างและการลากสายไฟผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  

 
4) วิธีด้าเนินการ 

4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

-  การขนส่งขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิม โดยหลีกเลี่ยงการ
ก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่  ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมให้ล าเลียงอุปกรณ์ด้วยก าลังคน 

                   -  ในการด าเนินการก่อสร้างควรเริ่มจากด้านนอกเข้าด้านใน (บริเวณพื้นท่ีป่าสงวนฯ) 
เพื่อให้สัตว์ป่ามีโอกาสหลบ/หนีเข้าป่า/อพยพไปยังพื้นท่ีธรรมชาติท่ีอยู่ใกล้เคียงหรือท่ีอยู่ติดกันได้  

- ไม่ให้มีการก่อสร้างบ้านพักคนงานในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยเด็ดขาด  
- ห้ามคนงาน/พนักงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง  ล่าหรือจับสัตว์ป่าทุกชนิด ในกรณีท่ีมี

การฝ่าฝืนจะต้องลงโทษอย่างจริงจัง     
-  ด าเนินกิจกรรมการก่อสร้างช่วงเวลากลางวัน  โดยเริ่มหลัง  8.00 น. และหยุดก่อน

เวลา  18.00 น. เพราะสัตว์ป่าส่วนใหญ่หากินช่วงเช้า และช่วงก่อนมืดเล็กน้อย  
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-  ต้องน าวัสดุทุกชิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหาร /เศษอาหาร/ถุงพลาสติก/ภาชนะท่ีใส่
อาหารออกจากพื้นท่ี  หรือจัดเก็บให้เป็นท่ี และมิดชิดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ป่ามาคุ้ยเขี่ย หรือกินเศษอาหาร/
ขยะ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าเองหรืออาจเป็นการแพร่เชื้อโรคโดยสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรค 

 
  (2) ระยะด้าเนินการ 

         -  
4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

  -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 

  -  
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
  ระยะด าเนินการ :  - 

5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       ระยะก่อสร้าง :  - 

  ระยะด าเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  - 
 ระยะด าเนินการ :  - 

 
7) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

8) การประเมินผล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ทุก 6 เดือน 
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6.6 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง  
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  กิจกรรมในช่วงการก่อสร้างของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 โวลต์ อยุธยา 4 – สีค้ิว 2 
(ส่วนท่ีพาดผ่านป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม)  ต้องมีการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใช้ในการก่อสร้าง  และการขนส่ง
ล าเลียงคนงานเข้า-ออกพื้นท่ีก่อสร้าง  ท าให้ปริมาณการจราจรบนเส้นทางหรือถนนท่ีเก่ียวข้องเพิ่มขึ้นจากปกติ
ประมาณ 6 คัน/วัน หรือ 12 PCU/ชั่วโมง  ซึ่งเป็นปริมาณการเพิ่มขึ้นท่ีน้อยมากและไม่ส่งผลกระทบต่อความ
หนาแน่นของปริมาณจราจรในพื้นที่  อย่างไรก็ตามการขนส่งล าเลียงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของโครงการอาจเป็น
อุปสรรคกีดขวางการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่ และอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น  จึง
ควรมีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อให้ผลกระทบเกิดขึ้นน้อยท่ีสุด
เท่าที่เป็นไปได้   
 
 2) วัตถุประสงค์  

 เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง รวมท้ังปัญหาอุปสรรคในการสัญจรไปมา
ของประชาชนในพื้นที่  และความเสี่ยงด้านอุบัติเหตุท่ีอาจเกิดขึ้นจากการบรรทุกขนส่งล าเลียงของโครงการ 

 
3) พื นที่ด้าเนินการ 

เส้นทางคมนาคมท่ีใช้ขนส่งล าเลียงวัสดุก่อสร้าง และคนงานของโครงการ 
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 
           -   แจ้งแผนการก่อสร้างให้กับหน่วยงานและชุมชนท่ีเก่ียวข้อง ได้ทราบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 1 สัปดาห์ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นท่ี 
          -  การขนส่งขนส่งอุปกรณ์ก่อสร้าง ต้องใช้เส้นทางล าลองท่ีมีอยู่เดิม โดยหลีกเลี่ยงการ

ก่อสร้างหรือตัดเส้นทางใหม่  ส่วนบริเวณพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมให้ล าเลียงอุปกรณ์ด้วยก าลังคน 
-  ต้องไม่วางกองวัสดุในลักษณะกีดขวางทางจราจร  และต้องระมัดระวังไม่ให้วัสดุ

อุปกรณ์ตกหล่นระหว่างการขนย้าย ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้สัญจร หรือไปกีดขวางการจราจรบนเส้นทางท่ีขนส่ง
ล าเลียง  

-  ก าหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ร่วมทางและตัวพนักงานเอง  

-  ควบคุมน้ าหนักของการบรรทุก เพื่อป้องกันความเสียหายของพื้นผิวจราจร  รวมท้ัง
การตรวจสภาพเครื่องยนต์รถตามคู่มือการบ ารุงรักษารถทุกครั้งก่อนใช้งาน  

-  ระมัดระวังการขนส่งล าเลียงอุปกรณ์  โดยเฉพาะช่วงท่ีผ่านพื้นท่ีชุมชนให้จ ากัด
ความเร็วในการขับขี่ยานพาหนะไม่เกิน 40 กม./ชม. ส่วนบริเวณอื่นให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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-  ห้ามจอดยานพาหนะของโครงการบริเวณท่ีมีความสุ่มเสี่ยงต่ออันตราย เช่น ช่วงทาง
โค้งหักศอก หรือบริเวณพื้นท่ีไหล่ทางแคบ  หรือไม่มีทางเบี่ยงส าหรับยานพาหนะอื่นท่ีสัญจรผ่าน 

-  ต้องเร่งปรับปรุงผิวจราจรให้มีสภาพเหมือนเดิม  หากเกิดกรณีท่ีได้รับผลกระทบจาก
กิจกรรมการขนส่งล าเลียงของโครงการ  

 
  (2) ระยะด้าเนินการ 

                   - 
4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

 -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 

5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       ระยะก่อสร้าง :  - 

  ระยะด าเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  - 
 ระยะด าเนินการ :  - 

 
7) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
 

8) การประเมินผล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
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แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ทุก 6 เดือน 

 
6.7 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 
 1) หลักการและเหตุผล 
  บริเวณพื้นท่ีตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมระยะทางประมาณ 
370 เมตร  กว้าง 40 เมตร  ปัจจุบันมีสภาพเป็นพื้นที่ป่าไม้  ซึ่งจะมีการตัดต้นไม้บางต้นเท่าที่จ าเป็น และลิดก่ิง
ไม้/ยอดไม้ให้มีระยะห่างจากสายไฟไม่น้อยกว่า 4 เมตร  การด าเนินงานดังกล่าวของโครงการอาจเป็นอุปสรรค
หรอืท าให้ราษฎรท่ีเก็บหาของป่าบริเวณดังกล่าวได้รับผลกระทบบ้าง    แต่เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีน้อยมากเพียง 
9.25 ไร่เท่านั้น และราษฎรยังคงหาของป่าบริเวณใกล้เคียงได้  ส าหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีคาด
ว่าจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมอ่ืนๆ ของโครงการ ได้แก่  

- ผลกระทบต่อการเดินทาง หรือการสัญจรไปมาของประชาชน จากการบรรทุกขนส่งล าเลียง
วัสดุอุปกรณ์ และคนงาน/พนักงานของโครงการ ซึ่งจะมีการกีดขวางหรือเป็นอุปสรรคในการ
เดิน และอาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น   โดยคาดว่าเป็นผลกระทบทางลบระดับต่ า
เนื่องจากปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจากโครงการมีเพียง 6 คัน/วัน เท่านั้น 

- ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างถิ่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือการทะเลาะ
วิวาท การลักขโมย และความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยท่ีโครงการจะจัดจ้าง
แรงงานมากท่ีสุดเพียง 20 คนเท่านั้น และจะใช้ระยะเวลาช่วงสั้นๆ  ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจึง
อยู่ในระดับต่ า 

- ผลกระทบด้านการสูญเสียท่ีดินท ากินและการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยท่ีการก่อสร้าง
เสาไฟฟ้าทางด้านทิศตะวันตกของพื้นท่ีป่า C จะอยู่บนแปลงท่ีดินซึ่งเป็นท่ีท ากินของราษฎร 
ปัจจุบันใช้ประโยชน์เป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ ประเภทมันส าปะหลัง  แต่เนื่องจากพื้นท่ีก่อสร้างเสา
ไฟฟ้ามีขนาดเพียง 289 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 0.18 ไร่ เท่านั้น ผลกระทบด้านการสูญเสีย
ท่ีดินท ากินและการประกอบอาชีพของครัวเรือนจึงอยู่ในระดับต่ า  

  เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว กล่าวได้ว่าผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบท่ีมีขอบเขตท่ีจ ากัด 
มีผู้ท่ีได้รับผลกระทบน้อยมาก และมักเป็นผลกระทบชั่วคราวระยะก่อสร้างเท่านั้น  ยกเว้นผลกระทบกรณี
สูญเสียท่ีดินท ากินและการท าไร่มันส าปะหลังบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้า แต่ขนาดพื้นท่ีรับผลกระทบน้อย
มาก  จึงประเมินว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการฯ เป็นผลกระทบทางลบระดับต่ า  อย่างไรก็
ตามจากการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม และความคิดเห็นของประชาชนและผู้น าชุมชนในพื้นท่ีพบว่า
มีบางประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล และโครงการควรพิจารณาป้องกันและแก้ไข และหรือสร้างความเข้าใจ/ความ
มั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะประเด็นผลกระทบด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนใน
ชุมชนจากการจ้างแรงงานต่างถ่ิน ผลกระทบด้านการคมนาคมขนส่ง และผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้  
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 2) วัตถุประสงค์  
 เพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และพัฒนา

โครงการ  รวมท้ังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นต่อการด าเนินงาน
ของโครงการ 

 
 3)  พื นที่ด้าเนินการ 
       พื้นท่ีด าเนินงาน ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีและใช้ประโยชน์จากป่าอนุรักษ์ท่ีแนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าพาดผ่าน รวม 13 หมู่บ้าน จ าแนกเป็น 6 หมู่บ้านในเขตต าบลล าสมพุง อ าเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี ได้แก่ หมู่ท่ี 4 บ้านท่าพลู หมู่ท่ี 5 บ้านเขาวง หมู่ท่ี 6 บ้านซับดินด าหมู่ท่ี 7 บ้านล าน้ าขาว หมู่ท่ี 
9 บ้านล าน้ าอ้อย และหมู่ท่ี 10 บ้านหนองกระทิง และ อีก 7 หมู่บ้านในเขตต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว จังหวัด
นครราชสีมา ได้แก่ หมู่ท่ี 2 บ้านหนองแวง หมู่ท่ี 6 บ้านซับกระสังข์ หมู่ท่ี 7 บ้านลาดใหญ่หมู่ท่ี 8 บ้านปางโก
สามัคคี หมู่ท่ี 9 บ้านซับพยุง หมู่ท่ี 12 บ้านผาชมภู และหมู่ท่ี 15 บ้านเลิศมงคล ต าบลดอนเมือง อ าเภอสีค้ิว 
จังหวัดนครราชสีมา  
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

             -  ต้องแจ้งแผนการก่อสร้างให้ผู้น าท้องถิ่นและประชาชนรับทราบล่วงหน้าอย่างท่ัวถึง 
โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จดหมาย เอกสารติดประกาศ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
             -  พิจารณาจ้างแรงงานท้องถิ่นตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน โดยก าหนดเป็น
แนวทาง/นโยบายในการรับสมัครงาน และหลักเกณฑ์การคัดเลือกคนในท้องถ่ินเข้าท างานกับโครงการ 

-   ควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบวินัย ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ 
             -  อบรมคนงานให้มีความรู้ ความเข้าใจในระบบและเทคนิคการก่อสร้าง การป้องกัน 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
เพื่อป้องกันการปฏิบัติตนท่ีอาจขัดแย้งกับวัฒนธรรมในท้องถ่ินนั้นๆ 

-  การคัดเลือกแรงงานก่อสร้าง ต้องท าการสอบประวัติ โดยไม่รับบุคคลท่ีประพฤติ
ปฏิบัติผิดกฎหมาย พร้อมท้ังจัดท าประวัติแรงงานท่ีเข้ามาท าการก่อสร้าง เพื่อง่ายต่อการติดตามตัวหากมีการ
ประพฤติผิดและหลบหนี 

         -  จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง และ
เอกสารต่างๆ (จดหมาย แฟกซ์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)  โดยมีเจ้าหน้าท่ีดูแลและรับเรื่องร้องเรียน ในการ
ด าเนินการจะท าการแจ้งขั้นตอนการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน พร้อมกับส่งเรื่อง
ร้องเรียนให้หัวหน้าหน่วยก่อสร้างในพื้นท่ี/ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นท่ีเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น    และ
รายงานผลการด าเนินการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียนและผู้น าชุมชนในพื้นท่ี (อาทิ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน)  ส าหรับ
กรณีท่ีไม่สามารถจัดการแก้ไขได้ทันที โดยมีความจ าเป็นต้องเตรียมการในด้านต่างๆ ต้องแจ้งเหตุขัดข้องแก่ผู้
ร้องเรียนและผู้น าชุมชนรวมท้ังระบุให้ทราบถึงแผนการแก้ไขและก าหนดการแล้วเสร็จให้ชัดเจน (กลไกการ
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ด าเนินงานเก่ียวกับข้อร้องเรียน แสดงดังรูปที่ 6.7-1)  โดยโครงสร้างของคณะท างานพิจารณาข้อร้องเรียน
ประกอบด้วย ประธาน  คณะท างาน เลขานุการคณะท างาน  และรองเลขานุการคณะท างาน  ส าหรับหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของคณะท างาน มีดังนี้ 

 พิจารณาและด าเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน 
 แจ้งผลการแก้ปัญหาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องรับทราบ 
 ติดตามตรวจสอบประเมินผล 
 จัดท าบันทึกสรุปผลการด าเนินงาน 

  (2) ระยะด้าเนินการ 
             -   

4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

  -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 

 -  
 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
  ระยะด าเนินการ :  -  

5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       ระยะก่อสร้าง :  -  

  ระยะด าเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  - 
 ระยะด าเนินการ :  - 

 
7) หน่วยงานรับผิดชอบ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
  



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)    
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ) 
 

หน้า 6-19 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.7-1  ขั นตอนการด้าเนินการกรณีมีเร่ืองร้องเรียน  
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8) การประเมินผล 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุก 6 เดือน 
 
6.8   แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 1) หลักการและเหตุผล 
  เนื่องจากชุมชนอยู่ห่างจากพื้นท่ีก่อสร้างประมาณ 500 เมตร ดังนั้นจึงไม่เกิดผลกระทบจากเสียง
ดังของการก่อสร้างต่อชุมชน แต่คาดว่าจะมีผลกระทบด้านฝุ่นละอองจากการขนส่งอุปกรณ์อยู่บ้างในระดับต่ า 
ส าหรับคนงานก่อสร้างมีโอกาสได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุจากการท างาน การบาดเจ็บจากการยกของหนัก 
เมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดโรคจากการท างาน  ต้องมีการหยุดงาน บางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ก่อสร้างโครงการ ดังนั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
 
 2) วัตถุประสงค์  

 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการท างานภายในพื้นท่ีก่อสร้าง การบาดเจ็บท่ีอาจเกิดขึ้นกับ
คนงานก่อสร้าง 
 
 3)  พื นที่ด้าเนินการ 

พื้นท่ีก่อสร้างเสาไฟฟ้าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (ป่า C)  และบริเวณท่ีมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องกับการก่อสร้างและการลากสายไฟผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  
 

4) วิธีด้าเนินการ 
4.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

- กฟผ. ต้องจดบันทึกประวัตกิารเกิดอุบัติเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการพจิารณาบริษัทท่ีมี
มาตรฐานการจัดการด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในระดบัสูงเพื่อมาก่อสร้างโครงการ 

-  ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมา โครงการควรพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัย 
โดยให้มีข้อความด้านความปลอดภัยระบุในสัญญาว่าจ้าง 

-  โครงการต้องพิจารณาคัดเลือกคนงานก่อสร้างท่ีไม่มีพฤติกรรมในการกระท า
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดทั้งนี้ ไม่รวมถึงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดซึ่งได้รับการบ าบัดรักษา การติดยาเสพติดและ
ฟื้นฟูสภาพ ร่างกายและจิตใจของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว 

          -  ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ าโครงการ และเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ระดับหัวหน้างานขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งท าการอบรมคนงานในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
โดยจัดให้มีการพูดเรื่องความปลอดภัยในตอนเช้าก่อนออกปฏิบัติงาน (morning talk) ทุกครั้ง 
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             -  โครงการต้องจัดเตรียมยาสามัญประจ าบ้าน และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในเบื้องต้น 
      -  ท าการฉีดพรมน้ าบนถนนลูกรังท่ีผ่านชุมชนเพื่อลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองอย่าง
น้อยวันละ 3 ครั้ง  
             -  ก าหนดให้มีการอบรมและทบทวนมาตรการด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อเป็น
การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการท างานระหว่างการปฏิบัติงาน รวมท้ังผู้ท่ีสัญจรไปมาระหว่างการก่อสร้าง 
     -  ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองแวง ต าบลดอนเมือง อ าเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้การบริการด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับคนงาน หรือ
จากกิจกรรมก่อสร้าง 

-  โครงการต้องมีมาตรการทางด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ าท่ีกฎหมายก าหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดกับ
คนงานหรือประชาชน 

-  ต้องจัดให้มีป้ายหรือประกาศเตือนเก่ียวกับพิษภัยหรืออัตราโทษตามกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด 

-  กวดขันให้พนักงานขับรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลส าหรับการก่อสร้างปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงขั้นต้นอยู่ในบริเวณส านักงาน
ควบคุมการก่อสร้างและท่ีพักคนงาน (จ านวนตามมาตรฐานกองควบคุมอาคารฯ) รวมท้ังจัดให้มีการฝึกการใช้
งานเครื่องมือดับเพลิงขั้นต้นด้วย 

-  ต้องเข้มงวดให้คนงานทุกคนสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีเข้าพื้นท่ี
ก่อสร้าง เช่น หมวกนิรภัย  รองเท้า safety เป็นต้น 
              -   กฟผ.ต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อปฏิบัติให้กับชุมชนดังนี้ 

 ข้อจ ากัดของการใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในแนวเขตโครงข่ายระบบไฟฟ้าฯให้แก่
ชุมชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง  

 ข้อควรระวังในการท ากิจกรรมใต้แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
-    ติดป้ายเตือนหรือสัญลักษณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่า พื้นท่ีโครงการเป็นเขตอันตราย

ไฟฟ้าแรงสูง  
-   ปิดประกาศแจ้งหมายเลขสายด่วน หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อในกรณีพบเห็น

เหตุฉุกเฉิน หรือสิ่งผิดปกติของระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ ให้ประชาชนทราบ 
   (2)   ระยะด้าเนินการ 
          -    

4.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  (1) ระยะก่อสร้าง 

 -   
  (2) ระยะด้าเนินการ 

 -  
 
 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)    
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟา้ 230 กิโลโวลต์ อยุธยา 4 – สีคิว้ 2 (ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรกัษเ์พิ่มเตมิ) 
 

หน้า 6-22 

5) ระยะเวลาด้าเนินการ 
5.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                        ระยะก่อสร้าง :  ตลอดระยะเวลาการก่อสร้างโครงการ 
  ระยะด าเนินการ :  - 

5.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
       ระยะก่อสร้าง :  -  

  ระยะด าเนินการ :  - 
 

6) งบประมาณ 
6.1)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ระยะก่อสร้าง :  รวมอยู่ในค่าก่อสร้างโครงการ 
 ระยะด าเนินการ :  - 
6.2)  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ระยะก่อสร้าง :  - 
 ระยะด าเนินการ :  - 
 

7) หน่วยงานรับผิดชอบ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 

 
8) การประเมินผล 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมป่าไม้  ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(ส านักงาน กกพ.)  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ทุก 6 เดือน 
 
6.9 สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการตามแผนปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อม 

สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการทางด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ประกอบด้วย 1)  แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ 2) แผนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 878,800 ท้ังนี้สามารถสรุปงบประมาณดังกล่าวและแผนการ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6.9-1 และ ตารางที่  6.9-2  ตามล าดับ 

 
  



ตารางที่ 6.9-1  งบประมาณค่าใช้จา่ยในการด าเนนิการตามแผนปฏิบัติการทางด้านส่ิงแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

ปีที ่1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 รวม

1.1 แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน ้าผิวดิน  และคุณภาพน ้าผิวดิน รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

1.2 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรดินและการชะลา้งพังทลายของดิน รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

1.3 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรป่าไม้ 
ลุม่น ้า

รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง 117,000 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 14,700 14,700 14,700 14,700 328,800

1.4 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรสัตว์ป่า รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

1.5 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

1.6 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

1.7  แผนปฏิบัติด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย รวมอยู่ในค่าก่อสรา้ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      

รวมงบประมาณแผนป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม -                              117,000 30,600 30,600 30,600 30,600 30,600 14,700 14,700 14,700 -        328,800

2.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน ้าผิวดิน  และคุณภาพน ้าผิวดิน 10,000 20,000 20,000 20,000 -        -        -          -        -        -        -        70,000

2.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรพัยากรป่าไม้ - 80,000 80,000 80,000 -        80,000 -          80,000 -        -        80,000 480,000

รวมงบประมาณแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 20,000 100,000 100,000 100,000 -        80,000 -          80,000 -        -        80,000 550,000

รวมงบประมาณส าหรับการจัดการด้านส่ิงแวดล้อม 20,000 217,000 130,600 130,600 30,600 110,600 30,600 94,700 14,700 14,700 80,000 878,800

ตารางที่ 6.9-2  แผนการจดัท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ระยะก่อสร้าง

ปีที ่1 ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 ปีที ่6 ปีที ่7 ปีที ่8 ปีที ่9 ปีที ่10 ปี เล่ม
จัดท ารายงานฯ โดยมีเนือ้หาในรายงานดังนี้ 2 2 2 2 2 2 2 7 14

-      -      

1.1 แผนปฏิบัติการด้านอุทกวิทยาน ้าผิวดิน  และคุณภาพน ้าผิวดิน -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.2 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรดินและการชะลา้งพังทลายของดิน -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.3 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรป่าไม้ 
ลุม่น ้า

-         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.4 แผนปฏิบัติการด้านทรพัยากรสัตว์ป่า -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.5 แผนปฏิบัติการด้านคมนาคมขนส่ง -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.6 แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

1.7  แผนปฏิบัติด้านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย -         -         -         -        -        -          -        -        -        -        -      -      

2.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน ้าผิวดิน  และคุณภาพน ้าผิวดิน -        -        -          -        -        -        -        -      -      

2.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านทรพัยากรป่าไม้ - -        -          -        -        -      -      

1. แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ

1. แผนการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม

2. แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม

รวมแผนการจัดท ารายงาน

ระยะด าเนินการ

 ความถี่ (คร้ัง/ปี)
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