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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ไดดําเนินงานตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ในดานตางๆ ที่ระบุใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการอยางเครงครัด รายงานฉบับนี้เปนรายงานฉบับที่ 6   
ซึ่งรายงานถึงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะกอสรางของโครงการ ในระหวางเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563    
ผลการดําเนินการของโครงการสามารถสรุปไดดังนี้ 

 

1. การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน ในระหวางเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2563 

โครงการอยูในระยะกอสราง โดยไดเริ่มดําเนินการกอสรางในเดือนพฤศจิกายน 2560 และแลวเสร็จโดยเริ่ม
ดําเนินการจายไฟเชิงพาณิชยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ซึ่งชวงระหวางการกอสราง โครงการไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการอยางครบถวน โดยสํานักงานชั่วคราวต้ังอยูในบริเวณบานพักทายเขื่อนคลองตรอนของกรม
ชลประทาน กําหนดขอบเขตพ้ืนที่กอสรางอาคารโรงไฟฟาและสวนประกอบอยางชัดเจนและดําเนินการ
กอสรางเฉพาะในพ้ืนที่ที่กําหนดไว วางแผนการกอสรางในสวนที่ตองดําเนินการขุดเปดหนาดินใหแลวเสร็จ
ในชวงฤดูแลง วางแผนการขุด เปดหนาดิน บริเวณท่ีจะกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําโดยแบงเปนสวนๆ 
ตามลําดับขั้นตอนของงานกอสราง และวางแผนการกอสรางเชื่อมตอทอรับน้ําจากเขื่อนเขาโรงไฟฟาพลัง
น้ําในชวงที่ไมมีความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตร ดินและหินที่ไดจากการขุดกอสรางฐานรากโรงไฟฟาจะ
ถูกรวบรวมไปไวในพ้ืนที่กอสรางของโครงการ และหลังจากกอสรางโรงไฟฟาแลวเสร็จจะนํากลับลงมาถม
รอบโรงไฟฟาเชนเดิม สวนวัสดุอุปกรณกอสรางอ่ืนๆ จะจัดวางไวในที่ที่กําหนดไวเทานั้น และมีการกอสราง
คันดินกั้นรอบพ้ืนที่กอสราง เพ่ือปองกันไมใหตะกอนท่ีถูกน้ําฝนชะไหลลงสู   ลําน้ําคลองตรอน รวมทั้งจัด
วางภาชนะรองรับขยะมูลฝอยในบริเวณพ้ืนที่กอสรางและติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ใหหองน้ํา 
หองสุขาของสํานักงานกอสรางและในพ้ืนที่กอสราง  

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

เพ่ือติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางานอีกดวย 
 

ดานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในการดูแลสิ่งแวดลอม
และชุมชน โครงการมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการใหแกชุมชนผานชองทางสื่อสารตางๆ เชน 
จัดทําปายรายละเอียดโครงการ บริเวณดานหนาโครงการ การเขาพบปะประชาชนที่อยูใกลเคียง และ
ประชุมแจงขอมูลโครงการรวมกับการประชุมหมูบาน จัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 
เพ่ือประชาสัมพันธ ชี้แจง และทําความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ  รวมท้ังพรอม
สนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของชุมชนหากมีการรองขอ รวมท้ังมีการพิจารณาจางแรงงานในพ้ืนที่ชุมชน
ทองถ่ินท่ีอยูใกลเคียงที่ตั้งโครงการ โดยปจจุบันมีแรงงานทองถิ่นที่ทํางานอยูในโครงการจํานวน 17 คน           
ในสวนของการดูแลสิ่งแวดลอม กฟผ. ไดกําหนดใหผูรับเหมาและผูที่จะปฏิบัติตามในพ้ืนที่ตองปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกําหนดอยางเครงครัด ไมทําการตัดตนไมเกินความจําเปน หามไมใหมีการตัดตนไมใกลเคียง
พ้ืนที่กอสราง และไดดําเนินการปลูกพืชคลุมดินและปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนที่โครงการ 
 

2. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 คุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยท่ัวไป บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอนและ

ชุมชนใกลเคียง ไดแก บริเวณวัดหวยแมง ตําบลน้ําไคร และบริเวณชุมชนบานหวยแมง ซึ่งอยูในแนวเสนทาง
ถนนที่ใชเปนเสนทางขนสงวัสดุกอสรางเขาสูโครงการ ระหวางวันที่ 1-3 ตุลาคม 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 1-3 ตุลาคม 2563 พบวา คาระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq24hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq8hr) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 
2548) และประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (พ.ศ.2561)            

ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนทั้ง 3 จุด ระหวางวันที่ 1-3 ตุลาคม 2563 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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อันตรายตอสุขภาพของประชาชนและการรับรู พบวา จุดตรวจวัดสวนใหญมีระดับความส่ันสะเทือนอยูในระดับ 1 

ไมสามารถรับรูไดจนถึงระดับ 2 รูสึกไดเพียงเล็กนอย ยกเวนบริเวณชุมชนบานหวยแมงท่ีมีระดับความสั่นสะเทือนอยู
ในระดับ 3 สามารถรับรูไดโดยงาย ในบางชวงเวลา 

2.3 คุณภาพน้ํา 
ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน บริเวณโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน และพ้ืนที่          

ทายลํานํ้าคลองตรอน รวมจํานวน 5 สถานี ดําเนินการในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ซึ่งเปนตัวแทนในชวงฤดูฝน 
พบวา คุณภาพน้ําผิวดินสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ํ าผิวดิน ประเภทที่ 3           
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ยกเวน คาบีโอดี คาออกซิเจนละลาย 
และแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 

 

2.4 สภาพสังคมเศรษฐกิจ 
ดําเนินการสํารวจขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชน โดยใช

แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ ทําการสุมตัวอยางครัวเรือน (Random Sampling) หัวหนาครัวเรือนหรือ
สมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 18 ป ขึ้นไปและผูนําชุมชน เพ่ือเปนผูแทนใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น       
เมื่อวันที่ 13-15 ตุลาคม 2563 จํานวน 123 ครัวเรือนตัวอยาง พบวา สวนใหญของผูใหสัมภาษณ รอยละ 
91.1  เห็นวา โครงการฯ มีประโยชนตอชุมชน และ รอยละ 81.3 มีความพึงพอใจในระดับมากตอการ
ดําเนินงานของโครงการฯ  

2.5 การสาธารณสุข 
จากการรวบรวมขอมูลของสถานบริการสาธารณสุข ตั้งแตเดือนมกราคม-ธันวาคม 2563 พบวา

ผูปวยดวยโรคท่ีมียุงเปนพาหะ คือโรคไขเลือดออก รวมทั้งสิ้น 46 ราย โดยเปนชาวบานในพ้ืนที่ตําบลผักขวง 
จํานวน 2 ราย ตําบลบอทอง จํานวน 28 ราย และตําบลน้ําไคร 16 ราย และไมพบผูปวยดวยโรคหนอนพยาธิใน
พ้ืนที่โดยรอบโครงการ 

    


