บทที่ 4
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.1

คํานํา

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งในชวงระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยวิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการ ใชแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กันยายน) พ.ศ.2551 โดยพิจารณาผลกระทบตอ
ทรัพยากรและคุณคาตางๆ ทั้งผลกระทบดานบวก และ/หรือดานลบจากการพัฒนาโครงการ ทิศทางและระดับของ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมจําแนกเปน 12 ระดับ คือ มากที่สุด (±5) มาก (±4) ปานกลาง (±3) นอย (±2) นอยที่สุด (±
1) ไมมีผลกระทบ (0) และไมมีการประเมิน (na)
เกณฑการประเมินระดับและทิศทางผลกระทบสิ่งแวดลอม
 มากที่สุด (±5) หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมอยางสิ้นเชิง ทั้งดา น
โครงสรา งและลักษณะตามธรรมชาติ (Function) และจํา เปน ตองมีมาตรการในการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบในรูปของแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
 มาก (±4)
หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ตอทรัพ ยากรสิ่งแวดลอมอยา งชัดเจนในดา น
โครงสรา งและลักษณะตามธรรมชาติ (Function) และจํา เปน ตองมีมาตรการในการปองกัน และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบในรูปของแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน
 ปานกลาง (±3) หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมในดานโครงสรางหรือ
ลักษณะตามธรรมชาติ (Function) และจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบ
 นอย (±2)
ฟนฟูตัวเองไดในชวงเวลาสั้น

หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอย ธรรมชาติสามารถ

 นอยที่สุด (±1) หมายถึง มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอยมากจนเกือบไมมี
การเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติสามารถฟนฟูตัวเองไดในชวงเวลาสั้นมาก
 ไมมีผลกระทบ (0) หมายถึง ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม
 ไมมีการประเมิน (na) หมายถึง ไมมีการดําเนินการประเมินระดับผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม แบงกรณีไมมีโครงการและกรณีมีโครงการในชวงระยะกอสรางและระยะ
ดํา เนิน การ โดยประเมิน ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางตรงและทางออม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณ ภาพที่มีตอทรัพ ยากร
สิ่งแวดลอม ซึ่งครอบคลุมทรัพ ยากรสิ่งแวดล อมที่คาดวา จะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการทั้ ง 4 ไดแ ก
ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิตการประเมินในแตละ
ดานมีรายละเอียด ดังนี้

4.2

ทรัพยากรกายภาพ

4.2.1

สภาพภูมิประเทศ

4.2.1.1 กรณีไมมีโครงการ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณที่ตั้งอางเก็บน้ําและหัวงาน มีลักษณะเปนหุบเขา ระดับพื้นที่ประมาณ
240-270 เมตร รทก. อยูในเขตปาเพื่อการอนุรักษของปาสงวนแหงชาติปา แมอาบ (RF.24) สวนใหญเปนปาเต็งรัง
แตพื้นที่ริมลําหวยเปนปาเบญจพรรณ
พื้นที่รับประโยชนอยูบริเวณริมลําหวยแมเชียงรายทั้ง 2 ฝง เปนพื้นที่ราบลุม และทําการเกษตร ในปจจุบัน
มีระบบคลองสงน้ํา กิจกรรมทางดานการเกษตรเปนการปรับปรุงพื้นที่ อาทิ การไถพรวน หรือการยกรอง โดยพื้น ที่
บางสวนอยูในเขตปาเพื่อเศรษฐกิจ (ปา E) ของปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ (RF.24)
4.2.1.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
1.1

พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ําและถนน

การกอสรางโครงการ จะมีการตัดและนําตนไมออกจากอางเก็บน้ําและบริเวณพื้นที่หัวงาน
โดยในบริเวณพื้นที่หัวงาน จะมีการปรับพื้นที่และภูมิประเทศใหเหมาะสมสําหรับการกอสรางหัวงาน อาคารประกอบ
ตางๆ และสํานักงาน พรอมทั้งปรับแตงภูมิทัศนใหสวยงาม โดยพื้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 103 ไร เปนพื้นที่
อางเก็บน้ํา 67 ไร (ระดับน้ําสูงสุด) พื้นที่หัวงาน 33 ไร และพื้นที่ถนนเขาสูบริเวณหัวงาน 3 ไร เปนการเปลี่ยนแปลงที่
ถาวร ดังนั้น ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเปนผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
1.2

พื้นที่ชลประทาน

เนื่องจากโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงรายเปนโครงการขนาดเล็ก ดังนั้น การปรับปรุงฝายทดน้ํา
และระบบสงน้ําจึงเปนความรับผิดชอบของผูใชน้ํา โดยการปรับปรุงฝายทดน้ําและปรับปรุงระบบสงน้ํา จะมีการถมดินใน
บริเวณที่ลุมต่ํา และการขุดดินในบริเวณที่เนิน เพื่อใหคลองสงน้ําสามารถสงน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนการปรับปรุง
องคประกอบเดิมและเพิ่มเติมในสวนพื้นที่ที่ขยาย โดยเปนพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งสวนเดิมและสวนขยายมีเนื้อที่เพียง
730 ไร ดังนั้น ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)
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2.

ระยะดําเนินงาน
2.1

พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ําและถนน

เนื่องจากพื้น ที่หัวงานและถนนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระยะกอสรา งแลว
สภาพดังกลาวยังคงเปนอยูตอไปในระยะดําเนินงาน แตสําหรับพื้นที่อางเก็บน้ํา จะมีการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ํา สภาพ
ภูมิประเทศจะเปลี่ยนจากหุบเขาเปนอางเก็บน้ํา ซึ่งลอมรอบดวยเทือกเขาสูง โดยมีระดับน้ําสูงสุดประมาณ +265.08
เมตร รทก. ครอบคลุมพื้นที่ 67 ไร มีความลึกน้ําประมาณ 21.47 เมตร และการเปลี่ยนแปลงหุบเขาเปนอางเก็บน้ํา
เปน การเปลี่ยนแปลงถาวร ดังนั้น ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเปนผลกระทบทางลบในระดับ
นอยที่สุด (-1)
2.2

พื้นที่ชลประทาน

เนื่องจากพื้นที่ชลประทานมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในระยะกอสรางแลว สภาพ
ดังกลาวยังคงเปนอยูตอไปในระยะดําเนินงาน แตจะมีการสงน้ําในระบบคลองสงน้ํา โดยเปนการปรับปรุงระบบสงน้ํา
เดิมและมีการขยายเพิ่มเติมครอบคลุมพื้นที่ชลประทานทั้งสวนเดิมและสวนขยายรวมเพียง 730 ไร ดังนั้นผลกระทบตอ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)

4.2.2

ภูมิอากาศ/อุตุนิยมวิทยา

4.2.2.1 กรณีไมมีโครงการ
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพื้นที่โครงการไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมประจําป คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียง
ใต (ฤดูฝน) และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ฤดูหนาว) โดยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดในชวงฤดูฝน ระหวางเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ทําใหมีฝนตกชุก อากาศรอนชื้น (อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธสูง) ความกดอากาศต่ําและมีเมฆ
ปกคลุมมาก ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดในฤดูหนาวระหวางเดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ อากาศโดยทั่วไปจะ
เย็นลงและหนาว (อุณหภูมิลดต่ําลง) มีฝนตกนอย ความกดอากาศสูง และทองฟาโปรง สวนชวงรอยตอระหวางลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตในชวงเดือนมีนาคม-เมษายนหรือฤดูรอน โดยเดือนเมษายน
จะเปนเดือนที่อากาศรอนที่สุด และชวงลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงฤดูรอน ในบางครั้งก็เรียกวาชวงฤดูแลง
ปริ ม าณฝนในพื้ น ที่ ลุ ม น้ํ า ยั ง ได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากพายุ ห มุ น ที่ เ กิ ด ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ก และทะเลจี น ใต
ซึ่งโดยทั่วไปจะลดระดับความรุนแรงลงเปนพายุดีเปรสชั่นเมื่อพัดเขาฝง
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จากสถิติภูมิอากาศ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลําปาง สามารถสรุปขอมูลของตัวแปรที่สําคัญได ดังนี้
ฤดูฝน
พ.ค.-ต.ค.
27.6
738.4
78.8
7.0
935.9

รายการ
1 คาเฉลี่ยอุณหภูมิ (° C)
2 ปริมาณการระเหย (มม.)
3 คาเฉลี่ยความชื้นสัมพัทธ (%)
4 คาเฉลี่ยความครึ้มเมฆ (1-10)
5 ปริมาณฝน (มม.)

ฤดูหนาว
พ.ย.-ก.พ.
23.3
376.7
71.3
2.7
53.9

ฤดูรอน
มี.ค.-เม.ย.
29.0
334.6
58.5
3.0
94.8

รายป
26.4
1,449.7
72.9
4.9
1,084.6

ที่มา : CLIMATOLOGICAL DATA FOR THE PERIOD 1983-2012 กรมอุตุนิยมวิทยา

4.2.2.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

กิจ กรรมการกอ สร า งจะไมสง ผลต อการเปลี่ ยนแปลงภูมิ อากาศ/อุตุ นิย มวิท ยา โดยจะมีส ภาพ
เชนเดียวกับกรณีที่ไมมีโครงการ แตอาจสงผลตอคุณภาพอากาศในพื้นที่โครงการ อาทิ การฟุงกระจายของฝุนจากการ
กอ สร า งโครงการ แต อย า งไรก็ ตาม เนื่อ งจากหั วงานเขื่อ นและองค ป ระกอบโครงการ สามารถดํา เนิ น การด ว ย
เครื่องจักรกลตางๆ ไมจําเปนตองมีการระเบิดหินในพื้นที่ ดังนั้น การฟุงกระจายของฝุนจึงสามารถควบคุมไดในพื้นที่
กอสราง ไมไดกระจายออกไปนอกพื้นที่จนกระทั่งเปนอันตรายตอชุมชน นอกจากนี้ การฟุงกระจายของฝุนที่เกิดจาก
การขนสงวัส ดุกอสรา ง ซึ่งก็ส ามารถควบคุมไดเชน เดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบตอภูมิอากาศ/อุตุนิยมวิทยาจึงเปน
ผลกระทบดานลบในระดับนอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

การพัฒนาโครงการจะทําใหเกิดอางเก็บน้ํา ซึ่งมีพื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก 67 ไร นั้น ไมไดเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนหรือภูมิภาค แตในระดับพื้นที่โครงการอาจมี
ความรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลง แตไมมีนัยสําคัญในเชิงตัวเลขที่จะสามารถวัดระดับความเปลี่ยนแปลงได โดยตัวแปรที่
จะรูสึกไดถึงการเปลี่ยนแปลง คือ อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
การมีอางเก็บน้ําในพื้นที่ จะทํา ใหมีการระเหยเพิ่มมากขึ้น โดยปริมาณการระเหยจากอางเก็บน้ํา
เฉลี่ยรายปประมาณ 0.102 ลาน ลบ.ม เปนการระเหยในฤดูฝน 0.052 ลาน ลบ.ม. (50.93%) และในฤดูแลง 0.050
ลาน ลบ.ม. (49.07%) ดังนี้
หนวย : ลาน ลบ.ม.

เม.ย.

มี.ค.

รายป

0.012 0.011 0.009 0.009 0.008 0.008 0.007 0.006 0.006 0.007 0.008 0.011

0.102

หมายเหตุ :

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

คํานวณจาก (อัตราการระเหย x 0.7) x พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก
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การระเหยของน้ําจากอางเก็บน้ําเกิดจากน้ําไดดูดซับพลังงานความรอนจากอากาศในพื้นที่ เมื่อมี
พลังงานเพียงพอ ก็จะเปลี่ยนสภาพจากของเหลวเปนกาซ แตอยางไรก็ตาม กระบวนการดังกลาวจะไมมีผลกระทบตอ
สภาพภูมิอากาศ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อมีปจจัยทําใหพื้นผิวโลกไดรับพลังงานจาก
ดวงอาทิตยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการพัฒนาอางเก็บน้ําและพื้นที่ชลประทานในระดับขนาดของพื้นที่โครงการ จะ
ไมสามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาวได ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอภูมิอากาศ/อุตุนิยมวิทยา (0)

4.2.3

อุทกวิทยาน้ําผิวดิน

4.2.3.1 กรณีไมมีโครงการ
โครงการตั้งอยูบริเวณตอนบนของหวยแมเชียงรายมีพื้นที่ลุมน้ํา 7.9 ตร.กม. พื้นที่ลุมน้ําอยูในเขตปาอนุรักษ
(Zone C) ของปา สงวนแหงชาติปา แมอาบ (RF.28) สวนใหญเปน ปา เต็งรัง มีปาเบญจพรรณบริเวณพื้น ที่ริมน้ํา ณ
ตําแหนงที่ตั้งโครงการมีประมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปประมาณ 0.58 ลาน ลบ.ม. โดยเปนปริมาณน้ําทาเฉพาะในฤดูฝน
สวนในฤดูแลงนอยมาก มีคา Runoff Coefficient 0.07 และ Specific Yield 2.33 ลิตร/วินาที/ตร.กม.
หวยแมเชียงรายเปนสาขาของหวยแมอาบเปนหวยขนาดเล็ก ไหลมาบรรจบกับหวยแมตั๊กเปนหวยแมอาบ
หลวง เพื่อสงน้ําใหกับพื้นที่เกษตรบริเวณริมน้ําแมเชียงรายทั้งสองฝง ในปจจุบันเกษตรกรสามารถทําการเพาะปลูกได
เฉพาะฤดูฝน สวนฤดูแลงเพาะปลูกไดนอยมาก นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคอีกดวย
4.2.3.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

เนื่องจากในพื้นที่โครงการ ฤดูแลงจะไมมีน้ําเลยหรือมีก็จะมีนอยมาก ประกอบกับอาคารหัวงานไม
ใหญมากนัก ดังนั้น จึงสามารถกอสรางบนลําน้ําโดยไมจําเปนตองมีทางผันน้ําและทํานบปดลอมพื้นที่กอสราง ในชวง
ฤดูแลงสามารถกอสราง River Outlet และตัวเขื่อนสูงในระดับหนึ่ง ที่เพียงพอสําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ําสวนเกิน
ดังนั้นปริมาณน้ําทาที่ไหลผานพื้นที่กอสรางจึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก
สํา หรั บการก อสรา งคลองสง น้ํา ในบริ เวณที่ ตั ดผ า นทางน้ํ า ธรรมชาติ จ ะมีอ าคารที่ ทํา ให ลํา น้ํ า
ธรรมชาติไหลผานไดตามปกติ เชน การกอสรางสะพานน้ําในกรณีที่คลองสงน้ําผานลําหวยที่ลึกและชัน เปนตน
ดวยแนวทางการดําเนินการที่กลาวไวขางตน ในระยะการกอสรางโครงการ จะมีผลกระทบตอปริมาณ
น้ําทานอยมาก ดังนั้น ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับที่นอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

จากผลการวิเคราะหปริมาณน้ําทาในพื้นที่โครงการ พบวา มีน้ําทาเฉพาะในฤดูฝน สวนฤดูแลงมีนอย
มากหรือไมมีเลย ดังนั้น การกอสรางอางเก็บน้ํา ซึ่งเปนเครื่องมือหนึ่งในการบริหารจัดการน้ํา จะสามารถบริหารและ
จัดการน้ําใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําทางดานทายน้ํา ทําใหมีการใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพโดยการเก็บกักน้ํา
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
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ในฤดูฝนเพื่อสํารองน้ําใชสําหรับฤดูแลง การบริหารจัดการน้ํานี้ จะทําใหรูปแบบการไหลของน้ําในพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ทิ ศ ทางที่ ดี ขึ้ น (ตารางที่ 4.2.3-1) จากตารางดั ง กล า ว จะเห็ น ว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณน้ํ า ท า ทั้ ง ใน
ฤดูฝนและฤดูแลง โดยเฉพาะในฤดูแลง จากสภาพลําน้ําที่แหงขอดเปนลําน้ําที่มีน้ําไหล
ตารางที่ 4.2.3-1 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาเมื่อมีการพัฒนาโครงการ
ฤดูฝน
(พ.ค. - ต.ค.)

รายการ
ทายอางเก็บน้ํา

ไมมีโครงการ
มีโครงการ
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง
ไมมีโครงการ
มีโครงการ
เปลี่ยนแปลง
% เปลี่ยนแปลง

จุดออกลุมน้ํา

ฤดูแลง
(พ.ย. - เม.ย.)

0.58
0.38
0.20
-34.48
0.72
0.51
0.21
-29.17

0.00
0.20
0.20
0.00
0.21
0.21
-

หนวย : ลาน ลบ.ม.
รายป
0.58
0.58
0.00
0.00
0.72
0.72
0.00
0.00

0.35

ปริมาณน้ําทา (ลาน ลบ.ม.)

0.30
0.25

ไมมีโครงการ

0.20

(ก) ทายอางเก็บน้ํา

0.15
0.10

มีโครงการ

0.05
0.00

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

0.30
0.25

ปริมาณน้ําทา (ลาน ลบ.ม.)

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เดือน

ไมมีโครงการ

0.20

(ข) จุดออกลุมน้ํา

0.15
0.10

มีโครงการ

0.05
0.00
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เดือน
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น้ําจากอางเก็บน้ํา แมเชียงรายและจากหวยแมตั๊ก จะสามารถสงน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค 0.11
ลาน ลบ.ม./ป เพื่อการเกษตร 0.79 ลาน ลบ.ม./ป และเพื่อรักษาระบบนิเวศลําน้ํา 0.25 ลาน ลบ.ม./ป
รูปที่ 4.2.3-1 แสดงผังแบบจําลองอางเก็บน้ําของโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย และรูปที่ 4.2.3-2
แสดง Rule Curve ของอา งเก็บน้ํา แมเชียงราย จากผลการวิเคราะหแบบจํา ลอง 30 ป ซึ่งมีระดับน้ํา เก็บกักที่
+264.52 ม.รทก. และระดับน้ําต่ําสุดที่ +252.69 ม.รทก. โดยมีระดับน้ําเฉลี่ยอยูในชวง +259.70 ถึง +262.76 ม.
รทก. หรืออยูในชวงความจุประมาณ 0.367 - 0.59 ลาน ลบ.ม. (49% - 79% ของความจุเก็บกัก) ซึ่งแสดงวาอางเก็บ
น้ํา แมเชียงรายมีศักยภาพที่จ ะรองรับน้ํา ในชวงฤดูฝ นเพื่อสํา รองไวใชในฤดูแลง และในกรณีในปที่ฤดูฝ นมีน้ํานอย
อางเก็บน้ําแมเชียงรายก็ยังคงสามารถลดความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ําไดอีกในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาจึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+3)

4.2.4

คุณภาพน้ําผิวดิน

4.2.4.1 กรณีไมมีโครงการ
ผลการสํารวจและเก็บตัวอยางน้ําผิวดินในหวยแมเชียงรายบริเวณที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการจํานวน 3 สถานี
ไดแก บริเวณพื้นที่เหนืออางเก็บน้ํา บริเวณพื้นที่หัวงาน และบริเวณพื้นที่รับประโยชน โดยเก็บตัวอยาง 2 ครั้ง ในชวง
ฤดูแ ลง และฤดู ฝ น เมื่อ วัน ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และวัน ที่ 15 สิง หาคม พ.ศ. 2559 ตามลํา ดั บ ซึ่ง หว ย
แมเชียงรายในชวงฤดูแลงไมมีน้ําจึงเก็บตัวอยางน้ําจากลําหวยและอางเก็บน้ําในลุมน้ําขางเคียงที่มีลักษณะภูมิประเทศ
ใกลเคียงกันเปนตัวแทน คือ หวยแมอาบ และอางเก็บน้ําแมอาบ ซึ่งคุณภาพน้ําผิวดินโดยรวมในพื้นที่โครงการมีความ
เหมาะสมสําหรับการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค คุณภาพน้ําอยูในเกณฑดี น้ํามีความกระดางปานกลาง มี
ออกซิเจนละลายต่ําจนถึงปานกลาง มีการปนเปอนของสารอิน ทรีย และธาตุอาหารพืชอยูในเกณฑต่ํา โลหะหนักมี
เพียงเล็กนอยไมเกิน มาตรฐานเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด และสารกํา จัดศัตรูพืช กลุมออรกาโนคลอรีน
ตรวจวัดไมพบ คาความเค็มต่ํามาก และมีเกลือละลายน้ําอยูนอยมาก จึงมีความเหมาะสมตอการชลประทาน
ในกรณีที่ไมมีการพัฒนาโครงการ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่โครงการเปนเทือกเขาสูงและปา
ไม มีลําหวยแมเชียงรายไหลผาน มีที่ราบลุมริมลําหวย โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงรายมีพื้นที่หัวงานและพื้นที่อางเก็บ
น้ําอยูในพื้นที่ปา สงวนแหงชาติปาแมอาบ สวนพื้น ที่ชลประทานสวนใหญอยูนอกเขตพื้นที่ปาไม คาดวาการชะลา ง
พังทลายของหนาดินในบริเวณพื้นที่ตน น้ํา ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากนัก สวนในพื้น ที่ช ลประทานซึ่งเปนพื้น ที่
เกษตรกรรม จะมีการชะลางพังทลายของหนาดินในชวงฤดูฝนตามปกติ สวนในฤดูแลงพื้นที่เกษตรกรรมบริเวณริมหวย
แมเชียงรายจะประสบปญหาขาดแคลนน้ําทําการเกษตร การทําการเกษตรจึงทําไดเฉพาะชวงฤดูฝน ในชวงฤดูแลงไม
สามารถทําได หากปไหนประสบปญหาภัยแลง พืชที่ทําการเพาะปลูกจะไดรับความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรที่ได
จะตกต่ํา ในกรณีที่ไมมีโครงการคาดการณวา ในฤดูแลงยังคงมีปญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรกรรมอยู
ตอไปในอนาคต
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นิเวศลําน้ํา

รูปที่ 4.2.3-1 ผังแบบจําลองสมดุลน้ํา โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย จ.ลําปาง
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ระดับน้ําเก็บกัก 264.52 ม.รทก.
264
ระดับน้ําสูงสุด
262

ระดับน้ํา ม.รทก.

260
ระดับน้ําเฉลี่ย

258
256

ระดับน้ําต่ําสุด

254
252

ระดับน้ําตาย 252.69 ม.รทก.

250
เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

รูปที่ 4.2.3-2 Rule Curve โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย จ.ลําปาง

4.2.4.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

1. ผลกระทบของตะกอนดิน จะพบวากิจกรรมการปรับพื้น ที่อา งเก็บน้ํา การขุดดินสรางเขื่อน
และการแผวถางไมในพื้นที่อางเก็บน้ํา จะตองมีการเปดหนาดิน ทําใหเกิดการปนเปอนของตะกอนดินลงสูแหลงน้ําและ
ทําใหแหลงน้ําธรรมชาติขุน น้ําที่ขุนจะทําใหไมเหมาะตอการอุปโภค – บริโภคชั่วคราว ผลการสํารวจคุณภาพน้ําผิวดิน
ทั้ง 2 ฤดูกาล พบวาคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่โครงการมีสภาพปกติ เปนน้ําใสพอสมควร และถูกใชประโยชนในพื้นที่
ชลประทานในปจ จุบัน เพื่อการเกษตรและปศุสัตวเปนหลัก ดังนั้นตะกอนแขวนลอยและความขุน ที่เกิดขึ้น จากการ
กอสรางจะกระทบตอการใชน้ําไมมากนัก เนื่องจากตะกอนแขวนลอยและความขุนจะลดนอยลงตามระยะทางที่น้ําไหล
ไปดานทายน้ํา ปญหาตอการใชประโยชนของน้ําจากแหลงน้ําจึงมีผลกระทบดานลบบางแตอยูในระดับต่ํา
2. ผลกระทบของน้ําเสียจากที่พักคนงานกอสรางรวมทั้งขยะ จะพบในกรณีที่น้ําเสียดังกลาวไมได
รับการบําบัด มีการทิ้งขยะ และปลอยระบายน้ําเสียลงสูลําน้ําโดยตรง ซึ่งจะกอใหเกิดการปนเปอนของโคลิฟ อรม
แบคทีเรียและสิ่งสกปรกในแหลงน้ําบริเวณทายน้ําได ซึ่งปจจุบันพบวามีการปนเปอนของโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด
ไมเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ซึ่ง
การปนเปอนอาจสงผลกระทบตอการนําไปบําบัดเพื่อการอุปโภค – บริโภคสําหรับประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณทายน้ํา
ซึ่งจะมีการเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาวในลําดับตอไป
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โดยรวมผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินในชวงการกอสรางนั้นเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยมาก
(-1) โดยถามีการวางแผนการจัดการกอสรางที่ดี และมีวิธีการจัดการของเสียที่ถูกสุขอนามัย การกอสรางโครงการจะไม
กอใหเกิดผลกระทบที่มีนัยสําคัญ
2.

ระยะดําเนินการ

1. ผลกระทบของการเก็ บ กั ก น้ํ า ที่ ร ะดั บ เก็ บ กั ก +264.52 เมตร รทก. ตั ว เขื่ อ นมี ค วามสู ง
22.47 เมตร ยาว 145 เมตร ระดับน้ําสูงสุด +265.08 เมตร รทก. ความจุอางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักปกติ 0.75 ลา น
ลูกบาศกเมตร ความจุอางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกักสูงสุด 0.81 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่อางเก็บน้ําที่ระดับเก็บกัก 0.101
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 63.13 ไร และพื้นที่อางเก็บน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด 0.107 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ
67 ไร ความลึกน้ํา ที่ ระดับเก็บ กักสูงสุด 21.47 ม. จากลักษณะกายภาพดัง กลา ว ประเมิน วา การแบง แยกชั้น น้ํ า
เนื่องจากความแตกตางของอุณหภูมิ (Stratification) จะไมเกิดขึ้นในอางเก็บน้ํา แตจะพบวาสภาพพื้นทองน้ําของอาง
เก็บน้ําที่มีซากพืชและสารอินทรียสะสมอยูมาก จะทําใหน้ําบริเวณชั้นลางมีโอกาสที่จะเกิดการเนาเสียจากการยอย
สลายของสารอินทรียตางๆ ในชวง 2-3 ปแรก และในอางเก็บน้ําที่ระดับพื้นทองน้ําจะมีปริมาณออกซิเจนละลายอยูไม
มากนักซึ่งเปนสภาพปกติ
จากพื้นที่อา งเก็บน้ําในปจจุบันสวนใหญเปน พื้นที่ปาไมประมาณ 67 ไร ดังนั้นในกรณีที่แผว
ถางตนไม กําจัดซากกิ่งไม และใบไมไดไมหมดในชวงกอนการกักเก็บน้ํา จะมีผลทําใหในระยะแรกของการเริ่มเก็บน้ํา
นั้นเกิดการเนาเสียได ซึ่งจะไดเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขปญหาดังกลาว เพื่อดําเนินการปองกันการสะสม
ของสารอิน ทรียในอา งเก็บน้ํา แตอยา งไรก็ตามคาดการณในระยะยาวไดวา น้ํา ชั้น ลา งในอา งเก็บน้ํา จะมีปริมาณ
ออกซิเจนละลายลดต่ําลงกวาสภาพน้ําที่เคยเปนอยูในลําน้ําธรรมชาติในปจจุบัน แตเมื่อปลอยน้ําในอางเก็บน้ําใหไหล
ไปตามลําน้ําเดิมไปถึงฝายชลประทานและคลองชลประทานที่ตั้งอยูบริเวณทางดานทายน้ําที่อยูในระยะไกลออกไป จะ
พบวามีการเติมออกซิเจนตลอดระยะทางที่น้ําเดินทาง ออกซิเจนในน้ําจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่เพิ่มขึ้น จนมี
ออกซิเจนละลายเพิ่มสูงขึ้นจนอยูในระดับปกติ
2. ผลกระทบจากน้ําเสียที่เกิดขึ้น จากอาคารสํา นักงานของโครงการ จะพบวา ทางโครงการมี
แผนงานกอสรางและติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียจากอาคารสํานักงานที่ตั้งอยูบริเวณใกลกับหัวงานตั้งแตชวงการกอสราง
โครงการแลว น้ําเสียดังกลาวจะไดรับการบําบัดและระบายเขาสูบอซึมที่อยูหางจากลําน้ําไมนอยกวา 30 เมตร ดังนั้น
จะไมเกิดการปนเปอนลงสูแหลงน้ําใกลเคียง
3. ผลกระทบของการควบคุมการระบายน้ํา จะพบวาการระบายน้ําตามแผนปฏิบัติการอางเก็บน้ํา
ของโครงการ จะทําใหในชวงฤดูแลงเกิดการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ําในลําหวย โดยอัตราการไหลของน้ําทางดานทาย
น้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลบวกตอคุณภาพน้ําและการใชประโยชน โดยการระบายน้ําจากอางเก็บน้าํ จะทําใหปริมาณ
น้ําในหวยแมเชียงรายชวงฤดูแลงมีเพิ่มขึ้น โดยน้ําตนทุนที่เก็บกักไวเปนน้ําสวนที่มีมากเกินความตองการใชงานในชวง
ฤดูฝน สามารถเก็บไวใชประโยชนในชวงฤดูแลงหรือชวงที่ฝนทิ้งชวง น้ําชลประทานมีผลใหน้ํามีความเหมาะสมตอการ
ใชประโยชนต างๆ ตลอดป สามารถชวยเหลือการอุปโภค–บริ โภคของราษฎร เกษตรกร และสัตวเลี้ ยงในเขตพื้น ที่
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ชลประทาน ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบดานบวกในดานคุณภาพน้ําผิวดินและการใชน้ําในพื้นที่โครงการในชวงฤดูแลงใน
ระดับสูง
4. ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการเพิ่มการใชพื้น ที่
ปลูกพืช ซึ่งกิจกรรมดังกลาวจะมีผลกระทบหลักตอคุณภาพน้ําผิวดิน กลาวคือ การสงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่รับ
ประโยชนข องโครงการในฤดูฝ นและฤดู แล งประมาณ 730 และ 120 ไร ตามลํา ดั บ จะพบว า สภาพพื้น ที่ ในเขต
ชลประทานปจ จุบันเปน พื้น ที่เกษตรกรรมเปนสวนใหญอยูแลว การมีน้ํา เพิ่มขึ้นจะเปน ผลใหมีการใชพื้น ที่ปลูกพืช
เขมขนมากขึ้น มีการเตรียมดินเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ทําใหเกิดโอกาสชะลางตะกอนดินจากพื้นที่การเกษตรลง
สูแหลงน้ําเพิ่มขึ้นแตเนื่องจากพื้นที่การเกษตรมีเนื้อที่นอย ดังนั้นการชะลางตะกอนดินจะมีไมมากนัก ผลกระทบจะอยู
ในระดับต่ํา
5. ผลกระทบจากการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรในแหลงน้ํา ผลการสํารวจคุณภาพน้ํา
ผิว ดิน ในภาคสนามทั้ง 2 ครั้ ง ไม พ บว า มี การปนเปอ นหรื อการตกคา งของสารเคมีก ารเกษตรในแหลง น้ํา ผิว ดิ น
แตอยางไรก็ตามเมื่อมีการเพิ่มความเขมขนในการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการในอนาคต ซึ่งจะมีการใชสาร
กําจัดศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นดวย ซึ่งอาจกอใหเกิดการปนเปอนสารกําจัดศัตรูพืชและน้ําระบายทิ้งจากระบบชลประทาน
จะพาเอาสารกําจัดศัตรูพืชไปสูแหลงรับน้ําได
ดังนั้นจึงสามารถประเมินไดวาในระยะดําเนินการของโครงการผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินเปน
ผลกระทบในทางลบระดับต่ํามาก (-1)

4.2.5

อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน

4.2.5.1 กรณีไมมีโครงการ
น้ําใตดินในพื้นที่โครงการทั้ง 2 ตัวอยางมีคุณภาพอยูในเกณฑดีในชวงฤดูแลงและฤดูฝน แมพบวาตัวอยาง
น้ําบาดาลที่บานสันปาหนาดทั้ง 2 ฤดู มีการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดและฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียเกิน
เกณฑอนุโลมสูงสุด แตอยางไรก็ตามตัวอยางน้ําทั้ง 2 ตัวอยาง ยังเปนน้ําสะอาด มีการเจือปนสารตางๆ รวมไปถึงโลหะ
หนักในระดับนอย คุณ ภาพน้ํา โดยรวมมีความเหมาะสมดีสํา หรับการนํา ไปใชประโยชนเพื่อการอุปโภค - บริโภค
แตตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอนนําไปใชประโยชน อนึ่งการพบ
โลหะหนักในน้ําบาดาล อาจจะมีสาเหตุไดดังตอไปนี้
1) การใชส ารเคมีในพื้น ที่การเกษตร แลวน้ํา หลากที่ช ะลา งสารเคมีดังกลา วไดไหลซึมลงในแหลงน้ํา
บาดาลและไปกักเก็บในชั้นน้ําบาดาล (น้ําบาดาลที่พบโลหะหนักอาจจะเปนการสะสมจากการเติมน้ํา (Recharge) ใน
อดีตและไหลสะสมลงในบริเวณน้ําบาดาล)
2) เนื่องจากบริเวณหินฐานรากในพื้นที่อางเก็บน้ําและพื้นที่รับประโยชนประกอบดวย หินตะกอนภูเขา
ไฟ จํา พวกหินทัฟฟ ซึ่งอาจจะมีแรธาตุที่เปนโลหะหนักผสมอยูแลวจึงทําใหพบโลหะหนักในชั้น น้ําบาดาลในชั้นหิน
ดังกลาวนี้
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3) เนื่องจากพื้นที่โครงการอยูในแนวรอยเลื่อนเถิน ซึ่งเปนรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ซึ่งผลของ
รอยเลื่อนอาจนํา พาโลหะหนักขึ้น มาตามแนวรอยเลื่อนและหากอยูในพื้นที่เติมน้ํา (Recharge) ของชั้นน้ํา บาดาล
ดังกลาวจะนําพาโลหะหนักบางอยางใหมาสะสมในชั้นน้ําบาดาลได
4.2.5.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

ในระยะกอสรางของโครงการจะพบวา การกอสรางเขื่อนและอาคารประกอบ จะดําเนินการในพื้นที่
หัวงานที่มีระดับความสูงของทองน้ํา +243.61 เมตร รทก. ซึ่งระดับดังกลาวอยูสูงกวาระดับน้ําใตดินในปจจุบันมาก
กรณีที่มีการขุดเจาะลงรากฐานเขื่อน ซึ่งจะขุดทองลําหวยเดิมลงอีกจนถึงระดับรองแกนเขื่อน ตัวฐานรากเขื่อนจะตั้งอยู
สูงกวาระดับน้ําบาดาลมาก กิจกรรมการกอสรางองคประกอบตางๆ ของโครงการจะไมรบกวนชั้นน้ําใตดิน และไมมี
ผลกระทบตอคุณ ภาพน้ําใตดินแตอยา งใด ดังนั้น สรุปไดวากิจ กรรมการกอสรา งของโครงการ ไมกอผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําใตดิน (0)
2.

ระยะดําเนินการ

ในระยะดําเนินการของอางเก็บน้ํา แมเชียงราย อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จะพบวา โครงการจะ
กอใหเกิดผลกระทบทั้งทางดานบวกและดานลบ ดังตอไปนี้
1. ผลกระทบจากน้ําผิวดินซึมจากอางเก็บน้ําและคลองชลประทานสูแหลงน้ําใตดินนั้น พบวา
จากผลการศึกษาเรื่องคุณภาพน้ําผิวดิน แสดงใหเห็นวาน้ําตนทุนของโครงการที่นํามาเก็บกักไวในบริเวณอางเก็บน้ํามี
คุณภาพที่ดี และสามารถนําไปใชเปนน้ําดิบเพื่อบําบัดเปนน้ําอุปโภค-บริโภค เพื่อการดํารงชีวิตและการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ํา และการชลประทานไดเปนอยางดี จึงไมเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดินที่อาจจะเสื่อมดอยถอยลงไปแตอยางใด
ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบของการพัฒนาโครงการตอคุณภาพน้ําใตดิน
2. ผลกระทบในดานการเพิ่มเติมปริมาณและระดับน้ํา ใตดิน ในบริเวณพื้น ที่ทายน้ํานั้น พบวา
ผลกระทบจากกิจกรรมการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําของโครงการในระยะดําเนินการ เมื่อเก็บกักน้ําเต็มอางเก็บน้ําแลว
จะมีปรากฏการณการสูญเสียน้ําจากการรั่วซึม โดยผลของการรั่วซึมของน้ําในอางเก็บน้ํา เปนการเพิ่มอัตราการซึมน้ํา
ผานชั้นดิน และเปนการเติมปริมาณน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่ทายน้ําของอางเก็บน้ํา ซึ่งจะมีผลใหระดับน้ําใตดินบริเวณ
ทายน้ําเพิ่มสูงขึ้นมากกวาชวงกอนมีโครงการ จากผลการศึกษาคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําใตดิน และทรัพยากรดิน
ในพื้ น ที่ โ ครงการ ไม พ บว า ในพื้ น ที่ ท า ยน้ํ า มี ป ญ หาเรื่ อ งดิ น เค็ ม และไม พ บสารเคมี เ พื่ อ การเกษตร (กลุ ม
ออรกาโนคลอรีน) ตกคางในแหลงน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเก็บกักน้ําทําให
ปริมาณและระดับน้ํา ใตดิน ในบริเวณโดยรอบอา งเก็บน้ําเพิ่มขึ้นจากสภาพเดิม ระดับน้ํา ใตดิน ที่เพิ่มสูงขึ้นนี้ทํา ให
สามารถนําน้ําใตดินมาใชไดงายขึ้น สวนปริมาณน้ําใตดินที่มีมากขึ้นจะชวยเจือจางสารละลายและแรธาตุตางๆ ในชั้น
น้ํา ใตดิน ทํา ใหคุณภาพน้ํา ใตดินโดยรวมมีคุณภาพที่เหมาะสมตอการใชประโยชนดา นอุปโภคและบริโภค จะเปน
ผลกระทบดานบวกตอคุณภาพน้ําใตดินในระดับนอย
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3. ผลกระทบจากการกักขังน้ําใตดิน (Water Logging) นั้น พบวาสภาพภูมิประเทศในลุมน้ํา
แมเชียงรายมีสภาพเปน หุบเขาสูงชัน ณ ตําแหนงที่ศึกษามีพื้น ที่ลุมน้ํา ประมาณ 7.9 ตารางกิโลเมตร ลํา หวยยาว
ประมาณ 6.2 กิโลเมตร มีลําน้ําคอนขางลาดชันเฉลี่ยประมาณ 1 : 15 ในขณะที่บริเวณที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเปนอาง
เก็บน้ํามีระดับทองน้ําประมาณ +243.61 เมตร รทก. เมื่อพิจารณาจากสภาพพื้นที่ชลประทานของโครงการที่มีสภาพภูมิ
ประเทศโดยรวมเปนที่ราบที่มีความลาดชันพอสมควร ดินเปนดินรวนปนทราย และการระบายน้ําไดคอนขางดี ดังนั้น
การออกแบบชลประทานและระบบการระบายน้ําสามารถรองรับปริมาณน้ําที่ไหลในพื้นที่โครงการ และสามารถระบาย
น้ํา ออกโดยใช ระบบระบายน้ํา ในพื้น ที่โครงการ ซึ่งจะชวยระบายน้ํา ออกสูทา ยน้ํา ได ดี ดังนั้ น ในฤดูฝ นชว งระยะ
ดําเนินการของโครงการ โอกาสจะพบสภาพปญหาน้ําขังในพื้นที่ชลประทานของโครงการนั้นอยูในระดับต่ํามาก
4. ผลกระทบของสารเคมีทางการเกษตรตอคุณภาพน้ําใตดิน พบวา ในปจจุบันปุยและสารเคมี
จากการเกษตรมีการปนเปอนในน้ํา ที่ระบายออกจากพื้นที่ชลประทานในระดับต่ํา ดังนั้นจะไมมีผลกระทบมากนัก
แตเมื่อมีการสงน้ําเพื่อการชลประทาน จะสงผลใหมีการใชปุยและสารปราบศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจสงผลใหสารเคมี
ปนเปอนลงสูแหลงน้ําผิวดิน และแพรกระจายลงสูชั้นน้ําใตดินอีกทอดหนึ่ง ซึ่งประเด็นนี้จําเปนตองมีมาตรการปองกัน
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
การดําเนินการของโครงการโดยรวมจะมีผลกระทบตอสภาพอุทกวิทยาน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใต
ดินในทางบวกระดับนอย (+2)

4.2.6

ทรัพยากรดิน

4.2.6.1 กรณีไมมีโครงการ
ในพื้นที่อางเก็บน้ํา 67 ไร พบวาทรัพยากรดินเปนหนวยดินความลาดชันเชิงซอนทั้งหมด สําหรับดินในพื้นที่
ชลประทาน มีพื้นที่รับประโยชนรวมทั้งหมด 1,492 ไร มีดินจํานวน 4 หนวยดิน คือ (1) หนวยผสมของดินตะกอนลํา
น้ําหลายชนิดปะปนกัน เปนดินที่เหมาะดีสําหรับการปลูกขาวภายใตระบบการชลประทาน มีพื้นที่รอยละ 9.25 ของ
พื้นที่รับประโยชน (2) หนวยผสมของดินตะกอนใหม-ระบายน้ําเลว เปนดินที่เหมาะดีสําหรับการปลูกขาวภายใตระบบ
การชลประทาน มีพื้นที่รอยละ 46.74 ของพื้นที่รับประโยชน (3) หนวยสัมพันธของชุดดินแมริมดินหางฉัตร เปนดินที่
เหมาะปานกลางกับการปลูกพืช ไรและไมผ ลภายใตร ะบบการชลประทาน และมีพื้น ที่รอยละ 1.41 ของพื้น ที่รั บ
ประโยชน (4) พื้น ที่ดิน หิน โผลและดิน ในที่ล าดชั น เชิง ซอน เปน ดิน ที่ไมเ หมาะกับการปลูกพื ช ภายใตระบบการ
ชลประทาน และมีพื้นที่รอยละ 37.91 ของพื้นที่รับประโยชน อยางไรก็ตามดินที่กําหนดเปน พื้นที่การเกษตรในเขต
ชลประทานมีพื้นที่ 730 ไร สภาพดินสวนใหญเปนดินที่เหมาะสมดีสําหรับปลูกพืชในระบบชลประทาน ในอนาคตเมื่อ
ไมมีการพัฒนาโครงการ สภาพดินเหลานี้จะถูกใชภายใตเกษตรน้ําฝน สมดุลของธาตุอาหารในดินจากการสูญเสียไป
จากการผลิตพืชและการเพิ่มเขามาจากการใสปุยของเกษตรกร และการสลายตัวของธาตุอาหารจากวัตถุตนกําเนิดดิน
จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางชาๆ เนื่องจากมีการใชพื้นที่เพาะปลูกปละครั้ง
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4.2.6.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
ในชวงกอสรางโครงการ จะไมมีผลกระทบใดๆ เกิดขึ้นกับทรัพยากรดินทั้งในบริเวณอางเก็บน้ํา และ

พื้นที่ชลประทาน
2.

ระยะดําเนินการ
2.1

พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ําและถนน

พื้นที่หัวงาน 33 ไร พื้นที่อางเก็บน้ําพื้นที่ 67 ไร และถนน 3 ไร จะทําใหสูญเสียพื้นที่เหลานี้
โดยเปลี่ยนเปนพื้นที่อาคารตางๆ ของโครงการจมอยูใตน้ําและเปนถนนอยางถาวร ดินที่ถูกน้ําในอางเก็บน้ําทวมจะ
หมดสภาพการใชประโยชน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีจะอยูในสภาพแชขังโดยเฉพาะเนื้อดินและสีดิน ซึ่งขึ้นอยู
กับปริมาณตะกอนที่ทับถมเพิ่มขึ้น ปฏิกิริยาดินและคุณสมบัติทางเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของเหล็ก อลูมินั่ม
และธาตุอื่ น ๆ การเปลี่ ยนแปลงนี้ จ ะขึ้น อยู กับ คุณ ภาพของน้ํ า ระยะเวลาการแชขั งและปริ มาณออกซิ เจนในน้ํ า
ผลกระทบตอทรัพยากรดินจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
2.2

พื้นที่ชลประทาน

2.2.1 เพิ่มศักยภาพในการผลิต ดินในพื้น ที่ชลประทานจะมีศักยภาพในการผลิตมากขึ้น
โดยเฉพาะในฤดูแลง เนื่องจากไดรับน้ําจากระบบชลประทาน นอกจากนี้ในบริเวณที่ลุมริมลําน้ําที่ถูกน้ําทวมขังในฤดูนา้ํ
หลาก เมื่อมีโครงการจะสามารถบรรเทาอุทกภัยได เนื่องจากจะสามารถควบคุมปริมาณน้ําได ซึ่งเปน ผลใหพื้น ที่
ดังกลาวมีศักยภาพในการผลิตพืชสูงขึ้น
2.2.2 ยกระดับความเหมาะสมของดินในพื้นที่ช ลประทาน การมีน้ํา ชลประทานตลอดป
จะทําใหพื้นที่เหลานี้สามารถนํามาใชในการปลูกพืชไดมากขึ้น เชน ปลูกพืชผัก และพืชไรฤดูแลง ซึ่งเปนการเพิ่มคุณคา
ของทรัพยากรดิน
2.2.3 ผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของดิน เมื่อมีโครงการชลประทานเกิดขึ้นจะมีการใช
ประโยชนที่ดินเขมขนมากขึ้น มีการปลูกพืชมากครั้งขึ้นในรอบป ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงลักษณะจากการเกษตร
แบบยังชีพไปเปนเกษตรเพื่อการคามากขึ้น ลักษณะดังกลาวจะมีผลตอคุณภาพดิน ทําใหเกิดการสูญเสียธาตุอาหาร
เนื่องจากการดูดใชของพืชและการติดไปกับผลผลิตและเศษซากพืช จากการวิเคราะหของกรมพัฒนาที่ดินพบวาการ
ปลูกขา ว 1 ไร จะสูญเสียธาตุไนโตรเจน (N) ไป 20 กิ โลกรัม /ไร/ฤดูกาลเพาะปลูก ธาตุฟ อสฟอรัส (P2O5) 11
กิโลกรัม/ไร/ฤดูกาลเพาะปลูก และโพแทสเซียม (K2O) 27 กิโลกรัม/ไร/ฤดูกาลเพาะปลูก ทําใหตองขาดดุลของธาตุ
อาหารในดินไป การสลายตัวของแรธาตุอาหารในดิน และซากพืชหลังเก็บเกี่ยวมีตลอดเวลา จึงตองมีการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในดินตลอดเวลา โดยการทดแทนธาตุอาหารจากการใชปุยอินทรีย ปุยหมัก และปุยวิทยาศาสตร เพื่อทดแทน
ธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไป ทําใหมีการสะสมสารเคมีทางการเกษตรในดิน เมื่อมีการใชที่ดินเขมขนมากขึ้น มีการปลูก
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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พืชมากครั้งในรอบป จึงมีความจําเปมีนในการใชสารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้นตามลําดับ เพื่อรักษาผลผลิตทางการ
เกษตร ซึ่งอาจเกิดการชะลางสารเคมีเหลานั้นลงสูแหลงน้ําเปนอันตรายตอมนุษยและสัตวได อยางไรก็ตาม สารเคมีแต
ละชนิดจะมีความแตกตางกัน ดังนั้นผลกระทบดานการสะสมของสารเคมีในดินจึงขึ้นอยูกับปจจัยหลายชนิด เชน ชนิด
ของวัตถุมีพิษ ความถี่ที่ใช วิธีการใชของเกษตรกร เปน ตน แตอยา งไรก็ตาม การใชส ารเคมีในการปรับปรุงดิน นั้น
สามารถควบคุมไดโดยการประชาสัมพันธใหความรูกับเกษตรกร ดวยเหตุผลขางตน ผลกระทบตอทรัพยากรดินจึงเปน
ผลกระทบทางบวกในระดับนอย (+2)

4.2.7

ธรณีวิทยาและแผนดินไหว

4.2.7.1 กรณีไมมีโครงการ
1)

ธรณีวิทยา

- ลักษณะทางธรณีวิทยาของพื้นที่โครงการ แบงหนวยหินออกเปน 3 หนวยหิน เรียงลําดับจาก
อายุนอยไปหาอายุมาก ไดแก หนวยหินอายุ Quaternary (q) ประกอบดวย Alluvial Deposits; Gravel, Sand, Silt,
and Clay หินฐานราก ประกอบดวย หนวยหินอายุ Silurian-Devonian (SD) ประกอบดวย Limestone, Sandstone,
Shale และหนวยหินอายุ Permo-Jurassic (V) ประกอบดวย Andesite, Rhyolite, Tuff และจากการสํารวจสภาพ
ธรณี วิ ท ยาฐานรากโครงการอ า งเก็ บน้ํ า ห ว ยเชี ย งราย อ.เถิ น จ.ลํ า ปาง พบหิ น ในพื้ น ที่ เ ป น หิ น ตะกอนภู เ ขาไฟ
(Pyroclastic Rock) จําพวกหินทัฟฟ (Tuff) ซึ่งจัดอยูในชวงอายุ Permo-Jurassic มีหินบางสวนถูกแรงมากระทํา
(Deformed) และผุพังจนมีลักษณะคลายหินดินดานเนื่องจากมีสวนประกอบสวนใหญเปน แรฟนมา (Feldspar) ขี้เถา
ภูเขาไฟ (Volcanic Ash) เศษหิน ทั่วไป (Rock Fragments) และเศษหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock Fragments)
วางตัวเปนชั้นที่เกิดจากการตกตะกอนของเศษหินภูเขาไฟ มีรอยแยกและรอยแตกตั้งฉากกับชั้นทิศทางการวางตัวของ
ชั้นตะกอน สวนบริเวณลาดไหลเขาสวนใหญเปนตะกอนดินที่เกิดจากการพลัดหลน และผุพังของหิน ซึ่งสวนใหญเปน
ชั้นดินกลุมดินทรายแปง ( Silty Gravel, Silty Sand)
- พื้นที่หัวงานและอาคารประกอบ ประกอบดวยชั้นดิน (Overburden) มีความหนาประมาณ
1-2 เมตร สวนใหญเปน กรวดขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ (Gravel to Boulders Size) และชั้นบางๆ ของดินทราย
แปงกลุม Silty Gravel (GM), Silty Sand (SM) มีความแนนอยูในระดับแนนมาก (Very Dense) มีอัตราการรั่วซึม
ของน้ําอยูในเกณฑสูงมาก (10-3 cm/sec) สวนหินฐานราก (Bed Rock)เปนหินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock)
จํา พวกหิน ทัฟ ฟ (Tuff) สีเ ทา (Gray) และเทาปนเขียว (Greenish Gray) ประกอบดว ย แรฟ น ม า (Feldspar)
แรควอรตซ (Quartz) ขี้เถาภูเขาไฟ (Volcanic Ash) และเศษภูเขาไฟ (Volcanic Rock Fragments) เชื่อมประสาน
ดีปานกลางดวยโครงสรางของแรซิลิกา (Moderately Silica Cemented) มีอัตราการรั่วซึมของน้ํา สวนใหญมีคาอยู
ในเกณฑกึ่งทึบน้ํา (5-10 Lugeon)

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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- บริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํา มีลักษณะเปนแองคอนขางกวาง ลอมรอบดวยเทือกเขาสูงชัน รองรับ
ดวยหินตะกอนจําพวกหินภูเขาไฟ จากการสํารวจไมพบบริเวณสันเขาที่เกิดเปนชองเขาต่ํา และลักษณะการพังทลาย
ของลาดไหลเขา ดังนั้นสภาพธรณีวิทยาจึงเหมาะสมสําหรับการกักเก็บน้ําไดดี
- พื้นที่รับประโยชน บริเวณพื้นที่รับประโยชนมีลักษณะเปนที่ราบ ประกอบดวยตะกอนตะพัก
ลําน้ํา (Qt) และตะกอนที่ราบลุมน้ํา (Qa)
2)

อิทธิพลแผนดินไหว

พื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ําอยูในพื้นที่ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จากแผนที่กลุมรอย
เลื่อนที่สําคัญในประเทศไทยพบวาบริเวณพื้นที่โครงการอยูตรงบริเวณรอยเลื่อนเถิน เปนรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault)
และจากแผนที่บริเวณเสี่ยงแผนดินไหวในประเทศไทย พบวา บริเวณพื้นที่โครงการเทียบความรุนแรงเทากับ VII เมอรคัลลี
แตอยางไรก็ตาม สําหรับเหตุการณแผนดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2557 พื้นที่
โครงการไดรับผลกระทบรุนแรงเทากับ IV-V เมอรคัลลี และผลการวิเคราะหคาความเรงพื้นดินสูงสุดสําหรับใชในการ
ออกแบบเขื่อนตามมาตรฐาน ICOLD เทากับ 0.52 g
4.2.7.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
1.1

การประเมินความมั่นคงของฐานรากเขื่อน

ทั้งบริเวณที่คาดวาจะเปนตัวเขื่อนและอางเก็บน้ําจากผลการสํารวจธรณีวิทยาฐานรากพื้นที่
หัวงานและอาคารประกอบ (กลุมปฐพีและธรณีวิทยา สํานักชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน, พ.ศ.2551) และ
บริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํามีลักษณะธรณีวิทยาคลายคลึงกันกับบริเวณที่ตั้งเขื่อน ชั้นดิน (Overburden) ประกอบดวย ดิน
ทรายกลุม Silty Gravel (GM) และ Silty Sand (SM) และกรวดขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ (Gravel, Cobbles, and
Boulders) มีความหนาเฉลี่ย 1-2 เมตร มีคาการตอกทดสอบมาตรฐาน (SPT) N มากกวา 50 ครั้ง/ฟุต มีความแนน
อยูในระดับแนนมาก (Very Dense) จากผลการเจาะสํารวจดินฐานรากสามารถรับน้ําหนักเขื่อนและอาคารประกอบ
ไดดี สวนอัตราการรั่วซึมของน้ําอยูในระดับสูง (10-3 cm/sec)
สําหรับชั้น หินฐานราก (Bed rock) เปน หินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock) จําพวก
หินทัฟฟ (Tuff) สีเทาและสีเขียวปนเทา (Gray to Greenish Gray) ประกอบดวยแรฟนมา (Feldspar) แรควอรตซ
(Quartz) ขี้เถาภูเขาไฟ (Volcanic Ash) เศษหินทั่วไป (Rock Fragments) และเศษหินภูเขาไฟ (Volcanic Rock
Fragments) ชั้ น หิ น มี ค า Core Recovery (CR%) อยู ใ นเกณฑ ที่ ดี (90-95%) ส ว นคุ ณ ภาพหิ น ((Rock
QualityDesignation (RQD%)) ที่ไดเฉลี่ยอยูในเกณฑดี (60-90%) มีอัตราการผุพังอยูในระดับผุพังเล็กนอยถึงผุพัง
ปานกลาง (Slightly to Moderately Weathered) มีความแข็งอยูในระดับแข็งปานกลางถึงแข็ง (Medium Hard to
Hard) สามารถรับน้ําหนักเขื่อนและอาคารประกอบไดดี ชั้นหินสวนใหญเอียงตัวคอนไปทางทายน้ํา ดวยมุมประมาณ
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70-90 องศา และรอยแยกมีมุมเอียงเทประมาณ 30 45 และ 60 องศา อัตราการรั่วซึมของน้ําอยูในเกณฑต่ํา (5-10
Lugean)
สามารถสรุปประเมินความมั่นคงของดินและหินฐานราก และการรั่วซึมน้ําและการกักเก็บน้ํา
ไดดังตอไปนี้
1.1.1 ความมั่นคงของฐานรากเขื่อน
ชั้นดินมีความหนาแนนมาก มีความหนาไมเกิน 2 เมตร มีคาการรั่วซึมสูง หินฐานราก
เปนหินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclasticrock) สามารถรับน้ําหนักไดดี การปรับปรุงฐานรากเขื่อน ควรพิจารณาขุดเปด
รองแกน (Cut off Trench) ใหหนาดินออกใหหมดจนถึงหนาหินที่มีความแข็งตั้งแตปานกลาง (Medium Hard) ขึ้นไป
และมีอัตราการผุพังอยูในระดับผุพังเล็กนอยถึงผุพังปานกลาง (Slightly to Moderately Weathered) แลวทําการ
ปรับปรุงฐานรากดวยการอัดฉีดน้ําปูนในชั้น หิน (Grouting) ในหิน ฐานรากที่มีคา การรั่วซึมคอนขา งสูง (มากกวา 5
Lugeon) ดังนั้น คาดวาเกิดผลกระทบดานลบในระดับนอย (-2)
1.1.2 ความสามารถในการกักเก็บน้ํา
ชั้นดินมีความหนาแนนมาก มีความหนาไมเกิน 2 เมตร แตมีคาการรั่วซึมที่สูง ดังนั้น
ควรขุดลอกรองแกนออกตลอดแนวแกนเขื่อน จนถึงหินหินฐานรากเและบดอัดรองแกนดวยดินทึบน้ําแทนที่ดินที่รั่วซึม
ที่ขุดลอกออก สวนหินฐานรากเปนหินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclasticrock) สามารถรับน้ําหนักไดดี เปนชั้นหินที่มีคา
การรั่วซึ มต่ํา สามารถกักเก็บน้ํ า ได ดี แตอ ยา งไรก็ ตามควรมีการปรั บปรุ งฐานรากดว ยการอัด ฉีดน้ํ า ปูน ในชั้ น หิ น
(Grouting) ในหินฐานรากที่มีคาการรั่วซึมคอนขางสูง (มากกวา 5 Lugeon) ดังนั้น คาดวาเกิดผลกระทบดานลบใน
ระดับนอย (-2)
2.

ระยะดําเนินการ

การกักเก็บน้ําในกรณีที่มีการกอสรางเขื่อนจะทําใหมวลดินและหินบริเวณที่ต่ํากวาระดับน้ําเก็บกักเกิด
การอิ่มตัวดวยน้ํา (Saturated) ทําใหกําลังแรงเฉือนของดินและหินลดลง โดยเฉพาะในกลุมดินเม็ดละเอียด กลุมดิน
เหนียว (CL) ทรายแปง(ML) ที่มีการระบายน้ําไมดี จากผลการเจาะสํารวจและการเดินสํารวจธรณีวิทยาพื้นผิวเบื้องตน
บริเวณหัวงานและอางเก็บน้ํา ดินสวนใหญเปนกลุมดินเม็ดหยาบ ประกอบดวย ดินทรายกลุม Silty Gravel (GM) และ
Silty Sand (SM) และกรวดขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ (Gravel, Cobbles, and Boulders) ดังนั้นจึงมีการระบายน้ํา
ที่ดีและการลดลงกําลังแรงเฉือนของดินนอยมากเมื่อเกิดการอิ่มตัวดวยน้ํา จึงทําใหดินยังมีความแข็งแรงดีเมื่ออิ่มตัวดวย
น้ํา สวนชั้นหินฐานรากเปนหินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock) จําพวกหินทัฟฟ (Tuff) หินทราย
หินฐานรากมีความทึบน้ําเปนสวนใหญจึงไมทําใหหินอิ่มตัวดวยน้ําในกรณีที่มีการกักเก็บน้ําแลว จึงไมมีผลตอการลดลง
กําลังแรงเฉือน บริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํามีลักษณะเปนแองคอนขางกวาง ลอมรอบดวยเทือกเขาสูงชัน รองรับดวยหิน
ตะกอนจําพวกหินภูเขาไฟ จากการสํารวจไมพบบริเวณสันเขาที่เกิดเปนชองเขาต่ํา และลักษณะการพังทลายของลาด
ไหลเขา และจากแผนที่บริเวณรอบพื้นที่อางเก็บน้ําแมเชียงราย มีความลาดชันอยูในชวง 0-20 องศา ประกอบดวย
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บริเวณพื้นที่โครงการทีเ่ ปนหินทรายเนื้อภูเขาไฟ หินตะกอนภูเขาไฟ (Pyroclastic Rock) จําพวกหินทัฟฟ (Tuff) หินทราย
ซึ่งเปนลักษณะชั้นหินที่มีความแข็งแรงตอความลาดชันที่นอยกวา 30 องศา ดังนั้น ความลาดชันของพื้นที่โครงการและ
ปจจัยดานธรณีวิทยาจึงไมมีความเสี่ยงตอการเกิดดินถลม ดังนั้น คาดวาเกิดผลกระทบดานลบในระดับนอยที่สุด (-1)

4.2.8

การกัดเซาะและการตกตะกอน

4.2.8.1 กรณีไมมีโครงการ
โครงการมีพื้น ที่ลุมน้ํา 7.9 ตร.กม. มีปริมาณตะกอนเฉลี่ย 1,862 ตัน /ป หรือเปน ปริมาตรของตะกอน
ประมาณ 1,501 ลบ.ม./ป เทียบเปนอัตราการกัดเซาะในพื้นที่ลุมน้ําประมาณ 0.19 มม./ป ซึ่งเปนอัตราที่คอนขางต่ํา
ทั้งนี้ การใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําสวนใหญเปนพื้นที่ปาไม
4.2.8.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
1.1

พื้นที่หัวงานและอาคารประกอบ

กิจ กรรมบริเวณพื้น ที่หัวงาน อาคารประกอบและพื้น ที่ถนนเขา หัวงาน จะประกอบดวย
การปรับพื้น ที่ใหมีความเหมาะสมในการดํา เนินงาน การขุดลอกหนา ดิน การถมและบดอัดดิน และการตัดเนินดิน
กิจกรรมเหลานี้จะดําเนินการในบริเวณที่เปนหุบเขา ซึ่งเปนพื้นที่ลาดชันเชิงซอน มีโอกาสในการพังทะลายและชะลาง
สูง ซึ่งจะทําใหน้ําในลําน้ําขุนและมีตะกอน แตเนื่องจากพื้นที่หัวงานมีพื้นที่เพียง 33 ไร พื้นที่อางเก็บน้ํา 67 ไร และ
ถนน 3 ไร ดังนั้น ผลกระทบตอการกัดเซาะและการตกตะกอนจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
1.2

พื้นที่ชลประทาน

กิจกรรมในบริเวณพื้นที่ชลประทานในการปรับปรุงฝาย และ/หรือ การกอสรางคลองสงน้ํา
จะประกอบดวย การปรับพื้นที่ใหมีความเหมาะสมในการดําเนินงาน การขุดลอกหนาดิน การถมและบดอัดดิน และ
การตัดเนินดิน กิจกรรมเหลานี้จะดําเนินการในบริเวณที่ราบเปนสวนใหญ โอกาสในการการพังทะลายและชะลางจึง
คอนขางต่ํา ดังนั้น ผลกระทบตอการกัดเซาะและการตกตะกอนจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

ในการออกแบบอา งเก็บน้ํา ไดกํ า หนดใหอายุการใชงานของอา งเก็บน้ํา 50 ป ซึ่งในระยะเวลา
ดังกลาว ตะกอนจะตกสะสมในอางเก็บน้ําประมาณ 93,100 ตัน เปนปริมาณประมาณ 75,100 ลบ.ม. การสะสมของ
ตะกอนในชวงอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา จะทําใหระดับทองน้ําสูงจากเดิมประมาณ 3.31 ม. ซึ่งจะทําใหความจุที่
ระดับน้ําต่ําสุดลดลง 40% และความจุใชงานที่ระดับน้ําตางๆ เหนือระดับน้ําต่ําสุดลดลงประมาณ 7-13% โดยระดับน้ํา
ที่ใกลกับระดับน้ําต่ําสุดจะมีสัดสวนปริมาณน้ําใชการลดลงมากกวาระดับน้ําที่อยูสูงกวา ความจุน้ําใชการที่ลดลงนี้ คาดวา
จะไมมีผลกระทบตอการจัดสรรน้ําเนื่องจากในการวิเคราะหการจัดสรรน้ํา ไดพิจารณาน้ําเผื่อเหลือเผื่อขาดไวแลว
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สําหรับในพื้นที่ชลประทาน จะมีการทําการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง กิจกรรมดานการเกษตร
อาทิ การไถพรวนดิน จะทําใหมีโอกาสในการชะลา งดิน แตพื้นที่เปน ที่ราบ จึงอาจไมมีผ ลกระทบตอลํา น้ํา ดังนั้น
ผลกระทบตอการกัดเซาะและการตกตะกอนจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)

4.3

ทรัพยากรชีวภาพ

4.3.1

นิเวศวิทยาทางน้ํา

การดําเนินงานที่ระดับเก็บกักเทากับ +264.52 เมตร รทก. ตัวเขื่อนมีความสูง 22.47 เมตร ยาว 145 เมตร
ระดับน้ําสูงสุด +265.08 เมตร รทก. ความจุอางเก็บน้ําที่ระดับน้ําเก็บกักปกติ 0.750 ลานลูกบาศกเมตร ความจุอาง
เก็บน้ําที่ระดับเก็บกักสูงสุด 0.810 ลานลูกบาศกเมตร ยอมกอใหเกิดผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม เนื่องจากเปนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมเดิมจากแหลงน้ําประเภทแหลงน้ําไหลที่แหงในชวงฤดูแลง เปนแหลงน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งป
โดยผลกระทบที่มีตอนิเวศวิทยาทางน้ํา มีดังนี้
4.3.1.1 กรณีไมมีโครงการ
สภาพพื้นที่ของโครงการเปนพื้นที่ที่คอนขางแหงแลง ในชวงฤดูแลงน้ําในลําหวยแมเชียงรายแหงจนไมมีสัตว
น้ําสามารถอาศัยอยูได ซึ่งจะเห็นไดจากการสํารวจภาคสนามครั้งแรกที่พบซากปูและหอยขมตายอยูในบริเวณกอนหิน
ที่เคยเปนกนลําหวย โดยน้ําจะเริ่มแหงจนขาดน้ําเปนหวงๆ ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ และแหงสนิทในชวงเดือน
เมษายน หากปใดมีน้ํามากจะมีน้ําในลําหวยแมเชียงรายจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ในขณะที่ชวงฤดูฝนจะมีน้ําหลาก
เปนจํานวนมาก ดังนั้นหากไมมีการดําเนินการกอสรางอางเก็บน้ําของโครงการ และปลอยใหพื้นที่ดําเนินไปตามวัฏจักร
ธรรมชาติ จะทําใหเสียโอกาสในการพัฒนา เนื่องจากการมีน้ําจะชวยเปลี่ยนพื้นที่ใหมีความชุมชื้นมากขึ้น และมีการ
พัฒนาระบบนิเวศแหลงน้ําใหมีความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะไดผลผลิตที่ตามมาคือ การมีสัตวน้ําที่ประชาชนใน
พื้นที่โครงการสามารถนํามาประกอบอาหารเพื่อเปนการลดคาใชจายในครัวเรือน และหากจับไดมากก็จะสามารถนําไป
ขายสรางรายไดใหอีกประการหนึ่ง ดังนั้นโดยสรุป หากไมมีการดําเนินงานโครงการในพื้นที่ จะขาดโอกาสในการสราง
รายไดเสริม และแหลงโปรตีนที่สําคัญใหกับประชาชนในพื้น ที่ นอกจากผลผลิตทางการประมงแลว ความชุมชื้น ที่
เพิ่มขึ้นยังสงเสริมใหมีพืชน้ําที่สามารถนํามาใชเปนอาหารได เชน บอน (Colocasia esculenta var. aquatilis) เทา
น้ํา (Spirogyra sp.) เปน ตน และประชาชนในพื้น ที่โครงการสามารถนํา พืชน้ําเหลานี้มาใชประโยชนเชนเดียวกับ
ผลผลิตทางการประมง ผลผลิตทางการประมงที่นาจะเพิ่มขึ้นภายหลังจากการสรางอางเก็บน้ําแมเชียงราย ไดแก กลุม
สัตวหนาดินที่เปนอาหารได อาทิ หอย และสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมกบเขียด เปนตน
พื้นที่ทั้งที่อยูเหนืออางเก็บน้ํา ในอางเก็บน้ํา และทายน้ําอางเก็บน้ํา มีคาผลผลิตปลาในระดับต่ํา (2.96-3.78
กิโลกรัมตอไร) เนื่องจากเปนแหลงน้ําที่ไมมีน้ําตลอดทั้งป
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4.3.1.2 กรณีที่มีโครงการ
การดําเนิน โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและดา นลบ ซึ่งสามารถแบงการเกิด
ผลกระทบได ดังนี้
1.

ระยะกอสราง

การดํ า เนิ น งานกอสรา งเพื่อ กอให เกิด อา งเก็บน้ํ า ที่มี การกักเก็ บน้ํา สูงสุ ด +265.08 เมตร รทก.
จะตองมีกิ จ กรรมในการขุดเปดหนา ดิ น เพื่อกอสรา งถนน คัน กั้น น้ํ า และอาคารบังคั บน้ํา โดยกิจ กรรมเหลา นี้จ ะ
กอใหเกิดฝุนละอองและหากมีน้ําไหลผานพื้นที่ก็จะเกิดการชะลางดินตะกอนสูลํา หวยแมเชียงราย ซึ่งจะกอใหเกิด
ผลกระทบดา นลบตอสิ่งแวดลอมหลายประการ เชน การไปขัดขวางการสังเคราะหแสงของแพลงกตอนพืช ซึ่งเปน
ผูผลิตที่สําคัญในแหลงน้ํา ไปขัดขวางกระบวนการแลกเปลี่ยนอากาศของสัตวน้ําที่หายใจดวยเหงือก การทําใหไขของ
สัตวน้ําไมสามารถออกเปนตัว ทําใหประสิทธิภาพในการหาอาหารของสัตวน้ําหลายชนิดลดลง เปนตน ดังนั้นเพื่อเปน
การปองกันการเกิดผลกระทบในระหวางการกอสรางควรมีการสรางคูดักตะกอนกอนที่น้ําจะไหลลงไปยังแหลงน้ํา และ
ควรมีการกอสรางที่กอใหเกิดฝุนและการเปดหนาดินนอยที่สุด
เนื่องจากแหลงน้ําที่จะมีการดําเนินงานโครงการอางเก็บน้ํา เปนแหลงน้ําประเภทน้ําไหลที่ไมมีน้ํา
ตลอดป ซึ่งในชวงการกอสรางจะตองมีการสรางแคมปที่พักคนงาน ซึ่งอาจจะมีการนําขยะจากภายนอกเขามาในพื้นที่
ทําใหเกิดการสะสมของขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก และอาจมีการแอบฝงกลบในพื้นที่อางเก็บน้ํา ถาขยะเหลานั้นมี
สวนผสมของโลหะหนัก อาจจะกอใหเกิดการสะสมของสารพิษในแหลงน้ําแมจะมีปริมาณไมมาก แตอาจจะมีผลตอ
ระบบนิเวศในระยะยาวได เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นจึงควรมีมาตรการในการกลบฝงและนําขยะที่เกิดจาก
มนุษยออกไปจากพื้นที่โครงการ
ดังนั้นผลกระทบตอสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
2.

ระยะดําเนินการ

ในการก อสรา งจะมี ผ ลตอความหลากหลายทางชีว ภาพของสิ่ง มีชีวิ ตในอา งเก็ บน้ํ า ที่จ ะเกิ ดขึ้ น
กลาวคือ จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศจากเดิมที่ไมมีน้ําในชวงฤดูแลงไปเปนมีน้ําตลอดป ซึ่งเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
จะกอใหเกิดผลกระทบดานบวกตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น กลาวคือในพื้นที่อางเก็บน้ําจะมีคาดัชนีความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในน้ําเพิ่มขึ้น โดยเปลี่ยนแปลงจากสังคมของสิ่งมีชีวิตเฉพาะในชวงที่มีน้ําเฉพาะฤดูน้ําหลาก ไปเปนสังคมของ
สิ่งมีชีวิตในพื้นที่ที่มีน้ําตลอดป อยางไรก็ตามในชวงเริ่มตนของการกักเก็บน้ําจะมีสิ่งมีชีวิตทั้งจํานวน ชนิดพันธุ และ
ปริมาณไมมากนัก โดยสิ่งมีชีวิตกลุมแรกที่จ ะมีการเพิ่มจํา นวนอยา งมากคือแพลงกตอนพืช แลวตามดวยการเพิ่ม
จํานวนของแพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน ปลา และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ตามลําดับ เมื่อมีปริมาณอาหารในธรรมชาติเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ในพื้นที่โดยรอบอางเก็บน้ําจะมีกลุมของพืชน้ําในกลุมพืชชายน้ําเพิ่มจํานวนขึ้น จนเปนที่อยูอาศัยและ
เพาะพันธุของปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เชน กุงฝอย หอยขม เปนตน
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อยางไรก็ตาม การเปลี่ยนสภาพของแหลงน้ําเดิมที่เปนรองน้ําไหลใหเปนอางเก็บน้ํา จะสงผลกระทบ
ตอพืชที่เปนพืชชายน้ําที่ชอบอาศัยในเขตน้ําไหล เชน ไครน้ํา ซึ่งบางสวนอาจจะหายไปเนื่องจากตองจมอยูใตน้ํา แต
การดําเนินโครงการจะทําใหเกิดประโยชนตอระบบนิเวศทางน้ํามากกวา
ผลกระทบตอแหลงอาหารธรรมชาติ ซึ่งเปนพื้นฐานที่สําคัญในการกําหนดความอุดมสมบูรณของ
ระบบนิเวศ โดยอาหารธรรมชาติที่สําคัญ ไดแก แพลงกตอนและสัตวหนาดิน ในการกอสรางอางเก็บน้ําที่อยูในสภาพ
กึ่งแหงแลงเชนนี้ สภาพพื้นทองน้ําจะมีดินทรายเปนองคประกอบคอนขางสูง จึงทําใหมีธาตุอาหารที่จะละลายเขาสู
มวลน้ํามีจํานวนไมมาก อันจะทําใหแพลงกตอนและสัตวหนาดินเพิ่มจํานวนไดไมมากนัก
ผลกระทบตอการกระจายและอพยพยายถิ่น ของสัตวน้ํา โครงการจะไมมีผ ลกระทบตอสัตวน้ํา ที่
เคลื่อนยายหรืออพยพยายถิ่น ทั้งนี้จากขอมูลการสํารวจพบวา ปลาสวนมากที่อาศัยในพื้นที่โครงการเปนปลาที่อพยพ
ในแนวราบ หรืออพยพตามขอบของน้ํา ไมพบปลาหรือสัตวน้ําที่มีการอพยพอยางแทจริง เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีน้ําไม
ตลอดทั้งป โดยธรรมชาติของการกักเก็บน้ําแลว พื้นที่โดยรอบขอบอางเก็บน้ําที่เกิดจากระดับน้ําที่แตกตางกันในรอบป
ของอางเก็บน้ําที่สรางขึ้น จะทําหนาที่คลายกับพื้นที่น้ําทวมของแมน้ํา โดยทั่วไปปลาและสัตวน้ําอื่นๆ เชน กบ จะใช
พื้น ที่นี้เปน แหลงสืบพัน ธุและเลี้ยงดูตัวออน ดังนั้น ในการกักเก็บน้ํา ของอา งเก็บน้ํา จะกอประโยชนอยา งมากตอ
ประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่โครงการ
ผลกระทบตอชนิดพันธุของสัตวน้ําใกลสูญพันธุ โครงการไมมีผลกระทบตอสัตวน้ําที่อยูในภาวะใกล
สูญพันธุ โดยปลาที่พ บไมมีชนิดพันธุใดอยูในสถานะภาพใกลสูญพันธุ หรือเสี่ยงตอการสูญพัน ธุตามการจําแนกของ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยา งไรก็ตามพบวาพื้นที่โครงการมีปลาที่เปนชนิด
พันธุตางถิ่น 2 ชนิดพันธุ ไดแก ปลานิล ซึ่งถูกนํามาปลอยเพื่อเพิ่มผลผลิตของแหลงน้ํา เปนปลาที่มีราคาจําหนายสูง
และทนทานตอสภาพแวดลอม และปลากินยุง ซึ่งเปนปลาที่ถูกนํามาปลอยเพื่อการกําจัดลูกน้ํา อันเปนการปองกันโรค
ระบาดที่มาจากยุง
การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหลงน้ํา โดยทั่วไปแลวการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศของอางเก็บน้ําที่จะ
สรางนี้จะกอใหเกิดความอุดมสมบูรณของแหลงน้ํา กลาวคือ จากเดิมพื้นที่ทั้งที่อยูเหนืออางเก็บน้ํา ในอางเก็บน้ํา และ
ใตอางเก็บน้ํา จะมีคาผลผลิตของปลาในระดับต่ํา (ระหวาง 2.96 - 3.78 กิโลกรัมตอไร) เนื่องจากแหลงน้ําเปนแหลงน้ํา
ที่ไมมีน้ําตลอดทั้งป เมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ํา คาดวาจะสามารถสรางผลผลิตของปลาไมต่ํากวา 10 กิโลกรัมตอไร
และหากมีการจัดการที่เหมาะสมก็อาจจะใหคาผลผลิตในอางสูงถึงคาเฉลี่ยที่พบในภาคเหนือคือ 15 กิโลกรัมตอไร แตมี
โอกาสนอยเนื่องจากอางเก็บน้ําที่สรางขึ้นเปนอางเก็บน้ําขนาดเล็ก และมีลักษณะภูมิประเทศเปนแอง ไมไดเปนพื้นที่ราบ
นอกจากนี้แลว ในสวนของลําหวยแมเชียงราย การดําเนินงานของโครงการจะทําใหลําหวยเดิมที่มี
สภาพแหงในชวงฤดูแลง เปนแหลงน้ําที่มีน้ําตลอดทั้งป ซึ่งการที่มีน้ําหลอเลี้ยงระบบนิเวศยาวนานจะสงผลใหพื้นที่ทาย
น้ํามีความหลากหลายของชนิดพันธุปลาและสัตวน้ําเพิ่มขึ้น และระยะเวลาที่มีน้ํายาวนานขึ้นจะสงผลใหสัตวน้ํามีขนาด
ตัวที่ใหญขึ้น ดังนั้นจึงทําใหประชาชนที่อยูทายน้ําอางเก็บน้ําสามารถจับสัตวน้ําเพื่อเปนอาหารไดเพิ่มมากขึ้น

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง

บทที่ 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
4-21

การใชประโยชนจากทรัพยากร เนื่องจากพื้นที่รับประโยชนของโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงรายมี
ขนาดเล็ก จึงมีปริมาณน้ําที่เพียงพอสําหรับการสงเสริมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ดังนั้นการดํา เนิน การของโครงการจะเปน ผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+3) ตอสภาพ
นิเวศวิทยาทางน้ําทั้งบริเวณตนน้ําและทายน้ําของโครงการ

4.3.2

ทรัพยากรปาไม

4.3.2.1 กรณีที่ไมมีโครงการ
พื้นที่องคประกอบโครงการ ประกอบดวย พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ํา และถนนเขาหัวงาน มีพื้นที่รวมทั้งหมด
103 ไร โดยทั้งหมดนี้เปนพื้นที่ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ และพื้นที่ทั้งหมดยังมีสภาพเปนปาไม โดยมีสภาพ
นิเวศเปนปาเต็งรังและมีปาเบญจพรรณเปนหยอมเล็กๆ ซึ่งสภาพนิเวศเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติและ
การเขาไปใชประโยชนจากกิจกรรมของมนุษย
4.3.2.2 กรณีมีโครงการ
กรณีมีโครงการจะมีการใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอาบรวมทั้งหมด 103 ไร จึงเปนผลกระทบดานลบ
ในระดับปานกลาง (-3) โดยมีรายละเอียดของการประเมินมูลคาของระบบนิเวศปาไมที่ตองสูญเสียดังนี้
การประเมินมูลคาของระบบนิเวศปาไมที่ตองสูญเสียไปเปนเรื่องที่สลับซับซอน เนื่องจากองคประกอบและ
หนาที่ของระบบนิเวศนั้น มีคุณคาโดยตรงและโดยออมตอระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการประเมินมูลคาของระบบนิเวศจากมูลคาของสิ่งมีชีวิตตางๆ ที่ดํารงอยูในระบบนิเวศ แตสิ่งนั้นก็มิใช
เปน ข อมูล ที่แท จ ริง ของระบบนิเ วศ เนื่อ งจากระบบนิ เวศนั้น ประกอบด วยสิ่ งมีชี วิต และสิ่งที่ ไมมี ชีวิต อยูร วมกั น
ในกรณีของการสรางอางเก็บน้ํานั้น ระบบนิเวศบนบกเดิมที่ถูกน้ําทวมจะถูกทําลายหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งพืชสีเขียว
ซึ่งถือวา เปนผูผลิต จะตองถูกทําลายหมด จึงยอมสงผลกระทบไปยังผูบริโภคและผูยอยสลายอยา งหลีกเลี่ยงไมได
อยางไรก็ตาม อาจมีผูคานไดวาเมื่อระบบนิเวศถูกเปลี่ยนไป ระบบนิเวศน้ํายอมจะสมดุลหรือชดเชยกันไดเหมือนกับที่
ยอมรับวาพื้นที่ชุมน้ํา (Wetland) นั้นเปนระบบหนึ่งที่สําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาระบบนิเวศบนบก
อยางไรก็ตาม เมื่ออางเก็บน้ําเริ่มเก็บกักน้ํานั้นจะยังไมมีพืชน้ํา ดังนั้นผลผลิตปฐมภูมิรวม (Gross Primary
Production) จึงยังไมเกิดขึ้น และ Odum (1971) ไดประมาณผลผลิตขั้น ปฐมภูมิรวมเปน กิโลแคลอรีตอตาราง
เมตรตอปของปาผลัดใบในเขตรอนและระบบนิเวศอื่นๆ ดังนั้นจึงสามารถประมาณความสูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิ
รวมจากการสรางอางเก็บน้ําได ซึ่งในกรณีที่มีโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่ปาไมที่ไดรับผลกระทบจํานวน
103 ไร จะกอใหเกิดการสูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิรวมทั้งหมด 0.4120 x 109 กิโลแคลอรีตอป เมื่อผลผลิตขั้นปฐมภูมิ
รวมในรูปของพลังงานที่ตองสูญเสียไปยอมสงผลกระทบตอหวงโซอาหาร ซึ่งถือวาเปนการถายทอดพลังงานในระบบ
นิเวศ พลังงานที่ตองสูญเสียไปนี้ไมส ามารถที่จะหาทดแทนไดในระยะเวลาสั้น และถึงแมวา เมื่อพืช น้ํา เกิดขึ้นแลว
ผลผลิตขั้น ปฐมภูมิรวมก็ไมส ามารถที่จะเปรียบเทียบกับปา ผลัดใบ (ปาเต็งรังและเบญจพรรณ) ได และการสูญเสีย
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พลังงานในลักษณะเชนนี้ยังไมมีผูใดที่จะสามารถประเมินมูลคาไดอยางถูกตองเปนที่ยอมรับและสามารถใชอางอิงทั่วไป
เปนสากลได อยางไรก็ตามมูลคาของพลังงานที่ตองสูญเสียไปนั้นสามารถประเมินไดจากมูลคาของพลังงานที่ไดจากนม
สดยูเอชที ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.3.2-1
ตารางที่ 4.3.2-1

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิรวม (กิโลแคลอรีตอป) ในพื้นที่โครงการ

ระบบนิเวศ

พื้นที่

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิ1

ผลผลิตขั้นปฐมภูมิทั้งหมด

มูลคา2

(ตารางเมตร)

(กิโลแคลอรี/ตารางเมตร/ป)

(กิโลแคลอรี/ป)

(บาท)

160,000

2,500

0.4000 x 10 9

33,840,000.00

4,800

2,500

0.0120 x 10 9

1,015,200.00

0.4120 x 10 9

34,855,200.00

พื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ํา
- พื้นที่ปาไม
ถนนเขาหัวงาน
- พื้นที่ปาไม
รวม

164,800

หมายเหตุ : 1 ดัดแปลงมาจาก Odum (1971
หมายเหตุ : 2 มูลคาของพลังงานที่ไดจากนมสดยูเอชที 1 กิโลแคลอรี มีมูลคาเทากับ 0.0846 บาท
หมายเหตุ : ผลผลิตขั้นปฐมภูมิทั้งหมดของปาไม 0.4120 x 10 9 กิโลแคลอรี/ป
หมายเหตุ : มูลคาของผลผลิตขั้นปฐมภูมิทั้งหมดของปาไม 34,855,200.00 บาท

การศึกษาในครั้งนี้ไดประเมินมูลคาความเสียหายของระบบนิเวศปาไมบริเวณพื้นที่องคประกอบโครงการได
ดังนี้
(1) การสู ญ เสี ย ผลผลิ ต ขั้ น ปฐมภู มิ ร วมทั้ ง หมดเป น พลั ง งาน 0.4120 x10 9 กิ โ ลแคลอรี ต อ ป
ประเมินเปนมูลคา 34,855,200.00 บาทตอป โดยเปรียบเทียบกับพลังงานที่ไดจากนมสดยูเอชที
(2) การสูญเสียเนื้อไม ลูกไม กลาไม และไมไผ ในพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนปาจํานวน 103 ไร คิดเปนมูลคา
รวม 768,228.67 บาท จําแนกเปนปริมาตรไม การสํารวจและประเมินโดยที่ปรึกษา (2559) 488.31 ลูกบาศกเมตร คิด
เปนมูลคาไม 723,057.47 บาท ลูกไม 18,247.60 บาท และกลาไม 26,923.60 บาท ดังแสดงรายละเอียดในตาราง
ที่ 4.3.2-2
(3) มู ล ค า ความเสี ย หายของระบบนิ เ วศในพื้ น ที่ โ ครงการ พงษ ศั ก ดิ์ แ ละวาริ น ทร (2548) ได เ สนอ
หลักเกณฑในการคิดคํานวณคาเสียหายของระบบนิเวศจากการบุกรุกยึดถือครอบครองและใชประโยชนพื้นที่ปาไม
(ภาคผนวก ง.8) ดังนั้นมูลคาความเสียหายของระบบนิเวศในพื้นที่โครงการทั้งหมดเทากับ 15,450,000.00 บาท ดังแสดง
ในตารางที่ 4.3.2-3
ดังนั้นการดําเนินโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง จะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรปาไม
ในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ สรุปไดดังนี้
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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ตารางที่ 4.3.2-2

สรุปผลกระทบที่มีตอระบบนิเวศปาไม โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
รายการ

พื้นที่ (ไร)

1. พื้นที่องคประกอบโครงการทั้งหมด

103.00

2. การสูญเสียพื้นที่ที่อยูในเขตปาสงวนแหงชาติ

103.00

3. การสูญเสียพื้นที่ที่ยังมีสภาพเปนพื้นปาไมบริเวณหัวงานอางเก็บน้ํา และถนน

103.00

4. การสูญเสียเนื้อไม (ลูกบาศกเมตร)

ปริมาณ

มูลคา (บาท)

488.31

723,057.47

5. ไมใหญ (ตน)

103.00

2,428

คิดเปนปริมาตร ในขอ 4.

6. ลูกไม (ตน)

103.00

2,401

18,247.60

7. กลาไม (ตน)

103.00

9,284

26,923.60

8. ไผ (ลํา)

103.00

-

9. การสูญเสียผลผลิตขั้นปฐมภูมิ (Kcal/yr.)

103.00

10. มูลคาความเสียหายของระบบนิเวศ (บาท)

103.00

-

0.4120 x 10

9

45,171.20
15,450,000.00

ที่มา : การสํารวจและประเมินคาดานทรัพยากรปาไม,ที่ปรึกษา (2559)

ตารางที่ 4.3.2-3

มูลคาความเสียหายของระบบนิเวศในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง

ระบบนิเวศ

พื้นที่

มูลคาความเสียหาย1

มูลคาความเสียหายทั้งหมด

(ไร)

(บาท/ไร)

(บาท)

100

150,000

15,000,000.00

3

150,000

450,000.00

103

-

15,450,000.00

พื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ํา
- พื้นที่ปาไม
ถนนเขาหัวงาน
- พื้นที่ปาไม
1

รวม

หมายเหตุ : พงษศักดิ์และวารินทร (2548)
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ก. ระยะกอสราง : กิจกรรมการกอสรางโครงการจะมีการใชพื้นที่ในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ ซึ่ง
มีสภาพเปนปาเต็งรัง ทั้งหมดจํานวน 103 ไร ในพื้นที่องคประกอบโครงการ ซึ่งประกอบดวย พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้ํา
และถนนเขาหัวงาน จําแนกเปนปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) จํานวน 67 ไร และปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) จํานวน 36
ไร ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะกอสรางนั้น จึงเปนผลกระทบดานลบในระดับปานกลาง (-3) โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวงานและอางเก็บน้ํา
 เนื่องจากพื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ํามีสภาพนิเวศที่ยังคงเปนปาไมอยู คือ ปาเต็งรัง ซึ่งอยูในเขตปา
สงวนแหงชาติปาแมอาบ จําแนกเปน ปาเพื่อการอนุรักษ (โซน C) รวมจํา นวน 67 ไร และปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E)
จํานวน 36 ไร จึงเปนผลกระทบระดับปานกลาง (-3)
 ผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาปาไม การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่เปนอางเก็บน้ําทําใหระบบนิเวศ
เดิมซึ่งเปนปาเต็งรัง ในพื้นที่โครงการตองถูกทําลายลง หรือหมดสภาพลง ซึ่งมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ
อยางไรก็ตาม ระบบนิเวศที่ตองสูญเสียไปกับระบบนิเวศที่ยังคงเหลืออยูเปนระบบนิเวศเดียวกัน ดังนั้นผลกระทบที่มีตอ
ความหลากหลายทางชี วภาพจึงเปน ไปในลักษณะของผลกระทบทางดานปริมาณเทานั้ น แตจํา นวนชนิดยังคงเดิ ม
ประกอบกับระบบนิเวศที่สูญเสียไปนั้นเปนเพียงพื้นที่ขนาดเล็กเทานั้นเมื่อเปรียบเทียบกับระบบนิเวศเดียวกันที่ยังคง
เหลืออยู (-1)
 เนื่องจากสังคมปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ในพื้นที่โครงการ ไมมีพืชชนิดใดที่เปนพืชหายาก
(Rare Species) หรืออยูในสถานภาพใกลสูญพันธุในประเทศไทย นอกจากนั้นพรรณไมทุกชนิดที่สํารวจพบในพื้นที่
โครงการลวนเปนพรรณไมที่แพรกระจายอยูทั่วไปในปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงเปน
ผลกระทบดานลบที่อยูในระดับนอยที่สุด (-1)
 การดําเนินโครงการอาจมีผลกระทบตอการลักลอบตัดไม ไมไผ และการเก็บหาของปาเนื่องจาก
พื้น ที่โดยรอบมีสภาพเปนปาเต็งรัง และปาเบญจพรรณ ดังนั้น ในระยะของการกอสรา งนั้น อาจมีการลักลอบตัดไม
รวมทั้งไมสัก และไมไผ เพื่อใชในการสรางที่พักอาศัยชั่วคราวของคนงาน นอกจากนั้นการขุดหาหนอไมรวมทั้งเก็บหา
ของป า เพื่ อ ยั ง ชี พ ก็ เ ป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได ทั้ ง สิ้ น ดั ง นั้ น เพื่ อ เป น การลดผลกระทบด า นลบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น บริ ษั ท
ผูรับเหมากอสรางจึงตองมีกฎระเบียบและบทลงโทษตอพนักงานและคนงานที่เขาไปลักลอบตัดไม ไมไผ ขุดหาหนอไม
และเก็บหาของปา และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดจึงควรประสานงานกับสํา นักงานทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง (ทสจ.ลําปาง) ใหสงเจาหนาที่มาตรวจตราอยางเขมงวด เพื่อใหผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอยู
ในระดับนอยที่สุดเทาที่สามารถจะเปนไปได
ถนนเขาหัวงาน : มีสภาพนิเวศที่ยังคงเปนปาไมอยู คือ ปาเต็งรัง ในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ
ซึ่งเปนปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) จํานวน 3 ไร เนื่องจากเปนการใชพื้นที่ที่มีสภาพเปนปาไมอยูคอนขางนอย ดังนั้น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบดานลบในระดับนอยที่สุด (-1)
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ข. ระยะดําเนินการ : พื้นที่ปาไมที่อยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการไดรับประโยชนจากการกักเก็บ
น้ําและสงน้ําใหแกพื้นที่รับประโยชนดานทายน้ํา จะเปนการชวยใหแหลงน้ํามีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในชวงฤดู
แลง มีปริมาณการไหลสม่ํา เสมอ ซึ่งเปนการเพิ่มความชุมชื้น ใหแกพื้นที่ปา ไมและสังคมไมริมน้ํา ตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ ดังนั้นจึงเปนผลกระทบดานบวกในระดับนอย (+2) โดยมีรายละเอียดดังนี้
หัวงานและอางเก็บน้ํา
 การที่ระดับน้ําสูงขึ้นยอมสงผลกระทบตอระดับน้ําใตดิน อันอาจมีผลกระทบตอระบบนิเวศของ
ปาเต็งรังโดยรอบอางเก็บน้ํา ซึ่งเปนผลดีตอการเจริญเติบโตของสังคมพืชปาเต็งรัง โดยรอบพื้นที่อางเก็บน้ําโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในชวงฤดูแลงหรือในชวงฝนทิ้งชวง
 การประชาสัมพันธเพื่อใหราษฎรเห็นคุณคาของปาไม ทั้งนี้เพื่อเปนการชวยอนุรักษปาไมโดยรอบ
อางเก็บน้ําใหคงอยูตลอดไป และดวยความรวมมือจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง
(ทสจ.ลําปาง) ในการตรวจตราอยางเขมงวด ประกอบกับสภาพพื้นที่เปนที่ลาดชัน ดินตื้น ความอุดมสมบูรณคอนขาง
ต่ํา ดังนั้น โอกาสที่จ ะบุกรุกพื้น ที่ปาไมเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตรจึงมีนอย ดวยเหตุนี้ผ ลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบุกรุก
พื้นที่ของราษฎรจึงเปนผลกระทบดานลบที่อยูในระดับนอยที่สุด
ถนนเขาหัวงาน
 ถนนเข า หั ว งาน สามารถใช เ ป น เส น ทางตรวจการของเจ า หน า ที่ ป า ไม จ ากสํ า นั ก งาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง (ทสจ.ลําปาง) เพื่อปองกันการลักลอบตัดไม และบุกรุกพื้นที่ปาไดใน
ระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงเปนผลกระทบในดานบวก
 การมีถนนนั้นทําใหสามารถเขาไปในพื้นที่ไดงาย ดังนั้นอาจกอใหเกิดการลักลอบตัดไมและบุกรุก
พื้นที่ปาเพื่อใชเปนพื้นที่เกษตร อยางไรก็ตาม จากมาตรการตรวจตราอยางเขมงวดของสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมจังหวัดลําปาง (ทสจ.ลําปาง) รวมถึง สภาพพื้นที่เปนที่ลาดชัน ดินตื้น ความอุดมสมบูรณคอนขางต่ํา
ทําใหการบุกรุกพื้นที่ปาไมมีโอกาสนอยลง ดวยเหตุนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบดานลบในระดับนอย
ดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระยะดําเนินการนั้น เปนผลกระทบที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ตราบเทาที่ยังมีการ
ดําเนินโครงการอยู
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4.3.3

ทรัพยากรสัตวปา

4.3.3.1 กรณีไมมีโครงการ
สัตวปาที่สํารวจพบและจากที่รวบรวมขอมูลโดยการสอบถามได โดยการสอบถามบริเวณพื้นที่โครงการอาง
เก็บน้ําแมเชียงรายเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 มีจํานวนทั้งหมด 95 ชนิดพันธุ ประกอบดวยสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก
10 ชนิดพันธุ สัตวเลื้อยคลาน 23 ชนิดพันธุ นก 52 ชนิดพันธุ และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 10 ชนิดพันธุ โดยเปนสัตวปา
คุมครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง พ.ศ. 2546 และ พ.ศ.2558
จํานวน 60 ชนิดพันธุ แบงเปน สัตวเลื้อยคลาน นก และสัตวเลี้ยงลูกดวยนม 10, 49 และ 1 ชนิดพันธุ ตามลําดับ
นอกจากนี้ในบรรดาสัตวปาทั้งหมด 95 ชนิดพันธุที่พบ เปนสัตวปาที่ใกลถูกคุกคาม (Near Threatened) ตามประกาศ
ของสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อม (สผ.) จํ า นวน 4 ชนิ ดพั น ธุ ได แ ก อึ่ ง เพ า
(Glyphoglossus molossus) แยเหนือ (Leiolepis reevesii) ตะกวด (Varanus bengalensis) และนกปรอดหัวโขน
(Pyenonotus jocosus) และจากขอมูลที่ไดจากการสอบถามชาวบานยังพบอีกวามีอีก 1 ชนิดเปนสัตวปาที่มีแนวโนม
ใกล สู ญ พั น ธุ (Vulnerable) คื อ ตะพาบ (Amyda sp.) ตามประกาศของสํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ Internation Union for Conservation of Nature and Natural
Resources (IUCN) นอกจากนี้สัตวปาทั้ง 95 ชนิดพันธุ ไมมีชนิดพันธุใดเปนสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น (Endemic Species)
ที่พบเฉพาะบริเวณอางเก็บน้ําแมเชียงรายเทานั้น
ในกรณีที่ไมมีโครงการบริเวณหัวงานและอา งเก็บน้ํา แมเชียงราย สภาพพื้น ที่เปน ลํา หวยแมเชียงรายที่
บริเวณฝงซายของลําหวยติดกับภูเขาและฝงขวาของลําหวยเปนพื้นที่ราบและเปนพื้นที่ปลูกสวนปาสักแลวตอเนื่องดวย
ภูเขา ซึ่งภูเขาทั้ง 2 ลูกมีสังคมปาเบญจพรรณและปาเต็งรังปกคลุมอยูปะปนกันแบบกระจัดกระจายหางๆ เนื่องจากใน
อดีตพื้นที่ดังกลาวเคยเปนที่เพื่อการเกษตรมากอนแตเลิกราไป เนื่องจากมีปริมาณน้ําไมเพียงพอ ดังนั้นสัตวปาที่เขามา
อาศัยอยูในบริเวณดังกลาวเปนประเภทอาศัยและหากินในพื้นที่มีสภาพนิเวศหลากหลายทั้งในปา ในพื้นที่เกษตรกรรม
ในพื้นที่รกราง และบริเวณที่ตั้งบานเรือน เชน คางคกบาน (Duttaphrynus melanostictus) อึ่งเพา (Glyphoglossus
molossus) กบหนอง (Fejervarya limnocharis) ปาดบา น (Polypedates leucomustax) กิ้งการั้ว (Calotes
versicolor) จิ้งจกบานหางหนาม (Hemidactylus frenatus) ตุกแกบาน (Gekko gecko) จิ้งเหลนบาน (Eutropis
multifasciata) งูสายมานพระอินทร (Dendrelaphis pictus) งูสิงบาน (Ptyas korros) นกเขาใหญ (Spilopelia
chinensis) นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) นกกาเหวา (Eudynamys scolopaceus) นกเคากู (Otus lettia)
นกปรอดหัวสี เขม า (Pycnonotus aurigaster) นกแซงแซวหางบวงใหญ (Dicrurus paradiseus) นกกระจิ บ
(Orthotomus sutorius) นกกินปลีอกเหลือง (Cinnyris jugularis) กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) หนูพุกใหญ
(Bandicota indica) หนูท องขาว (Rattus rattus) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) กระจ อ น
(Menetes berdmorei) อนเล็ก (Cannomys badius) เปนตน สําหรับสัตวปาประเภทคอนขางจํากัดแหลงอาศัยและ
พื้นที่หากินในปาที่พบในบริเวณพื้นที่กอสรา งอา งเก็บน้ํา สวนใหญเปน นก เชน ไกปา (Gallus gallus) นกขุน แผน
(Urocissa erythroryncha) นกจับแมลงจุกดํา (Hypothymis azurea) และสัตวเลื้อยคลานบางชนิด เชน กิ้งกาแกว
เหนือ (Calotes emma var. altricristatus) งูจงอาง (Ophiophagus hannah) เปนตน สวนปาบนภูเขาที่อยูสอง
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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ขา งลํา หวยแมเชียงรายมีส ภาพไมตา งจากพื้นที่ใชกอสรา งเขื่อน และพื้น ที่อา งเก็บน้ํา ขณะที่สัตวเลี้ยงลูกดวยนม
ประเภทคอนขางจํากัดแหลงอาศัยและหากินในปา ที่พ บและไดขอมูล จากการสอบถามชาวบา น คือ อีเห็นขางลาย
(Paradoxurus hermophroditus) ซึ่งมักอาศัยอยูทางดานทายน้ําของพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ํา และขึ้นไปทางตนน้ํา
ของลําหวยแมเชียงราย และในพื้นที่อางเก็บน้ําไมมีโปงธรรมชาติที่เปนแหลงอาหารประเภทแรธาตุของสัตวปา สวน
สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกพบนอยเพราะมีแหลงน้ําในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น เชน หลังฝนตกหนัก หรือชวงปลายฤดูฝนที่
มีฝนตกตอเนื่องเทานั้น ซึ่งเปนสัตวปาประเภทใชประโยชนไดทั้งระบบนิเวศน้ํานิ่งและระบบนิเวศน้ําไหล หรือประเภท
หากิน บริเวณแหลงน้ํา เชน กบหนอง (Fejervarya limnocharis) อึ่งน้ํา เตา (Microphyla ornata) อึ่งขา งดํา
(Microphyla heymonsi) งูลายสาบคอแดง (Rhabdophis subminiatus) เปนตน เนื่องจากมีแหลงน้ําเฉพาะบาง
ชวงเวลาเทานั้น จึงพบสัตวกลุมนี้เปนจํานวนนอย
สําหรับพื้นที่ชลประทานในกรณีที่ไมมีโครงการ ภูมิประเทศของพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ราบริมลําหวย และ
ที่ถัดขึ้นไปจะเปนเนินเขา การใชประโยชนที่ดินจึงเปนนาขาวเปนหลักและเปนที่ตั้งของชุมชน นาขาวมีสภาพเปดโลง
นอกจากบางแหงที่ มีไมใหญเปน ไมหัว ไรปลายนาอยูบา ง โดยเฉพาะบริเวณชุมชนหรือที่ตั้งบา นเรือนจึงมีกลุมไม
หนาแนน แตสวนใหญจะเปนชนิดพันธุที่ปลูกขึ้นมาเอง สวนพื้นที่เนินมีปาเต็งรังกระจัดกระจาย ในขณะที่พื้นที่นาขาว
ของพื้นที่ชลประทานเมื่อเสร็จสิ้นการทํานาปแลวก็ปลูกพืชเกษตรประเภทอื่นในฤดูแลง ดวยเหตุนี้จึงเปนแหลงอาศัย
และหากินของสัตวปาประเภทคอนขางคุนเคยหรือทนทานตอการถูกรบกวนจากกิจกรรมมนุษย หรือเปนชนิดโยกยาย
หาแหลงอาศัยและหากินที่มีสภาพนิเวศตามที่ตองการ ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยไดดี สัตวปาที่
สํ า รวจพบในพื้ น ที่ ช ลประทาน เช น คางคกบ า น (Duttaphrynus melanostictus) กบหนอง (Fejervarya
limnocharis) กบนา (Hoplobatrachus rugulosus) กิ้ งก า สวน (Calotes versicolor) แยเ หนื อ (Leiolepis
reevesii) จิ้ ง จกบ า นหางแบนเล็ ก (Hemidactylus platyurus) จิ้ ง เหลนบ า น (Eutropis multifasciata) งู
ทางมะพราวลายขีด (Elaphe radiata) งูสิงบา น (Ptyas korros) นกยางเปย (Egretta garzetta) นกปากหา ง
(Anastomus oscitans) นกเขาชวา (Geopelia striata) นกกะปูดใหญ (Centropus sinensis) นกกระเต็นอกขาว
(Halcyon smyrnensis) นกขมิ้นนอยธรรมดา (Aegithina tiphia) นกปรอดหัวสีเขมา (Pycnonotus aurigaster)
นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) อีกา (Corvus macrorhynchos) นกกระจิบหญาสีเรียบ (Prinia
polychroa) นกยอดหญาหัวดํา (Saxicola stejnegeri) นกอีแพรดแถบอกดํา (Rhipidura hypoxantha) นกอีเสือสี
น้ําตาล (Lenius cristatus) นกแอนพง (Artamus fuscus) นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres trist) นกกระจอกบาน
(Passer montanus) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) หนูพุกใหญ (Bandicota indica) หนูหริ่งนาหางสั้น
(Mus cervicolor) กระแตเหนือ (Tupaia belangeri) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) อ น เล็ ก
(Cannomys badius) เปนตน
เมื่อแบงกลุมของสัตวปาตามสภาพนิเวศที่สัตวปาตองการและใชเปนแหลงอาศัยและหากินนั้น สามารถ
จําแนกสัตวปาออกเปน 2 กลุม คือ (1) กลุมที่ออนไหวกับการถูกรบกวนและทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศ
เปนชวงแคบ สัตวปาประเภทนี้จึงตองอาศัยอยูในพื้นที่ที่มีกลุมไมธรรมชาติและเปนบริเวณที่มีกิจกรรมของมนุษยไม
มาก สัตวปาประเภทนี้มีจํา นวน 10 ชนิดพันธุ ไดแก อึ่งเพา (Glyphoglossus molossus) อึ่งอางกนขีด (Kaloula
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
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mediolineata) กิ้งกาแกวเหนือ (Calotes emma var. alticristatus) ตะกวด (Varanus bengalensis) งูจงอาง
(Ophiophagus hannah) ไกปา (Gallus gallus) กระตายปา (Lepus peguensis) อนเล็ก (Cannomys badius)
อนใหญ (Rhizomys sumatrensis) และอีเห็นขางลาย (Paradoxurus hermophroditus) และ (2) กลุมที่ปรับตัว
อาศัยในพื้นที่ที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเพียงเล็กนอย - มากไดดี และทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเปน
ชวงกวาง จึงอาศัยและหากินในพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศไดหลากหลายลักษณะทั้งในปาธรรมชาติและปาที่ถูกบุกรุก ใน
พื้นที่เกษตรกรรม ตามที่รกราง ซึ่งหลายชนิดทนทานตอการถูกรบกวนจากมนุษยไดดีจึงอาศัยและหากินอยูบริเวณที่ตั้ง
ของบานเรือนได รวมทั้งชนิดที่อาศัยในน้ําหรือแบบสะเทินน้ําสะเทินบกไดทั้งแหลงน้ําของระบบนิเวศน้ําไหลและระบบ
นิเวศน้ํานิ่ง ซึ่งรวมถึงแหลงน้ําที่กระจายอยูในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณชุมชน สัตวปาประเภทนี้มีจํานวน 85 ชนิด
พันธุ ยกตัวอยางเชน กบหนอง (Fejervarya limnocharis) อึ่งขางดํา (Microphyla heymonsi) งูเหาหมอ (Naja
kaouthia) นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata) กระรอกหลากสี (Callosciurus finlaysonii) หนูพุกใหญ
(Bandicota indica) หนูทองขาว (Rattus rattus) เปนตน
4.3.3.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

การกอสรางอางเก็บน้ําแมเชียงรายยอมทําใหสัตวปาบางชนิดพันธุซึ่งตามปกติอาศัยอยูในพื้นที่ของ
อา งเก็บน้ํา หรือ เขา มาใชป ระโยชนบ ริเวณพื้น ที่ ของอ า งเก็ บน้ํา เปน ครั้งคราวสู ญเสีย พื้น ที่อ าศัย หรือ พื้น ที่เ คยใช
ประโยชนไปสวนหนึ่ง ตลอดจนถูกรบกวนการดํารงชีวิต ซึ่งเปนผลกระทบดานลบ แตจะทําใหสัตวปาบางชนิดพันธุได
ประโยชนเพราะอางเก็บน้ําในระยะดําเนินการจะทําใหสัตวปาประเภทดํารงชีวิตเปนสัตวน้ําหรือสะเทินน้ําสะเทินบก
หรือมีพื้นที่หากินบริเวณแหลงน้ํา มีแหลงอาศัยและมีพื้นที่หากินมากขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบดานบวก ผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับสัตวปาเนื่องจากการกอสรางอางเก็บน้ําแมเชียงรายจึงมีทั้งสองทิศทาง โดยขึ้นอยูกับความตองการสภาพ
นิเวศแตล ะลักษณะของสัตวปา แตล ะประเภท รวมทั้งสัตวปา จะไดรับผลกระทบดา นลบในระดับตา งกันซึ่งอยูบน
พื้ น ฐานที่ สั ต ว ป า แต ล ะชนิ ด พั น ธุ ต อ งการป จ จั ย แต ล ะลั ก ษณะเพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต อย า งจํ า เพาะเพี ย งใด และมี
ความสามารถของการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นที่และเมื่อถูกรบกวนไดดีเพียงใด ซึ่งผลกระทบที่
จะเกิดขึ้นกับสัตวปาเมื่อมีการกอสรางอางเก็บน้ําแมเชียงรายจําแนกตามลักษณะของการดําเนินงานและตามความ
หลากชนิดพันธุของสัตวปาในพื้นที่อางเก็บน้ําไดดังนี้
การกอสรางเขื่อนยอมทําใหน้ําทวมพื้นที่ซึ่งเปนอางเก็บน้ํา โดยกอนเก็บน้ําตองจัดเตรียมพื้นที่เพื่อใช
เปนหัวงานเพื่อกอสรางเขื่อน และเตรียมพื้นที่เพื่อเปนอางเก็บน้ํา การจัดเตรียมพื้นที่จะตองตัดฟนตนไมและแผวถาง
พรรณพืชในพื้นที่ดังกลาว การดําเนินงานในระยะนี้จึงกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอสัตวปา ไดแก การรบกวนการ
ดํารงชีวิตของสัตวปา ขณะที่แหลงอาหารประเภทพืช รวมทั้งอาหารประเภทสัตวตามหวงโซอาหารจะมีปริมาณลดลง
หรือขาดตอน สวนผลกระทบโดยออมคือ สภาพนิเวศของพื้นที่อาศัยของสัตวปาเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นกิจกรรมการ
ตัดฟนตนไมและแผวถางพรรณพืชอาจปดกั้นการเคลื่อนยายหากินของสัตวปาบางชนิดพันธุ สวนในชวงเวลาที่มีการ
กอสรางเขื่อนที่มีกิจกรรมหลากหลายและอยางตอเนื่องเปนระยะเวลา 2 ปนั้น การดํารงชีวิตของสัตวปาบางชนิดพันธุ
อาจถูกรบกวน จึงตองเคลื่อนยายออกไปและเสาะหาแหลงอาศัย และ/หรือพื้นที่หากินแหงอื่นๆ ทดแทน
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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การตัดฟนตนไมและการแผวถางพรรณพืชจะทําใหปจจัยพื้นฐานของสัตวปาประเภทคอนขางจํากัด
แหลงอาศัยและหากินบริเวณที่เปนกลุมไมธรรมชาติซึ่งเปนชนิดที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเปนชวงแคบ
รวมทั้งออนไหวกับการถูกรบกวนเปลี่ยนแปลง เพราะแหลงอาศัยที่เคยมีกลุมไมกระจายถูกเปลี่ยนเปน พื้น ที่โล ง
ตลอดจนแหลงอาหารทั้งโดยตรงและโดยออมตามหวงโซอาหารสูญหายหรือมีปริมาณลดลง เมื่อผนวกกับกิจกรรมการ
ตัดฟนตนไมและแผวถางพรรณพืชซึ่งรบกวนการดํารงชีวิต สัตวปาประเภทนี้จะตองเคลื่อนยายออกไปและเสาะหา
พื้นที่แหงใหมทดแทน อยางไรก็ตามสัตวปาประเภทนี้ไมมีแหลงอาศัยจําเพาะ หรือมีพื้นที่หากินจําเพาะเพื่อกิจกรรมอืน่
ในวงจรชีวิตอยูบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํา นอกจากความตองการปจจัยพื้นฐานเทานั้น ไดแก พื้นที่มีกลุมไมกระจายและ
ไมมีปจจัยที่รบกวนการดํารงชีวิต ดวยเหตุนี้ผลกระทบจึงมีเพียงแหลงอาศัยและหากินที่จะมีสภาพนิเวศเปลี่ยนแปลงใน
ระยะกอสรางกับถูกรบกวนการดํารงชีวิตระหวางการจัดเตรียมพื้นที่และระหวางการกอสรางเขื่อน นอกจากนั้นในพื้นที่
อางเก็บน้ําไมไดเปนปาที่หนาแนน แตเปนปาที่มีกลุมไมกระจายหางๆ และคอนขางโปรง และขณะที่พื้นที่รอบขางเปน
ปาที่ตอเนื่องถึงปาอนุรักษที่มีสภาพใกลเคียงกัน ดวยเหตุนี้กลุมไมที่เปนแหลงอาศัยที่จะลดลงจึงเปนสัดสวนนอยมาก
สําหรับสัตวปาอีกประเภทของพื้นที่อางเก็บน้ํา มีพื้นฐานการดํารงชีวิตที่อาศัยและหากินในพื้นที่ซึ่งมี
สภาพนิเวศหลากหลายลักษณะ และทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเปนชวงกวาง จึงเขาไปใชประโยชนใน
พื้นที่ที่มีกิจกรรมมนุษยเขาไปเกี่ยวของ หรือโยกยายแหลงอาศัยและหากินไปในพื้นที่มีสภาพนิเวศตามที่ตองการที่เกิด
จากกิจกรรมมนุษย ตลอดจนคุนเคยหรือทนทานตอการถูกรบกวน สัตวปาทุกชนิดในประเภทนี้จึงอาศัยอยูในพื้น ที่
เกษตรกรรมหรือบริเวณชุมชนไดดี ซึ่งตามปกติเปนพื้นที่ที่มีกิจกรรมของมนุษยหลากหลายและอยางตอเนื่อง แมวา
สัตวปาทุกชนิดของประเภทนี้จะไดรับผลกระทบจากการตัดฟนตนไมและการแผวถางพรรณพืชเมื่อมีการกอสรางอาง
เก็บ น้ํา เพราะสภาพนิเ วศของพื้ น ที่ เปลี่ย นแปลง ตลอดจนถู กรบกวนการดํ า รงชี วิต แตจ ะปรับ ตัว ตามตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได และแมวาสัตวปาเหลานี้จะถูกรบกวนอยางตอเนื่องเปนเวลาหลายปจากกิจกรรมการกอสราง
เขื่อนและการเตรียมพื้น ที่เปน อางเก็บน้ํา แตจ ะอาศัยและหากิน อยูไดในพื้น ที่มีกิจ กรรมการตัดฟนตน ไมและการ
กอสรางเขื่อนหรือในพื้นที่ใกลเคียง โดยหลีกเลี่ยงการถูกรบกวนเปนครั้งคราวหรือเมื่อจําเปน ดังนั้นผลกระทบตอสัตว
ปาในชวงกอสรางเปนผลกระทบในทางลบระดับนอย (-2)
2.

ระยะดําเนินการ

เมื่อการกอสรางเขื่อนเสร็จสมบูรณและเริ่มกักน้ําในลําหวยแมเชียงรายใหทวมพื้นที่ที่จัดเตรียมไว
เป น อ า งเก็ บ น้ํ า แล ว อาจมี สั ต ว ป า บางชนิ ดพั น ธุ จ มน้ํ า ตายเนื่ อ งจากตกค า งอยู ใ นพื้ น ที่ อา งเก็ บ น้ํ า เนื่ อ งจาก
ความคุนเคยกับการถูกรบกวนจึงไมเคลื่อนยายออกไปจากพื้นที่ของอางเก็บน้ํา หรือเปนชนิดพันธุที่อาศัยอยูในโพรง
หรือเปน ชนิดพัน ธุที่เคลื่อนที่ไดชา จึงหนีภัย จากน้ํา ทวมไมทัน และวา ยน้ํา ไมดีนัก โดยเฉพาะแยเหนือ (Leiolepis
reevesii) ซึ่งในปจจุบันมีแนวโนมของจํานวนประชากรลดลง ซึ่งแยเหนือ (Leiolepis reevesii) ก็ยังไมมีสถานภาพ
เปน สัต วป า ถู กคุ กคามแต เป น เพีย งสั ตว ปา ใกลถู กคุ กคามเท า นั้ น อย า งไรก็ต ามสามารถพบแย เหนือ (Leiolepis
reevesii) ไดตามพื้ น ที่เ กษตรกรรมใกล เคี ยง ขณะที่ช าวบ า นในพื้ น ที่มี การใช ประโยชนจ ากแยเ หนือ (Leiolepis
reevesii) ในพื้นที่ที่จะเปนอางเก็บน้ําและนอกพื้นที่อางเก็บน้ํา รวมทั้งยังมีพื้นที่ที่มีสภาพนิเวศที่เปนแหลงอาศัยของ
แยเหนือ (Leiolepis reevesii) อยูในพื้นที่ปาอนุรักษขางเคียงอีกดวย ดังนั้นแยเหนือ (Leiolepis reevesii) ก็ยังคงมี
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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พื้นที่อาศัยอื่นรองรับได ในขณะที่ตะพาบน้ํา (Amyda sp.) ตะกวด (Varanus bengalensis) และนกปรอดหัวโขน
(Pyenonotus jococus) ซึ่งเปนสัตวปาคุมครอง และเปนสัตวปาประเภทคอนขางจํากัดแหลงอาศัยและหากินบริเวณ
ที่เปนกลุมไมธรรมชาติ ซึ่งเปนชนิดพันธุที่ทนทานตอการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศเปนชวงแคบรวมทั้งออนไหวกับการ
ถูกรบกวน และเมื่อวิเคราะหจากสภาพนิเวศพบวาพื้นที่ท่ีจะเปนอางเก็บน้ําไมใชพื้นที่อาศัยและหากินหลักของสัตว
กลุมนี้ แตเปนเพียงพื้นที่ที่สัตวปา ออกมาใชประโยชนเปนบางโอกาสเทานั้น ดังนั้น หากมีการเขมงวดกวดขันในการ
ปองกันการใชประโยชนจากชาวบานแลว สัตวกลุมนี้ยอมไดรับผลกระทบนอยมากจากการสรางอางเก็บน้ําแมเชียงราย
ขณะที่อึ่งเพา (Glyphoglossus molossus) ในพื้นที่ยังพบแพรกระจายอยูในพื้นที่เกษตรกรรมดวย ซึ่งแสดงวาจํานวน
ประชากรของอึ่งเพา (Glyphoglossus molossus) ในพื้นที่ยังมีอยูในระดับคอนขางมาก ดังนั้นการสรางอางเก็บน้ําแม
เชียงรายจึงยังมิใชสาเหตุที่จะทําใหประชากรสวนใหญลดจํานวนลง และพื้นที่ปาอนุรักษที่อยูใกลเคียงมีสภาพนิเวศที่
อึ่งเพา (Glyphoglossus molossus) สามารถใชเปนพื้นที่อาศัยไดเชนกัน
สวนสัตวปาอีก 89 ชนิดพันธุในปจจุบันไมถูกระบุสถานภาพเพื่อการอนุรักษทั้งในประเทศไทยตาม
เกณฑของ Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning (2005a, b) และในระดับ
โลกตามเกณฑของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for
Conservation of Nature and Natural Resources: IUCN) (2015.4) หมายความวา ประชากรและการ
แพรกระจายของสัตวปาที่ไมมีสถานภาพเพื่อการอนุรักษทั้ง 89 ชนิดพันธุ ยังไมมีแนวโนมในทางลดลง แสดงวา เปน
ชนิดพันธุที่มีศักยภาพในการสืบพันธุ จึงรักษาระดับประชากรและขอบเขตการกระจายไดดี เพราะฉะนั้นถาสมาชิกบาง
ตัวของสัตวปาทั้ง 89 ชนิดพันธุจมน้ําตายหรือตายเนื่องจากกิจกรรมอื่นในระยะกอสรางจะไมเปนสาเหตุใหสัตวปาชนิด
พัน ธุดั ง กล า วมี ประชากรลดลงและสู ญหายไปจากพื้ น ที่บ ริเ วณอ า งเก็บ น้ํ า ในระยะดํา เนิน การ สํ า หรั บแย เหนื อ
(Leiolepis reevesii) ที่มีสถานภาพใกลถูกคุกคามนั้น ปริมาณประชากรที่ลดลงและขอบเขตการแพรกระจายที่แคบ
ลงไมไดมาจากสาเหตุที่สภาพนิเ วศของพื้นที่เปลี่ยนแปลงหรือจากพื้นที่อ าศัยถูกน้ําทวม แตเ นื่อ งจากปจจัยที่
สําคัญคือเปนสัตวปาที่ถูกลาเพื่อนํามาบริโภค
ในทางตรงขามกับภัยจากน้ําทวมอางเก็บน้ําในระยะดําเนินการจะทําใหเกิดแหลงที่อยูอาศัยแหงใหม
ของสัตวปา โดยเฉพาะกับชนิดพันธุที่มีพื้นฐานการดํารงชีวิตอาศัยในน้ําหรือแบบสะเทินน้ําสะเทินบกหรือมีพื้นที่หากิน
ในแหลงน้ําไดหลากหลายลักษณะ ทั้งระบบนิเวศน้ําไหลและระบบนิเวศน้ํานิ่ง เนื่องจากมีแหลงอาศัยและมีพื้นที่หากิน
มากขึ้น ซึ่งสัตวปา ของพื้น ที่อา งเก็บน้ํา ที่จ ะไดประโยชน ยกตัวอยา งเชน กบหนอง (Fejervarya limnocharis)
อึ่ ง น้ํ า เต า (Microphyla ornata) อึ่ ง ข า งดํ า (Microphyta heymonsi) งู ล ายสาบคอแดง (Rhabdophis
subministus) นกยางกรอกพันธุจีน (Ardeola bacchus) นกกระเต็นอกขาว (Haleyon smyrnensis) เปนตน
กรณีอางเก็บน้ําในระยะดําเนินการอาจปดกั้นการเคลื่อนยายหากินของสัตวปาใหอยูเฉพาะดานหนึ่ง
ของอางเก็บน้ํา พื้นที่หากินของสัตวปาจึงลดลง นอกจากนั้นประชากรของสัตวปาบางชนิดพันธุอาจถูกแยกจากกันดวย
อา งเก็บน้ํ า ซึ่งจะทํ า ใหประชากรที่อาศั ยอยูในพื้น ที่แตล ะดา นของอา งเก็บน้ํา มีก ารผสมพัน ธุในพวกเดียวกัน เอง
(inbreeding) สงผลใหพันธุกรรมดอยลงและมีประชากรลดลง และอาจสูญหายไปจากพื้นที่นั้น เมื่อพิจารณาจากสัตว
ปาของพื้นที่อางเก็บน้ําจํานวน 95 ชนิดพันธุ จะเปนนก 52 ชนิดพันธุที่ไมไดรับผลกระทบเนื่องจากบินขามอางเก็บน้ํา
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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ได รวมไปถึงสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลานบางชนิดที่อาศัยและหากินในแหลงน้ําหรือใกลเคียงแหลงน้ํา
ที่ ไ ม ไ ด รั บ ผลกระทบ แต สั ต ว เ ลื้ อ ยคลานและสั ต ว เ ลี้ ย งลู ก ด ว ยนมที่ มี ข นาดตั ว เล็ ก เช น จิ้ ง จกหางแบนเล็ ก
(Hemidactylus platyurus) ตุ กแกบา น (Gekko gecko) กิ้ง กา รั้ ว (Calotes versicolor) กระรอกหลากสี
(Callosciurus finlaysonii) หนูทองขาว (Rattus rattus) เปนตน อาจมีโอกาสไดรับผลกระทบ เนื่องจากมีขนาดตัว
เล็กและมีพื้นที่หากินไมกวาง ดังนั้นการดํารงชีวิตประจําวันในสภาพปจจุบันจึงเคลื่อนยายหากินเปนระยะทางไมมาก
ในขณะที่สัตวเลื้อยคลานหรือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญอาจไดรับผลกระทบบางเล็กนอย ซึ่งโดยปกติแลวสัตวกลุม
นี้จะอาศัยพื้นที่หากินกวางครอบคลุมพื้นที่ปาอนุรักษรอบๆ พื้นที่อางเก็บน้ํา และจะใชประโยชนจากลําหวยเพื่อการ
บริโภค ดังนั้นผลกระทบจากอางเก็บน้ําอาจสงผลตอแหลงพื้นที่หากินของกลุมสัตวดังกลาว
สัตวปาของพื้นที่อางเก็บน้ําแมเชียงรายจํานวน 95 ชนิดพันธุนั้น ไมมีชนิดพันธุใดมีสถานภาพตาม
กฎหมายเปนสัตวปาสงวน นอกจากเปนสัตวปาคุมครองจํานวน 60 ชนิดพันธุ ซึ่งการกําหนดสัตวปาใหเปนสัตวปา
คุมครองไมไดหมายความวา เปนสัตวปาหายากและใกลสูญพันธุ แตมีวัตถุประสงคเพื่อมิใหมีการลักลอบลาและ/
หรือ มิใหมีการครอบครอง (เลี้ยง) เพื่อ คุมครองไวไมใหประชากรในธรรมชาติลดลง นอกจากนี้สัตวปา ทั้ง 95
ชนิดพัน ธุ ไมมีชนิดพันธุใดเปนสิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น (Endemic species) ที่พ บเฉพาะบริเวณพื้น ที่อา งเก็บน้ํา แม
เชียงรายเทานั้น ดังนั้นสัตวปาทั้ง 95 ชนิดพันธุจะไดรับผลกระทบเฉพาะแหลงอาศัยและพื้นที่หากินที่มีสภาพนิเวศ
เปลี่ยนแปลงในระยะดําเนินการและถูกรบกวนการดํารงชีวิตจากกิจกรรมดําเนินการเทานั้น อยางไรก็ตามสัตวจะไดรับ
ผลกระทบจากการลดลงหรือสูญหายของพื้นที่หากินในระยะดําเนินการของอางเก็บน้ําและตองเคลื่อนยายออกไปจาก
พื้น ที่อา งเก็บน้ํา ซึ่งสัตวปา สวนมากไดเคลื่อนยา ยออกไปแลวตั้งแตระยะเตรียมการกอสรางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูก
รบกวน และสัตวปาไมตองเคลื่อนยายเปนระยะทางไกล เนื่องจากพื้นที่ขางเคียงกับอางเก็บน้ําที่อยูตอเนื่องกันมีสภาพ
นิเวศลักษณะเดียวกับในพื้นที่อางเก็บน้ํา เพราะฉะนั้นพื้นที่ขางเคียงกับอางเก็บน้ําจึงรองรับการอยูอาศัยและหากินของ
สัตวปาไดในระดับเดียวกับพื้นที่อางเก็บน้ํา ซึ่งสัตวปาจะเคลื่อนยายไดอยางสะดวกและโดยรวดเร็วเพราะไมมีสิ่งกีด
ขวางทั้งที่เกิดจากกิจกรรมมนุษยและตามธรรมชาติมาขวางกั้นการเคลื่อนยาย และเนื่องจากพื้นที่ที่อยูตอเนื่องกับอาง
เก็บน้ํามีสภาพนิเวศลักษณะเดียวกัน สัตวปาจึงใชเปนแหลงอาศัยและหากินโดยไมตองปรับตัวมากนัก หรือกลาวไดวา
พื้นที่ขางเคียงที่อยูตอเนื่องกับพื้น ที่อางเก็บน้ําเปนแหลงอาศัยและหากินของสัตวปาอยูแลว ดวยเหตุผลดังกลาวจึง
ประเมินวาอางเก็บน้ําแมเชียงรายกอผลกระทบตอสัตวปาในระดับนอยที่สุด (+1)
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4.4

คุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย

4.4.1

การเกษตรและการเลี้ยงสัตว

4.4.1.1 กรณีไมมีโครงการ
จากการศึกษา พบวา สภาพปญหาทางการเกษตรในพื้นที่โครงการ ไดแก ขาดแคลนน้ําทั้งในชวงฤดูฝนและ
ฤดูแลง ทําใหน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ โดยในบางปเพาะปลูกพืชไปแลว ไมสามารถเก็บเกี่ยวได เนื่องจากพืชขาดน้ํา
ในชวงเจริญเติบโต นอกจากนี้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ เกษตรกรไมมีพันธุขาวที่ดี ทําใหสภาพการเพาะปลูกในพื้นที่
มีการใชปุยมาก มีการจํากัดศัตรูพืชดวยตนทุนที่สูง ในขณะเดียวกันผลผลิตที่ไดรับก็มีปริมาณนอย ประกอบกับราคา
ผลผลิตมีราคาต่ํา สงผลใหเกษตรกรประสบภาวะขาดทุน นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการยังพบมีการใชปุยและสารปองกัน
และกําจัดศัตรูพืชซึ่งอาจมีการปนเปอนลงสูลําน้ําได ประสิทธิภาพการใชที่ดินในปจจุบันมีสดั สวนประมาณรอยละ 100
4.4.1.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
เนื่องจากพื้นที่เกษตรในปจจุบันเปนพื้นที่เกษตรน้ําฝน ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอการเกษตรและการ

เลี้ยงสัตว (0)
2.

ระยะดําเนินการ

2.1 การพัฒนาโครงการอาง จะทําใหมีน้ําเพียงพอสําหรับการเพาะปลูกทั้งในฤดูฝนและแลง ลด
ความเสี่ยงตอการปลูกพืช แตไมสามารถเก็บเกี่ยวได นอกจากนี้ยังทํา ใหมีพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ทําใหการใช
ประโยชน ที่ดิ น มี ป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ น ด วย โดยเฉพาะพื้ น ที่ น าลุ มที่ ส ามารถปลู กพื ช หลั งการเก็ บ เกี่ ยวข า ว โดย
ประสิทธิภาพการใชที่ดินในอนาคตมีสัดสวนประมาณรอยละ 116
2.2 เกษตรกรสามารถเลือกพืช เศรษฐกิจ หรือพื ช ที่ทํา เงิน ไดมากขึ้น หรือมีทางเลือกปลูกพื ช
มากกวาเดิม เนื่องจากมีแหลงน้ําใหใชเพาะปลูกไดตลอดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
2.3 เกษตรกรมีความมั่น คงในเรื่องรายไดจ ากภาคเกษตรมากขึ้น ผลผลิตพืชมีปริมาณมากขึ้น
หรือมีผลิตผลสูงขึ้น และการรวมแปลงเปนเกษตรแปลงใหญ สามารถลดตนทุนในการรวมกลุมซื้อปจจัยการผลิตและ
การขายผลผลิตสินคาเกษตร
แตอยางไรก็ตาม ในเขตพื้นที่ชลประทานมีการใชประโยชนในดานการเกษตรมีความเขมขนขึ้น ทําให
ธาตุอาหารในดินถูกใชมากขึ้นตามไปดวย หากไมมีการบํารุงดินจะทําใหดินขาดความอุดมสมบูรณ สงผลใหมีการใชปุย
และสารเคมีทางการเกษตรเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการปนเปอนของปุยและสารปองกันและกําจัดศัตรูพืชลงในดิน
และแหลงน้ําได ซึ่งจะสงผลกระทบตอการใชน้ําสําหรับกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการได แตผลกระทบเหลานี้ สามารถ
บริหารและจัดการไดโดยการใหความรูแกเกษตรกร ดังนั้น ผลกระทบตอการเกษตรและการเลี้ยงสัตวจึงเปนผลกระทบ
ทางบวกในระดับปานกลาง (+3)
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4.4.2

การชลประทานและการระบายน้ํา

4.4.2.1 กรณีไมมีโครงการ
ในพื้นที่โครงการ มีฝายทดน้ําของเกษตรกรเปนระยะๆ จํานวน 7 แหง เรียงลําดับจากตําแหนงที่ตั้งหัวงาน
ไปยังทายน้ํา ดังนี้
1.

ฝายหวยแมเชียงราย ตั้งอยูในพื้นที่อางเก็บน้ํา สงน้ําฝงขวาแมเชียงราย

2.

ฝายลุงแสง สงน้ําทั้งทั้งฝงขวาและฝงซายแมเชียงราย

3.

ฝายตามา 1 สงน้ําฝงซายแมเชียงราย

4.

ฝายตามา 2 สงน้ําฝงซายแมเชียงราย

5.

ฝายหนานปอม สงน้ําฝงขวาแมเชียงราย

6.

ฝายตามูล สงน้ําฝงซายแมเชียงราย

7.

ฝายทุงเดน สงน้ําฝงซายแมเชียงราย

ในปจจุบันฝายทดน้ําทั้ง 7 แหง มีตะกอนเต็มหนาฝายและชํารุดทรุดโทรม ไมสามารถใชงานได ตองมีการ
ปรับปรุง-ซอมแซม จากการตรวจสอบการใชที่ดินในบริเวณพื้นที่สงน้ํา พบวาเปนพื้นที่การเกษตรประมาณ 730 ไร
แตเปนพื้นที่เกษตรฤดูฝน สวนในฤดูแลงไมสามารถทําการเกษตรเนื่องจากปญหาการขาดแคลนน้ํา นอกจากนี้ ยังมี
ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภคดวย
4.4.2.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

เนื่ องจากในพื้ น ที่ โครงการ ฤดู แล งจะไมมี น้ํา หรื อมี ก็จ ะมี นอ ยมาก ประกอบกั บอาคารหัว งาน
ไมใหญมากนัก ดังนั้น จึงสามารถกอสรางบนลําน้ําโดยไมจําเปนตองมีทางผันน้าํ และทํานบปดลอมพื้นที่กอสราง ในชวง
ฤดูแลงสามารถกอสราง River Outlet และตัวเขื่อนสูงในระดับหนึ่งที่เพียงพอสําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ําสวนเกิน
ดังนั้น ปริมาณน้ําทาที่ไหลผานพื้นที่กอสรางจึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก สําหรับพื้นที่ชลประทาน ซึ่งเปนพื้นที่ขนาด
เล็กเพียง 730 ไร และสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรฤดูฝน การปรับปรุงฝายและระบบสงน้ําสามารถดําเนินการในชวงฤดู
แลง ซึ่งจะไมมีผลกระทบใดๆ ตอการไหลของน้ําในลําน้ํา ดังนั้น ผลกระทบตอการชลประทานและระบายน้ําจึงเปน
ผลกระทบทางลบในระดับที่นอยที่สุด (-1)
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2.

ระยะดําเนินการ

เกษตรกรจะมีความมั่นคงในดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร และสามารถขยายพื้นที่การเกษตรทั้ง
ในฤดูฝนและฤดูแลงรวมเปนพื้นที่ทั้งสิ้น 730 ไร และ 120 ไร ตามลําดับ จากเดิมที่ทําการเกษตรไดเฉพาะในฤดูฝน
การมีน้ําใหกับการเกษตรตามความตองการของพืช จะทําใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทําใหเกษตรกร
มีรายไดตอครัวเรือนเพิ่ม มีคุณภาพชีวิตทีด่ ี และเพิ่มโอกาสทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือนใหมีมากขึ้น การจัดสรรน้ํา
เพื่อการเกษตรมีลําดับความสําคัญต่ํากวาการจัดสรรน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศลําน้ําและเพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้น
การเพิ่มพื้นที่เกษตรฤดูแลง จึงไมมีผลกระทบตอความตองการใชน้ําในภาคอื่นๆ
เมื่อมีความมั่นคงทางดานทรัพยากรน้ํา มีการใชพื้นที่เพื่อการเกษตรอยางยั่งยืนและตอเนื่อง ซึ่งจะมี
การพัฒนาระบบสงน้ําและระบบระบายน้ํา ดวยเหตุนี้ ผลกระทบตอการชลประทานและระบายน้ําจึงเปนผลกระทบ
ทางบวกในระดับปานกลาง (+3)

4.4.3

การใชน้ํา

4.4.3.1 กรณีไมมีโครงการ
จากรูปแบบการใชที่ดิน ในพื้นที่รับประโยชนของโครงการอางเก็บน้ํา แมเชียงราย จังหวัดลําปาง มีพื้น ที่
เกษตรประมาณ 730 ไร โดยเปนพื้นที่เกษตรน้ําฝน สําหรับฤดูแลงนั้น มีพื้นที่เกษตรนอยมาก หรือสามารถกลาวไดวา
ไมมีการทําเกษตรในฤดูแลงเลย เนื่องจากในปจจุบันไมมีแหลงเก็บกักน้ําสําหรับเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับการเกษตร
ตลอดทั้งป
ชุมชนในพื้นที่โครงการ ประกอบดวย หมูบานตางๆ ในเขตองคการบริหารสวนตํา บลนาโปง อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง ประสบปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภคในฤดูแลงอยางตอเนื่อง โดยปญหาการการขาดแคลนน้ํา
อุปโภค-บริโภคในฤดูแลงเปนปญหาสําคัญอีกปญหาหนึ่งของพื้นที่โครงการ ในป พ.ศ.2557 มีจํานวนประชากรรวม
ทั้งสิ้น 5,736 คน และมีความตองการใชน้ําประมาณ 8,600 ลบ.ม./เดือน
เนื่องจากน้ําทาในฤดูแลงในพื้นที่โครงการมีนอยมาก หรือสามารถกลาวไดวา น้ําในลําน้ําแหงขอดในฤดูแลง
ดังนั้น โดยธรรมชาติจึงไมมีน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศในลําน้ํา
4.4.3.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

เนื่องจากในพื้นที่โครงการ ฤดูแลงจะไมมีน้ําเลยหรือมีก็จะมีนอยมาก ประกอบกับอาคารหัวงานไมใหญ
มากนัก ดังนั้น จึงสามารถกอสรางบนลําน้ําโดยไมจําเปนตองมีทางผันน้ําและทํานบปดลอมพืน้ ที่กอสราง ในชวงฤดูแลง
สามารถกอสราง River Outlet และตัวเขื่อนสูงในระดับหนึ่งที่เพียงพอสําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ําสวนเกิน ดังนั้น
ปริมาณน้ําทาที่ไหลผานพื้น ที่กอสรา งจึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมากแตอาจมีความขุนและตะกอนจากกิจกรรมการ
กอสราง ผลกระทบดังกลาวเกิดขึ้นชั่วคราวในเฉพาะชวงฤดูฝนเทานั้น (ฤดูแลงไมมีน้ํา/น้ํานอยมาก) ดังนั้น ผลกระทบ
ตอการใชน้ําจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับที่นอยที่สุด (-1)
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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2.

ระยะดําเนินการ

การพัฒนาอา งเก็บน้ําแมเชียงราย ซึ่งมีปริมาณน้ําทาไหลเขา อางเก็บน้ํา เฉลี่ยปละประมาณ 0.58
ลาน ลบ.ม. ความจุ 0.75 ลาน ลบ.ม. จะทําใหมีเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ําแมเชียงรายใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามศักยภาพของทรัพยากรน้ํา ในพื้นที่ โดยอางเก็บน้ํา แมเชียงรายจะสามารถจัดสรรน้ําใหกับความ
ตองการใชน้ําตางๆ ไดอยางยั่งยืน ดังนี้
2.1

น้ําเพื่อรักษานิเวศลําน้ํา

จากเดิมที่ลําน้ํามีลักษณะแหงขอดในฤดูแลง ก็จะมีน้ําไหลตลอดปไมนอยกวา 0.008 ลบ.ม./
วินาที หรือประมาณ 0.25 ลาน ลบ.ม./ป การมีน้ําไหลในลําน้ําตลอดป จะเปน ปจจัยเอื้อสนับสนุนระบบนิเวศของ
ลําน้ําใหสมบูรณมากขึ้น อีกทั้งยังเปนการเพิ่มความชุมชื้นใหกับพื้นที่ปาไมในพื้นที่โครงการ
2.2

น้ําเพื่ออุปโภค-บริโภค

ชุมชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาโปง จะมีน้ําอุปโภค-บริโภคอยางยั่งยืน โดยมีการ
วางแผนใหอางเก็บน้ําสามารถรองรับความตองการใชน้ําของชุมชนดังกลาวถึงป พ.ศ.2577 (20 ป ขางหนา) ซึ่งคาดวา
จะมีประชากรประมาณ 6,151 คน เปนความตองการใชน้ําประมาณ 9,200 ลบ.ม./เดือน หรือประมาณ 0.11 ลาน
ลบ.ม./ป การมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางยั่งยืนและไมขาดแคลน จะเปนปจจัยสนับสนุนใหสุขอนามัยและคุณภาพชีวิต
ของชุมชนดีขึ้น
2.3

น้ําเพื่อการเกษตร

เกษตรกรจะมีความมั่นคงในดานทรัพยากรน้ําเพื่อการเกษตร จากเดิมที่ทําการเกษตรไดเพียง
ฤดูฝน (เกษตรน้ําฝน) เปนการเกษตรทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงรวมเปน พื้นที่ทั้งสิ้น 730 ไร และ 120 ไร ตามลําดับ
การมีน้ําใหกับการเกษตรตามความตองการของพืช จะทําใหผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให
เกษตรกรมีรายไดตอครัวเรือนเพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตดีขึ้น และเพิ่มโอกาสทางดานเศรษฐกิจของครัวเรือนใหมีมากขึ้น
การพัฒนาโครงการจะทําใหมีการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยา งมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของ
ทรัพ ยากรน้ํ า มีการจัด สรรน้ํา ใหกั บความตองการใชน้ํา ในดา นตา งๆ อาทิ ดา นนิเวศลํา น้ํ า อุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร เปนการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําอยางยั่งยืน ดังนั้น ผลกระทบตอการใชน้ําจึงเปนผลกระทบทางบวก
ในระดับปานกลาง (+3)

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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4.4.4

สภาพน้ําทวมและการบรรเทาน้ําทวม

4.4.4.1 กรณีไมมีโครงการ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของหวยแมเชียงรายมีความลาดชันสูง ดังนั้น ปญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุมน้ําจึงเปน
รูปแบบน้ําหลากไมใชน้ําทวมขัง โดยภายใน 1-2 ชั่วโมง สภาพน้ําหลากก็จะกลับคืนสูปกติ จากสภาพอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ไมกอใหเกิดความเสียหายที่รุนแรง และเกิดในชวงระยะเวลาที่สั้นมาก ดังนั้น อุทกภัยจึงไมใชปญหาที่สําคัญของพื้นที่
เมื่อเปรียบเทียบกับปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภค-บริโภคและการเกษตร
4.4.4.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

เนื่องจากในพื้นที่โครงการ ฤดูแลงจะไมมีน้ําเลยหรือมีก็จะมีนอยมาก ประกอบกับอาคารหัวงานไมใหญ
มากนัก ดังนั้น จึงสามารถกอสรางบนลําน้ําโดยไมจําเปนตองมีทางผันน้ําและทํานบปดลอมพืน้ ที่กอสราง ในชวงฤดูแลง
สามารถกอสราง River Outlet และตัวเขื่อนสูงในระดับหนึ่งที่เพียงพอสําหรับระบายน้ําและเก็บกักน้ําสวนเกิน ดังนั้น
ปริมาณน้ําทาที่ไหลผานพื้นที่กอสรางจึงมีการเปลี่ยนแปลงนอยมาก หากมีผลกระทบก็เปนผลกระทบชั่วคราวที่เกิดขึ้น
ในระยะสั้น ประกอบกับปญหาอุทกภัยไมใชปญหาสําคัญของพื้นที่ ดังนั้น ผลกระทบตอสภาพน้ําทวมและการบรรเทา
น้ําทวมจึงเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

บริเวณพื้นที่โครงการ อางเก็บน้ําสามารถลดยอดน้ําหลากไดเพียงเล็กนอย เนื่องจากตองจํากัดระดับ
Flood Surcharge ใหต่ํากวาทางหลวงหมายเลข 106 โดยที่คาบการเกิดซ้ํา 100 ป ซึ่งใชในการออกแบบอาคาร
ระบายน้ําลนนั้น มียอดน้ําหลากลดลงจาก 4.16 ลบ.ม./วินาที เหลือ 3.66 ลบ.ม./วินาที หรือประมาณ 12% สําหรับ
บริเวณ ณ จุดออกลุมน้ํา สัดสวนในการลดยอดน้ําหลากไมแตกตางจากบริเวณพื้นที่โครงการมากนัก เนื่องจากอางเก็บน้ํามี
พื้นที่ควบคุมมากถึง 83% ของพื้นที่ลุมน้ําทั้งหมด โดยมียอดน้ําหลาก (คาบการเกิดซ้ํา 100 ป) ลดลงจาก 4.46 ลบ.ม./
วินาที เปน 4.11 ลบ.ม./วินาที หรือมียอดน้ําหลากลดลง 7.85% นอกจากนี้ปญหาอุทกภัยไมใชปญหาสําคัญของพื้นที่
ดังนั้น ผลกระทบตอสภาพน้ําทวมและการบรรเทาน้ําทวมจึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับนอยที่สุด (+1)

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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4.4.5

การคมนาคมขนสง

4.4.5.1 กรณีไมมีโครงการ
ในกรณีที่ไมมีการพัฒนาโครงการ ไดมีการคาดการณปริมาณการจราจรในอนาคตชวงป 59-68 ซึ่งจะ
ครอบคลุมชวงการกอสรางโครงการ และชวงเปดดําเนินการของโครงการ แตเนื่องจากสถิติปริมาณการจราจรบนถนน
สาย 1 และสาย 106 ที่ไมส ามารถคาดการณปริมาณการจราจรในปอนาคตไดแมนยํา เนื่องจากขอมูล มีนอย และ
ขอมูลมีการแกวง ดังนั้นในการคาดการณปริมาณการจราจรในปอนาคต ไดพิจารณาเลือกใชอัตราการเพิ่มรอยละ 4.30
ซึ่งเปนอัตราการเพิ่มเฉลี่ยของปริมาณการจราจรที่ไดจากการสํารวจขอมูลจราจรของโครงขายการคมนาคมในบริเวณ
โดยรอบที่ตั้งโครงการของกรมทางหลวง (กรมทางหลวง, 2560) ซึ่งจะไดขอมูลปริมาณการจราจรในอนาคตของถนน
สาย 1 และสาย 106 ดังแสดงในตารางที่ 4.4.5.1-1 และจากคา V/C พบวามีคาอยูในชวง 0.06-0.22 ซึ่งแสดงวา
ปริมาณการจราจรมีความคลองตัวสูงไมแตกตางจากในปจจุบัน
4.4.5.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

กิจกรรมการกอสรางโครงการจะกอใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอปริมาณการจราจร กลาวคือ การ
เพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรบนถนนสายหลักที่เปนเสนทางลําเลียงวัสดุและอุปกรณการกอสรางของโครงการจาก
แหลงวัสดุเขาสูพื้นที่โครงการ และการขนไมออกจากบริเวณหนางาน ในกรณีที่ใชรถบรรทุก 10 ลอ ซึ่งสามารถบรรทุก
ได 25 ตัน และพิจารณาเวลาทํางาน 8 ชม./วัน คิดเปนปริมาณการจราจรเฉลี่ยประมาณ 10 เที่ยว/วัน โดยรถบรรทุก
10 ลอ PCE = 1.7 ดังนั้นในระยะกอสรางจะมีปริมาณการจราจรสืบเนื่องมาจากโครงการ 34 PCU/ชม. ซึ่งเมื่อนํา
ปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นไปรวมกับปริมาณการจราจรที่คาดการณในอนาคตในตารางที่ 4.4.5.1-1 จะพบวาปริมาณ
การจราจรที่เพิ่มขึ้นจะไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพการจราจรแตอยางใด โดยยังคงมีความคลองตัวสูงและถนนยัง
สามารถรองรับปริมาณการจราจรไดอีกมาก อยางไรก็ตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจรอาจกอใหเกิดผลกระทบ
ดานฝุนละออง ควัน และอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น จึงไดมีการเสนอแนะมาตรการปองกันและลดผลกระทบดังกลาวไวใน
บทที่ 5 นอกจากนี้พื้นที่หัวงานอยูหางจากหมูบานและเสนทางขนสงจะไมผา นเขามาในหมูบาน ดังนั้น การกอสรา ง
โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

เนื่องจากเสนทางเขาสูบริเวณพื้นที่โครงการจะใชรวมกับเสนทางลําเลียงผลิตผลทางการเกษตรออก
สูตลาดที่คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้น แตเนื่องจากการจราจรบนถนนสาย 1 และ 106 มีปริมาณต่ํา (คา V/C อยูในชวง 0.060.20) ดังนั้น ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นยังอยูในขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรของถนน ผลกระทบ
ดานการคมนาคมขนสงในระยะดําเนินการจะเปนผลกระทบทางลบในระดับนอยที่สุด (-1)

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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2557
13,385.20
838.79
0.07

2557
22,790.50
1,382.34
0.12

2557
14,012.55
546.12
0.14

หมายเลข1 @ กม. 589+255 แมเชียงรายบน-ดอนไชย
ป
2556
คา AADT ในหนวย PCU/วัน
14,420.40
คา PCU/ชั่วโมงสูงสุด , V
899.55
V/C
0.07

หมายเลข1 @ กม. 617+095 ดอนไชย -สบปราบ
ป
2556
คา AADT ในหนวย PCU/วัน
21,960.05
คา PCU/ชั่วโมงสูงสุด , V
1,335.01
V/C
0.11

หมายเลข106 @ กม. 1+500ดอนไชย -หวยหญาไทร
ป
2556
คา AADT ในหนวย PCU/วัน
14,012.55
คา PCU/ชั่วโมงสูงสุด , V
875.65
V/C
0.22
ปฐาน
2558
3,637.25
246.88
0.06

ปฐาน
2558
22,400.50
1,360.13
0.11

ปฐาน
2558
25,635.95
1,543.76
0.13

1
2559
3,793.65
257.50
0.06

1
2559
23,363.72
1,418.61
0.12

1
2559
26,738.30
1,610.14
0.13

2
2560
3,956.78
268.57
0.07

2
2560
24,368.36
1,479.61
0.12

2
2560
27,888.04
1,679.38
0.14

3
2561
4,126.92
280.12
0.07

3
2561
25,416.20
1,543.24
0.13

3
2561
29,087.23
1,751.59
0.15

ตารางที่ 4.4.5.1-1 : การคาดการณปริมาณการจราจรบนโครงขายทางหลวงในพื้นที่ตั้งโครงการ

4
2562
4,304.38
292.16
0.07

4
2562
26,509.10
1,609.60
0.13

4
2562
30,337.98
1,826.91
0.15

5
2563
4,489.47
304.73
0.08

5
2563
27,648.99
1,678.81
0.14

5
2563
31,642.51
1,905.47
0.16

6
2564
4,682.51
317.83
0.08

6
2564
28,837.90
1,751.00
0.15

6
2564
33,003.14
1,987.40
0.17

7
2565
4,883.86
331.50
0.08

7
2565
30,077.92
1,826.29
0.15

7
2565
34,422.28
2,072.86
0.17

8
2566
5,093.87
345.75
0.09

8
2566
31,371.28
1,904.82
0.16

8
2566
35,902.43
2,161.99
0.18

9
2567
5,312.90
360.62
0.09

9
2567
32,720.24
1,986.73
0.17

9
2567
37,446.24
2,254.96
0.19

10
2568
5,541.36
376.13
0.09

10
2568
34,127.21
2,072.16
0.17

10
2568
39,056.43
2,351.92
0.20

อนึ่ง พื้นที่หัวงานและอางเก็บน้าํ ตั้งอยูในเขตปาสงวนแหงชาติปาแมอาบ การมีถนนเขาพืน้ ที่หัวงานจะทําใหราษฎรเขา
สูพื้นที่อางเก็บน้ําไดสะดวก ซึ่งจะเอื้อใหราษฎรเขาไปหาของปามากขึ้น และอาจจะชักนําใหเกิดปญหาการลักลอบลา
สัตวและตัดไมได แตอยางไรก็ตามทางหลวงสาย 106 เปนเสนทางที่ตัดผานปาสงวนฯ อยูแลว ดังนั้นจึงจําเปนที่จะตอง
มีการประชาสัมพันธใหประชาชน นักเรียน และนักศึกษา มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะปาไม
และสัตวปา

4.4.6

การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

4.4.6.1 กรณีไมมีโครงการ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง ในชวงป พ.ศ. 2555 - 2557 พบวาไมมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก โดยมีเกษตรกรจํานวน 2,226-2,263 ราย พื้นที่รวม 994.06 - 996.46 ไร และผลผลิตรวมอยูในชวง 187-199
ตันตอป สัตวน้ําที่เลี้ยงสวนใหญ ไดแก ปลานิล (Oreochromis niloticus) และปลาดุก (Clarias sp.)
การประมงสวนใหญจะเปนชวงเวลาสั้นๆ ระหวางปลายฤดูแลงถึงตนฤดูฝนในบริเวณตนน้ํา และสัตวน้ําที่
จับไดจะนํามาใชบริโภคในครัวเรือน ไมใชเพื่อขายเปนอาชีพ
4.4.6.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

การกอสรางจะไมมีผลกระทบตอการประมงโดยตรงเนื่องจากแหลงน้ําในพืน้ ที่โครงการเปนแหลง
น้ําที่มีความอุดมสมบูรณในบริเวณตนน้ําและความอุดมสมบูรณจะลดลงในบริเวณทายน้ํา เนื่องจากน้ํามีความขุนสูง
ในชวงฤดูน้ํา หลาก โดยสวนใหญจ ะมีการทํา ประมงในช วงสั้น ๆ ระหวา งปลายฤดูแลงถึงตน ฤดูฝ น อยา งไรก็ตาม
ผลกระทบจากการกอสรา งอางเก็บน้ํา อาจเกิดผลกระทบกับลูกปลาวัยออนเนื่องจากความขุนของน้ํา ที่สูงขึ้น จาก
ตะกอนดินที่เกิดจากระยะกอสราง ซึ่งสามารถลดผลกระทบดังกลาวไดจากการควบคุมขั้นตอนการกอสราง ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบทางลบระดับนอยที่สุด (-1)
2.

ระยะดําเนินการ

การดําเนินโครงการจะเปนผลดีตอการประมง เนื่องจากมีแหลงน้ําเพิ่มมากขึ้นและมีน้ําตลอดทั้ง
ป ซึ่งจะเปนที่อยูอาศัยและแพรพันธุของสัตวน้ํา โดยเฉพาะปลาที่จะพบในพื้นที่โครงการจะเปนพันธุปลาที่อาศัยอยูใน
แหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ํา ไหล ดังนั้นพื้นที่อางเก็บน้ํา ที่ระดับน้ําสูงสุด 67 ไร และพื้นที่ชลประทาน 730 ไร จะเอื้อ
ประโยชนตอทรัพยากรประมง โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณอางเก็บน้ําที่มีการกักเก็บน้ําตามธรรมชาติจะไดผลผลิตสัตวน้ํา
เฉลี่ย 15 กิโลกรัมตอไร ตามความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติของอางเก็บน้ําในประเทศไทย และจะมีผลผลิตสัตวน้ํา
เฉลี่ยสูงมากขึ้นถามีการปลอยพันธุปลาโดยเฉพาะอยางยิ่งชนิดพันธุปลาที่เปนพันธุทองถิ่น รวมไปถึงควบคุมการทํา
ประมงอยางถูกกฎหมาย ซึ่งเปนผลกระทบทางบวกระดับนอย (+2)
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4.4.7

การใชประโยชนที่ดิน

4.4.7.1 กรณีไมมีโครงการ
พื้นที่โครงการทั้งหมด แบงพื้นที่ออกเปน 4 สวนไดแก พื้นที่อางเก็บน้ํา พื้นที่หัวงาน พื้นที่ถนน และพื้นที่รับ
ประโยชน มีเนื้อที่ประมาณ 67 ไร 33 ไร 3 ไร และ 1,492 ไร ตามลําดับ สภาพการใชประโยชนที่ดินในแตละพื้นที่ ซึ่ง
ไดจากการวิเคราะหภาพถายดาวเทียม Google Earth ป พ.ศ. 2559 และการสํารวจภาคสนาม เดือนธันวาคม พ.ศ.
2559 มีรายละเอียดดังนี้
1.

พื้นที่อางเก็บน้ํา มีพื้นที่ประมาณ 67 ไร การใชประโยชนที่ดินเปนปาไม

2.

พื้นที่หัวงาน มีพื้นที่ประมาณ 33 ไร การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ปาไม

3.

พื้นที่ถนน มีพื้นที่ประมาณ 3 ไร การใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่ปาไม

4. พื้น ที่รับประโยชน มีพื้น ที่ประมาณ 1,492 ไร การใชประโยชนที่ดิน หลักที่พ บมากสุด คือพื้น ที่
เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ 730 ไร คิดเปนรอยละ 48.93 ของพื้นที่ทั้งหมด สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว มีพื้นที่ 650 ไร
สวนการใชประโยชนที่ดินหลักที่พบรองลงมา ไดแก พื้นที่ปาไม (ปาไมรอสภาพฟนฟูและปาไมสมบูรณ) 535 ไร พื้นที่
เบ็ดเตล็ด 116 ไร และพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง 111 ไร
ในกรณีไมมีโครงการพัฒนาแหลงน้ํา พื้นที่การเกษตรที่อยูในพื้นที่รับประโยชนจะยังคงมีระบบการปลูกพืช
ในระบบเกษตรอาศัยน้ําฝน ในที่ลุมจะมีการปลูกขาว และมีความเสี่ยงตอฝนทิ้งชวง ในปที่ขาดแคลนน้ําเกษตรกรไม
สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได สําหรับการปลูกพืชในฤดูแลงไมสามารถดําเนินการไดเนื่องจากมีน้ําไมเพียงพอ
4.4.7.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

พื้นที่อางเก็บน้ําและหัวงาน เปนพื้นที่กอสราง อาจมีการขุด ตัก เปดหนาดิน หรือกิจกรรมตางๆ ที่
เกี่ยวกับการสรางอางเก็บน้ํา ทําใหสูญเสียการใชประโยชนที่ดินเดิม (ปจจุบัน) ไปอยางถาวร ดังนี้
1.1 พื้นที่อางเก็บน้ํา เปนพื้นที่เก็บน้ํามีเนื้อที่รวมประมาณ 67 ไร ซึ่งก็จะเปนพื้นที่น้ําทวมที่เปน
ผลจากการเก็บกักน้ําไว ฉะนั้นการใชประโยชนที่ดินปจจุบันจะสูญเสีย และถูกเปลี่ยนไปเปนพื้นที่อางเก็บน้ํา การใช
ประโยชนที่ดินที่จะสูญเสียไป ไดแก พื้นที่ปาไม มีเนื้อที่ประมาณ 67 ไร
1.2 พื้นที่หัวงาน มีเนื้อที่รวม 33 ไร เปนพื้นที่ใชสรางตัวอาคารที่ถาวร ทําใหการใชที่ดินปจจุบัน
ซึ่งเปนพื้นที่ปาไมทั้งหมดไมสามารถใชประโยชนไดตอไป
1.3 พื้นที่ถนน มีพื้นที่รวม 3 ไร เปนพื้นที่ถนนกวาง 3-6 เมตร และมีการกันเขตทางกวาง 17-20
เมตร ตลอดแนว 240 เมตร ทําใหการใชที่ดินในปจจุบันซึ่งเปนพื้นที่ปาไมทั้งหมดไมสามารถใชประโยชนไดตอไป

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
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1.4

พื้นที่รับประโยชน
ไมมีผลกระทบดานการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ชลประทานในชวงระยะกอสราง

การสูญเสียการใชประโยชนที่ดินซึ่งปจจุบันเปนปาไมไปเปนพื้นที่หัวงานอางเก็บน้ํา และถนน
3 ไร รวม 103 ไร ไปอยางถาวร ดังนั้นการกอสรางโครงการกอใหเกิดผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
2.

ระยะดําเนินการ

หลังจากมีโครงการแลว จะมีการใชประโยชนที่ดินเต็มศักยภาพ เกษตรกรสามารถใชพื้นที่การเกษตร
ไดตลอดป มีการจัดระบบการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวที่เหมาะสมและสอดคลองกับคุณสมบัติดิน สอดคลองกับการตลาด
นอกจากนี้การปลูกขาวในชวงฤดูฝนซึ่งตามปกติในบางพื้นที่อาจไดรับความเสียหายจากอุทกภัย แตภายหลังจากมีการ
พัฒนาโครงการ ความเสียหายจากอุทกภัยจะลดนอยลงโดยเฉพาะในบริเวณที่ราบลุม เนื่องจากมีระบบควบคุมการ
ระบายน้ํา ที่ดีขึ้น รวมทั้งหลังฤดูกาลทํา นา เกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืช อายุสั้น ที่ส อดคลองกับชนิดดิน สภาพ
แรงงาน ความถนัด เชน ผักตางๆ ถั่วลิสง ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน เมื่อมีการใชประโยชนที่ดินอยางเต็มศักยภาพ
จะสามารถลดการโยกยายแรงงานในทองถิ่นไปสูแหลงอื่นๆ หรือภาคการผลิตสาขาอื่นๆ ซึ่งเปนผลตอเนื่องถึงการ
ฟนฟูสภาพเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่เหลานี้ดวย นอกจากนี้เมื่อมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป ยอมทําให
ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป สงผลไปถึงรายไดและความเปนอยูของราษฎร
ในพื้นที่โครงการที่ดีขึ้น ดังนั้น ผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดินจึงเปนผลกระทบทางบวกระดับปานกลาง (+3)

4.4.8

แหลงแร/เหมืองแร

4.4.8.1 กรณีที่ไมมีโครงการ
ปจจุบันไมมีการทําเหมืองแรในบริเวณพื้นที่โครงการ อีกทั้งยังไมมีแนวโนมที่ภาคเอกชนตองการเขามาขอใช
พื้นที่เพื่อการทําเหมืองแร
4.4.8.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง
ไมมีผลกระทบตอการทําเหมืองแร (0) เนื่องจากบริเวณหัวงานและอางเก็บน้ําไมมีศักยภาพแหลงแร

2.

ระยะดําเนินการ

ไมมีผ ลกระทบต อการทํ า เหมือ งแร (0) เนื่ องจากในพื้น ที่รั บประโยชนของโครงการอา งเก็บน้ํ า
แมเชียงรายไมมีประทานบัตรเหมืองแร

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
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4.4.9

วัสดุในการกอสราง

4.4.9.1 กรณีไมมีโครงการ
ชั้นดินในบริเวณพื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ําสวนใหญเปนกรวดขนาดเล็ก-ขนาดใหญ (gravel to boulder
size) และดินทรายแปงกลุม silty gravel และ silty sand มีความหนา 1-2 เมตร สวนหินฐานรากเปนหินตะกอน
ภูเขาไฟ และในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการมีโรงโมหินเอกชน 3 แหง อยูในรัศมี 20-115 กม. และทาทรายเอกชน 3
แหง อยูในรัศมี 85-123 กม.
4.4.9.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

แหลง วั ส ดุ ก อสร า งประกอบด วย ดิ น หิ น และทราย แหล งวั ส ดุ ดิ น สํ า หรั บ องค ประกอบที่เ ป น
Random Zone สามารถหาไดจากบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ําในปริมาณ 225,000 ลบ.ม. เปนปริมาณที่ไมเพียงพอตอ
ความตองการซึ่งมีปริมาณประมาณ 430,000 ลบ.ม. ดังนั้น จึงตองหาแหลงดินเพิ่มเติมจากนอกพื้นที่อางเก็บน้ํา เชน
บอยืมดินเอกชน หรือจัดซื้อที่ดินเพื่อเปดเปนบอยืมดิน ในสวนของวัสดุดินทึบน้ํา (140,000 ลบ.ม.) วัสดุหินและทราย
จะตองหาจากแหลงวัสดุเอกชนนอกพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงคาดวาไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตอทรัพยากร
สิ่งแวดลอม (0)
2.

ระยะดําเนินการ
แหลงวัสดุกอสรางไมไดรับผลกระทบใดๆ จากโครงการ (0)

4.4.10 การอุตสาหกรรม
4.4.10.1 กรณีไมมีโครงการ
อุตสาหกรรมในพื้น ที่โครงการ สวนใหญเปนอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดเล็ก เชน สีขา ว แตเนื่องจาก
แนวโนมปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง ซึ่งจะสงผลใหพืชผลทางการเกษตรไมเพียงพอสําหรับรองรับการขยายตัว
ของอุตสาหกรรม
4.4.10.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

กิจกรรมการกอสรางอางเก็บน้ําและองคประกอบตางๆ ของอางเก็บน้ําแมเชียงรายไมสงผลกระทบ
ตอการอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียง (0)
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2.

ระยะดําเนินการ

การพัฒนาโครงการคาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบทางบวกตอการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่
โครงการ จากผลของการทํา เกษตรที่เขมขน ขึ้นและไดผลผลิตในปริมาณที่สูงขึ้น ทํา ใหวัตถุดิบของโรงงานมีความ
แนนอนยิ่งขึ้น จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการลงทุนดานอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
ในพื้นที่โครงการ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและออม ดังนี้
(1) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในพื้นที่โครงการจะเปนการสรางงานและรายไดในทองถิ่น และ
ชวยลดปญหาการอพยพยายถิ่นฐานของแรงงานในทองถิ่น
(2) การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกอใหเกิดผลดีโดยตรงตอเกษตรกรในพื้นที่โครงการ เนื่องจาก
เปนการสนับสนุนตลาดของผลผลิตทางการเกษตร เกษตรกรสามารถขายผลผลิตใหแกโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรง
ชวยลดคาใชจายในการขนสง
อยางไรก็ตามเนื่องจากในบริเวณพื้นที่โครงการมีการประกอบการอุตสาหกรรมนอย ผลกระทบ
ทางบวกที่เกิดขึ้นคาดวาจะอยูในระดับนอยที่สุด (+1)

4.4.11 การจัดการลุมน้ํา
4.4.11.1 กรณีไมมีโครงการ
ที่ตั้ ง โครงการอ า งเก็ บ น้ํ า แม เชี ย งรายมี พื้ น ที่ รั บ น้ํา 7.90 ตารางกิ โ ลเมตร หรื อคิ ด เป น พื้ น ที่ ป ระมาณ
4,937.50 ไร บริเวณหัวงานเขื่อน อางเก็บน้ําและถนนไมมีพื้นที่สวนใดอยูในบริเวณพื้นที่ตนน้ําหรือพื้นที่ชั้นคุณภาพลุม
น้ําชั้นที่ 1 และ 2 โดยมีพื้นที่รวมอยูในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 จํานวน 47.64 ไร (รอยละ 46.22) และพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4 จํานวน 55.44 ไร (รอยละ 53.78)
พื้นที่รับประโยชน ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 1,492.18 ไร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3, 4 และ 5 เปนพื้นที่
0.28, 150.68 และ 1,341.22 ไร ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 0.02, 10.10 และ 89.88 ของพื้นที่รับประโยชนทั้งหมด
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการใชประโยชนที่ดินตามการจัดการชั้นคุณภาพลุมน้ํา พบวาพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 นั้น
สามารถใชพื้น ที่เพื่อกิจ กรรมปาไม เหมืองแร กสิกรรม และกิจ กรรมอื่น ๆ ได แตตองมีการควบคุมวิธีปฏิบัติอยา ง
เขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษดินและน้ํา สวนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4 นั้นสามารถใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมได
แตตองเปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกินรอยละ 25 และตองมีการวางแผนใชที่ดินตามมาตรการอนุรักษดินและน้ํา
โดยบริเวณที่มีความลาดชันรอยละ 18-25 และดินลึกนอยกวา 50 เซนติเมตรควรใชพื้นที่เปนพื้นที่ปาไมและไมผล โดย
มีการวางแผนการใชที่ดินตามมาตรการอนุรักษดินและน้ํา สวนบริเวณที่มีความลาดชันรอยละ 6-18 ควรใชพื้นที่ในการ
เพาะปลูกพืชไรนา โดยมาตรการอนุรักษดินและน้ํา ดังแสดงรายละเอียดขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
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4.4.11.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

1.1 บริเ วณหัวงานเขื่อ น อางเก็บน้ําและถนน: ในระยะกอสรา งโครงการ จะมีกิจ กรรมการ
กอสรางที่สงผลกระทบตอพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3 และ 4 บริเวณหัวงานเขื่อน อางเก็บน้ํา และถนน จํานวน
47.64 ไร และ 55.44 ไร ตามลําดับ โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นจะเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งปกคลุมดินจากพื้นที่ปาเต็ง
รังไปเปนพื้นที่สิ่งปลูกสราง พื้นที่น้ํา และถนน ซึ่งเปนการรบกวนดินและกอใหเกิดการชะลางพังทลายของดินเพิ่มมากขึ้น
ในพื้นที่ลุมน้ํา จึงมีผลกระทบทางลบในระดับนอย (-2)
1.2 พื้นที่รับประโยชน : สํา หรับในพื้นที่รับประโยชน มีพื้นที่ทั้งหมด 1,492.18 ไร อยูในชั้น
คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3, 4 และ 5 เปนพื้นที่ 0.28, 150.68 และ 1,341.22 ไร ตามลําดับ โดยในระยะกอสรา งจะมี
กิจกรรมการขุดและการเปดหนาดินคอนขางนอย ซึ่งกิจกรรมดังกลาวคาดวาจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอระบบ
ลุมน้ําในระดับนอยที่สุด (-1)
อยางไรก็ตามผลกระทบดานการชะลางพังทลายของดินในระยะกอสรางของโครงการเปนผลกระทบที่
เกิดขึ้นเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ในระหวางการกอสรางเทานั้น รวมทั้งโครงการไดมีการจัดเตรียมมาตรการลดผลกระทบ
ดานการชะลางพังทลายของดินในระยะกอสราง ซึ่งจะชวยลดปริมาณการชะลางพังทลายของดินบริเวณพื้นที่กอสราง
ใหอยูในระดับที่ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ ได
2.

ระยะดําเนินการ

โครงการจะมีการกักเก็บน้ําในอางเก็บน้ําและสงน้ําใหกับพื้นที่รับประโยชน ซึ่งเปนการชวยควบคุม
ปริมาณและการไหลของน้ําทางดานทายน้ําใหมีความสม่ําเสมอและสอดคลองกับความตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตางๆ
ในทุกชวงฤดูกาลไดมากขึ้น ดังนั้นจึงเปนผลบวกในระดับนอยตอการบริหารจัดการลุมน้ํา (+2)

4.5

คุณคาตอคุณภาพชีวิต

4.5.1

สภาพเศรษฐกิจสังคม

4.5.1.1 กรณีไมมีโครงการ
จาการสํารวจภาคสนามในระดับครัวเรือนในพื้นที่โครงการ สวนใหญตั้งถิ่นฐานอยูในพื้นที่มานาน ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก พืชเศรษฐกิจสําคัญไดแก ขาว และขาวโพดเลี้ยงสัตว ผลผลิตเฉลี่ย 580 กก./ไร และ 620
กก./ไร ตามลํา ดับ และไดรั บผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 6,740.74 บาท/ครัวเรือน และ 4,390.40 บาท/ครัวเรือ น
ตามลําดับ ปญหาในการประกอบอาชีพในปจจุบันที่ประสบคือ ไมมีน้ําเพาะปลูกในฤดูแลง และราคาผลผลิตตกต่ํา
และอยูในระดับความรุนแรงพอสมควร ในอนาคตหากไมมีการพัฒนาโครงการในอนาคต เกษตรกรในพื้นที่ยังคง
ประสบปญหาทางการผลิตและขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร รวมทั้งน้ําอุปโภค-บริโภค
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4.5.1.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

ในชวงการกอสรางจะมีการจางงานและมีแรงงานขางนอกเขามาในตําบลเถินบุรีและตําบลนาโปง
เขา มาทํ า งานมากขึ้น เกิดความตองการสิน ค า /บริก ารในชุ มชนมากขึ้น ช วยกระตุ น เศรษฐกิจ ชุม ชน กระแสเงิ น
หมุนเวียนมากขึ้น อยา งไรก็ตาม เมื่อมีแรงงานภายนอกเขามาในพื้นที่ อาจเกิดปญหาดานสังคมภายในชุมชนขึ้นได
ดังนั้น ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม จึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับนอย (+2)
2.

ระยะดําเนินการ

หลังจากโครงการกอสรางแลวเสร็จ สามารถบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร และน้ํา
อุปโภค-บริโภค ซึ่งจากการสัมภาษณครัวเรือนในพื้นที่ พบวา สวนใหญมีความคิดเห็นในทางบวกที่จะใหมีการพัฒนา
โครงการในอนาคต และมีความตองการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ เพื่อบริหารจัดการน้ํารวมกับกรมชลประทานใหมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ-สังคม จึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+3)

4.5.2

การชดเชยที่ดินและทรัพยสิน

4.5.2.1 กรณีไมมีโครงการ
หัวงานและอางเก็บน้ําของโครงการตั้งอยูที่หมู 3 บานปากกอง ตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มี
พื้นที่อางเก็บน้ําประมาณ 67 ไร พื้นที่หัวงาน 33 ไร และพื้นที่ถนนเขาหัวงาน 3 ไร รวมเปนพื้นที่ 103 ไร ที่จะตอง
สงวนไวสําหรับกอสรางโครงการ โดยในบริเวณพื้นที่ดังกลาวมีแปลงที่ดินของประชาชน 2 แปลง
พื้นที่อางเก็บน้ํา 1 แปลง ซึ่งมีหนังสือรับรองการทําประโยชน (น.ส.3ก เลขที่ 3365) จํานวนเนื้อที่ 5 ไร
2 งาน 30 ตารางวา ที่ดินไมมีการใชประโยชนและมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม
พื้นที่หัวงาน
1 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 45619) จํานวนเนื้อที่ 2 ไร 1 งาน 16 ตารางวา (2.29 ไร)
แปลงที่ดินดังกลาวอยูในเขตพื้นที่หัวงาน 1.64 ไร (72% ของแปลงที่ดิน) ในปจจุบันแปลงที่ดินไมมีการใชประโยชน
และมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม
4.5.2.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอนกอสราง

เนื่องจากโครงการอางเก็บน้ําแมเชียงราย เปนโครงการที่ประชาชนในเขตตําบลนาโปง อําเภอเถิน
จังหวัดลําปาง มีความตองการเปนอยางมากและไดเสนอใหรัฐบาลดําเนินการตั้งแตป พ.ศ.2537 เพื่อบรรเทาปญหาการ
ขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค และน้ําเพื่อการเกษตร ดังนั้น เพื่อสนับสนุนใหมีการพัฒนาโครงการไดอยางเปนรูปธรรม
กลุมผูใชน้ําในเขตตําบลนาโปง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จึงไดรวบรวมเงินและประสานกับเจาของที่ดินดังกลาวเพื่อจาย
คาชดเชย ซึ่งเจาของที่ดินไดยินยอมเนื่องจากเห็นตอประโยชนสวนรวม ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (0)
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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2.

ระยะกอสราง
ไมมีผลกระทบ (0)

3.

ระยะดําเนินการ
ไมมีผลกระทบ (0)

4.5.3

การสาธารณสุข

4.5.3.1 กรณีไมมีโครงการ
1. สถิติชีพ: จากขอมูลสถิติชีพของตําบลนาโปง ในป 2558 พบวา มีอัตราการเกิดต่ํากวาอัตราการตาย
สงผลใหอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่ลดลง
2. สถานะทางสุขภาพ: สาเหตุการปวยของประชากรในพื้นที่โครงการ ไดแก อาการปวดกลา มเนื้อ
ความดันโลหิตสูง ไขหวัด โรค/ภาวะไตวาย และโรคไขมันในกระแสเลือด สวนสาเหตุการตาย ไดแก โรคมะเร็ง โรค
ปอดอุดตันเรื้อรัง ไตวาย โรคความดันโลหิตสูง และอุบัติเหตุตกจากที่สูง โดยโรคมะเร็ง โรคปอดอุดตันเรื้อรัง และโรค
ความดัน โลหิตสูงมีแนวโนมเพิ่มขึ้น สวนการเจ็บปวยดวยโรคที่เฝา ระวังทางระบาดวิทยา ไดแก โรคอุจ จาระรวง
เฉียบพลัน โรคตาแดง โรคไขเลือดออก และไขไมทราบสาเหตุ ทั้งนี้จากการสุมตรวจการติดเชื้อหนอนพยาธิในปลาและ
หอยซึ่งเปนพาหะ พบพยาธิตัวกลมในปลาบูทราย และพบพยาธิใบไมระยะสปอรโรซีสตในหอยเชอรี่ และประชาชน
สวนใหญไมไดมีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารสุกๆดิบๆ เปนประจํา และมีพฤติกรรมในการปองกันโรคและการแพร
โรคหนอนพยาธิ ดังนั้นจึงไมพบขอมูลการปวยดวยโรคติดเชื้อและปรสิตจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และไม
พบการติดเชื้อหนอนพยาธิในอุจจาระที่ไดมีการสุมตรวจ สวนการปวยดวยโรคที่มียุงเปนพาหะ พบวามีการปวยดวย
โรคไขเลือดออกในชวงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน และจากการสุมสํารวจยุงในพื้นที่โครงการพบยุงรําคาญซึ่งเปน
พาหะของโรคไขสมองอักเสบ และยุงลายซึ่งเปนพาหะของโรคไขเลือดออก นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดลําปางยังพบวามี
ผูปวยดวยโรคติดตอทางเพศสัมพันธซึ่งเปนโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาของจังหวัดดวย ทั้งนี้จากการสุมตรวจ
เลือ ดของประชาชนและเกษตรกรในพื้ น ที่ โครงการ พบวา ทั้ง ประชากรและเกษตรกรสว นใหญอ ยูใ นภาวะปกติ
รองลงมาอยูในภาวะปลอดภัย และภาวะเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชกลุมออรแกนโนฟอสเฟต
3. ภาวะโภชนาการ อนามัยแมเ ด็ก การสงเสริมภู มิคุมกัน โรค และการวางแผนครอบครั ว: ภาวะ
โภชนาการของประชากรในพื้นที่โครงการทั้งในกลุมของเด็กกอนวัยเรียน (อายุ 0-6 ป) เด็กวัยเรียน (อายุ 6-18 ป)
และประชากรที่มีอายุมากกวา 15 ป สวนใหญมีภาวะโภชนาการอยูในเกณฑปกติและสมสวน สําหรับดานอนามัยแม
และเด็ก พบวา การฝากครรภ การดูแลหญิงตั้งครรภและหญิงหลังคลอด น้ําหนักทารก พัฒนาการของเด็ก และการกิน
นมแมผานตามเกณฑเปาหมาย แตพบภาวะเริ่มอวนและอวนของเด็กวัยเรียนไมผานตามเกณฑเปาหมาย สวนในดาน
การสงเสริมภูมิคุมกันโรคของเด็กอายุ 1-5 ป พบวา เด็กไดรับวัคซีนปองกันโรควัณโรค คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และ
โปลิโอ ตามเกณฑเปาหมาย ยกเวนโรคหัดและไขสมองอักเสบที่ไมไดตามเกณฑเปาหมาย
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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4. สภาพอนามัยสิ่งแวดลอมของชุมชน: ประชากรในพื้น ที่โครงการสวนใหญใชน้ํา จากระบบประปา
ภูเขา และน้ํา บอตื้น สวนน้ําดื่มใชน้ํา บรรจุถังที่มีบริการขายอยูในพื้นที่และน้ํา ฝนที่เก็บกักไว ซึ่งจากการสุมตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา จากแหลงตางๆ พบการปนเปอนของฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ําประปาภูเขา ซึ่งอาจเปน
อันตรายถานําไปใชบริโภคโดยไมมีการปรับปรุงคุณภาพน้ํา สวนน้ําใชสําหรับการเกษตรจะใชน้ําฝนและน้ําจากการเก็บ
กักของฝายตางๆ มีการกําจัดขยะมูลฝอยมีทั้งการเผาดวยตนเอง และเก็บรวบรวมลงถังขยะและรถเก็บขนขยะของ
องคการบริหารสวนตําบลมาเก็บไปกําจัด และมีการใชสวมทุกครัวเรือน
5. สถานบริการดานการแพทยและบุคลากรทางการแพทย: ในพื้นที่ตําบลนาโปง มีสถานบริการทาง
การแพทย 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหวยแกวและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาเบี้ยหลวง
ซึ่งมีบุคลากรทางการแพทยแหงละ 3 คน คิดเปน อัตราสวนของบุคลากรทางการแพทยตอประชากร 1 : 895 และ
1 : 547 ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสมที่กําหนดใหมีอัตรา 1 : 1,100 โดยมีแพทยจากโรงพยาบาลเถินเขามา
ตรวจรักษาผูปวยเดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ประชาชนในพื้น ที่จ ะใชบริการที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพสวนตํา บลและ
โรงพยาบาลเถิน โดยสวนใหญจะใชสิทธิประกันสุขภาพทั่วหนา
4.5.3.2 กรณีมีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

1.1 ผลกระทบตอ สุขภาพอนามั ยของประชาชนในพื้ น ที่โ ครงการ: การกอสรา งโครงการจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อยูโดยรอบพื้นที่กอสรางจากกิจกรรมในขั้นตอนตางๆ ไดแก
การเปดหนา ดิน และกิจ กรรมกอสรางอางเก็บน้ํา และการขนสงวัส ดุกอสรา งที่มีการฟุงกระจายของฝุน ละอองจะ
กอใหเกิดผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ การขนสงวัสดุกอสรางที่เขา-ออกพื้นที่โครงการอาจเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการ
เกิดอุบัติเหตุกับผูใชทางในเสนทางขนสง นอกจากนี้กอสรางโครงการที่มีแรงงานกอสรางที่เปนคนตางถิ่น/ตางดาว อาจ
นําโรคติดตอ เชน โรคมาลาเรีย ซึ่งไมไดเปนโรคที่มีอุบัติการณในพื้นที่เขามาระบาดในชุมชน อาจมีการใหบริการทาง
เพศเกิดขึ้นและสงผลใหมีปญหาในดานโรคทางเพศสัมพันธ รวมทั้งโรคเอดสในชุมชน ซึ่งเปนโรคที่เฝาระวังทางระบาด
วิทยาของจังหวัดลําปางในปจจุบัน อีกทั้งการที่มีคนตางถิ่นเขามาอยูในชุมชนอาจกอใหเกิดปญหาดานอาชญากรรม
การขัดแยงและทะเลาะวิวาทระหวางแรงงานตางถิ่นกับประชาชนในพื้นที่ที่มีวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีการดําเนิน
ชีวิตที่แตกตางกัน ทั้งนี้ควรมีมาตรการในการจางแรงงานทองถิ่น เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอตางถิ่น และ
ลดผลกระทบจากการขัดแยงกับประชาชนในพื้นที่ มีการตรวจสุขภาพของคนงานกอนรับเขาทํางาน และมีมาตรการใน
การควบคุมดูแลความประพฤติของคนงานกอสราง และออกกฎระเบียบและควบคุมดูแลคนงานกอสรางอยางเครงครัด
ซึ่งถามีการบริหารจัดการดังกลาวคาดวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่โครงการจะอยูในระดับต่ํา
1.2 ผลกระทบตออนามัยสิ่งแวดลอมของครัวเรือนและชุมชน: ขยะมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมการ
กอสรา ง และจากการดํา เนิน ชีวิตประจํา วัน ของคนงานกอสรา ง หากไมมี การจัดเก็บและกํา จัดเปน ประจํา อยา ง
สม่ําเสมอ จะกอใหเกิดเปนแหลงสะสมของเชื้อโรคและที่อยูอาศัยของสัตวนําโรค เชน แมลงวัน แมลงหวี่ แมลงสาบ
และหนู ซึ่งอาจเปนการเพิ่มโอกาสในการเกิดโรคติดตอทางน้ําและอาหารทั้งกับคนงานกอสรางและประชาชนในพื้นที่
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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โครงการมากขึ้น โดยเฉพาะโรคอุจจาระรวง และโรคตาแดง ซึ่งเปนสาเหตุการปวยและเปนโรคที่เฝาระวังทางระบาด
วิทยาของพื้นที่โครงการในปจจุบัน
สําหรับน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตประจําวันของคนงานกอสราง ถามี
การระบายน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติโดยไมมีการบําบัดหรือใชวิธีการบําบัดที่ไมเหมาะสม จะทําให
คุณภาพของแหลงน้ําเสื่อมโทรมลง ซึ่งถาแหลงรองรับน้ําเสียและสิ่งปฏิกูลนั้นเปนแหลงน้ําอุปโภคบริโภคของชุมชนใน
พื้นที่โครงการ ก็จะกอใหเกิดโรคติดตอทางน้ําและอาหารได โดยเฉพาะโรคอุจจาระรวง รวมทั้งอาจเปนแหลงเพาะพันธุ
ยุงรําคาญซึ่งเปนพาหะนําโรคไขสมองอักเสบอีกดวย
อยางไรก็ตาม ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกลาวจะขึ้นอยูกับการบริหารจัดการพื้นที่กอสราง ซึ่งถา
มีการจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคใหกับคนงานกอสรางอยางเพียงพอ มีการจัดการน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล และการ
จัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลักสุขาภิบาล รวมทั้งมีการอบรมและใหความรูทางดานสุขอนามัยใหกับคนงานกอสราง
คาดวาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนในพื้นที่โครงการจะอยูในระดับต่ํา
1.3 ผลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของคนงานกอสราง: กิจ กรรมการกอสรา ง
โครงการที่มีการยกของหนัก มีการทํางานที่ใชแรงมากตอเนื่องเปนระยะเวลานาน การทํางานดวยทาทางที่ไมถูกหลัก
เออรกอนอมิกส การใชเครื่องจักร/เครื่องมือการกอสรางที่ไมถูกวิธี รวมทั้งไมใชและ/หรือใชอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลที่ไมเหมาะสมกับการทํางาน จะกอใหเกิดการบาดเจ็บ เมื่อยลา รวมทั้งเกิดอุบัติเหตุในการทํางานกับคนงาน
กอสราง ดังนั้นจึงตองมีการอบรมและใหความรูแกคนงานกอสรางในการปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักเออรกอนอมิกส
มีการตรวจสอบอุปกรณ/เครื่องจักรที่ใชในงานกอสรางใหอยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องทุนแรง และ
อุปกรณปองกัน อัน ตรายสวนบุคคลที่เหมาะสมกับประเภทของงานใหกับคนงานกอสรา ง ดังนั้น จึงคาดวา จะเปน
ผลกระทบในระดับต่ํา
1.4 ผลกระทบต อ ความเพี ย งพอของสถานพยาบาลและบุ ค คลากรทางการแพทย ใ นพื้ น ที่
โครงการ: ในชวงการกอสรางโครงการจะมีการเพิ่มขึ้นของประชากรจากแรงงานกอสรางเขามาในพื้นที่ แตเนื่องจาก
ในปจจุบันอัตราการเพิ่มของประชากรในพื้นที่โครงการมีแนวโนมลดลง ดังนั้นจึงคาดวาจํานวนคนงานกอสรางที่เพิ่มขึ้น
ในชวงเวลาดังกลาวจะไมเปนการเพิ่มภาระใหกับบุคคลากรทางการแพทยและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลที่
รับผิดชอบในบริเวณพื้นที่โครงการ และในปจจุบันสัดสวนของบุคคลากรทางการแพทยตอประชากรยังอยูเกณฑที่
เหมาะสม และคาดวา จะยังคงสามารถรองรับและใหบริการดา นสาธารณสุขกับคนงานกอสรางที่เพิ่มขึ้น ไดอยาง
เพียงพอ ดังนั้น จึงคาดวาแรงงานกอสรางที่เพิ่มขึ้นในชุมชนจะสงผลกระทบตอความเพียงพอของสถานพยาบาลและ
บุคคลากรทางการแพทยในพื้นที่โครงการในระดับต่ํา
โดยรวมจึงสามารถประเมินไดวาในระยะกอสรางมีผลกระทบทางลบดานสาธารณสุขในระดับนอย (-2)
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อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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2.

ระยะดําเนินการ
ในระยะดําเนินการอาจกอใหเกิดผลกระทบตางๆ ดังนี้

2.1 ผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โครงการ: การพัฒนาโครงการจะทําใหมี
แหลงน้ําเพิ่มขึ้น ซึ่งจะชวยลดอัตราการเกิดโรคอันเนื่องมาจากการขาดแคลนน้ําที่ใชในการทําความสะอาดหรือชําระ
ลา งในชีวิ ตประจํา วั น นอกจากนี้การมีแ หลงน้ํ า เพิ่ มขึ้น จะสง ผลใหเกษตรกรมีพื้น ที่ทํา การเกษตรเพิ่ม ขึ้น สภาพ
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น อัตราการวางงานและปญหาการลักขโมยจะลดลงตามไปดวย ดังนั้นประชาชนในพื้นที่โครงการ
จะมีสุขภาพจิตดีขึ้น กอใหเกิดผลกระทบทางบวกในระดับต่ํา
อยางไรก็ตามการที่มีแหลงน้ําเพิ่มมากขึ้น จะกอใหเกิดแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําจําพวกปลา
และหอยซึ่งเปนพาหะของหนอนพยาธิ จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มโอกาสในการระบาดของโรคติดเชื้อและปรสิต และเพิ่ม
แหลงเพาะพันธุยุงซึ่งเพิ่มโอกาสในการระบาดของโรคไขเลือดออก และโรคไขสมองอักเสบได เชนเดียวกันกับการที่มี
พื้น ที่ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น จะเปน การเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตรทั้งกับเกษตรกร และ
ประชาชนที่บริโภคพืชผักทางการเกษตรที่มีการใชสารเคมีทางการเกษตร ดังนั้นจึงควรมีการอบรมและใหความรูใน
ดานพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่สุก การรณรงคและกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง และการรณรงคใหปรับเปลี่ยนการใช
สารชีวภาพแทนสารเคมีในการกําจัดศัตรูพืช ซึ่งจะกอใหเกิดผลกระทบในระดับต่ํา
2.2 ผลกระทบตอภาวะโภชนาการของประชาชนในพื้นที่: การพัฒนาโครงการจะทําใหมีแหลงน้ํา
และพื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มมากขึ้น สงผลใหมีแหลงอาหารตามธรรมชาติทั้งในแหลงน้ําซึ่งเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
ตางๆ เชน ปลา กุง และหอย ซึ่งเปนแหลงอาหารที่ใหสารอาหารโปรตีน และแหลงอาหารจําพวกพืช ผัก ผลไม ซึ่งเปน
แหลงอาหารที่ใหวิตามินและเกลือแร ซึ่งจะชวยสงเสริมใหภาวะทางโภชนาการและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ทั้งวัย
เด็ก วัยทํางาน และวัยสูงอายุ ดียิ่งขึ้น รวมทั้งชวยใหสภาวะเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ประชาชนมีรายไดในการจับจาย
ใชสอยและเลือกซื้ออาหารที่มีประโยชนเพิ่มขึ้น ภาวะสุขภาพของคนในชุมชนจึงดีขึ้นตามไปดวย สรุปโดยรวมในระยะ
ดําเนินการมีผลกระทบทางบวกระดับต่ํา
โดยรวมจึงสามารถประเมินไดวาในระยะดําเนินการมีผลกระทบทางบวกดานสาธารณสุขในระดับนอย (+2)

4.5.4

โบราณคดีและประวัติศาสตร

4.5.4.1 กรณีไมมีโครงการ
จากการสํารวจทางโบราณคดี รวมทั้งการสอบถามสัมภาษณเชิงคุณภาพ ไมพบและไมเคยมีการพบหลักฐาน
ทางโบราณคดีที่เปนโบราณวัตถุใดๆ ทั้งสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรในบริเวณพื้นที่หัวงานและอาง
เก็บน้ําแมเชียงราย ในพื้นที่รับประโยชนจากโครงการฯ พบวัด จํานวน 3 แหง คือ วัดปากกอง วัดสันปาหนาด และวัด
นาโปงเหนือ

รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
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4.5.4.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

จากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทางดานโบราณคดีและประวัติศาสตรของโครงการอาง
เก็บน้ํา แมเชียงราย อํา เภอเถิน จังหวัดลํา ปาง เนื่องจากไมพ บและไมเคยมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีที่เป น
โบราณวัตถุใดๆ ทั้งสมัยกอนประวัติศาสตรและสมัยประวัติศาสตรในบริเวณพื้นที่ ดังนั้นจึงไมสงผลกระทบตอบริเวณ
พื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ แตอยางใด (0)
แตอย า งไรก็ตามหากในระหวา งการดํา เนิน โครงการกอ สรา งอา งเก็บน้ํา แมเชี ยงราย มีก ารพบ
หลักฐานทางโบราณคดี ไมวาจะเปนโบราณวัตถุ โครงกระดูกคน กระดูกสัตวที่นาสงสัยวาจะเปนหลักฐานที่เกี่ยวของ
กับคนในอดีต โบราณสถาน หรือแมกระทั่งชิ้น สวนใดสวนหนึ่งของโบราณสถาน ขอใหหยุดการดํา เนิน การตา งๆ
ในทันที และแจงแกสํานักศิลปากรที่ 7 นาน โดยเร็วที่สุด
2.

ระยะดําเนินการ

เนื่องจากในพื้นที่โครงการ สํารวจไมพ บแหลงโบราณคดี ดังนั้นการดําเนินงานของโครงการจะไม
กอใหเกิดผลกระทบดานโบราณคดีและประวัติศาสตร (0)

4.5.5

คุณคาการพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยว

4.5.5.1 กรณีไมมีโครงการ
ปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําแมเชียงรายไมมีศักยภาพทางดานการทองเที่ยว
4.5.5.2 กรณีที่มีโครงการ
1.

ระยะกอสราง

ในระหว า งการก อสรา งจะมีก ารปรับ ปรุง บริ เ วณพื้น ที่หั ว งานโดยการขุ ด ปรั บ ถมและกอ สร า ง
โครงสรางตา งๆ ซึ่งคาดวา จะมีผ ลกระทบตอพื้นที่กอสรางและบริเวณใกลเคียงทั้งในดา นสภาพธรรมชาติและดา น
ทัศนียภาพ อยางไรก็ตามปจจุบันพื้นที่ดังกลาวไดรับความสนใจนอย คาดวาในระยะกอสรางจะไมมีผลกระทบตอการ
ทองเที่ยว (0)
2.

ระยะดําเนินการ

อางเก็บน้ําแมเชียงรายจะสงผลดีตอการทองเที่ยว เนื่องจากอางเก็บน้ําเปนพื้นที่ธรรมชาติ เปนแหลง
ที่อยูอาศัย ที่หลบภัย ที่ขยายพันธุ และที่หาอาหารของสัตวปา รวมถึงพืชพรรณตางๆ ซึ่งชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณ
ทางนิเวศวิทยาแกบริเวณโดยรอบ เปน จุดดึงดูดนักทองเที่ยวเฉพาะกลุมที่มีความสนใจศึกษาธรรมชาติ อีกทั้งยัง
สามารถเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับอางเก็บน้ําแมอาบซึ่งอยูหางกันประมาณ 1 กม. อยางไรก็ตามเนื่องจากอางเก็บน้ํา
แมเชียงรายเปน อางเก็บน้ํา ขนาดเล็กคาดวา ไมสามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดมากนัก จึงประเมิน วา เปน ผลกระทบ
ทางบวกตอการทองเที่ยวในระดับนอยที่สุด (+1)
รายงานฉบับสุดทาย การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (IEE) 3 โครงการ
อางเก็บน้ําแมเชียงราย จังหวัดลําปาง
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