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บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                           1 
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ของประเทศเพ่ือสนอง
นโยบายของภาครัฐ ในการนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
จึงได้บรรจุการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากพลังแสงอาทิตย์ในแผนพัฒนาดังกล่าว การพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  เพ่ือติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ นับเป็นการใช้ประโยชน์พลังงานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่ใน
ธรรมชาติด้วยการนํามาผลิตไฟฟ้า และยังเป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ของประเทศ ซึ่งนับเป็นหน่ึงในโครงการของ กฟผ. ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โรงงานผลิต ส่ง หรือจําหน่ายพลังงานไฟฟ้า จัดเป็นโรงงาน
จําพวกที่ 3 คือ โรงงานอุตสาหกรรมที่ผู้ประกอบการจะต้องได้รับอนุญาตก่อนถึงจะประกอบการโรงงานได้ 
โดยในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กําหนดให้ต้องใช้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) รายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย  (Environmental Safety Assessment: ESA) หรือ รายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น (Initial Environmental Examination: IEE) เป็นหน่ึงในเอกสารประกอบ
ที่ต้องย่ืนพร้อมกับเอกสารคําขอรับใบอนุญาต (รง.3) ซึ่งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 5 
เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การทํา
รายงานเก่ียวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
พ.ศ. 2552 ซึ่งกําหนดว่าโรงงานผลิต ส่ง หรือ จําหน่ายพลังงานไฟฟ้า (ลําดับที่ 88) เฉพาะที่มีกําลังผลิต 
ต้ังแต่ 5.0 เมกะวัตต์ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10.0 เมกะวัตต์ ต้องจัดทํารายงานการศึกษามาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย และใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาต
ประกอบกิจการจากหน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการด้วย ประกอบกับ กฟผ. จะพัฒนาโครงการ
ดังกล่าวเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism: CDM) ซึ่งองค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กําหนดให้ใช้รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและ
การประเมินศักยภาพการพัฒนาที่ย่ังยืนของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Report on Initial 
Environmental Evaluation and Self-Evaluation on Sustainable Development of CDM 
Project in Thailand: IEE-SD Report) เป็นเอกสารประกอบในการพิจารณาโครงการด้วย 

โดยโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  เป็น 
โครงการลดโลกร้อน 1 ใน 5 โครงการของ กฟผ. ที่นําเสนอต่อกระทรวงพลังงานเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2553 ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในวโรกาสบรมราชาภิเษก 60 ปี   

จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่ของโครงการมีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์สูงเฉลี่ยรายเดือน 17.67 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน หรือ 4.91 กิโลวัตต์ช่ัวโมง/ตารางเมตร/วัน
สามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ได้ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 
เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดให้เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าการ กฟผ. คือเน้นเป็น
ต้นแบบให้ผู้สนใจมาศึกษา จึงได้เลือกเซลล์แสงอาทิตย์ 4 ชนิด คือ 
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1. ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si) จํานวน 1 เมกะวัตต์ ติดต้ังบนตัวตามดวงอาทิตย์ 
โดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่พัฒนาโดย กฟผ. ซึ่งติดต้ังใช้งานแล้วที่โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เขื่อน
สิรินธร และระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดต้ังบนทุ่นลอยนํ้าโดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์
แบบถ่วงนํ้าหนักด้วยนํ้าที่เขื่อนศรีนครินทร์ ผลการใช้งานจากทั้งสองแห่งได้ผลดีตามท่ีได้ออกแบบไว้ 
โครงการน้ีจึงเป็นการขยายผลการใช้งานจากผลงานวิจัยของ กฟผ.  

2. ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si) จํานวน 2 เมกะวัตต์  
3. ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์ (Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: 

Cl(G)S) จํานวน 1 เมกะวัตต์  
4. ชนิดไมโครคริสตัลไลน์ อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Micro Crystalline Amorphous Silicon: μc/a-Si) 

จํานวน 1 เมกะวัตต์  
ทั้งน้ี ชนิดที่ 2-4 จะติดต้ังแบบคงที่ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ 3 ชนิดหลังน้ี เป็นแบบชนิดฟิล์มบาง ซึ่งให้

พลังงานไม่คุ้มค่าเมื่อติดต้ังบนตัวตามแสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการตอบสนองต่อรังสีแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน  

การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) ได้
ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555
ดังกล่าว รวมทั้งแนวทางจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นและการประเมินศักยภาพการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดและดําเนินการรับฟังความคิดเห็นและทําความเข้าใจกับ
ประชาชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ต้ังแต่ขั้นตอนการจัดเตรียม
โครงการจนสิ้นสุดโครงการ 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของโครงการฯ 
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นของโครงการฯ เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง

เพ่ือพัฒนาโครงการสําหรับเสนอหน่วยงานราชการหรือองค์กรที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

1.3 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นของโครงการได้กําหนดขอบเขต

การศึกษาในรัศมี 5 กิโลเมตร และพิจารณาจากสถานภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบันของพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบที่ต้ัง
โครงการที่มีความเก่ียวข้องและจําเป็นในการสํารวจศึกษา โดยทําการศึกษาครอบคลุมทรัพยากรและ
คุณค่าสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน คือ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงการ
ก่อสร้าง และการดําเนินโครงการ และนําเสนอมาตรการสําหรับการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา ได้กําหนดไว้ 2 ระดับ คือระดับที่ 1 ภายในพ้ืนที่โครงการ และระดับที่ 2 พ้ืนที่
รอบโครงการและบริเวณใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรจากขอบเขต
ของโครงการ  
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ขั้นตอนการศึกษาประกอบด้วย 6 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 
1) การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิศึกษา และรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน รวมทั้งแผนที่ต่างๆ เช่น ข้อมูล

แหล่งนํ้าผิวดิน ทรัพยากรดิน สภาพการใช้ที่ดิน สภาพการจราจร สภาพอุตุนิยมวิทยา ข้อมูลคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ และระดับเสียงในสภาพแวดล้อม ข้อมูลคุณภาพนํ้าผิวดิน นิเวศวิทยาทางนํ้า สภาพ
เศรษฐกิจสังคม ข้อมูลทางสาธารณสุข ข้อมูลแผนและนโยบายการจัดการมลพิษ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในพ้ืนที่ เป็นต้น จากเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ และรายงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือประเมิน
สถานภาพทางสิ่งแวดล้อมโดยท่ัวไปของพ้ืนที่ศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการในอนาคต 

2) การศึกษาลักษณะโครงการ ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับลักษณะโครงการ เช่น ที่ต้ังและเส้นทาง
เข้าสู่พ้ืนที่โครงการ แผนผังโครงการ พ้ืนที่สีเขียว กระบวนการทํางาน ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า ระบบ
ขนส่ง ภาวะมลพิษจากกระบวนการทํางาน ระบบสาธารณูปโภค อาชีวอนามัยและความปลอดภัย งาน
ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งแผนงานโครงการ เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3) การสํารวจและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ได้ทําการสํารวจเพ่ือรวบรวมข้อมูลภาคสนามของ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสาขาต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน 
เสียง และทําการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

4) การวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากข้อมูลรายละเอียดของโครงการ และ
สภาพปัจจุบันในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาได้นํามาทําการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในช่วงการก่อสร้างและช่วงดําเนินการ ทั้งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบ ผลกระทบทางตรง
และทางอ้อม รวมทั้งแสดงระดับความรุนแรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 

5) การเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การเสนอมาตรการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะเน้นผลกระทบด้านลบที่มีนัยสําคัญ เพ่ือให้โครงการสามารถ
ดําเนินการได้ โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งน้ีจะเสนอมาตรการที่มี
รายละเอียดชัดเจนเก่ียวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ และ
ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 

6) การเสนอแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทําการเสนอแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ที่มีความจําเป็นในการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการ
ดําเนินงานโครงการภายหลังโครงการเปิดดําเนินงาน 
 

1.4 แผนการดําเนนิงานโครงการ 
การดําเนินงานโครงการฯ ประกอบด้วยขั้นตอนหลักต่างๆ ดังต่อไปน้ี 
- จัดทํารายงานความเหมาะสมโครงการ 
- จัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น 
- งานมวลชนสัมพันธ์ 
- งานปรับพ้ืนที่และงานก่อสร้าง 
- งานทดสอบระบบและการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ 
โดยมีรายละเอียดตามแผนการดําเนินการโครงการฯ ดังแสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 แผนงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์   
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1 งานมวลชนสัมพันธ์

2 การประกวดราคาและหาผู้รับเหมา

3 งานปรับพื้นที่และงานก่อสร้าง

4 จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

รายละเอียด
พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557
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บทท่ี 2 

รายละเอียดโครงการ 
 
2.1 ประเภทและขนาดโครงการ 
 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็น
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรง 
โดยเมื่อแสงซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงาน
ประกอบที่เรียกว่า โฟตอน (Photon) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารก่ึงตัวนําจนมี
พลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังน้ัน
เมื่ออิเล็กตรอนเคล่ือนที่ครบวงจรก็จะทําให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นจากเซลล์
แสงอาทิตย์เพียงเซลล์เดียวจะมีค่าตํ่ามาก ดังน้ันการนํามาใช้งานจะต้องนําเซลล์หลายๆ เซลล์มาต่อกัน
แบบอนุกรมเพ่ือเพ่ิมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้าให้สูงขึ้น เซลล์ที่นํามาต่อกันในจํานวนและขนาดท่ีเหมาะสม
เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module หรือ Solar Panel) ซึ่งการทําเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นแผง
ก็เพ่ือความสะดวกในการนําไปใช้งาน ด้านหน้าของแผงเซลล์ประกอบด้วย แผ่นกระจกที่มีส่วนผสมของ
เหล็กตํ่า ซึ่งมีคุณสมบัติในการยอมให้แสงผ่านได้ดี และยังเป็นเกราะป้องกันแผ่นเซลล์อีกด้วย แผงเซลล์
จะต้องมีการป้องกันความช้ืนที่ ดี เพราะจะต้องอยู่กลางแดดกลางฝนเป็นเวลายาวนาน สําหรับ
ส่วนประกอบที่เป็นไปตามสมรรถนะทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากลของโครงการ ประกอบด้วย 

1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กําลังผลิต 5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย 
- ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si)  จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
- ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si)  จํานวน 2 เมกะวัตต์ (2 MWAC) 
- ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน  

(Micro Crystalline Amorphous Silicon: μc/a-Si)  จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
- ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์  

(Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: CI(G)S) จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC)   
2) เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Converter) กําลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ แยกเป็น 5 ชุด 

ชุดละ 1 เมกะวัตต์ ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ขนาด 0.25 เมกะ
วัตต์ จํานวน 20 ชุด หรือขนาด 0.5 เมกะวัตต์ จํานวน 10 ชุด  

3) ระบบควบคุมและเก็บข้อมูล (System Controller and Data Acquisition) ทําหน้าที่
ควบคุมการทํางานของเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 

4) ระบบส่งจําหน่ายไฟฟ้า ประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และ สวิทช์เกียร์ 
(Switch Gear) จะทําหน้าที่เพ่ิมแรงดันให้มากพอสําหรับจ่ายเข้าระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กฟภ.) ขนาดแรงดัน 22 kV ที่พาดผ่านตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งจะประกอบด้วยหม้อแปลงไฟฟ้า
ขนาด 1,200 กิโลโวลต์แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 5 ชุด และ หม้อแปลงไฟฟ้า 
ขนาด 160 กิโลโวลต์แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 1 ชุด 

5) ระบบป้องกันที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยที่เช่ือมต่อกับระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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2.2 สถานทีต้ั่งโครงการ 
โครงการน้ีต้ังอยู่ที่ตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บริเวณพิกัดละติจูดที่ 

11°28′26″ และลองจิจูดที่ 99°35′49″ ความสูงจากระดับนํ้าทะเลปานกลาง 71 เมตร โดยห่างจากตัวเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ไปทางทิศใต้ประมาณ 46 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอทับสะแกประมาณ 6 
กิโลเมตร ดังรูปที่ 2.1 รูปที่ 2.2 และรูปที่ 2.3 โครงการจะใช้พ้ืนที่ประมาณ 250 ไร่ จากพ้ืนที่ของ กฟผ. 
ทั้งหมด 4,142 ไร่ ดังรูปที่ 2.4   

โดยตําบลนาหูกวางมีอาณาเขตติดต่อในทิศต่างๆ ดังน้ี  
ทิศเหนือ ติดต่อกับตําบลเขาล้าน และเทศบาลตําบลทับสะแก 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับทะเล (อ่าวไทย) 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็น

พรมแดนก้ัน 
ทิศใต้ ติดต่อกับตําบลอ่างทอง 

 

2.2.1 สภาพปจัจุบันของสถานที่โครงการ 
สภาพปัจจุบันของสถานที่โครงการเป็นพ้ืนที่ มีลักษณะเป็นสวนมะพร้าว มีไม้พุ่มเต้ียและ

หญ้าขึ้นปกคลุมทั่วไป ซึ่งสภาพพ้ืนที่ปัจจุบันของโครงการแสดงดังรูปที่ 2.5 และสภาพพ้ืนที่รอบโครงการ 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และบ้านเรือน/ชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุดแสดงดังรูปที่ 2.6  
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รูปที่ 2.1  ที่ต้ังโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

* ที่ตัง้โครงการ 
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รูปที่ 2.2  ที่ต้ังโครงการและชุมชนในตําบลนาหูกวาง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.3  ภาพถ่ายทางอากาศแสดงที่ต้ังโครงการ 
 
 
 

* ที่ต้ังโครงการ 

* ที่ต้ังโครงการ 
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รูปที่ 2.4  รูปภาพแสดงพ้ืนที่โครงการ 250 ไร ่และพ้ืนทีท่ั้งหมดของ กฟผ.  
 
 
 

        

พื้นที่โครงการ 250 ไร่ 
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รูปที่ 2.5  สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันของโครงการ 
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รูปที่ 2.6  สภาพพ้ืนที่รอบโครงการ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และบ้านเรือน/ชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด  

ท่ีตัง้โครงการ 
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a-Si 

Metal electrode 

Film substrate 
Back electrode film 

Series-hole 
Via-hole 

 
 
 
 

  

 

 
 

metal 
a-SiGe 
a-Si 
SnO2 
Glass Substrate 

2.2.2 การพิจารณาเปรียบเทียบเทคโนโลยีพลงังานแสงอาทิตย์ 
เทคโนโลยีในการติดต้ังแผงเซลล์อาทิตย์ของโครงการมี 2 ประเภท ได้แก่  

1) การติดต้ังแบบหมุนตามดวงอาทิตย์ (Tracking system) ซึ่งเป็นการติดต้ังโดยแผง
เซลล์อาทิตย์จะหมุนตามดวงอาทิตย์โดยใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงนํ้าหนัก ซึ่งพัฒนาระบบโดย 
กฟผ.  

2) การติดต้ังแบบคงที่ (Fixed system) ซึ่งเป็นการติดต้ังแผงแบบระบุตําแหน่งชัดเจน 
โดยใช้การคํานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของระดับความเข้มของแสงในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือกําหนดองศาของการ
ติดต้ังแผงเพ่ือรับแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด 

 

สําหรับเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ในโครงการน้ีมี 4 ชนิด กําลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ 
ประกอบด้วย (ข้อมูลเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์อ่ืนๆ แสดงในภาคผนวก) 

1) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si) จํานวน 1 เมกะ
วัตต์ (1 MWAC) เป็นลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอนที่เกิดจากการหลอมละลาย
ซิลิคอนบริสุทธ์ิ ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส ผ่านกระบวนการตกผลึกอย่างช้าๆ และนํามาตัด
เป็นแผ่นบางๆ โดยแผงที่จะติดต้ังในโครงการมีกําลังการผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ต่อแผง และ
ประสิทธิภาพของแผงไม่น้อยกว่าร้อยละ 13.5 ติดต้ังแบบหมุนตามดวงอาทิตย์ชนิดแกนเดียว 

2) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si) จํานวน 2 
เมกะวัตต์ (2 MWAC) ลักษณะชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอนเป็นการใช้สารซิลิคอน สารโบรอน และสาร
ฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปก๊าซทั้งหมด นํามาเคลือบเป็นฟิล์มบาง (Thin film) ลงบนแผ่นแก้ว แผ่นพลาสติก 
หรือแผ่นโลหะ สารซิลิคอนที่ได้จะเป็นแบบที่ไม่มีรูปผลึกทั้งชนิด P-type และ N-type จึงเรียกว่าแบบ
อะมอร์ฟัส ซึ่งมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนรูปพลังงานตํ่ากว่าชนิดผลึกซิลิคอน แต่ปัจจุบันได้มีการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตทําให้ลดต้นทุนการผลิตลงและเพ่ิมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเฉพาะ
เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบางที่มีโครงสร้างแบบหลายช้ัน (Double/Triple Junction Structure) ดังรูป
ที่ 2.7 โดยแผงที่จะติดต้ังในโครงการมีกําลังการผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ต่อแผง และประสิทธิภาพ
ของแผงไม่น้อยกว่าร้อยละ 6.0 ติดต้ังแบบคงที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ทํามุม 15 องศากับแนวระนาบ 

 

                            
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.7  โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลคิอน 
 

3) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน (Micro crystalline 
Amorphous Silicon : μc/a-Si) จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) เป็นลักษณะเซลล์แสงอาทิตย์ที่พัฒนามา
จากอะมอร์ฟัสซิลิคอน แต่เพ่ิมช้ันไมโครคริสตัลไว้ด้านล่างแล้วเคลือบอะมอร์ฟัสซิลิคอนทับลงไป          
ดังรูปที่ 2.8 โดยแผงที่จะติดต้ังในโครงการมีกําลังการผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 วัตต์ต่อแผง และ
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ประสิทธิภาพของแผงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.5 ติดต้ังแบบคงที่หันหน้าไปทางทิศใต้ ทํามุม 15 องศากับแนว
ระนาบ  
 

 
 

รูปที่ 2.8  โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟิสซิลคิอน 
 

4) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด คอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์ (Copper 
Indium (Gallium) Di-Selenide : CI(G)S) จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้สาร
ผสมของ คอปเปอร์ อินเดียม แกลเลี่ยม และ เซเลเนียม โดยมีทั้งที่ใช้แคดเมียมซัลไฟด์ (CdS) และไม่ใช้
แคดเมียมซัลไฟด์ เป็นบัฟเฟอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูงใกล้เคียง
กับชนิดผลึกซิลิคอน ดังรูปที่ 2.9 โดยแผงที่จะติดต้ังในโครงการจะเป็นแบบที่ไม่ใช้แคดเมียมซัลไฟด์เป็น
บัฟเฟอร์ในเซลล์แสงอาทิตย์ มีกําลังการผลิตสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ต่อแผง และประสิทธิภาพของแผง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 7.0 ติดต้ังแบบคงที่หันหน้าไปทางทิศใต้ทํามุม 15 องศากับแนวระนาบ 
 

 
 

รูปที่ 2.9  โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์ 
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จากรายละเอียดเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการท้ัง 4 ชนิด สามารถแบ่งเป็น 
เซลล์แสงอาทิตย์แบบใช้ซิลิคอน จํานวน 3 ชนิด และแบบใช้สารประกอบที่ไม่ใช่ซิลิคอน จํานวน 1 ชนิด 
ดังรูปที่ 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.10 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการ  
 

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic module)  
เป็นการนําเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเพ่ือให้ได้ปริมาณกําลังไฟฟ้าตามที่

ต้องการ ในการต่อเซลล์แสงอาทิตย์จะมีหลักการง่ายๆ คือ ถ้าต้องการให้ได้กระแสไฟฟ้ามากๆ ใช้วิธีนํา
เซลล์แสงอาทิตย์มาต่อขนานกัน และถ้าต้องการให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงๆ ให้ต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรม
กัน สําหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปกติโดยทั่วไปเกิดจากการต่อเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรม การนําเซลล์
แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อเช่ือมกันเรียกโมดูล (module) หลายๆ โมดูลมาต่อกัน จะเรียกว่า แผง 
(panel) และถ้าในระบบที่มีการต่อแผงกันหลายๆ แผง จะเรียกว่า แถว (array) ดังรูปที่ 2.11 โดยทั่วไป
คุณลักษณะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และจํานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในระบบขึ้นอยู่กับปริมาณ
ของภาระทางไฟฟ้า (load) และค่าเฉล่ียรายวันของแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่น้ันๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด ในการ
ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ันจะติดต้ังในลักษณะเอียงเพ่ือรับแสงอาทิตย์ให้ได้แนวต้ังฉากมากที่สุด โดย
มุมเอียงในการติดต้ังจะมีค่าเท่ากับละติจูดของพ้ืนที่น้ันๆ เช่น ประเทศไทยต้ังอยู่ที่ละติจูด 15-17 องศา จะ
ติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เอียงเป็นมุม 15-17 องศากับแนวราบเช่นเดียวกัน 
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รูปที่ 2.11  ลกัษณะการเช่ือมต่อเซลลแ์สงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ 
 

เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับแปลงไฟฟ้ากระแสตรง ให้เป็นไฟฟ้า

กระแสสลับ ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าคือระบบที่ต้องมีการจ่ายไฟให้กับ
แหล่งที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น หม้อหุงข้าวไฟฟ้า ตู้เย็น โทรทัศน์ พัดลม เป็นต้น การใช้เครื่อง
แปลงกระแสไฟฟ้าช่วยในการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับจะเกิดการสูญเสียพลังงานในข้ันตอน
ของการแปลงกระแสไฟฟ้าอยู่เสมอ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าได้พัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพค่อนข้างสูง ประมาณร้อยละ 90-95 ซึ่งหมายความว่า ในการแปลงกระแสไฟฟ้าอาจมีการ
สูญเสียเกิดขึ้นเพียงร้อยละ 5-10 เท่าน้ัน ในการนําเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าไปใช้งานควรติดต้ังเคร่ือง
แปลงกระแสไฟฟ้าในที่ร่มที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส ความช้ืนไม่เกินร้อยละ 60 มีการระบาย
อากาศได้ดีและไม่มีสัตว์จําพวก หนู หรืองู มาทําให้เกิดความเสียหาย ตัวอย่างของเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 2.12 
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รูปที่ 2.12  ตัวอย่างเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 

 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Photovoltaic Power Generation Project) แบ่ง
ออกเป็น 3 ระบบ คือ 

1) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Standalone system) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพ้ืนที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่
สําคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และเครื่องแปลง
กระแสไฟฟ้าแบบอิสระ ดังรูปที่ 2.13 

 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบบต่อตรงเข้ากับภาระทางไฟฟ้า ระบบน้ีเป็น
แบบที่ง่ายที่สุดไม่มีความซับซ้อน ระบบน้ีใช้ได้เฉพาะตอนมีแสงอาทิตย์และใช้เฉพาะกับอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ
กระแสตรงเท่าน้ัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นระบบเล็กๆ เช่น ระบบสูบนํ้า หรือใช้กับหลอดไฟ หรือพัดลมเครื่อง
เล็กๆ เป็นต้น  

 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบบใช้แบตเตอรี่ ระบบน้ีสามารถเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าไว้ใช้ในตอนกลางคืนได้ อย่างไรก็ตามในปัจจุบันระบบแบบน้ีได้เลิกใช้ไปแล้วเน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ที่
คอยควบคุมการประจุไฟฟ้าลงแบตเตอรี่ ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพเร็ว 

 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบบมีอุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้า เป็นระบบที่
พัฒนาโดยมีอุปกรณ์สําหรับการควบคุมการประจุไฟฟ้าลงในแบตเตอรี่เพ่ือให้เป็นไปตามขนาดหรือ
ความสามารถในการรับการประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ซึ่งช่วยทําให้อายุการใช้ของแบตเตอร่ียาวนานขึ้น 
ระบบน้ีปัจจุบันยังพอมีใช้อยู่บ้าง เช่น สถานีประจุไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ (Battery Charging Station) 

 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบบใช้กับภาระไฟฟ้าที่เป็นกระแสสลับ ระบบน้ี
จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะต้องใช้เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพ่ือนําไปใช้กับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นแบบ
กระแสสลับ ในขณะเดียวกันก็ยังใช้กับภาระทางไฟฟ้าที่เป็นแบบกระแสตรงได้ด้วย ระบบน้ีนิยมใช้ในพ้ืนที่
ห่างไกลท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าและเป็นระบบที่ไม่ใหญ่มากนัก เช่น ระบบบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Solar home system) เป็นต้น 

 ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระแบบมีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลายแหล่ง หรือเรียกว่า 
แบบผสมผสาน (Hybrid system) ระบบน้ีนอกจากใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าแล้ว ยังมี
แหล่งผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ มาช่วยเสริมความม่ันคงให้กับระบบ เช่น การใช้เครื่องยนต์ดีเซล การใช้กังหันลม 
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เป็นต้น จึงทําให้ระบบน้ีค่อนข้างเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามระบบน้ีจะมีความซับซ้อน
เชิงเทคนิคมากกว่าระบบอ่ืน 

2) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย (PV Grid 
connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้าผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เข้า
สู่ระบบสายส่งไฟฟ้า/ระบบจําหน่ายไฟฟ้า (National Grid) โดยตรง อุปกรณ์ระบบที่สําคัญประกอบด้วย
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.14 มีหลักการ
ทํางานแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงเวลากลางวันเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้
โดยตรง โดยผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า และหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินจะจ่ายเข้าระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า ในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ กระแสไฟฟ้าจากระบบจําหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่
โหลดโดยตรง ดังน้ัน ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่ายจะเป็นการใช้งาน
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีระบบจําหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง  

3) การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เป็น
ระบบผลิตไฟฟ้าที่ออกแบบสําหรับทํางานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับ
พลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังนํ้า เป็นต้น โดย
รูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ 

 

สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ .ทับสะแก              
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจําหน่าย         
(PV Grid connected system) ผ่านเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้า/ระบบจําหน่าย
ไฟฟ้า 
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รูปที่ 2.13   ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Standalone system) แบบต่างๆ 

 

รูปที่ 2.14  ผงัระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบเช่ือมต่อกับระบบสายส่ง 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการทํางานในแต่ละพ้ืนที่ต่างกัน และ

มีความสําคัญในการพิจารณานําไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการนําไปคํานวณระบบหรือคํานวณจํานวน
แผงแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละพ้ืนที่ มีดังน้ี 

 

PV Array Load 
Grid 

Inverter 

Utility Grid 
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1) ความเข้มของแสงอาทิตย์  
ความสว่างของแสงอาทิตย์ ย่ิงแสงอาทิตย์ตกลงบนแผงมาก จะย่ิงผลิตไฟฟ้าได้มาก

ขึ้น หากมีร่มเงามาบังแผงแม้เพียง 1 เซลล์ ไฟฟ้าที่ผลิตได้อาจลดลงเหลือแค่ครึ่งหรือตํ่ากว่า  กระแสไฟฟ้า 
(Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสท่ีได้
จากเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสง
มากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็นมาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอด
โปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวัดที่ระดับนํ้าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตย์ต้ังฉากกับพ้ืนโลก ซึ่งความเข้มของ
แสงจะมีค่าเท่ากับ 1,000 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้าแสงอาทิตย์
ทํามุม 60 องศากับพ้ืนโลก ความเข้มของแสงจะมีค่าประมาณ 750 วัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ  
AM 2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์น้ันจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง 

2) อุณหภูมิ  
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทํางานได้ดีในสภาพเย็น หากเซลล์แสงอาทิตย์ร้อนจะผลิตไฟฟ้า

ได้น้อย ปริมาณกระแสไฟฟ้า (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า 
(โวลต์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพ่ิมขึ้นจะทําให้แรงดันไฟฟ้าลดลงร้อย
ละ 0.5 และในกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่ใช้กําหนดประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เช่นที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส กําหนดไว้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open 
Circuit Voltage หรือ VOC) ที่ 21 โวลต์ หมายความว่าแรงดันไฟฟ้าที่จะได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อ
ยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเท่ากับ 21 โวลต์ ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 
องศาเซลเซียส เช่น อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส จะทําให้แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงร้อย
ละ 2.5 (0.5% x 5 องศาเซลเซียส) น่ันคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ VOC จะลดลง 0.525 โวลต์ (21 
โวลต์ x 2.5%) เหลือเพียง 20.475 โวลต์ (21 โวลต์ – 0.525 โวลต์) สรุปได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีผลทําให้กําลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงด้วย 

3) ทิศทางการวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
การวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้หันไปทางด้านดวงอาทิตย์ เพ่ือให้ผลิตไฟฟ้าได้มาก

ที่สุด รวมทั้งขนาดพ้ืนที่ของแผง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ย่ิงมีขนาดใหญ่ จะย่ิงผลิตไฟฟ้าได้มากย่ิงขึ้น 
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย จากข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงาน

แสงอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมสําหรับประเทศไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงให้เห็นว่า พ้ืนที่ของโครงการมี
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายเดือน 17.67 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน หรือ 4.91 กิโลวัตต์ช่ัวโมง/
ตารางเมตร/วัน ดังตารางที่ 2.1 โดยแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย แสดงดังรูปที่ 
2.15 
 

 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                                                                                                                                                                                                                        บทที่ 2 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                                            รายละเอียดโครงการ 

 บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                           20 
                                                                 

 

ตารางที่ 2.1 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณพื้นที่โครงการฯ และบริเวณใกล้เคียงเฉลี่ยรายเดือน (หน่วย: เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน)  
 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย 
อ.ทับสะแก 17.72 19.26 20.60 21.12 20.04 18.05 18.08 18.05 16.54 16.47 16.49 16.21 17.99 

ต.อ่างทอง 17.99 18.99 20.32 21.13 19.56 18.73 17.4 18.73 15.89 16.36 15.61 16.22 17.77 

ต.นาหูกวาง 17.64 19.49 20.53 20.92 19.37 19.20 16.75 19.20 15.56 16.33 15.40 16.13 17.67 

ต.แสงอรุณ 17.87 19.27 20.27 21.11 20.04 18.97 16.86 18.97 15.67 16.52 15.28 16.30 18.03 

ต.ทับสะแก 17.72 19.08 20.32 21.12 20.04 18.03 17.44 18.03 16.08 16.47 15.72 16.21 17.99 

ต.เขาล้าน 17.89 18.99 20.32 20.90 19.50 18.10 17.4 18.10 15.89 16.33 15.61 16.18 17.77 

ต.ห้วยยาง 17.85 19.47 20.84 21.12 20.08 18.88 16.62 18.88 15.33 16.33 15.60 16.17 17.96 
 

ที่มา: ข้อมูลแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมสําหรับประเทศไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  
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รูปที่ 2.15  แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่โครงการ 
 
 

ที่ต้ังโครงการ 
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ระบบส่งไฟฟ้า 
สําหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ จะเช่ือมโยงกับระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดแรงดัน 22 กิโลโวลต์
ที่พาดผ่านตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งจะประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,200 กิโลโวลต์
แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 5 ชุด และ หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 160 กิโลโวลต์
แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 1 ชุด และ หม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งจะก่อสร้างสายส่ง 22 
กิโลโวลต์ เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างหม้อแปลงแต่ละตัวมารวมที่จุดเช่ือมต่อของ กฟภ. 
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รูปที่ 2.16  รูปแบบการเช่ือมต่อระบบจําหน่าย 
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2.3 การจัดวางผังบริเวณก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
แผนผังการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 4 ชนิด และขอบเขตการดําเนินโครงการ แสดงดังรูปที่ 
2.17 โดยที่ หมายเลขสัญลักษณ์ต่างๆ ใช้แทนความหมาย ดังน้ี 
 
1. ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์  
 (Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: CI(G)S)   จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
2. ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si)     จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
3. ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน  
 (Micro Crystalline Amorphous Silicon: μc/a-Si)  จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
4. ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si)   จํานวน 2 เมกะวัตต์ (2 MWAC) 
5. Control Building 
6. เสาธง 
7. ที่จอดรถ 
8. ตําแหน่งป้ายทางเข้าโครงการ 
9. บ่อนํ้า 
10. ป้อมยาม 
11. Workshop Building 
12. Pump House 
13. Groundwater Storage Tank 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.17  แผนผังและขอบเขตการดําเนินโครงการ 
 

ขอบเขตการดําเนนิโครงการ 

ระบบสายส่ง 22 กิโลโวลต์ 
ของ กฟภ. 
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2.4 องค์ประกอบของโครงการ 
โครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้าผ่านเคร่ืองแปลง

กระแสไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ และส่งกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง อุปกรณ์
ระบบที่สําคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ดังรูปที่ 2.18 

 

 
 

รูปที่ 2.18   องค์ประกอบของโครงการ 
 
สําหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการ

ติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ที่ติดต้ังมีรายละเอียดดังน้ี 
2.4.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) 

    แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในโครงการมี 4 ชนิด กําลังการผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ (5 MWAC) 
ดังน้ี   
        1) ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si)   จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 

2) ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si)  จํานวน 2 เมกะวัตต์ (2 MWAC) 
3) ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน  

(Micro Crystalline Amorphous Silicon: μc/a-Si)  จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC) 
4) ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์  

(Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: CI(G)S)  จํานวน 1 เมกะวัตต์ (1 MWAC)   
 

โดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอน จะติดต้ังบนดินแบบหมุนตามดวงอาทิตย์ดังรูปที่ 2.19 
ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน และชนิด      
คอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์ จะติดต้ังบนดินแบบคงที่ แสดงดังรูปที่ 2.20 
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รูปที่ 2.19 รูปแบบการติดต้ังเซลลแ์สงอาทติย์แบบหมุนตามดวงอาทิตย์ 
 

 
 

รูปที่ 2.20  รูปแบบการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ 
 

2.4.2 เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter/Converter)  
สําหรับโครงการมีกําลังผลิตรวม 5 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ 

3 เฟส แยกเป็น 5 ชุด ชุดละ 1 เมกะวัตต์ ในแต่ละชุดจะประกอบด้วยเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าแบบ 3 
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เฟส ขนาด 0.25 เมกะวัตต์ จํานวน 20 ชุด หรือขนาด 0.50 เมกะวัตต์ จํานวน 10 ชุด มีประสิทธิภาพใน
การแปลงกระแสไฟฟ้าไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 96 พร้อมระบบควบคุม  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2.21  ตัวอย่างแสดงการติดต้ังเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 
 

2.4.3 ระบบควบคุมและเก็บข้อมูล (System Controller and Data Acquisition) ทําหน้าที่
ควบคุมการทํางานของเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า เพ่ือให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่าสม่ําเสมอ โดยระบบ
เก็บข้อมูลและประมวลผลจะจัดเก็บข้อมูลไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดทุกช่วงเวลา 

 

2.4.4 ระบบจําหน่ายไฟฟ้า 
ระบบจําหน่ายไฟฟ้าของโครงการประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) และ 

สวิทช์เกียร์ (Switch Gear) จะทําหน้าที่เพ่ิมแรงดันให้มากพอสําหรับจ่ายเข้าระบบส่งของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค (กฟภ.) ขนาดแรงดัน 22 kV ที่พาดผ่านตามแนวทางหลวงหมายเลข 4 ซึ่งจะประกอบด้วยหม้อ
แปลงไฟฟ้าขนาด 1,200 กิโลโวลต์แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 5 ชุด และ หม้อ
แปลงไฟฟ้า ขนาด 160 กิโลโวลต์แอมแปร์ 22 กิโลโวลต์/380 โวลต์ 3 เฟส จํานวน 1 ชุด 

 

2.4.5 ระบบป้องกันที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยที่เชื่อมต่อกับระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ระบบป้องกันที่ใช้ควบคุมความปลอดภัยที่เช่ือมต่อกับระบบส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่

ใช้ในโครงการจะเป็นไปตามระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อกําหนดการเช่ือมต่อระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า พ.ศ. 2551 โดยเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจะต้องมีหน้าที่การทํางานขั้นตํ่า ดังน้ี 

1. ป้องกันแรงดันตํ่า/ป้องกันแรงดันเกิน (27/59) 
2. ป้องกันกระแสเกินด้านเฟสกราวด์ (50/51 50N/51N) 
3. ป้องกันความถ่ีตํ่า/ป้องกันความถ่ีเกิน (81) 
4. ซิงโครไนซ์ (25) 
5. ป้องกันการจ่ายไฟแบบแยกตัวอิสระ (Anti-islanding protection) เป็นไปตาม

มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของระหว่างประเทศ (International 
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Electrotechnical Commission: IEC) IEC 61727 และ IEC 62116 หรือที่ กฟภ. 
ยอมรับ 

6. ถ้าขนาดเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้ารวมมากกว่า 2 เมกะวัตต์ หรือขนาดหม้อแปลงเคร่ือง
หน่ึงเคร่ืองใดมากกว่า 2 เมกะโวลต์แอมแปร์ ต้องติดต้ังระบบป้องกันทางด้านแรงดัน 
22 หรือ 33 กิโลโวลต์ และสวิตช์ตัดโหลดชนิดที่สามารถสั่งการควบคุมจากระยะไกลได้ 

 

2.5 ระบบน้ําใช ้
ระบบนํ้าใช้โครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ ระยะก่อสร้าง และระยะดําเนินการ ดังน้ี 
ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้าง โครงการจะติดต้ังแทงค์นํ้าและนํานํ้ามาจากนอกพื้นที่โครงการเพ่ือไม่ให้ส่งผล

กระทบต่อการใช้นํ้าของชุมชนใกล้เคียง ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต้ังระบบนํ้าใช้
และจัดหาปริมาณนํ้าให้เพียงพอสําหรับกิจกรรมการก่อสร้าง และการบริโภคและอุปโภคของคนงาน ซึ่ง
ปริมาณนํ้าใช้ในช่วงน้ีเฉลี่ยประมาณ 1,000 ลิตรต่อวัน (คนงาน 100 คน) 

ระยะดําเนินการ 
โครงการมีการติดต้ังระบบนํ้าและจัดหาปริมาณนํ้าใช้ให้เพียงพอสําหรับการบริโภคและอุปโภคของ

พนักงานในช่วงระยะดําเนินโครงการ ซึ่งใช้นํ้าเฉล่ียประมาณ 100 ลิตรต่อวัน (คนงาน 10 คน) และ
กิจกรรมในการทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะดําเนินการปีละ 1 ครั้ง ซึ่งใช้นํ้าประมาณ 
100,000 ลิตรต่อปี (100 ลูกบาศก์เมตรต่อปี) โดยการติดต้ังแทงค์นํ้าและขุดเจาะนํ้าจากบ่อนํ้าบาดาล
ภายในโครงการ 

 

2.6 ระบบการจัดการ การใชน้้ําของโครงการ 
ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียติดต้ังกับที่ 

(onsite treatment systems) เพ่ือรองรับการใช้นํ้าจากกิจกรรมการก่อสร้าง การบริโภคและอุปโภคของ
คนงาน  

ระยะดําเนินการ 
โครงการมีการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียติดต้ังกับที่ (onsite treatment systems) ในโครงการเพ่ือ

รองรับการบริโภคและอุปโภคของพนักงาน ส่วนการใช้นํ้าของโครงการสําหรับการทําความสะอาดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ เน่ืองจากโดยปกติทั่วไปในอากาศประกอบด้วยฝุ่นละอองและสิ่งปนเป้ือนต่างๆ ซึ่ง
อาจจะปกคลุมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงใบไม้ มูลนก เป็นต้น ซึ่งช้ันของฝุ่นละอองและสิ่งที่ปกคลุม
ผิวหน้าแผงเซลล์จะลดปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทําให้การเปล่ียน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลง ดังน้ันจึงต้องทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดย
การเช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบนํ้าหมาดๆ หรือล้างด้วยนํ้าสะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด ทั้งน้ีไม่มีการใช้นํ้ายา
หรือสารเคมีใดๆ ทําความสะอาด ซึ่งนํ้าจากการทําความสะอาดแผงนี้จะซึมไหลลงสู่ช้ันดิน  

 

2.7 การจัดการของเสียทั่วไปและของเสียอันตราย 
ระยะก่อสร้าง 
กากของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงระยะก่อสร้างโครงการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ขยะมูลฝอย

จากกิจกรรมก่อสร้าง และ 2) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน  
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1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษไม้ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม เศษ
พลาสติก กระดาษ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณ 1-5 ตัน โดยโครงการกําหนดให้ทางบริษัท
ผู้รับเหมารวบรวมขยะมูลฝอยในส่วนน้ี และติดต่อให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกําจัด
ต่อไป 

2) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก 
กระดาษ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน (อัตราการเกิดขยะที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) โดย
โครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะพร้อมฝาปิดเพ่ือรวบรวม และนําไปกําจัดตามหลัก
สุขาภิบาลต่อไป 

ระยะดําเนินการ 
ขยะมูลฝอยในระยะดําเนินการมีปริมาณน้อยเนื่องจากมีผู้ปฏิบัติงานประจําอยู่ที่โรงไฟฟ้าน้ี 

ประมาณ 10 คน ซึ่งขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยจะมี
ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อวัน (อัตราการเกิดขยะที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) ขยะมูลฝอยน้ีจะถูกรวบรวม
และนําไปกําจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลนาหูกวาง หรือนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลโดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ทั้งน้ีการดําเนินโครงการน้ีไม่มีการใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีที่มีส่วนประกอบของเสียอันตราย 
จึงไม่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้น  

 

2.8 ระบบพลงังาน 
โครงการน้ีจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้ในช่วงระยะ

ก่อสร้างและช่วงดําเนินการ 
 

2.9 ระบบการติดต่อสื่อสาร 
ตําบลนาหูกวาง ในพ้ืนที่ตําบลนาหูกวางมีโทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง มีอินเตอร์เน็ต 1 แห่งที่

หมู่บ้านสิบเอ็ดเจ้า และมีที่อ่านหนังสือพิมพ์ทุกหมู่บ้าน 
ระบบการติดต่อสื่อสารในโครงการจะใช้ผ่านโทรศัพท์มือถือหรือวิทยุสื่อสารทั้งช่วงระยะก่อสร้าง

และช่วงดําเนินการ 
 

2.10 จํานวนคนงานและเจ้าหน้าที่ 
ระยะก่อสร้าง  
คนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประมาณ 100 คน  
ระยะดําเนินการ  
คนงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประมาณ 10 คน 
 

2.11 ระบบป้องกันอัคคีภัยและเหตุฉุกเฉิน 
ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้างโครงการ มีมาตรการป้องกันอัคคีภัยจากการก่อสร้างโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

และระบบสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง โดยกําหนดให้ 
- ผู้รับเหมาต้องจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 
- ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าพ้ืนที่ก่อสร้างก่อนได้รับอนุญาต  
- จัดอบรมให้ความรู้และตักเตือนคนงานก่อสร้างให้ระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย  
- จัดให้มีถังดับเพลิงประจําในพ้ืนที่ก่อสร้าง 
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- จัดให้มีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับแยกจัดเก็บวัสดุที่อาจทําให้เกิดอัคคีภัย/ไวไฟออกจากบริเวณที่มี
การเช่ือมเหล็ก/ประกายไฟ และติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นอย่างชัดเจนในบริเวณพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด
อัคคีภัย เป็นต้น 

นอกจากน้ีในกรณีเกิดอัคคีภัยขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการท่ีอยู่ใกล้เคียงได้ เช่น 
สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  

ในกรณีเกิดอัคคีภัยสามารถขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงได้ ดังน้ี  
- สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เบอร์โทรศัพท์             

0 3260 4570-2 
- แจ้งเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ เบอร์โทรศัพท์ 199  
- เทศบาลตําบลทับสะแก เบอร์โทรศัพท์ 0 3267 1011 ซึ่งมีรถดับเพลิง จํานวน 2 คัน 

รถบรรทุกนํ้า จํานวน 2 คัน  
จากมาตรการป้องกันที่มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดน้ีจะทําให้โอกาสการเกิดอัคคีภัยมี

น้อยลง และโครงการจะติดต้ังระบบสัญญาณเตือนเมื่อเกิดอัคคีภัย รวมทั้งมีอุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น  
ระยะดําเนินการ 
อุปกรณ์ที่สําคัญอยู่ในอาคารซึ่งเป็นระบบปิด มีระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนเมื่อ

เกิดอัคคีภัย รวมทั้งมีอุปกรณ์ดับเพลิงเบ้ืองต้น  
 

2.12 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระยะก่อสร้าง ดําเนินการโดย 
1) การพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโครงการโดยพิจารณาการจัดการด้านความปลอดภัยในสัญญา

ว่าจ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยระบุครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยคนงานที่ปฏิบัติงานในโครงการ  

2) ผู้รับเหมาต้องจัดหา ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่
เหมาะสมกับสภาพการทํางานให้เพียงพอกับจํานวนผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ ซึ่งได้แก่หมวกนิรภัย 
รองเท้านิรภัย  แว่นตานิรภัย ถุงมือ เข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ลดเสียง เป็นต้น 

3) จัดทําป้ายเตือนหรือโปสเตอร์เพ่ือการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณท่ีจําเป็น เช่น "เขต
ก่อสร้าง"  "ลดความเร็วรถยนต์"   "เขตสวมหมวกนิรภัย"  เป็นต้น 

4) จัดให้มีอุปกรณ์สําหรับปฐมพยาบาล  รวมท้ังเตรียมรถสําหรับจัดส่งผู้บาดเจ็บให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 

5) ให้พนักงานที่เก่ียวข้องต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
ระยะดําเนินการ ดําเนินการโดย 
ทางโครงการจะจัดให้มีมาตรการทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโครงการ สรุปได้

ดังน้ี 
1) ทําการฝึกอบรมพนักงานใหม่เพ่ือให้เข้าใจถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องทางด้านอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย และมีการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจําปีแก่พนักงานทุกคน 
2) จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานในระบบต่างๆ 
3) มีการตรวจสุขภาพพนักงานที่เข้าใหม่และตรวจสุขภาพประจําปีแก่พนักงานทุกคน 
4) จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิด

อันตรายทางกายภาพและอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุ 
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2.13 ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์และการลงทุน 
โครงการได้ทําการทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสมในการพิจารณาความเหมาะสม

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยพิจารณา
ความเหมาะสมโครงการฯ จากอัตราต้นทุนการผลิตเฉล่ีย (Levelized Production Cost) มูลค่าปัจจุบัน
ของผลประโยชน์สุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนการลงทุนของโครงการ (Inter Rate of 
Return) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 

สมมุติฐานในการพิจารณา 
ในการศึกษาความเหมาะสมโครงการทางเศรษฐศาสตร์และการเงินสําหรับโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีสมมุติฐานในการพิจารณา ดังน้ี 
1. กําลังผลิตไฟฟ้าสุทธิ    5  เมกะวัตต์ 
2. พลังงานไฟฟ้าสุทธิ    7.884  กิกะวัตต์-ช่ัวโมงต่อปี 
3. อัตราเดินเคร่ืองเฉลี่ย (Average Plant Factor)  18  % 
4. อายุโครงการ     25  ปี 
5. กําหนดจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์   5 ธันวาคม 2557 
6. ราคาโครงการ     631.48 ล้านบาท 
7. ค่าดําเนินงานและบํารุงรักษา   1.58  ล้านบาทต่อปี 
8. ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้า    25.26  ล้านบาทต่อปี 
9. อัตราส่วนลด (เท่ากับ WACC ของ กฟผ. ปี 2554) 7.29 % 
10.อัตราแลกเปลี่ยน    31  บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ 
11.เงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (Energy Fund)   
  ระหว่างก่อสร้าง            50,000 บาทต่อเมกะวัตต์ติดต้ังต่อปี 
  ระหว่างดําเนินการผลิต   0.01  บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
12.ราคาขายไฟฟ้า     7.8934 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
13.ส่วนเพ่ิมราคาไฟฟ้า (Adder)   6.50  บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง 
 

การวิเคราะห์กรณีฐาน (Base Case) 
ในการวิเคราะห์กรณีฐาน โดยใช้สมมุติฐานดังกล่าวข้างต้น ผลการวิเคราะห์พบว่า ในกรณีที่

โครงการ ได้รับ Adder ในอัตรา 6.50 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง เป็นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันเดินเคร่ือง
เชิงพาณิชย์ จะทําให้อัตราต้นทุนการผลิตเฉล่ีย (Levelized Production Cost) ตลอดอายุโครงการ 
เท่ากับ 7.43 บาทต่อกิโลวัตต์ช่ัวโมง ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังน้ี 

อัตราต้นทุนเฉลี่ย     7.4299 บาท/กิโลวัตต์ช่ัวโมง 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน    8.17 % 
มูลค่าปัจจุบันผลประโยชน์สุทธิ   36.27  ล้านบาท 
ระยะเวลาคืนทุน     10  ปี 

จากผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการที่มีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดย
โครงการฯ ให้ผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่เหมาะสม 
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การวิเคราะห์ความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 
การวิเคราะห์ความไวของโครงการ เพ่ือพิจารณาผลกระทบที่มีต่อโครงการฯ ในกรณีปัจจัยที่มี

ความสําคัญต่อการดําเนินงานโครงการเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นและลดลง ซึ่งปัจจัยดังกล่าวประกอบด้วย 
1) เงินลงทุนโครงการ:  ศึกษากรณีเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ 10 และ 20 จากเงิน

ลงทุนโครงการกรณีฐาน 
2) อัตราการเดินเคร่ือง (Plant Factor) : ศึกษากรณีอัตราการเดินเคร่ืองเปลี่ยนแปลงดังน้ี 

• อัตราการเดินเคร่ือง ร้อยละ 21.6 
• อัตราการเดินเคร่ือง ร้อยละ 19.8 
• อัตราการเดินเคร่ือง ร้อยละ 16.2 
• อัตราการเดินเคร่ือง ร้อยละ 14.4 

จากผลการวิเคราะห์ความไวของโครงการ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิตและอัตรา
ผลตอบแทนมากที่สุดคือ อัตราเดินเคร่ืองและเงินลงทุนโครงการ ตามลําดับ ด้วยผลการวิเคราะห์ความไว
ของโครงการ ตามตารางที่ 2.2 

 

ตารางที่ 2.2  การวิเคราะห์ความไวของโครงการ 

Description 
Levelized 

Production Cost 
(THB/kWh) 

Project 
IRR 
(%) 

Project NPV 
(Million 
Baht) 

Payback 
Period 
(Years) 

1. Base Case (Plant Factor 18%) 7.4299 8.17 36.27 10 
2. Sensitivity Analysis     
  2.1 Investment Cost Changed     
       Investment Cost+20% 8.8981 5.65 (-78.61) 12 
       Investment Cost+10% 8.1640 6.81 (-12.17) 11 
       Investment Cost-20% 5.9617 11.70 151.15 9 
       Investment Cost-10% 6.6958 9.77 93.71 10 
  2.2 Plant Factor Changed     
       Plant Factor 21.6% 6.1932 11.05 159.64 9 
       Plant Factor 19.8% 6.7553 9.63 97.95 10 
       Plant Factor 16.2% 8.2543 6.66 (-25.42) 11 
       Plant Factor 14.4% 9.2848 5.09 (-87.10) 13 
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บทท่ี 3 

สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 
 

การสํารวจศึกษาสภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบันของโครงการส่วนใหญ่จะเป็นการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
จากรายงานการศึกษาและจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง อีกส่วนหนึ่งเป็นการสํารวจภาคสนามในพ้ืนที่โครงการ
และพ้ืนที่ใกล้เคียงรอบโครงการ เพ่ืออธิบายสถานภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสภาพปัจจุบันและใน
ระยะที่ผ่านมา พ้ืนที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมพ้ืนที่ในรัศมี 5 กิโลเมตรโดยรอบที่ต้ังโครงการ อย่างไรก็
ตาม การศึกษาในบางหัวข้อมีความจําเป็นในการขยายขอบเขตการบรรยายในวงกว้างถึงระดับพ้ืนที่ทั้ง
อําเภอทับสะแกหรือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือให้การศึกษามีความสมบูรณ์ครบถ้วนและสอดคล้องกับ
สภาพข้อเท็จจริง รวมทั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นต่อไป 

 
3.1 ทรัพยากรกายภาพ 

3.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีลักษณะภูมิประเทศที่มีภูเขาสูงชันทางด้านทิศตะวันตกซึ่งเป็น

แนวเทือกเขาตะนาวศรี ยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ของพ้ืนที่จังหวัด ก้ันเขตแดนประเทศไทยกับประเทศ
สาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพเมียนมาร์ มีความลาดเอียงไปทางทิศตะวันออกสู่ชายฝ่ังทะเล ความสูง
ของพ้ืนที่สูงสุดอยู่บริเวณเขาหลวง ตําบลห้วยยาง อําเภอทับสะแก มีความสูง 1,253 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ความสูงโดยเฉลี่ยของเทือกเขาทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 750 เมตร จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง ระดับความสูงของพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลแถบชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกมี
ความสูงเฉลี่ย 1–5 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง (ที่มา: ระบบฐานข้อมูลพลังงานของประเทศ 
http://www.thaienergydata.in.th) นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่เป็นภูเขาสูงอยู่ทั่วไปอีกหลายแห่ง ทั้งบริเวณ
ตอนกลางและบริเวณชายฝั่งทะเลได้แก่ เทือกเขาสามร้อยยอด อําเภอสามร้อยยอดและอําเภอกุยบุรี ซึ่ง
จากความลาดชันที่สูงตลอดแนวของจังหวัดทําให้เกิด ลําห้วย และคลองหลายแห่ง ได้แก่ แม่นํ้าปราณบุรี 
แม่นํ้ากุยบุรี คลองบางสะพาน คลองบางนางรม คลองกรูด และในทะเลอ่าวไทยใกล้ชายฝั่งมีเกาะแก่ง รวม 
21 แห่ง (ที่มา: สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554) 

อําเภอทับสะแกมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจากตะวันตกซึ่งเป็นแนว
เทือกเขาตะนาวศรีจรดทะเลอ่าวไทยทางทิศตะวันออกตลอดพ้ืนที่แนวอําเภอ ซึ่งมีเทือกเขาใหญ่ คือ 
เทือกเขาตะนาวศรีประกอบกับสลับหุบเขา มีคลองและลําห้วยหลายสายไหลผ่านจากทิศตะวันตกสู่ทิศ
ตะวันออก เช่น คลองทับสะแก คลองจะกระ คลองอ่างทอง และคลองไข่เน่า เป็นต้น  

สมรรถนะดินเป็นดินลึก ลึกปานกลาง และปานกลางถึงต้ืนสลับกระจายทั่วไปตามสภาพ
พ้ืนที่ โดยส่วนมากเป็นดินทรายและดินร่วนปนทราย มีการระบายนํ้ารวมถึงการซึมซับนํ้าได้ดี เหมาะ
สําหรับการปลูกพืชไร่ 

ตําบลนาหูกวางเป็นพ้ืนที่ลาดเอียงจากทางด้านทิศตะวันตกบริเวณเทือกเขาตะนาวศรี ไป
ทางทิศตะวันออกสู่ฝั่งอ่าวไทย พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินปนทรายและดินเหนียวปนทราย มีลําคลอง
ที่สําคัญ 2 สาย ได้แก่ คลองทับสะแก ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ปัจจุบันปริมาณนํ้ามีน้อย และคลอง
จะกระ  
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ในส่วนบริเวณพ้ืนที่โดยรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรน้ันพบสถานที่สําคัญ คือ วัดห้วย
ลึก โรงเรียนบ้านห้วยลึก องค์การบริหารส่วนตําบลนาหูกวาง โรงพยาบาลทับสะแก บ้านพักอาศัย ร้านค้า 
สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่มีลักษณะเป็นที่ราบสวนมะพร้าว เมื่อพิจารณาสภาพภูมิประเทศรอบ
นอกเขตรัศมีศึกษา พบว่าพ้ืนที่ถัดจากโครงการไปทางทิศตะวันตกเป็นที่ลาดเอียงพบเนินเขา พ้ืนที่ถัดจาก
โครงการไปทางด้านทิศตะวันออกเป็นพ้ืนที่ราบลาดเอียงลงสู่ทะเลบริเวณหาดแหลมกุ่ม 

 

3.1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
ลักษณะอากาศ ตามข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเมืองประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2553 

พบว่า ลักษณะอากาศของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ภายใต้อิทธิพลของมรสุมที่พัดประจําฤดูกาล 2 ชนิด 
คือ  

1) ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านมหาสมุทรอินเดีย 
จึงพาเอาไอนํ้าและความชุ่มช้ืนมาสู่ประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคมทําให้มี
ฝนตกชุกทั่วไป  

2) ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหรือฤดูหนาว เป็นลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็น
ลมเย็นและแห้งจากประเทศจีนพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 
ทําให้จังหวัดน้ีมีอากาศเย็นลงและมีฝนต่อเน่ืองในระยะหนึ่งช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน ลักษณะ
อากาศในแต่ละฤดูกาลจึงไม่แตกต่างกันมากนัก แต่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ฤดูกาลดังน้ี 

ฤดูร้อน  
เริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อย่างไรก็ตามจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์อยู่ใกล้ทะเลจึงไม่ร้อนมากนัก เพราะได้รับกระแสลมและไอน้ําทําให้อากาศคลายความ
ร้อนลงไปมาก 

ฤดูฝน  
เริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและยังมีร่องความกดอากาศตํ่าพาดผ่านภาคใต้เป็นระยะๆ ในช่วง
เดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นระยะแรกที่ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศ
ไทยทาํให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จะยังคงมีฝนชุกต่อเน่ืองจนถึงเดือนธันวาคม 

ฤดูหนาว  
เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ     

พัดปกคลุมประเทศไทย ทําให้อุณหภูมิลดลงทั่วไปและมีอากาศหนาวเย็นเป็นครั้งคราว โดยอุณหภูมิจะ
ลดลงตํ่าสุดในเดือนธันวาคมและมกราคม แต่เน่ืองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ด้านชายฝ่ังตะวันออก
ของภาคใต้อุณหภูมิจึงลดลงเพียงเล็กน้อย และตามชายฝั่งจะมีฝนตกทั่วไป  

อุณหภูมิ เน่ืองจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตมรสุมร้อนช้ืนอากาศโดยทั่วไปไม่ร้อน
ไม่หนาวจนเกินไป ความช้ืนเฉล่ียอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงเน่ืองจากอยู่ใกล้ทะเล อุณหภูมิระหว่างฤดูกาล
และกลางวันกลางคืนจึงไม่แตกต่างกันมากนัก อุณหภูมิโดยเฉลี่ยในฤดูร้อนจึงไม่สูงมากและอากาศไม่ร้อน
จัด ส่วนฤดูหนาวจะมีอากาศเย็นได้บางครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2554 อุณหภูมิตํ่าสุด 23.88 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิสูงสุดที่ 35.45 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 29.66 องศาเซลเซียส (ที่มา:  
แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557 – 2560) 

ปริมาณน้ําฝน ในปี พ.ศ. 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณนํ้าฝน 901.5 มิลลิเมตร
โดยมีปริมาณนํ้าฝนเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ที่ปริมาณนํ้าฝน 722.8 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณนํ้าฝนสูงสุดที่ 
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224.7 มิลลิเมตร/วัน จํานวนวันที่ฝนตกเท่ากับ 132 วัน โดยจํานวนวันที่ฝนตกเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553 ที่ 
105 วัน 

คุณภาพอากาศ ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ส่งผลให้
ไม่มีข้อมูลในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ สําหรับสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติที่ใกล้ที่สุดสําหรับการอ้างอิง
อยู่ห่างจากโครงการ 190 กิโลเมตร โดยต้ังอยู่ที่บริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ดังรูปที่ 3.1 และผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกรมควบคุมมลพิษที่
รายงาน ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 แสดงดังตารางที่ 3.1 พบว่าคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.1 สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ ของกรมควบคุมมลพิษ 
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ตารางที่ 3.1   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่สถานีตรวจวัด บริเวณศูนย์วิศวกรรม
การแพทย์ที่ 1 เขตเทศบาลเมืองราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  

                                 สถานท่ี/ปีพ.ศ. 
คุณภาพอากาศที่ตรวจวัด 

บริเวณศูนย์วิศวกรรมการแพทย์ท่ี 1 ค่า*
มาตรฐาน 2552 2553 2554 2555 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

300 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 

ค่าสูงสุด 65 58 43 40 
ค่าตํ่าสุด 0 0 0 0 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 0/8,236 0/8,247 0/7,291 0/7,827 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 2 4 5 3 40 
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

170 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 

ค่าสูงสุด 56 49 54 56 
ค่าตํ่าสุด 0 0 0 0 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 0/8,115 0/8,168 0/7,624 0/7,600 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 8 8 11 7 - 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

30 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) 

ค่าสูงสุด 2.5 2.2 2.1 2.3 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 

0/8,316 0/8,298 0/8,192 0/8,235 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 0.5 0.6 0.6 0.5 - 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

9 
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (ppm) 

ค่าสูงสุด 1.8 1.5 1.6 1.6 
ค่าตํ่าสุด 0.0 0.0 0.0 0.0 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 0/8,678 0/8,655 0/8,560 0/8,539 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 0.5 0.6 0.6 0.5 - 
ก๊าซโอโซน (O3) 

100 
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppb) 

ค่าสูงสุด 111 140 117 136 
ค่าตํ่าสุด 0 0 0 0 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 

13/8,217 14/8,209 15/8,169 18/7,993 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 23 25 27 26 - 
ฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) 

120 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร) 

ค่าสูงสุด 102.6 106.2 104.3 79.0 
ค่าตํ่าสุด 10.0 14.3 8.7 9.4 
จํานวนคร้ังที่เกินมาตรฐาน/ 
จํานวนคร้ังที่ตรวจวัด 

0/345 0/352 0/353 0/338 

ค่าเฉลี่ย 1 ปี 36.9 44.0 40.6 31.2 50 
ท่ีมา: ส่วนแผนงานและประมวลผล สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ (มกราคม พ.ศ. 2556) 
* ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10, 24, 28, 33 
และ 36 
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3.1.3 ระดับเสียง 
การศึกษาได้ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเพ่ือใช้ในการอ้างอิงเมื่อมีการดําเนินโครงการ 

โดยได้ทําการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณพ้ืนที่
ใกล้โครงการจํานวน 2 สถานี คือ สถานีที่ 1 บ้านนายก อบต.นาหูกวาง และสถานีที่ 2 บ้านผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน ตําบลนาหูกวาง โดยมีระยะทางจากเขตโครงการ 150 เมตร และ 130 เมตร ตามลําดับ เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดังรูปที่ 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.2  จุดตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกล้โครงการ จํานวน 2 สถานี 
 

โครงการได้ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสุงสุด โดยใช้
เครื่อง Sound Level Meter ตามมาตรฐานการตรวจวัด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง และระดับเสียงสุงสุด ณ สถานีที่ 1 บ้านนายก 
อบต.นาหูกวาง และสถานีที่ 2 บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตําบลนาหูกวาง พบว่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ดังตารางที่ 3.2 กล่าวคือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียง
สูงสุด ไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) 
เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 
 
 
 
 

 

ท่ีต้ังโครงการ 
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ตารางที่ 3.2   ผลการตรวจวัดระดับเสียง 24 ช่ัวโมง ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
สถานีท่ี 1 บ้านนายก อบต.นาหูกวาง สถานีท่ี 2 บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตําบลนาหูกวาง 

เวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) 

เวลา 
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย (dB(A)) 

Leq 24 hr Lmax Leq 24 hr Lmax 
10.00 - 11.00 น. 58.1 69.7 10.00 - 11.00 น. 61.2 66.2 
11.00 - 12.00 น. 50.4 65.6 11.00 - 12.00 น. 60.1 63.0 
12.00 - 13.00 น. 52.2 68.3 12.00 - 13.00 น. 59.9 64.7 
13.00 - 14.00 น. 51.5 69.4 13.00 - 14.00 น. 58.5 69.0 
14.00 - 15.00 น. 51.0 71.1 14.00 - 15.00 น. 58.4 68.5 
15.00 - 16.00 น. 49.9 69.4 15.00 - 16.00 น. 59.7 68.4 
16.00 - 17.00 น. 50.7 64.4 16.00 - 17.00 น. 60.5 69.6 
17.00 - 18.00 น. 54.4 69.4 17.00 - 18.00 น. 64.6 68.4 
18.00 - 19.00 น. 56.0 65.1 18.00 - 19.00 น. 55.3 64.4 
19.00 - 20.00 น. 54.2 60.3 19.00 - 20.00 น. 55.0 66.8 
20.00 - 21.00 น. 52.9 61.6 20.00 - 21.00 น. 55.7 67.0 
21.00 - 22.00 น. 52.1 60.0 21.00 - 22.00 น. 54.3 68.3 
22.00 - 23.00 น. 61.2 69.9 22.00 - 23.00 น. 54.6 56.8 
23.00 - 00.00 น. 53.1 64.9 23.00 - 00.00 น. 56.0 58.6 
00.00 - 01.00 น. 54.4 64.5 00.00 - 01.00 น. 56.7 65.0 
01.00 – 02.00 น. 51.4 61.3 01.00 – 02.00 น. 57.2 66.1 
02.00 - 03.00 น. 49.9 60.6 02.00 - 03.00 น. 55.8 67.4 
03.00 - 04.00 น. 49.6 64.8 03.00 - 04.00 น. 56.1 68.9 
04.00 - 05.00 น. 53.1 63.6 04.00 - 05.00 น. 55.8 65.2 
05.00 - 06.00 น. 52.4 63.6 05.00 - 06.00 น. 54.0 67.5 
06.00 - 07.00 น. 52.8 66.9 06.00 - 07.00 น. 54.6 68.3 
07.00 - 08.00 น. 50.7 64.8 07.00 - 08.00 น. 57.8 68.5 
08.00 - 09.00 น. 52.5 59.2 08.00 - 09.00 น. 58.7 67.3 
09.00 - 10.00 น. 51.8 60.8 09.00 - 10.00 น. 60.8 69.0 
ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr      53.9                                  ค่าเฉลี่ย Leq 24 hr      58.5 
ค่าสูงสุด Lmax            71.1 ค่าสูงสุด Lmax            69.6 

ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง    70 ค่ามาตรฐาน 24 ชั่วโมง  70 
ค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด    115 ค่ามาตรฐานเสียงสูงสุด  115 

หมายเหตุ: การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ตรวจวัด
โดย บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จํากัด   
        

3.1.4 แสงสะท้อน 
เซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยปรากฏการณ์ 

Photovoltaic ค่าความเข้มแสงที่ได้ขึ้นกับแสงอาทิตย์ ในการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทางโครงการ
ติดต้ังให้มีความลาดเอียงเพียงพอเพ่ือที่จะให้ได้รับแสงแดดมากที่สุดและให้มีการระบายนํ้าฝนได้อย่าง
รวดเร็ว เพ่ือเป็นการชําระล้างสิ่งสกปรกที่ติดค้างอยู่บนแผงเซลล์ด้วย โดยเลือกมุมความลาดเอียง และ
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ทิศทางของแผงที่ 15 องศา โดยมีทิศทางหันหน้าไปทางทิศใต้ ดังน้ันแสงสะท้อนที่จะเกิดขึ้นจะสะท้อน
กลับไปทางทิศใต้ซึ่งไม่มีบ้านพักหรือสถานที่ที่จะรับการสะท้อนกลับของแสง  

อย่างไรก็ตามในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะมีส่วนของกับ
ดักแสง (Light trapping) เพ่ือให้ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสง (%R) ตํ่าที่สุด จากข้อกําหนดพบว่า
ลักษณะของเซลล์ค่าสัมประสิทธ์ิการสะท้อนแสงมีค่าตํ่าเท่ากับ 14 %R เพราะหลักการทํางานของเซลล์
แสงอาทิตย์ จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้มีการสะท้อนแสงน้อยที่สุด 

ในปัจจุบันมีมาตรฐานควบคุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ มาตรฐาน IEC (International 
Electrotechnical Commission) ซึ่งเป็นมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กําหนดโดยคณะกรรม
มาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอนิกส์ และ มาตรฐาน TIS มาตรฐานเซลล์
แสงอาทิตย์ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียดมาตรฐาน ดังน้ี 

- IEC 61215 สําหรับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกซิลิคอน  
- IEC 61646 สําหรับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง 
- IEC 61730 สําหรับความปลอดภัยจาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
- TIS 1016 มาตรฐานเซลล์แสงอาทิตย์  
สนามบินกองบิน 5 กองพลบินที่ 4 เป็นสนามบินของกองทัพอากาศ ต้ังอยู่ชายทะเล บริเวณ

เขาล้อมหมวก และอ่าวมะนาว อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ต้ังโครงการประมาณ 40 
กิโลเมตร ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องแสงสะท้อนจากโครงการ เน่ืองจากแนวเส้นทางการบินไม่ผ่านพ้ืนที่
โครงการจะมีแนวเส้นทางการบินเลียบชายฝั่งทะเลและออกไปห่างจากฝั่ง ประกอบกับหลักการทํางานของ
เซลล์แสงอาทิตย์จะดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยจะให้มีการสะท้อนแสงน้อย
ที่สุด นอกจากน้ีเน่ืองจากสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่โครงการเป็นสวนมะพร้าว ไม่มีชุมชนอาศัย จึงไม่มีผู้
ได้รับผลกระทบจากแสงสะท้อน 

 

3.1.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
(ก) ธรณีวิทยา 

ลักษณะทางธรณีวิทยาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินตะกอน 
หินดินดาน หินทราย ที่แทรกดันด้วยหินอัคนีพวกหินแกรนิตบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีและบริเวณ
ตอนกลาง มีหินปูนบางแห่งบริเวณด้านทิศเหนือและด้านทิศใต้ รวมท้ังบริเวณชายฝั่งทะเลและพ้ืนที่เกาะ
โดยเฉพาะเขาสามร้อยยอดมีหินปูนครอบคลุมพ้ืนที่มากที่สุด โดยลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นพ้ืนที่ที่มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตกลงสู่ด้านตะวันออกซึ่งเป็นอ่าวไทย และมี
เทือกเขาและภูเขากระจัดกระจายทั่วไป บริเวณเทือกเขาตะนาวศรีมีหินอัคนีชนิดหินแกรนิตเป็นหินฐาน
แกนกลางส่วนใหญ่อยู่ติดกับหินตะกอนยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงเพอร์เมียน บริเวณเชิงขอบเทือกเขาด้าน
ตะวันออก เป็นภูเขาเต้ียและแนวภูเขาโดดที่ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหินปูน นอกน้ันเป็นหินปูนเน้ือโดโลไมต์ 
หินเชิร์ต และหินโดโลไมต์ ส่วนบริเวณที่เป็นหุบเขา ที่ราบ และที่ลุ่ม เป็นตะกอนนํ้าพา และตามบริเวณ
ชายฝ่ังมีการสะสมตัวของตะกอนยุคควอเทอร์นารีพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์รองรับด้วยหินแข็งอายุ
มากกว่า 570 ล้านปี จนถึงตะกอนปัจจุบัน โดยร้อยละ 40 รองรับด้วยหินแข็งจําพวกหินช้ัน และหินแปร 
ร้อยละ 15 เป็นหินอัคนี และร้อยละ 45 เป็นตะกอนปัจจุบัน สามารถจําแนกย่อยเป็นหินช้ันและหินแปร 
12 หน่วยหิน หินอัคนี 3 หน่วยหิน และตะกอนร่วน 7 หน่วยตะกอน 

สําหรับบริเวณที่ต้ังโครงการมีลักษณะทางธรณีวิทยาแบบตะกอนร่วนยุคควอเทอร์นารี (Q) 
ดังรูปที่ 3.3 และคําอธิบายแผนที่ในรูป 3.4 เป็นชนิดตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุพังอยู่กับที่ (Qc) 
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ประกอบด้วย เศษหินของหิน ควอร์ตไซต์ หินทราย หินทรายแป้ง หินแกรนิต ทราย ทรายแป้ง ดินลูกรัง 
และดินเทอราโรซ่า เกิดจากการผุพังของหินเดิม ตะกอนถูกพัดพาไม่ไกลพบตามเชิงเขาหรือขอบแอ่ง 
กระจายโดยทั่วไป ต่อเน่ืองมาจากจังหวัดเพชรบุรีลงมา พบบริเวณบ้านหนองพลับ บ้านหนองแก อําเภอ
หัวหิน บ้านหาดขาม อําเภอกุยบุรี บ้านห้วยทราย อําเภอเมือง และกระจายตัวต่อเน่ืองจนถึงตอนใต้ของ
พ้ืนที่บริเวณบ้านทรายทอง อําเภอบางสะพานน้อย ต่อเน่ืองไปในเขตจังหวัดชุมพร หน่วยตะกอนน้ีใช้เป็น
แหล่งดินถมสําหรับการก่อสร้างได้ดี และเป็นหลักฐานสําหรับแสดงถึงการเกิดแผ่นดินถล่มในอดีตเน่ืองจาก
การปรับตัวสู่สมดุลของธรรมชาติ 

สภาพทางธรณีวิทยา โครงสร้างของดินในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นดินร่วนปนทราย ลึก
ลงไปเป็นดินเหนียวปนทราย บางแห่งเป็นดินปนหิน แร่ธาตุสําคัญได้แก่ แร่ควอทซ์ หินอ่อน ดีบุก ทองคํา 
ลูโคซิน โปแตสเซียม เฟลค์สปาร์ และแร่อ่ืน ๆ ที่พบในเขตอําเภอต่างๆ เช่น อําเภอหัวหิน มีแร่ควอทซ์ หิน
อ่อน แคลไซต์ อําเภอเมืองฯ มีแร่เซอร์กอนลูโคซิน อําเภอปราณบุรี มีหินอ่อน อําเภอทับสะแก มีดีบุก 
อําเภอบางสะพาน มีแร่ทองคํา 
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รูปที่ 3.3   แผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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รูปที่ 3.4 คําอธิบายแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 
 

หินตะกอนและหินแปร 

ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียวสะสมตัวตามร่องน้ําคันดินแม่น้ํา และแอ่งน้ําท่วมถึง 
 
ตะกอนชายฝั่งทะเล โดยอิทธิพลคลื่น ทรายและทรายปนกรวดของหาดสันดอน สันทราย และเนินทราย 
 

ตะกอนเศษหินเชิงเขาและตะกอนผุอยู่กับท่ี กรวด ทราย ทรายแป้ง ศิลาแลง และเศษหิน 
 

ตะกอนตะพักลําน้ํา กรวด ทราย ทรายแป้ง ดินเหนียว และศิลาแลง 
 

หินกรวดมนสีแดง หินทรายสีน้ําตาลแดง แทรกสลับด้วยหินดินดาน และหินโคลน 
 

หินปูน หินปูนเนื้อโดโลไมต์ มีหินเชิร์ตแทรกเป็นก้อนและเป็นชั้น หินโดโลไมต์มีซากฟูซูลินิด หอยแบรคคิโอ
ปอด ปะการัง และไบรโอซัว 
 
หินโคลน หินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินไรโอลิทิคทัฟฟ์ และหินออร์โทควอตไซต์ 
 

หินดินดานสีเทาเข้มถึงดํา หินทราย การคัดขนาดไม่ดี หินโคลนปนกรวดสีเทาเข้ม 
 

หินโคลนปนกรวด หินดินดาน หินทรายแป้ง หินเชิร์ต หินเนื้อภูเขาไฟ หินทรายเนื้อซิลิกาสีเทา เทาเขียวและ
น้ําตาล มีซากหอยแบรคิพอด ไบรโอซัว ปะการัง และไครนอยด์ 
 
หินปูนเนื้อดิน และหินปูนสีเทาและสีชมพู หินปุนเนื้อโดโลไมต์ และหินอ่อน แทรกสลับด้วยหินดินดานเนื้อปูน
ผสม หินดินดานปนทรายมีซากหอยงวงช้าง หอยแบรคิพอด และไทรโลไบต์ 
 
หินควอตไซต์ หินออร์โทควอตไซต์ หินทราย และหินดินดานเนื้อปูน 
 

หินออร์โทไนส์ และหินพาราไนส์ แสดงแนวชั้นและลักษณะรูปตา หินแอมฟิโบไลต์ชีสต์ ควอตซ์ไมกาชีสต์ 
ควอตซ์ไคยาไนต์ชีสต์ ซิลิมาไนต์ไมกาชีสต์ ควอรตไซต์ หินอ่อน หินแคลก์ซิลิเกต หินมิกมาไทต์ และเพคมา
ไทต์ 

หินอัคคนี 

หินไบโอไทต์ฮอร์นเบลนด์แกรนิต มัสโคไวต์แกรนิตผลึกเท่าๆกัน และผลึกเนื้อดอก หินแกรโนไดโอไรต์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

หินอัคนี 
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(ข) แผ่นดินไหว 
แผ่นดินไหว เป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพ้ืนดินอัน

เน่ืองมาจากการปลดปล่อยพลังงานเพ่ือระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันใน
การปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ มีสาเหตุมาจาก 2 สาเหตุใหญ่ สาเหตุแรก เกิดจากการกระทําของ
มนุษย์ ได้แก่ การทดลองระเบิดปรมาณู การกักเก็บนํ้าในเขื่อน และแรงระเบิดจากการทําเหมืองแร่     
เป็นต้น ส่วนสาเหตุที่สองเกิดขึ้นเองจากธรรมชาติ 

กรมทรัพยากรธรณีได้สํารวจรอยเลื่อนมีพลังพบว่า ประเทศไทยมีแนวรอยเลื่อนใหญ่ๆ 
อยู่หลายแนว สามารถจัดกลุ่มรอยเลื่อนโดยอาศัยทิศทางการวางตัวและการเคลื่อนที่ได้ 3 แนว คือกลุ่ม
รอยเลื่อนที่วางตัวในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันตกเฉียงใต้ กลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวในทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้ และกลุ่มรอยเลื่อนที่วางตัวอยู่ในทิศเหนือ-ใต้ จํานวนทั้งสิ้น 13 กลุ่มรอย
เลื่อน ครอบคลุม 22 จังหวัดของประเทศไทย ดังน้ี รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนเมย 
รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนพะเยา รอยเลื่อนปัว รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ รอยเลื่อนศรีสวัสด์ิรอย
เลื่อนเจดีย์สามองค์ รอยเล่ือนระนอง รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย และรอยเล่ือนท่าแขก นอกจากน้ีกรม
ทรัพยากรธรณีได้จัดทําแผนที่ที่กําหนดบริเวณที่มีความเสี่ยงภัยต่อแผ่นดินไหว ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ. 
2548 เพ่ือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเก่ียวกับการก่อสร้างอาคารนําไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการออกแบบ
ก่อสร้างอาคารที่ต้องคํานึงถึงค่าความปลอดภัย 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังของกลุ่มรอยเลื่อนระนองพาดผ่าน 
วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือ–ตะวันตกเฉียงใต้ โดยพ้ืนที่น้ีอยู่ในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ระดับ 2ก มี
ความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ความรุนแรงขนาด 5–7 เมอร์คัลลี่ ซึ่งจะทําให้บุคคลที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่รับรู้
ความสึกของแผ่นดินไหวตกใจ สิ่งก่อสร้างออกแบบไม่ดีปรากฏความเสียหาย (มีความเสี่ยงในการเกิดความ
เสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง) ดังรูปที่ 3.5 และ 3.6 ตรวจพบจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่เคยเกิดขึ้นได้
หลายคร้ัง ต้ังแต่ขนาด 4–6 ริกเตอร์ การสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย ในวันที่ 27 กันยายน 
2549 ต่อเน่ืองเช้าของวันที่ 28 กันยายน 2549 มีศูนย์กลางในอ่าวไทย เกิดขึ้น 5 ครั้ง มีขนาดต้ังแต่ 3.7-
5.1 ริกเตอร์ และเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2549 เวลา 04.12 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.6 ริกเตอร์ และเวลา 
07.18 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.5 ริกเตอร์ ศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในอ่าวไทย เหตุการณ์ครั้งน้ีรู้สึกได้
ในพ้ืนที่ อําเภอหัวหิน อําเภอกุยบุรี อําเภอปราณบุรี อําเภอบางสะพาน อําเภอทับสะแก อําเภอสามร้อย
ยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อําเภอชะอํา อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ความรุนแรงที่รู้สึกได้ คือเตียง
นอนสั่นแรงและนานจนตกใจต่ืน ผนังบ้านร้าว กระจกและตู้เสื้อผ้าสั่นสะเทือน ทําให้บ้านเรือนบางส่วน
เสียหายเล็กน้อยสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหว คาดว่าเกิดจากการเคลื่อนตัวของกลุ่มรอยเล่ือนระนองซึ่ง
พาดผ่านด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนอง ขึ้นมาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณอ่าวไทยของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร อันเน่ืองจากแผ่นเปลือกโลกปล่อยพลังงานออกมาตามแนวรอยเลื่อน 
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รูปที่ 3.5  แผนที่รอยเลื่อนมพีลังในประเทศไทย  
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รูปที่ 3.6  แผนที่รอยเลื่อนมพีลังใน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
 

* ที่ตั้งโครงการ 
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3.1.6 ทรัพยากรดินและปฐพีกลศาสตร์ 
(ก) ลักษณะทรัพยากรดินทั่วไป 

พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่ามีกลุ่มชุดดินต่างๆ แพร่กระจาย ทั้งหมด 51 กลุ่ม
ชุดดิน (จากกลุ่มชุดดินทั้งหมด 62 ชุดดิน) ทั้งที่เป็นหน่วยเด่ียวและหน่วยผสมดิน ทั้งน้ีพ้ืนที่ส่วนใหญข่อง
จังหวัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 62 ดังรูปที่ 3.7 ซึ่งสามารถแบ่งตามวัตถุกําเนิดและลักษณะการเกิดของดินได้ 
ดังน้ี 

1) ดินที่เกิดจากตะกอนนํ้าทะเลมาตกทับถมทําให้เกิดเป็นพ้ืนที่ราบ มีลักษณะเป็น
ดินเหนียว ส่วนบริเวณริมชายฝั่งทะเลนํ้าทะเลพัดทรายลงมากองไว้ ดินจะมีลักษณะเป็นดินทรายหรือดิน
ทรายในเปลือกหอยทะเล 

2) ดินที่เกิดจากตะกอนนํ้าพัดพา อาจจะเป็นตะกอนลํานํ้า หรือตะกอนที่นํ้าพัดพา
จากท่ีสูงมาตกตะกอนบริเวณข้างล่าง ลักษณะพ้ืนที่จะเป็นที่ราบสองฝั่งนํ้า หรือพ้ืนที่ค่อนข้างเรียบ คือ
พ้ืนที่ที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดกึ่งลอนชัน ส่วนใหญ่ดินจะเป็นดินร่วนปนทราย อาจจะมีดินเหนียวเป็นจุด 

3) ดินที่เกิดจากการสลายตัวอยู่กับที่ของดินเน้ือหยาบ ได้แก่ หิน ทราย หรือ
หินแกรนิตทําให้เกิดดินที่เป็นดินทราย หรือหินค่อนข้างเป็นทราย พบในบริเวณพ้ืนที่ใกล้ภูเขา 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มชุดดินที่มีมากที่สุดคือ กลุ่มชุดดินชุดที่ 62 ซึ่งประกอบด้วย
พ้ืนที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 มีการกัดกร่อนของดินได้ง่ายเป็นดินต้ืนมีหินโผล่ที่ผิวดิน 
และพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วยป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือ
ป่าดิบช้ืน เหมาะสมที่จะรักษาไว้เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ธรรมชาติเพ่ือรักษาสภาพแวดล้อมและเป็นพ้ืนที่ต้นนํ้าลํา
ธารซึ่งมีพ้ืนที่มากที่สุด รองลงมาเป็นกลุ่มชุดดินที่ 35 เน้ือดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทรายเกิดจากวัตถุต้นกําเนิดดินพวกตะกอนลํานํ้า หรือเกิดจากการสลายตัวผุพังของหินเนื้อ
หยาบ พบบริเวณพ้ืนที่ดินที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงที่ลาดเชิงเขาส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณร้อย
ละ 3-20 และบางส่วนมีความลาดชันประมาณร้อยละ 20-35 เป็นดินลึก มีการระบายนํ้าดี และความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติตํ่า ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ เช่น มันสําปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง 
อ้อย ปอ งา และถั่ว บางแห่งใช้ปลูก ไม้ผล และไม้ยืนต้นบางชนิด 

สภาพเน้ือดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เน่ืองจากพ้ืนที่ของจังหวัดมีอาณาเขต
ติดต่อกับชายทะเลโดยตลอด สภาพพ้ืนที่ทางตอนเหนือ และตอนใต้ของจังหวัดมีความแตกต่างกันมาก 
เน่ืองจากพ้ืนที่ตอนใต้ของจังหวัดต้ังแต่อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ลงไป มีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าทาง
ตอนเหนือ 

ส่วนพ้ืนที่ชายหาดจะเป็นกลุ่มชุดดินที่ 43 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ตะกอนลํานํ้า เหมาะกับการ
ปลูกมะพร้าว หรือพืชบํารุงดิน ส่วนพ้ืนที่ทางด้านตะวันตกและเป็นพ้ืนที่ส่วนมากจะเป็นชุดดินชุดที่ 62 
ประกอบด้วยพ้ืนที่ภูเขาซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 และเป็นพ้ืนที่ป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมท่ีจะรักษาไว้เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดีต่อไป  

สําหรับโครงการต้ังอยู่บนพ้ืนที่ของกลุ่มชุดดินที่ 43 ดังรูปที่ 3.8 เน้ือดินเป็นพวกดิน
ทรายบางแห่งมีเปลือกหอยปะปนอยู่ในเน้ือดินมีสีเทา สีเทาถึงสีขาวหรือสีนํ้าตาลปนเทา มีศักยภาพ
เหมาะสมในการปลูกพืชเศรษฐกิจบางประเภท เช่น มะม่วงหิมพานต์ สับปะรด และพัฒนาเป็น            
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ไม่ค่อยเหมาะสมในการปลูกปาล์มนํ้ามัน มะพร้าว ไม้ผลทุกชนิด และพืชไร่ และไม่
เหมาะสมในการปลูกยางพารา กาแฟ โกโก้  
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รูปที่ 3.7  แผนที่แสดงกลุ่มชุดดินของพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มชุดดินที่ 1  
กลุ่มชุดดินที่ 2  
กลุ่มชุดดินที่ 3  
กลุ่มชุดดินที่ 4  
กลุ่มชุดดินที่ 5  
กลุ่มชุดดินที่ 6   
กลุ่มชุดดินที่ 7  
กลุ่มชุดดินที่ 10  
กลุ่มชุดดินที่ 11
กลุ่มชุดดินที่ 12 
กลุ่มชุดดินที่ 15
กลุ่มชุดดินที่ 16
กลุ่มชุดดินที่ 17
กลุ่มชุดดินที่ 18 
กลุ่มชุดดินที่ 19  
กลุ่มชุดดินที่ 20
กลุ่มชุดดินที่ 21
กลุ่มชุดดินที่ 22  
กลุ่มชุดดินที่ 23 
กลุ่มชุดดินที่ 25
กลุ่มชุดดินที่ 26  
กลุ่มชุดดินที่ 29 
กลุ่มชุดดินที่ 31 
กลุ่มชุดดินที่ 33
กลุ่มชุดดินที่ 34
กลุ่มชุดดินที่ 35  

กลุ่มชุดดินที่ 36                 
กลุ่มชุดดินที่ 37               
กลุ่มชุดดินที่ 38             
กลุ่มชุดดินที่ 39                
กลุ่มชุดดินที่ 40                
กลุ่มชุดดินที่ 41                
กลุ่มชุดดินที่ 43               
กลุ่มชุดดินที่ 44                 
กลุ่มชุดดินที่ 45                
กลุ่มชุดดินที่ 47                
กลุ่มชุดดินที่ 48                
กลุ่มชุดดินที่ 49                
กลุ่มชุดดินที่ 50                
กลุ่มชุดดินที่ 51                
กลุ่มชุดดินที่ 52                 
กลุ่มชุดดินที่ 53               
กลุ่มชุดดินที่ 55                
กลุ่มชุดดินที่ 56               
กลุ่มชุดดินที่ 59               
กลุ่มชุดดินที่ 60                
กลุ่มชุดดินที่ 62               
บ่อกุ้งและบ่อปลา; นาเกลือ 
พื้นที่อื่นๆ                      
พื้นที่ชุมชนและสถานท่ีราชการ
แหล่งนํ้า   
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รูปที่ 3.8  กลุ่มชุดดินของตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
 

(ข) ปฐพีกลศาสตร์ 
จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลการชะล้างพังทลายของดินของการประเมินการ

สูญเสียดินในประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2545 พบว่าสภาพการชะล้างพังทลายของดินของพ้ืนที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีที่ราบและที่สูงที่การชะล้างพังทลายของดินอยู่ในระดับรุนแรงเพียงร้อยละ 4 และ
รุนแรงมากท่ีสุดเพียงร้อยละ 2 ของพื้นที่จังหวัด ซึ่งถือว่าไม่มากนัก ทั้งน้ีลุ่มนํ้าสาขาที่มีพ้ืนที่การชะล้าง
พังทลายของดินอยู่ระดับรุนแรงถึงรุนแรงมากที่สุด มากกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ลุ่มนํ้าได้แก่ ลุ่มนํ้าสาขา
คลองกุย ลุ่มนํ้าสาขาคลองเขาแดง 

 

3.1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
(ก) แหล่งน้ําผิวดิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแม่นํ้าลําธาร
ขนาดเล็กและใหญ่ไหลจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก ในพ้ืนที่มีแม่นํ้า ห้วย 
คลอง ลําธาร จํานวน 266 สาย ซึ่งในจํานวน 266 สาย กักเก็บนํ้าใช้ในฤดูแล้ง 251 สาย มีหนองบึง 67 
แห่ง มีนํ้าพุ นํ้าซับ 14 แห่ง แม่นํ้าธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแม่นํ้าสายสั้นๆ จะมีนํ้ามากในช่วงฤดูฝน แหล่ง
นํ้าตามธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่ แม่นํ้าปราณบุรี อยู่ในเขตอําเภอปราณบุรี แม่นํ้ากุยบุรี อยู่ในเขตอําเภอกุย
บุรี แม่นํ้าบางสะพาน อยู่ในเขตอําเภอบางสะพาน คลองบางนางรม อยู่ในเขตอําเภอเมืองฯ และคลองกรูด 
อยู่ในเขตอําเภอบางสะพาน ปัจจุบันแหล่งนํ้าดังกล่าวน้ีอยู่ในสภาพต้ืนเขินมีนํ้าเฉพาะในฤดูฝน ในฤดูแล้ง
นํ้าจะแห้งเป็นส่วนใหญ่ ชายฝั่งทะเลของลุ่มนํ้าส่วนใหญ่เป็นหาดโคลนหรือทรายปนโคลน มีบางแห่งเป็น
หาดทราย เช่น หาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ และหาดอ่าวมะนาว เป็นต้น บริเวณท่ีเป็นหาดโคลน

         สัญลักษณ์             
หมู่บ้าน วัด โรงเรียน  
โรงเรียน                          
วัด                          
หมู่บ้าน                        
ถนน                       
เส้นทางน้ํา                     
เขตการปกครอง             
พ้ืนที่ป่าถาวร                      
กลุ่มชุดดิน                          
20                                  
34B                                
34C                                
34C/39C                         
39B                                
39C                                
43                                  
43B                                
50B/51B                          
51C                                
59                                  
60                                  
50/59                             
60B                                
62                                  
Shrimp Farm                   
TML 
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น้ีแต่เดิมมีสภาพป่าชายเลนอยู่อย่างหนาแน่น แต่ปัจจุบันถูกบุกรุกและเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งและฟาร์ม
เลี้ยงหอยแครงเป็นจํานวนมาก ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตกประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขาเล็กๆ ที่เป็นอิสระจาก
กัน  

โดยท่ัวไปสภาพและลักษณะลํานํ้าที่กล่าวถึงข้างต้นจะคล้ายกัน คือ ลํานํ้าเป็นสาย
สั้นๆ บริเวณด้านตะวันออกของลุ่มนํ้าเป็นที่ราบแคบๆ ริมฝั่งทะเลเป็นแหล่งชุมชน มีลักษณะของร่องนํ้า
สายสั้นๆ เล็กๆ รับนํ้าจากพื้นที่ระบายลงสู่ทะเลกระจายอยู่ทั่วไป ร่องนํ้าเหล่าน้ีมีขอบเขตสันปันนํ้าไม่
ชัดเจนและมักมีนํ้าไหลไม่ตลอดปี ปัจจุบันรูปแบบการระบายนํ้าของลํานํ้าในพ้ืนที่ตอนล่างเปลี่ยนแปลงไป
มาก เน่ืองจากการขยายตัวของชุมชน พ้ืนที่ลุ่มนํ้าป่าชายเลนน้ํากร่อยบริเวณปากนํ้า เช่น บริเวณเขาสาม
ร้อยยอด และคลองบางด้วน ปัจจุบันสูญเสียสภาพไปเป็นส่วนมาก 

ตําบลนาหูกวาง มีลําคลองที่สําคัญ 2 สาย ได้แก่ 
1) คลองทับสะแก ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม ปัจจุบันปริมาณนํ้ามีน้อย 
2) คลองจะกระ อยู่ในเขตตําบลนาหูกวาง เป็นเส้นแบ่งเขตการปกครองตาม

ธรรมชาติของตําบลนาหูกวาง และตําบลอ่างทอง มีความจุลํานํ้าประมาณ 15-25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 
เป็นแหล่งนํ้าดิบที่สําคัญปัจจุบันมีการวางระบบส่งนํ้าเข้าสู่หมู่บ้านทั้งตําบล 

 

(ข) คุณภาพน้ําผิวดิน 
สําหรับโครงการมีบ่อนํ้าอยู่ในบริเวณที่ต้ังโครงการ ปริมาตรบ่อเท่ากับ 84,000 ลูกบาศก์

เมตร ดังรูปที่ 3.9 โครงการได้ทําการวัดคุณภาพนํ้าในบ่อนํ้า เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 จํานวน 1 จุด 
โดยรายละเอียดวิธีวิเคราะห์ของแต่ละพารามิเตอร์ แสดงดังตารางที่ 3.3  

 

 
 

รูปที่ 3.9  จุดเก็บตัวอย่างนํ้าภายในโครงการ 
 

ท่ีต้ังโครงการ 

บ่อน้ํา 
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ตารางที่ 3.3 พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินในโครงการ 
ลําดับ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

1 สี (Color) 
In-house method based on 
APHA, AWWA, WEF. (2005), 2120 C 

2 กลิ่น (Odour) TIS. 257-2521 (1978) No. 2 
3 อุณหภูมิ (Temperature) APHA, AWWA, WEF. (2005), Part 2550 B. 

4 
ความเป็นกรดและด่าง (pH) In-house method based on 

APHA, AWWA, WEF. (2005), 4500-H+ B 
5 ออกซิเจนละลาย (DO) In-house method based on APHAAWWA (2005) 
6 บีโอดี (BOD) In-house method based on APHA, AWWA 21st (2005) 
7 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม(Coliform 

Bacteria) 
AWWA (2005), Part 9221 B 
 
 8 แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Fecal 

coliform) 
9 ไนเตรต (Nitrate) ในหน่วยไนโตรเจน 

(NO3-N) 
APHA, AWWA, WEF. (2005), 4500-NO3 - E 

10 แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia 
Nitrogen) 

In-house method based on APHA, AWWA 21st (2005) 

11 ฟีนอล (Phenol) 
 

In-house method based on 
APHA, AWWA, WEF. (2005). 5530 C 

12 ทองแดง (Copper) (Cu) In-house method TE-CH-126 based on Standard 
methods for the Examination of Water and 
Wastewater APHA,AWWA,WEF,21st Edition 2005, Part 
3030 E by ICP-MS 

13 นิเกิล (Nickel) 
14 แมงกานีส (Manganese) (Mn) 
15 สังกะสี (Zinc) (Zn) 
16 แคดเมียม (Cadmium) (Cd) 
17 ตะกั่ว (Lead) (Pb) 
18 ปรอท (Mercury) (Hg) 
19 สารหนู (Arsenic) (As) 
20 โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Chromium 

Hexavalent) (Cr6+) 
In-house method based on APHA, AWWA 21st (2005) 
 

21 
ไซยาไนด์ (Cyanide) 

In-house method based on 
APHA, AWWA, WEF. (2005), 4500-CN- E 
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ตารางที่ 3.3 (ต่อ) พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดินในโครงการ 
ลําดับ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

22 

กลุ่มสารประกอบคลอรีน(Organochlorine 
Group) 

In-house method based on EPA Method 
508 by GC/μ-ECD 
 ค่ารังสีอัลฟา (Alpha-BHC) 

ค่ารังสีเบตา (Beta-BHC) 
ลินเดน (Gamma-BHC) (Lindane) 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) 
อัลดริน (Aldrin) 
ไดโคโฟล (Dicofol) 
เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์(Hept.Epoxide) 
แกรมม่า- คลอเดน (Gamma-Chlordane) 
ออร์โท, พารา′-ดีดีอี (o,p'-DDE) 
อัลฟ่า เอนโดซัลแฟน (Alpha Endosulfan) 
อัลฟ่า-คลอเดน (Alpha –Chlordane) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
ออร์โท, พารา′-ดีดีดี (o,p'-DDD) 
เอนดริน (Endrin) 
เบตา เอนโดซัลเฟน (Beta Endosulfan) 
พารา, พารา′-ดีดีดี p,p'-DDD 
ออร์โท, พารา′-ดีดีที (o,p'-DDT) 
เอนโดซัลเฟน ซัลเฟต(Endosulfan 
sulfate) 
พารา, พารา′-ดีดีที (p,p'-DDT) 

ท่ีมา  : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 

 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์ พบว่านํ้าผิวดินในโครงการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดิน

ประเภทที่ 1 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
นํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน คือ แหล่งนํ้าที่คุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากนํ้าทิ้งจากกิจกรรมทุก
ประเภท ปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์จากน้ําในบ่อนํ้าดังกล่าว แต่คุณภาพนํ้าสามารถพัฒนานําไปใช้
ประโยชน์เพ่ือ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติก่อน 
2) การขยายพันธ์ุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งนํ้า 

 รายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน แสดงดังตารางที่ 3.4 
 

  



รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น      บทที่ 3 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์                                   สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                           53 
                                                               

ตารางที่ 3.4   ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

ลําดับ พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ผลการตรวจวัด 
1 สี (Color) - ธ 15.48 
2 กลิ่น (Odour) - ธ ไม่มีกลิ่น 
3 อุณหภูมิ (Temperature) องศาเซลเซียส ธ 23.10 
4 ความเป็นกรดและด่าง (pH) - ธ 6.97 
5 ออกซิเจนละลาย (DO) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 8.30 
6 บีโอดี (BOD) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 2.65 
7 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม(Coliform Bacteria) 
เอ็ม.พี.เอ็น/100 

มิลลิลิตร 
ธ 240 

8 
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม(Faecal coliform) 

เอ็ม.พี.เอ็น/100 
มิลลิลิตร 

ธ 130 

9 ไนเตรต (Nitrate) ในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) มิลลิกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
10 แอมโมเนียไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen) มิลลิกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
11 ฟีนอล (Phenol) มิลลิกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
12 ทองแดง (Copper) (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.0079 
13 นิเกิล (Nickel) มิลลิกรัม/ลิตร ธ < 0.0015 
14 แมงกานีส (Manganese) (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.0818 
15 สังกะสี (Zinc) (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.0227 
16 แคดเมียม (Cadmium) (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
17 ตะกั่ว (Lead) (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร ธ < 0.0005 
18 ปรอท (Mercury) (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร ธ < 0.0005 
19 สารหนู (Arsenic) (As) มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.0026 
20 โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Chromium 

Hexavalent) (Cr6+) 
มิลลิกรัม/ลิตร ธ 0.020 

21 ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
22  กลุ่มสารประกอบคลอรีน (Organochlorine 

Group) 
   

ค่ารังสีอัลฟา (Alpha-BHC) ไมโครกรัม/ลิตร  ธ ไม่พบ 
ค่ารังสีเบตา (Beta-BHC) ไมโครกรัม/ลิตร  ธ ไม่พบ 
ลินเดน (Gamma-BHC) (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
ไดโคโฟล (Dicofol) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์(Hept.Epoxide) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
แกรมม่า- คลอเดน (Gamma-Chlordane) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
ออร์โท, พารา′-ดีดีอี (o,p'-DDE) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
อัลฟ่า เอนโดซัลแฟน (Alpha Endosulfan) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
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ตารางที่ 3.4   (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 

ลําดับ พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ผลการตรวจวัด 
22 กลุ่มสารประกอบคลอรีน (Organochlorine 

Group) 
   

อัลฟ่า-คลอเดน (Alpha –Chlordane) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

ออร์โท, พารา′-ดีดีดี (o,p'-DDD) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

เบตา เอนโดซัลเฟน (Beta Endosulfan) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

พารา, พารา′-ดีดีดี p,p'-DDD ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

ออร์โท, พารา′-ดีดีที (o,p'-DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

เอนโดซัลเฟน ซัลเฟต(Endosulfan sulfate) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 

พารา, พารา′-ดีดีที (p,p'-DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ธ ไม่พบ 
ท่ีมา: ธ หมายถึง เป็นไปตามธรรมชาติ ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ําผิวดินประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผิวดิน 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน ดําเนินการโดย บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จํากัด   

 

3.1.8 อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ําใต้ดิน 
(ก) แหล่งน้ําใต้ดิน 

บ่อนํ้าบาดาลหรือนํ้าใต้ดินโดยทั่วไปมักจะใช้สื่อในความหมายเดียวกัน นํ้าบาดาลจะ
หมายถึงนํ้าที่เก็บกักอยู่ในช่องว่างหรือในรอยแตกของช้ันหินใต้พ้ืนดินและช่องว่างดังกล่าวจะอ่ิมตัวด้วยนํ้า
ดังน้ันบ่อที่เจาะลงในช้ันนํ้าชนิดน้ีจะเรียกว่า บ่อบาดาล สําหรับสภาพทางอุทกธรณีวิทยา หมายถึง สภาพ
ทางธรณีวิทยาที่เก่ียวข้องกับลักษณะการเกิด การแผ่กระจายตัว การไหลของน้ําบาดาล คุณภาพนํ้าบาดาล 
ส่วนประกอบของหิน ปริมาณนํ้าที่กักเก็บในช้ันนํ้าบาดาลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีจํานวน 996 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และปริมาณนํ้าที่พัฒนาน้ําขึ้นมาใช้ได้ 119.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จํานวนบ่อบาดาลทั้งหมด 
954 บ่อ แยกเป็นรายอําเภอ ดังน้ี 

- อําเภอหัวหิน บ่อสาธารณะ 111 บ่อ 
- อําเภอปราณบุรี บ่อสาธารณะ 48 บ่อ 
- อําเภอสามร้อยยอด บ่อสาธารณะ 61 บ่อ 
- อําเภอกุยบุรี บ่อสาธารณะ 30 บ่อ 
- อําเภอเมือง บ่อสาธารณะ 89 บ่อ 
- อําเภอทับสะแก บ่อสาธารณะ 208 บ่อ 
- อําเภอบางสะพาน บ่อสาธารณะ 174 บ่อ 
- อําเภอบางสะพานน้อย บ่อสาธารณะ 184 บ่อ 
สําหรับพ้ืนที่อําเภอทับสะแก รองรับด้วยช้ันหินให้นํ้าทั้งที่เป็นตะกอนหินร่วนและหิน

แข็งโดยมากกว่า 70% ของพ้ืนที่รองรับด้วยช้ันหินให้นํ้าที่เป็นหินแข็ง ช้ันหินให้นํ้าที่เป็นตะกอนหินร่วนที่
สําคัญคือช้ันนํ้าที่ราบลุ่มนํ้าหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา หน่วยหินให้นํ้าที่เป็นหินแข็งประกอบด้วยช้ัน
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นํ้าหินปูนอายุเพอร์เมียน ช้ันนํ้าหินตะกอนก่ึงแปรอายุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส และช้ันนํ้าหินแกรนิต 
อายุครีเทเซียส นอกจากน้ันยังมีช้ันนํ้าบาดาลระดับต้ืน คือ ช้ันนํ้าทรายชายหาดเป็นแหล่งนํ้าที่สําคัญด้วย 

 

ชั้นน้ําทรายชายหาด 
กระจายตัวเป็นแนวแคบๆ เลียบชายฝั่งทะเลในบริเวณ บ้านปากตะโก บ้านละลอง

บ้านปากคลองเกลียว บ้านคลองเก่า บ้านบ่อนอก บ้านคลองชายธง บ้านหนองบุญยงค์ ตําบลบ่อนอก และ
บ้านทุ่งมะเม่า บ้านคั่นกระได ตําบลอ่าวน้อย ปริมาณการให้นํ้าของช้ันนํ้า น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง ความลึกของช้ันนํ้าอยู่ในช่วง 5-8 เมตร ระดับนํ้าบาดาลลึก 1-2 เมตร  

 

ชั้นน้ําที่ราบลุ่มน้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา 
พบแผ่กระจายตัวรองรับบริเวณที่ราบด้านทิศตะวันออก กระจายเป็นบริเวณกว้างยาว

จากเหนือจรดใต้ ปริมาณการให้นํ้าโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง แต่พบบางพ้ืนที่มี
ปริมาณการให้นํ้ามากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ได้แก่ บ้านทุ่งบัวทอง บ้านทุ่งโก บ้านหนองบุญยงค์ 
ตําบลบ่อนอก บ้านทุ่งยาว บ้านวังไทรต่ิง บ้านวังมะเด่ือ บ้านเกตุเอน ตําบลอ่าวน้อย บ้านนาทอง บ้าน
หนองหิน ตําบลคลองวาฬ บ้านหนองบัว ตําบลเกาะหลัก และให้ปริมาณนํ้าน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง ในพ้ืนที่ทางตอนใต้ของอําเภอ ได้แก่ บ้านสวนขวัญ บ้านคลองวาฬ บ้านหว้าโทน ตําบลคลองวาฬ 
บ้านห้วยทราย บ้านวังด้วน บ้านต้นเกตุ ตําบลห้วยทราย ความลึกของช้ันนํ้าอยู่ในช่วง 15-30 เมตร ระดับ
นํ้าบาดาลลึก 2-5 เมตร 

 

ชั้นน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน  
กระจายตัวเป็นหย่อมๆ ทางด้านตะวันออกสุดของพ้ืนที่ติดชายฝั่งทะเลในบริเวณ 

บ้านทุ่งโก ตําบลบ่อนอก บ้านอ่าวน้อย บ้านหนองหูช้าง เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ บ้านดอนทราย 
ตําบลเกาะหลัก บ้านคลองวาฬ ตําบลคลองวาฬ ปริมาณการให้นํ้าของช้ันนํ้าอยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 
ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ความลึกของช้ันนํ้าอยู่ในช่วง 20-35 เมตร ระดับนํ้าบาดาลลึก 3-5 เมตร 

 

ชั้นน้ําหินตะกอนก่ึงแปรอายุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส 
ส่วนใหญ่แผ่กระจายตัวอยู่บริเวณตอนกลาง และตอนล่างของพ้ืนที่บริเวณ บ้านเนินดิน

แดง บ้านไร่เนิน บ้านนํ้าตกสาย 1 ตําบลห้วยยาง บ้านไร่ใน บ้านยุบหวาย บ้านหินเทิน บ้านต้นกระโดน 
ตําบลแสงอรุณ บ้านห้วยนํ้าทรัพย์ บ้านดอนใจดี บ้านมะเด่ือทอง ตําบลเขาล้าน บ้านทุ่งตาแก้ว บ้านหนอง
ยาว บ้านโป่งแดง บ้านหนองกลางดง บ้านประชาราษฏร์บํารุง บ้านสิบเอ็ดเจ้า บ้านเขาดิน ตําบลนาหูกวาง 
บ้านหนิงมะค่า บ้านเขาปอ บ้านหนองหอย บ้านทุ่งพุฒ บ้านวังยาง บ้านสีดางาม บ้านอ่างทอง บ้านจักรล่าง 
บ้านโคกตาหอม ตําบลอ่างทอง ความลึกของช้ันนํ้าอยู่ในช่วง 30-45 เมตร ระดับนํ้าบาดาลลึก 3-7 เมตร 

 

ชั้นน้ําหินแกรนิตอายุครีเทเซียส 
พบแผ่กระจายตัวเป็นแนวเทือกเขาขนาดใหญ่อยู่บริเวณด้านทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ใน

บริเวณ บ้านหัวเขา บ้านไร่เนิน บ้านนํ้าตกสาย 1 ตําบลห้วยยาง บ้านไร่ใน บ้านยุบหวาย บ้านหินเทิน ตําบล
แสงอรุณ บ้านสวนส้ม บ้านมะเดื่อทอง ตําบลเขาล้าน บ้านตะแบกโพรง บ้านเขาบอ ตําบลอ่างทอง บ้านทุ่ง
ตาแก้ว ตําบลนาหูกวาง ปริมาณการให้นํ้าของช้ันนํ้าโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ช่ัวโมง ในบางพ้ืนที่มีปริมาณการให้นํ้าอยู่ในเกณฑ์ 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง ได้แก่ บ้านคลองหินจวง 
ตําบลห้วยยาง บ้านสวนส้ม ตําบลเขาล้าน ความลึกของช้ันนํ้าอยู่ในช่วง 25-30 เมตร ระดับนํ้าบาดาลลึก 5-6
เมตร 
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ตารางที่ 3.5   ตารางสรุปแหล่งนํ้าใต้ดินในพ้ืนที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ลําดับ รายการชั้นน้ํา ปริมาณนํ้าของชัน้น้ํา 
(ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง) 

ความลึกของ
ชั้นน้ํา (เมตร) 

ความลึกของระดับ
น้ําบาดาล (เมตร) 

1 ชั้นน้ําทรายชายหาด น้อยกว่า 2 5-8 1-2 
2 ชั้นน้ําท่ีราบลุ่มน้ําหลากและตะกอน

เศษหินเชิงเขา 
2-10 15-30 2-5 

3 ชั้นน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน  น้อยกว่า 2 20-35 3-5 
4 ชั้นน้ําหินตะกอนก่ึงแปรอายุเพอร์

เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส 
- 30-45 3-7 

5 ชั้นน้ําหินแกรนิตอายุครีเทเซียส น้อยกว่า 2  
หรือ 2-10 ในบางพ้ืนท่ี 

20-35 3-5 

ท่ีมา : กองพัฒนาแหล่งน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (สิงหาคม 2554) 
 

(ข) คุณภาพน้ําใต้ดิน 
ในการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาโดยทั่วไปน้ัน จําเป็นต้องพิจารณาถึงคุณภาพนํ้า

บาดาลอันเป็นคุณสมบัติที่สําคัญอีกด้านหน่ึงควบคู่กันไปด้วยเสมอ ซึ่งตามปกติแล้วคุณภาพนํ้าโดยรวม
มักจะใช้ค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids หรือ TDS) เป็นตัวกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2542) ได้
กําหนดค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดดังน้ี 

- ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดไม่เกินกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสม
สําหรับนํ้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 

- ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมดเท่ากับ 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็นเกณฑ์อนุโลมสูงสุด
สําหรับนํ้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 

ในแผนที่นํ้าบาดาลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้กําหนดมาตรฐานระดับคุณภาพนํ้า
บาดาลในกรณีที่ใช้ค่า TDS เป็นเกณฑ์พิจารณา มีดังน้ี 

น้อยกว่า 500  มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นนํ้าคุณภาพดี 
500 ถึง 1,500  มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นนํ้าคุณภาพปานกลาง 
มากกว่า 1,500  มิลลิกรัมต่อลิตร จัดเป็นนํ้าคุณภาพไม่ดี 
นอกจากน้ีแล้ว แร่ธาตุที่มีบทบาทต่อคุณภาพนํ้าบาดาลอย่างสําคัญที่ควรกล่าวถึง

โดยท่ัวไป คือ เหล็ก (Fe) ความกระด้าง (Hardness as CaCO3) ความเค็มหรือคลอไรด์ (Cl) และ
ฟลูออไรด์ (F) 

 

ชั้นน้ําทรายชายหาด 
คุณภาพนํ้าบาดาลของชั้นนํ้าโดยทั่วไปจะเค็มและมีปริมาณสารละลายท่ีสําคัญ เช่น 

ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) มีค่าเกินกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอไรด์ มีค่าเกินกว่า 
600 มิลลิกรัมต่อลิตร และปริมาณความกระด้างค่อนข้างสูง ปริมาณเหล็กของพ้ืนที่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน มีค่าตํ่ากว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ยกเว้นบริเวณ บ้านทุ่งมะเม่า ตําบลอ่าวน้อย ที่มีค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐานมาก สูงเกินกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร สําหรับปริมาณฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น
บริเวณ บ้านทุ่งมะเม่า ตําบลอ่าวน้อย ที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานสูงเกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ชั้นน้ําที่ราบลุ่มน้ําหลากและตะกอนเศษหินเชิงเขา 
คุณภาพนํ้าบาดาลของช้ันนํ้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีถึงไม่ดี บริเวณท่ีได้นํ้า

บาดาลคุณภาพค่อนข้างดี มีค่าปริมาณสารท่ีละลายทั้งหมด (TDS) อยู่ในช่วง 500–1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร
และค่าปริมาณคลอไรด์ อยู่ในช่วง 200–600 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่บริเวณตอนกลางค่อนมาทางทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่อําเภอ ส่วนบริเวณที่ได้นํ้าบาดาลคุณภาพไม่ดี เป็นนํ้าเค็ม มีค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด (TDS) 
สูงกว่า 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณคลอไรด์ สูงกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร อยู่ทางทิศตะวันออก
ของพ้ืนที่อําเภอ ได้แก่ บ้านสองพ่ีน้อง บ้านคลองชายธง บ้านทุ่งบัวทอง บ้านทุ่งโก บ้านหนองบุญยงค์ ตําบล
บ่อนอก บ้านคั่นกระได บ้านอ่าวน้อย ตําบลอ่าวน้อย บ้านหนองหูช้าง บ้านหนองแก บ้านดอนทราย ตําบล
เกาะหลัก ปริมาณความกระด้างมีค่าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แต่มีบางบริเวณท่ีพบค่าสูงเกินกว่า
มาตรฐาน สูงเกินกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านสองพ่ีน้อง บ้านคลองชายธง บ้านทุ่งบัวทอง บ้านทุ่ง
โก บ้านหนองบุญยงค์ ตําบลบ่อนอก บ้านห้วยทราย ตําบลห้วยทราย บ้านทางหวาย ตําบลคลองวาฬ บ้าน
หนองแก บ้านหนองขาม ตําบลเกาะหลัก และปริมาณเหล็กมีค่าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบาง
บริเวณที่พบค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านสองพ่ีน้อง ตําบลบ่อนอก 
บ้านคั่นกระได ตําบลอ่าวน้อย 

 

ชั้นน้ําหินปูนอายุเพอร์เมียน  
คุณภาพนํ้าบาดาลของช้ันนํ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ชั้นน้ําหินตะกอนก่ึงแปรอายุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส 
คุณภาพนํ้าบาดาลของช้ันนํ้าโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ดี มีค่าปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด 

(TDS) ตํ่ากว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่พบบางบริเวณที่นํ้าบาดาลมีคุณภาพปานกลาง มีค่าปริมาณสารที่
ละลายทั้งหมด (TDS) อยู่ในช่วง 500 – 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านเข็ดกา ตําบลบ่อนอก บ้าน
ย่านซื่อ – นํ้าโจน บ้าน ก.ม.5 บ้าน ก.ม.12 ตําบลอ่าวน้อย บ้านหนองไม้แก่น บ้านมะขามโพรง ตําบล  
เกาะหลัก บ้านห้วยใหญ่ ตําบลคลองวาฬ บ้านสองกะลอน บ้านวังมะเด่ือ ตําบลห้วยทราย ปริมาณ     
คลอไรด์ในพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณความกระด้างโดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ยกเว้นบางบริเวณที่มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านเข็ดกา ตําบล
บ่อนอก บ้านทุ่งยาว บ้านวังมะเด่ือ บ้าน กม.12 ตําบลอ่าวน้อย ปริมาณเหล็กโดยทั่วไปสูงกว่ามาตรฐาน 
สูงเกินกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านมะขามโพรง ตําบลเกาะหลัก บ้านต้นเกตุ บ้านห้วยนํ้าพุ บ้าน
สองกะลอน ตําบลห้วยทราย สําหรับปริมาณฟลูออไรด์โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

ชั้นน้าํหนิแกรนิตอายุครีเทเซียส 
คุณภาพนํ้าบาดาลของช้ันนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดี ปริมาณสารที่ละลายท้ังหมด (TDS) มีค่า

ตํ่ากว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณความกระด้างอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ปริมาณคลอไรด์โดยทั่วไปอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบางบริเวณที่พบสูงเกินกว่ามาตรฐาน มีค่าเกินกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ บ้าน
โป่งเกตุ ตําบลห้วยทราย ปริมาณฟลูออไรด์โดยท่ัวไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นบางบริเวณที่พบสูงเกิน
กว่ามาตรฐาน มีค่าเกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้แก่ บ้านโป่งเกตุ บ้านห้วยนํ้าโจน บ้านหุบผึ้ง ตําบล
ห้วยทราย สําหรับปริมาณเหล็กโดยทั่วไปมีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐาน สูงเกินกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร คือ 
บ้านด่านสิงขร ตําบลคลองวาฬ ดังสรุปไว้ในตารางที่ 3.6 
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ตารางที่ 3.6   ตารางสรุปคุณภาพนํ้าบาดาลในพ้ืนที่อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ลําดับ ชั้นน้ํา ค่าปริมาณสาร (มิลลิกรัมต่อลิตร) 

สารท่ีละลายได้ คลอไรด์ ความกระด้าง ฟลูออไรด์ เหล็ก 
1 ชั้นน้ําทรายชายหาด สูงกว่า 1,500 สูงกว่า 600 สูงกว่า 500 มีท้ังตํ่ากว่า 

1.5 และสูง
กว่า 1.5 

มีท้ังตํ่ากว่า 10 
และสูงกว่า 10 

2 ชั้นน้ําท่ีราบลุ่มน้ํา
หลากและตะกอน
เศษหินเชิงเขา 

500-1,500  ตํ่ากว่า 600 มีท้ังตํ่ากว่า 
500 และบาง
พ้ืนท่ีสูงกว่า 

500 

-  สูงกว่า 1 

3 ชั้นน้ําหินปูนอายุ
เพอร์เมียน  

ตํ่ากว่า 1,500 ตํ่ากว่า 600 ตํ่ากว่า 500 ตํ่ากว่า 1.5 ตํ่ากว่า 1 

4 ชั้นน้ําหินตะกอนก่ึง
แปรอายุเพอร์เมียน-
คาร์บอนิเฟอรัส 

มีท้ังตํ่ากว่า 500 
และอยู่ในช่วง 
500-1,500  

ตํ่ากว่า 600 มีท้ังตํ่ากว่า 
500 และบาง
พ้ืนท่ีสูงกว่า 

500 

ตํ่ากว่า 1.5 
 

สูงกว่า 1 
 

5 ชั้นน้ําหินแกรนิตอา
ยุครีเทเซียส 

ตํ่ากว่า 500 ตํ่ากว่า 600
และบางพ้ืนท่ี
สูงกว่า 600 

ตํ่ากว่า 500 - มีท้ังตํ่ากว่า 10 
และสูงกว่า 10 

ท่ีมา : กองพัฒนาแหล่งน้ํา ฝ่ายทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา (สิงหาคม 2554) 
 

 สําหรับคุณภาพนํ้าใต้ดิน โครงการได้ทําการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดิน 1 จุด คือ บริเวณ
โรงแรมอรุณรีสอร์ทต้ังอยู่ห่างจากพ้ืนที่โครงการ 2.16 กิโลเมตร เพ่ือนํามาเป็นตัวแทนน้ําของพ้ืนที่ เมื่อ
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 โดยเก็บตัวอย่างนํ้าจากบ่อบาดาลแบบดูดด้วยป๊ัมนํ้าหอยโข่ง และมีรายละเอียด
วิธีวิเคราะห์ของแต่ละพารามิเตอร์ แสดงดังตารางที่ 3.7  
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รูปที่ 3.10 จุดเก็บตัวอย่างนํ้าใต้ดิน 

ตารางที่ 3.7 พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ลําดับ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

1 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Chromium 
Hexavalent) (Cr6+) 

In-house method based on APHA, AWWA 21st (2005) 
 

2 แคดเมียม (Cadmium) (Cd) In-house method TE-CH-126 based on Standard 
methods for the Examination of Water and 
Wastewater APHA,AWWA,WEF,21st Edition 2005, Part 
3030 E by ICP-MS 

3 ทองแดง (Copper) (Cu) 
4 ตะกั่ว (Lead) (Pb) 
5 แมงกานีส (Manganese) (Mn) 
6 นิเกิล (Nickel) 
7 สังกะสี (Zinc) (Zn) 
8 สารหนู (Arsenic) (As) 
9 ซีลีเนียม (Selenium) (Se) 
10 ปรอท (Mercury) (Hg) 

11 2-,4-ดี (2,4-D) 
In-house method based on Journal of Analytica 
Chimica Acta 626 (2008), by LC- MS/MS 
 

12 อะทราซีน (Atrazine) 
In-house method based on EPA Method 507 by LC-
MS/MS 

13 เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) 
In-house method based on Journal of Food 
Chremistry 101 (2007) p 334-338 by HPLC 

 

ท่ีต้ังโครงการ 

จุดเก็บตัวอย่างน้ําใต้ดิน
โรงแรมอรุณรีสอร์ท 
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ตารางที่ 3.7 (ต่อ) พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ สําหรับการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดิน 

ลําดับ พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ 

14 ไซยาไนด์ (Cyanide) 
In-house method based on APHA, AWWA, WEF. 
(2005), 4500-CN- E 

15 พีซีบี (PCB) GC/ECD 
16 กลุ่มสารประกอบคลอรีน(Organochlorine 

Group) 
In-house method based on EPA Method 
508 by GC/μ-ECD 

ลินเดน (Gamma-BHC) (Lindane) 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) 
เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์(Hept.Epoxide) 
ออร์โท, พารา′-ดีดีอี (o,p'-DDE) 
ดิลดริน (Dieldrin) 
ออร์โท, พารา′-ดีดีดี (o,p'-DDD) 
พารา, พารา′-ดีดีดี (p,p'-DDD) 
ออร์โท, พารา′-ดีดีที (o,p'-DDT) 
พารา, พารา′-ดีดีที (p,p'-DDT) 

ท่ีมา : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน  

ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดิน 
ผลการวิเคราะห์ พบว่านํ้าใต้ดินในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงโครงการมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานนํ้าใต้ดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าใต้ดิน ดังรายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าตามตารางที่ 3.8 

 
ตารางที่ 3.8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดินบริเวณโรงแรมอรุณรีสอร์ท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 
 

ลําดับ พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ผลการตรวจวัด 

1 
โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Chromium 
Hexavalent) (Cr6+) 

มิลลิกรัม/ลิตร < 0.05 0.012 

2 แคดเมียม (Cadmium) (Cd) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.003 ไม่พบ 
3 ทองแดง (Copper) (Cu) มิลลิกรัม/ลิตร < 1.0 0.0036 
4 ตะกั่ว (Lead) (Pb) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.01 < 0.0005 
5 แมงกานีส (Manganese) (Mn) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.5 0.0060 
6 นิเกิล (Nickel) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.02 < 0.0015 
7 สังกะสี (Zinc) (Zn) มิลลิกรัม/ลิตร < 5.0 0.113 
8 สารหนู (Arsenic) (As) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.01 0.0064 
9 ซีลีเนียม (Selenium) (Se) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.01 0.0017 
10 ปรอท (Mercury) (Hg) มิลลิกรัม/ลิตร < 0.001 < 0.0005 
11 2-,4-ดี (2,4-D) มิลลิกรัม/ลิตร < 30.0 ไม่พบ 
12 อะทราซีน (Atrazine) มิลลิกรัม/ลิตร < 3.0 ไม่พบ 
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ตารางที่ 3.8 (ต่อ) ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใต้ดินบริเวณโรงแรมอรุณรีสอร์ท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 
2556 
ลําดับ พารามิเตอร์ หน่วย มาตรฐาน ผลการตรวจวัด 
13 เบนโซ (เอ) ไพรีน (Benzo (a) pyrene) ไมโครกรัม/ลิตร < 0.2 ไม่พบ 
14 ไซยาไนด์ (Cyanide) มิลลิกรัม/ลิตร < 200 ไม่พบ 

15 พีซีบี (PCB) 
มิลลิกรัม/ลิตร 

 
< 0.5 ไม่พบ 

16 กลุ่มสารประกอบคลอรีน
(Organochlorine Group) 

  

ลินเดน (Gamma-BHC) (Lindane) ไมโครกรัม/ลิตร < 0.2 ไม่พบ 
เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) ไมโครกรัม/ลิตร < 0.4 ไม่พบ 
เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์(Hept.Epoxide) ไมโครกรัม/ลิตร < 0.2 ไม่พบ 
ออร์โท, พารา′-ดีดีอี (o,p'-DDE) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 
ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 
ออร์โท, พารา′-ดีดีดี (o,p'-DDD) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 
พารา, พารา′-ดีดีดี (p,p'-DDD) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 
ออร์โท, พารา′-ดีดีที (o,p'-DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 
พารา, พารา′-ดีดีที (p,p'-DDT) ไมโครกรัม/ลิตร ไม่ได้กําหนด ไม่พบ 

ท่ีมา : ค่ามาตรฐานคุณภาพน้ําใต้ดิน อ้างอิงจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 20 (พ.ศ. 2543) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ใต้ดิน 
หมายเหตุ: การวิเคราะห์คุณภาพน้ําใต้ดิน ดําเนินการโดย บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จํากัด   

 

3.2 ทรัพยากรชีวภาพ 
3.2.1 ทรัพยากรป่าไม้ 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 6,367.62 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ป่าตามกฎหมาย
ทั้งหมด 2,733.58 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 42.92 ของพ้ืนที่จังหวัด ประกอบด้วย 

1) พ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมาย โดยออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกากําหนดพ้ืนที่ให้เป็น
อุทยานแห่งชาติ จํานวน 5 แห่ง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า จํานวน 1 แห่ง รวมเน้ือที่ประมาณ 1,802.80 
ตารางกิโลเมตร คือ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอด อุทยานแห่งชาติป่ากุยบุรี 
อุทยานแห่งชาติหาดวนกร อุทยานแห่งชาตินํ้าตกห้วยยาง และเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม
หลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน)  

2) พ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมเติม โดยประกาศจัดต้ังวนอุทยาน จํานวน 6 แห่ง เน้ือที่ประมาณ 
20.72 ตารางกิโลเมตร ได้แก่ วนอุทยานปราณ วนอุทยานท้าวโกษา วนอุทยานเขาตาม่องล่าย วนอุทยานห้วย
นํ้าซับ วนอุทยานป่ากลางอ่าว วนอุทยานแม่รําพึง 

3) พ้ืนที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวน 20 ป่า รวมเน้ือที่ 
913.56 ตารางกิโลเมตร ซึ่งสถานการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าไม้ถูกบุกรุกทําลาย 
(ตรวจสอบจากสถิติคดีที่ได้มีการตรวจยึด จับกุม) ทําให้พ้ืนที่ป่าลดลง  

ตําบลนาหูกวางมีพ้ืนที่บางส่วนเป็นอุทยานแห่งชาตินํ้าตกห้วยยางและป่าสงวนแห่งชาติป่า    
ทับสะแก สําหรับพ้ืนที่โครงการไม่มีสภาพป่า รวมทั้งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ 
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3.2.2 ทรัพยากรสัตว์ป่า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่มีความหลากหลาย ทําให้มีทรัพยากรสัตว์ป่าหลาย

ชนิด โดยมีชนิดพันธ์ุที่เป็นสัตว์ป่าหายาก เช่น ช้างป่า พบในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยาน
แห่งชาติแก่งกระจาน กระทิง กวางป่า เลียงผา ค่างดํา ลิงเสน เก้งหม้อ สมเสร็จ นกเงือก เสือดาว เสือดํา
หมีควาย หมีคน หมาใน นกมากกว่า 200 ชนิด ปัญหาด้านทรัพยากรสัตว์ป่าการล่าสัตว์ป่าและลักลอบค้า
สัตว์ป่าโดยเฉพาะในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

สําหรับโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว และบางแห่งปล่อยให้เป็นที่   
รกร้างมีหญ้าและไม้พุ่มเต้ียๆ ขึ้นปกคลุม ไม่มีทรัพยากรชีวภาพบนบก สําหรับในระยะประมาณ 5 
กิโลเมตรจากโครงการเป็นพ้ืนที่ปลูกมะพร้าว และเป็นที่รกร้าง 

 

3.2.3 ทรัพยากรทางน้ํา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตก กําหนดให้อ้างอิงตาม

ขอบเขตการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ซึ่งครอบคลุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เต็มจังหวัด คิดเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 7,097 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันออกติดกับอ่าวไทย ทิศใต้ติดกับ
จังหวัดชุมพร ทิศตะวันตกติดกับสหภาพพม่า สภาพลุ่มนํ้าชายฝั่งทะเลตะวันตกมีแม่นํ้าลําธารขนาดเล็ก
และใหญ่ไหลจากทิศตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออก แม่นํ้าที่สําคัญ ได้แก่ แม่นํ้า
ปราณบุรี ซึ่งอยู่ในเขตอําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี อําเภอหัวหิน และ อําเภอปราณบุรี นอกจากน้ียังมี
คลองบางสะพานในเขตอําเภอบางสะพาน และคลองกุยในเขตอําเภอกุยบุรี ชายฝั่งทะเลของลุ่มนํ้าส่วน
ใหญ่เป็นหาดโคลนหรือทรายปนโคลน มีบางแห่งเป็นหาดทราย เช่น หาดหัวหิน หาดอ่าวประจวบคีรีขันธ์ 
และหาดอ่าวมะนาว เป็นต้น บริเวณที่เป็นหาดโคลนน้ีแต่เดิมมีสภาพป่าชายเลนอยู่อย่างหนาแน่นแต่
ปัจจุบันมีการบุกรุกและเปลี่ยนสภาพเป็นนากุ้งและฟาร์มเลี้ยงหอยแครงเป็นจํานวนมาก สําหรับลุ่มนํ้า
ชายฝั่งทะเลตะวันตกประกอบด้วยลุ่มนํ้าสาขาเล็กๆ ที่เป็นอิสระจากกัน แบ่งออกเป็น 5 ลุ่มนํ้าสาขา ดังน้ี 

 

ลุ่มน้ําสาขาแม่น้ําปราณบุรี พ้ืนที่ประมาณ 2,991 ตารางกิโลเมตร ลํานํ้าสายสําคัญ คือ 
แม่นํ้าปราณบุรี ซึ่งไหลผ่านพ้ืนที่ตอนเหนือสุดของลุ่มนํ้า ติดกับเขตลุ่มนํ้าเพชรบุรี ไหลจากทิศตะวันตก
และตะวันตกเฉียงเหนือไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออก ต้นนํ้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรีทาง
ทิศตะวันตกซึ่งเป็นเทือกเขาสูงและเป็นพรมแดนไทย-พม่า และเทือกเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณ
เขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเขตติดต่อลุ่มนํ้าเพชรบุรี ไหลลงสู่อ่าวไทยทางทิศตะวันออกที่ปากนํ้า 
อําเภอปราณบุรี ความยาวของลํานํ้าประมาณ 189 กิโลเมตร ลํานํ้ามีความลาดชันมากในตอนบนและ
ค่อนข้างราบในตอนล่าง ความลาดชันเฉลี่ยของลํานํ้า (Average Slope) ประมาณ 1 : 590 

 

ลุ่มน้ําสาขาคลองเขาแดง พ้ืนที่ประมาณ 494 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย ลุ่มนํ้าย่อย
คลองเขาแดง-ทุ่งสามร้อยยอด ต้นนํ้ามาจากเทือกเขาตะนาวศรี ไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทาง
ทิศตะวันออก เป็นลํานํ้าสายสั้น ๆ ความยาวของลํานํ้าคลองเขาแดงประมาณ 16 กิโลเมตร และมีความ
ลาดชันเฉลี่ยของลํานํ้าประมาณ 1 : 600 

 

ลุ่มน้ําสาขาคลองกุย พ้ืนที่ประมาณ 735 ตารางกิโลเมตร ลํานํ้าสายสําคัญ ได้แก่ คลองกุย 
เกิดจากเทือกเขาตะนาวศรี และไหลจากทิศตะวันตกและทิศเหนือมาทางทิศตะวันออก ความยาวของลํา
นํ้าคลองกุยประมาณ 62 กิโลเมตร ความจุลํานํ้าประมาณ 280-300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และมีความ
ลาดชันเฉลี่ยของลํานํ้าประมาณ 1 : 210 
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ลุ่มน้ําสาขาชายฝั่งทะเลตะวันตก (ลุ่มนํ้าสาขาชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์) มีพ้ืนที่ที่อยู่
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ 2,390 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยลุ่มนํ้าย่อยๆ จํานวนมาก 
แบ่งเป็นกลุ่มลุ่มนํ้าตอนบนและกลุ่มลุ่มนํ้าตอนล่าง กลุ่มลุ่มนํ้าตอนบนอยู่ทางทิศเหนือของลุ่มนํ้าสาขา
คลองบางสะพานใหญ่ มีลํานํ้าที่สําคัญ คือ คลองทับสะแกมีความจุลํานํ้าประมาณ 40-50 ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที คลองจะกระมีความจุลํานํ้าประมาณ 15-25 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และคลองบึง ซึ่งไหลมาจาก
เทือกเขาสูงทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ลงสู่อ่าวไทยบริเวณตอนเหนือของ อําเภอเมือง 
ความยาวของลํานํ้าประมาณ 50 กิโลเมตร ความลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 : 170 ส่วนกลุ่มลุ่มนํ้าตอนล่าง
อยู่ทางทิศใต้ของลุ่มนํ้าสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีลุ่มนํ้าสําคัญคือ คลองบางสะพานน้อย และคลองบาง
ด้วน ลุ่มนํ้าย่อยคลองบางสะพานน้อยอยู่บริเวณตอนใต้สุดติดกับลุ่มนํ้าหลักภาคใต้ฝั่งตะวันออก คลองบาง
สะพานน้อยเกิดจากภูเขาทางทิศตะวันตกและไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกลงอ่าวไทย 
มีความยาวของลํานํ้า 35 กิโลเมตร ความลาดชันลํานํ้าโดยเฉลี่ยประมาณ 1 : 135 

 

ลุ่มน้ําสาขาคลองบางสะพานใหญ่ มีพ้ืนที่ประมาณ 486 ตารางกิโลเมตร คลองบาง
สะพานใหญ่เกิดจากเทือกเขาทางตะวันตก มีลํานํ้าสาขาย่อยๆ หลายสายไหลจากทางตะวันตกมารวมกัน
แล้วไหลทางทิศตะวันออกลงสู่อ่าวไทยท้าย อําเภอบางสะพาน ความยาวของลํานํ้าประมาณ 41 กิโลเมตร 
และมีความลาดชันเฉลี่ยของลํานํ้าประมาณ 1 : 135 โดยทั่วไปสภาพและลักษณะลํานํ้าที่กล่าวข้างต้นจะ
คล้ายกัน คือ ลํานํ้าเป็นสายสั้นๆ บริเวณด้านตะวันออกของลุ่มนํ้าเป็นที่ราบแคบๆ ริมฝั่งทะเลเป็นแหล่ง
ชุมชน มีลักษณะของร่องนํ้าสายสั้นๆ เล็กๆ รับนํ้าจากพ้ืนที่ระบายลงสู่ทะเลกระจายอยู่ทั่วไป ร่องนํ้า
เหล่าน้ีมีขอบเขตสันปันนํ้าไม่ชัดเจนและมักมีนํ้าไหลไม่ตลอดปี 

 

สําหรับโครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร มีลําคลองที่สําคัญ 2 สาย ได้แก่ คลองทับสะแก และ
คลองจะกระ  

 

3.2.4 ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
สภาพโดยท่ัวไปของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีชายฝ่ังทะเล

ยาวประมาณ 224.8 กิโลเมตร 8 อําเภอ คือ อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอสามร้อยยอดอําเภอกุย
บุรี อําเภอเมือง อําเภอทับสะแก อําเภอบางสะพาน และอําเภอบางสะพานน้อย มีทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่สําคัญ ได้แก่ ป่าชายเลน ปะการัง หญ้าทะเล สัตว์ทะเลหายาก ชายหาด สัตว์นํ้าเพ่ือการประมง 
เป็นต้น 

สถานภาพทรัพยากรปะการัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีเกาะที่มีแนวปะการัง 20 เกาะ พบ
ได้ต้ังแต่ทางตอนเหนือของจังหวัดในเขตอําเภอหัวหิน แต่จัดว่าเป็น แนวปะการังที่มีการพัฒนาน้อย และมี
การพัฒนาดีขึ้นในแนวปะการังเขตอําเภอปราณบุรี จนสามารถก่อตัวได้ดีเป็นแนวปะการังที่ชัดเจนตาม
เกาะต่างๆ ในเขตอําเภอเมือง อําเภอทับสะแก และอําเภอบางสะพาน ลักษณะแนวปะการังเป็นแนว
ปะการังริมฝั่ง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่แนวปะการังทั้งสิ้นประมาณ 1.4 ตารางกิโลเมตร สภาพแนว
ปะการังส่วนใหญ่อยู่ในระดับสมบูรณ์ปานกลางจนถึงสมบูรณ์ดีมาก โดยส่วนใหญ่มีสภาพสมบูรณ์ดีมาก 
เช่น ที่เกาะขี้นก เกาะร่ม เกาะแรด เกาะอีแอ่น เกาะเหลื่อม เกาะจาน เกาะท้ายทรีย์ และ เกาะสิงห์ แต่มี
บางเกาะคือ เกาะโกลําและเกาะทะลุมีสภาพแนวปะการังระดับเสื่อมโทรมมาก 

สถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลในน่านนํ้าไทยกําลังตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง 
เน่ืองจากประเทศไทยมีพ้ืนที่หญ้าทะเลอยู่ประมาณ 93,000 ไร่ แยกเป็นพ้ืนที่หญ้าทะเลฝั่งอ่าวไทย 
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34,000 ไร่ และหญ้าทะเลฝั่งอันดามัน 59,000 ไร่ มีความเสื่อมโทรมในภาพรวมร้อยละ 30 แต่ถ้า
พิจารณารายฝั่งจะพบว่าหญ้าทะเลในฝั่งอ่าวไทยมีความเสื่อมโทรมมากกว่าฝั่งอันดามัน จากการสํารวจพบ
หญ้าทะเลเพียง 2 ชนิด บริเวณอ่าวมะนาว ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ คือ หญ้ากุยช่าย
เข็มและหญ้าเงา 

ตามข้อมูลสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 
พ.ศ.2549 ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พบว่าสถานภาพทรัพยากร
ชายหาดและชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรงในพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ราบน้ําขึ้นถึง
บริเวณป่าชายเลน ส่วนบริเวณหาดทรายส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เขต
อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย การกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้นทุกจังหวัดรอบอ่าวไทย โดยมีพ้ืนที่ที่มีอัตราการกัด
เซาะอยู่ในขั้นรุนแรงคือเฉล่ียมากกว่า 5.0 เมตรต่อปี  

สถานภาพทรัพยากรสัตว์นํ้าเพ่ือการประมง ทรัพยากรสัตว์นํ้าทะเลเสื่อมโทรม โดยการ
เสื่อมโทรมตามธรรมชาติ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงกระแสนํ้า การพังทลายของดินตามชายฝั่งทะเล การ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ําในทะเล และการเกิดคลื่นลมอย่างรุนแรง สาเหตุตามธรรมชาติเหล่าน้ีส่งผล
ต่อแหล่งวางไข่ แหล่งที่อยู่อาศัย ห่วงโซ่อาหาร ซึ่งทําให้การดํารงชีวิตของสัตว์นํ้าเปลี่ยนแปลงไป ส่วน
สาเหตุที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ ได้แก่ การทําประมงมากเกินไป ดังจะเห็นได้จากการเพ่ิมขึ้น
ของจํานวนเรือประมง ประสิทธิภาพของเรือประมง และเครื่องมือประมงมีมากกว่าจํานวนทรัพยากรใน
ธรรมชาติจะอํานวยให้ เน่ืองมาจากการทําประมงทะเลให้ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง จึงมี
ผู้สนใจเข้ามาลงทุนประกอบอาชีพน้ีเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ียังมีการฝ่าฝืนมาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
นํ้า และการทําลายแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นํ้า  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์น้ี 
ต้ังอยู่ห่างจากพ้ืนที่ทางทะเลและชายฝั่งประมาณ 3 กิโลเมตร และมีขนาดเพียง 250 ไร่  

 

3.3 คุณคา่ต่อการใช้ประโยชนข์องมนุษย์ 
3.3.1 การใช้ที่ดิน 

ตามข้อมูลของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 
2555 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นการทําการเกษตร ซึ่งกลุ่ม
ดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชเกษตรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มดินนาช้ัน 1 และนา
ข้าวช้ัน 2 และดินไร่ ช้ัน 3 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่ม ที่ดอนราบ และที่ดอนความเหมาะสมของทรัพยากรดิน
สําหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยสรุปแล้ว พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่ที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เศรษฐกิจ (ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ยืนต้น) ส่วนพ้ืนที่ที่เหลือเป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหาและข้อจํากัด ต้องมี
การปรับปรุงดิน และเป็นที่ที่มีศักยภาพตํ่าไม่เหมาะสําหรับการปลูกพืช ตลอดจนเป็นพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น พ้ืนที่
เมือง ชุมชนสถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนที่นันทนาการ และแหล่งนํ้า เป็นต้น 

ตามข้อมูลสํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้จําแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ออกเป็น 11 ประเภทหลัก ๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม ร้อยละ 44.25 ของพ้ืนที่จังหวัด รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ (พ้ืนที่ป่าตาม
กฎหมาย) ร้อยละ 42.77 ของพ้ืนที่จังหวัด ดังตารางที่ 3.9 

สภาพปัญหาดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แยกราย
พ้ืนที่ พบว่าสภาพปัญหาที่มีความรุนแรงได้แก่ ปัญหาการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม โดยการเปลี่ยนสภาพพ้ืนที่



รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น      บทที่ 3 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์                                   สภาพแวดล้อมปัจจุบัน 

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                           65 
                                                               

ป่าเป็นพ้ืนที่เกษตรและปัญหาดินสูญเสียธาตุอาหาร ซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่
เหมาะสม ขาดการอนุรักษ์ดินที่ดี มีการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน  

 

ตารางที่ 3.9 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนทีจ่ังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ลําดับที ่ ประเภทการใช้ประโยชน์ทีดิ่น  พื้นที่ (ตร.กม.)  ร้อยละ 
1 ที่อยู่อาศัย 139 2.19 
2 เกษตรกรรม 2,817 44.25 
3 อุตสาหกรรม 35 0.55 
4 พาณิชยกรรม และที่อยู่อาศัยหนาแน่น 19 0.30 
5 สถานที่ราชการ 100 1.57 
6 สถาบันศาสนา 1 0.01 
7 ที่โล่ง นันทนาการ การรักษาสิ่งแวดล้อม 12 0.19 
8 ป่าไม้ (ตามกฎหมาย) 2,723 42.77 
9 แหล่งนํ้า 88 1.39 
10 พ้ืนที่บริการสาธารณะ 11 0.25 
11 พ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น ทุ่งหญ้า เหมืองแร่เก่า ฯลฯ 412 6.48 

รวม 6,368 100 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554 

 

3.3.2 การคมนาคม 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพพ้ืนที่ยาวลงไปเช่ือมระหว่างภาคกลางกับภาคใต้ โดยมีถนน

เพชรเกษมเป็นเส้นทางการคมนาคมสายหลัก ทําให้การติดต่อระหว่างจังหวัดกับจังหวัด หรือกับอําเภอ
เป็นไปด้วยความสะดวก และเป็นทางผ่านของรถไฟและรถโดยสารหลายเส้นทางเข้าสู่ภาคใต้ 

 

ทางรถยนต์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม)
ถนนเป็นขนาด 4 เลน มีผิวหน้าลาดยางมะตอย เป็นเส้นทางคมนาคมสายหลัก ผ่านจังหวัดและเป็น
เส้นทางของรถยนต์โดยสารสู่ภาคใต้ สําหรับรถยนต์โดยสารมีทั้งธรรมดาและปรับอากาศ ทางรถไฟ รถไฟ
สายใต้ทุกขบวนจะต้องผ่านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งขบวนขึ้นและล่อง มีความสะดวกในการเดินทางไป
ยังกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใกล้เคียง 

 

ทางน้ํา สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ด้านตะวันออก ติดกับเป็นแนวชายทะเล
ด้านอ่าวไทยตลอดแนว ทําให้การเดินทางทางน้ํามีความสะดวกอีกทาง 

 

ทางอากาศ จงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสนามบิน 2 แห่ง คอื 
ท่าอากาศยานหัวหิน (สนามบินบ่อฝ้ายเดิม) เป็นสนามบินพาณิชย์ ต้ังอยู่ในอําเภอหัวหิน มี

เครื่องบินของสายการบินโซล่าแอร์ ร่วมกับบริษัทเรือเร็วลมเจ้าพระยา จํากัด ทําการบินระหว่างกรุงเทพฯ- 
หัวหิน ด้วยเครื่องบินเจ็ต 2 เครื่องยนต์ 19 ที่น่ัง และสนามบินกองบิน 53 ของกองทัพอากาศ ต้ังอยู่
ชายทะเล บริเวณเขาล้อมหมวก และอ่าวมะนาว อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสนามบินทั้งสองแห่ง จะ
ใช้ในกิจการทหารหรือในกรณีมีความจําเป็นในการเดินทางเร่งด่วนของบุคคลสําคัญของประเทศ 
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ถนนในเขตองค์การบริหารสว่นตําบลนาหูกวาง ทั้ง 13 หมู่บ้าน มีถนนทัง้สิ้นรวมประมาณ 
145 เส้นทาง ระยะทางไม่น้อยกว่า 207.55 กิโลเมตร ดังน้ี 

- ถนนคอนกรีต จํานวน 32 เสน้ทาง 
- ถนนลาดยาง จํานวน 39 เสน้ทาง 
- ถนนลูกรัง จํานวน 64 เส้นทาง 
- ถนนหินคลุก จาํนวน 10 เส้นทาง 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์น้ี
ต้ังอยู่ที่หลักกิโลเมตรที่ 367 บนฝั่งซ้ายของถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงหมายเลข 4  

 

3.3.3 การประมง 
ตามข้อมูลของสํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 พบว่าผลผลิตสาขา

ประมงในภาพรวมอยู่ในภาวะซบเซา เน่ืองจากต้นทุนการทําประมงอยู่ในระดับสูง ตามราคานํ้ามันที่เพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ประกอบกับปัญหาลมมรสุม ทําให้เรือประมงบางส่วนหยุดทําการประมง ทั้งน้ี
พิจารณาจากปริมาณปลาขึ้นท่า ในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวน 46,412.02 ตัน ลดลงร้อยละ 29.56 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน (พ.ศ. 2554) ที่เพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 7.90 เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศของจังหวัดได้รับอิทธิพล
จากลมมรสุมที่ปกคลุมอ่าวไทย คลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรง ประกอบกับผู้ประกอบการประมงประสบ
ปัญหาต้นทุนการทําประมงที่ปรับสูงขึ้น จากการเพ่ิมขึ้นของราคานํ้ามันเช้ือเพลิง  

กุ้งกุลาดํา ในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวน 65,792.00 กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 79.80 เมื่อเทียบ
กับปี พ.ศ. 2554 ราคากุ้งกุลาดําเฉลี่ยปีน้ีอยู่ที่ 118.19 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 8.47 เน่ืองจากวิกฤติ
ราคากุ้งตกตํ่า 

กุ้งขาว ในปี พ.ศ. 2555 มีจํานวน 30,078,165.00 กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.27 เมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2554 ราคากุ้งขาวเฉลี่ยปีน้ีอยู่ที่ 88.01 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.42 ตามต้นทุน
การผลิตที่ปรับเพ่ิมขึ้น ตลอดถึงมาตรการรับจํานํากุ้งขาวของภาครัฐ  

สําหรับตําบลนาหูกวางมีการทําประมง ซึ่งรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.10  
 

ตารางที่ 3.10  ประเภทการประมงในตําบลนาหูกวาง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
ชนิด  เรือจับปลา  บ่อเลี้ยงปลาน้าํจืด  อ่ืนๆ  หมายเหตุ  

ประมงชายฝั่ง  20 ลํา (หมู่ที่ 2)  -  3 ครัวเรือน  อ่ืนๆ (เพาะเลี้ยงนํ้ากร่อย)  
ประมงน้ําจืด  -  2 ครัวเรือน (หมู่ที่ 4)  -  -  
แนวปะการังเทียม อยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที ่2,7 

ท่ีมา: สํานักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 
 

3.3.4 การเกษตรกรรม  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพดินที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชไร่มากที่สุด รองลงมา

เป็นการปลูกไม้ยืนต้น และพื้นที่ทํานา ปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชสมุนไพรตามลําดับ แต่
เน่ืองจากพ้ืนที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความยาวมากจึงมีความแตกต่างในเร่ืองอุณหภูมิและความช้ืน 
โดยต้ังแต่อําเภอหัวหินถึงอําเภอกุยบุรี จะมีปริมาณนํ้าฝนและความช้ืนน้อยกว่าเขตอําเภอเมืองถึงอําเภอ
บางสะพานน้อย  
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ในปี 2554 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีพ้ืนที่ทําการเกษตร 1,924,963 ไร่ จํานวนเกษตรกร 
56,343 ราย มีพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ คือ สับปะรดและมะพร้าว และพืชอ่ืนๆ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3.11  แสดงพ้ืนที่ทําการเกษตรของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2554 
 

ชนิดพืช ครัวเรือน
เกษตรกร 

พ้ืนที่ปลูก  
(ไร่) 

พ้ืนที่เก็บเก่ียว  
(ไร่) 

ผลผลิต  
(ตัน) 

ผลผลิตเฉล่ีย  
(กก.ต่อไร่) 

สับปะรด 12,254 570,648 361,688 1,560,968.22 4,316.79 
มะพร้าว 23,872 468,679 442,052 336,118.02 706.36 
ยางพารา 4,860 4,860 62,028 14,154.87 228.20 
ปาล์มนํ้ามัน 3,068 3,068 50,547 132,338.47 2,616.13 
ท่ีมา: แผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557-2560 

 

สับปะรด เป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญและทํารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับหน่ึง มีพ้ืนที่ปลูกมาก
ที่สุดในประเทศรวม 570,648 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 361,688 ไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 1.56 ล้านตันต่อปี 
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด 12,254 ครัวเรือน โดยแนวโน้มการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวมากข้ึนจากปี พ.ศ. 
2553 เน่ืองจากราคาสับปะรดมีราคาสูงสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก ขณะเดียวกันพบว่า
ปริมาณผลผลิตต่อไร่ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 เน่ืองจากภาวะฝนแล้ง ผลผลิตสับปะรดร้อยละ 90 จะถูก
นําเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปซึ่งมีจํานวน 13 แห่งที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลแล้ว มูลค่าการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูป 16,732.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่าการส่งออก
ผลิตภัณฑ์สับปะรดแปรรูปทั้งประเทศ 

 

มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงที่ทํารายได้ให้จังหวัดเป็นอันดับสองรองจาก
สับปะรด ในปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่ปลูก 468,679 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 442,052 ไร่ ปริมาณผลผลิต 
336,118.02 ตัน มูลค่า 3,757.79 ล้านบาท เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว 23,872 ครัวเรือน ร้อยละ 57 ของ
ผลผลิตใช้บริโภค ผลสด ร้อยละ 36 ส่งเข้าโรงงานผลิตกะทิสด และมะพร้าวกะเทาะส่งตลาดกรุงเทพฯ 
และตลาดอื่นๆ ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 7 ใช้ผลิตนํ้ามันมะพร้าวบริโภคภายในประเทศโดยแนวโน้มการ
เพาะปลูกพบว่าพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 เน่ืองจากราคารับซื้อมะพร้าวที่สูง จึงเป็นแรงจูงใจให้
เกษตรกรเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก ในขณะเดียวกันพบว่าปริม 

 

ยางพารา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของจังหวัดที่มีแนวโน้มการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกอย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา โดยในปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่ปลูก 142,307 
ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 228.20 กิโลกรัมต่อไร่ ผลผลิตรวม 14,154.87 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มการเพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูก
และเก็บเก่ียวเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2553  ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 137,234 ไร่ ผลผลิตเฉล่ีย 225.86 กิโลกรัมต่อไร่ 

 

ปาล์มน้ํามัน เป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหน่ึงมีแนวโน้มการเพาะปลูกมากขึ้น เน่ืองจากเป็น
พืชพลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกร และสภาพพ้ืนที่ในหลายอําเภอมีความเหมาะสมในการ
เพาะปลูกนํ้ามันปาล์มนํ้ามัน ในปี พ.ศ. 2554 มีพ้ืนที่ปลูก 92,749 ไร่ พ้ืนที่เก็บเก่ียว 50,547 ไร่ ผลผลิต
ประมาณ 0.13 ล้านตัน มูลค่าการผลิต 72.65 ล้านบาท 

อําเภอทับสะแกและตําบลนาหูกวางปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น โดยเฉพาะมะพร้าว ประมาณ
ร้อยละ 98 ของพ้ืนที่ 
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3.3.5 การปศสุัตว์ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์มีการขยายตัวเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณผลผลิต

ราคาอาหารและราคานํ้ามันที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง โดยผลผลิตปศุสัตว์ที่สําคัญได้แก่ โคนม โคเน้ือ สุกร 
ไก่เน้ือ ฯลฯ ทั้งน้ีจากข้อมูลสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2555 พบว่าในเดือนพฤษภาคม 
ปี พ.ศ. 2555 ผลผลิตภาพรวมสาขาปศุสัตว์โดยรวมขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 
เน่ืองจากสภาพอากาศเอ้ืออํานวยต่อการเจริญเติบโต 

 

โคนม ในปี พ.ศ. 2554 จํานวนโคนม 29,350 ตัว ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ที่มีจํานวนโคนม 
32,222 ตัว และปริมาณนํ้านมดิบประมาณ 48 ล้านกิโลกรัม ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ที่มีจํานวน 51 ล้าน
กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 794.19 ล้านบาท ลดลงจากปี พ.ศ. 2553 ที่มีมูลค่า 966.89 ล้านบาท 

 

โคเนื้อ ปริมาณผลผลิตโคเน้ือเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 มีจํานวน 125,649 ตัว 
ขยายตัวร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 ขณะที่ราคาผลผลิตโคเน้ือเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 70.88 บาท/กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.81 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของ
ปี พ.ศ. 2554 มูลค่าผลผลิตโคเน้ือ มีจํานวน 3,740.520 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 34.81 ตามปริมาณ
ของผลผลิตที่สูงขึ้น 

 

สุกร ปริมาณผลผลิตสุกรเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 มีจํานวน 43,985 ตัว ขยายตัวร้อย
ละ 3.21 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 ขณะที่ราคาผลผลิตสุกรเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 
2555 อยู่ที่ 60.13 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 13.32 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 มูลค่า
ผลผลิตสุกร มีจํานวน 264.482 ล้านบาท หดตัวร้อยละ 10.53 ตามราคาผลผลิตที่ปรับตัวลดลง 

 

ไก่เนื้อ ปริมาณผลผลิตไก่เน้ือเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2555 มีจํานวน 1,352,785 ตัว 
ขยายตัวร้อยละ 82.82 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี พ.ศ. 2554 ขณะท่ีราคาผลผลิตไก่เน้ือเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ. 2555 อยู่ที่ 47.38 บาท/กิโลกรัม ลดลงร้อยละ 9.46 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปี 
พ.ศ. 2554 มูลค่าผลผลิตไก่เน้ือ มีจํานวน 128.190 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 65.63 ปริมาณของผลผลิต
ที่สูงขึ้น 

 

3.3.6 การอุตสาหกรรม 
ตามข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557-2560 พบว่าในปี พ.ศ. 2555 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีโรงงานอุตสาหกรรมรวมท้ังสิ้น 612 โรงงาน เงินลงทุนรวม 49,979.70 ล้านบาท 
มีจํานวนแรงงาน 28,401 คน  

โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หากจําแนกตามเงินลงทุน ส่วนใหญ่เป็น
โรงงานขนาดเล็ก จํานวน 446 โรง เงินทุนจดทะเบียน 993.53 ล้านบาท และมีอัตราการจ้างงาน 4,588 
คน โรงงานขนาดกลาง มีจํานวน 93 โรง เงินทุนจดทะเบียน 2,639.77 ล้านบาท มีอัตราการจ้างงาน 
5,268 คน และโรงงานขนาดใหญ่ มีจํานวน 37 โรง เงินทุนจดทะเบียน 46,212.49 ล้านบาท มีอัตราการ
จ้างงาน 18,453 คน  

สภาพอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก หากจําแนกตามหมวดอุตสาหกรรม พบว่า หมวดอุตสาหกรรมอาหารมีมากที่สุด จํานวน 131 
โรงงาน ได้แก่ การแปรรูปผักและผลไม้ การแปรรูปสัตว์นํ้า การผลิตนํ้าตาล ฯลฯ หมวดอุตสาหกรรม
อโลหะ จํานวน 61 โรงงงาน ได้แก่ การผลิตคอนกรีตบล๊อก ท่อเสาเข็ม คอนกรีตผสมเสร็จ ฯลฯ หมวด
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อุตสาหกรรมการเกษตร จํานวน 58 โรงงาน ได้แก่ การผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง กวน อบแห้ง รวมท้ัง
ผลไม้อ่ืนๆ เช่น มะม่วง มะละกอ ว่านหางจระเข้ การผลิตนํ้าตาลทราย ปาล์มนํ้ามัน ฯลฯ 

อุตสาหกรรมหลักที่สําคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย 
 

1) อุตสาหกรรมเหล็ก เน่ืองจากรัฐบาลได้กําหนดพื้นที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพสูง โดยกําหนดให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลภาคตะวันตก 
(Western Seaboard) เน่ืองจากนํ้าทะเลบริเวณชายหาด ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน มีความลึก
สูงสุดประมาณ 14 เมตร สามารถสร้างท่าเรือส่งสินค้าเข้าและออกนอกประเทศได้ และมีศักยภาพที่จะ
เช่ือมโยงการขนส่งสินค้ากับประเทศเมียนมาร์ โดยผ่านด่านคลองลอย ตําบลร่อนทอง อําเภอบางสะพาน 
ซึ่งเป็นการร่นระยะทางของผู้ส่งสินค้าที่ไม่ต้องเดินทางผ่านประเทศสิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2536 บริษัทใน
เครือสหวิริยา ได้ก่อสร้างท่าเทียบเรือนํ้าลึกที่ ตําบลแม่รําพึง อําเภอบางสะพาน มีความยาวทั้งสิ้น 695 
เมตร ความลึกสูงสุด 14 เมตร จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง โดยมีกลุ่มโรงงานเหล็กต้ังอยู่บริเวณใกล้เคียง 
จํานวน 4 โรง กําลังการผลิตรวม 4,804,700 ตัน/ปี ดังน้ี 

-  บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จํากัด  กําลังการผลิต  4,000,000 ตัน/ปี 
-  บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จํากัด กําลังการผลิต      580,000 ตัน/ปี 
-  บริษัท บางสะพานบาร์บิล จํากัด กําลังการผลิต      99,700 ตัน/ปี 
-  บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จํากัด กําลังการผลิต    125,000 ตัน/ปี 

 

2) อุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรด ในปี พ.ศ. 2554 มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป
สับปะรด จํานวน 34 โรงงาน แบ่งเป็นการแปรรูปสับปะรดกระป๋อง นํ้าสับปะรดเข้มข้น จํานวน 23 
โรงงาน สับปะรดกวนและอบแห้ง จํานวน 11 โรงงาน สับปะรดร้อยละ 20 ใช้บริโภคสดภายในประเทศ 
ร้อยละ 80 ส่งเข้าโรงงานแปรรูป เพ่ือการส่งออก 

อําเภอทับสะแกมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง จํานวน 18 โรงงาน ประกอบด้วโรงงาน
แปรรูปใยมะพร้าว จํานวน 10 โรงงาน โรงงานผลิตนํ้าแข็ง จํานวน 1 โรงงาน โรงงานผลิตนํ้าปลา จํานวน 
2 โรงงาน โรงงานทอผ้า จํานวน 1 โรงงาน โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จํานวน 1 โรงงาน โรงงานผลิตไฟ
เบอร์กลาส จํานวน 3 โรงงาน  

ตําบลนาหูกวางมีโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 8 โรงงาน ประกอบด้วย                
โรงงานอุตสาหกรรม (แปรรูปมะพร้าว) จํานวน 3 โรงงาน โรงงานไฟเบอร์กลาส จํานวน 2 โรงงาน และ
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 3 โรงงาน คือ โรงเลื่อย จํานวน 2 โรงงาน และโรงงานต่อเรือ จํานวน 1 
โรงงาน 

 

3.3.7 สาธารณูปโภค 
จากข้อมูลสาธารณูปโภคในแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557-2560 พบว่า

ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า การใช้ประปา และการให้บริการโทรศัพท์ มีรายละเอียดดังน้ี 
 

การใช้ไฟฟ้า การบริการด้านพลังงานไฟฟ้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากการสํารวจเมื่อ
ปี พ.ศ. 2555 (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม) มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าจํานวน 184,387 ราย อําเภอที่มีผู้ใช้ไฟฟ้า
มากที่สุด คือ อําเภอหัวหินจํานวน 53,383 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.95 ของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งจังหวัด 
รองลงมาคือ อําเภอปราณบุรี อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และอําเภอบางสะพาน  มีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้า
จํานวน 29,958 ราย 29,759 ราย และ 23,807 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.25, 16.14 และ 12.91 ของ
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จํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งจังหวัด ตามลําดับ ซึ่งทั้ง 4 อําเภอมีจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งสิ้น 136,907 ราย คิดเป็นร้อย
ละ 74.25 ของจํานวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งจังหวัด  

สําหรับการบริการไฟฟ้าของตําบลนาหูกวางจะอยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอําเภอทับสะแก ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้า 2,132 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.16 ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

การใช้ประปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อยู่ในเขตความรับผิดชอบของสํานักงานประปา เขต 
3 ราชบุรี จากข้อมูลปี พ.ศ. 2555 การประปาส่วนภูมิภาคท่ีให้บริการชุมชนในจังหวัดมี 4 แห่ง และเป็น
บริการการประปาของเทศบาลหัวหิน 1 แห่ง มีกําลังการผลิตนํ้าประปา 30,946,046 ลูกบาศก์เมตร ดังน้ี 

- การประปาประจวบคีรีขันธ์ มีแหล่งจ่ายนํ้าประปา 1 แห่ง ใช้แหล่งนํ้าดิบจากคลองบึง 
และอ่างเก็บนํ้าคลองบึง กําลังการผลิต 3,440,050 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

- การประปาปราณบุรี มีแหล่งจ่ายนํ้าประปา 1 แห่ง ใช้แหล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้าปราณบุรี
กําลังการผลิต 4,556,931 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

- การประปากุยบุรี มีแหล่งจ่ายนํ้าประปา 1 แห่ง ใช้แหล่งนํ้าดิบจากแม่นํ้ากุยบุรี มี
กําลังการผลิต 4,024,726 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

- การประปาบางสะพาน มีแหล่งผลิตนํ้าประปา 3 แห่ง ใช้นํ้าดิบจากคลองบางสะพาน
คลองร่อนทอง อ่างเก็บนํ้าช่องลมและอ่างเก็บนํ้าช้างแรก มีกําลังการผลิต 2,444,339 
ลูกบาศก์เมตร/ปี 

- การประปาเทศบาลเมืองหัวหิน เป็นแหล่งผลิตในเทศบาลเมืองหัวหิน รับนํ้าดิบจาก
เขื่อนปราณบุรีและเขื่อนแก่งกระจาน มีกําลังการผลิต 16,480,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

สําหรับตําบลนาหูกวางมีระบบประปาของตําบล จํานวน 1 แห่ง ต้ังอยู่ที่หมู่ 3 บ้านโป่งแดง
เพ่ือบริการนํ้าประปาให้แต่ละหมู่บ้าน 

 

การให้บริการโทรศัพท์ การให้บริการโทรศัพท์ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในความ
รับผิดชอบของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (TOT) และบริษัทสัมปทาน โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้
ให้บริการโทรศัพท์ในเครือข่ายของ TOT จํานวน 40,745 หมายเลข และบริษัทสัมปทานอีก 29,136 
หมายเลข รวมเป็น 69,881 หมายเลข ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีศูนย์บริการลูกค้าในจังหวัด 6 
ศูนย์บริการ รับผิดชอบ 86 ชุมสาย คือ  

- สาขาประจวบคีรีขันธ์  11 ชุมสาย  
- สาขาหัวหิน   28 ชุมสาย  
- สาขาปราณบุรี  11 ชุมสาย 
- สาขากุยบุรี   13 ชุมสาย 
- สาขาทับสะแก  10 ชุมสาย 
- สาขาบางสะพาน  13 ชุมสาย  
ตําบลนาหูกวาง ในพ้ืนที่ตําบลนาหูกวางมีโทรศัพท์สาธารณะ 13 แห่ง มีอินเตอร์เน็ต 1 

แห่ง ที่หมู่บ้านสิบเอ็ดเจ้า 
 

3.3.8 การใช้น้ํา 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการใช้นํ้าในด้านต่างๆ ได้แก่ การอุปโภค บริโภค การท่องเท่ียว 

การอุตสาหกรรม และการเกษตร ฯลฯ ทั้งน้ีจากข้อมูลของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร  
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พบว่าในปี พ.ศ. 2555 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความต้องการใช้นํ้าต่อปีรวม 1,800.33 ล้านลูกบาศก์เมตร 
แบ่งเป็นด้านต่างๆดังน้ี 

- นํ้าใช้เพ่ือการอุปโภค บริโภคและการท่องเที่ยว 
- นํ้าใช้เพ่ือการเกษตร 

- นํ้าใช้เพ่ือการอุตสาหกรรม 

- นํ้าใช้เพ่ือการปศุสัตว์ 

- นํ้าใช้เพ่ือการรักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า 

14.53 
1,706.99 

22.71 
5.64 

50.46 

ล้านลูกบาศก์เมตร 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
ล้านลูกบาศก์เมตร 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

อําเภอทับสะแกมีอ่างเก็บนํ้า 11 แห่ง บ่อนํ้าบาดาลสาธารณะ 208 บ่อ สภาพนํ้าบาดาลมี
สภาพเป็นด่าง และมีตะกอนสนิม ทําให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ 

ตําบลนาหูกวาง ในพ้ืนที่ตําบลนาหูกวางมีการใช้นํ้าทั้งจากนํ้าประปาหมู่บ้านและน้ําจากบ่อ
บาดาล 

สําหรับโครงการมีบ่อนํ้าอยู่ในบริเวณพ้ืนที่โครงการปริมาตรบ่อเท่ากับ 84,000 ลูกบาศก์
เมตร มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนํ้าผิวดินประเภทที่ 1 คือ แหล่งนํ้าที่มีคุณภาพนํ้าเป็นไปตาม
ธรรมชาติสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 

 

3.3.9 การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม 
จากการศึกษาทบทวนโครงการศึกษาและออกแบบรายละเอียดเกณฑ์การออกแบบระบบ

ระบายนํ้าที่คาบอุบัติของฝน 10 ปี พร้อมเกณฑ์อ่ืนๆ ที่ยอมรับและนิยมใช้กันอยู่ทั่วไป สามารถสรุประบบ
ระบายนํ้าของพ้ืนที่โครงการแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ 

(1) ระบบระบายนํ้าฝน โดยระบายลงรางระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการและลงสู่ทางน้ํา
สาธารณะต่อไป 

(2) การระบายนํ้าจากการใช้นํ้าของโครงการ จากการทําความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยน้ําจากกิจกรรมทําความสะอาดส่วนใหญ่จะไหลซึมผ่านลงในช้ันดิน โดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อนํ้าใต้ดินเน่ืองจากเป็นนํ้าที่ไม่ได้ผสมสารเคมีใดๆ 

 

3.3.10 การใช้ไฟฟ้า 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีการใช้ไฟฟ้าร้อยละ 60 ของการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากหม้อแปลง

และส่วนอีกร้อยละ 40 เป็นปริมาณไฟฟ้าสําหรับความต้องการท่ีจะมีการขยายตัวในอนาคต ซึ่งการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีสถานีไฟฟ้าแรงสูงอยู่ในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4 สถานี คือ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สถานีไฟฟ้าแรงสูงอําเภอหัวหิน สถานีไฟฟ้าแรงสูงอําเภอปราณบุรี 
สถานีไฟฟ้าแรงสูงอําเภอบางสะพาน และมีสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํานวน 12 แห่ง สามารถ
ให้บริการไฟฟ้าแก่ราษฎรได้ครอบคลุมทุกตําบล  

 

3.3.11 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่มีศูนย์กําจัดขยะรวมในระดับจังหวัด อย่างไรก็ตามองค์การ

บริหารส่วนตําบลนาหูกวางมีบริการสําหรับงานกําจัดขยะมูลฝอยและกากของเสีย โดยอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน งานรักษาความสะอาด 
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3.3.12 การจัดการน้าํเสีย 
ระบบรวบรวมนํ้าเสียเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ 7.8 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของพ้ืนที่เทศบาล มีอาคารดักนํ้าเสีย 4 แห่ง และสถานีสูบนํ้าเสีย 2 แห่ง  
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ต้ังอยู่บริเวณ คลองบางนางรม อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

พ้ืนที่ภายในระบบบําบัดนํ้าเสียประมาณ 50 ไร่ ระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียของเทศบาลเมือง
ประจวบคีรีขันธ์อยู่ในความรับผิดชอบของกองช่าง ฝ่ายการโยธา และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(ที่มา: สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 8) 

 

3.3.13 การป้องกันอัคคีภัย 
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย

และเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจต่อประชาชนเก่ียวกับการอพยพหนีภัย โดยจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนอพยพ
ประชาชนจากอาคารสูงเมื่อเกิดอัคคีภัย โดยจําลองสถานการณ์เสมือนจริง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนเมื่อเกิดอัคคีภัย ต้ังแต่ขั้นตอนการส่ือสารรับแจ้งเหตุ การแจ้งข่าว การประสาน 
และการปฏิบัติการจัดต้ังศูนย์อํานวยการส่วนหน้า เพ่ือควบคุม อํานวยการ การส่ือสาร การป้องกันพ้ืนที่
อันตรายและการอํานวยความสะดวกด้านจราจร รวมท้ังการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุและระงับเหตุของ
หน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจาก
สถานการณ์ และการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 

3.4 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.4.1 จํานวนครัวเรอืน และประชากร 

จํานวนประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปี พ.ศ. 2553 มีจํานวนทั้งสิ้น 509,134 คน
แยกเป็นเพศชาย 255,584 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 เพศหญิง 253,550 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 อําเภอที่
มีประชากรมากที่สุด ได้แก่ อําเภอหัวหิน มีประชากร 97,787 คน ซึ่งจากข้อมูลการเกิด ตาย การย้ายที่อยู่
ของประชากร พบว่าในปี พ.ศ. 2553 ประชากรมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.4 ต่อปี ดังตาราง
ที่ 3.12 

 

ตารางที่ 3.12  จํานวนประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2551- 2553 
 

อําเภอ 
จํานวนประชากร อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) ความหนาแน่น

ของประชากร 
(ต่อ ตร.กม.) 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

อําเภอเมือง 87,183 87,367 87,950 0.6 0.2 0.7 104.2 
อําเภอกุยบุรี 51,687 41,798 41,943 0.4 0.3 0.4 44.8 
อําเภอทับสะแก 47,645 47,609 47,733 0.2 0.1 0.3 88.7 
อําเภอบางสะพาน 71,806 71,900 72,480 0.7 0.1 0.8 105.8 
อําเภอบางสะพานน้อย 35,784 36,090 36,377 0.8 0.9 0.8 50.5 
อําเภอปราณบุรี 75,054 75,237 76,232 1.9 0.2 1.3 99.6 
อําเภอหัวหิน 93,095 95,769 97,787 2.8 2.8 2.1 116.6 
อําเภอสามร้อยยอด 48,124 48,293 48,632 0.5 0.4 0.7 55.8 
รวม 500,378 504,063 509,134 1.2 0.7 1.0 82.1 
ท่ีมา: สํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2554 
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จํานวนประชากรอําเภอทับสะแก มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 47,733 คน เมื่อ
เปรียบเทียบประชากรรายตําบล พบว่าตําบลทับสะแก (รวมเขตเทศบาลตําบลทับสะแก) มีจํานวน
ประชากรมากที่สุด รองลงมา คือ ตําบลอ่างทอง และตําบลนาหูกวาง สําหรับตําบลท่ีมีประชากรน้อยที่สุด 
คือ ตําบลแสงอรุณ เมื่อพิจารณาความหนาแน่นประชากรในเขตอําเภอทับสะแก พบว่า มีความหนาแน่น
ของประชากรเฉลี่ย 92 คนต่อตารางกิโลเมตร และเมื่อเปรียบเทียบความหนาแน่นของประชากรจําแนก
เป็นรายตําบลพบว่า ตําบลทับสะแก (รวมเขตเทศบาลตําบลทับสะแก) มีความหนาแน่นของประชากร 
เท่ากับ 271 คนต่อตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ ตําบลเขาล้าน และตําบลห้วยยาง โดยมีความหนาแน่น
ของประชากรเท่ากับ 180 และ 83 คนต่อตารางกิโลเมตรตามลําดับ สําหรับตําบลท่ีมีความหนาแน่นขอ
ประชากรน้อยที่สุด คือ ตําบลนาหูกวาง มีความหนาแน่นของประชากร เท่ากับ 60 คนต่อตารางกิโลเมตร 
สําหรับจํานวนครัวเรือน และประชากรตําบลนาหูกวางดังตารางที่ 3.13 
 

ตารางที่ 3.13  ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ตําบลนาหูกวาง 

ท่ี หมู่บ้าน 
จํานวนประชากร จํานวนหลังคาเรือน 

(หลัง) ชาย หญิง รวม 
1  บ้านเขาดิน  299  263  562  166  
2  บ้านดอนทราย  250  271  521  155  
3  บ้านโป่งแดง  512  492  1,004  253  
4  บ้านเหมืองแร่  267  251  518  179  
5  บ้านสิบเอ็ดเจ้า  354  369  723  196  
6  บ้านหนองยาว  377  425  802  208  
7  บ้านซังเขาขวาง  84  78  162  64  
8  บ้านประดู่ลาย  492  479  971  255  
9  บ้านหนองกลางดง  203  208  411  104  
10  บ้านทุ่งตาแก้ว  605  603  1,208  334  
11  บ้านประชาราษฎร์  313  334  647  169  
12  บ้านหนองบัว  194  189  383  90  
13  บ้านไทรสามขา  223  232  455  108  
77  ทะเบียนบ้านกลาง  3  4  7  1  

รวมทั้งสิ้น  4,176  4,198  8,414  2,282  
ท่ีมา: สํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2555 
 

3.4.2 สภาพเศรษฐกิจ 
จากข้อมูลสภาพเศษฐกิจของสํานักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าในปี พ.ศ. 2553 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ตามราคาประจําปี เท่ากับ 63,698 ล้าน
บาท เพ่ิมขึ้นจากปี   พ.ศ. 2552 ที่มีมูลค่าเท่ากับ 58,549 ล้านบาท และประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
ปี (GPP Per Capita) เท่ากับ 131,574 บาท เป็นอันดับที่ 16 ของประเทศ โดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม 20,617 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 29.62) 
ภาคอุตสาหกรรม 11,390 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 16.81)  
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การประกอบอาชีพ การสํารวจอาชีพของประชากรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จําแนกตาม
สาขาอาชีพซึ่งมีประชาชนทํางาน ในปี พ.ศ. 2554 จํานวน 301,376 คน พบว่าประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพ
ประกอบกิจการค้าขาย ร้อยละ 37.44 รองลงมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 35.08  

การจําแนกเป็นหมวดอาชีพ ตามลักษณะแรงงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2553 
พบว่ากลุ่มแรงงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมและประมง จํานวน 105,730 คน หรือร้อยละ 35.08
รองลงมาเป็นกลุ่มพนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด 70,800 คน คิดเป็นร้อยละ 23.49 

อําเภอทับสะแก ประชากรร้อยละ 95 ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกพืช 
เลี้ยงสัตว์ โดยมีพ้ืนที่ทําการเกษตรทั้งหมดประมาณ 232,351 ไร่ โดยมีมะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ
ที่สุดและรองลงมาได้แก่ พืชไร่ พืชล้มลุก ประชากรมีรายได้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีรายได้เฉลี่ย
ประมาณคนละ 25,000 บาทต่อคน 

 

3.4.3 สภาพทางสังคม 
สถานศึกษา 
จากข้อมูลสํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554 พบว่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีการจัด

การศึกษาทั้งในระบบโรงเรียน และนอกระบบโรงเรียน โดยจัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 2 แห่ง คือ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ต้ังอยู่ที่บ้าน
หนองหิน ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ และสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ต้ังอยู่ที่อําเภอปราณบุรี มีสถานศึกษาในจังหวัดรวมทั้งหมด รวม 294 แห่ง 
ระดับอุดมศึกษามีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นวิทยาเขตใน
สังกัด โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต้ังอยู่ที่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

อําเภอทับสะแกมีโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 29 โรงเรียน โรงเรียน
เอกชน จํานวน 2 โรงเรียน 

ตําบลนาหูกวางมีโรงเรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จํานวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน
ทับสะแกวิทยา โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2 โรงเรียนบ้านดอนทราย โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ โรงเรียน
อ่างทองพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว และโรงเรียนบ้านประชาราษฎร์ และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง  

 

ศาสนา 
ข้อมูลด้านการนับถือศาสนาของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยการสํารวจของสํานักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี พ.ศ. 2552 
ดังน้ี   ศาสนาพุทธ ร้อยละ 98.63  ศาสนาอิสลาม ร้อยละ 0.86 ศาสนาคริสต์ ร้อยละ 0.49 ศาสนาอ่ืนๆ 
ร้อยละ 0.02 จํานวนศาสนสถานประกอบด้วย วัด 209 แห่ง สํานักสงฆ์ 57 แห่ง มัสยิด 10 แห่ง โบสถ์
คริสต์ 20 แห่ง แยกเป็นโบสถ์คาทอลิค 4 แห่ง และโบสถ์โปรแตสแตนท์ 16 แห่ง 

สําหรับอําเภอทับสะแกมีวัด 27 แห่ง โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง 
ตําบลนาหูกวางมีวัด 9 แห่ง ได้แก่ วัดเขาบ้านกลาง วัดนาหูกวาง วัดห้วยลึก วัด

ประชาราษฎร์ วัดดอนทราย วัดนาหนอง วัดแหลมกุ่ม วัดทุ่งตาแก้ว และวัดบ้านทุ่งเคล็ด 
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โบราณสถาน 
โบราณสถานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่ขึ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากร ได้แก่พระที่น่ังคูหา

คฤหาสน์ ที่อําเภอสามร้อยยอด หว้ากอ ที่ตําบลคลองวาฬ อําเภอเมือง วัดตรีสตกูฎ ที่อําเภอสามร้อยยอด
และวัดเขาแดง ที่ตําบลเขาแดง อําเภอกุยบุรี 

 

วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
1) ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นประเพณีของชาวตําบลห้วยสัตว์ใหญ่ อําเภอหัวหิน เป็น

การสักการะเทพเจ้าที่ให้ความอุดมสมบรูณ์แก่พืชพันธ์ุธัญญาหารและนํ้า มีการไหว้ประมาณปีละ 2 ครั้ง 
ได้แก่ ระหว่างเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 

2) ประเพณีส่งวัว ส่งเกวียนเป็นประเพณีของชาวดอนยายหนู อําเภอกุยบุรี เริ่มใน
กลางเดือนที่ 8 ชาวบ้านจะร่วมกันนําเอาไม้ไผ่ตัดเป็นท่อนมาทําเป็นเกวียน เอาคันมาเป็นรูปวัว และคนขับ
เกวียนใช้เชือกผูก และนําไปทําพิธีโดยนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาต จากนั้นชาวบ้านก็ทําพิธีลากเกวียน
เทียมวัวจําลองส่งเข้าป่า 

3) ประเพณีทําบุญอ่างเก็บนํ้าเป็นประเพณีของชาวไร่ใหม่ อําเภอกุยบุรี ชาวบ้านจะพา
ลูกหลานมาทําพิธีที่อ่างเก็บนํ้านาวัลเปรียง ในทุกวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปี 

4) ประเพณีทําบุญกลางบ้านเป็นประเพณีที่ทุกหมู่บ้านร่วมกันจัดเป็นประจํา ในช่วง
เดือนเมษายนของทุกปีโดยจะทําบุญที่ศาลาประจําหมู่บ้าน เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ซึ่งลูกหลาน
บรรจุอัฐิไว้ในเจดีย์ใกล้ศาลาประจําหมู่บ้าน 

5) ประเพณีตักบาตรเทโวชาวประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดประเพณีตักบาตเทโว ณ เขาช่อง
กระจกเป็นประจําทุกปีในวันออกพรรษา จะจัดในช่วงเช้าตรู่ โดยเช่ือกันว่าเป็นวันที่พระเจ้าเปิดโลก การ
จัดพิธีจะแห่พระพุทธรูป ซึ่งเป็นองค์พระแทนพระพุทธเจ้า โดยจะเดินจากยอดเขา ลงมาตามขั้นบันได 
396 ขั้น สู่เบ้ืองล่าง โดยมีพุทธศาสนิกชนรอตักบาตรอยู่ด้านล่าง 

6) ประเพณีพัฒนาท้องถิ่นเป็นประเพณีของชาวบ้านหนองนํ้าขาว อําเภอทับสะแก เมื่อ
ถึงวันสําคัญของชาติ ชาวบ้านจะมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชายทะเลและถนนหนทางอย่างสม่ําเสมอเป็น
ประจําทุกปี 

7) ประเพณีฉลองอ่าวปิดทองเจ้าพ่อม่องล่าย จะมีการปิดทองพ่อม่องล่าย เพ่ือบูชา
สักการะเจ้าพ่อม่องล่าย เป็นการสํานึกบุญคุณของท้องทะเลซึ่งเป็นที่ทํามาหากินของชาวบ้าน 
(ที่มา: สํานักงานสถิติแห่งชาติ พ.ศ. 2554) 

 

3.4.4 ด้านสาธารณสุข 
  จากข้อมูลสาธารณสุขในแผนพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ. 2557-2560 พบว่า

โรคภัยที่ต้องเฝ้าระวัง 5 ลําดับแรกในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีดังน้ี 
1. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 
2. โรคไข้หวัดใหญ ่
3. โรคปอดอักเสบ 
4. โรคไข้เลือดออก 
5. โรคมาลาเรีย 
สําหรับสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ/เอกชน ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีจํานวนรวม

ทั้งสิ้น 95 แห่ง ดังน้ี  
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1. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 87 แห่ง 
- ระดับทุติยภูมิ ประกอบด้วย โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง (F2) จํานวน 5 แห่ง 

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (M2) จํานวน 1 แห่ง  
- ระดับตติยภูมิ มีจํานวน 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาล    

หัวหิน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จํานวน 81 แห่ง 

2. โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม จํานวน 2 แห่ง 
- โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ 
- โรงพยาบาลกองบิน 5  

3. โรงพยาบาลสังกัดสํานักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ (สถานีกาชาด 
อําเภอหัวหิน) จํานวน 1 แห่ง  

4. โรงพยาบาลเอกชน จํานวน 3 แห่ง  
- โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน 
- โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน 
- ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวาศรม 

อําเภอทับสะแกมีโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง จํานวน 1 แห่ง สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
จํานวน 1 แห่ง สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน จํานวน 10 แห่ง และสถานีอนามัยป้องกันโรคติดต่อ
นําโดยแมลง จํานวน 1 แห่ง 

ตําบลนาหูกวางมีโรงพยาบาลในพ้ืนที่ 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลทับสะแก ต้ังอยู่บนถนน
เพชรเกษม หมู่ที่ 1 ตําบลนาหูกวาง และสถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 2 แห่ง ต้ังอยู่หมู่ที่ 5  
บ้านสิบเอ็ดเจ้า และหมู่ที่ 4 บ้านเหมืองแร่ ปัจจุบันยกระดับเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล 
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บทท่ี 4 

การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

การวิเคราะห์เพ่ือคาดการณ์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ จะใช้ข้อมูลจากการ
สํารวจศึกษาสถานภาพและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและระยะที่ผ่านมาของทรัพยากรคุณค่า
สิ่งแวดล้อมใน พ้ืนที่ศึกษา รวมท้ังการศึกษารายละเอียดการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือทําการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินโครงการ ซึ่งในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นได้
แบ่งระยะเวลาออกเป็น 2 ช่วง คือ ในระยะการก่อสร้างและในระยะเปิดดําเนินโครงการ 

เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดําเนินงานของโครงการ จะพิจารณาครอบคลุม
ทิศทางของผลกระทบ ได้แก่ ด้านบวกหรือผลดีและด้านลบหรือผลเสีย พิจารณาในด้านระดับความรุนแรง
ของผลกระทบ ได้แก่ สูง ปานกลาง ตํ่า และไม่มีผลกระทบ พิจารณาในด้านขอบเขตพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ ได้แก่ จํากัดเฉพาะในพ้ืนที่ศึกษา และพ้ืนที่วงกว้างภายนอกพ้ืนที่ศึกษาหรือผลกระทบระดับ
จังหวัด พิจารณาในด้านระยะเวลาที่ครอบคลุมของผลกระทบ ได้แก่ ระยะสั้น คือผลกระทบระยะก่อสร้าง 
และระยะยาว คือ ผลกระทบในระยะดําเนินการ นอกจากน้ียังพิจารณาว่าเป็นผลกระทบโดยตรงหรือ
ผลกระทบโดยอ้อม  ผลกระทบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และผลกระทบที่ไม่สามารถคืนสภาพเดิม เป็นต้น 

 
4.1 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางกายภาพ 

4.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
ระยะก่อสร้าง 
สภาพภูมิประเทศเดิมบริเวณพ้ืนที่โครงการเป็นพ้ืนที่สวนมะพร้าว มีไม้พุ่มเต้ียและหญ้าขึ้น

ปกคลุมทั่วไป ในขั้นตอนเตรียมสภาพพ้ืนที่ก่อนดําเนินการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ มีการปรับถมสภาพพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยซึ่งเป็นการปรับ
สภาพพ้ืนที่เพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ดังน้ันการดําเนินงาน
ของโครงการในระยะก่อสร้างจึงไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะภูมิประเทศเดิม 

ระยะดําเนินการ 
ในช่วงระยะดําเนินการของโครงการจะไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิประเทศ  
 

4.1.2 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา 
ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาค 
ระยะดําเนินการ 
ในช่วงดําเนินการโครงการ จะมีอุณหภูมิที่เซลล์รับแสงอาทิตย์สูงสุด 75 องศาเซลเซียส แต่

เน่ืองจากบริเวณพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในที่โล่งแจ้งและลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบ อุณหภูมิจะมีการลดลงตาม
ระยะทางสภาพพ้ืนที่ที่โล่ง จึงคาดว่าการดําเนินงานของโครงการไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา  
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4.1.3 คุณภาพอากาศ 
ระยะก่อสร้าง 
อาจได้รับฝุ่นละออง เสียงดังเล็กน้อยจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เพราะการ

ดําเนินการก่อสร้างน้ัน การติดต้ังเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในพ้ืนที่ ถือว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นช่ัวคราวใน
ช่วงเวลาสั้นๆ และไม่รุนแรง แหล่งกําเนิดมลพิษทางอากาศในระหว่างการก่อสร้างอยู่ที่ระดับพ้ืนดิน การ
แพร่กระจายของมลพิษที่ออกสู่อากาศมีโอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ด้านใต้ลม ซึ่งอยู่ข้างเคียงติด
กับแนวเขตโครงการได้มากว่าพ้ืนที่ซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป สามารถลดผลกระทบจากการดําเนินการโดยมี
มาตรการรองรับดังน้ี 

1) ฝุ่นละออง (Fugitive Dust) ที่เกิดจากกิจกรรมระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะงาน
ดินน้ัน ควบคุมได้ไม่ยากนัก วิธีการท่ีใช้กันมากที่สุด คือ การราดหรือฉีดพรมพ้ืนที่ก่อสร้างด้วยนํ้า จาก
ข้อมูลของ U.S.EPA (1977) แสดงให้เห็นว่าการราดพ้ืนที่ด้วยนํ้าวันละ 2 ครั้ง จะลดปริมาณฝุ่นที่ปล่อยเข้า
สู่อากาศ จากกิจกรรมดังกล่าวได้ถึงประมาณร้อยละ 50 

2) มลพิษจากเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้งานก่อสร้างน้ัน มีปริมาณไม่มาก และพ้ืนที่
โครงการมีอาณาบริเวณกว้างขวาง ดังน้ัน ส่วนใหญ่ของกิจกรรมก่อสร้างจะอยู่ห่างจากแนวเขตของโครงการ 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศและผลกระทบที่มีต่อชุมชนในพ้ืนที่ข้างเคียงจึงมีน้อยมาก 

3) ฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงน้ี จะเป็นฝุ่นที่มาจากการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งน้ีโครงการ
ได้กําหนดให้มีการใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมรถบรรทุก ในระหว่างการขนส่งเข้าสู่พ้ืนที่โครงการเพ่ือลด
ปริมาณฝุ่น รวมทั้งจัดให้มีการทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง เช่น ใช้ไม้เคาะดินที่ติดล้อออก
ให้หมด การใช้นํ้าฉีดล้างล้อรถบรรทุก เป็นต้น เพ่ือป้องกันสิ่งแปดเป้ือนไปตกหล่นนอกโครงการ และให้
บริษัทผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดซึ่งจะจํากัดการแพร่ของฝุ่นได้อีกทางหน่ึง กล่าว
โดยสรุปได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบในระดับตํ่าต่อคุณภาพอากาศ
ในพ้ืนที่ข้างเคียง 

ระยะดําเนินการ 
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ไม่มีการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลอ่ืนใด รวมถึงไม่มี

การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ จึงไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและชุมชนใกล้เคียง 
 

4.1.4 ระดับเสียง 
ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้างโครงการ มีกิจกรรมการก่อสร้างต่างๆ เช่น การปรับถมพ้ืนที่ การก่อสร้าง

อาคารองค์ประกอบต่างๆ รวมทั้งการก่อสร้างระบบถนนและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในโครงการ 
กิจกรรมการก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนต่อชุมชนมาก คือ การตอกเสาเข็มสําหรับอาคารช้ัน
เดียวซึ่งมีระดับเสียงประมาณ 92 เดซิเบล (เอ) ในระยะ 5 เมตร ดังน้ันจึงต้องกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมา
หลีกเลี่ยงการตอกเสาเข็มในเวลาที่ผู้คนพักผ่อน โดยตอกเสาเข็มเฉพาะในเวลากลางวัน  

 

ผลกระทบที่คนงานอาจได้รับจากการตอกเสาเข็มซึ่งมีระดับเสียง 92 เดซิเบล (เอ) น้ัน จาก
ข้อกําหนดของกระทรวงมหาดไทย (กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549) 
คนงานจะทํางานที่ระดับเสียงเกิน 91 เดซิเบล (เอ) ได้ไม่เกิน 7 ช่ัวโมง แต่เสียงจากการตอกเสาเข็มดังกว่า 91 
เดซิเบล (เอ) ดังน้ัน ระยะเวลาที่คนงานทํางานได้ไม่ควรเกิน 6 ช่ัวโมง ซึ่งกําหนดในข้อปฏิบัติของบริษัท
ผู้รับเหมาต้องยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยการหยุดพักการทํางานช่ัวคราวหรือหมุนเวียน
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สับเปลี่ยนคนงานที่ทํางานในบริเวณดังกล่าว และจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น อุปกรณ์
ป้องกันเสียง (Ear Plug หรือ Ear Muffs ซึ่งลดระดับเสียงได้ไม่น้อยกว่า 15 และ 25 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ) 
ให้แก่คนงาน เพ่ือเป็นการลดผลกระทบให้เหลือน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามการตอกเสาเข็มน้ีจะเกิดขึ้นในช่ัว
ระยะเวลาหน่ึงเท่าน้ัน ดังน้ันคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่ตํ่า 

 

ตารางที่ 4.1 ระดับเสียงจากเคร่ืองมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการก่อสร้างโดยท่ัวไปดังน้ี 
อุปกรณ์ ระดับเสียง (เดซิเบล เอ) อุปกรณ์ ระดับเสียง (เดซิเบล เอ) 

Pneumatic chip hammer 103-113 Earth Tamper 90-96 
Jackhammer 102-111 Crane 90-96 
Concrete 99-102 Hammer 87-95 
Skilsaw 88-102 Grade all 87-94 
Stud welder 101 Front-end loader 86-94 
Bulldozer 93-96 Backhoe 84-93 
ท่ีมา: Construction noise, Center to Protect Worker’s Rights 
http://www.cpwr.com/pdfs/pubs/hazard_alerts/kfnoise.PDF 

 

การประเมินผลกระทบเรื่องเสียงในระหว่างการก่อสร้างของโครงการจะใช้ระดับเสียงสูงสุด
จากการก่อสร้าง คือ 113 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะ 1.5 เมตร จากพ้ืนที่ก่อสร้าง เป็นแหล่งกําเนิดเสียง ซึ่งถือ
เป็นการประเมินในกรณีร้ายแรง เน่ืองจากในทางปฏิบัติช่วงเวลาการทํางานไม่ได้มีเสียงดังกล่าวต่อเน่ือง
ตลอด 8 ช่ัวโมงการทํางาน 

การทํานายระดับของผลกระทบด้านเสียง จะพิจารณาระยะห่างของแหล่งรับผลกระทบที่อยู่
ใกล้เคียงซึ่งมีระยะห่างต่างๆ กันจากแหล่งกําเนิดเสียงว่าจะได้รับผลกระทบของเสียงมากน้อยแค่ไหน การ
คาดการณ์จะใช้สมการทํานายระดับเสียงที่แปรผันไปตามระยะทางหรือระดับเสียงที่ลดลงเมื่อระยะทาง
เพ่ิมขึ้น โดยใช้สมการ Decay Formula 
 

Lp2 =  Lp1-20Log(r2/r1) 
 

เมื่อ Lp1 = ระดับเสียงที่ระยะทาง r1 จากแหล่งกําเนิดเสียง (113 เดซิเบล เอ) 
 Lp2 = ระดับเสียงที่ระยะทาง r2 จากแหล่งกําเนิดเสียง 
 r1 = ระยะอ้างอิงของแหล่งกําเนิดเสียง  (1.5 เมตร) 
 r2 = ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียงถึงแหล่งรับเสียง 

จะได้ระดับเสียงที่ระยะทางต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.2  
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ตารางที่ 4.2 ระดับเสียงจากการก่อสร้างตามระยะทางจากแหล่งกําเนิดเสยีง 
ระยะทางจากแหล่งกําเนิด (เมตร) ระดับเสียงจากการก่อสร้าง (เดซิเบล เอ) 

    1.5 113 
15 93 
30 87 
50 82.5 

100 76.5 
200 70.5 
300 67 
400 64.5 
500 62.5 

1,000 56.5 
1,500 53 
2,000 50.5 
2,500 49 

 

แหล่งรับเสียงที่อยู่รอบๆ พ้ืนที่ก่อสร้างของโครงการในทิศทางต่างๆ ที่ระยะห่าง 500-
1,000 เมตร ไม่มีผู้อาศัยอยู่ ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) กําหนดไว้ที่ 70 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงที่แหล่งรับเสียงที่ใกล้ที่สุดจะได้รับจาก
การก่อสร้างอยู่ที่ 50.5 เดซิเบล (เอ) (ระยะทางจากแหล่งกําเนิด 2,000 เมตร) ซึ่งเป็นระดับเสียงที่คิดใน
กรณีร้ายแรงที่สุด น่ันคือมีการใช้อุปกรณ์ก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันทั้งหมดและไม่มีการดูดซับ
เสียงระหว่างทาง ซึ่งระดับเสียงในกรณีร้ายแรงที่สุดยังคงไม่เกินจากมาตรฐานที่กําหนดไว้  

 

โครงการน้ี ซึ่งเป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ มีการก่อสร้างอาคารช้ัน
เดียวและโครงสร้างสําหรับการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างขนาด
ใหญ่ จึงมีการใช้อุปกรณ์ที่เก่ียวกับเครื่องจักรกลหนักในระยะส้ัน ดังน้ันผลกระทบด้านเสียงจากการ
ก่อสรา้งโครงการต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงจึงคาดว่าอยู่ในระดับตํ่า  

 

สําหรับเสียงที่เกิดขึ้นจะเกิดจากการคมนาคมที่จะเพ่ิมมากขึ้นในช่วงระยะการก่อสร้าง จะ
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในช่วงระยะเวลาสั้น และไม่รุนแรง เน่ืองจากจะมีการคมนาคมที่ทําให้เกิดเสียง
รบกวนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางวัน และที่พักอาศัยของชุมชนจะอยู่ห่างจากถนนประมาณ 5-10 
เมตร จึงไม่มีผลกระทบ 

 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านเสียงในระหว่างการก่อสร้างให้เหลือน้อยที่สุด ทางโครงการมี
มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบในระยะก่อสร้าง ดังน้ี 

 

มาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบในระยะก่อสรา้ง 
- ดําเนินการก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน  
- วางแผนการใช้เคร่ืองจักรกลหนัก ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเสียงที่สําคัญ ไม่ทํางานใน

ช่วงเวลาเดียวพร้อมกันหลายตัว เพ่ือลดระดับเสียง 
- มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจประสิทธิภาพของเครื่องจักรกลอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งตรวจการ

ทํางานของเคร่ืองจักรกลต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ 
- ตรวจสอบท่อไอเสียของเคร่ืองยนต์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของสํานักงาน  

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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- ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด 
 

ระยะดําเนินการ 
เน่ืองจากโครงการน้ี เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งไม่มีอุปกรณ์/

ส่วนประกอบที่ทําให้เกิดเสียงดัง ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบต่อชุมชน 
  

4.1.5 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 
ระยะก่อสร้าง 
โครงการมีการก่อสร้างอาคารช้ันเดียวและโครงสร้างสําหรับการติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์

และองค์ประกอบอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่โครงสร้างขนาดใหญ่ ดังน้ันการก่อสร้างโครงการไม่มีกิจกรรมใดที่จะส่งผล
กระทบต่อสภาพธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว 

ระยะดําเนินการ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังของกลุ่มรอยเลื่อนระนองพาดผ่าน วางตัวใน

แนวตะวันออกเฉียงเหนือ – ตะวันตกเฉียงใต้ โดยพ้ืนที่โครงการต้ังอยู่ในเขตเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ระดับ 2ก 
มีความเสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ความรุนแรงขนาด 5 – 7 เมอร์คัลลี่ จัดเป็นบริเวณพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดความเสียหายในระดับน้อยถึงปานกลาง การก่อสร้างอาคารปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเพ่ือความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว 
นอกจากน้ี โครงการไม่มีอาคารสูง มีเพียงอาคารช้ันเดียว ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบ 

 

4.1.6 ทรัพยากรดินและปฐพีวิทยา 
ระยะก่อสร้าง 
การก่อสร้างโครงการจะมีการปรับระดับดินเพ่ือให้มีความเหมาะสมต่อการก่อสร้าง

องค์ประกอบต่างๆ ของโครงการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบด้านการชะล้างพังทลายของดินออกนอกพ้ืนที่
ก่อสร้างจากการท่ีเศษดินติดไปกับล้อรถท่ีเข้า/ออกโครงการได้ โดยเฉพาะการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน แต่
อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ก่อสร้างไม่มีแหล่งนํ้าสาธารณะไหลผ่าน จึงไม่มีการชะล้างหน้าดินลงสู่แหล่งนํ้าหรือที่
ลุ่มที่อยู่ใกล้เคียง ดังน้ันจึงคาดว่าในระยะการก่อสร้างโครงการจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรดินในระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ 
ภายหลังทําการก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะติดต้ังแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ อาคารช้ันเดียว พ้ืนคอนกรีต (เช่น ถนน เป็นต้น) และพ้ืนที่สนามหญ้า ซึ่งในช่วงระยะ
ดําเนินการโครงการไม่มีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรดิน ดังน้ันจึงไม่มีผลกระทบต่อการชะล้าง
พังทลายของดิน 

 

4.1.7 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําผิวดิน 
ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงการก่อสร้างโครงการจะไม่ก่อให้เกิดการชะล้างหน้าดินสู่แหล่งนํ้าสาธารณะนอก

พ้ืนที่ เน่ืองจากโครงการมีเพียงการปรับระดับดินเท่าน้ัน อีกทั้งไม่มีแหล่งนํ้าสาธารณะผ่านหรืออยู่ใกล้พ้ืนที่
โครงการ และในส่วนของน้ําเสียที่เกิดจากคนงานก่อสร้างจะถูกรวบรวมเข้าที่ระบบบําบัดนํ้าเสียติดต้ังกับที่ 
(onsite treatment systems) ที่ติดต้ังในพ้ืนที่โครงการ ไม่ได้มีการระบายทิ้งออกสู่พ้ืนที่ภายนอกหรือ
ระบายลงแหล่งนํ้าแต่อย่างใด และในพ้ืนที่ก่อสร้างไม่มีแหล่งนํ้าสาธารณะไหลผ่าน จึงไม่มีการชะล้างหน้า
ดินลงสู่แหล่งนํ้า ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพนํ้าของแหล่งนํ้าผิวดิน  
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ระยะดําเนินการ 
ในระยะดําเนินการ โครงการมีนํ้าทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคและนํ้าจากกิจกรรมทํา

ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยนํ้าทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคจะไหลเข้าสู่ระบบบําบัดนํ้าเสีย
ติดต้ังกับที่ (onsite treatment systems) ภายในโครงการ ส่วนนํ้าจากกิจกรรมการทําความสะอาดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะไหลซึมผ่านลงในช้ันดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้าใต้ดินเนื่องจากเป็นนํ้าที่ไม่มีสารเคมี
อันตราย ดังน้ันโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่ออุทกวิทยาและคุณภาพนํ้าผิวดิน 

 

4.2 ผลกระทบต่อทรัพยากรทางชีวภาพ 
4.2.1 สภาพนิเวศวิทยาบนบก 

ระยะก่อสร้าง 
เน่ืองจากพ้ืนที่โครงการ มีลักษณะเป็นสวนมะพร้าว มีไม้พุ่มเต้ียและหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วไป

ไม่มีป่าไม้ และสัตว์ป่าหายาก ดังน้ันในระยะก่อสร้างโครงการจะไม่มีผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาบนบก 
ระยะดําเนินการ 
ในช่วงดําเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อพืชพรรณและสัตว์ที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติ และสภาพนิเวศวิทยาบนบก 
 

4.2.2 สภาพนิเวศวิทยาทางน้ํา 
ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงระยะการก่อสร้าง มีการขนย้ายวัสดุ การขุด/ถมพ้ืนที่ ซึ่งกิจกรรมเหล่าน้ี ไม่ได้อยู่

ใกล้กับแหล่งนํ้าจึงไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาทางนํ้า  
ระยะดําเนินการ 
ในช่วงดําเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อสภาพนิเวศวิทยาทางนํ้า 
 

4.3 ผลกระทบต่อคุณคา่การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
4.3.1 การใช้ที่ดิน 

ระยะก่อสร้าง 
เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการ ดําเนินการในบริเวณโครงการที่เป็นพ้ืนที่สวนมะพร้าว พ้ืนที่

รอบโครงการส่วนใหญ่จะทิ้งไว้รกร้าง ว่างเปล่า มีพวกไม้พุ่มเต้ียและหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วไป ดังน้ันในช่วง
ระยะก่อสร้างโครงการจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่อย่างใด  

ระยะดําเนินการ 
ในช่วงดําเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมใดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 

4.3.2 การคมนาคมขนสง่ 
ระยะก่อสร้าง 
การประเมินผลกระทบต่อปริมาณการจราจรในช่วงก่อสร้างของโครงการ ประกอบด้วย การ

ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมก่อสร้าง โดยอาศัยรถบรรทุกในการขนส่งผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 อําเภอ  
ทับสะแก เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งโดยกําหนดให้ 

- การขนดินเพ่ือปรับพ้ืนที่โครงการ เป็นการขนส่งภายในพ้ืนที่โครงการไม่ส่งผลกระทบ
ต่อถนนและสภาพจราจรภายนอก 
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- ปริมาณการจราจรจากรถบรรทุก 10 ล้อ ที่ใช้ขนส่งในกิจกรรมการก่อสร้าง คิดเป็น
ปริมาณการจราจรที่เพ่ิมขึ้น 5 คัน/วัน 

- ปริมาณการจราจรจากรถบรรทุก 6 ล้อที่ใช้รับส่งคนงานก่อสร้าง คิดเป็นปริมาณ
การจราจรที่เพ่ิมขึ้น 2 คัน/วัน โดยเป็นการเพ่ิมปริมาณจราจรในช่ัวโมงเร่งด่วนตอน
เช้าและเย็นเท่าน้ัน 

ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด 
ระยะดําเนินการ 
ในช่วงดําเนินการ เน่ืองจากโครงการไม่มีกิจกรรมที่ต้องขนส่งเช้ือเพลิง มีเพียงการเดินทาง

ของพนักงาน ประมาณ 10 คน ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งในบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

4.3.3 การใช้น้ํา 
ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงระยะก่อสร้าง ผู้รับเหมาในการก่อสร้างโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต้ังระบบ

นํ้าใช้และจัดหาปริมาณน้ําให้เพียงพอสําหรับกิจกรรมการก่อสร้าง และการบริโภคและอุปโภคของคนงาน 
ซึ่งปริมาณนํ้าใช้ในช่วงน้ีเฉลี่ยประมาณ 1,000 ลิตรต่อวัน (ประมาณการ คนงาน 1 คนใช้นํ้า 10 ลิตรต่อ
วัน) โดยผู้รับเหมาจะทําการติดต้ังแทงค์นํ้าและนํานํ้ามาจากนอกพ้ืนที่โครงการ ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบ
ต่อการใช้นํ้าของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

ระยะดําเนินการ 
กิจกรรมการใช้นํ้าในช่วงระยะดําเนินการ แบ่งเป็น 2 กิจกรรม คือ 
1. การบริโภคและอุปโภคของพนักงาน จํานวน 10 คน ซึ่งใช้นํ้าเฉล่ียประมาณ 100 ลิตร

ต่อวัน (ประมาณการ พนักงาน 1 คนใช้นํ้า 10 ลิตรต่อวัน)  (36,500 ลิตร/ปี) 
2. กิจกรรมทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งใช้นํ้าประมาณ 100,000 ลิตรต่อปี

(ประมาณการ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง ใช้นํ้าในการล้างแผงจํานวน 4 ลิตรต่อปี โดยจํานวนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทั้งหมดประมาณ 25,000 แผง) 

โครงการจะทําการติดต้ังระบบนํ้าและจัดหาปริมาณนํ้าใช้ให้เพียงพอ โดยโครงการจะติดต้ัง
แทงค์นํ้าและขุดเจาะน้ําจากบ่อนํ้าบาดาลไว้ใช้ภายในโครงการ ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้นํ้าของ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

 

4.3.4 การระบายน้ําและควบคุมน้ําท่วม 
ระยะก่อสร้าง 
โครงการมีการทํารางระบายนํ้าในพ้ืนที่ โดยไม่มีการระบายนํ้าออกสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง และ

โครงการมีการออกแบบการป้องกันนํ้าท่วมแต่จะไม่ปิดก้ันทางนํ้า ดังน้ันพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง
จะไม่เกิดปัญหาน้ําท่วม การก่อสร้างของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วม 

ระยะดําเนินการ 
ทางโครงการได้ทําการออกแบบระบบระบายนํ้าและป้องกันนํ้าท่วมแต่จะไม่ปิดก้ันทางนํ้า 

ครอบคลุมพ้ืนที่โครงการไว้แล้ว ดังน้ันการดําเนินการของโครงการจึงไม่มีผลกระทบต่อการระบายนํ้าและ
ป้องกันนํ้าท่วม 
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4.3.5 การใช้ไฟฟ้า 
ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงการก่อสร้างโครงการจะมีการใช้ไฟฟ้าช่ัวคราวเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์/เคร่ืองมือ

การก่อสร้าง และเพ่ือการส่องสว่างของคนงานในเวลากลางคืน ซึ่งจะใช้ปริมาณน้อยประมาณ 0.3 เมกะ
วัตต์ โดยจะใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังน้ันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน
ใกล้เคียง 

ระยะดําเนินการ 
การดําเนินโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบด้านบวกระดับปานกลางต่อการใช้ไฟฟ้า 

เน่ืองจากลักษณะของโครงการเป็นการผลิตพลังงานไฟฟ้า ที่มีกําลังการผลิตประมาณ 5 เมกะวัตต์ ช่วย
เสริมความม่ันคงของระบบไฟฟ้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐอีกด้วย  

 

4.3.6 การจัดการขยะมูลฝอยและกากของเสีย 
ระยะการก่อสร้าง  
กากของเสียที่เกิดขึ้นในช่วงระยะก่อสร้างโครงการ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) ขยะ

มูลฝอยจากกิจกรรมก่อสร้าง และ 2) ขยะมูลฝอยจากกิจกรรมของคนงาน  
1) ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษไม้ เศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม 

เศษพลาสติก กระดาษ บรรจุภัณฑ์ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณ 1-5 ตัน โดยโครงการกําหนดให้ทางบริษัท
ผู้รับเหมารวบรวมขยะมูลฝอยในส่วนน้ี และติดต่อให้หน่วยงานท่ีได้รับอนุญาตจากราชการรับไปกําจัด
ต่อไป 

2) ขยะมูลฝอยที่ เ กิดจากกิจกรรมของคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย เศษอาหาร 
ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น ซึ่งจะมีปริมาณ 100 กิโลกรัมต่อวัน (อัตราการเกิดขยะที่ 1 กิโลกรัมต่อคน
ต่อวัน) โดยโครงการกําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจัดให้มีถังขยะพร้อมฝาปิดเพ่ือรวบรวม และนําไปกําจัดตาม
หลักสุขาภิบาลต่อไป 

ระยะดําเนินการ 
ขยะมูลฝอยในระยะดําเนินการมีปริมาณน้อยเน่ืองจากมีผู้ปฏิบัติงานประจําอยู่ที่โรงไฟฟ้าน้ี 

ประมาณ 10 คน ซึ่งขยะมูลฝอย ประกอบด้วย เศษอาหาร ถุงพลาสติก กระดาษ เป็นต้น โดยจะมี
ประมาณ 10 กิโลกรัมต่อวัน (อัตราการเกิดขยะที่ 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) ขยะมูลฝอยน้ีจะถูกรวบรวม
และนําไปกําจัดโดยองค์การบริหารส่วนตําบลนาหูกวาง หรือนําไปกําจัดตามหลักสุขาภิบาลโดยหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ทั้งน้ีการดําเนินโครงการน้ีไม่มีการใช้อุปกรณ์หรือสารเคมีที่มีส่วนประกอบของเสียอันตราย 
จึงไม่มีของเสียอันตรายเกิดขึ้น ดังน้ันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

กรณีที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์หมดอายุการใช้งานที่ 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกกําจัด
โดยบริษัทผู้ได้รับใบอนุญาตในการกําจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

 

4.3.7 การจัดการน้ําเสีย 
ระยะก่อสร้าง 
ในระยะก่อสร้างโครงการ นํ้าเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมาจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการ

อุปโภคบริโภคของคนงาน ซึ่งจะมีนํ้าเสียประมาณ 1,000 ลิตรต่อวัน (ประมาณการ คนงาน 1 คนใช้นํ้า 10 
ลิตร) โดยผู้รับเหมาในการก่อสร้างโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือรองรับการ



รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น      บทที่ 4 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์                     การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                           85 
                                                                    

นํ้าเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง และการบริโภคและอุปโภคของคนงานให้เพียงพอ ดังน้ันจึงไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรอบพ้ืนที่โครงการ 

 

ระยะดําเนินการ 
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการจะมาจาก 2 กิจกรรม คือ  
1. การบริโภคและอุปโภคของพนักงาน ซึ่งมีนํ้าเสียเฉลี่ยประมาณ 100 ลิตรต่อวัน 

(36,500 ลิตร/ปี) (ประมาณการ พนักงาน 1 คนใช้นํ้า 10 ลิตรต่อวัน) นํ้าเสียในส่วนน้ีจะถูกบําบัดด้วย
ระบบบําบัดนํ้าเสียภายในโครงการ 

2. กิจกรรมทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งมีนํ้าเสียประมาณ 100,000 ลิตรต่อ
ปี (ประมาณการ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 1 แผง ใช้นํ้าในการล้างแผงจํานวน 4 ลิตรต่อปี โดยจํานวนแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดประมาณ 25,000 แผง) เน่ืองจากโดยปกติทั่วไปในอากาศประกอบด้วยฝุ่นละออง
และสิ่งปนเป้ือนต่างๆ ซึ่งอาจจะปกคลุมบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงใบไม้ มูลนก เป็นต้น ซึ่งช้ันของฝุ่น
ละอองและสิ่งที่ปกคลุมผิวหน้าแผงเซลล์จะลดปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทําให้การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้น้อยลง ดังน้ันจึงต้องทําความสะอาด
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการเช็ดด้วยผ้าสะอาดชุบนํ้าหมาดๆ หรือล้างด้วยนํ้าสะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้า
สะอาด ทั้งน้ีไม่มีการใช้นํ้ายาหรือสารเคมีใดๆ ทําความสะอาด ซึ่งนํ้าจากการทําความสะอาดแผงนี้จะซึม
ไหลลงสู่ช้ันดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้าใต้ดิน  

ดังน้ันจึงไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงรอบพ้ืนที่โครงการ 
 

4.3.8 การเกษตรกรรม 
ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการดําเนินการภายในพ้ืนที่โครงการ และไม่มีกิจกรรมเกี่ยวข้อง

กับแหล่งนํ้าสาธารณะใกล้เคียงและปัจจัยอ่ืนๆ ในการเกษตรกรรม ดังน้ันจะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ 

ระยะดําเนินการ 
นํ้าเสียที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการของโครงการจะมาจาก 2 กิจกรรม ซึ่งนํ้าเสียจากการ

บริโภคและอุปโภคของพนักงาน จะถูกบําบัดด้วยบ่อเกรอะภายในโครงการ และน้ําเสียจากกิจกรรมทํา
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะซึมไหลลงสู่ช้ันดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้าใต้ดิน ดังน้ันจะไม่ส่งผล
กระทบต่อการเกษตรกรรมที่อยู่บริเวณโดยรอบ 

 

4.4 ผลกระทบต่อคุณคา่คณุภาพชีวิต 
4.4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

ระยะก่อสร้าง 
ในช่วงก่อสร้าง โครงการจะมีการจัดต้ัง กองทุนพัฒนาไฟฟ้า ซึ่งโครงการจะจ่ายเงินเข้า

กองทุนในอัตรา 50,000 บาท/เมกะวัตต์/ปี นับต้ังแต่วันที่เริ่มดําเนินการก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง
ผู้รับเหมาจนถึงวันที่เริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ นอกจากน้ียังมีการจ้างแรงงานท้องถิ่นและแรงงาน
ต่างถิ่น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเป็นการสร้างงานทําให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้นและขายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้มากขึ้น  

สําหรับด้านสังคมจะมีลักษณะการอพยพย้ายถิ่นแบบช่ัวคราวของแรงงานในระยะก่อสร้าง
เท่าน้ัน ดังน้ันจึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่และพฤติกรรมทางสังคมแต่อย่างใด 
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ระยะดําเนินการ 
เมื่อเปิดดําเนินโครงการ ผลกระทบทางบวกโดยตรงคือ โครงการจะจัดสรรเงินเข้ากองทุน

พัฒนาไฟฟ้า ในอัตรา 1 สตางค์ ต่อกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ 1 หน่วย เพ่ือการพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ีในกรณีที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคต ผู้ดําเนินโครงการมีความยินดีที่จะรับฟังข้อคิดเห็นและจะ
นําไปปรับปรุงต่อไปในอนาคต เพ่ือให้การดําเนินโครงการเป็นไปได้อย่างย่ังยืน 

โครงการจะมีผลกระทบด้านบวกในระดับปานกลางต่อการท่องเที่ยว คือ โครงการจะเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถือเป็นการเพ่ิมแหล่งท่องเที่ยว
ขึ้นอีกแห่งหน่ึงของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

4.4.2 การสาธารณสุข 
ระยะก่อสร้าง 
เน่ืองจากโครงการได้มีการควบคุมและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าฝุ่นละออง หรือ

เสียงดังจากการก่อสร้าง จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในบริเวณ
โครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงแต่อย่างใด 

ระยะดําเนินการ 
ในระยะดําเนินการ โครงการไม่มีกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ จึงไม่มีผลกระทบต่อการ

สาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในบริเวณโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียงเช่นกัน 
 

4.4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ระยะก่อสร้าง 
ทางโครงการได้มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่จะเข้ามา

ดําเนินงานด้านต่างๆในช่วงก่อสร้าง เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมดังน้ี 
- กําหนดขอบเขตพ้ืนที่ก่อสร้างที่ชัดเจนพร้อมมีป้ายแสดงขอบเขต ป้ายเตือนอันตราย

และข้อห้ามต่างๆ พร้อมกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอดช่วงระยะ
การก่อสร้าง 

- ระบุในสัญญาจัดจ้างให้บริษัทผู้รับเหมากําหนดรายละเอียด อุปกรณ์ ขั้นตอนต่างๆ  
ที่บริษัทผู้รับเหมาต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการดําเนินงานก่อสร้าง
ให้ชัดเจน โดยอย่างน้อยที่สุดต้องครอบคลุมกฎหมายแรงงาน 

- กําหนดให้มีการอบรมด้านความปลอดภัยสําหรับคนงานของบริษัทผู้รับเหมาก่อนเข้า
ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- กําหนดให้บริษัทรับเหมาจะต้องจัดหาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และระบบระงับ
อัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้งจะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองและ
พร้อมใช้งานเสมอ 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety 
Officer) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้าง 
รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย (Safety 
Inspection) 
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- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในพ้ืนที่ก่อสร้าง
และพ้ืนที่ข้างเคียง โดยต้องให้รายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และหากเกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจะต้องแจ้งให้โครงการทราบทันที 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะงานอย่างเคร่งครัด เช่น เครื่องครอบหู (Ear Muff) 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากากกรองแสงเช่ือม
โลหะ เป็นต้น 

- บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และ
จัดให้มีรถสํารองสําหรับรับส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 

- จัดให้มีการอบรมพนักงานเก่ียวกับวิธีการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักรต่างๆ ให้ถูกต้องตรง
ตามวัตถุประสงค์ของเคร่ืองมือ/เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทําให้เกิดประสิทธิภาพที่ดี
ในการทํางานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงานก่อสร้าง โดยก่อนการ
ใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร และหลังการใช้ทุกคร้ังจะต้องมีการตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไข
เพ่ือให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

ทางโครงการกําหนดให้ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ก่อสร้างจะต้องยึดถือปฏิบัติแนวทางข้างต้น
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังการปฏิบัติงานทุกชนิดและการใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ทุกช้ินภายในบริเวณพ้ืนที่
ก่อสร้างจะต้องอยู่ใต้ระบบอนุญาตทํางาน เพ่ือที่จะแสดงให้เห็นว่างานทุกชนิดจะได้รับการเตรียมงานอย่าง
มีเหตุผล เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจทําให้เกิดการบาดเจ็บและเตรียมอุปกรณ์ป้องกันไว้ก่อนตามที่ระบุใน
ใบอนุญาตทํางาน ตลอดจนเป็นการบังคับให้คนงานที่เข้าไปทํางานมีความระมัดระวังและเอาใจใส่ถึง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทําให้มั่นใจได้ว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพท่ีจะป้องกันอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานในช่วงก่อสร้างได้ จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัยในช่วงระยะ
ก่อสร้างโครงการอยู่ในระดับตํ่า 

ระยะดําเนินการ 
ในระยะดําเนินการ โครงการได้กําหนดมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังน้ี 
- การจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมงและมีวิทยุสื่อสาร/อุปกรณ์

สื่อสาร  
- การจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ

ลักษณะของงาน  
- การฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มทํางาน  
- การจัดทําคู่มือความปลอดภัยสําหรับพนักงาน  
- การบํารุงรักษาและตรวจสอบเคร่ืองมือเคร่ืองจักรต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย

ส่วนบุคคลให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ  
- การตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเร่ิมทํางาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไป

สําหรับพนักงานปีละ 1 ครั้ง  
- การบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความ

รุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกคร้ัง  
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นทําให้มั่นใจได้ว่ามาตรการด้านความปลอดภัยของโครงการ
เพียงพอและมีประสิทธิภาพที่จะป้องกันอันตรายที่อาจจะส่งผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของผู้ปฏิบัติงานและชุมชนใกล้เคียงในระยะดําเนินการได้ จึงกล่าวได้ว่าผลกระทบต่ออาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในระยะดําเนินการอยู่ในระดับตํ่า 
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บทท่ี 5 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงาน
และชุมชนต่างๆ โดยรอบพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก     
จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมอําเภอทับสะแก จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งการดําเนินการในคร้ังน้ี กฟผ. ได้เชิญตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ผู้นํา
ชุมชนและชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับโครงการเข้ามาร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นแก่โครงการดังกล่าว
ด้วย  

ในการประชุมในครั้งน้ีได้มีการให้ข้อมูลเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ ตลอดจนถึงประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช้ีแจงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการดังกล่าว ความเก่ียวข้องของ
โครงการกับการลดสภาวะโลกร้อน และได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แสดงความคิดเห็น 
โดยผู้ดําเนินโครงการได้ช้ีแจงประเด็นข้อสงสัยต่างๆ แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมการประชุม โดยในการประชุมครั้งน้ี
มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งสิ้นจํานวน 715 คน 
 
5.1 วัตถุประสงค์ของการประชุม 

1) เพ่ือนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2) เพ่ือเสนอแนวทาง มาตรการป้องกัน ลดผลกระทบ และมาตรการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
3) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการสูป่ระชาชน หน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจในการ

พัฒนาโครงการ 
4) เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพัฒนาโครงการ 

 
5.2 รายชื่อผู้ที่เชญิเขา้ร่วมการประชุม 

กฟผ. ได้ส่งหนังสือเชิญหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นในครั้ง
น้ี อันประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานราชการประจําท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้แทนของ
ชาวบ้านจากชุมชนบริเวณใกล้เคียงที่ต้ังโครงการ โดยรายช่ือของหน่วยงานท่ีได้ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมมีดังน้ี 

1) ผู้อํานวยการสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3) ผู้อํานวยการสํานักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
4) นายอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
5) ผู้อํานวยการโรงพยาบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
6) สาธารณสุขอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรขีันธ์ 
7) นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลทับสะแก อําเภอทับสะแก 
8) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาหูกวาง 
9) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเขาล้าน 
10) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ่างทอง 
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11) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทับสะแก 
12) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
13) นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแสงอรุณ 
14) ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
15) ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านดอนทราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
16) เจ้าอาวาสวัดห้วยลึก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
17) เจ้าอาวาสวัดดอนทราย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
18) จ้าอาวาสวัดนันทาวราราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
19) กํานันตําบลเขาล้าน 
20) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลเขาล้าน 
21) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลเขาล้าน 
22) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 ตําบลเขาล้าน 
23) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลเขาล้าน 
24) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลเขาล้าน 
25) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ตําบลเขาล้าน 
26) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 ตําบลเขาล้าน 
27) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 ตําบลเขาล้าน 
28) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 10 ตําบลเขาล้าน 
29) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 ตําบลเขาล้าน 
30) กํานันตําบลอ่างทอง 
31) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลอ่างทอง 
32) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลอ่างทอง 
33) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 ตําบลอ่างทอง 
34) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ตําบลอ่างทอง 
35) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลอ่างทอง 
36) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลอ่างทอง 
37) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ตําบลอ่างทอง 
38) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 ตําบลอ่างทอง 
39) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 10 ตําบลอ่างทอง 
40) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 ตําบลอ่างทอง 
41) กํานันตําบลทับสะแก 
42) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลทับสะแก 
43) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลทับสะแก 
44) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ตําบลทับสะแก 
45) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลทับสะแก 
46) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลทับสะแก 
47) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ตําบลทับสะแก 
48) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 ตําบลทับสะแก 
49) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 ตําบลทับสะแก 
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50) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 10 ตําบลทับสะแก 
51) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 ตําบลทับสะแก 
52) กํานันตําบลห้วยยาง 
53) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลห้วยยาง 
54) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลห้วยยาง 
55) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 ตําบลห้วยยาง 
56) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลห้วยยาง 
57) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลห้วยยาง 
58) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ตําบลห้วยยาง 
59) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 8 ตําบลห้วยยาง 
60) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 ตําบลห้วยยาง 
61) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 10 ตําบลห้วยยาง 
62) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 ตําบลห้วยยาง 
63) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 12 ตําบลห้วยยาง 
64) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 ตําบลห้วยยาง 
65) กํานันตําบลแสงอรุณ 
66) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลแสงอรุณ 
67) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลแสงอรุณ 
68) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ตําบลแสงอรุณ 
69) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลแสงอรุณ 
70) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลแสงอรุณ 
71) กํานันตําบลนาหูกวาง 
72) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 1 ตําบลนาหูกวาง 
73) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 2 ตําบลนาหกูวาง 
74) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 3 ตําบลนาหูกวาง 
75) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 4 ตําบลนาหูกวาง 
76) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 5 ตําบลนาหูกวาง 
77) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 6 ตําบลนาหูกวาง 
78) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 7 ตําบลนาหูกวาง 
79) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 9 ตําบลนาหูกวาง 
80) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 10 ตําบลนาหูกวาง 
81) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 11 ตําบลนาหูกวาง 
82) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 12 ตําบลนาหูกวาง 
83) ผู้ใหญ่บ้านหมูท่ี่ 13 ตําบลนาหูกวาง 
84) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตําบลนาหูกวาง 
85) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตําบลนาหูกวาง 
86) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตําบลนาหูกวาง 
87) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตําบลนาหูกวาง 
88) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลนาหูกวาง 
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89) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตําบลนาหูกวาง 
90) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตําบลนาหูกวาง 
91) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ตําบลนาหูกวาง 
92) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ตําบลนาหูกวาง 
93) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 10 ตําบลนาหูกวาง 
94) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตําบลนาหูกวาง 
95) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 ตําบลนาหูกวาง 
96) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ตําบลนาหูกวาง 

 
จากหนังสือเชิญที่ได้ส่งไปให้กลุ่มผู้เก่ียวข้องข้างต้น ได้มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมเพ่ือ

รับฟังความคิดเห็นในวันและเวลาดังกล่าว จํานวนทั้งสิ้น 715 คน ประกอบด้วย 
หน่วยงาน จํานวน (คน) 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 25 
2. หน่วยงานราชการ 26 
3. กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 78 
4. ประชาชน  

- ตําบลนาหูกวาง 73 
- ตําบลทับสะแก 440 
- ตําบลเขาล้าน 39 
- ตําบลอ่างทอง 20 
- ตําบลแสงอรุณ 4 
- ตําบลห้วยยาง 3 
- อําเภอกุยบุรี 4 
- อําเภอบางสะพาน 2 
- อําเภอหัวหิน 1 

รวมท้ังหมด 715 
 
5.3 รายละเอียดการนาํเสนอ 

5.3.1 ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ 
กฟผ. จัดทําโครงการโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก             

จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือเป็นต้นแบบ และแหล่งการเรียนรู้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกัน 4 
เทคโนโลยี 

สรุปลักษณะโครงการ 
ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ กฟผ. จํานวน 4,142 ไร่ โดยโครงการใช้ที่ดินทั้งหมดเพียง 250 ไร่ คาดว่าจะ

แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ. 2557 กําลังการผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ อายุโครงการ 25 ปี 
 

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์  
1) ชนิดผลึกซิลิคอน (Crystalline Silicon: c-Si)   จํานวน 1 เมกะวัตต์ 
2) ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon: a-Si)  จํานวน 2 เมกะวัตต์  
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3) ชนิดไมโครคริสตัล อะมอร์ฟัสซิลิคอน  
(Micro Crystalline Amorphous Silicon: μc/a-Si)  จํานวน 1 เมกะวัตต์  

4) ชนิดคอปเปอร์ อินเดียม (แกลเลี่ยม) ไดเซเลไนด์  
(Copper Indium (Gallium) Di-Selenide: CI(G)S) จํานวน 1 เมกะวัตต์   

 

ประโยชน์ของการพัฒนาโครงการ  
1. ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กฟผ. ผ่านกองทุนพัฒนาไฟฟ้า เพ่ิมการจ้างงาน 

กระตุ้นเศรษฐกิจ 
2. ประโยชน์ของการพัฒนาโครงการ ผลิตไฟฟ้าได้ 7.88 ล้านหน่วย/ปี ช่วยสร้างความ

มั่นคงของระบบไฟฟ้า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
3. ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภาคการผลิตไฟฟ้า 

4,367 ตัน/ปี ซึ่งช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ 
 

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ: คุณภาพอากาศ เสียงและความส่ันสะเทือน 

คุณภาพนํ้าผิวดิน 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ: นิเวศทางนํ้าและการประมง ป่าไม้ 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์: ใช้ประโยชน์ที่ดิน แหล่งนํ้า การคมนาคมขนส่ง 

พลังงานไฟฟ้า 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต: เศรษฐกิจสังคมและการมสี่วนร่วม สาธารณสุข การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดชันี

ผลกระทบจากโครงการ

มาตรการป้องกนั แกไ้ข
ผลกระทบ

ระยะกอ่สรา้ง ระยะดําเนนิการ

ทรพัยากรส ิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพ 

• ฝุ่นละออง 
• เสียงดังเล็กนอ้ย 
จากการขนส่งวสัดุอปุกรณ์
กอ่สรา้ง 

ไมม่ผีลกระทบ

ฉีดพรมน้ําบรเิวณถนนที่ผ่าน 

ชมุชน ใกลท้ีต่ัง้โครงการ

 ควบคุมความเร็วยานพาหนะ

ทรพัยากรส ิง่แวดลอ้ม

ทางชวีภาพ

ไมม่ผีลกระทบ เนื่องจากไมม่กีารปล่อยน้ําทิง้ออกนอก
โครงการและไมม่ขีองเสียอนัตราย ที่เกดิจากโครงการ

ที่จะปล่อยออกสู่ภายนอกพืน้ที่
-

คณุคา่การใชป้ระโยชน์

ของมนุษย์
ไมม่ผีลกระทบเนื่องจากเป็นการใชพ้ืน้ทีข่อง กฟผ. -

คณุคา่ตอ่คณุภาพชวีติ ไมม่ผีลกระทบ

มแีผนที่จะจัดใหโ้ครงการนี้
เป็นแหล่งเรียนรูด้า้นพลังงาน
หมุ น เ วี ย น จ า ก พ ลั ง ง า น
แสงอาทติย์

-
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5.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 28 มีนาคม พ.ศ. 2556 เข้าพบผู้นําชุมชน และนายอําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เพ่ือช้ีแจงข้อมูลโครงการ  
 5 เมษายน พ.ศ. 2556 เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือช้ีแจงข้อมูลโครงการ 
 24 เมษายน พ.ศ. 2556 เข้าพบนายอําเภอทับสะแก นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาหู

กวาง และประธานกลุ่มพัฒนาพ้ืนที่ทับสะแก เพ่ือช้ีแจงข้อมูลโครงการ 
 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เข้าพบผู้กํากับสถานีตํารวจภูธร อําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือช้ีแจงข้อมูลโครงการ และหารือเรื่องการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน 

 ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างชุมชนและโครงการติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่           
ศูนย์ประสานงาน กฟผ.บริเวณศาลเจ้าพ่อซงัเขาขวาง 
 

5.5 ประเด็นข้อซักถามจากการประชุม 
หลังจากที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามถึงรายละเอียดของโครงการ ช้ีแจงโดย นาย

วิวัฒน์ โฆษิตสกุล ตัวแทนจากบริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ย่ี พลัส จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาในการ
จัดทําการประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็น และตัวแทนจากหน่วยงาน กฟผ. สามารถสรุปคําถาม-ตอบจาก
การประชุมได้ดังน้ี 
 

คําถาม : (อ.พิทักษ์ ออสุวรรณ ต.นาหูกวาง) นํ้าที่ได้จากการชําระล้างแผงเป็นนํ้าเสียหรือไม่ และมี
บ่อเก็บนํ้าหรือไม่? 

คําชี้แจง : (นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล) การทําความสะอาดเป็นเพียงการล้างฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่ติดบน
แผงเท่าน้ัน โดยการล้างจะใช้เพียงนํ้าสะอาดที่ปราศจากการใช้สารเคมีใดๆ  ดังน้ัน นํ้าที่เกิดจากการล้าง
แผง ก็จะไม่ใช่นํ้าเสียและไม่มีการปนเป้ือนของสารเคมีใดๆ ซึ่งนํ้าจากการทําความสะอาดแผงนี้จะไหลซึม
ลงสู่ช้ันดิน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อนํ้าใต้ดิน นํ้าที่ใช้ล้างมาจากบ่อบาดาลในโครงการ 
 

ข้อเสนอแนะ : (กํานันสมนึก รุ่งกําจัด กํานัน ต.อ่างทอง ประธานชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้าน  
อ.ทับสะแก) กฟผ. มาประชาสัมพันธ์โครงการต้ังแต่ต้นปีที่แล้ว ขอถามว่าได้ดําเนินการครอบคลุมทุกพ้ืนที่
หรือไม่ เพราะในการประชุมกํานันผู้ใหญ่บ้าน ไม่มีใครทราบ ขอให้ท่านเข้าทําการประชาสัมพันธ์โครงการ
และต้ังทีมเข้าไปประชาสัมพันธ์ในชุมชน 

1. เสนอแนะให้นําเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปให้ชุมชน 
2. ทําการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างเข้าถึงประชาชน 
3. อย่าสร้างความแตกแยกในชุมชน  

 
คําถาม : (ผู้ใหญ่ธีรศักด์ิ ฑีฆายุวัฒนา หมู่ 2 ต.นาหูกวาง) การสร้างโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ใกล้ถนนหลัง

บ้านนายก อบต.นาหูกวาง ประโยชน์จากการเป็นศูนย์การเรียนรู้น้อยมาก อยากให้ขยับเข้ามาในพื้นที่
เรียกว่าสวนหลวง จะโยกย้ายได้หรือไม่? 

คําชี้แจง : (นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล) การเลือกพ้ืนที่ ต้องอยู่ใกล้สายส่งหลักเพ่ือเช่ือมต่อกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค โดยพ้ืนที่ที่กําหนด ณ จุดน้ีถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมท่ีสุดแล้ว  
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ข้อเสนอแนะ : (ร้อยตํารวจตรีวิชัย ศรีเทิดไท) อยากให้ปลูกต้นไม้ประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเย่ียมชมต้นไม้ประจําจังหวัด เช่น ต้นพาโล เป็นจุดขาย และเป็นการพักรถ 
 

แสดงความคิดเห็น : (นายสายชล ชนะภัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.นาหูกวาง) ผลกระทบมีบ้างแต่ไม่
ส่งผลเสียหายต่อประชาชน แต่ต้องการให้ผู้บริหาร กฟผ. เข้าร่วมในส่วนการประชาสัมพันธ์และนโยบาย
เป็นหลัก ขอเรียนผ่านว่า กฟผ. เป็นองค์กรใหญ่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรธรรมาภิบาล  แต่ กฟผ. 
เข้ามา 16 -17 ปี ต้ังแต่เริ่มรวบรวมพ้ืนที่ผลกระทบเกิดแล้วในภาคประชาชนชุมชน 4-5 หมู่บ้าน กฟผ. ได้
เข้ามาดูแลชุมชนที่สูญหายไปอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเหมาะสมเป็นธรรมหรือไม่?  ชุมชนที่เสียหายขาด
โอกาสไป อยากให้ กฟผ. เข้ามาดูแลให้ตรงกับเป้าหมายมากที่สุด ควรดูแลต้ังแต่ต้น อยากให้ กฟผ. ดูแล
ส่วนน้ีด้วย 
 

คําถาม : (คุณธารทิพย์ ประชาชน อ.ทับสะแก) ขอทราบราคาค่าไฟฟ้า และรัศมีการจ่ายไฟของ
โครงการ? 

คําชี้แจง : (นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล) กฟผ. ไม่ได้มีหน้าที่ในการกําหนดราคาค่าไฟแต่อย่างใด การ
ผลิตไฟฟ้า 5 เมกะวัตต์ น้อยมาก สามารถจ่ายไฟให้ในบริเวณอําเภอทับสะแกเท่าน้ัน 

 
คําชี้แจงเพิ่มเติม : (นายสมภพ พวงจิตต์ ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.) ปัจจุบัน กฟภ. และ 

กฟน. คิดราคาค่าไฟฟ้าประมาณ 3 บาท แต่สําหรับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลส์แสงอาทิตย์ราคา 8 บาท 
หมายความว่าทุกหน่วยการผลิตไฟฟ้า กฟผ. จะขาดทุน 5 บาท เหตุผลที่ต้องยอมขาดทุน เพ่ือเสนอ
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในขณะที่เอกชนสามารถทําโครงการขนาดใหญ่ได้เลยเพราะ
รัฐบาลสนับสนุนค่าไฟเพ่ิมเติมทําให้ไม่ต้องกลัวการขาดทุน 
 

คําถาม : (ประชาชน อ.ทับสะแก) สร้างโรงไฟฟ้าแล้วนํ้าฝนที่ตกมากินได้หรือไม่? 
คําชี้แจง : (นายวิวัฒน์ โฆษิตสกุล) ลักษณะการผลิตไฟฟ้าของโครงการ คือ เอาแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ไปต้ังรับแสงเท่าน้ัน จึงแทบไม่มีผลกระทบต่อฝนท่ีตกลงมา ดังน้ัน ณ วันน้ี ถ้าท่านทานนํ้าฝน
ได้ หลังจากดําเนินโครงการไปแล้ว ท่านก็ยังทานได้เหมือนเดิม เพราะการผลิตไฟฟ้าของโครงการน้ี ไม่
ส่งผลกระทบกับฝนแต่อย่างใด 
 

คําถาม : (ประชาชน อ.ทับสะแก) สืบเน่ืองจากผลกระทบเรื่องปัญหาภัยแล้งที่ อ.ชะอํา ตรงหุบ
กระพง ปรากฏว่าแห้งแล้ง ทําให้ชาวบ้านต่ืนตัวว่าเกิดจากแผงโซล่าเซลล์ แต่ไม่คัดค้าน ถ้าเกิดภัยแห้งแล้ง 
ที่ทับสะแก ทางหน่วยงานจะแก้ไขอย่างไร เราได้รับผลกระทบอย่างไรไม่มีใครรู้ กฟผ. ได้ผลิตเพ่ือผลกําไร
อยากให้ช่วยจ่ายค่าไฟเอาพอสมควรแก่เหตุ จะให้ช่วยเร่ืองค่าไฟฟ้า 25 ปี เพราะเราเป็นคนในท้องที่ต้อง
ได้รับประโยชน์มากกว่า ถ้าทําหมดสี่พันไร่ความร้อนจะมารวมท่ีทับสะแกหรือไม่? และถ้าเลิกทําไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ ที่ดิน สี่พันไร่จะมีโอกาสเปลี่ยนเป็นถ่านหินหรืออย่างอ่ืนหรือไม่? 

คําชี้แจง : (นายสมภพ พวงจิตต์ ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ.) การดําเนินโครงการน้ี 
จะต้องมีการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า โดยจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ (1) ช่วงก่อสร้างจะส่งเงินเข้า
กองทุน 250,000 บาท (2) ช่วงดําเนินการ จะต้องจ่ายเงินสมทบในอัตรา 1 สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
ซึ่งคิดคํานวณคร่าวๆ แล้วประมาณ 78,800 บาทต่อปี แต่ถ้าวันใดมีเหตุขัดข้องทําให้ไม่สามารถจ่ายไฟได้
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ตามปกติ เงินที่สมทบก็จะลดลงไปตามไฟที่จ่ายจริง เช่น วันน้ีจ่ายไฟได้ 100 หน่วยก็ส่งเงินสมทบ 100 
สตางค์ แต่ถ้าพรุ่งน้ีผลิตไฟไม่ได้ ก็ไม่มีเงินส่งเข้ากองทุนฯ 

ส่วนคําถามเร่ืองเปลี่ยนเป็นถ่านหินหรือไม่ ขอเรียนว่า กฟผ. ทําหน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับจาก
รัฐบาล โดยทําหน้าที่ จัดหาและผลิตไฟฟ้าเพ่ือตอบสนองความต้องการการใช้ไฟฟ้า โดย กฟผ. ได้ซื้อที่ดิน 
ที่ทับสะแก เมื่อปี พ.ศ. 2540 โดยมีเจตนาที่จะสร้างโรงไฟฟ้า แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับของชุมชน ดังน้ัน
โครงการจึงได้ชะลอเร่ือยมา ปัจจุบัน กฟผ. มีแผนที่ดําเนินการโครงการสาธิตพลังงานหมุนเวียน โดย
เริ่มต้นจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขณะเดียวกัน การจะทําอะไรต่อไปข้างหน้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับ กฟผ. เท่าน้ัน 
แต่ต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับของชุมชน ถ้าวันน้ีชุมชนไม่ยอมรับพลังงานแสงอาทิตย์ กฟผ. ก็จะไม่ทํา 

เพราะฉะน้ัน ถ้าในวันหน้าชุมชนต้องการให้ทําโรงไฟฟ้าแบบไหน เรามาปรึกษาหารือคุยกันต้ังแต่
ต้นว่าใช้อะไรเป็นเช้ือเพลิง เรามาคุยกันได้  แลกเปลี่ยน เรียนรู้ มาเข้าใจ มามองอนาคตด้วยกันว่าอําเภอ       
ทับสะแกจะพัฒนาไปในทิศทางใด 

 

5.6 สรุปแบบสอบถามจากการประชุม 
นอกเหนือจากประเด็นการซักถามข้างต้นแล้ว ยังได้มีการสํารวจทัศนคติทางสังคมของผู้เข้าร่วม

ประชุมโดยใช้แบบสอบถาม โดยได้มีผู้ตอบแบบสอบถามจากการประชุมคร้ังน้ีรวมจํานวนทั้งสิ้น 608 ชุด 
สามารถสรุปแบบสอบถามได้ ดังน้ี 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม มีดังน้ี 
- เพศ เพศชายร้อยละ 46 และเพศหญิงร้อยละ 54 
- ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

 
 
 

0 50 100 150 200

≥19
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90

≥19 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90

จํานวน (คน) 28 72 78 148 187 62 29 4

ช่วงอายุผู้ตอบแบบสอบถาม
ช่วงอายุ (ปี) 

จํานวนแบบสอบถาม 
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- หน่วยงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแทนจากกลุ่ม 
จํานวน 
(คน) 

คิดเปน็ 
(%) 

หน่วยงานราชการส่วนกลาง  7 1.15 
หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค 4 0.66 
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น 62 10.20 
องค์กรพัฒนาเอกชน/ นักวิชาการ/ สถาบันการศึกษา 8 1.32 
สื่อมวลชน 6 0.99 
ชุมชน/ประชาชนทั่วไป  509 83.72 
ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้า 0 0.00 
อ่ืนๆ ระบุ.............................. 12 1.97 
  608 100.00 

 

- ผลการตอบแบบสอบถามจากงานประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเหน็จากการดําเนนิโครงการ 
 

 
 

- ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม 

ตําบลเขาลา้น 
1. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ควรจะให้ประชาชนออกความคิดเห็นมากกว่าน้ี (4 คน) 
2. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ขอให้ กฟผ. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้นําท้องถิ่น รวมท้ังประชาชนใน 

อ. ทับสะแก ให้ครบทุกหมู่บ้าน ทุกตําบล เพราะว่าบางพ้ืนที่ยังไม่รู้เลยว่าจะสร้าง
โรงงานไฟฟ้าอะไรกันแน่ อยากทําให้ชัดเจนด้วย จะได้ไม่ต้องทะเลาะกันทีหลัง  ขอฝาก
ด้วยครับ (2 คน) 

3. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ทุกอย่างดีหมด ไม่ค่อยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

คําถาม มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

ไม่มี/  
ไม่เหมาะสม/
ไม่เห็นด้วย

1. ท่านคิดว่า การจัดงานได้เปิดโอกาสให้สอบถามข้อ
สงสัยมากน้อยเพยีงใด

178  (29.28%) 339  (55.76%) 81 (13.32%) 7  (1.15%) 3 (0.49%) 0

2.  ท่านคิดว่า โครงการจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชน
ของท่านมากน้อยเพยีงใด

174  (28.62%) 343  (56.41%) 80  (13.16%) 8  (1.32%) 2  (0.33%) 1  (0.16%)

3.  ท่านคิดว่า โครงการจะส่งผลกระทบในด้านลบ เช่น นํ้า
เสีย, อากาศเสีย, เสียงดัง ฯลฯ ต่อชุมชนมากน้อยเพยีงใด

35  (5.76%) 46  (7.57%) 178 (29.28%) 225  (37.01%) 90  (14.80%) 34  (5.59%)

4.  ท่านคิดว่า ช่องทางการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชนและ
โครงการ มีความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด

114  (18.75%) 284 (46.71%) 165  (27.14%) 37  (6.09%) 8  (1.32%) 0

5. ท่านเห็นด้วยกับการก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์ หรือไม่

เห็นด้วย 605 (99.51%) ไม่เห็นด้วย 3 (0.49%)
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4. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ประชาชนจะได้มีงานทํา และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
5. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ให้มีโรงงานค่าไฟฟ้าจะได้ถูกลง และมีคนมาทํางานในบ้านเรา

มากๆ มีความเจริญ และมีงานทําใกล้บ้าน 
6. (ประชาชน ต.เขาล้าน) กฟผ. ต้องมีแนวทางการส่งเสริมชุมชน หมู่บ้านทุกหมู่บ้านให้

ชัดเจน เช่น หมู่บ้าน/วัด/โรงเรียน เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าแต่อย่าสร้างความ
แตกแยกเข้ามาในชุมชน และควรมีการจ้างงานทั่วถึงทุกตําบล ข้อแนะนําอ่ืนๆ  เช่น 
อาชีพเสริม/การเป็นอยู่/กระแสไฟ 

7. (ประชาชน ต.เขาล้าน) ควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หลายๆแห่งให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ 

8. (ประชาชน ต.เขาล้าน) เน่ืองจากอําเภอชะอํา จ.เพชรบุรี มีโรงงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ทํา
ให้เกิดความแห้งแล้ง แล้วถ้าอําเภอทับสะแกเกิดความแห้งแล้งจะแก้ไขอย่างไร แล้ว
ประโยชน์ที่จะเกิดกับคนที่ทับสะแกที่เห็นชัดๆ คืออะไร 

 

ตําบลทับสะแก 
1. (ผู้ ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต.ทับสะแก) อยากให้จําหน่ายแผงโซล่าเซลล์ ให้กับ

ประชาชนเพ่ือไปติดในบ้านเรือนบ้าง และขอเสนอแนะว่าให้ติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย์
เพียงอย่างเดียว อย่าซ่อนเร้นด้วยอย่างอ่ืน 

2. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอสนับสนุน ควรสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (77 คน) 
3. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรทําการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เร็วที่สุด 

(19 คน) 
4. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ โฆษณา เช่น โทรทัศน์ (ช่อง 7) 

วิทยุ FM เสียงตามสายหมู่บ้านทุกหมู่ โบรชัวร์ กํานัน - ผู้ใหญ่บ้าน  (12 คน) 
5. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากมีโรงไฟฟ้าเป็นของเราเองบ้านเมืองจะได้เจริญ (6 คน) 
6. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรสร้างให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนน้อยที่สุด (5 คน) 
7. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรมีมาตรการ การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี (4 คน) 
8. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ทําอะไรก็ได้ให้คนทับสะแกมีรายได้ มีงานทํา (4 คน) 
9. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะใน อ.ทับสะแก

ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงควรเชิญทั้งผู้ที่เห็นด้วยและเคยคัดค้านโครงการของ กฟผ. 
เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน้ีด้วย เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และตอบข้อข้องใจได้
อย่างครบถ้วน ขจัดความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (4 คน) 

10. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรจะยึดโครงการน้ีตลอดไปห้ามเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  
(2 คน) 

11. (ประชาชน ต.ทับสะแก) โครงการที่ดีพอใช้ (2 คน) 
12. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอความชัดเจนของการจ้างงาน ผลประโยชน์ต่อชุมชน สิทธิ

ในการทํางานของคนในพ้ืนที่ และแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ (2 คน) 
13. (ประชาชน ต.ทับสะแก) บ้านเมืองจะได้เจริญขึ้น อยู่อย่างสบาย (2 คน) 
14. (ประชาชน ต.ทับสะแก) พัฒนาต่อยอดให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เก่ียวกับพลังงานสะอาด ไม่

ทําลายสิ่งแวดล้อม และต้องไม่มีนโยบายเก่ียวกับการใช้ถ่านหินมาทดแทนหรือแอบแฝง
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่างๆ เก่ียวกับการใช้ถ่านหิน (มรณะ) ในพ้ืนที่แห่งน้ี (2 คน) 
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15. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ดีประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน 
16. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ทราบมาว่าโซล่าเซลล์สามารถติดบนหลังคาบ้านได้ ควรจะมี

การสนับสนุนให้ติดแผ่นโซล่าเซลล์ให้กับบ้านของประชาชนด้วย 
17. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรมีการประกันผลกระทบของโครงการต่อชุมชน/อําเภอ/

จังหวัด ที่ต้ังโครงการ 
18. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ในสภาพปัจจุบัน พลังงานไฟฟ้าย่อมเป็นสิ่งจําเป็นต่อทุกสภาพ

ของครอบครัว นับว่าเป็นทางออกที่จะช่วยให้เรามีพลังงานไฟฟ้าได้อีกต่อไป 
19. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอให้รักษาคุณภาพการผลิตไฟฟ้า และสัจจะที่ให้กับชุมชนว่า

จะทําพลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียว 
20. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอให้ไฟฟ้าลงพ้ืนที่ชุมชนให้มากกว่าน้ี 
21. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ไม่มีความเห็นทุกอย่างดีหมดแล้ว 
22. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอให้การไฟฟ้าโดยสุจริต อย่ามีการแอบแฝง 
23. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ขอให้ทําให้สําเร็จ เพราะเป็นโครงการที่ดี 
24. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ไฟฟ้ามีความสําคัญกับทุกคน เพราะแสงสว่างมีความจําเป็นใน

การดํารงชีวิตของมนุษย์ แต่ทับสะแกเป็นสถานที่ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ดําเนินชีวิตด้วย
การประกอบอาชีพชาวสวนมะพร้าว ดังน้ันการที่จะมาสร้างโรงไฟฟ้าที่ทับสะแกน้ีจึงไม่
มีความสําคัญ และเป็นประโยชน์กับชาวบ้านในการสร้างสรรค์การดําเนินชีวิตของ
ชาวสวนมะพร้าวสักเท่าไร ผมจึงไม่เห็นด้วยในการสร้างโรงไฟฟ้าที่อําเภอทับสะแก และ
เสนอให้ไปสร้างโรงไฟฟ้าในสถานที่ที่ไม่ได้ทําการเพาะปลูก หรือสถานที่มีความต้องการ
ไฟฟ้ามากๆ เช่น ที่มีโรงงานต่างๆ หรือที่มีความจําเป็นต้องการใช้ไฟฟ้า เป็นต้น 

25. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้สร้างโรงไฟฟ้าเร็วๆ โดยไม่ต้องสนม็อบต่อต้าน 
26. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้สร้างโรงไฟฟ้าเร็วๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามา 
27. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากๆ เพราะว่าเบ่ือ

มากกับการที่อยู่ๆแล้วการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดับลง การทํางานแต่ละคร้ังต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า 

28. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ควรสร้างกังหันลมด้วยเพราะกลางคืนสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
29. (ประชาชน ต.ทับสะแก) เห็นด้วยกับโครงการดังกล่าว ขอให้การไฟฟ้าอย่าปกปิดข้อมูล

บางประการ ท่านมาสร้างแล้วก็ไป แต่คนที่อยู่ในพ้ืนที่ ในชุมชนจะต้องอยู่ตลอดไป ถ้า
วันข้างหน้าสร้างเป็นถ่านหิน ก็ก่อให้เกิดปัญหา เช่นโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คนทับสะแกชอบ
ที่จะให้พูดความจริง อย่าปกปิด สร้างแล้วไม่มีปัญหาต่อสภาพแวดล้อม เรายินดี 

30. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้มีการตรวจสอบ ด้านมลพิษจากหน่วยงานราชการ 
ด้านมลพิษกับสภาพอากาศ และให้มีการเปิดเผยความเป็นจริงต่อสื่อมวลชน และ
ประชาชน 

31. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ชุมชนในพ้ืนที่จะได้มีงานทํา 
32. (ประชาชน ต.ทับสะแก) ไม่ต้องการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
33. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด 

(พลังงานสะอาด) และให้ประชาชนในพ้ืนที่ ได้รับประโยชน์จากพลังงานท่ีผลิตมากที่สุด 
อัตราค่าบริการการใช้ไฟฟ้า ควรจะนําขนาดการใช้ของแต่ละครอบครัวมาใช้เป็น
พ้ืนฐานในการคํานวณ เช่น บ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้ามาก ก็ควรเสียค่าบริการในระดับ
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หน่ึง บ้านที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าน้อย ควรเสียค่าบริการในระดับหน่ึง โดยนําปริมาณการใช้
มาคํานวณ 

34. (ประชาชน ต.ทับสะแก) อยากให้สร้างนานแล้ว จะได้มีกระแสไฟฟ้าใช้ทั่วทุกหมู่บ้าน 
พลังไฟก็ไม่ตก ชุมชนในหมู่บ้านและตําบลจะได้มีงานทําไม่ต้องไปหางานทําต่างท้องที่ 
ทางคมนาคมก็จะสะดวกย่ิงขึ้น 

35. (ตัวแทนสถานีตํารวจภูธร อ.ทับสะแก) สมควรจัดสร้าง และร่วมกับชุมชนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนในพ้ืนที่โดยเฉพาะการ
สร้างปัญหาอาชญากรรมยาเสพย์ติด โดยการให้ความรู้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่อประชาชน 
และคําสั่งของเจ้าหน้าที่ป้องกันในเขตตําบลนาหูกวาง เช่น ให้ความร่วมมือกับหัวหน้า
สายตรวจตําบลนาหูกวาง ซึ่งรับผิดชอบพ้ืนที่ในเขตการก่อสร้างของโครงการไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ที่กําลังก่อสร้าง 

36. (เทศบาล ต.ทับสะแก) ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ เห็นด้วย แต่การจัดต้ังอะไรก็แล้วแต่
ผลกระทบมากน้อยต้องมีแน่นอน แต่ทางการไฟฟ้าจะมีวิธีใดที่จะทําให้เกิดผลกระทบ
น้อยที่สุด เพ่ือการอยู่รอดของประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนที่ต้ัง 

37. (เทศบาล ต.ทับสะแก) ควรปลูกต้นไม้ประจําจังหวัดทุกจังหวัดจะเป็นจุดขาย และเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ เด็ก-นักเรียน-นักศึกษา-ประชาชน 

38. (กํานัน ต.ทับสะแก) ขอให้ลงพ้ืนที่พบผู้นํา และชาวบ้านในชุมชนให้มากกว่าน้ี มีการ
ประชุมหมู่บ้านในแต่ละท้องที่ทุกเดือน ใช้เวทีน้ีประชาสัมพันธ์ และสร้างความคุ้นเคย
ให้มากขึ้นได้ 

39. (ผู้ใหญ่บ้าน ต.ทับสะแก) เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 5 เมกะวัตต์ เพราะเป็นพลังงานธรรมชาติ และเป็นพลังงานที่สะอาด 
ข้อเสนอแนะ : ต้องการให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเปิดการอบรมโครงการพลังงานไฟฟ้า
แสงอาทิตย์ให้กับประชาชนให้มากๆ เพราะจะทําให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานธรรมชาติ ซึ่งจะนํามาใช้กับชีวิตประจําวันได้  (2 คน) 

 

ตําบลนาหูกวาง 
1. (อบต.นาหูกวาง) กรุณาสร้างให้ใหญ่กว่าน้ี 
2. (ผู้ใหญ่บ้านดอนทราย หมู่ 2 ต.นาหูกวาง) ชอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
3. (ผู้ใหญ่บ้าน ต.นาหูกวาง) กฟผ.ขาดการประชาสัมพันธ์ ช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบ

ข้อดีข้อเสียของไฟฟ้าแสงอาทิตย์ ประชาชนต้องการน้ําและฝน แต่ฟ้าต้องการ
แสงอาทิตย์ จะทําให้ทําลายสิ่งแวดล้อม ดังน้ันการไฟฟ้าจะต้องดําเนินการ ช้ีแจงให้
ประชาชนได้รับทราบว่าท่านจะดําเนินก่อสร้างเป็นแบบ วนอุทยานไฟฟ้า จึงจะไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม 

4. (ตัวแทนวัดนันทาวราราม) อยากให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และติดตามผลกระทบที่
ได้มีการสํารวจในรูปแบบ online เพราะช่องทางติดต่อและติดตามผลกระทบมีน้อย
เกินไป 

5. (วัดดอนทราย ต.นาหูกวาง) ชอบมาก โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือพลังงานจาก
ธรรมชาติทุกชนิด เพราะเป็นพลังงานสะอาดไม่หมดจากโลก ไม่สร้างมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม ( 4 คน ) 
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6. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ต้องการให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ( 4 คน ) 
7. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ชาวบ้านจะได้มีงานทํา และชุมชนมีความเจริญ   ( 2 คน ) 
8. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ควรทําการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ให้เร็วที่สุด   

( 2 คน ) 
9.  (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้มากกว่านี้และควรจะว่าจ้างคนใน

พ้ืนที่มากกว่าทุกวันน้ี เพราะในปัจจุบันน้ีจะว่าจ้างคนนอกพ้ืนที่ทั้งสิ้น จึงเกิดปัญหาไม่รู้
จบ ( 2 คน ) 

10. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) โครงการน้ีจะทําให้เกิดผลประโยชน์ต่อชุมชนไม่มากก็น้อย 
เห็นด้วยกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับ
สะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เห็นด้วย 

11. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) อยากทราบว่าสร้างแค่ 250 ไร่ ที่เหลือ 4,000 ไร่ ไฟฟ้าจะใช้
ทําอะไร มีโอกาสสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ 

12. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ชุมชนรอบข้างได้อะไร เกษตรกรจะได้อะไรจาก กฟผ. 
13. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) คิดว่าตอนน้ีสร้างโรงไฟฟ้าขนาด 5 เมกะวัตต์ ต่อไปจะเพ่ิม

เป็น 10 และ 20 เมกะวัตต์ ต่อไป 
14. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) จากคลังปัญญาผู้สูงวัย อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ข้อเสนอแนะ : ให้การไฟฟ้าจัดการควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมให้รัดกุมย่ิงขึ้นไม่ให้เกิด
มลพิษ 

15. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) อยากให้ กฟผ. ทําอะไรก็ขอให้เห็นถึงความรู้สึกและ
ผลกระทบของประชาชนเป็นหลักด้วย 

16. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชน 
17.  (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ชอบการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจาก 

นํ้า ลม คลื่น ด้วยค่ะ ขอบคุณที่สร้างความเจริญให้ทับสะแก 
18. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) สร้างแล้วอยากให้ลดค่ากระแสไฟฟ้า 
19. (ประชาชน ต.นาหูกวาง) ให้หน่วยงานของ กฟผ. เดินหน้าเข้าหาในเชิงรุกถึงประชาชน

ในแบบถึงลูกถึงคน สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนถึงประโยชน์คืออะไรบ้าง ที่
ประชาชนจะได้รับ และจะเกิดผลดีอะไรบ้าง กับอําเภอหมู่บ้าน และประชาชน ให้เข้า
ร่วมทุกหมู่บ้านเพ่ือทําความเข้าใจโดยตรงจะดีมากขอให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมทุกๆ หมู่บ้าน 
 

ตําบลห้วยยาง 
1. (อบต.ห้วยยาง) ดีเน่ืองจาก เพราะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไม่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมเท่าไร หน่วยงานเห็นด้วยครับ ( 2 คน ) 
2. (ประชาชน ต.ห้วยยาง) คิดว่าสมควรที่จะทํา เราจะได้มีไฟฟ้าใช้เป็นของตนเอง แล้วพอ

ทําเสร็จกรุณาเสมอต้นเสมอปลายดูแลชาวบ้านยังไงก็ขอให้ดูแลเหมือนเดิม 
3. (ประชาชน ต.ห้วยยาง) ถ้าท่านสร้างท่านต้องให้คนในพ้ืนที่มีงานทําด้วย 
4. (ประชาชน ต.ห้วยยาง) อยากจะให้มีการประชุมแบบน้ีบ่อยๆ ชาวบ้านจะได้มีความรู้

มากขึ้น 
5. (ประชาชน ต.ห้วยยาง) ควรทําการก่อสร้างให้เร็วที่สุด   
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6. (ประชาชน ต.ห้วยยาง) ทําความเข้าใจกับประชาชนและชุมชนให้ชัดเจน และควรทํา
การก่อสร้างให้เร็วที่สุด 
 

ตําบลอ่างทอง 
1. (การปกครองส่วรท้องถิ่น ต.อ่างทอง) ถ้าเป็นพลังงานแสงอาทิตย์จริงก็เห็นด้วย เพราะ

จะทําให้อําเภอทับสะแกมผีลประโยชน์ ทําให้คนมีงานทาํ อําเภอเราจะเจริญขึ้น 
2.  (การปกครองส่วรท้องถิ่น ต.อ่างทอง) โรงไฟฟ้ามีประโยชน์ สร้างความเจริญต่อชุมชน 

แต่ผลเสียที่ตามมายังไม่เกิด และไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไร ควรวางแผนเพ่ือป้องกันและระวัง
เน่ืองจากไม่มีอะไรรับประกัน 

3. (ผู้ใหญ่บ้าน ต.อ่างทอง) ขอให้ทาง กฟผ.ไปสนับสนุนทางวัด โรงเรียน หมูบ้่าน และ
ชุมชน 

4. (กลุ่มสตรี ต.อ่างทอง) ดีสําหรับชุมชนและหมู่บ้าน จะทําให้ลูกหลานมีงานทํา 
5. (กลุ่มสตรี ต.อ่างทอง) พอใจมากกับการสร้างโรงไฟฟ้า ต้องการมากเพราะลูกหลานจะ

ได้มีงานทํา และได้มีไฟฟ้าใช้ มีความเจริญเข้ามาในหมู่บ้าน ชุมชน ข้อเสนอแนะ: ก่อน
สร้างฯ อยากให้เข้าถึงประชาชนทุกๆ หมู่บ้าน และกลุ่มสตรีทุกๆกลุ่ม โดยเฉพาะหมู่ 1 
ต.อ่างทอง (ชอบมากๆ) 

6. (กลุ่มสตรี ต.อ่างทอง) เพ่ือจะได้เป็นการศึกษาของนักเรียน เพ่ือไปดูต้นแบบ กลุ่ม
แม่บ้าน และชุมชนทั่วไป 

7. (กลุ่มสตรี ต.อ่างทอง) อยากให้สร้างใหญ่ๆ เพราะลูกหลานชาวบ้านจะได้มีงานทําใกล้บ้าน  
8. (ประชาชน ต.อ่างทอง) ขอให้สร้างไปได้ ประชาชน อ.ทับสะแกจะมีงานทํากัน และจะ

มีไฟฟ้าใช้ถูกด้วย และโรงงานอุตสาหกรรมจะตามมา คนที่ว่างงานจะมีงานทํากัน 
 

ตําบลแสงอรณุ 
1. (ราชการส่วนท้องถิ่น ต.แสงอรุณ) ให้เข้าพ้ืนที่ชุมชนเล็กๆมากขึ้นในอําเภอทับสะแก ให้

ประชาชนเข้าใจเยอะๆ พัฒนาสนามกีฬา เข้าหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน ช่วยพัฒนาปาก
คลองบางกุ่ม ต.แสงอรุณ   ม. 4 ด้วยครับ 

2. (ประชาชน ต.แสงอรุณ) ควรทําการก่อสร้างโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ให้เร็วที่สุด   
3. (ประชาชน ต.แสงอรุณ) ที่ผ่านมา 3-4 ปี ทางไฟฟ้าก็พอประเมินได้ว่าสมควรจะสร้าง

ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ได้แล้วชาวบ้านชุมชนทับสะแกจะได้เห็นโรงไฟฟ้าเร็วๆ 
 

ตําบลอ่าวน้อย/ ตําบลกุยบรุี/ ตําบลชัยเกษม/ ตําบลบ่อนอก 
1. (ประชาชน ต.อ่าวน้อย) เห็นดีด้วย บ้านเมืองจะได้ดีขึ้น 
2. (ประชาชน ต.กุยบุรี) โครงการช้ามาก 
3. (ประชาชน ต.ชัยเกษม) ให้สร้างจะได้เจริญก้าวหน้า 
4. (ประชาชน ต.บ่อนอก) อยากให้สร้างมากที่สุด เพราะจะได้เจริญก้าวหน้า และจะได้มี

ไฟฟ้าใช้ในอนาคต 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ จากตัวแทนอ่ืนๆ 
1. (หน่วยงาน อ่ืนๆ บางกรวย นนทบุรี) ควรมีการประชาสัมพันธ์ต่อเน่ือง 
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บทท่ี 6 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5  

เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการในบทที่ 4 แล้วน้ัน 
พบว่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ในระดับตํ่า เน่ืองจากโครงการเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ซื่งเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด และเป็นการดําเนินการในพ้ืนที่ของ กฟผ. เอง ซึ่งพ้ืนที่
โครงการเป็นพ้ืนที่สวนมะพร้าว ไม้พุ่มเต้ียและหญ้าขึ้นปกคลุมทั่วไป มีประชาชนอาศัยอยู่เล็กน้อย 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นเพียงผลกระทบในช่วงระยะก่อสร้าง เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆเท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม
ได้กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งในช่วงระยะก่อสร้างและระยะการ
ดําเนินงานไว้ 

 

6.1 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ แบ่งได้เป็น 2 ระยะคือ ระยะก่อสร้างกับระยะดําเนินการ ดังน้ัน

จึงเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่จําเป็นและเหมาะสมสําหรับผลกระทบทั้งใน
ระยะก่อสร้างและดําเนินการ ประกอบด้วย ผลกระทบในด้านคุณภาพอากาศ เสียง คุณภาพนํ้าผิวดิน การ
คมนาคม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นต้น โดยข้อเสนอมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการของโครงการ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6.1.1 
และ ตารางที่ 6.1.2 ตามลําดับ 
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ตารางที ่6.1.1   มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสรา้ง 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่างๆ 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. คุณภาพอากาศ 

- ฉีดพรมน้ําบริเวณถนนภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (เช้า - บ่าย) 

- บํารุงรักษาเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี เพื่อลดปริมาณไอเสียที่ปล่อย
ออกมาจากอุปกรณ์ก่อสร้างและรถบรรทุก 

- ใช้ผ้าใบหรือพลาสติกคลุมรถบรรทุก ในระหว่างการขนส่งเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
 
รถบรรทุกขนส่งวัสดุ/
อุปกรณ์ 

 
 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
 
 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

2. เสียง  

- จํากัดกิจกรรมการก่อสร้างที่ทําให้เกิดเสียงดังให้อยู่ในช่วงเวลา 8.00-17.00 น. 
- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง (Ear muff  หรือ Ear plug) ให้คนงานสวมเมื่อทํางานใน

บริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่มีเสียงดัง เช่น การตอกเสาเข็ม การปรับฐานราก เป็นต้น 
- ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรกลอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าทํางานได้อย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ 
- วางแผนการทํางานโดยหลีกเลี่ยงไม่ใช้เครื่องจักรกลหนัก ซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดเสียง

ทํางานพร้อมกัน 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

3. ทรัพยากรดินและ
ปฐพีวิทยา  

- จัดให้มีบ่อตกตะกอนเพื่อตกตะกอนเศษดิน/วัสดุ เพื่อไม่ให้เศษดิน/วัสดุ ไหลออกนอก
โครงการในฤดูฝน 

- จัดให้มีการทําความสะอาดล้อรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง เช่น ใช้ไม้เคาะดินที่ติดล้อออก
ให้หมด ใช้น้ําฉีดล้างล้อรถบรรทุก เพื่อป้องกันสิ่งแปดเปื้อนไปตกหล่นนอกโครงการ  

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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ตารางที ่6.1.1   มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสรา้ง (ต่อ) 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

4. คมนาคม   

- จํากัดความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างบนถนนสายหลัก ไม่เกิน 60 กม./ชม 
- ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง ต้องมีมาตรการเข้มงวดต่อ

พนักงานขับรถให้ขับด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชนและ
พื้นที่ก่อสร้าง 

- ควรมีวัสดุคลุมทับส่วนที่ใช้บรรทุกขณะขนส่งวัสดุ/อุปกรณ์ 
- กําหนดให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจร และกฎระเบียบข้อบังคับ อย่าง

เคร่งครัด 

 
ถนนที่เป็นเส้นทางขนส่ง 
รถบรรทุกขนส่งวัสดุ/
อุปกรณ์ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

5.  การใช้น้ํา จัดให้มีน้ําที่สะอาดและเพียงพอสําหรับการอุปโภคและบริโภคของคนงาน บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

6. การระบายน้ําและ
การป้องกันน้ําท่วม 

จัดทํารางระบายน้ําในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

7. การจัดการขยะ มูล
ฝอย และเศษวัสดุ
ก่อสร้าง  

- จัดพื้นที่สําหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นที่และเป็นระเบียบ  
- จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีสภาพแข็งแรง ทนทานไม่หกรั่วไหล และมีฝาปิด

มิดชิด ป้องกันแมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคได้  
- เศษวัสดุที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้อีกควรนํากลับมาใช้

ประโยชน์ให้มากที่สุดหรือขายให้แก่ผู้รับซื้อ เพื่อไม่ให้มีขยะเหลือค้างในบริเวณ
ก่อสร้าง 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

8. สภาพเศรษฐกิจ-
สังคม 

 

- พิจารณาการจา้งแรงงานในท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 
- ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการตลอดจนมาตรการ
ในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการร้องเรียนในกรณีที่ประชาชนได้รับ
เหตุรําคาญจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ อย่างสม่ําเสมอ 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
และชุมชนโดยรอบ 

ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

และ กฟผ. 



รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น                     บทที่ 6 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ ์                         มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบฯ 

   บริษัท แอดวานซ์ เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จํากัด                                                                                     106   

ตารางที ่6.1.1   มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสรา้ง (ต่อ) 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย   

- พิจารณารายละเอียดด้านการจัดการความปลอดภัยในสัญญาจ้างบริษัท
ผู้รับเหมาก่อสร้าง โดยให้ครอบคลุมถึงการคุ้มครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
ของคนงานที่ปฏิบัติงาน โดยให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการทํางาน เช่น พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  
เป็นต้น 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาติดตั้งป้ายแสดงขอบเขตก่อสร้างที่ชัดเจน ป้ายเตือน
อันตรายและข้อห้ามต่างๆ พร้อมกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตลอด
ช่วงการก่อสร้าง 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมามีการอบรมด้านความปลอดภัยสําหรับคนงานก่อน 
เข้าปฏิบัติงาน 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาจะต้องจัดหาระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และระบบ 
ระงับอัคคีภัยที่เพียงพอและเหมาะสม อีกทั้ง จะต้องมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 
และพร้อมใช้งานเสมอ 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน (Safety 
Officer) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความปลอดภัยต่างๆ ในการก่อสร้าง 
รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย 
(Safety Inspection) 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งรายละเอียดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง
และพื้นที่ข้างเคียง โดยต้องให้รายละเอียดพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ และหากเกิด
การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตจะต้องแจ้งให้โครงการทราบทันที 

 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
กฟผ. และ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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ตารางที ่6.1.1   มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสรา้ง (ต่อ) 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

9. อาชีวอนามัยและ
ความ
ปลอดภัย (ต่อ)  

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้
เพียงพอและเหมาะสมตามลักษณะงานอย่างเคร่งครัด เช่น เครื่องครอบหู (Ear Muff) 
ปลั๊กอุดหู (Ear Plugs) หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย ถุงมือ และหน้ากากกรองแสงเชื่อม
โลหะ เป็นต้น 

- กําหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดเตรียมการรักษาพยาบาลและการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และจัดให้มีรถสํารองสําหรับรับส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง 

- กําหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร
ต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือ/เครื่องจักรแต่ละชนิด ซึ่งจะทําให้
เกิดประสิทธิภาพที่ดีในการทํางานและเกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือคนงาน
ก่อสร้าง โดยก่อนการใช้เครื่องมือ/เครื่องจักร และหลังการใช้ทุกครั้งจะต้องมีการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมแก้ไขเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างปกติ 

บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
กฟผ. และ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
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ตารางที ่6.1.2   มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการ 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. การใช้น้ํา 
จัดให้มีน้ําที่สะอาดและเพียงพอสําหรับการอุปโภคและบริโภคของพนักงาน และทําการ
ขุดบ่อบาดาลสําหรับน้ําใช้ในการทําความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ภายในพื้นที่โครงการ 
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

กฟผ. 

2. การจัดการน้ําเสีย 
จัดให้มีบ่อเกรอะภายในโครงการ เพื่อรองรับน้ําทิ้งจากการอุปโภคและบริโภคของ
พนักงาน และผู้เข้าเยี่ยมชมโครงการ 

ภายในพื้นที่โครงการ 
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

กฟผ. 

3. การจัดการขยะมูล
ฝอยจากสํานักงาน
และกิจกรรมของ
พนักงาน 

จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยที่มีสภาพแข็งแรง ทนทานไม่หกรั่วไหล และมีฝาปิดมิดชิด 
ป้องกันแมลงวันและสัตว์พาหะนําโรคได้  
 

ภายในพื้นที่โครงการ 
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

กฟผ. 

4. สภาพเศรษฐกิจ
สังคมและการ
ประชาสัมพันธ์
โครงการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการตลอดจนมาตรการใน
การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และขั้นตอนการร้องเรียนในกรณีที่ประชาชนได้รับเหตุ
รําคาญจากการดาํเนินกิจกรรมของโครงการอย่างสม่ําเสมอ 

ภายในพื้นที่โครงการ
และชุมชนโดยรอบ 

ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
กฟผ. 

5. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงและมีวิทยุสื่อสาร  
- จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับลักษณะ

ของงาน  
- ฝึกอบรมพนักงานก่อนเริ่มทํางาน  
- จัดทําคู่มือความปลอดภัยสําหรับพนักงาน  
- ตรวจสุขภาพพนักงานทุกคนก่อนเริ่มทํางาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพทั่วไป

สําหรับพนักงานปีละ 1 ครั้ง  
- การบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความ

รุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง  

ภายในพื้นที่โครงการ 
ตลอดระยะเวลา
ดําเนินการ 

 
กฟผ. 
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6.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม นับเป็นกระบวนการเฝ้าระวังและตรวจสอบประสิทธิภาพและความเหมาะสมของมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมหลังจากการดําเนินงานโครงการ (Post Evaluation) และใช้ปรับปรุงแก้ไขมาตรการ
ป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการติดตามตรวจวัดดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของโครงการ จะต้องดําเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ เพื่อเฝ้าระวังและบ่งชี้แนวโน้มของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจะได้จัดเตรียม มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
ทันท่วงที  

โครงการได้กําหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างและระยะดําเนินการของโครงการ โดยรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 6.2.1 และ 
6.2.2 ตามลําดับ 
ตารางที ่6.2.1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง 

    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

แผนปฏิบัติการ ดัชนีตรวจวัด สภานีตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้ านอาชี วอนา มัยและ
ความปลอดภัย 

 

- จัดทําบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมหาสาเหตุและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขและทํารายงานต่อผู้บริหาร 

 
ภายในพื้นที่โครงการ 

ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
และ กฟผ. 

 

ตารางที ่6.2.2  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการ 
    โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

แผนปฏิบัติการ ดัชนีตรวจวัด สภานีตรวจสอบ ความถี่ ผู้รับผิดชอบ 

1.ด้ านอาชี วอนา มัยและ
ความปลอดภัย 

 

- จัดทําบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมหาสาเหตุและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขและทํารายงานต่อผู้บริหาร 

- รวบรวมสถิติภาวะการเจ็บป่วยและการตรวจสุขภาพประจําปี 
- การฝึกซ้อมตามแผนฉุกเฉิน 

ภายในพื้นที่โครงการ ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง กฟผ. 
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ภาคผนวก 
 

ข้อมูลเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ มีรายละเอียดดังนี้ 

เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell หรือ Photovoltaic Cell)  

เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างจากสารกึ่งตัวนํา เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเลี่ยม
อาร์เซไนต์ (Gallium Arsenide) แคดเมี่ยมเทเลอไรด์ (Cadmium Telluride) ที่เปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง โดยกระบวนการที่ทําให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าขึ้นภายในสารก่ึง
ตัวนํา เมื่อมีพลังงานแสงอาทิตย์มากระทบทําให้เกิดอิเล็กตรอนอิสระบริเวณรอยต่อ กระแสไฟฟ้าที่ได้เป็น
ไฟฟ้ากระแสตรง หากนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้ากระแสตรงมาต่อใช้งานก็สามารถใช้งานได้ทันที แต่หากจะใช้งาน
กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับต้องผ่านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ก่อนจึงจะต่อใช้งานได้ 

เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้ในปัจจุบัน มี 2 กลุ่มใหญ ่คือ 

1) กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทําจากสารก่ึงตัวนําประเภทซิลิคอน เป็นกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่
นําสารซิลิคอนบริสุทธ์ิมาเคลือบด้วยสารฟอสฟอรัสจะได้ซิลิคอนชนิด N-Type หรือ เมื่อนําสารซิลิคอน
บริสุทธ์ิมาโดปด้วยสารโบรอนจะได้ซิลิคอนชนิด P-Type มาประกอบกันจะเกิดรอยต่อเรียกว่า PN 
Junction มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าตกคร่อมประมาณ 0.5 โวลต์ ดังรูปที่ 1 แสดงถึงโครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์
ประเภทซิลิคอน และรูปที่ 2 แสดงชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ซิลิคอนซึ่งแบ่งตามลักษณะของผลึกที่เกิดขึ้น 
คือ  

 

แบบที่เป็นรูปผลึก (Crystal) จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน (Single 
Crystalline Silicon Solar Cell) และชนิดผลึกรวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) 

  
เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเด่ียว (Single or Mono Crystalline Solar Cell) ผลิตจาก

แท่งผลึกซิลิคอนที่เกิดจากการหลอมละลายซิลิคอนบริสุทธ์ิ ที่อุณหภูมิสูงถึง 1,500 องศาเซลเซียส ผ่าน
กระบวนการตกผลึกอย่างช้าๆ และนํามาตัดเป็นแผ่นบางๆ เรียกว่า เวเฟอร์ โดยมีประสิทธิภาพในการ
แปลงพลังงานประมาณร้อยละ 13-14 ต้นทุนในการผลิตแผงเซลล์ชนิดน้ีค่อนข้างสูง 

 

เซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกรวม (Poly Crystalline Solar Cell) ผลิตจากก้อนซิลิคอนที่
เกิดจากการเย็นตัวของซิลิคอนบริสุทธ์ิ ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่พัฒนาข้ึนเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์แบบผลึกเด่ียว มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานประมาณร้อยละ 12-13  

 
แบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) คือ ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous 

Silicon Solar Cell) 
เซลล์แสงอาทิตย์แบบไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous Solar Cell) ผลิตจากแผ่นฟิล์มบาง

ของซิลิคอน ใช้อุณหภูมิในการผลิตเพียง 200-300 องศาเซลเซียส ผลิตเป็นแผ่นฟิล์มบางได้ถึง 1 
ไมโครเมตร ทําให้ประหยัดปริมาณซิลิคอนได้มากกว่า ใช้ต้นทุนในการผลิตตํ่ากว่า และมีขั้นตอนการผลิต
ไม่ซับซ้อน มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานประมาณร้อยละ 7-8  
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สารก่ึงตัวนํา เช่น ลดความหนา โดยการเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิต เป็นต้น และลดขั้นตอนการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย์ เมื่อเทียบขั้นตอนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกที่มีขั้นตอนมากและใช้พลังงานในการผลิต
เซลล์ที่สูงมาก โดยเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง บางชนิดผลิตจากสารประกอบ 2-3 ชนิด เพ่ือ
หลีกเลี่ยงการใช้สารซิลิคอน ซึ่งมีโอกาสขาดแคลนในตลาด เน่ืองจากการผลิตซิลิคอนบริสุทธ์ิที่จะใช้ทํา
เซลล์แสงอาทิตย์น้ัน มีผู้ผลิตน้อยราย ใช้เงินทุนที่สูง พลังงานท่ีใช้สูง แต่ได้มูลค่าน้อย การแบ่งประเภท
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ แสดงในรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3  เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง 

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดต่างๆ จะมีผลต่อขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่
แตกต่างกัน เมื่อมีกําลังผลิตติดต้ังเท่ากัน น่ันคือถ้าระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะทําให้ระบบดังกล่าวใช้พ้ืนที่ในการติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์น้อยกว่าระบบ
ที่ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพตํ่ากว่า 

ตารางท่ี 1   เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์และประสิทธิภาพของแผงท่ีประกอบจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แต่ละชนิด 

Type of Solar Cell Standard 
Product 

Commercial 
Maximum 

Maximum Recorded 
Laboratory Efficiency 

Mono Crystalline (sc-Si) 13-20% 23.4% 25% 
Multi Crystalline (mc-Si) 11-16% 17.3% 20.3% 
Amorphous Silicon (a-Si) 6-8% 8.3% 15.4% (Triple Junction) 
Cadmium Telluride (CdTe) 8-10% 10.9% 16.5% 
Copper Indium (Gallium)  
Diselenide (CIS/CIGS) 

9-13% 12.2% 19% 

Micromorph Silicon 9-11% 12% 15% 
ท่ีมา: International Energy Agency: Technology Roadmap Solar photovoltaic energy  
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คุณลักษณะของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยปกติเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละเซลล์จะให้
กระแสไฟฟ้าลัดวงจร (Short circuit current, Isc) ประมาณ 3 แอมแปร์ และให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
ประมาณ 0.5 โวลต์ (Open circuit voltage, Voc) ภายใต้เง่ือนไขมาตรฐานการทดสอบ (Standard test 
condition, STC) ซึ่งเป็นการทดสอบเซลล์แสงอาทิตย์ในสภาวะที่มีค่ารังสีดวงอาทิตย์ 1 กิโลวัตต์ต่อตาราง
เมตร ค่ามวลอากาศ (air mass) 1.5 และอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สําหรับปัจจัยหลักที่มีผลต่อการผลิต
ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ 

ค่ารังสีดวงอาทิตย์ (irradiance, G) ในการนําเอาเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งานจริงน้ัน
สภาวะต่างๆ จะไม่เป็นไปตามเง่ือนไขมาตรฐานการทดสอบ ดังน้ันค่ารังสีดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพ้ืนโลก
จะเปลี่ยนไปตลอดเวลา เป็นผลทําให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์จะเปลี่ยนไปตามค่า
รังสีดวงอาทิตย์ กล่าวคือ ถ้าค่ารังสีดวงอาทิตย์สูงเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้มาก ใน
ขณะเดียวกันถ้าค่ารังสีดวงอาทิตย์ตํ่าเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้น้อย ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของค่ารังสีดวงอาทิตย์กับค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า แสดงไว้ดังรูปที่ 4 และคํานวณ
ค่ากระแสที่เกิดขึ้นได้จาก 

  GSTCII scsc  )(  

เม่ือ     คือ ค่ากระแสไฟฟ้าท่ีสภาวะปกติ 

        คือ ค่ากระแสไฟฟ้าภายใต้เงื่อนไขมาตรฐาน 

       G     คือ ค่ารังสีดวงอาทิตย์ท่ีสภาวะใดๆ มีหน่วยเป็น วัตต์/ตารางเมตร 

(W/m2) 

อุณหภูมิ (temperature, T) อุณหภูมิเป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ กล่าวคือเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นจะทําให้แรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ตํ่าลง โดย
แรงดันไฟฟ้า (V) จะลดตํ่าลง 2.3 มิลลิโวลต์ เมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นทุกๆ 1 องศาเซลเซียส ความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิกับค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าดังแสดงไว้ในรูปที่ 5 และมีความสัมพันธ์ดังสมการกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ทําจากสารก่ึงตัวนําประเภทซิลิคอน 

                                                                             (มิลลิโวลต์ / องศาเซลเซียส) 

 
ค่ากําลังไฟฟ้า (P) ในหน่วยวัตต์ (W) ที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ หาค่าได้จาก             

 
เม่ือ  P         คือ ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์) 

 I             คือ ค่ากระแสไฟฟ้า (แอมป์)  
         V                คือ แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) 

 

)(STCIsc

scI

3.2
dT

dV

IVP 
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และค่าพลังงานไฟฟ้า (E) ซึ่งหมายถึงปริมาณกําลังไฟฟ้าที่ได้ในช่วงเวลาหน่ึง (t) หาค่าได้จาก 
 

เม่ือ  E         คือ ค่าพลังงานไฟฟ้า (จูล) 
P             คือ ค่ากําลังไฟฟ้า (วัตต์)  

         t                คือ  เวลา (วินาที) 
 

ส่วนประกอบของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นอีกปัจจัยหน่ึงที่ส่งผล
กระทบต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ เน่ืองจากเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้ากระแสตรง
ออกมา และปริมาณของกระแสท่ีออกมาน้ันไม่สม่ําเสมอเพราะการเปลี่ยนแปลงของรังสีดวงอาทิตย์ ดังน้ัน
ในการประยุกต์ใช้ในงานจริงน้ัน จะต้องมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ามาช่วย เพ่ือทําให้การใช้ไฟฟ้า
จากระบบเซลล์แสงอาทิตย์มีความมั่นคงและมีความเหมาะสม 

 

รูปที่ 4  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของค่ารังสีดวงอาทิตย์กับค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า 

     ทีม่า: Power com Co., Inc. (2004) 

PtE 
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รูปที่ 5  แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ของอุณหภูมิกับค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้า 

           ที่มา: Power com Co., Inc. (2004) 

 

Temperature OC 
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