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ก 
ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอยางเครงครัด รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับท่ี 5 ซึ่ง
รายงานถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะกอสรางของโครงการ ในระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563    
ผลการดําเนินการของโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคลองตรอน ขณะนี้อยูในระหวางกอสราง โดยไดเริ่มดําเนินการ
กอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2560 ปจจุบันงานโครงสรางใกลแลวเสร็จ คงเหลือเพียงชุดควบคุมระบบไฟฟาที่
รอการขนสงจากบริษัทคูสัญญา โดยขณะนี้โครงการดําเนินการไปแลวคิดเปนรอยละ 97.52 ของแผนการ
กอสรางทั้งหมด ในชวงระหวางการกอสราง โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการอยางครบถวน โดย
สํานักงานชั่วคราวต้ังอยูในบริเวณบานพักทายเขื่อนคลองตรอนของกรมชลประทาน กําหนดขอบเขตพ้ืนที่
กอสรางอาคารโรงไฟฟาและสวนประกอบอยางชัดเจนและดําเนินการกอสรางเฉพาะในพ้ืนที่ที่กําหนดไว 
วางแผนการกอสรางในสวนที่ตองดําเนินการขุดเปดหนาดินใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลง วางแผนการขุด เปด
หนาดิน บริเวณที่จะกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําโดยแบงเปนสวนๆ ตามลําดับขั้นตอนของงานกอสราง 
และวางแผนการกอสรางเชื่อมตอทอรับน้ําจากเข่ือนเขาโรงไฟฟาพลังน้ําในชวง ท่ีไมมีความตองการใชน้ํา
เพ่ือการเกษตร ดินและหินที่ไดจากการขุดกอสรางฐานรากโรงไฟฟาจะถูกรวบรวมไปไวในพ้ืนที่กอสรางของ
โครงการ และหลังจากกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จจะนํากลับลงมาถมรอบโรงไฟฟาเชนเดิม  สวนวัสดุ
อุปกรณกอสรางอ่ืนๆ จะจัดวางไวในที่ที่กําหนดไวเทานั้น และมีการกอสรางคันดินกั้นรอบพ้ืนที่กอสราง 
เพ่ือปองกันไมใหตะกอนท่ีถูกน้ําฝนชะไหลลงสูลําน้ําคลองตรอน รวมท้ังจัดวางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยใน
บริเวณพ้ืนที่กอสรางและติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ใหหองน้ํา หองสุขาของสํานักงานกอสราง
และในพ้ืนที่กอสราง  

ในดานของความปลอดภัยในการทํางานและการปองกันผลกระทบจากการขนสงอุปกรณ
กอสรางของโครงการ โครงการไดมีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ปายสัญลักษณในบริเวณกอสรางแนวเขต
กอสราง เสนทางขนสงวัสดุอุปกรณและบริเวณชุมชนที่เกี่ยวของอยางชัดเจน รวมท้ังควบคุมความเร็วของ
รถขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางหรือยานพาหนะอ่ืนๆ ในชวงที่ผานชุมชนไมใหเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง  
และไดใหผูรับเหมามีการดําเนินงานตามคูมือระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย รวมทั้งกฎหมาย
และขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ และมีการควบคุมใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด จัดใหมี อุปกรณดานความ
ปลอดภัยสวนบุคคลใหแกคนงานกอสรางและควบคุมใหสวมทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบสภาพ
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ข 
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การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

และบํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลท่ีใชในการกอสรางใหมีสภาพดีอยูเสมอ  และจัดทําสถิติความปลอดภัย เพ่ือ
ติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางานอีกดวย 
 

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

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอนและ

ชุมชนใกลเคียง ไดแก บริเวณวัดหวยแมง ตําบลน้ําไคร และบริเวณชุมชนบานหวยแมง ซึ่งอยูในแนวเสนทาง
ถนนท่ีใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสรางเขาสูโครงการ ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 พบวา ปริมาณฝุนละออง
รวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ที่ตรวจวัดไดจากทุกจุดตรวจวัด  มีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547)  

2.2 ระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอนและชุมชน

ใกลเคียง ไดแก บริเวณวัดหวยแมง ตําบลนํ้าไคร และบริเวณชุมชนบานหวยแมง ซึ่งอยูในแนวเสนทางถนนท่ี
ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสรางเขาสูโครงการ ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
(พ.ศ. 2548) 

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนทั้ง 3 จุด ระหวางวันที่ 4-6 มิถุนายน 2563 มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความ
สั่นสะเทือนเพ่ือปองกันผลกระทบตออาคาร (26 เมษายน 2553) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนที่ 
69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553 และผลการเปรียบเทียบกับมาตรฐานกําหนดระดับความสั่นสะเทือนที่กอใหเกิด
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ฝายสิ่งแวดลอมโครงการ 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

อันตรายตอสุขภาพของประชาชนและการรับรู พบวาบริเวณพ้ืนที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน 
ชุมชนบานหวยแมง และวัดหวยแมงสวนใหญระดับความสั่นสะเทือนอยูในระดับ 1 ไมสามารถรับรูไดจนถึง
ระดับ 2 รูสึกไดเพียงเล็กนอย 

 

2.3 คุณภาพน้ํา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน และพ้ืนที่          

ทายลําน้ําคลองตรอน รวมจํานวน 5 สถานี ดําเนินการในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูแลง 
พบวา ดัชนีตรวจวัดคุณภาพนํ้า มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3  ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  

 

2.4 สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
กําหนดทําการสํารวจขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน โดยใช

แบบสัมภาษณที่ทางคณะผูศึกษากําหนดขึ้น สุมตัวอยางครัวเรือนในการสัมภาษณ (Random Sampling) 

หัวหนาครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปและผูนําชุมชน เพ่ือเปนผูแทนใหขอมูลและ
แสดงความคิดเห็น ในชวงคร่ึงปหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563) โดยลาสุดไดดําเนินการเม่ือวันที่ 8-10 
ตุลาคม 2562 จํานวน 116 ครัวเรือนตัวอยาง พบวา สวนใหญของผูใหสัมภาษณ รอยละ 67.2  เห็นวา 
โครงการฯ มีประโยชนตอชุมชน และ รอยละ 66.4 มีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโครงการฯ ในระดับ
มาก 

2.5 การสาธารณสุข 
จากการรวบรวมขอมูลการรายงานการระบาดวิทยาของสถานบริการสาธารณสุข ตั้งแตเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2563 พบผูปวยดวยโรคท่ีมียุงเปนพาหะ คือโรคไขเลือดออก รวมทั้งสิ้น 14 ราย โดยเปน
ชาวบานในพ้ืนที่ ตําบลบอทอง จํานวน 13 ราย และตําบลน้ําไคร 1 ราย ซึ่งตอมาผูปวยไดรับการรักษาจน
หายเปนปกติ ปจจุบันไมพบการระบาดของโรคในชุมชนของผูปวย และไมพบผูปวยดวยโรคหนอนพยาธิใน
พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

    


