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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอยางเครงครัด รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 4 ซึ่ง
รายงานถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะกอสรางของโครงการ ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562    
ผลการดําเนินการของโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน ขณะนี้อยูในระหวางกอสราง โดยไดเร่ิมดําเนินการ
กอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2560 คาดวา จะกอสรางแลวเสร็จในเดือนกุมภาพันธ 2563 ขณะนี้ดําเนินการ
กอสรางไปแลวคิดเปนรอยละ 91.42 ของแผนการกอสรางทั้งหมด ในชวงระหวางการกอสรางโครงการได
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการอยางครบถวน โดยสํานักงานชั่วคราวตั้งอยูในบริเวณบานพักทายเขื่อนคลองตรอน
ของกรมชลประทาน กําหนดขอบเขตพ้ืนที่กอสรางอาคารโรงไฟฟาและสวนประกอบอยางชัดเจนและ
ดําเนินการกอสรางเฉพาะในพ้ืนที่ที่กําหนดไว วางแผนการกอสรางในสวนที่ตองดําเนินการขุดเปดหนาดิน
ใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลง วางแผนการขุด เปดหนาดิน บริเวณท่ีจะกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําโดย
แบงเปนสวนๆ ตามลําดับขั้นตอนของงานกอสราง และวางแผนการกอสรางเชื่อมตอทอรับน้ําจากเขื่อนเขา
โรงไฟฟาพลังน้ําในชวงท่ีไมมีความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ดินและหินที่ไดจากการขุดกอสรางฐานราก
โรงไฟฟาจะถูกรวบรวมไปไวในพ้ืนที่กอสรางของโครงการ และหลังจากกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จจะ
นํากลับลงมาถมรอบโรงไฟฟาเชนเดิม สวนวัสดุอุปกรณกอสรางอ่ืนๆ จะจัดวางไวในที่ที่กําหนดไว เทานั้น 
และมีการกอสรางคันดินกั้นรอบพ้ืนที่กอสราง เพ่ือปองกันไมใหตะกอนท่ีถูกน้ําฝนชะไหลลงสูลําน้ํา               
คลองตรอน รวมท้ังจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณพ้ืนที่กอสรางและติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบติดกับท่ีใหหองน้ํา หองสุขาของสํานักงานกอสรางและในพ้ืนที่กอสราง  

ในดานของความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันผลกระทบจากการขนสงอุปกรณ
กอสรางของโครงการ โครงการไดมีการติดตั้งเคร่ืองหมายจราจร ปายสัญลักษณในบริเวณกอสรางแนวเขต
กอสราง เสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและบริเวณชุมชนที่เกี่ยวของอยางชัดเจน รวมท้ังควบคุมความเร็วของ
รถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางหรือยานพาหนะอ่ืนๆ ในชวงที่ผานชุมชนไมใหเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
และไดใหผูรับเหมามีการดําเนินงานตามคูมือระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมทั้งกฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ และมีการควบคุมใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด จัดใหมี อุปกรณดานความ
ปลอดภัยสวนบุคคลใหแกคนงานกอสรางและควบคุมใหสวมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบสภาพ
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และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลที่ใชในการกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ  และจัดทําสถิติความปลอดภัย เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางานอีกดวย 
 

ดานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในการดูแลสิ่งแวดลอม
และชุมชน โครงการมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการใหแกชุมชนผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน 
จัดทําปายรายละเอียดโครงการ บริเวณดานหนาโครงการ การเขาพบปะประชาชนที่อยูใกลเคียง และ
ประชุมแจงขอมูลโครงการรวมกับการประชุมหมูบาน จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 
เพ่ือประชาสัมพันธ ชี้แจง และทําความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ  รวมท้ังพรอม
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหากมีการรองขอ รวมท้ังมีการพิจารณาจางแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน
ทองถิ่นที่อยูใกลเคียงที่ตั้งโครงการ โดยปจจุบันมีแรงงานทองถิ่นที่ทํางานอยูในโครงการจํานวน 57 คน           
ในสวนของการดูแลสิ่งแวดลอม กฟผ. ไดกําหนดใหผูรับเหมาและผูที่จะปฏิบัติตามในพ้ืนที่ตองปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด ไมทําการตัดตนไมเกินความจําเปน หามไมใหมีการตัดตนไมใกลเคียง
พ้ืนที่กอสราง และเตรียมการปลูกพืชคลุมดินและปรับปรุงภูมิทัศนเมื่อการกอสรางแลวเสร็จตอไป 
 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอนและ

ชุมชนใกลเคียง ไดแก บริเวณวัดหวยแมง ตําบลน้ําไคร และบริเวณชุมชนบานหวยแมง ซึ่งอยูในแนวเสนทาง
ถนนท่ีใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสรางเขาสูโครงการ ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2562 พบวา ปริมาณฝุน
ละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ที่ตรวจวัดไดจากทุกจุดตรวจวัด  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  

2.2 ระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอนและชุมชน

ใกลเคียง ไดแก บริเวณวัดหวยแมง ตําบลนํ้าไคร และบริเวณชุมชนบานหวยแมง ซึ่งอยูในแนวเสนทางถนนที่
ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสรางเขาสูโครงการ ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน 2562 พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 
24 ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนทั้ง 3 จุด ระหวางวันที่ 28-30 กันยายน2562  มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เร่ือง กําหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร (26 เมษายน 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 
69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานกําหนดระดับความสั่นสะเทือนที่กอใหเกิด
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อันตรายตอสุขภาพของประชาชนและการรับรู พบวาบริเวณพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน 
ชุมชนบานหวยแมง และวัดหวยแมงสวนใหญระดับความสั่นสะเทือนอยูในระดับ 1 ไมสามารถรับรูได 

 

2.3 คุณภาพน้ํา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน และพ้ืนที่          

ทายลําน้ําคลองตรอน รวมจํานวน 5 สถานี ดําเนินการในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน 
พบวา ดัชนีคุณภาพนํ้าที่ตรวจวัดสวนใหญ มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 
ประเภทท่ี 3 ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวนคาบีโอดี บริเวณ
ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน (KHT1) มีคาเกินเกณฑมาตรฐานฯ กําหนดเล็กนอย โดยมีคา 
2.1 มิลลิกรัมตอลิตร (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมเกิน 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร) ทั้งนี้บริเวณดังกลาวอยูระหวาง
ปรับหนาดิน รวมไปถึงอยูในชวงฤดูฝน ทําใหเกิดการพัดพาตะกอนดินและสารอินทรียมารวมกัน จึงทําใหคา  
บีโอดีมีคาสูง และคาออกซิเจนละลายบริเวณพ้ืนที่ชลประทาน (KHT5) มีคา 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร ไมอยูใน
เกณฑมาตรฐานฯ (มาตรฐานฯ กําหนดใหมีคาไมต่ํากวา 4.0 มิลลิกรัม/ลิตร) เนื่องจากจุดเก็บตัวอยางมีสภาพ
น้ําน่ิงและมีวัชพืชปกคลุมบริเวณผิวน้ํา ทําใหเกิดการใชออกซิเจนไมเพียงพอ สงผลใหออกซิเจนละลายมีคาไม
อยูในเกณฑมาตรฐานฯดังกลาว  

 
 

2.4 สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
ดําเนินการสํารวจขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน โดยใชแบบ

สัมภาษณที่ทางคณะผูศึกษากําหนดขึ้น สุมตัวอยางครัวเรือนในการสัมภาษณ (Random Sampling) หัวหนา
ครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปและผูนําชุมชน เพ่ือเปนผูแทนใหขอมูลและแสดงความ
คิดเห็น เมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 จํานวน 116 ครัวเรือนตัวอยาง พบวา สวนใหญของผูใหสัมภาษณ   
รอยละ 67.2  เห็นวา โครงการฯ มีประโยชนตอชุมชน และ รอยละ 66.4 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของโครงการฯ ในระดับมาก 

 

2.5 การสาธารณสุข 
จากการรวบรวมขอมูลการรายงานการระบาดวิทยาของสถานบริการสาธารณสุข ตั้งแตเดือน

มกราคม-ธันวาคม 2562 พบผูปวยดวยโรคท่ีมียุงเปนพาหะ คือโรคไขเลือดออก รวมทั้งสิ้น 34 ราย โดยเปน
ชาวบานในพ้ืนที่ตําบลผักขวง จํานวน 22 ราย ตําบลบอทอง จํานวน 11 ราย และตําบลนํ้าไคร 1 ราย ซึ่งตอมา
ผูปวยไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ ปจจุบันไมพบการระบาดของโรคในชุมชนของผูปวย และไมพบผูปวย
ดวยโรคหนอนพยาธิในพ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

 

    




