รายงานติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติปอ้ งกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการอ่างเก็บน้าน้าปี้ อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดพะเยา
ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

สานักบริหารโครงการ
กรกฎาคม 2560

กิตติกรรมประกาศ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอขอบคุณเจาหนาที่ของหนว ยงานตาง ๆ ที่รว ม
ปฏิบัติงานภายใตแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อ มของโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป อั น เนื่ องมาจากพระราชดํ า ริ ปง บประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ในการ
ดําเนินการโครงการ เพื่อใหความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และติดตามตรวจสอบการดําเนินการ
กิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวย หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน (สํานักงาน
พัฒนาแหล งน้ําขนาดใหญ สํ านักบริห ารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สํานักบริหารโครงการ) กรมควบคุมโรค
(สํ า นั ก โรคติ ด ต อ ทั่ ว ไป สํ า นั ก โรคติ ด ต อ นํ า โดยแมลง) กรมอนามั ย (กองประเมิ น ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ)
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) กรพัฒนาฝมือแรงงาน กรมปาไม กรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช องคการอุตสาหกรรมปาไม มหาวิทยาลัยเกษตร รวมทั้งเจาหนาที่ของ
หน ว ยงานสนั บ สนุ น ทั้ ง หมดที่ มี สว นร ว มในการดํ า เนิ น การโครงการภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลผลการดําเนินการ ปญหาและอุปสรรคใน
การดําเนินการ รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอการดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการปองกัน
แก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม โครงการอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป อั น
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมพื้นที่ดําเนินการโครงการ
ขอมูลดังกลาวไดนํามาใชประโยชนในการติดตาม การดําเนินการโครงการตาง ๆ และถูกนํามาเรียบเรียงไวใน
รายงานการติ ดตามแผนปฏิ บั ติการป องกั น แกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน เจาหนาที่ ที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
ชลประทานขาดใหญที่ 5 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการนําสํารวจสภาพ
พื้น ที่ โ ครงการอ างเก็ บ น้ํ าน้ํ า ป อัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา และใหความอนุเคราะหขอมูล
เกี่ยวกั บความกาวหนาการดําเนิน การโครงการฯ ซึ่ งขอมูล ดังกลาวทําใหการจัดทํารายงานแผนปฏิบัติการ
ปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุก
ทานมา ณ โอกาสนี้

คํานํา
แผนปฏิ บั ติการป องกั น แก ไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค
เพื่อรายงานการติดตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจาก
การการพัฒนาโครงการ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมชลประทาน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ทั้งหมด 17 แผน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15 ลานบาท โดยแยกเปนแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในระยะกอนกอสราง 1 แผน เปนจํานวนเงิน 1 ลานบาท แผนปฏิบัติการระยะกอสรางโครงการ 8
แผน เปนจํานวนเงิน 11.91 ลานบาท แผนปฏิบัติการระยะดําเนินการโครงการ 1 แผน เปนจํานวนเงิน
5 แสนบาท แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 7 แผน เปนจํานวนเงิน 1.59 ลานบาท พรอมกับ
ดําเนินการติดตามปฏิบัติงานตามแผน ฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้โดยสวนใหญหนวยงานตาง ๆ สามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดพะเยา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ฉบับนี้ ยังเปนประโยชนแกผูสนใจทั่วไปที่ตองการเปน
ตัวอยางกับงานพัฒนาแหลงน้ําเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พะเยา และการดําเนินงานปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ฯ ไดเปนอยางดี

รายงานแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพระเยา
สารบัญ

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13

เรื่อง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาของโครงการ
วัตถุประสงคของโครงการ
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
พื้นที่โครงการ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ลักษณะโครงการ
รายละเอียดของโครงการกอสรางอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
แผนการดําเนินงาน
ความกาวหนาการกอสราง
บทที่ 3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลดานบวก
ผลดานลบ
สรุปแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขลิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา
แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน
แผนการทําไมออกจากพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
แผนการปลูกปาและดูแลรักษา
แผนการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและการจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
แผนการเฝาระวังและการควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ
แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอ
สุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
แผนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาคประชาชนดานโภชนาการ
แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว
แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ
แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
ก

หนา
ก
ค
ง
1-1
1-4
1-4
1-4
2-1
2-1
2-4
2-4
3-1
3-2
3-2
4-3
4-6
4-8
4-24
4-26
4-34
4-38
4-41
4-44
4-45
4-47
4-48
4-52

4.14
4.15
4.16
4.17

เรื่อง
แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรการประมง
แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
บทที่ 5 มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก ค รายงานการประชุม
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ข

หนา
4-64
4-75
4-77
4-81

สารบัญตาราง

2.4-1
2.4-2
3.3-1
4-1
4.5-1
4.5-2
4.5-3
4.5-4
4.5-5
4.5-6
4.5-7
4.5-8
4.5-9
4.5-10
4.6-1
4.13-1
4.13-2
4.13-3
4.14-1
4.14-2
4.14-3
5.1-1

ตารางที่
แผนการดําเนินงาน
งานกอสรางอาคารปงบประมาณ พ.ศ.2560
สรุปงบประมาณและแผนการเงินในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
แผนแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
จํานวนยุงกนปลองที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงลายที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงรําคาญที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงเสือที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงแมไกที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงชนิดตาง ๆ ที่จับไดจากกับดักแสงไฟที่เกาะคนเวลากลางคืน
จํานวนยุงชนิดตาง ๆ ที่จับตอนกลางวัน
จํานวนลูกน้ํายุงจากแหลงเพาะพันธุธรรมชาติ
ผลการสํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบ ๆ บานบริเวณเหนืออางเก็บน้ํา
หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา
ผลการสํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบ ๆ บานบริเวณใตอางเก็บน้ํา
หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา
แสดงชนิดหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลําไสที่พบในอุจจาระคนในพื้นที่โครงการ ฯ
จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน
ผลการวิเคราะหน้ําใตดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
ผลการวิเคราะหน้ําใตดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
มาตรการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ขอบเขตพื้นทีโ่ ครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
งานกอสรางถนนเขาโครงการ
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ผังการกอสรางอาคาร
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การดําเนินงานทําไมและแผวถางพื้นที่ บริเวณพื้นที่หัวงานโครงการกอสรางอางเก็บน้ํา
น้ําป
แปลที่ 1 เนื้อที่จํานวน 45 ไร
แปลงที่ 2 เนื้อที่จํานวน 20 ไร
แปลงที่ 3 เนื้อที่จํานวน 30 ไร
แปลงที่ 4 เนื้อที่จํานวน 105 ไร
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พื้นที่สํารวจยุงพาหะ
วิธีการลอยุงในเวลากลางคืน
วิธีการลอยุงในเวลากลางวัน
การสํารวจลูกน้ํายุงลายและการจําแนกยุง
ปายประชาสัมพันธ
ปลาที่ตรวจพบการติดเชื้อตัวออนพยาธิระยะตอ 2 ชนิด พันธ : a ปลาตะเพียน b ปลา
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รูปที่
ตัวออนพยาธิใบไมระยะติดตอ 2 ชนิดพันธ a Haplorchis taichui และ
b Haplorchoides
การประชุม เรื่อง แนวทางการดําเนินงานปองกัน เฝาระวัง และลดผลกระทบตอสุขภาพ
จากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ จังหวัดพะเยา วันที่ 23 ม.ค. 60 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย
กิจกรรมอบรมนักเรียน
กิจกรรมฝกอบรมผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน
หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาชางไมเครื่องเรือน
หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร
สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา
แผนที่ตั้งสถานี Y.24
แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
กราฟความสัมพันธของระดับน้ํากับปริมาณน้ํา
กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอน
แสดงวิธีการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
แสดงวิธีการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน
การเก็บตะกอนแขวนลอย
จุดสํารวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา
กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ําและปริมาณตะกอนสถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา
แพลงกตอนที่สํารวจพบ
สัตวหนาดินที่สํารวจพบ
พืชน้ําที่สํารวจพบ
ปลาที่สํารวจพบ
การสํารวจนิเวศวิทยาทางน้ํา ครั้งที่ 1
ประชุมพิจารณาแผน ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60
เขาพื้นที่ติดตามงานในพื้นที่กอสราง วันที่ 25 ม.ค. 60
ประชุมติดตามแผน ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 60
ติดตามงานในพื้นที่กอสราง วันที่ 5-6 ก.ค. 60
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บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมาของโครงการ
ในป พ.ศ. 2519 ราษฎรในเขตอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ไดรับความเดือดรอนจากการขาด
แคลนน้ํ า ในการเพาะปลู ก เป น อย า งมาก โดยเฉพาะอย างยิ่ งในฤดู แ ล ง และฝนทิ้ ง ช ว งจึ ง ได ร อ งเรี ย นผ า น
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตอมารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้น ไดพิจารณาสั่งการ
ใหกรมชลประทานพิจารณาดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว กรมชลประทานจึงไดเริ่มพิจารณาดําเนินงาน
โครงการอางเก็บน้ําน้ําปตามลําดับ ดังนี้
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2520 กรมชลประทานไดจัดทํารายงานเบื้องตน โดยศึกษารายละเอียด
จากแผนที่ มาตราสวน 1:50,000 กําหนดใหที่ตั้งเขื่อนอยูเหนือฝายน้ําปประมาณ 1 กิโลเมตร (ตามที่ราษฎร
รองขอ) อยู ที่ประมาณเสน ละติ จู ด 18° 54´ เหนือ และเสนลองติจูด 100° 20´ ตะวั นออก ซึ่ งจะสามารถ
ชวยเหลือการขาดแคลนน้ําของราษฎรในเขตอําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยาได แตอยางไรก็ตามยังขาดขอมูล
แผนที่รายละเอียดภูมิประเทศและรูปตัดลําน้ําบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อใชประกอบการพิจารณาวางโครงการ จึง
ไดเสนอใหกองสํารวจภูมิประเทศจัดทําแผนที่บริเวณอางเก็บน้ํา แผนที่ชลประทานทายอางเก็บน้ํา สํารวจผัง
บริเวณหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบและสํารวจรูปตัดลําน้ําเพื่อใชประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการตอไป
ในป พ.ศ. 2539 กรมชลประทานไดสํารวจทําแผนที่มาตราสวน 1:10,000 ของอางเก็บน้ําแลว
เสร็จซึ่งครอบคลุมไปถึงบริเวณที่ตั้งเขื่อนดานเหนือน้ําของบริเวณที่ตั้งเขื่อน (ที่เสนอโดยราษฎรในป พ.ศ.2519)
ขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร พรอมกันนี้ไดจัดทําแผนผังเขื่อนและหัวงานมาตราสวน 1:1,000
ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2541 กรมชลประทานไดสรุปผลการศึกษาโครงการอางเก็บน้ําน้ําป
ตามที่ราษฎรรองขอ โดยกรมชลประทานไดพิจารณาเลือกที่ตั้งหัวงานใหม
ตนป พ.ศ. 2542 ฝายสํารวจธรณีวิทยา กรมชลประทานไดดําเนินการเจาะสํารวจดานธรณีวิทยา
ตามแนวแกนเขื่อนแลวเสร็จ และรายงานผลสํารวจและทดสอบดานธรณีวิทยาดังกลาวไดจัดเตรียมแลวเสร็จ
ในเดือนกรกฎาคม 2542 เชนกัน
ต อ มากรมชลประทานได ว า จ า งที่ ป รึ ก ษา ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา สัญญาเลขที่ กจ.20/2542 ลงวันที่ 30 กันยายน 2542 เพื่อ
เปนแนวทางในการพัฒนาโครงการ และดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2544
หลั งจากนั้ น ในป พ.ศ. 2550 กรมชลประทานไดทําหนังสือเพื่อขออนุญาตเขาใชพื้น ที่ทํา
ประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติ เพื่อกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
(ป.ส.17) โดยขอใชพื้นที่ จํานวน 2,278 - 0 - 00 ไร ตามหนังสือกรมชลประทานที่ กษ 0303/ป104 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2550
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ในป พ.ศ. 2551 กรมชลประทานได ส ง รายงานการศึ ก ษาความเหมาะสมและผลกระทบ
สิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ที่ไดศึกษาไวเมื่อป พ.ศ. 2542-2544 ใหสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเห็นวาการศึกษานั้นไดลวงเลยมาหลายปแลว ซึ่งทรัพยากรตางๆ
ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อป พ.ศ. 2544 ดังนั้นจึงไดมีหนังสือใหกรมชลประทานแกไขและปรับปรุง
รายงานใหครบถวนและเปนปจจุบัน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2551
ต อ มา ในวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2552 กรมชลประทานได จั ด ทํ า คํ า ขออนุ ญ าตใช พ้ื น ที่ ป า สงวน
แหงชาติ (ป.ส.17) ฉบับใหม จํานวน 2,474 - 0 - 08 ไร ตามรายงานผลการเขาตรวจสอบสภาพปาของ
เจาหนาที่ผูตรวจสอบสภาพปา ซึ่งพบวามีพื้นที่จะตองขออนุญาตใชพื้นที่ จํานวน 2,474 - 0 - 08 ไร แยก
รายละเอียดไดดังนี้
- พื้นที่บริเวณทํานบดินหัวงานและบริเวณทางระบายน้ําลน ประมาณ1,916 - 0 - 00 ไร
- พื้นที่บริเวณคลองสงน้ํา
ประมาณ 483 - 0 - 00 ไร
- ถนนเขาหัวงาน
ประมาณ 75 - 0 - 00 ไร
จากนั้น ในเดื อนธั นวาคม พ.ศ. 2552 กรมชลประทานไดขออนุ ญาตเข าใชพื้น ที่ทําประโยชน
ภายในเขตป า สงวนแห งชาติ เพื่ อก อสร างถนนเขาหัว งานโครงการอางเก็บ น้ําน้ําป เพื่อใชเปน ทางลํา เลีย ง
เครื่องจักรกลและวัสดุกอสรางในการกอสรางโครงการ โดยขออนุญาตใชพื้นที่ 132 - 47 - 51 ไร ตามหนังสือที่
กษ 0311/2357/2552 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2552
ตอมา ในป พ.ศ. 2554 กรมชลประทานไดขออนุญาตเขาใชพื้นที่ทําประโยชนภายในเขตปาสงวน
แหงชาติ (ป.ส.17) ถนนเข าหัวงานโครงการอางเก็ บน้ําน้ําป ฉบับ ใหม เนื่องจากแนวถนนเดิมที่ขออนุญาต
มีความลาดชัน การสัญจรลําบาก และระยะทางยาวเกินไป จึงมีการเปลี่ยนแปลงแนวถนนใหม ทําใหระยะทาง
ลดลงจากเดิม โดยขอใชพื้นที่จํานวน 137 - 1 - 14 ไร ตามหนังสือที่ กษ 0311/1448/2554 ลงวันที่ 2
สิงหาคม 2554 และหลังจากนั้น ในเดือนตุลาคม ปเดียวกัน ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมจังหวัดพะเยา ไดตรวจสอบคําขอแลวปรากฏวา คําขอใชพื้นที่บางสวนไมถูกตองครบถวน จึงมี
หนังสือถึงกรมชลประทาน ขอใหจัดทําเอกสารเพิ่มเติมตามหนังสือที่ พย 0013/12108 ลงวันที่ 14 ตุลาคม
2554
พรอมกันนั้น ในชวงปลายป พ.ศ. 2554 ไดเกิดฝนตกหนักในลุมน้ํายม จึงสงผลใหเกิดน้ําทวม
ดานทายน้ํา รัฐบาลไดมีนโยบายจัดหาแหลงเก็บกักน้ําในลุมน้ํายมตอนบน เพื่อเก็บกักน้ําในชวงฤดูฝนซึ่งมี
ปริมาณน้ํามาก กรมชลประทานจึงไดพิจารณาถึงศักยภาพของอางเก็บน้ําน้ําปอีกครั้ง และพบวาโครงการอาง
เก็บน้ําน้ําปนาจะมีศักยภาพที่จะเก็บกักน้ําเพิ่มขึ้นได กรมชลประทานจึงมอบหมายใหสํานักบริหารโครงการ
ดําเนินการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ําของโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ตามศักยภาพของโครงการ
อีกครั้งหนึ่ง
กรมชลประทานจึงไดวาจางที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จํากัด บริษัท
อินเตอร เทค คอนซัล แตนท จํากัด และบริษัท วิสุทธิ คอนซั ลแตนท จํากัด ดําเนิน การศึกษารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ํา โครงการอางเก็บน้ําน้ํา
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ป จังหวัดพะเยา ตามสัญญาจางเลขที่ จ.18/2555 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ซึ่งที่ปรึกษาไดทําการศึกษา
แลวเสร็จเมื่อเดือน กรกฎาคม 2556
หลังจากนั้น กรมชลประทานไดจัดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการศึกษา
ทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ํา โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ตามหนังสือกรมชลประทานที่
กษ 0326/1947 ลงวันที่ 31 มกราคม 2557 ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(สผ.) เพื่อนําเสนอคณะกรรมการผูชํานาญการโครงการดานการพัฒนาแหลงน้ํา
สํา นักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนํารายงานดังกลาวเขาสูการ
พิจารณาในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 โดยคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดมี
มติตามหนังสือที่ ทส 1009.6/5619 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เห็นควรใหนํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ํา โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัด
พะเยา ของกรมชลประทาน ที่ไดปรับปรุงขอมูลอยางครบถวนตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ
เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อใหความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตอไป
กรมชลประทานไดสงรายงานชี้แจงครั้งที่ 1 โครงการศึกษาทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกัก
น้ํา โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามหนังสือกรมชลประทาน ดวนมากที่ กษ 0326/8988 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557และสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณารายงานดังกลาวและไดแจงวา กรมชลประทานได
ปรั บ ปรุ งข อมู ล อย า งครบถ ว นตามความเห็น ของคณะกรรมการผูชํา นาญการฯ ในคราวการประชุ มครั้ง ที่
2/2557 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 และในขั้นตอไป ไดมีมติใหกรมชลประทานจัดทํารายงานฉบับสมบูรณที่
ผนวกรวมขอมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไวในรายงานฉบับดังกลาว
ด ว ย เพื่ อ จะได นํ า เสนอคณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ เ พื่ อ ให ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรีตอไป ตามหนังสือที่ ทส 1009.6/8002 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2557
กรมชลประทานจึงไดจัดสงรายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฉบับผาน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) ที่
ผนวกรวมรวมขอมูลที่ปรับปรุงเพิ่มเติมความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการ ฯ ตอสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ซึ่งตอมาสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดนํารายงานดังกลาวเขาสู
กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดมีมติ
ที่ประชุมเห็น ชอบตามความเห็นของคณะกรรมการผู ชํานาญการพิ จารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา โดยใหกรมชลประทานดําเนินการดังนี้
1.ดํ า เนิ น การตามมาตรการป องกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้ง มาตรการติด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่กําหนดไวในรายงานโครงการ ฯ ซึ่งผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
2.รับผิดชอบในการขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่กําหนดไว
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.นําความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อประกอบการพิจารณา
ตามมารตรา 47 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตอไป
และวั น ที่ 3 พฤศจิ ก ายน 2558 คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ ใ นหลั ก การโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ จั ง หวั ด พะเยา และให ก รมชลประทาน สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม และหนวยงานที่เกี่ย วของรวมดําเนินการตามมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด ตามที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเสนอ อนุมัติการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ จํานวน 21 ไร เพื่อดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ํา
ป อันเนื่องมาจากระราชดําริ จังหวัดพะเยา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 และวันที่ 23
ธันวาคม 2546 และใหกระทรวงเกษตรและสหกรณดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามขอกฎหมาย ระเบียบและ
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ และใหรับความเห็น
1.2 วัตถุประสงคของโครงการ
1. เพื่อศึกษาการเพิ่มศักยภาพในการเก็บ กักน้ําของอางเก็บน้ําน้ําปที่เคยศึกษาไวเมื่อป 2544 ให
สามารถเก็บกักน้ําไดเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อสงน้ําเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร
รวมถึงการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
3. เพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวมดานทายน้ําในฤดูฝน
1.3 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1. ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. ติดตามการดําเนินงานกอสรางโครงการใหเปนไปตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. เพื่อรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมไปสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.4 พื้นที่โครงการ
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่ที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากโครงการ ไดแก พื้นที่ลุม
น้ําน้ําป พื้นที่หัวงาน พื้นที่อางเก็บน้ํา พื้นที่ทายน้ํารวมไปถึงแมน้ํายม และพื้นที่ชลประทาน ดังรูปที่ 1.4-1
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รูปที่ 1.4-1 แผนที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ จังหวัดพะเยา
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ 2
รายะละเอียดโครงการ

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป ตั้งอยูหมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา มี
ความจุที่ระดับ น้ําเก็บกัก 90.50 ลานลูกบาศกเมตร สามารถสงน้ํ าใหกับพื้นที่อําเภอเชียงมว น ทั้งเพื่อการ
อุ ป โภคบริ โ ภคและส งน้ํ า เพื่ อ การชลประทาน โดยสง น้ํา เพื่ อการอุป โภคบริ โ ภค 34 หมูบ าน รวม 7,153
ครัวเรือน และสามารถสงน้ําเพื่อการชลประทานในเขตอําเภอเชียงมวนในฤดูฝนได 28,000 ไร และ ในฤดูแลง
16,800 ไร รวมจํานวน 20 หมูบาน 4,715 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังสามารถจัดสรรน้ําใหกับโครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาแมยมในเขตจังหวัดแพรเฉพาะในชวงฤดูแลงไดอีกประมาณ 35,000 ไร
2.1 ลักษณะโครงการ
ที่ตั้งหัวงานและขอบเขตพื้นที่โครงการ
หัวงานโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ตั้งอยูหมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ที่พิกัด 47 QPA 408-915 จากแผนที่มาตรสวน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ระวาง 5046–I ลําดับ
ชุด L7018 (WGS 84) หรือที่พิกัด Latitude 180-54’-33 เหนือLongitude 1000-20’-25” ตะวันออก ดังรูป
2.1-1
2.2 รายละเอียดของโครงการกอสรางอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
พื้นที่ลุมน้ํา
พื้นที่รับน้ําลงอางเก็บน้ํา
: 570 ตารางกิโลเมตร
ความยาวลําน้ําปทั้งหมด
: 66 กิโลเมตร
ความยาวลําน้ําน้ําปตั้งแตตนน้ําจนถึงหัวงานเขื่อน
: 51 กิโลเมตร
ลักษณะอางเก็บน้ํา
ระดับน้ําสูงสุด
: +321.000 ม.รทก.
ระดับน้ําเก็บกัก
: +320.000 ม.รทก.
ระดับน้ําต่ําสุด
: +285.000 ม.รทก.
ระดับทองน้ํา
: +274.000 ม.รทก.
ความจุที่ระดับน้ําสูงสุด
: 96.00 ลานลูกบาศกเมตร
ความจุที่ระดับน้ําเก็บกัก
: 90.50 ลานลูกบาศกเมตร
ความจุที่ระดับน้ําต่ําสุด
: 1.70
ลานลูกบาศกเมตร
ความจุน้ําใชการ
: 88.80 ลานลูกบาศกเมตร
พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําสูงสุด
: 3,741 ไร
พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําเก็บกัก
: 3,629 ไร
พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับน้ําต่ําสุด
:
260
ไร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เขื่อน
ชนิดของเขื่อน
: RCC (Roller Compacted Concrete)
ระดับสันเขื่อน
: +333.00
ม.ทรก.
ความกวางสันเขื่อน
: 8.00
เมตร
ความยาวสันเขื่อน
: 810.00
เมตร
ความสูงของเขื่อน
: 56.00
เมตร
ปริมาตรตัวเขื่อน
: 550,000
ลูกบาศกเมตร
อาคารระบายน้ําลน (Spillway)
ชนิดอาคาร
: Gated Spillway
ขนาดบาน กวาง × สูง
: 7.60 ×7.00 จํานวน 4 บาน
ระดับสันอาคาร
: +315.00 ม.รทก.
ปริมาณน้ําไหลผานสูงสุดรอบ 1,000 ป
: 1,343.14 ลูกบาศกเมตร/วินาที
อาคารระบายน้ําลงลําน้ําเดิม และอาคารทอสงน้ําเขาระบบชลประทาน
ชนิดอาคาร
: ทอ Steel Liner
ขนาดทอ ø 1.80 เมตร
: 1 ทอ
ปริมาณน้ําผานสูงสุด
: 60 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
สงนําใหกับระบบทอสงน้ําชลประทาน
: 25,000 ไร
อาคารสงทอน้ําเขาโรงไฟฟาพลังน้ํา
ชนิดอาคาร
: ทอ Steel Liner
ขนาดทอ ø 1.50 เมตร
: 1 ทอ
สามารถผลิตกระแสไฟฟาได
: 1,254,000 กิโลวัตตชั่วโมงตอป
ถนนทางเขาหัวงาน
ถนนเขาหัวงานโครงการ ความยาวทั้งสิ้น
: 7.5 กิโลเมตร
พื้นที่กอสรางถนนเขาหัวงานโครงการ
: 61 ไร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รู ปที่ 2.1-1 ขอบเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บนํ้านํ้าปี้ จังหวัดพะเยา

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2.3 แผนการดําเนินงาน
ตารางที่ 2.4-1 แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
งาน

เวลา
(ป) 59
เตรียมการกอนกอสราง
1
กอสรางเขื่อน หัวงานและ 4
อาคาร
กอสรางสวนประกอบอื่น 3
(ถนนเขาหัวงาน อาคารที่
ทําการ บานพัก ขยายเขต
ไฟฟา ฯลฯ)
การดํ า เนิ น การป อ งกั น 15
แ ก ไ ข แ ล ะ ติ ด ต า ม
ตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ปงบประมาณ
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

2.4 ความกาวหนาการดําเนินงานกอสราง
1. ดานสํารวจ – ออกแบบ
- งานสํารวจ อยูระหวางสํารวจแนวระบบสงน้ํา
- งานออกแบบ อยูระหวางออกแบบระบบสงน้ํา
2. การขออนุญาตใชพื้นที่
2.1 ขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติปาแมยมพื้นที่ 2,546 ไร
- จังหวัดพะเยาแตงตั้งกรรมการตรวจรับไมแลว ตามหนังสือที่ พย.0013.3/1972
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560
- ปจจุบันกรมปาไมไดออกประกาศอนุญาตใหเขาใชประโยชนภายในเขตปาสงวนแหงชาติแลว
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2560
2.2 ขออนุญาตใชพื้นที่อุทยานแหงชาติ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง พื้นที่ 1,380 ไร
- อยู ร ะหว า งกรมชลประทานทํ า หนั ง สื อ ขอความเห็ น ชอบจากรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง3.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.3 ขออนุญาตใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ปาน้ํายาว – ปาน้ําสวด พื้นที่ 230 ไร
- ปจจุบันอยูระหวางรออนุญาตจากกรมปาไม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3. งานจางกอสรางเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ พรอมสวนประกอบอื่น
- กรมชลประทานไดบริษัทที่ชนะการประกวดราคาจางกอสรางเขื่อนหัวงานและอาคารประกอบ
พรอมสวนประกอบอื่น โครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ที่ราคา 1,650
ลานบาท อยูระหวางเสนอกระทรวงฯ อนุมัติ
- ปจจุบันกรมไดคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาเรียบรอยแลว อยูระหวางรอลงนามในสัญญา
4. ความพรอมดานการกอสราง
อยูระหวางดําเนินการตามแผนงานกอสรางปงบประมาณ 2560 ประกอบดวย
- งานกอสรางถนนเขาโครงการ
- งานกอสรางอาคารที่ทําการและบานพักชั่วคราวและปรับพื้นที่
- งานกอสรางระบบ ไฟฟา – ประปา
- งานกอสรางถนนภายในบริเวณหัวงาน
- งานขยายเขตระบบไฟฟา

รูปที่ 2.4-1 งานกอสรางถนนเขาหัวงาน

รูปที่ 2.4-2 ขุดรางระบายน้ําขางถนน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 2.4-2 งานกอสรางอาคารปงบประมาณ พ.ศ.2560
ลําดับที่
รายการ

จํานวน (หลัง)

ผลงาน %

1
3

0
70

บานพักคนงาน 8 ครอบครัว

3
2

70
70

5

อาคารโรงเก็บพัสดุ

1

70

6
7

อาคารคลังน้ํามัน
อาคารโรงงานชางไม

1
1

0
70

8
9

อาคารโรงจอดรถยนต
อาคารโรงจอดรถบรรทุก

1
1

0
60

10

อาคารโรงไฟฟา

1

70

รวมอาคาร

15

สรุปงานอาคาร
1
2
3
4

อาคารที่ทําการชั่วคราว ขนาด 800 ตรม.
บานพักขาราชการระดับ 3-4
บานพักขาราชการระดับ 1-2 (2 ครอบครัว)

รูปที่ 2.4-3 ผังการกอสรางอาคาร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 3
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

บทที่ 3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การพัฒนาโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางดานบวกและดานลบ ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้
3.1

ผลดานบวก

1. โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จะทําใหมีปริมาณน้ําตนทุนในลุมน้ําน้ําปเพิ่มขึ้น โดยมีความจุ
ระดับน้ําสูงสุด 96.00 ลานลูกบาศกเมตร เพื่อใชเปนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และ
การประมงน้ําจืด เปนตน
2. โครงการอางเก็บน้ําน้ําป สามารถสงน้ําใหกับพื้นที่ชลประทานของโครงการบริเวณอ.เชียง
มวน จํานวน 28,000 ไร และพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม อ.สอง จ.แพร จํานวน
35,000 ไร (ส งน้ํ า แต เ ฉพาะฤดู แ ล งเท านั้น ) รวมทั้ง มีพื้น ที่ ไดรั บ ประโยชนดานน้ําเพื่อการอุป โภคบริโ ภค
ครอบคลุม 7,153 ครัวเรือน 34 หมูบาน ใน 3 ตําบลของอําเภอเชียงมวน คือ ตําบลเชียงมวน ตําบลบานมาง
และตําบลสระ จ.พะเยา
3. การกักเก็บน้ําในอางเก็บน้ําน้ําปจะทําใหมีน้ําตนทุนเพื่อหลอเลี้ยงระบบนิเวศทายน้ําใหมี
ความคงตัวตลอดทั้งป รวมทั้งทําใหมีการเพิ่มขึ้นของทรัพยากรประมงในบริเวณเหนือเขื่อน ซึ่งอาจทําใหคา
ผลผลิตของสัตวน้ําที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นประมาณ 15 กิโลกรัมตอไร
4. เพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินดานการเกษตรกรรม (Cropping Intensity: CI) ในกรณีที่ไมมี
โครงการมีประสิทธิภาพการใชที่ดินเพื่อการเกษตรรอยละ 106.43 เมื่อมีโครงการประสิทธิภาพการใชที่ดิน
เพื่อการเกษตรจะเพิ่มขึ้นเปนรอย 190.00
5. การเพิ่มรายไดของเกษตรกร การพัฒนาโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จะชวยแกไขปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกของราษฎร 4,715 ครัวเรือน ใน 20 หมูบาน ของอําเภอเชียงมวน ซึ่งเกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งผลผลิตพืชฤดูแลง นอกจากนี้ยัง
สามารถชวยแกปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเพาะปลูกของเกษตรกรประมาณ 1,500 ครัวเรือน ในพื้นที่
ชลประทานโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยมในฤดูแลงดวย
6. ทรัพยากรดิน ทําใหคุณสมบัติของดินโดยรอบอางเก็บน้ําและในพื้นที่ชลประทาน
มีความชุมชื้นเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในฤดูแลง เหมาะสําหรับการเจริญเติบโตของพืชพรรณธรรมชาติรวมทั้ง
พืชเกษตรกรรมในพื้นที่ชลประทาน
7. ทรัพยากรสัตวปาจะไดประโยชนจากอางเก็บน้ําโดยเปนแหลงน้ําและแหลงอาหาร
8. เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนในพื้นที่จะไดรับประโยชนทางตรงจากอางเก็บน้ําในดาน
การมีน้ําใชเพื่อการชลประทานและการอุปโภคบริโภคสําหรับประชาชน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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9. สาธารณสุขและภาวะโภชนาการ ประชาชนในพื้นที่ชลประทานและพื้นที่โครงการจะมี
แหลงน้ําอุปโภคบริโภค และแหลงน้ําเพื่อการทําความสะอาด ทําใหสภาพทางสาธารณสุขและภาวะโภชนาการ
มีแนวโนมที่ดีขึ้น
10. การทองเที่ยวและการพักผอนหยอนใจ อางเก็บน้ําจะเปนแหลงทองเที่ยวในพื้นที่อําเภอ
เชียงมวน ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาเที่ยว และทําใหประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
3.2

ผลดานลบ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศและรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน การกอสรางโครงการ
จะทําใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในปจจุบันจากหุบเขากลายเปนหัวงานและอางเก็บน้ําจํานวน
3,921 ไร (พื้นที่หัวงาน 180 ไร พื้นที่อางเก็บน้ํา 3,741 ไร)
2. คุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา กิจกรรมการกอสรางจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
ผิวดิน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของตะกอนดินในน้ํา ความขุน ซึ่งจะสงผลตอนิเวศวิทยาทางน้ําในบริเวณใกลเคียง
พื้นที่กอสราง แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นในระยะการกอสรางเทานั้น
3. ผลกระทบตออุทยานแหงชาติดอยภูนาง การกอสรางโครงการจะมีผลกระทบตอพื้นที่ของ
อุทยานแหงชาติดอยภูนาง ประมาณ 1,380 ไร (คิดเปนรอยละ 0.26 ของพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ทั้งหมด)
4. ผลกระทบตอปาไม โดยสูญเสียเศรษฐกิจปาจํานวน 2,776 ไร แบงเปนปาแมยม 2,546 ไร
ปาน้ํายาว-ปาน้ําสวด 230 ไร เปนมูลคาประมาณ 72.66 ลานบาท สูญเสียธาตุอาหารในปาเบญจพรรณและปา
เต็งรังประมาณ 2.86 ลานบาทตอป สูญเสียธาตุอาหารในดินในพื้นที่ปาเบญจพรรณและปาเต็งรังคิดเปนมูลคา
ธาตุอาหารประมาณ 312 ลานบาท
5. การชดเชยที่ดินและทรัพยสิน การกอสรางโครงการจะมีประชาชนที่ไดรับผลกระทบรวม
175 ราย มีพื้นที่ตองถูกชดเชยทั้งสิ้น 496 ไร มูลคาการชดเชยที่ดินและทรัพยสินประมาณ 54 ลานบาท
3.3 สรุปแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ ทําใหทราบถึงผลกระทบดานบวก
และดานลบตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะกอนกอสรางโครงการ ระยะกอสรางและ
ระยะดํ า เนิ น การ ดั ง นั้ น จึ ง ได มี ก ารเตรี ย มแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขและติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (Environtmental Impact Mitigation Plans: EIMP) เพื่อเปนการปองกันไมใหเกิดผลกระทบ
หรือเปนการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ใหอยูในระดับไมเกินมาตรฐานที่กําหนดไว
และใหอยูในระดับที่ประชาชนยอมรับได รวมทั้งไดจัดเตรียมแผนสงเสริมผลประโยชนตาง ๆ ของโครงการให
เพิ่ ม พู น มากขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ประโยชน ต อ ประชาชนมากที่ สุ ด ประกอบด ว ยแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 23 แผนงาน และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 12 แผนงาน รวมทั้งสิ้น
35 แผนงาน แสดงในตารางที่ 3.3-1

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
ในชวงระยะเวลาตางๆ มีดังนี้
(1)

(2)

แผนปฏิบัติการในระยะกอนการกอสราง ประกอบดวย 3 แผน คือ
1)

แผนการเตรียมการกอนการกอสราง

2)

แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน

3)

แผนการสํารวจและจายคาชดเชยที่ดินและทรัพยสิน

แผนปฏิบัติการในระยะกอสราง ประกอบดวย 14 แผน คือ
1)

แผนการทําไมออกจากพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป

2)

แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา

3)

แผนการสรางหนวยพิทักษอุทยานเพื่องานปองกันรักษาปาไมและสัตวปา

4)

แผนการผลักดันและเคลื่อนยายสัตวปาออกจากพื้นที่กอสราง

5)

แผนการกอสรางหนวยปองกันและรักษาปา

6)

แผนการบริหารการใชน้ําและองคกรกลุมผูใชน้ํา

7)

แผนการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม

8)

แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน

9)

แผนการเฝาระวังปองกันและควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ

10) แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

(3)

11)

แผนการเฝาระวังปองกันความเสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร

12)

แผนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาคประชาชนดานโภชนาการ

13)

แผนการปรับปรุงพื้นผิวถนนเขาหัวงานเขื่อน

14)

แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว

แผนปฏิบตั ิการในระยะดําเนินการ ประกอบดวย 6 แผน คือ
1)

แผนการพัฒนาและปองกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน

2)

แผนการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและการประมง

3)

แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร

4)

แผนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว

5)

แผนการพัฒนาชุมชนดานทายอางเก็บน้ํา

6)

แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยแผนตางๆ 12 แผน ดังนี้
(1)

แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

(2)

แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน

(3)

แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน

(4)

แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน

(5)

แผนการติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน

(6)

แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน

(7)

แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรการประมง

(8)

แผนการติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา

(9)

แผนการติดตามตรวจสอบดานการเกษตรกรรม

(10)

แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพเศรษฐกิจสังคม

(11)

แผนการติดตามตรวจสอบดานการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ

(12)

แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 3.3-1 สรุปงบประมาณและแผนการเงินในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
แผนปฏิบัติการ

ระยะ
เวลา
ดําเนิน
การ (ป)

ระยะกอน
กอสราง
59 ปรับ

ปที่ดําเนินการโครงการ
ระยะกอสราง

60
60 ปรับ
61
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.1 แผนปฏิบัติการระยะกอนการกอสรางโครงการ
1) แผนการเตรียมการกอนการกอสราง
1
ไมใชงบประมาณ
2) แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน
5
2.00
1.00
1.00
1.00
1
1
3) แผนการสํารวจและจายคาชดเชยที่ดินและทรัพยสิน
2
54.00
รวม
2.00
1.00
1.00
1.00
1.2 แผนปฏิบัติการระยะกอสรางโครงการ
1) แผนการทําไมออกจากพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
3
4.30
1.7599
9.00
2) แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลรักษา
12
12.325
8.000
15.385
3) แผนการสรางหนวยพิทักษอุทยานเพื่องานปองกันรักษาปาไมและสัตวปา
3
4.60
2.40
4) แผนการผลักดันและเคลื่อนยายสัตวปาออกจากพื้นที่กอสราง
4
0.80
5) แผนการกอสรางหนวยปองกันและรักษาปา
5
5.00
0.50
6) แผนการบริหารการใชน้ําและองคกรกลุมผูใชน้ํา
12
7) แผนการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
10
0.20
0.20
0.20
8) แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
6
0.30
0.30
0.30
9) แผนการเฝาระวังปองกันและควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ
6
0.50
0.50
0.50
10) แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบ
10
0.10
0.10
0.10
ผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
11) แผนการเฝาระวังปองกันความเสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร
6
12) แผนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาคประชาชนดานโภชนาการ
8
0.20
0.2
0.20
13) แผนการปรับปรุงพื้นผิวถนนทางเขาหัวงานเขื่อน
1
14) แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว
2
0.8458
1.00
รวม
27.53
11.91
30.39
1.3 แผนปฏิบัติการระยะดําเนินการโครงการ
1) แผนการพัฒนาและปองกันการเสื่อมโทรมของคุณภาพดิน
7
2) แผนการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําและการประมง
8
3) แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร
12
4) แผนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
3
5) แผนการพัฒนาชุมชนดานทายอางเก็บน้ํา
3
0.50
6) แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ
4
0.75
0.50
0.75
รวม
0.75
0.50
1.25
2. แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.1 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
14
0.10
0.1177
0.10
2.2 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
14
0.10
0.13
0.10
2.3 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
14
0.30
0.30
0.30
2.4 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน
14
0.25
0.24
0.25
2.5 แผนการติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรดินและการใชที่ดิน
7
2.6 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
9
0.10
0.0566
0.10
2.7 แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรการประมง
10
0.45
0.45
0.45
2.8 แผนการติดตามตรวจสอบดานทรัพยากรปาไม/สัตวปา
7
0.30
0.30
2.9 แผนการติดตามตรวจสอบดานการเกษตรกรรม
7
2.10 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพเศรษฐกิจสังคม
6
0.50
2.11 แผนการติดตามตรวจสอบดานการทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ
3
15
0.30
0.30
0.30
0.30
2.12 แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวม
0.30
2.40
1.59
1.90
รวมทั้งสิ้น
2.30
31.68
15.00
34.54
หมายเหตุ : งบประมาณในการดําเนินแผนงานสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมในขั้นตอนการปฏิบัติจริง
1
งบประมาณในสวนนี้รวมอยูในงบประมาณกอสรางโครงการ
2
ในกรณีที่หนวยงานที่รับผิดชอบไมสามารถปฏิบัติตามแผนได สามารถใหองคกร หนวยงานกลาง หรือสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวของกับแผนงานนั้นๆ ดําเนินการแทนได
1.

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ระยะดําเนินการ

61 ปรับ

62

63

1.00

1.00

1.00

8.00

1.00

1.00

1.00

8.00

9.00
15.385
8.00
0.80
0.50

8.50
15.161
0.50
0.80
0.50
0.20
0.20

0.20
0.30
0.50
0.10

0.10

0.20
1.00
35.99

10.00
35.96
0.30
0.50

0.50
0.75
1.25

0.50
0.75
2.05

0.10
0.10
0.30
0.25

0.10
0.10
0.30
0.25

0.10
0.45
0.30

0.10
0.45
0.30

64

65

66

67

68

69

70

71

0.10

1.20

กรมอนามัย

0.20

0.30
0.20

1.80
2.00
7.50
12.70
211.82

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย โดยสํานักโภชนาการรวมกับสสจ.
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

2.10
2.40
12.50
3.00
2.00
4.25
26.25

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมประมง
กรมสงเสริมการเกษตร
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
กรมชลประทาน, อบต.
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน
กรมชลประทาน
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมปาไม
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมชลประทาน
กรมการทองเที่ยว
กรมชลประทาน

5.194

4.028

4.028

2.558

1.088

1.20
0.5
0.20
0.20

1.20
0.50
0.20
0.20
0.30
0.50

0.20
0.20

0.20

0.20
0.20
0.30
0.50

0.20

0.20
0.20

0.20

0.20
0.20

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.30

0.30
0.20

0.30
0.20

0.30
0.20

0.20

18.37

11.87

9.37

0.30
0.30
0.50
1.00
0.50
0.75
3.35

0.30
0.30
1.15
1.00

0.30
0.30
1.15
1.00

2.75
0.10
0.10
0.30
0.25
0.20
0.10
0.45
0.30
0.20

11.80

0.30

0.35
0.10
0.30
0.25
0.20
0.10
0.45
0.30
0.20
0.50
0.50
0.30

13.40
51.6350

1.90
40.91

3.55
26.27

0.20

0.30
0.50

4.23

4.73

1.15

0.30
0.30
1.15

2.75

1.15

0.10
0.10
0.30
0.25
0.20
0.10
0.45

0.10
0.10
0.30
0.25

3.86

1.79

1.15

0.30
0.30
1.15

1.75

1.15

0.10
0.10
0.30
0.25
0.20

0.10
0.10
0.30
0.25

0.20

1.80

1.15

0.30
0.30
1.15

1.15

0.30
0.30
1.15

1.75

1.15

1.75

1.15

1.75

0.10
0.10
0.30
0.25
0.20

0.10
0.10
0.30
0.25

0.10
0.10
0.30
0.25
0.20

0.10
0.10
0.30
0.25

0.10
0.10
0.30
0.25
0.20
0.10

0.50
0.30

0.20
0.50
0.50
0.50

0.50

0.50

0.50

0.50

5.50

0.50

0.50

1.00

1.87
1.63
4.80
3.99
1.40
1.06
5.40
2.40
1.40
3.00
1.50
23.90

2.80
17.42

3.20
15.32

1.70
9.83

1.65
10.39

2.30
7.68

1.95
8.43

6.80
11.81

2.60
6.14

1.25
2.60

3.05
6.60

52.34
298.41

0.45
0.20

0.10
0.45
0.50

0.30
0.20

0.10
0.45

กรมชลประทานและคณะกรรมการชุดตางๆตามกฎหมายกําหนด

0.10

6.784

6.99

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน

0.20
0.20
0.30
0.50

8.374

6.98

2

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช กรมปาไม และออป.
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช และกรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช
กรมปาไม
กรมชลประทานและองคกรกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรคโดยสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง
กรมควบคุมโรค โดยสํานักโรคติดตอทั่วไป

8.374

0.30

73

หนวยงานรับผิดชอบ

32.56
115.06
15.50
4.80
7.50
2.40
2.40
2.40
4.00

8.374

7.50

72

รวม
(ลาน
บาท)

0.45

0.30
0.2
0.50

0.20
0.50
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 4

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา ปงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
อันเนื่องมาจากพระราชดําริปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตาง ๆ ในระยะกอสราง เพื่อใหความรุนแรงของผลกระทบลดลง
หรือหมดไป และติดตามตรวจสอบวิธีการดําเนินการกิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมตาง ๆ แผนปฏิบัติการ
ปองกั น แกไขและติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดว ยหนวยงานที่เกี่ย วของไดแก กรม
ชลประทาน กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช กรมป า ไม องค ก ารอุ ต สาหกรรมป า ไม สํ า นั ก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาฝมือแรงงานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15 ลานบาท แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีดังนี้ ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แผนการปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ํา
น้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
แผนงาน

งบประมาณตาม แผน ฯ

งบประมาณที่โอน

(ลานบาท)

(ลานบาท)

1.แผนการประชาสัมพันธโครงการและ
การมีสวนรวมของประชาชน

1.0

1.0

2.แผนการทําไมออกจากพื้นที่โครงการ
อางเก็บน้ําน้ําป

4.30

1.7599

12.325

8.0

3.แผนการปลูกปาทดแทนและดูแล
รักษาปา

หนวยงานที่รับผิดชอบ
สพญ.5
กรมชลประทาน
องคการอุตสาหกรรมปาไม
กรมอุทยาน ฯ
กรมปาไม

4.แผนการเฝาระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอม

0.2

0.2

สนง.สาธารณสุขจังหวัด
พะเยา

5.แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดย
แมลงและการจัดการพาหะนําโรคแบบ
ผสมผสาน

0.3

0.3

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

6.แผนการเฝาระวังปองกันและควบคุม
ผลกระทบตอสุขภาพดานโรค
หนอนพยาธิ

0.5

7.แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่
สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอาง
เก็บน้ําน้ําป

0.1

กรมควบคุมโรค
0.5

สํานักโรคติดตอโรคทั่วไป
กรมควบคุมโรค

0.1

กองประเมินผลกระทบตอ
สุขภาพ
กรมอนามัย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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8.แผนการพัฒนาศักยภาพภาคี
เครือขายภาคประชาชนดานโภชนาการ

0.2

0.2

9.แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณ
หัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว

-

0.8458

10.แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชา
ในพื้นที่โครงการ

0.75

0.5

11.แผนการติดตามตรวจสอบดาน
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

0.1

0.1177

12.แผนการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน

0.1

13.แผนการติดตามตรวจสอบดาน
คุณภาพน้ําผิวดิน

0.3

14.แผนการติดตามตรวจสอบดาน
คุณภาพน้ําใตดิน

0.25

15.แผนการติดตามตรวจสอบดานการ
กัดเซาะและการตกตะกอน

0.1

16.แผนการติดตามตรวจสอบดาน
นิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรการ
ประมง

0.45

0.45

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

17.แผนการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามแผนปองกัน แกไขลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

0.3

0.3

สบก.

รวมงบประมาณ

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พะเยา
สพญ.5
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
สบอ.
กรมชลประทาน

0.13

สบอ.
กรมชลประทาน

0.3

สบก.
กรมชลประทาน

0.24

สบก.
กรมชลประทาน

0.0566

สบอ.
กรมชลประทาน

กรมชลประทาน
21.275

15.0

ลานบาท
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4.1 แผนการประชาสัมพันธโครงการและการมีสวนรวมของประชาชน
หลักการและเหตุผล
โครงการอา งเก็ บน้ํ า น้ํา ปเ ป นโครงการพัฒ นาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุป โภคและบริโ ภคของ
ราษฎร แตในการพัฒนาโครงการยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางบวกและทาง
ลบ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได โดยเฉพาะอยางยิ่งผลกระทบตอที่ดินของราษฎรที่อยูในพื้นที่อาง
เก็บน้ํา
ดั งนั้ น เพื่ อ เป น การสร า งความเข าใจที่ ถูกตอ งตอการพัฒ นาโครงการ จึง เปน สิ่ งจําเปน ตอ งมีการ
ประชาสัมพันธโครงการ รวมทั้งการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระยะ
กอสรางและภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายตางๆ ไดมีความเขาใจโครงการ
ผลประโยชนที่ประชาชนในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําปจะไดรับ และมาตรการตางๆ ในการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งติดตามรับฟงความคิดเห็น การปองกันความเขาใจผิดจากประชาชนกลุมตางๆ และนํามา
ปรั บ ปรุ งแผนการดํ า เนิ น การพั ฒ นาโครงการอ างเก็ บ น้ํา น้ํา ปให เกิ ดประโยชนสูง สุด ตลอดจนยังเปน การ
แสดงออกถึงความจริงใจและเจตนารมณที่แทจริงของกรมชลประทาน ที่จะทําการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขและ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรวม
วัตถุประสงค
1.เพื่ อใหความรู ความเขา ใจที่ถูกตองใหแกกลุมเปาหมายตางๆ เกี่ย วกับแนวทางพัฒ นาโครงการ
แผนการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรสิ่งแวดลอม ตลอดจนประโยชนที่ไดรับจากการพัฒนาโครงการ
อางเก็บน้ําน้ําป
2.เพื่อรับทราบและประเมินสถานการณ ติดตามรับฟงความคิดเห็นของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งฝาย
ที่ ได รั บ ผลกระทบทางลบ เพื่ อนํ า มาปรั บ ปรุงการดํา เนิน งานของโครงการใหส อดคลอ งกับ ความต องการ
ตลอดจนลดผลกระทบใหมากที่สุดเทาที่จะกระทําได
งบประมาณ
1,000,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 5 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
การดําเนินงานดานการประชาสัมพันธโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พะเยา มีขั้นตอนในการดําเนินงาน ดังนี้
1. กิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ ไดแก แผนพับ บอรดไวนิลโรลอัพ พวงกุญแจยางพิมพลายโลโก แกว
กาแฟพรอมจานรองพิมพลายโลโก แกน้ําใสพิมพลายโลโก สติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการ เลมสรุปโครงการ
สําหรับเผยแพร
2. จัดศึกษาดูงานเพื่อการประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน หลักสูตร 2 วัน 1 คืน 1 รุน
จํานวน 40 คน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมผลิตสื่อประชาสัมพันธ ผลิตสื่อบอรดไวนิลโรลอัพ ขนาด 0.85*2 เมตร ดังรูปที่ 4.1-1 ได
ดําเนินการผลิ ตสื่อแผนพับขนาด 8.5*11.7 นิ้ว ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังรูปที่ 4.1-2 และสติ๊กเกอร
ประชาสัมพันธโครงการ ดังรูป 4.1-3
สวนสื่อประชาสัมพันธอื่นและการศึกษาดูงาน อยูระหวางการดําเนินการ จะรายงานผลการดําเนินการ
ในรายงานฉบับตอไป

รูปที่ 4.1-1 บอรดไวนิลโรลอัพ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.1-2 แผนพับประชาสัมพันธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รูปที่ 4.1-3 สติ๊กเกอรประชาสัมพันธโครงการ
ปญหาและอุปสรรค
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4-5

4.2 แผนการทําไมออกจากพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
หลักการและเหตุผล
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีแผนงานดําเนินโครงการกอสรางอางเก็บน้ําน้ําป
ที่ตั้งโครงการตั้งอยูหมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา เพื่อชวยเหลือราษฎรที่
ไดรับความเดือดรอนจากการขาดแคลนน้ําในการเพาะปลูก โดยไดเริ่มดําเนินโครงการมาตั้งแตป พ.ศ. 2519
จนถึงปจจุบัน ตอมากรมชลประทานไดมีการศึกษาวิเคราะหแผนการดําเนินงาน และจัดทํารายงานแผนปฏิบัติ
การป องกั น แก ไขและติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) ฉบับผานความเห็น ชอบตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห งชาติ เมื่อเดือน มีนาคม 2558 ได สรุป ระยะเวลาดํ าเนิน งานแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา พรอมทั้ง
กําหนดหนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหโครงการกอสรางสําเร็จลุลวง ตามเปาหมายที่กําหนดไวตามแผนงาน
องคการอุตสาหกรรมปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานที่กําหนดให
ต องรั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติก ารปอ งกั น แกไ ขและติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอ ม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา (แผนปฏิบัติการระยะกอสรางโครงการ 1) แผนการทําไมออกจากพื้นที่
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป โดยในป พ.ศ. 2560 กรมชลประทาน กําหนดแผนงานทําไมออกจากพื้นที่หัวงานของ
อางเก็บน้ําน้ําป มีพื้นที่ทั้งหมด 450 ไร ซึ่งองคการอุตสาหกรรมปาไม ไดตรวจสอบปริมาณไมที่จะทําออกจาก
พื้นที่หัวงาน มีปริมาตรไมจากปาเบญจพรรณประมาน 300 ลบ.ม. และปริมาตรไมจากปาเต็งรัง ปริมาตร 100
ลบ.ม. ทั้งสิ้น 400 ลบ.ม.
วัตถุประสงค
เพื่ อนํ า ไมที่อยู ในพื้ นที่ โ ครงการกอสรางอางเก็บ น้ําน้ําป ฯ ออกมาใชป ระโยชน โดยจําแนกไมชั้น
คุณภาพไม
งบประมาณ
1,759,900 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
องคการอุตสาหกรรมปาไมเขตลําปาง องคการอุตสาหกรรมปาไมภาคเหนือบน องคการอุตสาหกรรม
ปาไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
วิธีการดําเนินงาน
1.ทําไมออกจากพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ในพื้นที่หัวงาน เนื้อที่ 450 ไร ปริมาตร
ไมประมาณ 400. ลบ.ม.
2. แผวถางทําความสะอาดพื้นที่กอสรางในพื้นที่หัวงาน เนื้อที่ 450 ไร
ผลการดําเนินงาน
การดําเนินงานทําไมออกจากพื้นที่หัวงาน (งวดที่ 1 ) ไดไมสัก จํานวน 4 ทอน ปริมาตร 0.63 ลบ.ม.
ไมกระยาเลย จํานวน 379 ทอน ปริมาตร 123.69 ลบ.ม. และเขาดําเนินการแผวถางพื้นที่หัวงานโครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําน้ําป พื้นที่ 450 ไร แลวตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.2-1 การดําเนินงานทําไมและแผวถางพื้นที่ บริเวณพื้นที่หัวงานโครงการกอสรางอางเก็บน้ําน้ําป
ปญหาและอุปสรรค
การดําเนินงานเกิดความลาชาเนื่องจากเกิดฝนตกหนักหลายวัน เปนเหตุใหเสนทางชักลากไมชํารุด
การเผาเศษกองไมหลังการเก็บริบรวมกองไมได เนื่องจากเศษไมยังมีความชื้นสูง

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.3 แผนการปลูกปาและดูแลรักษา
หลักการและเหตุผล
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําป ตัวอางเก็บ
น้ําตั้งอยูบริเวณบานปน หมูที่ 3 ตําบลเชียงมวน จังหวัดพะเยา โดยมีพื้นที่น้ําทวม 3,741 ไร ในเขตอุทยาน
แหงชาติดอยภูนาง จังหวัดพะเยา 1,380 ไร และนอกเขตอุทยานแหงชาติ 2,361 ไร พื้นที่ตนน้ําสวนใหญเปน
ภูเขาสูงชัน โดยมีจุดสูงสุดอยูบริเวณดอยขุนน้ําสวด มีลําน้ําหลักคือ น้ําป ลําน้ําปมีลําน้ําสาขาที่สําคัญ ไดแก น้ํา
แมสวด น้ําแมกาด น้ําแมสุก น้ําแมมั่ง และน้ําแมยัด เปนตน บริเวณพื้นที่ตนน้ําสวนใหญยังคงสภาพความเปน
ปาคอนขางสมบูรณ จึงมีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากเปนแหลงน้ําตนทุนที่จะสนับสนุนน้ํามายังอางเก็บน้ํา
ดังนั้นการที่จะมีการกักเก็บน้ําน้ําป ไวเพื่อสําหรับใชอุปโภคบริโภค การเกษตรใหเกิดประโยชนสูงสุด และเปน
การเพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในอางเก็บน้ําปใหมีอายุการใชงานที่ยาวนาน และกอประโยชนตอพื้นที่เปาหมาย
ตอไป จําเปนตองมีการปลูกปาทดแทน เพื่อใหพื้นที่น้ําเหนืออางเก็บน้ํามีความอุดมสมบูรณอยางยั่งยืนตลอดไป
และกอประโยชนสูงสุดตอพื้นที่เปาหมายตอไป รวมถึงการปองกันการชะลางพังทลายของดินในบริเวณพื้นที่รับ
น้ําของอางเก็บน้ํา ซึ่งมีผลโดยตรงตออายุการใชงานของอางเก็บน้ํา เนื่องจากเกิดการสะสมของดินตะกอนใน
อางเก็บน้ํา
วัตถุประสงค
1.เพื่ออนุรักษ ฟนฟู สภาพปาที่ถูกทําลาย ใหคืนสภาพปาสมบูรณดังเดิม
2.เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินในบริเวณพื้นที่รับน้ําของอางเก็บน้ํา
3.เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา
งบประมาณ
8,000,000 บาท
- สํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 4,000,000 บาท
- สวนสงเสริมการปลูกปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย) จํานวน 4,000,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สวนสงเสริมการปลูกปา สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 2 (เชียงราย)
วิธีการดําเนินงาน
1.ปลูกปาทดแทนตามแนวพระราชดําริ
2.จัดทําฝายชะลอน้ํา
ผลการดําเนินงาน
สํานักสนองงานพระราชดําริ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ได ดํ า เนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขและติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.สํ า รวจข อ มู ล เบื้ อ งต น พื้ น ที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การปลู ก ฟ น ฟู ส ภาพป า ในพื้ น ที่ อุ ท ยานแห ง ชาติ
ดอยภู นาง อุทยานแหงชาติดอยภูคา อุทยานแหงชาติศรีน าน และอุทยานแหงชาติแมจริม รวมพื้นที่ 970 ไร
รายละเอียดดังนี้
1.อุทยานแหงชาติดอยภูคา พื้นที่เปาหมายมีเนื้อที่รวม 200 ไร รวม 4 แปลง ดังรูปที่ 4.3-1 -4.3-4
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศลุมน้ําพงษ มีลําน้ําพงษซึ่งไหลจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตกลงสูอางเก็บน้ํา
น้ําพงษทางทิศใต พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสลับกับเนินเขา มีที่ราบเปนสวนนอยบริเวณริมลําหวย พื้นที่บริเวณที่ตั้ง
หมูบานเปนที่ราบลุม
ชนิด ดิน หิน
เนื่อ งจากภูมิป ระเทศมีส ภาพเปน ภูเ ขาสลับ ซับ ซอ น บางแหงมีก ารผุพังสลายตัว ของหิน และแรพื้น ที่
บางสวนมีความลาดชันสูงกวา 35 % ทําใหมีขอจํากัดในการทําการเกษตร ลักษณะดินบริเวณที่ราบและคอนขาง
ราบมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญเปน บริเวณตนน้ําลําธาร จึงตองมีความระมัดระวังเปน
พิเศษในการใชที่ดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ชุดดินที่สําคัญในพื้นที่ไดแก กลุมชุดดินที่ 62 ชุดดินนี้
จะพบบริเ วณพื้น ที ่ภูเ ขา ซึ ่ง มีค วามลาดชัน มากกวา 35 % ดิน ที ่พ บในบริเ วณดัง กลา วมีทั้ง ดิน ลึกและดิน ตื ้น
ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น
มักมีเศษหิน กอนหิน หรือหินขึ้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป
สภาพภูมิอากาศ แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและฤดูกาล ในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกลเคียง
สภาพภูมิอากาศ ฤดูรอน (มี.ค.-พ.ค. ) อุณหภูมิเฉลี่ย 30 องศา ฤดูฝน (มิ.ย.-ต.ค.) ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย
1,090 มิลลิเมตร/ป ฤดูหนาว (พ.ย.-ก.พ.) อุณหภูมิเฉลี่ย 15 องศา
สภาพปาและชนิดปา ชนิดพันธุไม ตลอดจนไมพื้นลางที่สําคัญ การสืบพันธุตามธรรมชาติ
พื้นที่สวนใหญถูกบุกรุกแผวถางเพื่อทําไรขาวโพด แตยังคงมีพื้นที่ที่คงสภาพเปนปาสมบูรณ อยูบริเวณที่
เปนภูเขาทางดานทิศตะวันออกของลุมน้ํา ชนิดปาเปนปาดิบแลง พันธุไมสําคัญที่พบ คือ ยาง จําปปา ตะเคียนทอง
พะยอม มะคาโมง มะมวงปา สวนไมพื้นลางเปนพวกหวายชนิดตาง ๆ และตาว
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชไรที่ปลูกที่สําคัญ คือขาวโพด ไมยืนตน ไดแกยางพารา
มะมวง ลําไย สัก ที่ราบบริเวณที่ไดรับโครงการจากชลประทานมีการทํานาดํา และหลังจากฤดูทํานา มีการปลูกพืช
อายุสั้น เชน แตงกวา มะระ ถั่วฝกยาว คะนา
อันตรายที่เกิดกับปา
1.ปญหาการบุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธารและแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ดินทํากิน
2.ปญหาทรัพยากรน้ํา ไดแก คุณภาพน้ําไมดี ปริมาณน้ําไมเพียงพอ อัตราการไหลของน้ําไมสม่ําเสมอ
3.ปญหาการใชทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
4.ปญหาการเกิดไฟปาและการพังทลายของหนาดิน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การคมนาคม
โดยระบุระยะทางและเสนทางคมนาคมที่ติดตอระหวางแปลงปลูกปา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
จังหวัดนาน – หนวยจัดการตนน้ําน้ําพงษ
ระยะทาง 32 กิโลเมตร
หนวยจัดการตนน้ําน้ําพงษ - แปลงปลูกปา
ระยะทาง 5 กิโลเมตร

รูปที่ 4.3-1 แปลงที่ 1 เนื้อที่จํานวน 45 ไร

รูปที่ 4.3-2 แปลงที่ 2 เนื้อที่จํานวน 20 ไร

รูปที่ 4.3-3 แปลงที่ 3 เนื้อที่จํานวน 30 ไร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-4 แปลงที่ 4 เนื้อที่จํานวน 105 ไร
2.อุทยานแหงชาติแมจริม พื้นที่เปาหมายมีเนื้อที่จํานวน 200 ไร รวม 1 แปลง ดังรูปที่ 4.3-5
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่มีลักษณะเปนที่เชิงเขาสลับภูเขา ความลาดชัน มีความลาดชัน 20 – 40 % ความสูงจาก
ระดับน้ําทะเล สูงจากระดับน้ําทะเลปานกลางประมาณ 1,000 - 1,250 เมตร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่
1A-1 เปนพื้นที่ตนน้ําของลําน้ํานาน
ชนิดดิน หิน
เนื้อดินสวนใหญเปนดินเหนียว หินชั้นลางเปนหินชั้นและหินอัคนี สีดินเปน สีดําหรือสีแดง มีความอุดม
สมบูรณปานกลาง
สภาพภูมิอากาศ แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและฤดูกาล ในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกลเคียง
ปริมาณน้ําฝน (เฉลี่ย / ป) 1,900 – 2,200 มม.
ชวงฝนตกตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน
อุณหภูมิสูงสุด
35 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด
9 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน ประมาณระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
ฤดูฝน ประมาณระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว ประมาณระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
สภาพปาและชนิดปา ชนิดพันธุไม ตลอดจนไมพื้นลางที่สําคัญ การสืบพันธุตามธรรมชาติ
สภาพปาเดิมเปนปาดิบเขา ปจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากการทําไรเลื่อนลอย ชนิดไมมีคาที่พบ
ไดแก ยางนา, ยางแดง, ตุมเตน, นางพญาเสือโครง, กําลังเสือโครง, เสี้ยวดอกขาว, ไมตระกูลกอ ฯลฯ ไมพื้น
ลางที่พบไดแก ไผ ปรง หญาคา ปกคลุมผิวหนาดิน ไมสามารถฟนตัวตามธรรมชาติไดชนิดพันธุไมและการ
ขยายพันธุตามธรรมชาติของพันธุไมในปา ชนิดพันธุไมเปนในสังคมพืชปาดิบเขาไดแก ยางนา,ยางแดง, ตุมเตน
, นางพญาเสือโครง, กําลังเสือโครง ,เสี้ยวดอกขาว, ไมตระกูลกอ ฯลฯ ขึ้นอยูเปนหยอมๆ สภาพปาปจจุบันมี
ไมเหลืออยูนอยมาก ไมมีการกระจายของพันธุไม ทําใหการขยายพันธุตามธรรมชาติไมมีการกระจายในพื้นที่
และไมมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศแหงนี้
ชนิดพันธุไมที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ไดแก
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.กําลังเสือโครง
5.ยางนา
2.นางพญาเสือโครง
6.ไมตระกูลกอ
3.เสี้ยวดอกขาว
7.มะขามปอม
4.หวา
8.หวาย
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ขอมูลของชุมชนใกลเคียงพื้นที่ปลูกปา มีราษฎร จํานวน 3 หมูบาน ดังนี้
1.บานน้ําแนะ หมูที่ 3 ต.น้ําพาง อ.แมจริม จ.นาน
2.บานใหม หมูที่ 7 ต.น้ําพาง อ.แมจริม จ.นาน
3.บานรมเกลา หมูที่ 10 ต.น้ําพาง อ.แมจริม จ.นาน
ขอมูลทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ พบวา
1.การถือครองและการใชประโยชนที่ดิน ราษฎรสวนใหญยึดถือครอบครองที่ดินโดยไมมีเอกสารสิทธิ์
2.และมีขนาดการถือครองที่ดินทํากินอยูระหวาง 10 – 40 ไร โดยนิยมปลูกขาวไร ขาวโพด ขิงใน
ลักษณะไรหมุนเวียน
3.การประกอบอาชีพราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานรับจางทั้งภาครัฐและ
เอกชน
4.การดํารงชีพยังเปนลักษณะพึ่งพาผลผลิตจากการปาและการลาสัตว การสาธารณูปโภคยังขาดแคลน
อันตรายที่เกิดกับปา
1.ป ญ หาการบุ ก รุ กทํ า ลายป า ต น น้ําลําธารและแผว ถางปาเพื่อขยายพื้น ที่ดิน ทํากิ น ในลักษณะไร
หมุนเวียนทําใหสภาพปาเสื่อมโทรมจํานวนมาก
2.ปญหาทรัพยากรน้ํา ไดแก คุณภาพน้ําไมดี ปริมาณน้ําไมเพียงพอ อัตราการไหลของน้ําไมสม่ําเสมอ
3.ปญหาการใชทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
4.ปญหาไฟปาจากการลาสัตว การเก็บหาของปา
การคมนาคม
โดยระบุระยะทางและเสนทางคมนาคมที่ติดตอระหวางแปลงปลูกปา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
การเดินทางถึงพื้นที่โครงการโดยใชทางหลวงแผนดินสายแพร – นาน – อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
แปลงปลูกปา – ที่ทําการชั่วคราวโครงการฯ
ระยะทาง 1 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – อําเภอแมจริม
ระยะทาง 35 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา - จังหวัดนาน
ระยะทาง 72 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา - สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 13 (แพร) ระยะทาง 192 กิโลเมตร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-5 แปลงที่ 1 เนื้อที่จํานวน 200 ไร
3.อุทยานแหงชาติศรีนาน พื้นที่เปาหมายมีเนื้อที่จํานวน 400 ไร รวม 6 แปลง ดังรูปที่ 4.3-6 –4.3-11
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ เปนที่ลาดเขาสลับกับเนินเขา ความลาดชันอยูที่ 15 – 30 %;
ชนิด ดิน หิน
เนื่องจากภูมิป ระเทศมีส ภาพเปน ภูเ ขาสลับ ซับ ซอน บางแหงมีการผุพังสลายตัวของหิน และแร พื้น ที่
บางสวนมีความลาดชันสูงกวา 35 % ทําใหมีขอจํากัดในการทําการเกษตร ลักษณะดินบริเวณที่ราบและคอนขาง
ราบมีความอุดมสมบูรณปานกลางถึงสูง พื้นที่สวนใหญเปน บริเวณตนน้ําลําธาร จึงตองมีความระมัดระวังเปน
พิเศษในการใชที่ดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ชุดดินที่สําคัญในพื้นที่ไดแก กลุมชุดดินที่ 62 ชุดดินนี้
จะพบบริเ วณพื้น ที ่ภูเ ขา ซึ ่ง มีค วามลาดชัน มากกวา 35 % ดิน ที ่พ บในบริเ วณดัง กลา วมีทั้ง ดิน ลึกและดิน ตื ้น
ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติแตกตางกันไปแลวแตชนิดของหินตนกําเนิดในบริเวณนั้น
มักมีเศษหิน กอนหิน หรือหินขึ้นโผลกระจัดกระจายทั่วไป
สภาพภูมิอากาศ แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและฤดูกาล ในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกลเคียง
ปริมาณน้ําฝน (เฉลี่ย / ป) 700 – 1,000 มม.
ชวงฝนตกตั้งแตเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน
อุณหภูมิสูงสุด
38 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด
10 องศาเซลเซียส
สภาพปาและชนิดปา ชนิดพันธุไม ตลอดจนไมพื้นลางที่สําคัญ การสืบพันธุตามธรรมชาติ
ลักษณะพื้นที่มีสภาพเปนปาเบญจพรรณ บางสวนเคยเปนพื้นที่ที่ผานการทํากินของราษฎรมากอนปจจุบัน
มีสภาพเปนปาที่มีวัชพืชขึ้นปกคลุมพื้นที่
ชนิดพันธุไมและการขยายพันธุตามธรรมชาติของพันธุไมในปา ชนิดพันธุไมเปนในสังคมพืชปาเบญจพรรณ
ผสมปาดิบแลง ไดแก สัก มะคาโมง ประดู หวา ขี้เหล็กปา มะกอกปา กระบก คอแลน แดง ยางปาย ไผ ขึ้นอยูเปน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หยอมๆ สภาพปาปจจุบันมีไมเหลืออยูนอยมาก ไมมีการกระจายของพันธุไม ทําใหการขยายพันธุตามธรรมชาติไมมี
การกระจายในพื้นที่ และไมมีความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบนิเวศแหงนี้
ชนิดพันธุไมที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ไดแก
1.มะคาโมง
4.หวา
2.กระบก
5.ยางนา
3.เติม
6.แดง
7.มะขามปอม
8.หวาย
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
ขอมูลทางเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่ พบวา
1.การถือครองและการใชประโยชนที่ดิน ราษฎรสวนใหญยึดถือครอบครองที่ดินโดยไมมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ
และมีขนาดการถือครองที่ดินทํากินอยูระหวาง 5 – 10 ไร โดยนิยมปลูกขาวโพด
2.การประกอบอาชีพราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและแรงงานรับจางทั้งภาครัฐและเอกชน
อันตรายที่เกิดกับปา
1.ปญหาการบุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธารและแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ดินทํากิน
2.ปญหาทรัพยากรน้ํา ไดแก คุณภาพน้ําไมดี ปริมาณน้ําไมเพียงพอ อัตราการไหลของน้ําไมสม่ําเสมอ
3.ปญหาการใชทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
4.ปญหาการเกิดไฟปาและการพังทลายของหนาดิน
การคมนาคม
โดยระบุระยะทางและเสนทางคมนาคมที่ติดตอระหวางแปลงปลูกปา หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
แปลงที่ 1 2 และ 3
แปลงปลูกปา – อําเภอนานอย
ระยะทาง 22 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – อุทยานแหงชาติศรีนาน
ระยะทาง 8 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา - จังหวัดนาน
ระยะทาง 80 กิโลเมตร
แปลงที่ 4 5 และ 6
แปลงปลูกปา – อําเภอเวียงสา
ระยะทาง 42 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – จังหวัดนาน
ระยะทาง 65 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – อุทยานแหงชาติ
ระยะทาง 90 กิโลเมตร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-6 แปลงที่ 1 เนื้อที่จํานวน 25 ไร

รูปที่ 4.3-7 แปลงที่ 2 เนื้อที่จํานวน 22 ไร

รูปที่ 4.3-8 แปลงที่ 3 เนื้อที่จํานวน 11 ไร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-9 แปลงที่ 4 เนื้อที่จํานวน 37 ไร

รูปที่ 4.3-10 แปลงที่ 5 เนื้อที่จํานวน 85 ไร

รูปที่ 4.3-11 แปลงที่ 6 เนื้อที่จํานวน 220 ไร
4.อุทยานแหงชาติดอยภูนาง พื้นที่เปาหมายมีเนื้อที่จํานวน 170 ไร รวม 3 แปลง ดังรูปที่ 4.3-12 – 4.3-14
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่ดําเนินการสวนใหญเปนพื้นที่ที่ราษฎรเคยปลูกพืชเกษตร เชน ขาวโพด ขาวไร ยางพารา ฯลฯ
เดิม และคืนพื้นที่ใหทางราชการ ลักษณะเปนเนินเขาสลับที่ราบ ความลาดชันโดยเฉลี่ย 25 - 30 เปอรเซนต
ยอดเนินดอยขุนแมยัด 865 (ลูกเนินหวยแมยัดนอย 909) มีระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 742
เมตร อยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ชนิด ดิน หิน
พื้นที่ดําเนินการ มีสภาพเปนดินรวนผสมดินเหนียว บางแหงผสมดินลูกรัง หินบางสวนเปนหินชั้นหรือ
หินแปร บางสวนเปนหินดินดาน บางสวนเปนหินทราย
สภาพภูมิอากาศ แสดงขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิและฤดูกาล ในพื้นที่นั้นหรือพื้นที่ใกลเคียง
ปริมาณน้ําฝน 1,300 มิลลิเมตร / ป
อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด 6 องศาเซลเซียล
ฤดูรอน
ประมาณระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
ฤดูฝน
ประมาณระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว
ประมาณระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
สภาพปาและชนิดปา
ปาดั้งเดิมเปนเขตปาเบญจพรรณผสมปาดิบแลง และปาเต็งรัง พันธุไม เชน สัก แดง ตะแบก กระบก
มะคาโมง มะมวงปา เต็ง รกฟา เปนตน ไมพื้นลาง เชน หญาคา หญาแฝก ไผ หวาย เถาวัลย เปนตน
สภาพในปจจุบัน เปนปาเสื่อมโทรมราษฎรทําประโยชนปลูกพืชเกษตรและยินดีคืนพื้นที่ใหทางราชการ
ตามการปฏิ บั ติงานตามแผนแม บทแกไขปญ หาการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไมฯ (แผนแมบ ทการพิทักษ
ทรัพยากรปาไมของชาติ พ.ศ. 2557)
ชนิดพันธุไมที่เหมาะสมที่จะปลูกในพื้นที่ เปนพันธุไมในทองที่ภาคเหนือ เชน
(1) สัก ( Tectona grandis Linn.t. )
(2) มะคาโมง ( Afzelia xylocarpa Craib. )
(3) หวา ( Eugenia spp. )
(4) เสี้ยว ( Bauhinia spp. )
(5) กอ ( Castanopsis spp. , Lithoearpus spp. , Quercus spp. )
(6) กระโดน ( Careya sphaerica Roxb. )
(7) มะมวงปา ( Mangifera spp. )
(8) มะมวงหัวแมลงวัน ( Buchanania latifolia Roxb. ) เปนตน
สภาพทางเศรษฐกิจสังคม
หมูบานที่อยูใกลพื้นที่ดําเนินการ คือ หมู 4 บานขุนกําลัง ตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมี
จํานวนประชากร 1,362 คน วิถีชีวิตความเปนอยูอาชีพหลัก ทําการเกษตร , คาขาย , รับจาง ในรูปแบบ
แรงงาน และงานราชการ บางสวนเขาปาตัดไมเปนรายไดเสริม รายไดเฉลี่ยของราษฎรอําเภอปง 49,828.23
บาท/คน/ป
หมูบานในเขตพื้นที่ดําเนินการ คือ หมู 1 บานทาฟาเหนือ ตําบลสระ อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ซึ่งมีจํานวนประชากร 409 คน วิถีชีวิตความเปนอยูอาชีพหลัก ทําการเกษตร , คาขาย , รับจาง ในรูปแบบ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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แรงงาน และงานราชการ บางส ว นเข า ปาตัดไมเปน รายไดเสริม รายไดเฉลี่ย ของราษฎรอําเภอเชีย งมว น
37,955.12 บาท/คน/ป
ปญหาทางดานประชากรตางๆ ปญหาความยากจน มาจากภาคเศรษฐกิจ พึ่งการเกษตรแบบดั้งเดิม
ปญหาสังคม มีหนี้สิน การใชประโยชนและการถือครองที่ดิน ราษฎรสวนใหญมีที่ถือครองแปลง สปก. 4-01
บางสวน มีแปลงถือครองในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง บางแปลงทําประโยชนกอนป 2545 บางแปลงทํา
ประโยชนหลังป 2545 ทัศคติตอการดําเนินการฟนฟูสภาพปา ราษฎรยินดีคืนพื้นที่ทําประโยชนหลังป 2545
ใหทางราชการนําไปปลูกฟนฟูสภาพปา
อันตรายที่เกิดกับปา
1.ปญหาการบุกรุกทําลายปาตนน้ําลําธารและแผวถางปาเพื่อขยายพื้นที่ดินทํากิน
2.ปญหาทรัพยากรน้ํา ไดแก คุณภาพน้ําไมดี ปริมาณน้ําไมเพียงพอ อัตราการไหลของน้ํา ไมสม่ําเสมอ
3.ปญหาการใชทรัพยากรดิน และการใชประโยชนที่ดินไมเหมาะสมกับสมรรถนะของดิน
4.ปญหาภัยแลงและปญหาน้ําปาไหลหลาก
การคมนาคม
แปลงปลูกปา – สํานักงานอุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ระยะทาง 90 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – ที่วาการอําเภอปง
ระยะทาง 40 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – ที่วาการอําเภอเชียงมวน
ระยะทาง 80 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – จังหวัดพะเยา
ระยะทาง 110 กิโลเมตร
แปลงปลูกปา – สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) ระยะทาง 200 กิโลเมตร
ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินการในปงบประมาณ 2560 โดยดําเนินการปลูก จํานวน 170 ไร

รูปที่ 4.3-12 แปลงที่ 1 เนื้อที่ 53.03 ไร (ปรับเปน 50 ไร)

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-13 แปลงที่ 2 เนื้อที่ 106.03 ไร (ปรับเปน 100 ไร)

รูปที่ 4.3-14 แปลงที่ 3 เนื้อที่ 23.00 ไร (ปรับเปน 20 ไร)
สัญลักษณ

เขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง
พื้นที่ปลูกปาทดแทน

2. สํ า รวจข อมู ล เบื้ องตน พื้ น ที่ ที่จ ะดํา เนิน การสรา งฝายชะลอน้ํา แบบกึ่งถาวร จํา นวน 3 แหง และ
ฝายชะลอน้ําแบบผสมผสาน จํานวน 20 แหง ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
พื้นที่เปาหมาย
ชื่อ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ที่ตั้ง ทองที่ตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ขอมูลเบื้องตนพื้นที่เปาหมาย
ชื่อ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง ทองที่ ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ขอบเขตและจํานวน
ขอบเขตพื้นที่ดําเนินการเปนพื้นที่ลุมน้ําหลักลุมน้ํายม ลุมน้ําสาขาแมน้ําป ลุมน้ําขนาดเล็ก
ดอยหลักปน 860 ดําเนินการสรางฝายชะลอน้ํา จํานวน 23 ฝาย
ทิศเหนือ
ติดตอ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ทิศตะวันออก ติดตอ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ทิศใต
ติดตอ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
ทิศตะวันตก ติดตอ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง
พื้น ที่ เ ป า หมายดํ า เนิ น การสร า งฝายชะลอน้ํา จํานวน 23 ฝาย รายละเอีย ดปรากฏตามแผนที่ภูมิ
ประเทศมาตราสวน 1: 250,000 ระวาง 5046I ดําเนินการสรางฝายชะลอน้ํา แบบกึ่งถาวร จํานวน 3 ฝาย และ
แบบผสมผสาน จํานวน 20 ฝาย รวมทั้งหมดจํานวน 23 ฝาย รายละเอียดปรากฏตามแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
สวน 1: 50,000 และแผนที่ภาพถายทางอากาศ ป 2545 มาตราสวน 1: 4,000 พื้นหลักฐานอางอิง (Datum)
WGS 84 ZONE 47
ลักษณะทางภูมิศาสตรกายภาพลุมน้ํา
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การเป น พื้ น ที่ ลุม น้ํ าหลั กลุ ม น้ํ ายม ลุ ม น้ํ าสาขาแมน้ํ า ป ลุ ม น้ํ า ขนาดเล็ ก ดอย
หลักปน 860 เปนหวยขนาดเล็กกอนที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
พื้นที่โดยรอบ ลักษณะเปนเนินเขาสลับที่ราบ ความลาดชันโดยเฉลี่ย 25 - 30 เปอรเซนต
ลักษณะทางธรณีและปฐพีวิทยา
พื้นที่ดําเนินการ มีสภาพเปนดินรวนผสมดินเหนียว บางแหงผสมดินลูกรัง หินเปนหินชั้นหรือ
หินแปร บางสวนเปนหินดินดาน บางสวนเปนหินทราย
ลักษณะการใชประโยชนที่ดิน
พื้นที่ดําเนินการอยูในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง ใกลกับบริเวณที่จะกอสรางหนวยพิทักษ
อุทยานแหงชาติ ใหม ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เปนหวยขนาดเล็กกอนที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
ลักษณะทางอุตุ - อุทกวิทยา
ปริมาณน้ําฝน 1,300 มิลลิเมตร / ป
อุณหภูมิสูงสุด 38 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ําสุด 6 องศาเซลเซียส
ฤดูรอน
ประมาณระหวางเดือน กุมภาพันธ ถึงเดือน เมษายน
ฤดูฝน
ประมาณระหวางเดือน พฤษภาคม ถึงเดือน ตุลาคม
ฤดูหนาว
ประมาณระหวางเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม
ลักษณะทางชีวภาพ
ทรัพยากรปาไม เปนปาเบญจพรรณผสมปาดิบแลง และปาเต็งรัง พันธุไม เชน สัก แดง ตะแบก
กระบก มะคาโมง มะมวงปา เต็ง รกฟา เปนตน ไมพื้นลาง เชน หญาคา หญาแฝก ไผ หวาย เถาวัลย เปนตน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ทรัพยากรสัตวปา พื้นที่ดําเนินการและใกลเคียง มีสัตวปาขนาดเล็ก จําแนกเปน 7 กลุม (1)
สัตวปาจําพวกสัตวเลี้ยงลูกดวยนม เชน หมูปา กระตายปา กระรอก อีเห็น (2) สัตวปาจําพวกนก เชน นกยูง
ไกฟา นกเคาชนิดตางๆ กา (3) สัตวปาจําพวกสัตวเลื้อยคลาน เชน กิ้งกา ตะกวด งูชนิดตางๆ (4) สัตวปา
จําพวกสะเทินน้ําสะเทินบก เชน อึ่งอาง กบ กะทาง (5) สัตวปาจําพวกแมลง เชน ดวง จักจั่น ผีเสื้อ (6) สัตว
ปาจําพวกปลา เชน ปลาชอน ปลานิล ปลาไหล ปลาตะเพียน (7) สัตวปาไมมีกระดูกสันหลังอื่นๆ เชน ปูภูเขา
ไสเดือนดิน
จากทรัพยากรปาไมและสัตวปา จะเห็นวาพื้นที่ดําเนินการและใกลเคียง ลักษณะมีความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ไมเปนพื้นที่เปราะบาง ไมเปนพื้นที่ออนไหว ไมกระทบตอแหลงที่อยูอาศัย หากิน หรือเสนทาง
อพยพเคลื่อนยายของสัตวปาแตอยางใด
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม
หมูบานที่อยูใกลพื้นที่ดําเนินการ คือ หมู 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัด
พะเยา มีจํานวนประชากร 1,030 คน และ หมู 6 บานหลายทุง ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
มีจํานวนประชากร 838 คน วิถีชีวิตความเปนอยูอาชีพหลัก ทําการเกษตร , คาขาย , รับจาง ในรูปแบบ
แรงงาน และงานราชการ บางส ว นเข า ปาตัดไมเปน รายไดเสริม รายไดเฉลี่ย ของราษฎรอําเภอเชีย งมว น
37,955.12 บาท/คน/ป ป ญ หาทางด า นประชากรตา งๆ ป ญ หาความยากจน มาจาก ภาคเศรษฐกิ จ พึ่ ง
การเกษตรแบบดั้งเดิม ปญหาสังคม มีหนี้สิน การใชประโยชนและการถือครองที่ดิน ราษฎรสวนใหญมีท่ีถือ
ครองแปลง ส.ป.ก.4-01 บางสวนมีแปลงถือครองในเขตอุทยานแหงชาติดอยภูนาง บางแปลงทําประโยชนกอน
ป 2545 บางแปลงทําประโยชนหลังป 2545
ลักษณะดานนันทนาการ
มีแหลงทองเที่ยวใกลบริเวณพื้นที่ดําเนินการ คือ อุทยานแหงชาติดอยภูนาง สวนสาธารณะฝงตา ใน
อนาคตบริเวณที่สรางฝายจะเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับฝายชะลอน้ํา กอนที่น้ําจะไหลลงสูอางเก็บน้ําน้ําป
ประวัติของพื้นที่ / การดําเนินงานที่ผานมา
พื้ น ที่ ดํา เนิ น การ อยู ในเขตอุทยานแหง ชาติ ดอยภูน าง ตํา บลเชีย งมว น อํ าเภอเชีย งมว น
จังหวัดพะเยา เปนพื้นที่เหนืออางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา การสรางฝายชะลอน้ํา
มี ป ระโยชน ช ว ยชะลอน้ํ า ดั กตะกอน ตามแผนปฏิบัติก ารปอ งกัน แก ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
การคมนาคม / สื่อสาร
1.การคมนาคม
พื้นที่ดําเนินการสรางฝาย – สํานักงานอุทยานแหงชาติดอยภูนาง ระยะทาง 35 ก.ม.
พื้นที่ดําเนินการสรางฝาย – ที่วาการอําเภอเชียงมวน
ระยะทาง 7 ก.ม.
พื้นที่ดําเนินการสรางฝาย – จังหวัดพะเยา
ระยะทาง 90 ก.ม.
พื้นที่ดําเนินการสรางฝาย – สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษที่ 15 (เชียงราย) ระยะทาง 180 ก.ม.
2.การสื่อสาร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มีสัญญาณโทรศัพทมือถือครอบคลุม เชน ระบบ AIS ระบบ True
สถานะภาพของลุมน้ําเบื้องตน
บริเวณพื้นที่ดําเนินการ อยูในเขตลุมน้ําหลักลุมน้ํายม ลุมน้ําสาขาแมน้ําป พื้นที่ดําเนินการ
สรางฝายชะลอน้ํา เปนหวยขนาดเล็กกอนที่จะไหลลงสูอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พะเยา (ดังรูป 4.3-15)
3. จัดเตรียมกลาไมเพื่อใชในการปลูกฟนฟูสภาพปา ประมาณ 240,000 กลา ชนิดพันธุไมที่จะปลูก
ไดแก สัก มะคาโมง ประดู หวา ขี้เหล็กปา กระบก สมอพิเภก ยางแดง เปนตน
สวนการดําเนินงานตามแผน ฯ ซึ่งดําเนินการโดยกรมปาไมจะรายงานผลการดําเนินงานไดในรายงาน
ฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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รูปที่ 4.3-15 ขอบเขตลุมน้ําขนาดเล็กและตําแหนงที่จะสรางฝายชะลอน้ํา
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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4.4 แผนการเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาแหลงน้ํามีการดําเนินกิจกรรมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการที่อาจสงผลกระทบ
ตอสุขภาพในทางบวกและลบ ซึ่งในระยะกอสรางมีผลกระทบตอสุขภาพในหลายประเด็น ไดแก เกิดฝุนละออง
ฟุงกระจาย เกิดเสียงดังรบกวน จากกิจกรรมการกอสราง ในการขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ อาจกอใหเกิดความไม
ปลอดภั ยตอชีวิ ตและทรัพย สิน ของประชาชนในชุ มชนทองถิ่ น อาจทําใหเ จ็บป วยดวยโรคตางๆ ที่เ กิดจาก
พฤติกรรมเสี่ยงและอนามัยสิ่งแวดลอมในที่พักคนงานไมดี และเมื่อเริ่มดําเนินการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําอาจ
ทําใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพที่เกิดจากแมลงพาหะนําโรค โรคหนอนพยาธิ และการใชสารเคมีทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดการเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ ดังนั้นจึงมีความจําเปนตอง
ดําเนิ นการจัด ทําฐานขอมูล สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดลอมของประชาชนในพื้น ที่โ ครงการฯ เพื่อทราบถึง
แนวโนมผลกระทบตอสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการฯ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
วัตถุประสงค
1.เพื่อทราบสถานะสุขภาพของคนงานในพื้น ที่กอสรางโครงการพั ฒนาแหลงน้ํา และเพื่ อเฝาระวั ง
ผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
2.เพื่อแสดงขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
3.เพื่อแสดงขอมูลการกระจายความเสี่ยง
งบประมาณ
200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการดําเนินงาน
1.รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสถานะสุขภาพของประชาชนในพื้นที่
2.สํารวจขอมูลสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาล จัดทําแผนที่รังโรค แผนที่ความเสี่ยง
3.สั ม ภาษณ ป ระชาชนเป า หมายในพื้ น ที่ แ ละคนงานก อ สร า งเพื่ อ ทราบข อ มู ล พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ
พฤติกรรมเสี่ยง สุขภาพจิต และสํารวจขอมูลสภาพอนามัยสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลในครัวเรือน
4.ฝกอบรมคณะทํางานและเจาหนาที่ดานสาธารณสุขระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล เรื่องการแกไขและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับกระทรวงสาธารณสุข
5.ประชุมชี้แจงประชาชน ผูนําชุมชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อรับทราบขอมูล หารือมาตรการเฝา
ระวังและแกไขปญหาและสรางเครือขายการทํางานรวมกัน
6.แตงตั้งคณะทํางานเฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา จัดระบบเฝาระวัง
การรายงาน และการสอบสวนโรค ประชุมสรุป ถอดบทเรียน คืนขอมูล และหาแนวทางแกไขปญหา

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ผลการดําเนินงาน
1.จัดทําเอกสารคูมือการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาลเพื่อปองกันปญหาโรคพยาธิใบไมตับ
และมะเร็งทอน้ําดี เพื่อใหความรูแกประชาชนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง

รูปที่ 4.4-1 คูมือการจัดการสิ่งปฏิกูลอยางถูกหลักสุขาภิบาล
2.จัดประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและแนวทางการสํารวจขอมูล แกคณะทํางาน
เฝาระวังผลกระทบดานสุขภาพโครงการอางเก็บน้ํา น้ําป จํานวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหคณะทํางาน
มีความรูความเขาใจสามารถรวบรวมขอมูลและดําเนินกิจกรรมสํารวจขอมูลไดอยางถูกตอง โดยจัดประชุม
ชี้ แ จง ในวั น ที่ 24 และ 25 เมษายน 2560 ณ ห อ งประชุ ม โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพตํ า บลบ า นป น
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา

รูปที่ 4.4-2 ประชุมชี้แจงแนวทางการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลและแนวทางการสํารวจขอมูล
3.สํารวจและสัมภาษณขอมูลสภาพการอนามัยสิ่งแวดลอม ครัวเรือนหมูบานเปาหมายพื้นที่โครงการและ
พื้นที่รับประโยชน 20 หมูบาน 400 ครัวเรือน เพื่อทราบสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมและพฤติกรรม
สุขภาพ โดยจะรายงานผลการสํารวจใหทราบในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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4.5 แผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลงและจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
หลักการและเหตุผล
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา เปนโครงการพัฒนาแหลงน้ํา โดย
มีวัตถุประสงคของโครงการเพื่อชวยสงน้ําชลประทานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา
เพื่อการเกษตรและการอุป โภคในฤดูแล ง รวมถึงบรรเทาปญหาน้ําทวมดานทายน้ําในฤดูฝน โดยการแกไข
ปญหาน้ําทวมในลําน้ําสาขา เพื่อลดผลกระทบจาการพัฒนาโครงการขนาดใหญ และ พื้นที่หัวงานเขื่อนน้ําปตั้ง
ปดกั้นลําน้ําป ที่บริเวณหมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา Latitude 18º 54’
33” Longitude 100º 20’ 25” สําหรับพื้นที่อางเก็บน้ําน้ําปสวนใหญอยูในตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวน
จังหวัดพะเยา และมีพื้นที่บางสวนอยูในเขตตําบลบานพี้และตําบลสวด อําเภอบานหลวง จังหวัดนาน พื้นที่หัว
งานและอางเก็บน้ํารวมทั้งหมด 3,921 ไร มีพื้นที่บางสวนอยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่
บางสวนอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม ประมาณ 1,742 ไร
การดําเนินโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา สงผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาจากหุบเขากลายเปนหัวงาน และอางเก็บน้ําจํานวน 3,921 ไร กอใหเกิดความชุม
ชื้น แหลงน้ํามากขึ้น กิจกรรมการกอสารางจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของ
ตะกอนดินในน้ํา ความขุน ซึ่งจะสงผลตอนิเวศวิทยาทางน้ําในบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสราง มีการเคลื่อนยาย
ประชากรในช ว งการก อสร า ง โรคติ ดต อนําโดยแมลงหลายชนิดอาจเขามาพรอมกับ กลุมแรงงานกอสราง
โครงการและเกิดการแพรระบาดโรคในพื้นที่ดังกลาว หลังการกักเก็บน้ําวิถีชีวิตของประชาชนจะเปลี่ยนไป ทั้ง
การประกอบอาชีพและการทองเที่ยวลวนเปนปจจัยเกื้อหนุนใหเกิดการแพรกระจายของโรคมากขึ้น
การเตรี ย มความพร อมเพื่ อการเฝ าระวัง ป องกัน ควบคุมป จ จั ย การเกิ ดโรคติ ดต อนํ าโดยแมลงมี
ความสําคัญอยางยิ่งตอยุทธศาสตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ดังนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ศึกษาเฝาระวังทางกีฏวิทยาเพื่อรวบรวมสถานการณแมลงพาหะนําโรค แหลงเพาะพันธุ ตลอดจนชีววิทยาที่
สําคัญของยุงพาหะนําโรคของพื้นที่โครงการ นอกจากการเฝาระวังทางกีฏวิทยาแลวการเคลื่อนยายประชากร
และการนําโรคมาสูทองถิ่นเปนสิ่งที่จําเปนตองเฝาระวัง ติดตามและใหการรักษาเพื่อไมใหเกิดการระบาดโรคใน
พื้นที่ดังกลาว
วัตถุประสงค
1.เพื่อเฝาระวังพาหะนําโรคติดตอนําโดยแมลงที่สําคัญไดแก โรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรคไข
สมองอักเสบ และโรคเทาชาง
2.เพื่อประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับโรคติดตอนําโดยแมลงในพื้นที่โครงการ
งบประมาณ
300,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม กรมควบคุมโรค
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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วิธีการดําเนินงาน
1.การคัดเลือกพื้นที่สํารวจแมลงพาหะนําโรค
2.สํารวจแมลงพาหะนําโรค
3.จัดทําปายประชาสัมพันธการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ในพื้นที่โครงการ
ผลการดําเนินงาน
1.การคัดเลือกพื้นที่สํารวจยุงพาหะนําโรค ไดแก 1) พื้นที่ใตอางเก็บน้ําน้ําป : หมูท่ี 7 บานหนองกลาง
ตําบลบานมาง อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา 2) พื้นที่ใกลอางเก็บน้ําน้ําป : หมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา ดังรูปที่ 4.5-1

รูปที่ 4.5-1 พื้นที่สํารวจยุงพาหะ
2.การสํารวจยุงพาหะนําโรค
2.1 การสํารวจยุงตัวเต็มวัย ประกอบดวยการสํารวจยุงกลางคืน และการสํารวจยุงกลางวัน
- สํารวจยุงกลางคืน แตละหมูบาน ใชพนักงานจับยุง 4 คน นั่งจุดละ 2 คน นั่งลอใหยุงมาเกาะใน
บ า น 1 จุ ด นอกบ า น 1 จุ ด ต อ งเป น บ า นที่ อ ยู ร อบนอกชายกลุ ม บ า น จั บ ยุ ง ที่ ม าเกาะตั้ ง แต เ วลา
18.00 - 24.00 น. จับยุงชั่วโมงละ 50 นาทีพัก 10 นาที ยุงที่จับไดแยกรายชั่วโมง นอกจากนั้นแขวนกับดักแสง
ไฟดักยุงนอกบานตั้งแตเวลา 18.00 – 24.00 น. จับยุงหมูบานละ 2 คืน ยุงที่จับไดนําไปแยกชนิดของยุงและ
คํานวณหาความหนาแนนของยุง ดังรูป 4.5-2

รูปที่ 4.5-2 วิธีการลอยุงในเวลากลางคืน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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- สํารวจยุงกลางวัน แตละหมูบาน ใชพนักงานจับยุง 4 คน นั่งจุดละ 2 คน นั่งลอใหยุงมาเกาะใน
บาน จับยุงจุดละ 20 นาทีพัก 10 นาที ยุงที่จับไดแยกรายจุด จับยุงหมูบานละ 8 จุด จับยุงที่มาเกาะชวงเวลา
08.00 – 10.00 น. ยุงที่จับไดนําไปแยกชนิดของยุงและคํานวณหาความหนาแนนของยุง ดังรูป 4.5-3

รูปที่ 4.5-3 วิธีการลอยุงในเวลากลางวัน
2.2 การสํารวจลูกน้ํายุง
- สํารวจลูกน้ํายุงจากแหลงน้ําขัง น้ําไหล และทุงนา รอบๆ กลุมบานโดยสํารวจลูกน้ําไมนอยกวา
100 จวง เพื่อคนหาลูกน้ํายุงกนปลอง ยุงเสือ ยุงรําคาญ
- สํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบ ๆบานครอบคลุมบานไมนอยกวา รอยละ 30
ของจํานวนบานในกลุมบาน หรือไมเกิน 60 หลังคาเรือน เพื่อคนหาลูกน้ํายุงลายบาน

รูปที่ 4.5-4 การสํารวจลูกน้ํายุงลายและการจําแนกยุง
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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3. การจัดทําปายประชาสัมพันธการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง
จัดทําปายประชาสัมพันธการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง ในพื้นที่โครงการฯ โดยความ
ร ว มมื อของกรมควบคุ ม โรค สํ า นั กงานสาธารณสุขจั งหวัดพะเยา และกรมชลประทาน เพื่อใหป ระชาชน
ตระหนัก ตอการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง

รูปที่ 4.5-5 ปายประชาสัมพันธ
ผลการดําเนินงาน
1.การสํารวจยุงพาหะตัวเต็มวัย
- การสํารวจยุงพาหะกลางคืน
จากการสํารวจยุงตัวเต็มวัยกลางคืนทั้งสองหมูจํานวน 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ และเดือนเมษายน
2560 พบยุงทั้งหมด 16 ชนิด คือ Anopheles peditaenitus Anopheles barbirostris Aedes aegypti
Aedes albopictus Aedes lineatopene Aedes vexans Aedes w-albas Culex
tritaeniorhynchus Culex quinquefasciatus Culex pseudovishnui Culex vishnui Culex
fascocephala Mansonia indiana Mansonia dives Mansonia bonneae และ Armigeres spp.
ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Culex pseudovishnui รองลงมาคือ Culex fascocephala ยุงกนปลองที่สํารวจ
พบมี 2 ชนิด คือ Anopheles peditaenitus และ Anopheles barbirostris ยุงลายที่สํารวจพบมี 5 ชนิด
คือ Aedes aegypti Aedes albopictus Aedes lineatopene Aedes vexans Aedes w-albas
ชนิดที่เปนพาหะนําไขเลือดออกและไขปวดขอยุงลายคือ Aedes aegypti Aedes albopictus สําหรับโรค
ติดเชื้อไวรัสซิกายุงพาหะคือ Aedes aegypti ซึ่งพบยุงพาหะ 2 ชนิดนี้ทั้งสองหมูที่สํารวจ สําหรับยุงรําคาญ
พบ 5 ชนิด คือ Culex tritaeniorhynchus Culex quinquefasciatus Culex pseudovishnui Culex
vishnui Culex fascocephala ชนิดที่เปนพาหะไขสมองอักเสบคือ Culex fascocephala และ Culex
tritaeniorhynchus สํารวจพบทั้งสองหมู ยุงเสือพาหะโรคเทาชางพบ 3 ชนิด คือ Mansonia indiana
Mansonia dives และ Mansonia bonneae ยุงแมไกที่สํารวจพบมี 1 ชนิด คือ Armigeres spp. ซึ่งยัง
ไมมีรายงานวาเปนพาหะนําโรค ตารางที่ 4.5-1 - 4.5-5

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 4.5-1 จํานวนยุงกนปลอง (Anopheles spp.) ที่เขาเกาะคนเวลากลางคืน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุงกนปลอง

1. Anopheles peditaenitus
2. Anopheles barbirostris

หมูที่ 7 บานหนองกลาง
ต.บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

1
-

1

ตารางที่ 4.5-2 จํานวนยุงลาย (Aedes spp.) ที่เขาเกาะคนเวลากลางคืน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุงลาย

1.
2.
3.
4.
5.

Aedes aegypti
Aedes albopictus
Aedes lineatopene
Aedes vexans
Aedes w-albas

หมูที่ 7 บานหนองกลาง
ต.บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา
2

-

3

10

-

2

2

2

-

1

ตารางที่ 4.5-3 จํานวนยุงรําคาญ (Culex spp.) ที่เขาเกาะคนเวลากลางคืน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของที่ยุงรําคาญ

1.
2.
3.
4.
5.

Culex
Culex
Culex
Culex
Culex

tritaeniorhynchus
quinquefasciatus
pseudovishnui
vishnui
fascocephala

หมูที่ 7 บานหนองกลาง
ต.บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

2
46
3
15

2
12
22
9

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 4.5-4 จํานวนยุงเสือ (Mansonia spp.) ที่เขาเกาะคนเวลากลางคืน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุงเสือ

หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.
บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

1
1
3

-

1. Mansonia indiana
2. Mansonia dives
3. Mansonia bonneae

ตารางที่ 4.5-5 จํานวนยุงแมไก (Armigeres spp.) ที่เขาเกาะคนเวลากลางคืน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุงแมไก

หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.
บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

2

-

1. Armigeres spp.
ตารางที่ 4.5-6 จํานวนยุงชนิดตางๆ ที่จับไดจากกับดักแสงไฟ

จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุง

ไมพบยุงจากกับดักแสงไฟ

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.
บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา
-

- การสํารวจยุงกลางวัน
การสํารวจยุงตัวเต็มวัยเวลากลางวัน พบยุง 3 ชนิด Aedes aegypti Aedes albopictus และ
Culex pseudovishnui โดยยุงสวนใหญที่จับไดคือยุงลาย Aedes aegypti (ตารางที่ 4.5-7)

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 4.5-7 จํานวนยุงชนิดตาง ๆ ที่จับตอนกลางวัน
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุง

1. Aedes aegypti
2. Aedes albopictus
3. Culex pseudovishnui

หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.
บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

1

2

1

-

-

1

2.การสํารวจลูกน้ํายุง
- สํารวจลูกน้ํายุงจากแหลงเพาะพันธุธรรมชาติ การสํารวจลูกน้ํายุงตามแหลงน้ําธรรมชาติ เชน ลําหวย
ลําธาร แองน้ําขัง ทุงนา พบลูกน้ํายุง 5 ชนิด คือ Anopheles barbirostris Anopheles hyrcanus
group Culex pseudovishnui และ Culex fascocephala ยุงพาหะไขสมองอักเสบ คือ Culex
fascocephala ซึ่งสํารวจพบที่ หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ตารางที่ 4.5-8
ตารางที่ 4.5-8 จํานวนลูกน้ํายุงจากแหลงเพาะพันธุธรรมชาติ
จํานวน (ตัว)
ชนิดของยุง

1.
2.
3.
4.
5.

Anopheles barbirostris
Anopheles hyrcanus group
Culex pseudovishnui
Culex fascocephala
Culex sp.

หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.
บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา

หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.
เชียงมวน จ.พะเยา

11

16

2

4

5

4

3

-

0

5

- สํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบ ๆบานสํารวจลูกน้ํายุงลายตามภาชนะขังน้ําในบาน
และรอบๆ บานครอบคลุมบานไมนอยกวา รอยละ 30 ของจํานวนบานในกลุมบาน หรือไมเกิน 60 หลังคาเรือน
เพื่อคนหาลูกน้ํายุงลาย จากสํารวจพบลูกยุงลายทั้ง 2 หมู นําขอมูลมาคํานวณคา House Index ,HI (เปนดัชนี
ที่แสดงถึงรอยละของจํานวนครัวเรือนที่พบแหลงเพาะพันธุยุงลาย) Container Index ,CI (เปนดัชนีใชแสดงถึง
รอยละของจํานวนภาชนะที่พบแหลงเพาะพันธุยุงลาย) Breateu Index ,BI (เปนดัชนีที่แสดงถึงจํานวนภาชนะ
ที่มีลูกน้ํา ใน 100 ครัวเรือน) จากการสุมสํารวจทั้ง 2 ครั้งในเดือนกุมภาพันธ และเมษายน 2560 พบวาทั้ง 2
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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หมูบานที่สํารวจ พบลูกน้ํายุงลาย ทั้งสองหมูบาน สําหรับหมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.บานมาง อ.เชียงมวน
จ.พะเยา พบลูกน้ํายุงลายสูงเฉลี่ยใกลกันทั้ง 2 ครั้งที่สุมสํารวจ (ตารางที่ 4.5-9 และ 4.5-10)
ตารางที่ 4.5-9 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบ ๆบานบริเวณเหนืออางเก็บน้ํา
หมูที่ 7 บานหนองกลาง ต.บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา
เดือน
กุมภาพันธ
เมษายน

จํานวน
บาน
สํารวจ

จํานวน
บาน
พบลูกน้ํา

30

11

50

10

จํานวน
ภาชนะ
สํารวจ

จํานวน
ภาชนะ
พบลูกน้ํา

12.50

230

12.90

220

คา HI

คา CI

คา BI

16

3.55

15.63

12

4.00

19.35

ตารางที่ 4.5-10 ผลการสํารวจลูกน้ํายุงจากภาชนะขังน้ําในบานและรอบๆ บานบริเวณใตอางเก็บน้ํา
หมูที่ 3 บานปน ต.เชียงมวน อ.เชียงมวน จ.พะเยา
จํานวน
บาน
สํารวจ

จํานวน
บาน
พบลูกน้ํา

กุมภาพันธ

63

8

เมษายน

61

3

เดือน

จํานวน
ภาชนะ
สํารวจ

จํานวน
ภาชนะ
พบลูกน้ํา

12.70

173

4.92

170

คา HI

คา CI

คา BI

16

9.25

25.40

2

1.18

3.28

ปญหาและอุปสรรค
-
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4.6 แผนการเฝาระวังปองกันและควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ
หลักการและเหตุผล
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา ตั้งอยูหมูที่ 3 บานปน ตําบลเชียงมวน จังหวัดพะเยา มีพื้นที่
หัวงานและอางเก็บน้ํารวมทั้งหมด 3,921 ไร ลักษณะเขื่อนเปนเขื่อนคอนกรีตบดอัด มีพื้นที่บางสวนอยูในเขต
พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 และพื้นที่บางสวนอยูในเขตพื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม เพื่อใหกระบวนการศึกษาของโครงการมี
ความครบถว นทั้ งทางด า นการศึ กษาผลกระทบสิ่งแวดลอม การประเมิน ผลกระทบดานสุขภาพและสังคม
กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบแผนปฏิบัติการพัฒนาดานอนามัยและสิ่งแวดลอม และการติดตามประเมินผล
ดานสาธารณสุข ตามขอตกลงสากลในการสรางเขื่อน กําหนดใหการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงทั้งทางดานคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จึงมี
ภารกิจในการศึกษา ประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน ซึ่งโครงการ
พัฒนาแหลงน้ําเปนหนึ่งในโครงการตองทําการประเมินผลกระทบตอสุขภาพในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับ EIA (Environment Impact Assessment) และ HIA (Health Impact Assessment)
ในสวนของกรมควบคุมโรค ไดรับมอบหมายใหดําเนินการเฝาระวังเพื่อการปองกันและติดตามแกไขปญหาการ
แพรโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบตอการสรางเขื่อน เพื่อตอบคําถามตามหลักวิชาการในประเทศ
ไทยและประชาคมโลกไดวาการสรางเขื่อนหรืออางเก็บน้ําไมทําใหเกิดการแพรของพยาธิใบไมเลือดของคน โดย
กํ า หนดหลั ก การให ทํ า การศึ ก ษาข อ มู ล พื้ น ฐานในกิ จ กรรมการสํ า รวจโรคหนอนพยาธิ ใ นคน การสํ า รวจ
หนอนพยาธิในสัตวรังโรค (สุนัข แมว วัว ควาย หนูนา หนูปา) ที่พบไดในชุมชนที่สามารถติดตอมาสูคน ไดแก
พยาธิใบไมเลือดของคน พยาธิใบไมตับ การศึกษาชนิดของโฮสตกึ่งกลางพยาธิใบไม อัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม
เลือดและพยาธิใบไมตับในหอยและปลาน้ําจืดที่เปนโฮสตกึ่งกลางของโรคหนอนพยาธิที่สงผานใหครบวงจร
พยาธิใบไมในน้ํา โดยในป 2560 เปนการเก็บขอมูลและเปนการคนหาปญหาโรคหนอนพยาธิในพื้นที่ผลกระทบ
และพื้นที่รับประโยชนของอางเก็บน้ําน้ําป การสํารวจคนหาผูเปนโรคหนอนพยาธิในพื้นที่เสี่ยงและกลุมเสี่ยงตอ
การเปนโรคหนอนพยาธิ เมื่อทราบปญหาจะทําการใหการรักษาเพื่อตัดวงจรการแพรโรคหนอนพยาธิในพื้นที่
เปาหมายไปสูโฮสตก่ึงกลาง ไดแก หอย ปลา เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การอยางตอเนื่องตองอาศัยขอมูลทางวิชาการเปนแนวทางจัดการเพื่อแกไขผลกระทบดานสาธารณสุขในภาค
สวนของกระทรวงสาธารณสุขรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะใหมีการถายทอดเทคโนโลยีสูผูรับผิดชอบ
งานระดับพื้นที่ตามภารกิจของผูรับผิดชอบในพื้นที่เพื่อเฝาระวัง และปองกันโรค การจัดเวทีคืนขอมูลใหชุมชน
รวมถึงการใหสุขศึกษาประชาสัมพันธตามระบบงานเฝาระวังของจังหวัด การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองสูการลดโรคมุงเนนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการแกปญหาการ
เกิดโรคดวยชุมชนเอง
วัตถุประสงค
1.เพื่อทราบอัตราความชุกพยาธิใบไมเลือด พยาธิใบไมตับ ที่มีน้ําเปนสื่อ พยาธิปากขอ หนอนพยาธิ
ชนิดอื่นๆ และโปรโตซัวในลําไส ในประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
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2.เพื่อสํารวจชนิด และอัตราการติดเชื้อตัวออนระยะเซอรคาเรียพยาธิใบไมในหอยน้ําจืด ที่เปนโฮสต
กึ่งกลางลําดับที่ 1 ของหนอนพยาธิใบไมในพื้นที่ผลกระทบของโครงการฯ
3.เพื่อสํารวจชนิด และอัตราการติดเชื้อตัวออนระยะเมตาเซอรคาเรียพยาธิใบไมในสัตวน้ําที่เปนโฮสต
กึ่ งกลางลํ า ดั บ ที่ 2 ของหนอนพยาธิ ใบไมที่มีชีวิตครบวงจรในน้ํา ไดแก ปลาน้ําจืดในพื้น ที่ผ ลกระทบของ
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
4.เพื่อสํารวจพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนที่เสี่ยงตอการติดโรคและการแพรโรคหนอนพยาธิ (พยาธิ
ใบไมเลือด พยาธิใบไมตับ และหนอนพยาธิที่ติดตอผานดิน
งบประมาณ
500,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
วิธีการดําเนินงาน
1.สํารวจขอมูลภาคสนาม
รายการทํางานในหลักการ Health Impact Assessment หรือ HIA โดยทําการศึกษาในคน โฮสต
กึ่งกลาง จํานวน 3 กิจกรรม ดังตอไปนี้
กิจกรรมที่ 1 ตรวจอุจจาระคน หาความชุกพยาธิใบไมเลือด พยาธิใบไมตับ พยาธิปากขอ และ
หนอนพยาธิชนิดอื่นๆ และโปรโตซัวในลําไส ที่ตรวจพบไดในตัวอยางอุจจาระคน
กิจกรรมที่ 2 สํารวจ หอย และปลาน้ําจืด และตรวจหาการติดเชื้อในหอย และปลา
กิจกรรมที่ 3 สํารวจพฤติกรรมสุขภาพประชาชน
2.เก็บตัวอยางและทําการตรวจหาอัตราการติดเชื้อในคน โฮสตกึ่งกลาง
ผลการดําเนินงาน
1.การศึกษาและตรวจยืนยันชนิดของพยาธิและโปรโตซัวในลําไสในอุจจาระคน
จากการตรวจตัวอยางอุจจาระประชาชนทีอยูในพื้นที่โครงการจํานวน 490 ตัวอยาง พบผูติดเชื้อปรสิต
จํานวน 178 ราย (36.3%) เปนการติดเชื้อหนอนพยาธิจํานวน 160 ราย (32.7%) ติดเชื้อโปรโตซัว 21 ราย (4.3%)
และติดเชื้อโปรโตซัวรวมกับหนอนพยาธิ จํานวน 8 ราย (1.6%) การติ ดเชื้ อปรสิตพบในประชากรชายมากกว า
ประชากรหญิง
ชนิดของปรสิตที่ตรวจพบไดแกพยาธิใบไมตับ O. viverrini 120 ราย (24.5%) พยาธิตืดวัว Taenia sp.
11 ราย (2.2%) พยาธิกลุม soil transmitted parasites ไดแก พยาธิปากขอ hookworm 9 ราย (1.8%) พยาธิ
ไสเดือน A. lumbricoides 20 ราย (4.1%) พยาธิสตรองจิลอยดีส S. stercoralis 20 ราย (4.1%) สําหรับการติด
เชื้อโปรโตซัวพบการติดเชื้อ E. coli จํานวน 10 ราย (2.0%) G. lamblia จํานวน 15 ราย (3.1%) S. hominis 1
ราย (0.2%) พยาธิใบไมตับ O. viverrini เปนพยาธิที่ตรวจพบมากที่สุด พบการติดเชื้อสูงสุดที่ พื้นที่ของ รพสต. สระ
(45.2%) และในพื้นที่ที่มีการติดเชื้อของพยาธิใบไมตับมากกวา 10% ไดแก พื้นที่ รพสต. ไชยสถาน 28.8% รพ.สต.
บานพี้ หมู 2 พบ 16.4% และ พื้นที่ รพ.สต. บานปน พบ 16.4% เชนกัน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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พยาธิในกลุม soil transmitted parasite ไดแก พยาธิปากขอ hookworm พยาธิใสเดือน A.
lumbricoides พยาธิสตรองจิลอยดีส S. stercoralis พบกระจายในทุกพื้นที่ อัตราการติดเชื้ออยูระหวาง 3-10%
โปรโตซัวที่ตรวจพบ ไดแก E. coli , G. lamblia และ S. hominis อัตราการติดเชื้อโปรโตซัวของประชาชน
ในพื้นที่โครงการพบนอยกวาการติดเชื้อหนอนพยาธิ และพบเพียงบางพื้นที่ไดแก พื้นที่ รพสต. ไชยสถาน พื้นที่
รพสต. น้ําพี้ หมู 2 รพสต. บานปน และ รพ.สต. สระ
ตารางที่ 4.6-1. แสดงชนิดหนอนพยาธิและโปรโตซัวในลําไสที่พบในอุจจาระคนในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําป
ชนิดของปรสิตที่พบ
จํานวนรวม
เพศชาย
เพศหญิง
(n=490) %
(n=259) % (n=231) %
หนอนพยาธิ
พยาธิใบไมตับ (Opisthorchis viverrini)
120
24.5 76
29.3 44
19.0
พยาธิปากขอ (Hookworm)
9
1.8 15
5.8 9
3.9
พยาธิไสเดือน (Ascaris Lumbricoides)
18
3.7 11
4.2 7
3.0
พยาธิสตรองจิลอยด
20
4.1 15
5.8 5
2.2
(Strongyloides stercoralis)
พยาธิตืดวัว (Taenia)
11
2.2 9
3.5 2
0.9
โปรโตซัว
Entamoeba coli
10
2.0 4
1.5 6
2.6
Giardia lamblia
15
3.1 9
3.5 6
2.6
Sarcocystis hominis
1
0.2 0
0.0 1
0.4
1.การศึกษาและตรวจยืนยันชนิดของตัวออนพยาธิใบไมในหอยน้ําจืด
เก็บตัวอยางหอยน้ําจืดไดทั้งหมด 659 ตัว จัดจําแนกเปนหอยน้ําจืดฝาเดียว 19 ชนิดพันธุ กําลังตรวจ
วิ นิ จ ฉั ย ชนิ ด พั น ธุ ห อย และจั ด จํ า แนกชนิ ด ตั ว อ อ นพยาธิ ใ บไม ที่ ต รวจพบในหอยทางห อ งปฏิ บั ติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร เพื่อวิเคราะหผลการศึกษาตอไป (รอผล)
2.การศึกษาและตรวจยืนยันชนิดของตัวออนพยาธิใบไมระยะติดตอในปลาน้ําจืด จาการศึกษาความชุก
พยาธิใบไมระยะติดตอในปลาเกล็ดขา บริเวณอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา จํานวนปลาน้ําจืดที่เก็บตัวอยาง
ทั้งหมด 246 ตัว จํานวน 7 ชนิด ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus, ปลากระดี่หมอ Trichopodus
trichopterus, ปลาแกมช้ํา Puntius orphoides, ปลาจาด Poropuntius normani, ปลาสรอยเกล็ดถี่
Thynnichthys thynnoides, ปลาหมอชางเหยียบ Pristolepis fasciatus และ ปลาแปป Oxygaster
anomalura สามารถตรวจพบตัวออนระยะติดตอ (metacercaria) จํานวน 548 metacercaria จากจํานวน
ตัวออนพยาธิที่พบ จัด เปนพยาธิใบไมในลําไสขนาดเล็ก จํานวน 2 ชนิด คือ Haplorchis taichui และ
Haplorchoides รูปที่ 4.6-2
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ในการศึกษาครั้งนี้ พบวา ปลาตะเพียน Barbonymus gonionotus มีความชุกของตัวออนพยาธิ
ระยะติดตอ 100% และความหนาแนน 22.83 สวน ปลาแกมช้ํา Puntius orphoides มีความชุกของตัวออน
พยาธิระยะติดตอ 25 % และความหนาแนน 1.17 รูปที่ 5.6-1
a

b

รูปที่ 4.6-1 ปลาที่ตรวจพบการติดเชื้อตัวออนพยาธิระยะติดตอ 2 ชนิดพันธุ: a ปลาตะเพียน
Barbonymus gonionotus และ b. ปลาแกมช้ํา Puntius orphoides

a

b

รูปที่ 4.6-2 ตัวออนพยาธิใบไมระยะติดตอ 2 ชนิดพันธุ: a. Haplorchis taichui และ
b. Haplorchoides (scale bar = 10 µm.)
3.การสํารวจพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยงตอการติดโรคหนอนพยาธิ
รอผลการวิเคราะหทางสถิติ
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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4.7 แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจาก
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
หลักการและเหตุผล
การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ําอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยูในเขตพื้นที่
โครงการและพื้นที่รับประโยชนจากระบบชลประทาน เชน การเกิดการแพรระบาดของแมลงพาหะนําโรค
โรคหนอนพยาธิ ปญหาสุขาภิบาลในที่พักคนงานกอสราง อุบัติภัยจากการทํางาน และอันตรายจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืช เปนตน โดยโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา เปนหนึ่งในโครงการพัฒนาแหลงน้ําที่ตอง
ศึกษาและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)
ทั้งคุ ณภาพสิ่ งแวดล อม ทรั พยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามพระราชบัญ ญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยมีวัตถุประสงคในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้ําใหสามารถ
เก็บกักน้ําไดมากขึ้น เพื่อใชในการเกษตร รวมถึงการอุปโภคบริโภคในฤดูแลง และเพื่อบรรเทาปญหาน้ําทวม
ในชวงฤดูฝน โดยหนึ่งในมาตรการที่จะตองดําเนินการเมื่อมีการดําเนินโครงการ คือ มาตรการปองกันและลด
ผลกระทบดานสาธารณสุขทั้งในระยะกอนการกอสราง ระยะกอสราง และระยะดําเนินการ ซึ่งในการดําเนิน
กิจกรรมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการนั้น อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนที่อยูบริเวณ
โดยรอบทั้งในเชิงบวกและลบ โดยในระยะกอสรางนั้นอาจเกิดผลกระทบตอสุขภาพไดจากหลายปจจัย อาทิ
เกิ ด ฝุ น ละอองฟุ ง กระจาย เกิ ดเสี ย งดั งรบกวนจากกิจ กรรมกอ สรา ง ในการขนสงวั ส ดุอุ ป กรณตา งๆ อาจ
กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน อาจทําใหเจ็บปวยดวยโรคตางๆ ที่เกิด
จากพฤติกรรมเสี่ยงและอนามัยสิ่งแวดลอมในที่พักคนงานไมดี และเมื่อมีการดําเนินการกักเก็บน้ําอาจทําให
เกิดผลกระทบตอสุขภาพที่เกิ ดจากแมลงพาหะนําโรค โรคหนอนพยาธิ และการใชสารเคมีทางการเกษตร
เพิ่มขึ้น เปนตน
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานด า นการป อ งกั น เฝ า ระวั ง และลดผลกระทบต อ สุ ข ภาพเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ กรมอนามัยจึงไดจัดทําโครงการติดตามการดําเนินงานดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมภายใต
แผนการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพ จากโครงการ
อางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบต อสุขภาพจากโครงการพัฒนาแหลงน้ํา และติด ตามการดําเนิน งานดานสาธารณสุขที่เกี่ยวของ
วัตถุประสงค
1.เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพ
จากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
2.เพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานด า นสุ ข ภาพและอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม จากโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
งบประมาณ
100,000 บาท
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
วิธีการดําเนินงาน
1.ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานดานสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมกับหนวยงานสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
2.จั ด ประชุ ม เรื่ อ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานการป อ งกั น เฝ า ระวั ง และลดผลกระทบต อ สุ ข ภาพ
จากโครงการอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํา ป จั งหวั ดพะเยา เพื่อสรางความเขาใจใหเจาหนาที่ส าธารณสุขในการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
3.ติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานสาธารณสุข โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
4.สรุปผลและจัดทํารายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประสานงานกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และจัดประชุม เรื่อง แนวทางการ
ดําเนินงานการปองกัน เฝาระวัง และลดผลกระทบตอสุขภาพ จากโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2560 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขาใจให
เจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพจากโครงการอางเก็บน้ําน้ําป จ.พะเยา โดย
มีกลุมเปาหมายที่เขารวม ไดแก เจาหนาที่สาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป
(สสจ. สสอ. รพ. รพสต.) และหนวยงานสวนกลางจากกรมชลประทาน กรมควบคุมโรค และกรมอนามัย
ผลลัพธจากการประชุมดังกลาวทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมีความเขาใจ
เกี่ยวกับกลไกและแนวทางการดําเนินงานการปองกัน เฝาระวัง และลดผลกระทบตอสุขภาพ เกิดการบูรณาการ
ดําเนินงานและแผนการดําเนินงานของหนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.7-1 การประชุมแนวทางการดําเนินงานการปองกัน เฝาระวัง และลดผลกระทบตอสุขภาพ
จากโครงการอางเก็บน้ําน้ําปฯ จังหวัดพะเยา วันที่ 23 ม.ค. 60 ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย
ปญหาและอุปสรรค
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.8 แผนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาคประชาชนดานโภชนาการ
หลักการและเหตุผล
โครงการพัฒนาแหลงน้าํ อาจสงผลกระทบตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบ และหนึ่ง
ในปญหาเหลานั้นคือ ผลกระทบดานสาธารณสุขและโภชนาการ ทั้งนี้ในพื้นที่พัฒนาโครงการอาจประสบปญหา
เด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพภาคเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
ทางโภชนาการ เพื่อลดปญหาทุพโภชนาการในวัยเด็ก และเปนการสงเสริมใหประชาชนมีความรูดานอาหาร
และโภชนาการสูชุมชนที่หางไกล เพื่อลดตนทุนของปญหาดานสาธารณสุขไทยและใหประชาชนมีสุขภาพดี
วัตถุประสงค
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในชุมชน สงเสริมใหมีความรู ความสามารถในการปองกันภาวะทุพ
โภชนาการวัยเด็กในชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
2.เพื่อใหภาคีเครือขายชุมชนมีบทบาทในการรวมกันดูแลสุขภาวะของคนในชุมชน
3.เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางภาคีเครือขายในชุมชน
4.เพื่อใหความรูในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกตองแกประชากรกลุมเปาหมาย
งบประมาณ
200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิธีการดําเนินงาน
1.สํารวจแหลงอาหารในพื้นที่โครงการ
2.ประชุมชี้แจงผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียนเพื่อสงเสริมใหมีความรู ความสามารถในการ
ปองกันภาวะทุพโภชนาการ
3.ชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูงเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ชั่งน้ําหนักเด็กแรกเกิด ภาวะซีดในหญิงมี
ครรภ คอพอกในนักเรียนประถมศึกษา
4.ฝกอบรมผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียนและบันทึก/วิเคราะหขอมูลโภชนาการเด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน
5.อบรมนักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
6.จัดฝกอบรมและสรางภาคีเครือขายโภชนาการในพื้นที่โครงการ
7.เผยแพรประชาสัมพันธ และจัดทําสื่อประชาสัมพันธโครงการ
ผลการดําเนินงาน
1.จัดอบรมนักเรียนเรื่องบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ วันที่ 17 มิถุนายน 2560
วัตถุประสงคการอบรม
1.เพื่อใหความรูในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกตองแกนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเริ่มอวน และอวน
คอนขางเตี้ย และเตี้ย ,คอนขางผอมและผอม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2.เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและแกไขปญหาในเด็กกลุมเสี่ยงทุกกลุม
3.เพื่อติดตามความกาวหนาประเมินผลของเด็กกลุมเสี่ยงในทุก 3 เดือน
เปาหมาย ผูเขารับการอบรม
-นักเรียนโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม จํานวน 250 คน” ที่มีคุณสมบัติเริ่มอวนและอวน/คอนขางเตี้ย
และเตี้ย/คอนขางผอมและผอม/ปกติ สูง สมสวน แข็งแรง
-บุคลากรครูในโรงเรียนที่ดูแลเด็ก หรือครูผูเกี่ยวของ
-เจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบโรงเรียนเชียงมวนวิทยาคม และ จนท.สสอ.,PCU มาง
เนื้อหาการอบรม
ดานการใหความรูเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ
•
ความรูการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ กินอยางไร ใหสูงสมสวน สมองดี สุขภาพ
แข็งแรง หนูนอยสุขภาพดี เริ่มที่ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไมประเมินพฤติกรรมการกินดี
•
ลงบันทึกขอมูลในสมุดบันทึกตรวจสุขภาพดวยตนเองของนักเรียน
•
วิธีการชั่งน้ําหนัก /วัดสวนสูง /วัดรอบเอว ที่ถูกตอง เพื่อเฝาระวังภาวะเริ่มอวนและอวน
ดานการสงเสริมการออกกําลังกาย
•
ฝ กทั กษะกิ จ กรรมทางกายเพื่ อสุ ขภาพเพื่อ สุข ภาวะ เด็ กอว น ผอม เตี้ ย เพิ่ม ความสูง ดี สมสว น
แข็งแรง

รูปที่ 4.8-1 กิจกรรมอบรมนักเรียน
2.ฝกอบรมผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียนและบันทึก/วิเคราะห ขอมูล โภชนาการเด็กกอนวัยเรียน
และเด็กวัยเรียน
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานโภชนาการใหแกบุคลากรครูผูดูแลเด็กและครูอนามัยผูเกี่ยวของในโรงเรียน
และทบทวนการบันทึก/วิเคราะห ขอมูลโภชนาการใหถูกตอง ครบถวน
กิจกรรมฝกอบรมผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียนในการบันทึกขอมูลภาวะโภชนาการเด็ก กอนวัยเรียนและวัย
เรียน และบันทึก/วิเคราะหขอมูลภาวะโภชนาการ
-เปาหมาย ผูเขาประชุม ประกอบดวย
1. บุคลากรครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. อําเภอเชียงมวน จํานวน30 คน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. บุคลากรครู เจาหนาที่สาธารณสุข จํานวน 30 คน
กํ า หนดจั ด ในวั น ที่ 19-20 มิ ถุน ายน 2560 ณ ห องประชุ ม สสอ.เชี ย งม ว น อําเภอเชีย งมว น
จังหวัดพะเยา เวลา 08.30-16.30น.
กิ จ กรรมอบรมผู ป กครองเด็ ก ก อ นวั ย เรี ย นและเด็ ก วั ย เรี ย น เพื่ อ ส ง เสริ ม ความรู ใ นการป อ งกั น
ภาวะทุพโภชนาการ
เปาหมาย ผูเขาประชุม ประกอบดวย ผูปกครองเด็กกอนวัยเรียนและวัยเรียน ที่มีบุตรหลานเรียน
ศึกษาอยูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. , สังกัด สพป.พะเยาเขต 2 / สพม.36(พะเยา) อําเภอเชียงมวน
จํานวน 50 คน
กําหนดจัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมสสอ.เชียงมวน อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
เวลา 08.30-16.30น.
เนื้อหา
- ฝกปฏิบัติการบันทึก/วิเคราะหขอมูลภาวะโภชนาการ(น้ําหนัก/สวนสูง) ในโปรแกรมบันทึกขอมูล
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
- ความรูการเลือกบริโภคอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ กินอยางไร ใหสูงสมสวน สมองดี สุขภาพ
แข็งแรง หนูนอยสุขภาพดี เริ่มที่ลดหวาน มัน เค็ม เติมเต็มผัก ผลไม

รูปที่ 4.8-2 กิจกรรมฝกอบรมผูดูแลเด็กและครูอนามัยโรงเรียน
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.9 แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว
หลักการและเหตุผล
การดําเนินการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ไดมีการจัดเตรียมแผนการฟนฟูและจัดสภาพภูมิทัศน
ในพื้นที่หัวงานโครงการเพื่อเพิ่มพูนประโยชนดานการทองเที่ยวใหกับทองถิ่น
วัตถุประสงค
เพื่อฟนฟูและจัดสภาพภูมิทัศนในพื้นที่หัวงานของโครงการใหมีความสวยงาม และสอดคลองกับสภาพ
ภูมิทัศนโดยรอบพื้นที่
งบประมาณ
845,800 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 5 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ปรับปรุงภูมิทัศนถนนเขาหัวงานและบริเวณพื้นที่โครงการ
2.งานดูแลรักษาความสะอาดถนนเขาหัวงานและบริเวณพื้นที่โครงการ
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง จะรายงานผลการดําเนินงานไดในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.10 แผนการพัฒนาอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ
หลักการและเหตุผล
เพื่อเปนการสงเสริมการพัฒนารายไดของประชาชนในพื้นที่รับประโยชนทายอางและพื้นที่ชลประทาน
ของโครงการ โครงการจึงควรมีการจัดเตรียมแผนการพัฒนาอาชีพเสริมอื่นๆ ใหกับประชาชนเพื่อสงเสริ ม
คุณภาพชีวิตที่ดีอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
1.เพื่อเปนการฝกอบรมฝมือแรงงานตามความตองการของแรงงานในพื้นที่ใหมีความรูความเขาใจใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาทักษะฝมือในสาขาอาชีพตาง ๆ
2.เพื่อสรางความยั่งยืนในการประกอบอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได
งบประมาณ
500,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานพะเยา กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
วิธีการดําเนินงาน
ฝกอบรมอาชีพใหกับแรงงานและประชาชนในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําป และบริเวณใกลเคียงเขต
อําเภอเชียงมวน จังหวัดพะเยา
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการฝกอบรมพัฒนาอาชีพใหกับประชาชน 2 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
1.หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาชางไมเครื่องเรือน ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 24 – 29
เมษายน 2560 มีผูเขารับการฝกและผานการฝกอบรม จํานวน 21 คน ดังรูปที่ 4.10-1
2.หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ระหวางวันที่
24 – 29 เมษายน 2560 มีผูเขารับการฝกและผานการฝกอบรม จํานวน 20 คน ดังรูปที่ 4.10-2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.10-1 หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาชางไมเครื่องเรือน

รูปที่ 4.10-2 หลักสูตรฝกอาชีพเสริม สาขาการแปรรูปและการถนอมอาหาร
ปญหาและอุปสรรค
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.11 แผนการติดตามตรวจสอบดานสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
หลักการและเหตุผล
แมวาการดําเนินการโครงการอางเก็บน้ําน้ําปจะไมสงผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ปริมาณน้ําฝนในบริเวณพื้นที่โครงการอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตามขอมูลสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝน
เปนขอมูลที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการน้ํา ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ และ
สถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนบริเวณหัวงานเขื่อน เพื่อใชติดตามตรวจสอบขอมูลสภาพภูมิอากาศและปริมาณ
น้ําฝนบริเวณพื้นที่โครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ําฝนบริเวณพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําปและนํา
ขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการน้ําของโครงการ
งบประมาณ
117,700 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ํา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ดําเนินการยายสถานีตรวจวัดน้ําฝนและภูมิอากาศแบบอัตโนมัติมาติดตั้ง 1 ชุด พรอมกอสรางหมอ
วัดน้ําฝนแบบธรรมดา กอสรางรั้ว สถานีปาย
2.ดําเนินการยายสถานีสํารวจอุทกวิทยา พรอมกอสรางติดตั้งปอมอาคาร ติดตั้งแผนระดับน้ํากอสราง
ปายสถานีพรอมหมุดหลักฐาน
ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดรับผลการดําเนินงาน จะรายงานผลการดําเนินงานไดในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.12 แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การดําเนินโครงการอางเก็บน้ําน้ําปอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานปริมาณน้ําทาในลําน้ําปและ
ลําน้ํายม โดยจะทําใหปริมาณน้ําทาดานทายน้ําในชวงฤดูฝนลดลงจากสภาพปจจุบัน อันเนื่องมาจากการเก็บกัก
น้ํา เพื่อเก็บไวใชประโยชนในชวงฤดูแลงเพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศทายน้ํา
และเพิ่มปริมาณน้ําทาในชวงฤดูแลง ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจสอบระดับน้ํา ปริมาณน้ําทาของลุมน้ําป
เพื่อใชประกอบการบริหารจัดการน้ําของโครงการอยางมีประสิทธิภาพและติดตามผลกระทบที่อาจจะเกิดจาก
การพัฒนาโครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณน้ําทาของลุมน้ําป เพื่อนําขอมูลไปใชประโยชนในการบริหารจัดการน้ํา
ของโครงการ
งบประมาณ
130,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
วิธีการดําเนินงาน
ดําเนินการจัดเก็บและบันทึกขอมูลเพื่อจัดทํา Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูป
ตัดขวางลําน้ํา
ผลการดําเนินงาน
1.ทําการสํารวจปริมาณน้ําที่สถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ซึ่งอยูตอนลาง (ทายน้ํา) ของ
สถานที่กอสรางอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เชียงมวน มีระยะทางตามลําน้ํา หางจากหัวงาน
โครงการ ประมาณ 5 กิโลเมตร ดําเนินการสํารวจตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560 จํานวน 5
ครั้ง

รูปที่ 4.12-1 สถานีตรวจวัดปริมาณน้ํา
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.12-2 แผนที่ตั้งสถานี Y.24

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4-49

แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ํา น้ําป อ.เชียงมวน จ.พะเยา

อ.เชียงมวน
แมน้ํายม

บานหนองหมู
4 กม.

โครงการอางเก็บน้ํา น้ําป
58 กม.
5 กม.

Y.24

น้ําป

บานตนศรี

รูปที่ 4.12-3 แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กราฟแสดงความสัมพันธของระดับน้ํากับปริมาณน้ํา
สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

ระดับน้ํา - ม.(ร.ท.ก.)
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รูปที่ 4.12-4 กราฟความสัมพันธของระดับน้ํากับปริมาณน้ํา
Station Y.24 Nam Pi Ban Mang D.A. 597 Km2.
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รูปที่ 4.12- 5 กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอน
ปญหาและอุปสรรค
มีฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรทายแนวสํารวจประมาณ 100 เมตร ทําใหไมสามารถทําการสํารวจขอมูลได
ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือน เมษายน 2560 และในกรณีระดับน้ําต่ํากวา 2.85 เมตร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.13 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําเพื่อใหประชาชนในพื้นที่โครงการอางเก็บน้ําน้ําปสามารถใชประโยชนทั้งใน
ดานเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคแตการกอสรางอางเก็บน้ําและองคประกอบตางๆ ของโครงการ มีความ
จําเปนที่ตองมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ ดังนั้น
แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
และเปนขั้นเปนตอนอยางตอเนื่อง
วัตถุประสงค
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในอางเก็บน้ําน้ําป และพื้นที่ตอนลาง เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ
งบประมาณ
300,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ รวมกับสํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
เก็บตัวอยางน้ําในพื้นที่โครงการน้ําปที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมกอสรางจํานวน 6 สถานี
เก็บตัวอยางปละ 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูหนาว ฤดูรอนฤดูและฝนในบริเวณดังตอไปนี้
ตารางที่ 4.13-1 จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
จุดเก็บ
ตัวอยาง

ลําน้ํา

พิกัด
E

ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางน้ํา
N

ตําบล

อําเภอ

จังหวัด

ลักษณะการเปนตัวแทนของตัวอยางน้ํา

1

น้ําป

648077 2088114 สวด

บานหลวง

นาน

ตัวแทนเหนืออางเก็บน้ําจากลําน้ําน้ําป

2

น้ําป

642313 2091589 เชียงมวน

เชียงมวน

พะเยา

ตัวแทนน้ําบริเวณอางเก็บน้ําจากลําน้ําน้ําป

3

น้ําป

640866 2091408 เชียงมวน

เชียงมวน

พะเยา

ตัวแทนน้ําบริเวณหัวงาน

4

น้ําป

635227 2087756 เชียงมวน

เชียงมวน

พะเยา

ตัวแทนน้ําที่ผานพื้นที่โครงการ

5

แมน้ํายม

632657 2087490 สระ

เชียงมวน

พะเยา

ตัวแทนน้ําจากแมน้ํายมบริเวณพื้นที่โครงการ

จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและสิ่งมีชีวิตทางน้ําในแมน้ํายมบริเวณพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม
6

แมน้ํายม

622048 2044663 เตาปูน

สอง

แพร

ตัวแทนน้ําจากแมน้ํายมบริเวณโครงการฯ สงน้ําแมยม

ทําการตรวจวัดดัชนีคุณภาพน้ําดังนี้ อุณหภูมิ (Temperature) ความขุน (turbidity) คาความเปนกรด
– ดาง (pH) การนําไฟฟา (EC) ของแข็งแขวนลอย (SS) ความเปนดาง (Alkalinity as CaCO3) ออกซิเจน
ละลายน้ํา (DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในหนวยไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน (NH3-N)
ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) Sodium absorption Ratio (SAR) Residual
Sodium Carbonate (RSC) สารหนู (As) ไซดยาไนด แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) นิคเกิล (Ni) ฟนอล
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) ตะกั่ว (Pb) ปรอท (Hg) สังกะสี (Zn) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม
ทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรีย กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria) และ
สารปราบศัตรูพืชกลุมออรกาโนคลอรีน
ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหตัว อยางน้ําแลว 2 ครั้ง ครั้ งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม
2560 (ตัวแทนฤดูหนาว) และครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ตัวแทนฤดูรอน) สวนครั้งที่ 3 (ตัวแทนฤดูฝน)
อยูระหวางการดําเนินงานจะรายงานผลใหทราบในรายงานฉบับตอ
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
ผลการวิเ คราะหคุณภาพน้ํา ผิว ดิน ทั้ง 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่โ ครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ ซึ่งได
ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดตารางที่
4.13-2
ตารางที่ 4.13-2 ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
เกณฑที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature)
2. ความขุน (Turbidity)
3. ความนําไฟฟา (Conductivity)
ทางเคมี
4. ออกซิเจนละลาย (DO)
5. ความเปนกรด-ดาง (pH)
6. ความเปนดาง (Alkalinity)
7. คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
8. ของแข็งละลายน้ํา (TDS)
9. ของแข็งแขวนลอย (SS)
10. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3--N)
11. แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน
12. โซเดียม (Na)
13. แคลเซียม (Ca)
14. คลอไรด (Cl)
15. ซัลเฟต (SO42-)
16. Sodium Absorption Ratio
(SAR)
17. Residual Sodium Carbonate
(RSC)
18. เหล็ก (Fe)
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
19. แมงกานีส (Mn)
20. ตะกั่ว (Pb)
21. ปรอท (Hg)
22. สังกะสี (Zn)
23. ทองแดง (Cu)
24. แคดเมียม (Cd)
25. โครเมียม (Cr)
26. นิคเกิล (Ni)
27. ฟนอล

หนวย

ประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

SW 6

oC
NTU
µS/cm

23.0
7.2
208.0

21.0
5.2
215.0

22.0
4.9
222.0

24.5
8.6
239.0

22.3
11.2
231.0

25.5
19.8
273.0

ธรรมชาติ

มก./ล.
มก./ล. as
CaCO3
มก./ล.

6.8
7.8
102.6

7.3
8.0
104.6

7.2
8.1
108.6

7.2
7.8
113.1

7.1
8.0
108.6

8.2
8.4
122.6

ไมต่ํากวา 4.0
5.0-9.0

1.2
104.0

0.8
107.7

1.1
111.0

1.55
119.50

1.15
115.50

3.05
136.70

ไมเกิน 2.0

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
-

2.60
0.3
<0.10
11.7
28.1
3.9
4.8
0.5

2.40
0.1
<0.10
9.4
31.1
3.9
14.9
0.4

2.60
0.3
<0.10
9.2
30.1
2.5
18.2
0.4

6.40
0.5
<0.10
10.1
32.1
3.2
16.3
0.4

10.40
0.3
<0.10
8.7
34.1
2.5
18.2
0.4

12.00
0.3
<0.10
9.4
39.1
2.5
18.7
0.4

มก./ล.

0.2

0.0

0.1

0.0

0.0

0.0

มก./ล.

0.326

0.218

0.167

0.051

0.08

0.03

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.055
<0.005
ND
0.015
<0.005
<0.003
<0.005
ND
0.029

0.062
<0.005
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
0.037

0.045
<0.005
ND
0.012
<0.005
<0.003
<0.005
ND
0.015

0.032
<0.005
ND
0.006
<0.005
<0.003
<0.005
ND
0.020

0.020
<0.005
ND
0.007
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND

<0.027
<0.005
ND
0.007
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND

มก./ล. ในรูป
โซเดียมคลอไรด

เพื่อการดํารง เพื่อการชลประทาน
ชีวิตของสัตวน้ํา
23.0-32.0
ไมเกิน 3,000

ไมเกิน 5.0
0.5

ไมต่ํากวา 3.0
5.0-9.0

5.0-9.0
ไมเกิน 20.0

ไมเกิน 25
0.02

ไมเกิน 30
ไมเกิน 10.0

ไมเกิน 700.0
ไมเกิน 900.0
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 2.5
นอยกวา 0.3
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.002
ไมเกิน 1.0
0.1
ไมเกิน 0.005
ไมเกิน 0.05
0.1
0.005

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

นอยกวา 0.05
นอยกวา 0.0005
นอยกวา 0.1
0.02
นอยกวา 0.001

ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.2
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.005
ไมเกิน 2.0
ไมเกิน 0.2
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 0.1
ไมเกิน 0.2
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เกณฑที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห
ดัชนีคุภาพน้ํา
28. สารหนู (As)
29.ไซยาไนด
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอรมแบคทีเรีย
31. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

หนวย

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

SW 6

มก./ล.
มก./ล.

<0.005
ND

<0.005
ND

<0.005
ND

<0.005
ND

<0.005
ND

<0.005
ND

ประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3
ไมเกิน 0.01
0.005

MPN/100 มล.
MPN/100 มล.

240
33

1,600
280

9,200
280

3,500
220

700
45

49
450

20,000
ไมเกิน 4,000

เพื่อการดํารง เพื่อการชลประทาน
ชีวิตของสัตวน้ํา
ไมเกิน 0.1

หมายเหตุ :
-ND = Non-detectable
อางอิง -1 = แหลงน้ําประเภทที่ 3 (การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
-2 = เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการ
คุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด
-3 = International Irrigation Information Center (1995)

คุณภาพน้ําผิวดินครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
สถานีที่ 1
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 23.0 องศาเซลเซียส ความขุน 7.2 NTU ความนําไฟฟา 208.0
uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.8 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง 102.6
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 1.2 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 104.0 มก./ล. ในรูปโซเดียม
คลอไรด ของแข็งแขวนลอย 2.6 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. อยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียใน
หนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตยังอยูในเกณฑประเภท
คุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 11.7 มก./ล. แคลเซียม 28.1 มก./ล. คลอไรด 3.9 มก./ล. ซัลเฟต 4.8 มก./ล.
Sodium absorption Ratio (SAR) 0.5 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.2 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่
กําหนด และเหล็ก 0.326 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําเพียงเล็กนอยแตไมเกินเกณฑเพื่อ
การชลประทาน
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.055 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล.
ปรอท ND สังกะสี 0.015 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003 มก./ล.
มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกินเกณฑเพื่อ
การชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล 0.029 มก./ล. สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสาร
กลุมออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 240 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 33
MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 2
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 21.0 องศาเซลเซียส ความขุน 5.2 NTU ความนําไฟฟา 215.0
uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 7.3 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.0 ความเปนดาง 104.6
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 0.8 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 107.7 มก./ล. ในรูปโซเดียม
คลอไรด ของแข็งแขวนลอย 2.4 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.1 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียใน
หนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตยังอยูในเกณฑประเภท
คุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 9.4 มก./ล. แคลเซียม 31.1 มก./ล. คลอไรด 3.9 มก./ล. ซัลเฟต 14.9 มก./ล.
Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.0 มก./ล. เหล็ก 0.218
มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.062 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล.
ปรอท ND สังกะสี <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003 มก./
ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกินเกณฑ
เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล 0.037 มก./ล. สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 1,600 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
280 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 3
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 22.0 องศาเซลเซียส ความขุน 4.9 NTU ความนําไฟฟา 222.0
uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 7.2 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.1 ความเปนดาง 108.6
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 1.1 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 111.0 มก./ล. ในรูปโซเดียม
คลอไรด ของแข็งแขวนลอย 2.6 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียใน
หนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 9.2 มก./ล. แคลเซียม 30.1 มก./ล. คลอไรด 2.5 มก./ล. ซัลเฟต 18.2 มก./ล. Sodium
absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.1 มก./ล. เหล็ก 0.167 มก./ล. ซึ่งอยู
ในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.045 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล.
ปรอท ND สังกะสี 0.012 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003 มก./ล.
มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกินเกณฑ
เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล 0.015 มก./ล. สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 9,200 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
280 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สถานีที่ 4
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 24.5 องศาเซลเซียส ความขุน 8.6 NTU ความนําไฟฟา 239.0
uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 7.2 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง 113.1
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 1.55 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 119.5 มก./ล. ในรูปโซเดียม
คลอไรด ของแข็งแขวนลอย 6.4 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.5 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียใน
หนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพ
แหล งน้ํ าที่ 3 โซเดีย ม 10.1 มก./ล. แคลเซี ย ม 32.1 มก./ล. คลอไรด 3.2 มก./ล. ซัล เฟต 16.3 มก./ล.
Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.0 มก./ล. เหล็ก 0.051
มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.032 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล.
ปรอท ND สังกะสี 0.006 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003 มก./ล
มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกินเกณฑ
เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล 0.020 มก./ล. สารหนู <0.008 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 3,500 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
220 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 5
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 22.3 องศาเซลเซียส ความขุน 11.2 NTU ความนําไฟฟา
231.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 7.1 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.0 ความเปนดาง 108.6
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 1.15 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 115.5 มก./ล. ในรูปโซเดียม
คลอไรด ของแข็งแขวนลอย 10.40 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนีย
ในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภท
คุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 8.7 มก./ล. แคลเซียม 34.1 มก./ล. คลอไรด 2.5 มก./ล. ซัลเฟต 18.2 มก./ล.
Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.0 มก./ล. เหล็ก 0.08 มก./
ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.020 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล.
ปรอท ND สังกะสี 0.007 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003 มก./ล
มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกินเกณฑ
เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล. ไซยาไนด ND
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ ที่ กํ า หนดและในการตรวจวั ด ปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 700 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 45
MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 6
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 25.5 องศาเซลเซียส ความขุน 19.8 NTU ความนําไฟฟา
273.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 8.2 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.4 ความเปนดาง 122.6
มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 3.05 มก./ล. เกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 แตไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 136.7 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 12.0
มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มี
คาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 9.4 มก./ล.
แคลเซียม 39.1 มก./ล. คลอไรด 2.5 มก./ล. ซัลเฟต 18.7 มก./ล. Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.0 มก./ล. เหล็ก 0.03 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส <0.027 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./
ล. ปรอท ND สังกะสี 0.007 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 49 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 450
MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งที่ 1 ทั้ง 6 สถานี พบวาโดยทั่วไปคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่
โครงการและบริเวณพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม สวนใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูใน
แหล งน้ํ าผิ ว ดิ นประเภทที่ 3 คื อ การอุ ปโภคและบริโภคได โ ดยตองผานการฆาเชื้อตามปกติ และผา นการ
ปรั บ ปรุ งคุ ณภาพน้ํ า ทั่ ว ไปก อน และเพื่ อ การเกษตร มีคาออกซิเจนละลายน้ําค อนขางสูงและพบคา บีโ อดี
คอนขางต่ําปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คา SAR และคา RSC มีความเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนเพื่อการ
ชลประทาน ปริมาณคลอไรดและซัลเฟตมีคาซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไป คุณภาพน้ําทางดาน
ชีวภาพสวนใหญไมพบปญหาจากโคลิฟอรมแบคทีเรียเพราะมีการปนเปอนต่ํา สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ํา
อุปโภคและบริโภคได สวนโลหะหนักมีคาต่ํามากจนวัดไมไดหรือมีคาต่ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหมีใน
แหลงน้ําได และไมมีการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตรกลุมออรกาโนคลอรีนเลย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ผลการวิเ คราะหคุณภาพน้ํา ผิว ดิน ทั้ง 6 สถานี ครอบคลุมพื้นที่โ ครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ ซึ่งได
ดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น ปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดตารางที่
4.13-3
ตารางที่ 4.13-3 ผลการวิเคราะหน้ําผิวดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เกณฑที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature)
2. ความขุน (Turbidity)
3. ความนําไฟฟา (Conductivity)
ทางเคมี
4. ออกซิเจนละลาย (DO)
5. ความเปนกรด-ดาง (pH)
6. ความเปนดาง (Alkalinity)
7. คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD)
8. ของแข็งละลายน้ํา (TDS)
9. ของแข็งแขวนลอย (SS)
10. ไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N)
11. แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน
12. โซเดียม (Na)
13. แคลเซียม (Ca)
14. คลอไรด (Cl)
15. ซัลเฟต (SO42-)
16. Sodium Absorption Ratio
(SAR)
17. Residual Sodium Carbonate
(RSC)
18. เหล็ก (Fe)
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
19. แมงกานีส (Mn)
20. ตะกั่ว (Pb)
21. ปรอท (Hg)
22. สังกะสี (Zn)
23. ทองแดง (Cu)
24. แคดเมียม (Cd)
25. โครเมียม (Cr)
26. นิคเกิล (Ni)
27. ฟนอล
28. สารหนู (As)
29.ไซยาไนด
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอรมแบคทีเรีย
31. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย

หนวย

ประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

SW 6

oC
NTU
µS/cm

30.0
7.1
204

32.0
14.3
217

29.1
10.7
218

29.5
16.2
232

32.0
51.1
215

31.5
82.8
329

ธรรมชาติ

มก./ล.
มก./ล. as
CaCO3
มก./ล.

6.75
8.1
98.1

6.25
7.9
106.6

6.30
7.8
108.6

4.50
7.5
111.1

6.05
7.8
105.6

5.09
8.1
137.1

ไมต่ํากวา 4.0
5.0-9.0

<1.00
102.0

<1.00
108.4

<1.00
109.2

<1.00
116.0

<1.00
107.3

1.65
164.6

ไมเกิน 2.0

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
-

6.0
0.4
<0.10
9.0
14.6
5.3
11.5
0.4

26.6
0.3
<0.10
9.4
16.4
7.1
6.7
0.4

10.9
0.4
<0.10
9.0
15.8
2.5
10.1
0.4

14.6
0.4
<0.10
10.6
16.4
4.6
8.2
0.5

23.4
0.5
<0.10
8.5
17.0
2.5
9.1
0.4

76.4
0.3
<0.10
14.0
20.7
3.2
35.5
0.5

มก./ล.

0.16

0.28

0.27

0.37

0.11

0.00

มก./ล.

0.274

0.198

0.195

0.090

0.292

0.025

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.052
0.008
ND
0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.061
<0.005
ND
0.009
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.060
0.011
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.136
<0.005
ND
0.014
<0.005
0.006
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.027
<0.005
ND
0.008
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.005
<0.005
ND
0.011
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 0.05
ไมเกิน 0.002
ไมเกิน 1.0
0.1
ไมเกิน 0.005
ไมเกิน 0.05
0.1
0.005
ไมเกิน 0.01
0.005

MPN/100 มล.
MPN/100 มล.

130
4.0

920
24

130
9.3

1,600
12

220
4.0

920
9.3

20,000
ไมเกิน 4,000

มก./ล. ในรูป
โซเดียมคลอไรด

เพื่อการดํารง เพื่อการชลประทาน
ชีวิตของสัตวน้ํา
23.0-32.0
ไมเกิน 3,000

ไมเกิน 5.0
0.5

ไมต่ํากวา 3.0
5.0-9.0

5.0-9.0
ไมเกิน 20.0

นอยกวา 25

ไมเกิน 30
ไมเกิน 10.0

0.02

ไมเกิน 700.0
ไมเกิน 900.0
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 2.5
นอยกวา 0.3

ไมเกิน 5.0

นอยกวา 0.05
นอยกวา 0.0005
นอยกวา 0.1
0.02
นอยกวา 0.001

ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.005
ไมเกิน 2.0
ไมเกิน 0.2
ไมเกิน 0.01
ไมเกิน 0.1
ไมเกิน 0.1

หมายเหตุ :
-ND = Non-detectable
อางอิง -1 = แหลงน้ําประเภทที่ 3 (การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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-2 = เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการ
คุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด
-3 = International Irrigation Information Center (1995)

คุณภาพน้ําผิวดินครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคม 2560
สถานีที่ 1
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 30.0 องศาเซลเซียส ความขุน 7.1 NTU ความนําไฟฟา
204.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.75 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.1 ความเปนดาง
98.1 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี <1.00 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 102.0 มก./ล. ในรูป
โซเดี ย มคลอไรด ของแข็ งแขวนลอย 6.0 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.4 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑ
ประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 9.0 มก./ล. แคลเซียม 14.6 มก./ล. คลอไรด 5.3 มก./ล. ซัลเฟต 11.5
มก./ล. Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.16 มก./ล. เหล็ก
0.274 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.052 มก./ล. ตะกั่ว 0.008 มก./
ล. ปรอท ND สังกะสี 0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑ เ พื่อการชลประทาน โครเมี ย ม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟ น อล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 130 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
4.0 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 2
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียส ความขุน 14.3 NTU ความนําไฟฟา
217.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.25 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.9 ความเปนดาง
106.6 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี <1.00 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 108.4 มก./ล. ในรูป
โซเดียมคลอไรด ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด ของแข็งแขวนลอย 26.6 มก./ล. ซึ่งมีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิต
ของสัตวน้ําและเกณฑเพื่อการชลประทาน ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. อยูในเกณฑปกติ แอมโมเนียในหนวย
ไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลง
น้ํ าที่ 3 โซเดี ย ม 9.4 มก./ล. แคลเซี ย ม 16.4 มก./ล. คลอไรด 7.1 มก./ล. ซัล เฟต 6.7 มก./ล. Sodium
absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.28 มก./ล. เหล็ก 0.198 มก./ล. ซึ่ง
อยูในเกณฑที่กําหนด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.061 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.009 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 920 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
24 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 3
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 29.1 องศาเซลเซียส ความขุน 10.7 NTU ความนําไฟฟา
218 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.30 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง
108.6 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี <1.00 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 109.2 มก./ล. ในรูป
โซเดี ยมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 10.9 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.4 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑ
ประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 9.0 มก./ล. แคลเซียม 15.8 มก./ล. คลอไรด 2.5 มก./ล. ซัลเฟต 10.1
มก./ล. Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.27 มก./ล. เหล็ก
0.195 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.060 มก./ล. ตะกั่ว 0.011 มก./
ล. ปรอท ND สังกะสี <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 130 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
9.3 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 4
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 29.5 องศาเซลเซียส ความขุน 16.2 NTU ความนําไฟฟา
232.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 4.50 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.5 ความเปนดาง
111.1 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี <1.00 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 116.0 มก./ล. ในรูป
โซเดี ย มคลอไรด ของแข็ ง แขวนลอย 14.6 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.4 มก./ล. อยู ใ นเกณฑ ที่ กํา หนด
แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 10.6 มก./ล. แคลเซียม 16.4 มก./ล. คลอไรด 4.6 มก./ล. ซัลเฟต 8.2
มก./ล. Sodium absorption Ratio (SAR) 0.5 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.37 มก./ล. เหล็ก
0.090 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.136 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.014 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม 0.006
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ํ า ทางด า นชี ว ภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 1,600 MPN/100 มล. ฟ คอลโคลิ ฟอร ม
แบคทีเรีย 12 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 5
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 32.0 องศาเซลเซียส ความขุน 51.1 NTU ความนําไฟฟา
215.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.05 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง
105.6 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี <1.00 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 107.3 มก./ล. ในรูป
โซเดี ยมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 23.4 มก./ล. ไนเตรท-ไนไตเจน 0.5 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑ
ประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 8.5 มก./ล. แคลเซียม 17.0 มก./ล. คลอไรด 2.5 มก./ล. ซัลเฟต 9.1
มก./ล. Sodium absorption Ratio (SAR) 0.4 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.11 มก./ล. เหล็ก
0.292 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.027 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.008 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 200 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
4.0 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สถานีที่ 6
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ อุณหภูมิ 31.5 องศาเซลเซียส ความขุน 82.8 NTU ความนําไฟฟา
329.0 uS/cm อยูในเกณฑที่กําหนด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 5.09 มก./ล ความเปนกรด-ดาง 8.1 ความเปนดาง
137.1 มก./ล. as CaCO3 คาความสกปรกในรูปบีโอดี 1.65 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 164.6 มก./ล. ในรูป
โซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 76.4 มก./ล. ซึ่งเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําและเกินเกณฑเพื่อ
การชลประทาน ไนเตรท-ไนไตเจน 0.3 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม
14.0 มก./ล. แคลเซียม 20.7 มก./ล. คลอไรด 3.2 มก./ล. ซัลเฟต 35.5 มก./ล. Sodium absorption Ratio
(SAR) 0.5 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.0 มก./ล. เหล็ก 0.025 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.005 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.011 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด แคดเมียม <0.003
มก./ล.มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และไมเกิน
เกณฑ เ พื่อการชลประทาน โครเมี ย ม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟ น อล ND สารหนู <0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนดและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 920 MPN/100 มล. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
9.3 MPN/100 มล.ซึ่งอยูในเกณฑที่กําหนด
สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ทั้ง 6 สถานี พบวาโดยทั่วไป
คุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่โครงการและบริเวณพื้นที่ชลประทานของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมยม สวน
ใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 คือ การอุปโภคและบริโภคไดโดยตองผานการฆาเชื้อ
ตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร มีคาออกซิเจนละลายน้ําคอนขางสูง
และพบคาบีโอดีคอนขางต่ําปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คา SAR และคา RSC มีความเหมาะสมตอการนําไปใช
ประโยชน เ พื่ อการชลประทาน ปริ มาณคลอไรดและซัล เฟตมีคาซึ่งอยูในเกณฑป กติของแหลงน้ําจืดทั่ว ไป
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพสวนใหญไมพบปญหาจากโคลิฟอรมแบคทีเรียเพราะมีการปนเปอนต่ํา สามารถนํา
น้ํ า ไปบํ า บั ด เป น น้ํ า อุ ป โภคและบริ โ ภคได ส ว นโลหะหนั ก มี ค า ต่ํ ามากจนวั ด ไม ไ ด ห รื อ มี ค า ต่ํ า อยู ใ นเกณฑ
มาตรฐานที่ ย อมให มี ใ นแหล ง น้ํ า ได และไม มี ก ารปนเป อ นของสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตรกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนและกลุมออรกาโนคลอรีนเลย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560 (ตัวแทนฤดูหนาว) และครั้งที่ 2
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ตัวแทนฤดูรอน) ซึ่งเปนการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน จํานวน 6 สถานี พบวาโดยทั่วไปมี
ความเหมาะสมสําหรับการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค การชลประทาน การเพาะปลูก การปศุสัตว
ระบบนิเวศทางน้ํา การประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ดัชนีคุณภาพน้ํามีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 (ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537) คือน้ํามีความเหมาะสม
สําหรับการใชประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภค โดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร

รูปที่ 4.13-1 แสดงวิธีการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.14 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน
หลักการและเหตุผล
การติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําใตดิน เพื่อประเมินคุณภาพน้ําใตดินที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงภาย
หลังจากมีโครงการอางเก็บน้ําน้ําป รวมทั้งใชเปนขอมูลในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบและปองกันแกไข
เพิ่มเติมหากพบวามีผลกระทบเกิดขึ้นจากโครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินจากการดําเนินโครงการอางเก็บน้ําน้ําป
งบประมาณ
240,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ รวมกับสํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดิน บริเวณอางเก็บน้ํา และทายอางเก็บน้ํา โดยเก็บตัวอยางป
ละ 3 ครั้ง ในชวงฤดูหนาว ฤดูฝนและฤดูแลง จํานวน 7 สถานี ไดแก
ตารางที่ 4.14-1 จุดเก็บตัวอยางน้ําใตดิน
บริเวณจุดเก็บตัวอยาง
1. บริเวณตนน้ํา

2. พื้นที่โครงการ

3. พื้นที่ชลประทานของ
โครงการสงน้ําและ
บํารุงรักษาแมยม

จุดที่

ที่ตั้งจุดเก็บตัวอยางน้ํา
หมูบาน

ตําบล

พิกัด
อําเภอ

จังหวัด

E

N

น้ําใตดิน

1

บานปาคา

สวด

บานหลวง

นาน

651629 2083223 บอบาดาล

2

รพ.สต.บานไชยสถาน

เชียงมวน

เชียงมวน

พะเยา

637640 2087546 บอน้ําตื้น

3

บานสบทราย

เชียงมวน

เชียงมวน

พะเยา

638445 2089165 บอน้ําตื้น

4

บานแพทย

บานมาง

เชียงมวน

พะเยา

634491 2088433 บอบาดาล

5

บานหนองหมู

บานมาง

เชียงมวน

พะเยา

633723 2088603 บอบาดาล

6

บานหนองสุวรรณ

บานกลาง

สอง

แพร

622493 2045267 บอน้ําตื้น

7

บานนันทาราม

แมยมใหญ

เมืองแพร

แพร

624109 2014060 บอบาดาล

โดยมีลักษณะสมบัติของน้ําที่ทําการตรวจวัดดัชนีดังตอไปนี้ สี ความขุน (Turbidity) ของแข็งละลาย
น้ํา (TDS) ความกระดางทั้งหมด (TH) ความกระดางถาวร (NCH) ความเปนกรดและดาง (pH) อี.โคไล (E.coli)
ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) ฟลูออไรด (F) เหล็กทั้งหมด (Total Iron) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี
(Zn) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว (Pb) ปรอททั้งหมด สารหนู (As) ไซยาไนด (cyanide) สารฆา

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4-64

ศัตรูพืชและสัตว คลอรีนทั้งหมด บักเตรีที่ตรวจพบโดยวิธี Standard Plate Count และบักเตรีที่ตรวจพบโดย
วิธี MPN
ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหตัวอยางน้ําแลว 2 ครั้ง ครั้งแรกวันที่ 25 มกราคม 2560
(ตัวแทนฤดูหนาว) และครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 (ตัวแทนฤดูรอน) และครั้งที่ 3 (ตัวแทนฤดูฝน) อยู
ระหวางการดําเนินการจะรายงานผลใหทราบในรายงานฉบับตอ

รูปที่ 4.14-1 แสดงวิธีการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นั้น ปรากฏผล
การวิเคราะหดังตารางที่ 4.14-2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตารางที่ 4.14-2 ผลการวิเคราะหน้ําใตดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
สถานี
ดัชนีคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ
สี
ความขุน (Turbidity)
ทางเคมี
ความเปนกรด-ดาง
(pH)
ความกระดางทั้งหมด
(Total Hardness as
CaCo3)

หนวย

คามาตรฐาน
เกณฑ
เกณฑกําหนด
อนุโลม
ที่เหมาะสม
สูงสุด

GW 1

GW 2

GW 3

GW 4

GW 5

GW 6

GW 7

NTU

ใส
1.0

ใส
1.4

ใส
0.4

ใส
0.3

เหลืองใส
2.6

ใส
0.4

ใส
4.1

5.0

20.0

มก./ล.

5.0

6.7

6.8

8.1

7.2

6.8

6.7

7.0-8.5

6.5-9.2

มก./ล. ในรูป
แคลเซียม
คารบอเนต

8.0

100.1

187.6

37.5

127.6

220.2

120.1

ไมเกิน 300

500

2.0

0

0

0

0

0

0

ไมเกิน 200

250

13.8

119.8

318.0

614.5

329.0

298.0

158.1

ไมเกิน 600

1,200

5.3
<0.5
ND
0.025
0.025
0.033
0.012

3.9
11.5
0.046
<0.005
0.005
<0.005
0.007

24.1
47.5
0.371
0.008
0.011
0.010
0.006

10.3
74
23.40
<0.005
<0.005
0.016
0.005

10.3
31.2
1.34
<0.005
0.008
0.031
0.009

19.1
49.5
0.179
<0.005
0.008
0.016
<0.005

3.9
27.4
0.374
<0.005
0.007
0.367
1.351

ไมเกิน 250
ไมเกิน 200
ไมเกิน 0.7
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 0.5

600
250
1.0
1.5
15.0
0.5
1.0

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
0.180
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
0.010
<0.005
<0.003
<0.005

ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

0.1
0.001
0.05
0.01
0.05

<1.8

21

2

22

<1.8

14

<1.8

นอยกวา 2.2

1900
Negative

1700
21

416
Negative

57000
Negative

54000
Negative

4700
7.8

18000
Negative

ไมเกิน 500
ตองไมมี

ความกระดางถาวร
มก./ล.ในรูป
(Non Carbonate
แคลเซียม
Hardness as CaCO3)
คารบอเนต
ของแข็งละลายน้ํา
มก./ล.นรูป
(TDS)
โซเดียมคลอไรด
คลอไรด (Cl )
มก./ล.
ซัลเฟต(SO4 )
มก./ล.
ฟลูออไรด (F)
มก./ล.
ทองแดง (Cu)
มก./ล.
สังกะสี(Zn)
มก./ล.
แมงกานีส(Mn)
มก./ล.
เหล็ก (Fe)
มก./ล.
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
ไซยาไนด (CN )
มก./ล.
ปรอท (Hg)
มก./ล.
สารหนู(As)
มก./ล.
โครเมียม
มก./ล.
แคดเมียม (Cd)
มก./ล.
ตะกั่ว (Pb)
มก./ล.
ทางชีวภาพ
แบคทีเรียกลุมโคลิ
MPN/100 ml.
ฟอรมทั้งหมด
แบคทีเรียทั้งหมด
CFU/100 ml.
E.coli
MPN/100 ml.

หมายเหตุ *อางอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ น้ําบาดาล พ.ศ.
2520 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรา ในทางวิชาการ สําหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่อง สิ่งแวดลอม
เปนพิษ

คุณภาพน้ําใตดินครั้งที่ 1 วันที่ 25 มกราคม 2560
สถานีที่ 1
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 1.0 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 5.0 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 8.0 มก./ล. ในรู ป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 2.0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 13.8 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 5.3 มก./ล. ซัลเฟต <0.5 มก./ล. ฟลูออไรด ND มก./ล. ทองแดง 0.025
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มก./ล. สั งกะสี 0.025 มก./ล. แมงกานี ส 0.033 มก./ล. เหล็ ก 0.012 มก./ล. ซึ่ งอยู ใ นเกณฑ กําหนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม สารหนู <0.005 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด โครเมียม
<0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร
คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด <1.8 MPN/100 ml. E.coli Negative
ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม แบคทีเรียทั้งหมด 1,900 CUF/100 ml. เกินเกณฑกําหนด
สถานีที่ 2
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 1.4 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.7 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 100.1 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 119.8 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 3.9 มก./ล. ซัลเฟต 11.5 มก./ล. ฟลูออไรด 0.046 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.005 มก./ล. แมงกานีส <0.005 มก./ล. เหล็ก 0.007 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนด
ที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม สารหนู <0.005 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด โครเมียม
<0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร
คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 21 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
1,700 CUF/100 ml. E.coli 21 ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 3
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.4 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.8 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 187.6 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 318.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 24.1 มก./ล. ซัลเฟต 47.5 มก./ล. ฟลูออไรด 0.371 มก./ล. ทองแดง
0.008 มก./ล. สังกะสี 0.011 มก./ล. แมงกานีส 0.010 มก./ล. เหล็ก 0.006 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม สารหนู <0.005 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด โครเมียม
<0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร
คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 2 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด 416
CUF/100 ml. E.coli Negative ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 4
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.3 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 8.1 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 37.5 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 614.5 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 10.3 มก./ล. ซัลเฟต 74.0 มก./ล. ฟลูออไรด 23.4 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. แมงกานีส 0.016 มก./ล. เหล็ก 0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนด
ที่ เ หมาะสมและไม เ กิ น เกณฑ อนุ โ ลมสู งสุด มีเพีย งฟลูออไรดที่เกิน เกณฑที่อนุโ ลมสูงสุด ซึ่งเกิดไดเองจาก
ธรรมชาติ
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม สารหนู 0.180 มก./ล. เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม แคดเมียม <0.003 มก./ล. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ตะกั่ว <0.005
มก./ล. อยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุม
สารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 22 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
57,000 CUF/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด.E.coli Negative ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 5
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ํามีสีเหลืองใส ความขุน 2.6 ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 7.2 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 127.6 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 329 มก./ล.
ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 10.3 มก./ล. ซัลเฟต 31.2 มก./ล. ฟลูออไรด 1.34 มก./ล. ทองแดง <0.005
มก./ล. สั งกะสี 0.008 มก./ล. แมงกานีส 0.031 มก./ล. เหล็ก 0.009 มก./ล. ซึ่ งอยู ในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด มีเพียงคาฟลูออไรดที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเพียงเล็กนอย ซึ่ง
สามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู <0.005 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเพียงสารหนูและแคดเมียมมีคาเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัด
ปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด <1.8 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
54,000 CUF/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด E.coli Negative ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 6
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.4 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.8 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 220.2 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 298.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 19.1 มก./ล. ซัลเฟต 49.5 มก./ล. ฟลูออไรด 0.179 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.008 มก./ล. แมงกานีส 0.016 มก./ล. เหล็ก 0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู <0.005 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเพียงสารหนู แคดเมียมที่ที่มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเพียงเล็กนอย และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบ
ศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 14 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
4,700 CUF/100 ml. E.coli 7.8 MPN/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 7
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 4.1 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.7 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 120.1 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 158.1 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 3.9 มก./ล. ซัลเฟต 27.4 มก./ล. ฟลูออไรด 0.374 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.007 มก./ล. แมงกานีส 0.367 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและไมเกิน
เกณฑอนุโลมสูงสุด เหล็ก 1.351 มก./ล. เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู 0.010 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเพียงสารหนูและแคดเมียม ที่มีคาเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด <1.8 MPN/100 ml. E.coli Negative.
ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม แบคทีเรียทั้งหมด 18,000 CUF/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สรุ ป ได ว า คุ ณ ภาพน้ํ า ใต ดิ น ที่ เ ปน บอน้ํ าตื้น และบอ บาดาลในพื้ น ที่ โ ครงการในช ว งฤดู ห นาว ซึ่ งได
ดําเนินการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 นั้น มีเพียงสถานีที่ 3 ที่ผานเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
สวนในสถานีอื่น ๆ มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียทั้งหมด และ E.coli แตอยู
ในระดับต่ํา สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคบริโภคได
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น ปรากฏผล
การวิเคราะหดังตารางที่ 4.14-3
ตารางที่ 4.14-3 ผลการวิเคราะหน้ําใตดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สถานี
ดัชนีคุณภาพน้ํา
ทางกายภาพ
สี
ความขุน (Turbidity)
ทางเคมี
ความเปนกรด-ดาง
(pH)
ความกระดางทั้งหมด
(Total Hardness as
CaCo3)

หนวย

คามาตรฐาน
เกณฑ
เกณฑ
กําหนดที่
อนุโลม
เหมาะสม
สูงสุด

GW 1

GW 2

GW 3

GW 4

GW 5

GW 6

GW 7

ใส
1.1

ใส
1.0

ใส
0.3

ใส
1.0

ใส
0.4

ใส
0.4

เหลืองขุน

NTU

19.5

5.0

20.0

มก./ล.

4.9

6.6

6.8

8.1

7.3

6.7

7.4

7.0-8.5

6.5-9.2

มก./ล. ในรูป
แคลเซียม
คารบอเนต

9.0

105.1

190.2

30.0

110.1

210.2

117.6

ไมเกิน 300

500

3.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

ไมเกิน 200

250

13.1

124.1

354.0

602.0

340.0

290.0

151.8

ไมเกิน 600

1,200

7.8
<0.5
ND
0.075
0.036
0.031
0.012

3.9
15.8
0.194
0.028
0.006
<0.005
0.008

26.6
54.3
0.422
<0.005
0.009
0.011
<0.005

7.8
70.6
6.90
<0.005
<0.005
0.014
0.009

7.8
21.6
1.9
<0.005
<0.005
0.010
<0.005

20.2
24.5
0.392
<0.005
0.008
0.028
0.007

3.2
36.0
0.334
<0.005
0.015
0.306
2.121

ไมเกิน 250
ไมเกิน 200
ไมเกิน 0.7
ไมเกิน 1.0
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 0.3
ไมเกิน 0.5

600
250
1.0
1.5
15.0
0.5
1.0

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
0.021

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
0.011
<0.005
<0.003
<0.005

ND
0.0036
0.207
<0.005
<0.003
<0.005

ND
ND
<0.005
<0.005
<0.003
0.025

ND
ND
0.006
<0.005
<0.003
0.015

ND
ND
0.008
<0.005
<0.003
0.012

ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

0.1
0.001
0.05
0.01
0.05

13

14

170

49

21

<1.8

70

นอยกวา 2.2

6,300
Negative

5,800
Negative

4,100
Negative

60,000
23

37,000
Negative

2,000
Negative

2,800
23

ไมเกิน 500
ตองไมมี

ความกระดางถาวร
มก./ล.ในรูป
(Non Carbonate
แคลเซียม
Hardness as CaCO3)
คารบอเนต
ของแข็งละลายน้ํา
มก./ล.นรูป
(TDS)
โซเดียมคลอไรด
คลอไรด (Cl )
มก./ล.
ซัลเฟต(SO4 )
มก./ล.
ฟลูออไรด (F)
มก./ล.
ทองแดง (Cu)
มก./ล.
สังกะสี(Zn)
มก./ล.
แมงกานีส(Mn)
มก./ล.
เหล็ก (Fe)
มก./ล.
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
ไซยาไนด (CN )
มก./ล.
ปรอท (Hg)
มก./ล.
สารหนู(As)
มก./ล.
โครเมียม
มก./ล.
แคดเมียม (Cd)
มก./ล.
ตะกั่ว (Pb)
มก./ล.
ทางชีวีภาพ
แบคทีเรียกลุมโคลิ
MPN/100 ml.
ฟอรมทั้งหมด
แบคทีเรียทั้งหมด
CFU/100 ml.
E.coli
MPN/100 ml.

หมายเหตุ *อางอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ น้าํ บาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง กําหนด
หลักเกณฑและมาตราในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําใตดินครั้งที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
สถานีที่ 1
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 1.1 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 4.9 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 9.0 มก./ล. ในรู ป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 3.0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 13.1 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 7.8 มก./ล. ซัลเฟต <0.5 มก./ล. ฟลูออไรด ND มก./ล. ทองแดง 0.075
มก./ล. สั งกะสี 0.036 มก./ล. แมงกานี ส 0.031 มก./ล. เหล็ ก 0.012 มก./ล. ซึ่ งอยู ใ นเกณฑ กําหนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู <0.005 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว 0.021 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเ พี ย งสารหนู และแคดเมี ย ม มี คา เกิ น เกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกิน เกณฑอนุโ ลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 13 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
6,300 CUF/100 ml เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม E.coli Negative ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 2
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 1.0 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.6 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 105.1 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 124.1 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 3.9 มก./ล. ซัลเฟต 15.8 มก./ล. ฟลูออไรด 0.194 มก./ล. ทองแดง
0.028 มก./ล. สังกะสี 0.006 มก./ล. แมงกานีส <0.005 มก./ล. เหล็ก 0.008 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู <0.005 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเ พี ย งสารหนู และแคดเมี ย ม มี คา เกิ น เกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกิน เกณฑอนุโ ลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 14 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
5,800 CUF/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม E.coli Negative อยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 3
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.3 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.8 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 190.2 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 354.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 26.6 มก./ล. ซัลเฟต 54.3 มก./ล. ฟลูออไรด 0.422 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.009 มก./ล. แมงกานีส 0.011 มก./ล. เหล็ก <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนด
ที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู 0.0011 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเ พี ย งสารหนู และแคดเมี ย ม มี คา เกิ น เกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกิน เกณฑอนุโ ลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 170 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
4,100 CUF/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม E.coli Negative ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 4
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 1.0 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 8.1 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 30.0 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 602.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 7.8 มก./ล. ซัลเฟต 70.6 มก./ล. ฟลูออไรด 6.9 มก./ล. ทองแดง <0.005
มก./ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. แมงกานีส 0.014 มก./ล. เหล็ก 0.009 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด มีเพียงฟลูออไรดที่เกินเกินเกณฑที่อนุโลมสูงสุด ซึ่งเกิดไดเองจาก
ธรรมชาติ
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท 0.0036 มก./ล. สารหนู
0.207 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสม มีเพียงปรอทและสารหนู ที่เกินกวาคาอนุโลมสูงสุด แคดเมียมมีคาเกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสาร
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 49 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
60,000 CUF/100 ml. E.coli 23 MPN/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด.
สถานีที่ 5
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.4 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 7.3 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 110.0มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 340.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 7.8 มก./ล. ซัลเฟต 21.6 มก./ล. ฟลูออไรด 1.9 มก./ล. ทองแดง <0.005
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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มก./ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. แมงกานีส 0.010 มก./ล. เหล็ก <0.005 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ยกเวนฟลูออไรดที่มีคาสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ซึ่งฟลูออไรดเกิดขึ้น
เองไดตามธรรมชาติ
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู <0.005 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว 0.025 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเพียงสารหนูและแคดเมียม มีคาเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ในการตรวจวัด
ปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 21 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
37,000 CUF/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด E.coli Negative ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 6
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นกายภาพ ลั ก ษณะตั ว อย า งน้ํ า มี สี ใ ส ความขุ น 0.4 ซึ่ ง อยู ใ นเกณฑ กํ า หนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 6.7 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 210.2 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 290.0 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 20.2 มก./ล. ซัลเฟต 24.5 มก./ล. ฟลูออไรด 0.392 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.008 มก./ล. แมงกานีส 0.028 มก./ล. เหล็ก 0.007 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู 0.006 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว 0.015 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเ พี ย งสารหนู และแคดเมี ย ม มี คา เกิ น เกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกิน เกณฑอนุโ ลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด <1.8 MPN/100 ml. E.coli Negative
ซึ่งอยูในเกณฑที่เหมาะสม แบคทีเรียทั้งหมด 2,000 CUF/100 ml. ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สถานีที่ 7
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ํามีสีเหลืองขุนตะกอนละเอียด ความขุน 19.5 ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ความเปนกรด-ดาง 7.4 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด 117.6 มก./ล. ในรูป
แคลเซียมคารบอเนต ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ของแข็งละลายน้ํา 151.8 มก./
ล. ในรูปแคลเซียมคลอไรด คลอไรด 3.2 มก./ล. ซัลเฟต 36.0 มก./ล. ฟลูออไรด 0.334 มก./ล. ทองแดง
<0.005 มก./ล. สังกะสี 0.015 มก./ล. แมงกานีส 0.306 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและไมเกิน
เกณฑอนุโลมสูงสุด เหล็ก 2.121มก./ล. เกินเกณฑอนุโลมสูงสุด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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คุณภาพน้ําทางดานโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช ไซยาไนด ND ปรอท ND สารหนู 0.008 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. ตะกั่ว 0.012 มก./ล. ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
มีเ พี ย งสารหนู และแคดเมี ย ม มี คา เกิ น เกณฑกําหนดที่เหมาะสมแตไมเกิน เกณฑอนุโ ลมสูงสุด และในการ
ตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือกลุมสารออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 70 MPN/100 ml. แบคทีเรียทั้งหมด
2,800 CUF/100 ml. E.coli 23 MPN/100 ml.ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
สรุ ป ได ว า คุ ณ ภาพน้ํ า ใต ดิ น ที่ เ ป น บ อ น้ํ า ตื้ น และบ อบาดาลในพื้ น ที่ โ ครงการในช ว งฤดู ร อ น ซึ่ ง ได
ดําเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 นั้น สวนใหญ มีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
แบคทีเรียทั้งหมด และ E.coli แตอยูในระดับต่ํา คาฟลูออไรดเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดซึ่งสามารถเกิดขึ้นเองได
ตามธรรมชาติ ในสถานีที่ 4 สถานีที่ 5 คาเหล็กมีคาสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ในสถานีที่ 7 คาปรอทและสาร
หนู มีคาเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด ในสถานีที่ 4 ทั้งนี้น้ําสามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคบริโภคได
จากการดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําและทําการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดินทั้ง 2 ครั้ง สามารถสรุปไดวา
สวนใหญน้ํามีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมแบคทีเรีย แบคทีเรียทั้งหมด E.coli แตอยูในระดับต่ํา
ในสถานีที่ 4 และสถานีที่ 5 มีคาฟลูออไรดเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดซึ่งสามารถเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ คาเหล็ก
ที่มีปริมาณสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดและในการเก็บตัวอยางและทําการวิเคราะหในฤดูรอนมีคาสูงขึ้นจากฤดู
หนาว พบในสถานีที่ 7 สวนสารหนู ปรอท แคดเมียมที่สวนใหญตรวจพบมีคาเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและ
ไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุด โดยรวมแลวสามารถนําน้ํามาบําบัดและใชในการอุปโภคบริโภคได
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.15 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการกอสรางหัวงาน อาคารประกอบ และทอสงน้ํา ที่มีการเปดหนาดิน กอใหเกิดการชะลาง
พั งทลายของดิ น ส ว นการดํ า เนิ น โครงการจะมี การทับ ถมของตะกอนในอางเก็บ น้ํ าซึ่งเกิดจากการชะลา ง
พั งทลายจากพื้ น ที่ ตน น้ํ า ซึ่ ง การที่ ตะกอนถูก กักอยู ในอ างเก็ บ น้ําทํ าให ป ริมาณตะกอนท ายน้ํา ลดลง มีผ ล
กอใหเกิดการกัดเซาะทางดานทายน้ํา ดังนั้นจึงควรใหมีการติดตามตรวจสอบการตกตะกอนทับถมในอางเก็บ
น้ํา และการเปลี่ยนแปลงปริมาตรความจุและพื้นที่ผิวน้ําของอางเก็บน้ํา แมวาโครงการนี้ปริมาตรความจุที่ระดับ
เก็บกักของอางเก็บน้ําน้ําปที่ระยะเวลาเก็ บกักน้ํา 50 ป จะลดลงเพียงเล็ กนอยก็ตาม แตควรจะตรวจสอบ
เพื่อใหการบริหารการจัดการอางเก็บน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการกัดเซาะและการตกตะกอนจากการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําน้ําป
งบประมาณ
56,600 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
วิธีการดําเนินงาน
1.งานสํารวจตะกอนแขวนลอยฝนลําน้ําเพื่อจัดทํา Rating Curve ของตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา
2.งานวิเคราะหตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา พรอมจัดทํา Rating Curve ของตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา
ผลการดําเนินงาน
1. ทําการสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา ซึ่งอยูตอนลาง
(ทายน้ํา) ของสถานที่กอสรางอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ.เชียงมวน มีระยะทางตามลําน้ํา
หางจากหัวงานโครงการ ประมาณ 5 กิโลเมตร ดําเนินการสํารวจตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม
2560 จํานวน 5 ครั้ง ซึ่งเปนสถานีสถานที่เดียวกับการตรวจวัดปริมาณน้ํา

รูปที่ 4.15-1 การเก็บตะกอนแขวนลอย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กราฟแสดงระดับน้ําเฉลี่ยรายวันและจุดสํารวจตะกอน( ปงบฯ2560 )
สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา

ระดับน้ํา - ม.(ร.ท.ก.)

263
262
261
260
259
258
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

มี.ค.

ก.พ.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.15-2 จุดสํารวจตะกอนแขวนลอย ที่สถานี Y.24 น้ําป บานมาง อ.เชียงมวน จ.พะเยา
Station Y.24 Nam Pi Ban Mang D.A. 597 Km2.
1000
1.0889

y = 3.5587x

Qs - tons/day

100

2

R = 0.8853

10
1
0.1
0.01
0.01

0.1

1
Qw - c.m.s.

10

100

รูปที่ 4.15- 3 กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี Y.24 บานมาง อ.เชียงมวน จ.
พะเยา
ปญหาและอุปสรรค
มีฝายชะลอน้ํากึ่งถาวรทายแนวสํารวจประมาณ 100 เมตร ทําใหไมสามารถทําการสํารวจขอมูลได
ตั้งแตเดือน ธันวาคม 2559 ถึงเดือน เมษายน 2560 และในกรณีระดับน้ําต่ํากวา 2.85 เมตร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.16 แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรการประมง
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาโครงการอางเก็ บน้ําน้ําปจะเปนประโยชน ดานบวกตอสภาพนิเวศวิทยาทางน้ํ าและการ
ประมงของประชาชนในลุมน้ําป อยางไรก็ตามจึงควรดําเนินการติดตามตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและ
กิจกรรมการประมงของประชาชนในทองถิ่น ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
เพื่อเสริมสรางผลประโยชนดังกลาวใหไดมากที่สุด
วัตถุประสงค
เพื่ อเปน การตรวจสอบด านนิเ วศทางน้ํ า การประมง และการเพาะเลี้ย งสัตวน้ําอัน เนื่องมาจากการพัฒ นา
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป เพื่อเสริมประโยชนดานการประมงใหกับประชาชนในทองถิ่นตอไป
งบประมาณ
450,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิธีการดําเนินงาน
1.สํารวจนิเวศวิทยาทางน้ํา: สํารวจและเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในน้ําปละ 3 ครั้ง โดยมีดัชนีชี้วัดดังนี้
- ปลา ศึกษาชนิด กลุม ขนาด/น้ําหนักของปลาแตละชนิด ผลผลิตตอพื้นที่ และองคประกอบ
ของประชากรปลาเพื่อศึกษาความหลากชนิดของพันธุปลา
- แพลงกตอนติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ชนิด/กลุม ความหนาแนน และความหลากชนิด
ของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
- สัตวหนาดิน ติดตามการเปลี่ยนแปลงของชนิด/กลุม ความหนาแนน และความหลากชนิด
ของสัตวหนาดินในแตละกลุม
- พืชน้ํา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ ชนิด/กลุม ความหนาแนน ของพืชน้ํา ตามฤดูกาล
ผลการดําเนินงาน
ดําเนินการสํารวจไปแลว 2 ครั้ง ในเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคมทําการวิเคราะหผลการสํารวจ
แลว 1 ครั้ง คือในเดือนมกราคม สวนครั้งที่ 2 เดือนพฤษภาคมอยูระหวางการวิเคราะหผล จะรายงานใหทราบ
ในรายงานฉบับตอไป โดยจุดที่ทําการเก็บสํารวจใชจุดเดียวกันกับการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน ผลการสํารวจ
นิเวศวิทยาทางน้ํา ครั้งที่ 1 รายละเอียดดังตอไปนี้
ผลการศึกษาแพลงกตอน พบแพลงกตอนรวม 7 ไฟลัม 19 สกุล 19 ชนิด ไดแก ไฟลัม Cyanophyta
จํ านวน 2 ชนิ ด ไฟลั ม Chlorophyta จํานวน 3 ชนิด ไฟลัม Euglenophyta จํานวน 1 ชนิดไฟลั ม
Bacillariophyta จํานวน 9 ชนิด ไฟลัม Protozoa จํานวน 2 ชนิด ไฟลัม Rotifera จํานวน 1 ชนิด ไฟลัม
Arthropoda จํานวน 1 ชนิด มีความหนาแนนระหวาง 20,040-986,580 เซลลตอลูกบาศกเมตร (คาเฉลี่ย
284,863.3 เซลลตอลูกบาศกเมตร) แพลงกตอนพืช มีความหนาแนนระหวาง 16,700-982,520 เซลลต อ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ลูกบาศกเมตร (คาเฉลี่ย 280,598.6 เซลลตอลูกบาศกเมตร) แพลงกตอนสัตว มีความหนาแนนระหวาง 3,3205,320 เซลลตอลูกบาศกเมตร (คาเฉลี่ย 4,266.7 เซลลตอลูกบาศกเมตร)
ผลการศึกษาแพลงกตอน แพลงกตอนที่เปนชนิดเดนดานจํานวน แพลงกตอนพืช ไดแก สาหรายกลุม
ไดอะตอมชนิด Synedra ulna สาหรายกลุมไดอะตอมชนิด Surirella robusta สาหรายไดอะตอมชนิด
Melosira varians แพลงกตอนสัตว ไดแก พบชนิดเดียว ไรน้ําน้ําจืด ชนิด Bosmina longirostris คาดัชนี
ความหลากหลายแยกเปนแพลงกตอนพืช มีคาระหวาง 0.4371-1.6094 จัดวาอยูในระดับต่ํา เนื่องจากพบ
แพลงกตอนในกลุมไดอะตอมที่เปนชนิดเดน ในสัดสวนที่สูงมากกวาแพลงกตอนพืชในกลุมอื่น

4.16-1 แพลงกตอนที่สํารวจพบ
ผลการศึกษาสัตวหนาดิน พบสัตวหนาดินรวม 3 ไฟลัม 5 คลาส 12 อันดับ 35 วงศ 40 ชนิด แบงเปน
ไฟลัม Annelidae หรือไสเดือนน้ํา จํานวน 1 คลาส 1 อันดับ 1 วงศ 1 ชนิด ไฟลัม Arthropoda หรือสัตวใน
กลุมแมลงน้ํา กุง และปู พบจํานวน 2 คลาส 8 อันดับ 29 วงศ 29 ชนิด ไฟลัม Mollusca หรือหอยชนิดตางๆ
จํานวน 2 คลาส 3 อันดับ 5 วงศ 10 ชนิด จํานวนชนิดของสัตวหนาดิน ที่สํารวจพบในแตละสถานีมีคาระหวาง
11-23 ชนิด (เฉลี่ย 17.5 ชนิด ตอสถานี) คาความหนาแนนของสัตวหนาดินของการสํารวจมีคาระหวาง 93243 ตัวตอตารางเมตร (คาเฉลี่ย 170.2 ตัวตอตารางเมตร) ผลการศึกษาสัตวหนาดิน สัตวหนาดินที่เปนชนิด
เดน พบจํานวนรวมสูงสุดในการสํารวจครั้งนี้ ไดแก ตัวออนของแมลงชีปะขาววงศ Baetidae พบจํานวนรวม
332 ตัว /ตร.ม. ตัวออนของริ้นน้ําจืดหรือหนอนแดง พบจํานวนรวม 203 ตัว /ตร.ม. มวนกรรเชียงพบจํานวน
รวม 90 ตัว/ตร.ม. คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของ Shannon-Wienner diversity index มีคา
ระหวาง 1.5974-2.3604 จัดวามีคาที่อยูในระดับปานกลาง

4.16-2 สัตวหนาดินที่สํารวจพบ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลสํารวจพืชน้ํา พบพืชน้ําทั้งสิ้น 13 วงศ 17 สกุล 19 ชนิด พืชชายน้ําจํานวน 16 ชนิด ไดแก ผักเปด
บอน ผักหนาม กูดกิน กุมน้ํา ผักปราบใบแคบ กกขนาก ไครน้ํา ไมยราบยักษ เทียนนา แขม เลา สรอยทับทิม
ผักไผน้ําดอกขาว ผักไผน้ํา และผักกูดชาง พืชลอยน้ําจํานวน 2 ชนิดไดแก จอก และริคเซีย พืชใตน้ําจํานวน 1
ชนิด ไดแก ตนใบพาย พืชน้ําที่สํารวจพบมีความหนาแนนระดับนอยถึงปานกลางมีจํานวนชนิดอยูระหวาง 411 ชนิด คาเฉลี่ย 7.8 ชนิดตอสถานี พืชน้ําที่พบพืชที่กระจายตัวมากที่สุดคือพบไดในเกือบทุกสถานีสํารวจ
จํานวน 3 ชนิดไดแก ผักเปด ไครน้ํา และไมยราบยักษ

4.16-3 พืชน้ําที่สํารวจพบ
ผลการสํารวจปลา พบปลารวมทั้งสิ้น 16 วงศ 30 สกุล 36 ชนิด วงศเดน ไดแก วงศปลาตะเพียน
(Cyprinidae) พบรวมจํานวน 10 ชนิด วงศปลาคอและปลาจิ้งจก (Balitoridae) พบจํานวน 7 ชนิด วงศ
ปลากดและปลาแขยง (Osphronomidae) พบจํานวน 3 ชนิด จํานวนชนิดของปลาที่สํารวจพบในแตละสถานี
มีคาอยูระหวาง 8-19 ชนิด (คาเฉลี่ย 12.7 ชนิดตอสถานี) คาดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่
สํารวจ มีคาระหวาง 1.6155-2.5545 ซึ่งจัดวาอยูในระดับปานกลางโดยจุดสํารวจที่อยูทายน้ําจะมีคาเฉลี่ยที่สูง
กวาจุดสํารวจที่อยูตนน้ํา ปลาที่เปนปลาชนิดเดนดานจํานวน พบจํานวนรวมมากทีสุด 3 ลําดับแรกไดแก ปลา
หนามหลัง พบจํานวนรวม 110 ตัว ปลาน้ําหมึกเงิน ที่พบจํานวนรวม 93 ตัว ปลาคอมัศยะ พบจํานวนรวม 36
ตัว ปลาที่เปนชนิดเดนดานน้ําหนัก โดยพบน้ําหนักมากที่สุด 3 ลําดับแรกไดแก ปลากระทิง พบน้ําหนักรวม
295.11 กรั ม ปลาหนามหลั ง น้ํ า หนั ก รวม 259.49 กรั ม ปลาน้ํ า หมึ ก เงิ น พบน้ํ า หนั ก รวม 177.31 กรั ม
คาผลผลิต (Standing crop) ของการสํารวจมีคาอยูระหวาง 4.51-12.25 กิโลกรัมตอไร คาเฉลี่ยเทากับ 9.03
กิโลกรัมตอไร ซึ่งจัดวามีคาอยูในระดับปานกลาง องคประกอบของประชากรปลา พบวาปลาสวนมากที่สํารวจ
พบเปนปลาในระยะวัยรุนหรือเปนปลาขนาดเล็ก ยกเวนปลาในกลุมปลาชอน ปลากระดี่ ปลากริม ปลาหมอ
ชางเหยียบ และปลากาง ที่พบปลาเต็มวัย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.16-4 ปลาที่สํารวจพบ

4.16-5 การสํารวจนิเวศวิทยาทางน้ํา ครั้งที่ 1
การเก็บตัวอยางครั้งที่ 2 ไดดําเนินการเก็บตัวอยางแลว ในเดือนพฤษภาคม 2560 ขณะนี้อยูระหวาง
การตรวจวิเคราะหจะรายงานผลการตรวจวิเคราะหในรายงานฉบับตอไป
แผนการเก็บตัวอยางครั้งที่ 3 จะดําเนินการเก็บตัวอยางในเดือนสิงหาคม 2560 จะสามารถรายงานผล
การดําเนินงานไดในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.17 แผนการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการปองกัน แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมของการดําเนินโครงการยอมจะกอใหเกิดผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่สําคัญๆ หลาย
ประการ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อใหแผนการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดเสนอดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ
ตามที่ กํา หนดไว กรมชลประทานติ ดตาม และประเมิน ผลการปฏิบั ติงานเพื่ อให แผนงานดั งกล าวมี ความ
เหมาะสม และสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1.เพื่อติดตามการดําเนิน งานโครงการใหเปนไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3.จั ดสรรงบประมาณและติ ดตามการใชจายงบประมาณของหนว ยงานที่ เกี่ย วของใหเปน ไปตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
และเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
งบประมาณ
300,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.พิจารณาและทําความเขาใจตอขอมูลผลกระทบสิ่งแวดลอมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ งแวดล อม มาตรการป องกั น แก ไขผลกระทบที่เ สนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบั ติการปองกั น แกไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.พิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการฯ
เสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป
3.จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ
4.จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปในเดือนกันยายน
5.ลงพื้นที่เพื่อติดตามและใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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6.จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําปเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปละ 2 ครั้ง (ประจําเดือน ก.ค. และ ธ.ค.)
ผลการดําเนินงาน
ไดดําเนินการพิจารณาแผนแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตาม
แผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปแลว จัดสรร
งบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการ
ดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน โดยไดจัดประชุมแลว 2 ครั้ง เมื่อเดือนมกราคมและเดือนพฤษภาคม
โดยยังคงเหลือการประชุมสรุปผลการดําเนินงานในเดือนกันยายน
1.ประชุ ม พิ จ ารณาแผนการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขและติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ เทศบาลตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวนจังหวัดพะเยา
เวลา 9.30 น. เปนตนไป โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี (ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธาดานการวางแผนโดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดดําเนินการตามแผนเขารวมประชุมดวย และไดเขาติดตามการดําเนินงานการกอสราง
บริเวณหัวงาน

รูปที่ 4.17-1 ประชุมพิจารณาแผน ฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 60
2.ส ว นสิ่ งแวดล อ ม สํ า นั กบริ ห ารโครงการ นํ าโดยนายมหิทธิ์ วงศ ษา นางสาวพรศิ ริ คณะใหญ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ พรอมดวยนางสาวศุภลักษณ โนราช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏบัติการและ
คณะเจาหนาที่ เขาติดตามการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป โดยมีนายพาณิช ปราสาทแกว หัวหนาฝาย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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กอสรางที่ 3 สํานักงานงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 5 ผูรับผิดชอบโครงการเปนผูอธิ บายเกี่ยวกั บ
รายละเอียดการกอสรางโครงการ

รูปที่ 5.17-2 เขาติดตามงานในพื้นที่กอสราง วันที่ 25 ม.ค. 60
3.ประชุมติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ เทศบาลตําบลเชียงมวน อําเภอเชียงมวนจังหวัดพะเยา เวลา
9.30 น. เปนตนไป โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี (ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธาดานการวางแผนโดยมี
หนวยงานที่เกี่ยวของที่ไดดําเนินการตามแผนเขารวมประชุมดวย

รูปที่ 4.17-3 ประชุมติดตามแผน ฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 2 พ.ค. 60

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.วั น ที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 ผูอํ านวยการสํานั กบริห ารโครงการ พรอ มด ว ยนายมหิ ทธ วงศ ษ า
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการและนางสาวศุภลักษณ โนราช และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขารวมติดตามการ
กอสรางโครงการอางเก็บน้ําน้ําป ฯ

รูปที่ 4.17-4 ติดตามงานในพื้นที่กอสราง วันที่ 5-6 ก.ค. 60
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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บทที่ 5
มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

บทที่ 5

มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.พะเยา ปงบประมาณ 2560
มาตรการป อ งกั น และแก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา มีการดําเนินการทั้งใน
ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อติดตามกิจกรรมการกอสรางที่สงผลกระทบตอประเภทของสิ่งแวดลอม
วิธีปฏิบัติ และความถี่ของการติดตามตรวจสอบจะขึ้นอยูกับประเภทของสิ่งแวดลอม เพื่อหามาตรการปรับปรุง
แกไขใหดีขึ้นอีก สําหรับหลั งจากระยะเวลาปที่ 10 ของโครงการ ในกรณีที่ดัช นีดานสิ่งแวดลอมยังมี ความ
จําเปนตองดําเนินการติดตามตรวจสอบตอไป ใหดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
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องคประกอบทาง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
1. การศึกษาทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ
▪ ระยะกอสราง
- กําหนดชวงระยะเวลาและวางแผนการตัดไมหรือ
ขุ ด เป ด หน า ดิ น และพื ช คลุ ม ดิ น ในช ว งฤดู แ ล ง
เพื่ อลดปริ มาณการชะลางพังทลายของดิ นจาก
อิทธิพลของน้ําฝนและน้ําไหลบาหนาดิน
- จํากัดพื้นที่ในการกอสรางโครงการ โดยหลีกเลี่ยง
การรบกวนพื้นที่ที่ไมเกี่ยวของกับโครงการ เพื่อ
ลดผลกระทบที่ อาจเกิด ขึ้นต อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิประเทศใหมากที่สุด
- ปลูกพืชยืนตนปกคลุมดินที่มีการขุดเปดหนาดินที่
ไม ถู ก น้ํ า ท ว มเมื่ อ สิ้ น สุ ด กิ จ กรรมการขุ ด และ
เคลื่ อ นย า ยดิ น ให ทํ า การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น เพื่ อ
ปองกันการชะลางพังทลายของดิน
▪ ระยะดําเนินการ
- ประสานกับกรมปาไมและกรมอุทยานฯ ในการ
ปองกันดูแลไมใหมีการบุกรุกพื้นที่ตนน้ํา
- บริเวณหัวงานโครงการ ควรปลูกพืชคลุมดินและ
ไมยืนตน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน
ภายหลังการกอสรางโครงการแลวเสร็จ
- ปรั บปรุงสภาพภู มิทัศ นบ ริเวณหั วงานโครงการ
และข า งเคี ย งให มี ค วามกลมกลื น กั บ สภาพ
ธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความสวยงาม
1.2 สภาพภูมิอากาศและ
อุตุนิยมวิทยา

▪
-

ระยะกอสราง
เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะกอสราง
โครงการที่มีตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

▪
-

▪
-

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
เสนอแนะใหดํ าเนิ นการติด ตามตรวจสอบ
ผู ดํ าเนิ น การก อสร างไม ให ขุด เป ด หน าดิ น
เกินกวาที่ไดกําหนดไว และควรมีมาตรการ
ปองกันการชะลางพั งทลายของดินบริเวณ
พื้นที่ ก อสร าง โดยเฉพาะบริ เวณที่ มีค วาม
ลาดชันมาก
ระยะดําเนินการ
เสนอแนะใหติดตามตรวจสอบผูรับผิดชอบ
โครงการให ดํ า เนิ น การตามแผนการตาม
มาตรการป อ งกั นแก ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมภายหลังการกอสรางเสร็จแลว
โดยงบประมาณรวมอยู ใ นงบบริ ห าร
โครงการ

ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ
▪
ก า ร ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ภู มิ อ า ก า ศ แ ล ะ
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาอย า งต อ เนื่ อ งจากสถานี
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

▪
-

1.3 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

และอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่โครงการมีคอนขางนอย
ถึงน อยมาก จึ งไม จําเปนต องกําหนดมาตรการ
ปองกั นแก ไขและลดผลกระทบ แต ป ญ หาและ
อุปสรรคจากสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาที่
เกิดจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตที่
พัดผานพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ฤดู ฝ นอาจทํ าให ก ารพั ฒ นาโครงการล า ช า กว า
เป า หมายที่ กํ า หนดไว จึ ง จํ า เป น ต อ งกํ า หนด
แผนงานกอสรางเขื่อนและอาคารประกอบตางๆ
ใหสอดคลองกับฤดูกาล หรือภูมิอากาศเลวรายที่
อาจสงผลกระทบตองานกอสรางเขื่อนและอาคาร
ประกอบตางๆ
ระยะดําเนินการ
เนื่องจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการต อการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิอากาศ
และอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี ค อ นข า งน อ ยหรื อ เกิ ด ขึ้ น
จํากัดเฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการเทานั้น จึงไม
จําเปนตองกําหนดมาตรการปองกันแกไขหรือลด
ผลกระทบ
ระยะกอสราง
การวางแผนกิ จ กรรมการก อ สร า งเขื่ อ นและ
อาคารประกอบตางๆ ที่จําเปนตองดําเนินการใน
ลํ า น้ํ า ป แ ล ะ ลํ า น้ํ า ส า ข า เ ส น อ ใ ห
ผู รั บ เหมาก อสร า งกํ า หนดแผนการปฏิ บั ติ ง าน
เฉพาะในช ว งฤดู แ ล ง ตั้ ง แต เ ดื อ น ธ.ค.-เม.ย.
(5 เดือน) หรือชวงที่ระดับน้ําในลําน้ําน้ําปและลํา
น้ําสาขามีระดับต่ําสุด หรือไมเกิน 30 ซม. จาก
พื้นทองน้ําเทานั้น เพื่อเปนการลดผลกระทบตอ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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-

-

▪
▪
-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ตร ว จ วั ด อ า ก าศ จั ง ห วั ด พ ะ เยา แ ล ะ
เสนอแนะใหกรมชลประทานจัดตั้งขึ้นใหม
จํานวน 1 แหง (แบบอัตโนมัติ) ที่บริเวณหัว
งานโครงการ เพื่ อ นํ า ข อ มู ล มาใช ใ นการ
วิ เคราะห และประเมิ นผลเปรี ย บเที ย บกั บ
ขอมูลเดิมกอนมีการพัฒนาโครงการ
การรวบรวมข อมู ลปริ มาณฝนจากสถานี วั ด
น้ําฝนที่ตั้งอยูในพื้นที่ลุมน้ําน้ําป ไดแก สถานี
วั ด น้ํ า ฝนอํ าเภอเชี ย งม วน จั ง หวั ด พะเยา
(73082) และสถานีวัดน้ําฝน อําเภอบานหลวง
จั งหวั ดน าน (28182) และเสนอแนะให กรม
ชลประทานจัดตั้งขึ้นใหมจํานวน 1 แหง (แบบ
อัตโนมัติ) ที่บริเวณหัวงานโครงการ
เสนอแนะใหกรมชลประทานเปนหนวยงาน
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ตั้ งงบประมาณ เพื่ อ
ดําเนิน การตามแผนติดตามตรวจสอบดาน
สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะดําเนินการ
เสนอให ก รมชลประทานทํ าการปรั บ ปรุ ง
ระบบบันทึกขอมูลปริมาณน้ําทาและระดับ
น้ําบริเวณสถานีวัดน้ําทาบานมาง (Y.24) ให
เปนระบบอัตโนมัติเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
และความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ
เสนอใหกรมชลประทานทําการติดตั้งสถานี
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

-

-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

การกีดขวางการไหลของน้ําในลําน้ําน้ําปลงสูดาน
ทายน้ําใหเกิดขึ้นนอยที่สุด
ดําเนิ นการก อสร างตั วเขื่ อนหลัก ในช วงฤดู แล ง
(ธ.ค.-เม.ย.) และกําหนดใหผูรับเหมากอสรางวาง
ทอผันน้ําขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 2.0
ม. และใหรีบถมดินกลับและบดอัดดินหลังทอผัน
น้ําเพียงบางสวน และสวนบนดานหลังของทอผัน
น้ําจะตองทําเปนร องน้ํ าเปด รูปสี่ เหลี่ ยมคางหมู
ลึก 5-6 ม. ซึ่งขนาดของทอผันน้ําที่กําหนดนี้ จะ
ทําใหปริมาณน้ําในลําน้ําน้ําป ผันน้ําไดประมาณ
10 ลบ.ม./วิ นาที ส ว นกรณี มีป ริ มาณน้ํ า หลาก
ในชวงฤดูแลงมากกวาความสามารถที่ทอผันน้ํา
จะรับได จะผันน้ําผานรองน้ําเปดบนดานหลังทอ
ผันน้ํ าได ซึ่ งสามารถผั นปริ มาณน้ําหลากสู งสุ ด
ในชวงฤดูแลงประมาณ 5 เดือน (ธ.ค.-เม.ย.) ใน
รอบ 2-5 ป ไดอยางปลอดภัย
การขุดหรือเคลื่อนยายดินและหินบริเวณหัวงาน
เขื่ อน ทํานบดิ นป ดกั้ นลําน้ํ าเดิม แนวท อผันน้ํ า
และลําเหมืองฝาย ฯลฯ ใหดําเนินการเคลื่อนยาย
ไปกองเก็บไวยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว รวมทั้งตอง
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันไมใหเศษดิน และหิน
พังทลายลงสูแหลงน้ําและกีด ขวางการไหลของ
น้ําตามธรรมชาติ
การปรั บ ถมพื้ น ที่ เ พื่ อ ปรั บ ปรุ ง ถนนเข า สู พื้ น ที่
ก อ สร า ง/หั วงานโครงการ จํ า เป นต อ งจั ด ให มี
สะพานหรือทอลอดในบริเวณทางน้ําธรรมชาติตัด
ผานตามความเหมาะสมเพื่อปองกันปญหาการกีด
ขวางการไหลของน้ําตามธรรมชาติ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
วัดน้ําทา (ระบบอัตโนมัติ) เพิ่มเติม 1 แหง
บริ เ วณอาคารระบายน้ํ า ล น หรื อ อาคาร
ระบายน้ํ าลงลํ าน้ํ าเดิ ม เพื่ อทํ าการบั นทึ ก
ข อ มู ล ต างๆ ต ามมาต รฐานข องกร ม
ชลประทาน และใช คํ า นวณ หาปริ ม าณ
น้ําทาที่ปลอยจากอางเก็บน้ํา
เสนอให ก รมชลประทานนํ าขอมู ล ปริ มาณ
น้ํ า ท า และร ะดั บ น้ํ า ที่ ร ว บรวมได ม า
วิ เ คราะห ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณน้ํ า ท า
และระดับน้ําเปนประจําทุกป โดยพิจารณา
เปรียบเทียบกับกรณีที่ไมมีโครงการ
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-
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ระยะดําเนินการ
การพัฒนาโครงการอางเก็บน้ําน้ําปจะเก็บกักน้ํา
ในชวงฤดูฝนหรือปลายฤดูฝนประมาณ 90.50 ลาน
ลบ.ม. เพื่ อไวใช ในชวงฤดูแลงหรือชวงฝนทิ้ งช วง
โดยจะปลอยน้ําจากอางเก็บน้ําเขาสูอาคารระบาย
น้ํ า ลงลํ า น้ํ า เดิ ม และอาคารท อ ส ง น้ํ า ทํ า ให
เกษตรกรสามารถนําน้ําไปใชเพื่อการเพาะปลูกได
รวมทั้งชุมชนดานทายน้ํายังมีปริมาณน้ําเพียงพอ
ตอการอุปโภคบริโภค การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การ
อุ ต สาหกรรม และการท อ งเที่ ย ว ซึ่ ง จั ด เป น
ผลกระทบเชิ ง บวกจึ ง ไม จํ า เป น ต อ งกํ า หนด
มาตรการป อ งกั น แก ไ ขและลดผลกระทบ
เพี ย งแต ก รมชลประทานจะต อ งควบคุ ม การ
จัดสรรน้ําใหแกพื้นที่ชลประทานทั้งในฤดูฝนและ
ฤดู แล งจํ านวน 79,800 ไร และปริ มาณน้ํ าเพื่ อ
รักษาระบบนิเวศดานทายน้ําตามที่ไดวางแผนไว
รวมทั้งควบคุมสภาพพื้นที่ตนน้ําใหคงสภาพเดิม
ให ไ ด ม ากที่ สุ ด เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณน้ํ า ไม ใ ห
เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิม
เพื่ อลดผลกระทบต อปริ มาณน้ํ าท าดานทายน้ํ า
ของอางเก็บน้ําน้ําป จําเปนตองกําหนดใหระบาย
น้ําออกจากอางเก็บน้ําในชวงฤดูแลง (พ.ย.-เม.ย.)
อยางนอยเทากับปริมาณน้ําทาเฉลี่ยต่ําสุดที่เคย
เกิดขึ้นในชวงฤดูแลงในรอบ 30 ป (พ.ศ. 25252554) คิ ด เป นปริ ม าณน้ํ า ท าที่ ต อ งระบายลงสู
ทายน้ํา ประมาณ 0.26 ล าน ลบ.ม./เดือน หรื อ
ควบคุมปริมาณน้ําทาเฉลี่ยของลุมน้ําน้ําปที่บริเวณ
จุ ด บรรจบกั บ ลํ าน้ํ ายมอย า งน อยที่ สุ ด ไว ที่ 8.4

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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1.4 คุณภาพน้ําผิวดิน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪
-

-

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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ลาน ลบ.ม./ป
ระยะกอสราง
กํ าหนดตํ าแหน งที่ พั ก คนงานและสํ านั ก งานใน
บริเวณพื้นที่กอสราง ใหอยูหางจากแหลงน้ําหรือ
ลําหวยสาขาไมนอยกวา 50 เมตร โดยใหสรางคัน
ดินลอมรอบและกอสรางบอดักไขมันและตะกอน
เพื่อรองรับน้ําฝนและน้ําไหลบาหนาดิน
ดํ า เนิ น การติ ด ตั้ ง ระบบบํ า บั ด ชนิ ด On-site
Treatment สํ า หรั บ สํ า นั ก งานและบ า นพั ก
พนักงาน ซึ่งประกอบดวย บอดักตะกอน บอดัก
ไขมัน ถังเกรอะ และบอพักน้ํา สวนน้ําทิ้งที่ผาน
การบํ า บั ด แล ว ให นํ า ไปรดสนามหญ า และไม
ประดับตอไป
จัดหาถังขยะใหมีจํานวนเพียงพอกับปริมาณขยะ
โดยตั้งไวกระจายตามจุดตางๆ ทั่วบริเวณกอสราง
และที่พัก และจัดจางคนงานทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการเก็ บและรวบรวมขยะ ก อ นที่ ห น ว ยงาน
ท อ งถิ่ น จะนํ า ไปกํ า จั ด หรื อ ทํ า การฝ ง กลบให
ถูกตองตามหลักวิชาการตอไป
กําหนดช วงระยะเวลาและวางแผนการขุ ด เป ด
หนาดินในพื้นที่กอสราง โดยใหดําเนินการเรงรัด
ใหแลวเสร็จกอนฤดูฝนเพื่อลดปริมาณการชะลาง
พั งทลายของดิ นจากอิ ทธิ พ ลของน้ํ า ฝนและน้ํ า
ไหลบาหนาดิน เพื่ อการลดปญ หาการปนเปอน
ของตะกอนความขุน
ดําเนินการกอสรางคันดิน คูระบายน้ํา และบอดัก
ตะกอนในพื้นที่กอสรางชวงที่มีความลาดชันและ
อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

▪
-
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ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําผิวดิน โดยเก็บตัวอยางน้ําปละ 2 ครั้ง
(ฤดูแลงและฤดูฝน) ในปที่ 2-5 โดยมีสถานี
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน
6 สถานี และมี ดัชนีต รวจวั ด จํานวน 35
ดัชนี คืออุณหภูมิ ความโปรงแสง ความขุน
ของแข็ ง แขวนลอย ของแข็ ง ละลายน้ํ า
ความนํ า ไฟฟ า ความเป นกรด-ด า ง ความ
เค็ ม สภาพด าง ความกระด า ง ออกซิ เจน
ละลายน้ํ า บี โ อดี ไนเตรต ฟอสเฟต
โปตัสเซียม โซเดียม แคลเซียม แมกนีเซียม
คลอไรด ซัลเฟต คา Sodium Absorption
Ratio คา Residual Sodium Carbonate
เหล็ ก ทั้ ง หมด แมงกานี ส ตะกั่ ว ปรอท
สังกะสี ทองแดง แคดเมียม โครเมียม สาร
หนู ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย โคลิฟอล ม
แบคที เรี ยทั้ งหมด สารกํ าจั ดศั ตรู พืช กลุ ม
Organochlorine และสารกํ าจัด ศัต รูพื ช
กลุม Organophosphate
ระยะดําเนินการ
ก ร ม ช ล ป ร ะ ท า น ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพน้ํ า หลั ง จากเริ่ ม
ดําเนินการเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําแลว โดย
เก็บตัวอยางน้ําปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดู
ฝน) เปนเวลา 10 ป ตอเนื่อง (ปที่ 6-15)
สถานีเก็ บตัวอยางเชนเดี ยวกันกับ ในระยะ
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-

-

-

▪
-

-
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ให ดําเนิ นการออกแบบระบบป องกั นการรั่ วไหล
ของน้ํามันลงสูแหลงน้ําในบริเวณพื้นที่บํารุงรักษา
เครื่องจั กรกล หรือกําหนดพื้นที่เฉพาะในการเติ ม
น้ํ ามั นเครื่ องจั กร ส วนน้ํ ามั นเครื่ องที่ ใช แล วและ
เปลี่ยนถายออกมาใหจัดเก็บและกําจัดอยางถูกวิธี
รวมถึงเครื่องจักรกล และยานพาหนะ ตองจัดเก็บ
ในโรงเรือนที่มีหลังคาปองกันน้ําฝน
ในกรณีที่จะมี การก อสร างโครงสรางหลั กในน้ํ าป
ห
รื
อ
ในกรณีที่ในฤดูแลงจะปดกั้นลําน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว
ใชในโครงการ จะตองแจงใหผูอาศัยอยูดานทายน้ํา
ทราบกอนลวงหน าอยางนอยหนึ่ งถึ งสองสั ปดาห
เพื่อใหผูที่อยูทายน้ําไดดําเนินการกักเก็บน้ําสํารอง
ไวใชตามความจําเปนกอน
ออกกฎระเบียบขอบังคับ หามคนงานทิ้งขยะของ
เสีย ใดๆ ลงสูแหลงน้ํ าผิวดินในบริ เวณใกล เคีย ง
โดยเด็ดขาด
งานแผวถางและนําไม ออกจากพื้นที่อางเก็บน้ํ า
ใหจัดเก็บเศษตนไมและเศษซากวัสดุกอสรางใน
บริเวณพื้นที่อางเก็บน้ําใหหมดสิ้น โดยดําเนินการ
ใหแลวเสร็จกอนฤดูฝน
ระยะดําเนินการ
ใหดําเนินการปลูกพืชคลุมดินโดยรอบพื้นที่อางเก็บ
น้ํา เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และเพื่อลดการชะ
ลางพังทลายของหนาดินในชวงระยะเริ่มเก็บกัก
น้ํา
ดําเนินการใหความรูรวมทั้งแนะนําใหเกษตรกร
ในพื้นที่จัดการควบคุมปริมาณการใชน้ําในพื้นที่

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
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กอสราง และดัชนีตรวจวัด 35 ดัชนี
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

-

-

1.5 น้ําใตดนิ และคุณภาพน้ํา ▪
ใตดิน
▪
-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
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ไร นาให มีปริ มาณที่ เหมาะสม และแนะนํ าเรื่ อง
การให น้ํ า แก พื ช ในระดั บ ที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชน้ํา
ดํ าเนิ นการให คํ าแนะนํ าแก เ กษตรกรในการใช
สารเคมีที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ เพื่อปองกัน
การปนเปอนสารเคมีการเกษตรสูแหลงน้ํา
ประสานงานกั บ อบต. รวมถึ ง สถานศึ ก ษาใน
พื้ นที่ ใกล เคี ย งในการส งเสริ มและให ค วามรู แ ก
ชุมชนและนักเรียน เพื่อชวยกันรักษาคุณภาพน้ํา
ในพื้นที่ตนน้ําน้ําปและลําน้ําสาขา
ขอความร ว มมื อกั บ อุ ท ยานแห งชาติ ด อยภู นาง
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่โครงการ
ดํ าเนิ นการควบคุ มการพั ฒ นาการท องเที่ ย วใน
พื้ น ที่ โ ครงการ โดยมี ม าตรการควบคุ ม การ
พัฒนาการทองเที่ยวโดยรอบอางเก็บน้ํา ใหสถาน
ประกอบการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย และมีการ
จัดเก็บขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
ระยะกอสราง
ไมกอใหเกิดผลกระทบตอน้ําใตดินและคุณภาพ
น้ําใตดิน
ระยะดําเนินการ
ทางโครงการดําเนินการบริหารและจัดการสงน้ํา
ชลประทานในพื้นที่ชลประทานที่เหมาะสม เพื่อ
ปองกันไมใหระดับน้ําใตดินในพื้นที่ชลประทาน
เพิ่มสูงอยางรวดเร็ว
ดํ า เนิ น การให ก ารส ง เสริ ม เกษตรกรในพื้ น ที่
ชลประทานของโครงการ โดยความรวมมือจาก
สํานักงานสงเสริมการเกษตร ใหเลือกใชสารเคมี

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดิน จํานวน 7 สถานี โดยเก็บตัวอยาง
น้ําใตดิน ปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน)
เปนเวลา 4 ป ตอเนื่อง (ปที่ 2-5) และมี
ดัชนีตรวจวัด จํานวน 17 ดัชนี คือ อุณหภูมิ
สี ความขุ น ความเป น กรด-ด า ง ปริ ม าณ
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ปริ ม าณของแข็ ง ละลายทั้ ง หมด (Total
Dissolved Solids) ความกระดางทั้งหมด
(Total
Hardness) ค ว า ม เ ค็ ม
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โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

1.6 ทรัพยากรดิน

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
ที่ ย อ ยสลายง า ยในธรรมชาติ หรื อ สารปราบ
ศัตรูพืชจากพืชธรรมชาติ

▪
-

▪
-

1.7 ธรณีวิทยาและ
แผนดินไหว

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

▪
▪
-

ระยะกอสราง
ฝกอบรมและใหความรูแกเกษตรกรในเรื่องการ
ปรับ ปรุ งบํ ารุ งดินให เหมาะสมกับ สภาพของดิ น
การอนุรักษดิน การใชเทคโนโลยีการเกษตร การ
ปลู ก พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ สภาพดิ น เป น ต น เพื่ อ
รักษาดินให คงความอุ ดมสมบูรณและลดปญหา
สารเคมีตกคางในดินและพืชผลทางการเกษตร
ระยะดําเนินการ
พัฒนาและฟนฟูดินใหเหมาะกับการการเกษตร
กรรมของเกษตรกรในทองถิ่น ตามหลักวิชาการ
ฝ ก อบรมให ค วามรู ด า นการรั ก ษาความอุ ด ม
สมบูรณของดิน และการใชดินอยางยั่งยืนใหกับ
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานของโครงการฯ

▪ ระยะกอสราง

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
(Salinity)เ ห ล็ ก แ ม ง ก า นิ ส ไ น เ ต ร ท
ฟอสเฟต ซัลเฟต คารบ อนเนต แบคทีเรี ย
กลุมโคลิฟอรมทั้งหมด และแบคทีเรียกลุมฟ
คอลโคลิฟอรม และสารเคมีทางการเกษตร
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดิน ปละ 2 ครั้ง (ฤดูแลงและฤดูฝน)
เปนเวลา 10 ป ตอเนื่อง (ปที่ 6-15) สถานี
เก็บตัวอยางและดัชนีตรวจวัดเชนเดียวกัน
กั
บ
ในระยะกอสราง

-

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะดําเนินการ
เก็ บ ตั ว อย า งดิ น เพื่ อ ตรวจสอบความ
สมบูรณของดิน จํานวน 10 สถานี กระจาย
ในพื้ น ที่ ช ลประทานของโครงการ และมี
ดั ช นี ต รวจวั ด คื อ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
และโพแทสเซียม
ติดตามตรวจสอบดานการเปลี่ยนแปลงการ
ใช ป ระโยชน ที่ดิ นในพื้ นที่ ชลประทานของ
โครงการ
จัดทํารายงานเสนอกรมชลประทาน ปละ 1
ครั้ง

▪ ระยะกอสราง

▪
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1.8 การกัดเซาะและการ
ตกตะกอน

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

▪ พื้นที่โครงการตั้งอยูในเขต 2ก มีความเสี่ยงในการ
เกิ ด ความเสี ยหายในระดั บน อยถึ งปานกลาง มี
ระดับความรุนแรงของแผนดินไหว V-VII เมอรคัลลี่
ซึ่งในการออกแบบเขื่ อนโครงการอางเก็บน้ําน้ําป
วิ ศวกรด านการออกแบบของกรมชลประทานจะ
พิ จ ารณาการออกแบบตามหลั ก วิ ช าการและ
สามารถรองรั บแรงที่ เกิ ด จากแผ นดิ นไหวได ถึ ง
ขนาด 7.0 ริกเตอร
▪ ระยะดําเนินการ
- การพั ฒ นาโครงการฯ ไม ก อให เ กิ ด ผลกระทบ
ทางด านธรณี วิ ทยา และเนื่ อ งจากโครงการได
ออกแบบเพื่อรองรับแผนดินไหวไดถึงขนาด 7.0 ริก
เตอร จึงไมไดรับผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว
▪ ระยะกอสราง
- ปรั บและบดอั ด ดิ นและปลู ก หญ า ในบริ เวณที่ มี
การกอสรางขุดรองน้ํา การตัดหน าดินบริเวณที่
ลาดชั น การถมดิ นและหินลงในลําน้ํา การกอง
วัสดุกอสราง และทิ้งดิน ตลอดระยะเวลาที่มีการ
กอสราง เพื่องลดผลกระทบจากการกัดเซาะและ
การตกตะกอน
- กรณีที่มีค วามลาดชั นสูง ควรพิ จารณากอสร าง
กําแพงดินเพื่อปองกันการกัดเซาะ
- ติ ด ตั้ ง ม า นดั ก ตะกอนในลํ า น้ํ า บริ เ วณที่ มี ก าร
กอสราง เพื่อลดคาตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา
▪ ระยะดําเนินการ
- การตกสะสมของตะกอนในอ า งเก็ บ น้ํ า จะมี
ผลกระทบตอปริมาตรเก็บกักและอายุการใชงาน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
- ใหมีการติดตามรายงานการเกิดแผนดินไหว
ใ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ จ า ก ก ร ม
อุตุนิยมวิทยาอยางตอเนื่องโดยตลอด
▪ ระยะดําเนินการ
- ใหมีการติดตามรายงานการเกิดแผนดินไหว
ใ น บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ จ า ก ก ร ม
อุตุนิยมวิทยาอยางตอเนื่องโดยตลอด

▪ ระยะกอสราง
- เสนอใหกรมชลประทานติดตามตรวจสอบ
ผูรับเหมาในการปรั บปรุงแกปญหาการกั ด
เ
ซ
า
ะ
ผิ วดิ นบริ เวณก อ สร างหั วงาน รวมทั้ ง การ
ปรั บ แต ง ผิ วดิ น ปลู ก พื ชคลุ ม ดิ น และวาง
เรียงหินที่ลาดชันที่จะกอใหเกิดการกัดเซาะ
ดิน
- ศึกษาสํ ารวจตะกอนในอางเก็บน้ํ าน้ํ าป และ
ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับศูนยใหมที่
บริ เ วณด า นหน า ของตั ว เขื่ อ น และตรวจ
สอบการเปลี่ยนแปลงโคงปริมาตรความจุพื้ น ที่ ผิ ว น้ํ า -ระดั บ น้ํ า ของอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป
รวมถึงติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะใน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ของอ า งเก็ บ น้ํ า ได แ ม ว า จะไม ม ากนั ก แต ค วร
ออกแบบอางเก็บน้ําใหมีปริมาตรสํารองใตระดับ
เก็ บ กั ก ต่ํ าสุ ด อย า งพอเพี ย งที่ จะรองรั บ การตก
สะสมของตะกอนได โ ดยไม เป นอุ ปสรรคตลอด
ชวงอายุการใชงานของอางเก็บน้ํา หรืออยางนอย
50 ป
ควรมีมาตรการลดการกัดเซาะของผนังอางเก็บ
น้ํ า กรณี ที่ จ ะต อ งลดระดั บ น้ํ า อย า งรวดเร็ ว
นอกจากนี้ควรทําการควบคุมการปลอยน้ําออก
จากอางเก็บน้ํา โดยจะตองหลีกเลี่ยงการปลอยน้ํา
อยางทันทีทันใดในอัตราหรือปริมาณที่มากเกินไป
เ พื่ อ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ก า ร กั ด เ ซ า ะ
ทองน้ําและบริเวณลาดชันริมตลิ่งของลําน้ําดาน
ทายเขื่อน มาตรการดังกลาวนี้ยกเวนในชวงที่ มี
น้ําหลากลงมามาก และจําเปนตองเรงปลอยน้ํา
จากอางเก็บน้ํา เพื่อความปลอดภัยของตัวเขื่อน
เนื่องจากการกัดเซาะหนาดินจากลุมน้ําตอนบน
จะกอใหเกิดปริมาณตะกอนที่ไหลลงอางเก็บน้ํา
และลําน้ําตางๆ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ตนน้ําที่มี
สภาพปาเสื่อมโทรม เสนอใหกรมปาไมตรวจสอบ
และสํารวจเพื่อปองกันการใชที่ดินในพื้นที่ตนน้ํา
ลําธารมิ ให มีการเปลี่ ย นแปลงในทางที่ จะทํ าให
เกิ ด การกั ด เซาะหน า ดิ น มาก จํ า เป น ต อ งมี
มาตรการควบคุมและรักษาปาและปลูกปาเสริม
บริ เ วณพื้ นที่ รั บ น้ํ า ฝนของอ างเก็ บ น้ํ า และเขต
พื้นที่ตนน้ําลําธารที่ถูกทําลายไป หรือกําหนดให
พื้นที่ตนน้ําของอางเก็บน้ําเปนพื้นที่คุมครองดาน
สิ่งแวดลอม เพื่อกําหนดรูปแบบการใชที่ดินในแต

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ลํ าน้ํ าป โดยเฉพาะบริ เวณท ายเขื่ อน โดย
การสั งเกตการเปลี่ ย นแปลงของตลิ่ ง เป น
ประจําทุกปในระยะกอสราง (ปที่ 2 ถึงปที่
5)
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานศึกษาสํ ารวจตะกอนในอ าง
เก็บน้ําน้ําป และตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ระดั บ ศู น ย ใ หม ที่ บ ริ เ วณด า นหน า ของตั ว
เขื่อน และตรวจ สอบการเปลี่ยนแปลงโคง
ปริ มาตรความจุ -พื้ นที่ ผิ วน้ํ า-ระดั บ น้ํ าของ
อางเก็บน้ําน้ําปในปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 10 ปที่
12 และปที่ 15
- กรมชลประทานติดตามตรวจสอบดานการ
กัด เซาะในลํ าน้ําป โดยเฉพาะบริ เวณท าย
เขื่อน โดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของ
ตลิ่งในปที่ 6 ปที่ 7 ปที่ 10 ปที่ 12 และปที่
15

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

ละบริเวณ
1.9 การชะลางพังทลายของดิน ▪ ระยะกอสราง
- กําหนดชวงระยะเวลาและวางแผนการเปดพืชปก
คลุ ม เพื่ อ เตรี ย มการก อสร า งในฤดู แ ล งเพื่ อลด
ปริมาณการชะล างพังทลายของดินจากอิทธิพ ล
ของน้ําฝนและน้ําไหลบาหนาดิน
- จํากัดพื้นที่ในการกอสรางโครงการ เพื่อปองกัน
พื้ น ที่ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งได รั บ ผลกระทบด า นการ
รบกวนดินจากกิจกรรมการกอสราง
- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักคนงานกอสร าง ลานจอด
รถบรรทุกและพื้นเก็บกองอุปกรณกอสรางและ
วั ส ดุ ก อ สร า งนอกพื้ น ที่ ก อ สร า ง เพื่ อ ป อ งกั น
ผลกระทบต อ ดิ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ ไ ม
เกี่ยวของกับการกอสราง
▪ ระยะดําเนินการ
- ประสานกั บกรมพั ฒนาที่ ดินในการเข าไปแนะนํ า
เกษตรกรในพื้ น ที่ ช ลประทานของโครงการถึ ง
ความสําคัญในเรื่องการอนุรักษดินและน้ํา รวมทั้ง
การปองกันการชะลางพังทลายของดิน
2. การศึกษาทรัพยากร
สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางน้ํา
▪ ระยะกอสราง
ทรัพยากรประมง และการ
- วางแผนกิจกรรมการกอสรางที่เกี่ยวของกับงาน
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
ดิน และงานฐานรากของอางเก็บน้ําในชวงฤดูแลง
และดําเนินการกอสรางคลองผันน้ําเพื่อเบี่ยงทาง
น้ําใหเสร็จทั นกอนฤดูฝน เพื่อระบายน้ํา ลดการ
กัดเซาะ และลดการชะลางพังทลายที่จะเกิดขึ้น
มากในฤดูฝน

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪

ระยะกอสราง
ควรมี ก ารติ ด ตามข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลง
ชนิดและปริมาณ รวมทั้งการแพรก ระจาย
ของแพลงกตอน สัตวหนาดิน ปลา รวมถึง
วัชพืชน้ํา ร วมกั บคุณภาพน้ําในบริ เวณที่
กอสรางและใตพื้นที่กอสรางระยะไมเกิน 10
กิโลเมตร รวมถึงสํารวจกิจกรรมการประมง
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
-

-

-

▪

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ดําเนินการสร างคั นดิ น คู ระบายน้ํา และบ อดั ก
ตะกอน โดยรอบพืน้ ที่แนวฐานรากของอาคารหัว
งาน พื้นที่การขุดเปดหนาดินในบริเวณใกลเคียง
และพื้นที่เก็บกองดิน เพื่อปองกันการชะลางดิน
ตะกอนลงสูทายน้ํา
หามคนงานจับ สัตว น้ําในบริเวณก อสราง ทั้ งใน
บริ เวณเหนื อน้ํ า และในบริ เวณท ายน้ํ า เพื่ อทํ า
การอนุรักษพอแมพันธุสัตวน้ําในลําน้ําน้ําปไวเพื่อ
รักษาทรัพยากรสัตวน้ํา และสภาพนิเวศทางน้ํา
ของพื้นที่โครงการ
ดําเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อปองกันการชะลาง
ผิวดินในชวงฤดูฝน ภายหลังจากดําเนินการปรับ
พื้นที่ และคืนสภาพพื้นที่กอสรางโดยเร็ว
ก อ นการดํ า เนิ น การเก็ บ กั ก น้ํ า จํ า เป น ต อ ง
ดําเนินการแผวถาง ตัดฟนไมออก กําจัดเศษไม
และใบไม รวมทั้ งสิ่งตก คางในพื้ นที่อางเก็บน้ํ า
ออกให ห มด เพื่ อป องกั นการเน าเสี ย ของน้ํ าใน
อางเก็บกักน้ําในระยะที่เริ่มเก็บกักน้ํา
ควบคุมวัชพืชน้ําตั้งแตในชวงระยะเวลากอสราง
เพื่อเปนการควบคุมปองกันการแพรกระจายใน
อางเก็บน้ํา และในลําน้ําบริเวณทายน้ํา
จั ด หาพั น ธุ ป ลาน้ํ า จื ด ในท อ งถิ่ น ที่ เ ป น ปลา
เศรษฐกิ จ เพื่อปลอยในลํ าน้ํ าป เพื่อสรางเสริ ม
ประโยชนดานการประมงจากการพัฒนาโครงการ
ฝกอบรมเพื่อใหความรูความเขาใจแกประชาชน
ในพื้นที่โครงการ ในเรื่องของการทําการประมง
เปนอาชีพเสริม
ระยะดําเนินการ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
และการเพาะเลี้ย งสั ตวน้ํา โดยการสังเกต
และสอบถามประชาชนในท อ งถิ่ น โดย
ดําเนินการตรวจสอบควรลงมือดําเนินการ
ตั้งแตร ะยะเริ่มตนของก อสราง เพื่ อทราบ
แนวโน ม การเปลี่ ย นแปลงต างๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น
โดยจะทําการเก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง (ทุก 6
เดือน) ในชวงฤดูแลงและฤดูฝนติดตอกัน 4
ป (ปที่ 2 ถึงปที่ 5)
▪ ระยะดําเนินการ
- ทํ า การสํ า รวจข อ มู ล พื้ น ฐานเพื่ อ ติ ด ตาม
ข อ มู ล การเปลี่ ย นแปลงชนิ ด และปริ ม าณ
รวมทั้ ง การแพร ก ระจายของแพลงก ต อน
สัตวหนาดิน ปลา วัชพืชน้ํา โดยการติดตาม
ตรวจสอบจุ ด ที่ อ ยู ใ นอ า งเก็ บ น้ํ า รวมถึ ง
สํ า รว จกิ จก รร มก าร ปร ะม งแ ละ กา ร
เพาะเลี้ ย งสั ต ว น้ํ า โดยการสั ง เกตและ
สอบถามประชาชนในทองถิ่น โดยจะทําการ
เก็บขอมูลปละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) ในชวง
ฤดูแลงและฤดูฝน โดยกระทําในปที่ 6 ถึงป
ที่ 8 ปที่ 10 ปที่ 12 และปที่ 13)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
-

-

-

-

-

2.2 นิเวศวิทยาปาไม

▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ออกกฎระเบี ยบหามทําการประมงในบริ เวณอ าง
เก็บน้ํา รวมทั้งบริเวณตนน้ําเหนืออางเก็บน้ํา เพื่อ
อนุรักษและรักษาพอแมพันธุปลาในลําน้ําไวใหแพร
ขยายพั น ธุ หลั ง จากนั้ น ควรออกกฎระเบี ย บ
ควบคุมการทําประมงในอางเก็บน้ําเพื่อบริหารและ
การอนุรักษทรัพยากรประมงตอไป
หามาตรการในการการปองกันไมใหมีการจับสัตว
น้ําบริเวณทายน้ํา โดยใชเครื่องมือและวิธีการทํา
ประมงที่ ผิ ด กฎหมาย ตลอดจนส งเสริ มความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรประมง
ร ว มมื อ กั บ องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และ
หน วยงานของกรมประมง หรื อสถานศึ ก ษาใน
ทองถิน่ ในการใหคําแนะนํา และฝกอบรมในเรื่อง
ทางด านการบริ ห ารและการอนุ รัก ษ ทรัพ ยากร
ประมงในอางเก็บน้ําและในพื้นที่ชลประทาน
วางแผนงานเพื่ อ การติ ด ตามตรวจสอบการ
เปลี่ ย นแปลงโครงสร า งประชากรของสั ต ว น้ํ า
ตลอดจนแผนงานเพื่อการเพิ่มปริมาณทรัพยากร
สัตวน้ําในอ างเก็บน้ํา โดยขอการสนับสนุ นและ
ขอความรวมมือจากหนวยงานในทองถิ่นของกรม
ประมง หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ติดตามและตรวจสอบปริ มาณการแพร กระจาย
และระบาดของวั ช พื ช น้ํ า ในลํ า น้ํ า น้ํ า ป บ ริ เ วณ
เหนืออางเก็บน้ําและพื้นที่รอบๆ อางเก็บน้ําเปน
ประจําตอเนื่อง
ระยะกอสราง
การตัดฟนตนไมเพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่เปนอางเก็บ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
ติดตามการตัดไมขององคการอุตสาหกรรม
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

-

-

-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

น้ํ ารวมถึ ง การทํ าถนนเข า หั ว งานโครงการควร
ระมัดระวังมิใหมีการตัดไมนอกพื้นที่ การตัดฟน
และชั ก ลากไม อ อกจากพื้ น ที่ อ า งเก็ บ น้ํ า ควร
ดําเนินการตามหลักวิชาการเพื่อใหเกิดการชะลาง
พังทลายของดินนอยที่สุด และควรทําการชักลาก
ไม ออกนอกพื้ น ที่ โ ครงการให ห มด โดยใช แ นว
ถนนเดิมเปนทางชักลาก และทําการชักลกไมให
แลวเสร็จกอนการเก็ บกักน้ํ า เพื่อมิใหเกิ ดภาวะ
เนาเสียของน้ํา
การตัดไมควรใชเลื่อยยนต เนื่องจากจะเปนการ
ลดคนงานไดมาก ซึ่งเปนการปองกันการลักลอบ
ตัดไม เก็บหาของปา และลาสัตวอีกทางหนึ่ง
ประสานงานกั บ กรมป า ไม โดยเฉพาะ ทสจ.
พะเยา และอุทยานแหงชาติดอยภูนาง ซึ่งอยูใน
พื้นที่ โครงการใหเข ามาชวยดูแลการตัด ไม การ
ดําเนินการและปองกันการบุกรุกพื้นที่ปาโดยรอบ
พื้นที่โครงการ
กรมชลประทานควรมีการจัดสรางสวนรุกขชาติใน
บริ เวณใกล หั วงาน โดยการขุ ดย ายไม ขนาดเล็ ก
ของไมชนิดตางๆในบริเวณโครงการที่จะตองถูกน้ํา
ทวมมาปลูกไวในสวนรุกขชาติ เพื่อใหสายพันธุไม
ชนิดนั้น ๆ ยังคงอยู
ประสานงานและขอความรวมมือกับกรมอุทยาน
แห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช เพื่ อ อนุ รั ก ษ
พันธุกรรมของไม โดยเก็บเมล็ดไมชนิดตางๆ เพื่อ
นําไปเพาะปลูกตามโครงการปลูกปาของกรมปาไม
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ดําเนินการยายหญาถอดปลองไปปลูกในพื้นที่ซึ่ง

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-

▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ปาไมใหถูกตองทั้งขอบเขตที่ตองตัดไมออก
การชักลาก การเก็บริบสุมเผาไมขนาดเล็ก
ใหนําไมมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมมือ
กับองคการอุตสาหกรรมปาไมออกตรวจตรา
แผนการทํ าไม ออกและการเก็ บ ริ บ สุ มเผา
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
ติ ด ตามตรวจสอบการลั ก ลอบตั ด ไม และ
การเก็ บ หาของป า ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากบริ เ วณ
โดยรอบอ า งเก็ บ น้ํ ามี ส ภาพเป น ป า เบญจ
พรรณ ปาเต็งรัง และปาไผ ทั้งนี้ตองการทํา
อย า งต อ เนื่ อ งกั น ไปจนกว า การดํ า เนิ น
โครงการจะเสร็จสิ้นลง โดยเปนหนาที่ของ
บริ ษั ทผู รั บ เหมาสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า จะต อ ง
ป ร ะ ส า น ง า น กั บ สํ า นั ก ท รั พ ย า ก ร
ธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล อ ม จั งหวั ด พะเยา
(ทสจ.) และอุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยภู น าง
รวมทั้ งกรมอุ ทยานแห งชาติ สั ต ว ป า และ
พันธุพืช และกรมปาไม
ติดตามตรวจสอบการยายหญาถอดปลองไป
ปลู ก ในพื้ น ที่ อื่ น ก อ นการเก็ บ กั ก น้ํ า โดย
ติด ตามตรวจสอบอย างต อเนื่องจนกวาจะ
เสร็จสิ้น
ระยะดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบพื้นที่ปาไมและระบบนิเวศ
ของป า รวมทั้ ง พื้ น ที่ อ ยู อ าศั ย บริ เ วณ
ใกลเคียงพื้ นที่โครงการ และรูปแบบของการ
ทํ า เกษตรกรรม โดยใช ก ารสํ า รวจด ว ย
ภาพถายดาวเทียม และภาพถายทางอากาศ
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

▪
-

-

-

-
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มีสภาพนิเวศใกลเคียงกับพื้นที่เดิม รวมทั้งในสวน
รุกขชาติบริเวณพื้นที่หัวงาน
การกอสรางควรดําเนินการหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
หลีกเลี่ยงการวางแนวทอสงน้ําซึ่งตองมีการตัดไม
ใหญ และควรใชวิธกี ารวางแลวฝงกลบเปนชวงๆ
ระยะดําเนินการ
รวมมือกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุ
พืช สถานศึกษาและองคกรพัฒนาเอกชนเพื่อให
ความรู แก ประชาชนที่ พัก อาศั ย อยูบ ริ เวณพื้ นที่
โครงการรวมทั้งพื้นที่ขางเคียงใหรูคุณคาของปา
ไม เพื่ อ ช ว ยอนุ รั ก ษ ป า และหยุ ด ยั้ ง การบุ ก รุ ก
ทําลายพื้นที่ปาไม
กรมอุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
จะตองมีมาตรการที่สามารถปองกันมิใหมีการบุก
รุกทําลายปา
ควรร วมมื อกั บ กรมป าไม กรมอุ ทยานแห งชาติ
สัตวปา และพันธุพืช และกรมสงเสริมการเกษตร
เพื่ อชั ก จู งเกษตรกรให ใช ร ะบบวนเกษตร หรื อ
ระบบสวนผสมแทนที่จะปลูกพืชชนิดเดียว เพื่อ
ปรับปรุงระบบนิเวศใหใกลเคียงกับปาธรรมชาติ
ปรับ ปรุ งสภาพนิเวศบริ เวณหัวงาน ด วยวิธีการ
ปลู กป าโดยใชพ รรณไม ของปาเบญจพรรณ ป า
เต็งรัง และปาไผในพื้นที่ใกลเคี ยง เพื่อเปนการ
ปรับสภาพนิเวศของพื้นที่เดิมสูสภาพเดิมโดยเร็ว
กวาการปลอยใหฟนตัวเองตามธรรมชาติ
ปรับปรุงสภาพภู มิทัศน โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่
หัวงานเพื่อใหเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
สงเสริมใหราษฎรปลูกไมยืนตนบริเวณหัวไรปลาย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ร วมกั บ การสํ ารวจภาคสนาม โดยทํ า การ
สํารวจปละ 1 ครั้ง
ตรวจสอบสภาพการฟ น ตั ว ของป า จาก
มาตรการปลู กเสริ ม มาตรการป องกันการ
ลักลอบตัดไม และการบุกรุกทําลายปาเพื่อ
เกษตรกรรม ปละ 1 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบผลกระทบตอระบบนิเวศ
หนาเขื่อนรวมทั้งระบบนิเวศหลังเขื่อน จาก
ก า ร ย ก ร ะ ดั บ น้ํ า เ ห นื อ เ ขื่ อ น โ ด ย
เปรี ย บเที ย บกั บ ก อนการสร า งอ า งเก็ บ น้ํ า
ทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบรูปแบบการทเกษตรกรรม
ของราษฎร เปรียบเทียบกับในขณะที่ยังไมมี
อางเก็บน้ํา โดยทําการสํารวจปละ 1 ครั้ง
ติดตามตรวจสอบการฟนตัวของระบบนิเวศ
ตามแนวทอสงน้ํา โดยทําการสํารวจปละ 2
ครั้ง คือ ในชวงฤดูฝน และฤดูแลง
ติ ด ตามตรวจสอบว า ถนนมี ผ ลกระทบต อ
การตั้งชุมชนใหม หรือการเขามาลักลอบตัด
ไม หรื อบุกรุก พื้นที่ป าหรือไม หากพบวามี
จะตองรีบดําเนินการแกไขในทันที ทั้งนี้ควร
กระทําอยางนอยปละ 2 ครั้ง
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบของถนนต อ
การเกิ ด ไฟป า หากพบว า มี จ ะต อ งรี บ
ดําเนินการแกไขโดยทันที ทั้งนี้การติดตาม
ตรวจสอบควรกระทําอยางตอเนื่องในชวง
ฤดูแลง
ติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบของถนนต อ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

2.3 การจัดการลุมน้ํา

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
นา เพื่ อ ไว ใ ช ส อยในการซ อ มแซมบ า นเรื อ น
นอกจากนั้นยังเปนการลดการตัดไมทําลายปาลง
ไดอีกทางหนึ่งดวย
- แนะนําใหราษฎรปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณ
น้ํ า ที่ พื้ น ที่ โ ครงการได รั บ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป น การใช
ประโยชนพื้นที่ไดอยางเต็มศักยภาพของพื้นที่
- ประสานงานกั บ กรมส ง เสริ ม การเกษตร เพื่ อ
แนะนํ า ให ร าษฎรปลู ก พื ช ชนิ ด ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด
ผลกระทบตอแนวทอสงน้ํา ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
ใชพื้นที่ไดอยางเต็มศักยภาพของพื้นที่
- ติดปายเตือนภัยไฟปาไวเปนชวงๆ เนื่องจากแนว
ถนนตัดผานพื้นที่เกษตรและสวนสัก ซึ่งมักมีไฟ
ไหมในชวงฤดูแลงจากการเผาของเกษตรกรเพื่อ
เตรียมพื้นที่ปลูกพืชเกษตรในชวงฤดูฝน
▪ ระยะกอสราง
- ควรตั ด ไม ออกจากพื้ นที่ เฉพาะที่ จําเป นเท านั้ น
เนื่ องจากการตั ด ตนไมออกจะมีผ ลกระทบด าน
การชะลางพังทลายของดิน
- การก อสรางควรใช พื้ นที่ ใหนอยที่ สุ ด เป ด พื้ นที่
ตามความจํ าเปนและภายหลั งจากใชพื้ นที่ แล ว
ควรทําการปรับสภาพพื้นและปลูกพืชคลุมดิน
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานควรประสานความรวมมือกับกรม
อุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชในการปลูก
ปาทดแทนปาที่ สู ญ เสี ย ไปจากการกอสร างอ าง
เก็ บน้ํ าน้ําป รวมทั้ งจัด เตรี ย มมาตรการติ ดตาม
ตรวจสอบการฟนตัวของปาที่ปลูกทดแทน
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-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
การเกิ ด การชะล างพั งทลายของดิ น หาก
พบวามีจะตองรีบดําเนินการแกไขโดยทันที
ทั้งนี้การติดตามตรวจสอบควรกระทําอยาง
ตอเนื่องในชวงฤดูฝน
- กรมชลประทานยั ง มอบหมายให ก รม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
ร ว มกั บ กรมป า ไม ดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในปสุดทายในระยะกอสราง (ปที่ 5) และ
ดําเนินการตอเนื่องในปที่ 6 ถึงปที่ 8 ปที่
11 ถึ ง ป ที่ 12 และ ป ที่ 15 ในระยะ
ดําเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 2.1 ลานบาท

▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไม มี ม าตรการติ ด ตามตรวจสอบด า นการ
จัดการลุมน้ํา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪

5-17

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
2.4 ทรัพยากรสัตวปา
▪ ระยะกอสราง
- การตัดฟนตนไมหรือแผวถางไผและไมเล็ก/ไมพุม
เพื่อเตรียมพื้นที่เปนหัวงาน เพื่อใชกอสรางเขื่อน
และเพื่ อใหเป นอางเก็บตองดําเนิ นการเฉพาะที่
จําเปน โดยเริ่มตนจากทางดานนอกสุดของพื้นที่
หัวงานเขาไปยังพื้นที่ใชกอสรางเขื่อนและตอไป
ยังพื้นที่อางเก็บน้ําตามลําดับ เพื่อบังคับใหสัต ว
ปาโยกยายไปอาศัยอยูในพื้นที่ที่ปลอดจากการถูก
รบกวน และจะต องตั ด ฟ นต นไม ให มีส ภาพโล ง
เพื่อปองกันมิใหสัตวปาชนิดใดใชพุมไมหรือกอง
วั ส ดุ เป นที่ ห ลบซ อนตั ว หากพบสั ต ว ป า ต องให
โอกาสสัตวปาไดหลบเลี่ยงออกไปอยางปลอดภัย
หรือดวยการชวยเหลือสัตวปาและนําไปปลอยใน
พื้นที่ไมเกี่ยวของกับการกอสราง
- ที่พักแรมของแรงงานกอสรางและของเจาหนาที่
ทุ ก ระดั บ ที่ ก องพั ก วั ส ดุ ก อ สร า ง สถานที่ เ ก็ บ
สํารองน้ํามันและสารเคมี และที่พักยานพาหนะ
และเครื่องมือทุกประเภทตองไมอยูใกลเคียงลํา
น้ําป เพื่ อป องกั นมิให เกิด การแพร ของโรคและ
อันตรายจากสารเคมีไปสูสภาพแวดลอม รวมทั้ง
ไปถึงสัตวปา
- ควบคุ มใหเสี ย งที่ เกิ ด จากกิ จกรรมการก อสร าง
เขื่อนและการเตรียมพื้นที่เปนอางเก็บน้ํามีระดับ
ความดังไมเกิน 85 เดซิเบล ดําเนินการกอสราง
เฉพาะชวงเวลากลางวัน เพื่อมิใหเสียงและแสงไฟ
รวมทั้ ง กิ จ กรรมการก อ สร า งไปรบกวนการ
ดํารงชีวิตของสัตวปาซึ่งสวนมากออกหากินเวลา
กลางคืน (ยกเวนนกสวนมาก)

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
▪ ระยะกอสราง
▪
- ดําเนินการผลักดันใหสัตวปาโยกยายออกไป
จากพื้ น ที่ อ า งเก็ บ น้ํ า ด ว ยตั ว เองอย า ง
ปลอดภั ย โดยประสานงานกั บ หน วยงาน
รับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี้
1) การตัดฟนและแผวถางไมตองเริ่มจาก
พื้ น ที่ ส องฝ ง ลํ า น้ํ า น้ํ า ป อ อกไปตามลํ า ดั บ
จนถึงแนวกันเขตของพื้นที่อางเก็บน้ํา
2) ตองแผวถางไผและไมเล็ก/ไมพุมในพื้นที่
อางเก็บน้ําออกใหมากที่สุด หรือใหพื้นที่อาง
เก็ บ น้ํ า มี ส ภาพโล ง ก อ นหน า การกั ก น้ํ า
เพื่ อให เชื่ อมั่นว าสั ตวป าทุ กตัวและทุ กชนิ ด
ยายออกไปหมด
3) ตรวจพื้ นที่ อ างเก็ บน้ํ าตลอดเวลา เพื่ อ
ช วยเหลื อและโยกย า ยสั ต ว ป า บางชนิ ด ที่
จํ า เป น ต อ งให ก ารช ว ยเหลื อ แทนการ
ผลักดันใหสัตวปาออกไปเอง
4) สํ า รวจพื้ น ที่ ข องอ า งเก็ บ น้ํ า อย า ง
ละเอียดกอนการกักน้ํา เพื่อโยกยายสัตวปา
บางตัวที่ยังคงตกคางอยูในพื้นที่อางเก็บน้ํา
5) ตรวจสอบพื้นที่ อางเก็ บน้ํ าตลอดเวลา
หลังจากเริ่มกักน้ําใหทวมพื้นที่ของอางเก็บ
น้ํ าจนถึ งระดั บ เก็ บ กั ก เพื่ อช ว ยเหลื อและ
โยกย ายสั ตว ป าบางตั วที่ ยั งคงตกค างอยู ใน
พื้นที่อางเก็บน้ํา
6) ควบคุมมิใหมีการลักลอบลาสัตวปาทั้งใน
พื้นที่และนอกพื้นที่เขตอุทยานแหงชาติดอยภู
นาง

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
-

▪
-

-

-

-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

เมื่ อการก อสร างโครงการใกล เสร็ จสมบู รณ ควร
ปลู ก พื ชคลุ ม ดิ นในบริ เวณที่ มี ก ารเป ด หน า ดิ น
ระหว างการก อสร าง และควรปลู ก พรรณไม
ทองถิ่นโตเร็วหรือชนิดพันธุดั้งเดิมของปาบริเวณนี้
รวมทั้งชนิ ดพั นธุ ที่เป นพืชอาหารสั ตว เพื่อฟ นฟู
ระบบนิเวศและคุณภาพของสิ่งแวดลอมของพื้นที่
และเพื่ ออํานวยประโยชน ใหกั บสั ตว ปาในระยะ
ดําเนินการ
ระยะดําเนินการ
เมื่อการกอสรางเขื่อนใกลเสร็จสมบูรณควรปลูกพืช
คลุมดินบริเวณที่มีการเปดหนาดิน และพืชที่เปน
อาหารสัตวเพื่อฟนฟูระบบนิเวศและเพื่อเอื้ออํานวย
ประโยชนใหกับสัตวปา
ประสานงานกับเจาหนาที่อุทยานแหงชาติดอยภู
นาง เพื่ อจั ด ให เจ าหน าที่ พ ร อมอุ ป กรณ ก ารจั บ
สัตวและกรงที่ใชเลี้ยงสัตวมาประจําอยูบนภูเขา
ลูกที่มีการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อชวยเหลือสัตว
ปาที่อาจตกคางอยูในพื้นที่
ดําเนินการประชาสัมพันธโดยเฉพาะกับราษฎร
บานป นและบ านหลวงที่เคยมี พื้นที่ทํากินอยู ใน
อ า งเก็ บ น้ํ า ให ต ระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ ของป า
และสัตวปา เพื่อใหละเลิกการลักลอบลาสัตวปา
ฟ น ฟู ป า ในพื้ น ที่ ร อบอ า งเก็ บ น้ํ า ที่ อ ยู ใ นเขต
อุ ท ยานแห ง ชาติ ด อยภู น างด ว ยการปลู ก ไม
ทองถิ่นโตเร็วหรือชนิ ดพันธุดั้ งเดิ ม รวมทั้งชนิ ด
พั น ธุ ที่ เ ป น พื ช อาหารสั ต ว เพื่ อคื น แหล ง อาศั ย
ใหกับสัตวปา
กอสร างหนวยพิทักษ ป าอุ ทยานแหงชาติ ดอยภู

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
▪ ระยะดําเนินการ
- ศึก ษาความหลากชนิด และประเมิ นระดั บ
ความชุ ก ชุ มของสั ต ว ปา และศึ ก ษาสภาพ
นิ เ วศของพื้ น ที่ เพื่ อ ตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมและการแพร กระจายของสัต ว
ปาในพื้นที่โดยรอบอางเก็บน้ํา
- กรมชลประทานยั ง มอบหมายให ก รม
อุ ท ยานแห ง ชาติ สั ต ว ป า และพั น ธุ พื ช
ร ว มกั บ กรมป า ไม ดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบดานทรัพยากรปาไมและสัตวปา
ในปสุดทายในระยะกอสราง (ปที่ 5) และ
ดําเนินการตอเนื่องในปที่ 6 ถึงปที่ 8 ปที่
11 ถึ ง ป ที่ 12 และ ป ที่ 15 ในระยะ
ดําเนินการ งบประมาณทั้งสิ้น 2.1 ลานบาท

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

2.5 พื้นที่ชุมน้ํา

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

▪
-

-

▪
-

นางบริ เวณพื้นที่ อางเก็ บน้ําเพิ่มขึ้ นอี ก 1 แห ง
และควรมีเรื อสมรรถนะสู งสําหรับ ใชต รวจสอบ
พื้ น ที่ ป า โดยรอบอ า งเก็ บ น้ํ า เพื่ อ ป อ งกั น การ
ลักลอบลาสัตวปา
ระยะกอสราง
การตัด ตนไม ออกจากพื้นที่ โครงการในระหวาง
การก อ สร า ง จะต อ งตั ด ต น ไม อ อกจากพื้ น ที่
เฉพาะที่จําเปนเทานั้น เพราะการตัดตนไมออก
จะกอใหเกิดผลกระทบอื่นๆ ตามมา
การกอสรางควรจํากั ด พื้นที่ เท าที่จําเป นในการ
กอสรางเทานั้น เพื่อลดผลกระทบดานการชะลาง
พังทลายของดินและตะกอนแขวนลอยในลําน้ําป
และภายหลั งจากใช พื้ น ที่ แล ว ควรทํ า การปรั บ
สภาพพื้นและปลูกพืชคลุมดิน
ระยะดําเนินการ
กรมชลประทานควรประสานความร ว มมื อกั บ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และ
กรมป าไมในการปลูกป าทดแทนปาที่สูญเสียไป
จากการก อ สร า งโครงการ รวมทั้ ง จั ด เตรี ย ม
มาตรการติ ดตามตรวจสอบการฟนตัวของปาที่
ป ลู ก ท ด แ ท น เ พื่ อ ใ ห พื้ น ที่ ป า ไ ม
ในบริ เ วณโดยรอบโครงการมี ก ารฟ นฟู โ ดยเร็ ว
ที่สุด

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
2.6 การจัดการอุทยาน
▪ ระยะกอสราง
- กรมชลประทานเปนหนวยงานจัดตั้งงบประมาณ
ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
ในการจัด เตรียมมาตรการและแผนปองกันแกไข
และลดผลกระทบดังนี้
1) ดํ า เนิ น การสร า งหน ว ยพิ ทั ก ษ อุ ท ยานตาม
มาตรฐานของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 7.0 ลานบาท
2) จั ด ซื้ อเรื อตรวจการณ ทางน้ํ าให กั บ อุ ทยาน
แหงชาติดอยภูนาง จํานวน 1 ลํา เพื่อใชในงาน
ปองกันและรักษาปาไม โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น
0.5 ลานบาท
▪ ระยะดําเนินการ
- ไม มี มาตรการป องกั น แก ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
2.7 ระบบนิเวศ
▪ ระยะกอสราง
- กรมชลประทานเปนหนวยงานจัดตั้งงบประมาณ
ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัต วปาและพันธุพื ช
ในการจัด เตรียมมาตรการและแผนปองกันและ
ลดผลกระทบดังนี้
1) แผนการปลูกปาทดแทนและการดูแลรักษา
2) แผนการสร างหน วยพิทักษ อุทยานเพื่องาน
ปองกันและรักษาปาไมและสัตวปา
3) แผนการผลักดันและเคลื่อนยายสัตวปาออก
จากพื้นที่กอสราง
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานเปนหนวยงานจัดตั้งงบประมาณ
ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

▪ ระยะกอสราง
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานเป น หน ว ยงานจั ด ตั้ ง
งบประมาณ ใหกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ป า และพั น ธุ พื ช ในการดํ า เนิ น งานตาม
แผนการติ ดตามตรวจสอบด านการฟ นตั ว
ของปาไมและปาปลู กทดแทน รวมทั้งงาน
ดานการป องกันและรักษาทรัพ ยากรปาไม
และสัตวปา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

3. คุณคาตอการใช
ประโยชนของมนุษย
3.1 การใชที่ดนิ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ในการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบ
ด า นการฟ น ตั ว ของป า ไม แ ละป า ปลู ก ทดแทน
รวมทั้งงานดานการปองกันและรักษาทรัพยากร
ปาไมและสัตวปา
▪
▪
-

▪
▪
-

ระยะกอสราง
ไม มี มาตรการป องกั น แก ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ระยะดําเนินการ
ไม มี มาตรการป องกั น แก ไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

-

-

3.2 การใชน้ําและสมดุลน้ํา

▪
-

-

ระยะกอสราง
ในการขุ ด ขนย ายดิ นในระหว างการก อสร าง ให
ดํ าเนิ นการในพื้ น ที่ ที่ ไ ด จั ด เตรี ย มไว รวมทั้ ง มี
มาตรการปองกันไมใหพื้นที่ดังกลาวเกิดการการ
ชะลางพังทลายไปกีดขวางทางน้ํา
ในการปรั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ทํ า ถนนเข าพื้ น ที่ ก อ สร า ง
ควรจั ด ให มี ส ะพานหรื อ ท อ ลอดที่ มี ข นาด

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะดําเนินการ
เก็ บ ตั ว อย า งดิ น เพื่ อ ตรวจสอบความ
สมบูรณของดิน จํานวน 10 สถานี กระจาย
ในพื้ น ที่ ช ลประทานของโครงการ และมี
ดั ช นี ต รวจวั ด คื อ ไนโตรเจน ฟอสฟอรั ส
และโพแทสเซียม
ติดตามตรวจสอบดานการเปลี่ยนแปลงการ
ใช ประโยชน ที่ ดิ นในพื้ นที่ ชลประทานของ
โครงการ
จั ด ทํ า รายงานเสนอกรมชลประทานและ
สํ า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 1
ครั้ง
ระยะกอสราง
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะดําเนินการ
เสนอให ก รมชลประทานทํ า การติ ด ตั้ งเสา
ระดับน้ําบริเวณดานเหนือและทายน้ําของ
ฝายน้ํ า ป ระยะห างจากฝายอย า งน อ ย 1
กม.
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

-

▪
-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

เหมาะสมเพื่ อปองกันไม ใหเกิดการกีดขวางทาง
น้ํา
การทํ าทางผั น น้ํ า ในระหว างการก อสร า ง ควร
กําหนดชองทางผันน้ํ าใหมีขนาดที่เหมาะสมกั บ
ปริมาณน้ําที่จะถูกผันผานชองทางผันน้ําดังกลาว
เพื่ อ ไม ใ ห เ กิ ด ผลกระทบต อกิ จ กรรมการใช น้ํ า
ทางดานทายน้ําทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
ระยะดําเนินการ
ควรมี มาตรการในการบริ ห ารจั ด การน้ํ าในอ า ง
เก็บน้ําน้ําปที่ดี เพื่อควบคุมการจัดสรรน้ําสําหรับ
ความต อ งการน้ํ า ของกิ จ กรรมการใช น้ํ า ต า งๆ
ทางดานทายน้ําใหเปนไปตามแผนการจัดสรรน้ํา
ที่ไดวางไวอยางเครงครัด
เสนอแนะใหมีมาตรการในการจัดการลุมน้ํา เชน
การปลูกปาเสริมในพื้นที่ตนน้ําที่ถูกทําลาย เพื่อ
เป นการควบคุ มปริ มาณน้ํ าต นทุ นที่ ไหลลงอ า ง
เก็บน้ําใหเปลี่ยน แปลงไปจากเดิมนอยที่สุด

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-

-

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
เสนอใหกรมชลประทานทําการบันทึกระดับ
น้ํ า ในอ า งเก็ บ น้ํ าน้ํ าป ปริ มาณน้ํ าที่ ป ล อ ย
ดานทายน้ํา ทั้งทางระบายน้ําลน ทอระบาย
น้ําลงลําน้ําเดิม และทอสงน้ําชลประทาน
เสนอให ก รมชลประทานตรวจสอบการ
ติดตั้งเสาวัดระดับน้ําที่สถานีวัดน้ําทา Y.24
น้ําปที่บานมาง อ.เชียงมวน ที่มีอยูเดิมของ
กรมชลประทาน โดยการสํารวจรูปตัดลําน้ํา
ที่ตําแหนงที่ตั้งสถานี และทํ าการวั ดระดั บ
น้ํา ปริมาณน้ํา ปริมาณตะกอน และบันทึก
ขอมูลอยางตอเนื่อง
เสนอให ก รมชลประทานติ ด ตามปริ ม าณ
น้ําทาและการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาที่
เกิ ด จากการพั ฒ นาโครงการบริ เ วณท า ย
อาคารชลประทานหลักๆ ของโครงการ โดย
ให ทํ า เป น รายงานประจํ า ป แ ละสรุ ป ผล
กระทบทุกๆ 5 ป
เสนอใหกรมชลประทานซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
การดําเนินการและจั ดตั้ งงบประมาณการ
ติดตามตรวจสอบ โดยเปนคาใชจายในการ
ติ ด ตั้ ง เสาระดั บ น้ํ า การปรั บ ปรุ ง อุ ป กรณ
และสถานีตรวจวัด และการสํารวจรูปตัดลํา
น้ําที่ตําแหนงที่ตั้งสถานี การเก็บรวบรวม/
วิเคราะหขอมูล การจัดทํารายงานสรุป ทั้งนี้
คาใชจายดังกลาวในสวนของอางเก็บน้ําจะ
ไมถูกนํามารวมกับงบประมาณสวนนี้ เพราะ
นําไปรวมเปนสวนหนึ่งของคาใชจายในการ
กอสรางเขื่อน

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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องคประกอบทาง
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.3 การบริหารการใชน้ํา
▪ ระยะกอสราง
- กรมชลประทานเปนหนวยงานรับผิดชอบในการ
จั ด ตั้ ง งบประมาณและประสานงานเพื่ อ จั ด ตั้ ง
องคกรกลุมผูใชน้ํา เพื่อดําเนินการตามแผนการ
บริ ห ารการใช น้ํ า เพื่ อ ให ก ลุ ม ผู ใ ช น้ํ า สามารถ
เตรียมความพรอมและวางแผนสําหรับการใชน้ํา
ไดอยางถูกตองเหมาะสม
▪ ระยะดําเนินการ
- บริหารจัดการองคกร โดยการกําหนดหลักเกณฑ
ในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกลุมผูใชน้ํา การ
เลือกผูนํากลุมผูใชน้ํา
- ประสานงานระหว า งกลุ ม ผู ใ ช น้ํา ในพื้ น ที่ เพื่ อ
กําหนดหลักเกณฑในการจัดสรรน้ําและกําหนด
แผนการใชน้ําในแตละกิจกรรม
- กําหนดให กลุมผูใช น้ําต างๆ จัดทํ าแผนใช น้ําใน
แตละปเสนอตอหนวยงานของกรมชลประทาน
- จัดทําเอกสารเผยแพรสําหรับสมาชิกในกลุมผูใช
น้ํา
3.4 การคมนาคมขนสงทาง ▪ ระยะกอสราง
บกและทางน้ํา
- การก อ สร า งคลองส ง น้ํ า ผ า นถนนต อ งมี ก าร
กอสรางทางเบี่ยงเพื่อใหรถยนตยังสามารถสัญจร
ผานบริเวณจุดที่มีการกอสรางได
- บริษัทผูรับเหมาตองจัดทําแผนการกอสรางบริเวณ
จุ ด ตั ด กั บ เส นทางคมนาคม กํ าหนดระยะเวลา
และตําแหนง สถานที่กอสรางใหชัดเจน และแจง
กํ าหนดการดั งกล าวกั บ ผู นําชุ มชนในพื้ นที่ และ
ตํารวจทางหลวง เพื่อให มาอํ านวยความสะดวก
ดานการจราจรในบริเวณพื้นที่กอสราง

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ
-

▪
▪
-

-

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ระยะกอสราง
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะดําเนินการ
ติดตามตรวจสอบการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําและ
เก็ บ รวบรวมข อมู ล ต างๆ ของกลุ ม ไว เ ป น
ฐานข อ มู ล ของโครงการในการวางแผน
พั ฒ น า ด า น ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง โ ด ย
งบประมาณไดรวมอยูในงบบริหารโครงการ
อบรมกลุมผูใชน้ําแตละกลุมอยางนอยปละ
2 ครั้ง

▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
-

-

▪
3.5 การเกษตรกรรมและ
ปศุสัตว

▪
-

ติดตั้งอุปกรณใหแสงสวางใหเพียงพอ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภั ย ในเวลากลางคื น หรื อ ในเวลาที่
ทัศนะวิสัยไมดี
ควบคุ ม การจราจรโดยใช ป า ยจราจร และ
เครื่องหมายจราจรที่แสดงความหมายอยางชัดเจน
และสามารถมองเห็นไดจากระยะไกล
ควบคุมน้ําหนักบรรทุกไมใหเกินเกณฑที่กําหนด
ควบคุ ม มิ ให วั ส ดุ ต กหล นบนถนนในขณะขนส ง
และตรวจสภาพรถบรรทุ ก วั ส ดุ อุ ป กรณ อ ย า ง
สม่ําเสมอ เพื่อลดปญหาการกีดขวางการจราจร
และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุอุปกรณโดย
กําหนดความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. ในบริเวณที่
เปนชุมชน และความเร็วไมเกิน 80 กม./ชม. ใน
พื้นที่ไกลจากชุมชน
ฉีด พรมน้ํ าบริเวณที่ อาจก อใหเกิ ดฝุ นละอองฟุ ง
กระจายอยางนอยวันละ 2 ครั้ง
ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ กรมชลประทาน
จะรั บ ผิด ชอบ และทําการซ อมแซมบํ ารุงรั ก ษา
เสนทางที่ชํารุด ที่เกิดจากการกอสรางโครงการฯ
ระยะดําเนินการ
ไม มี ม าตรการป อ งกั น แก ไ ขลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ระยะกอสราง
ให ดํ า เนิ นการตามมาตรการลดผลกระทบที่ ไ ด
เสนอไว เพื่ อ ให ก ารก อ สร า งโครงการไม เ กิ ด
ผลกระทบต อ การเกษตรและปศุ สั ต ว ใ นพื้ น ที่
โครงการ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานเปนหนวยงานรับผิดชอบใน
การจั ด ตั้ ง งบประมาณให ก รมส ง เสริ ม
การเกษตร ดํ า เนิ น การตามแผนติ ด ตาม
ตรวจสอบด านเกษตรกรรม ซึ่ งมี กิ จกรรม
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪
-

-

-

3.6 การชลประทานและ
การระบายน้ํา

▪
-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ระยะดําเนินการ
การฝ กอบรมและการใหคํ าแนะนําส งเสริ มการ
ผลิ ต พื ชและการปศุ สั ต ว ต างๆ อย า งเหมาะสม
โดยกรมชลประทานจั ด ตั้ ง งบประมาณให ก รม
สงเสริ มการเกษตรและกรมปศุสั ต วดํ าเนินการ
อยางตอเนื่องในระยะดําเนินโครงการ
การนํ า เกษตรกรไปดู ง านในไร น าที่ ป ระสบ
คว า มสํ า เร็ จ โ ดย ก ร มชล ป ระ ท า นจั ด ตั้ ง
งบประมาณใหกรมสงเสริมการเกษตรดําเนินการ
การฝ กอบรมการปลู กพื ชปลอดสารพิ ษ โดยกรม
ชลประทานจั ด ตั้ ง งบประมาณให ก รมส ง เสริ ม
การเกษตรดําเนินการ
การฝกอบรมกิจกรรมเกษตรอินทรียที่เหมาะสม
และการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน โดยกรม
ชลประทานจัดตั้งงบประมาณใหกรมพัฒนาที่ดิน
ดําเนินการ
กรมชลประทานควรจะจัดตั้งงบประมาณใหกรม
สงเสริมการเกษตรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกขาว
พั น ธุ ดี ช นิ ด ไม ไ วแสงสํ า หรั บ นาปรั ง ในพื้ น ที่
ชลประทาน รวมทั้ งการทํ าเกษตรอิ นทรี ย และ
การปลูกพืชปลอดสารพิษในพื้นที่
ระยะกอสราง
ในระหวางการกอสรางเสนอใหกรมชลประทาน
ดําเนินการขุดลอกหนาฝายน้ําป เพื่อเปนการเพิ่ม
ปริมาตรกักเก็บน้ําไวใช ซึ่งจะมีประโยชนตอการ
ชลประทานโดยเฉพาะอยางยิ่งในฤดูแลง
กํ าหนดช ว งเวลาการก อสร างให เหมาะสมโดย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ดังนี้
1) สํ ารวจกิ จ กรรมด านการเกษตรกรรม
และปศุสัตวของประชาชนในพื้นที่โครงการ
2) ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ด า น ก า ร
เกษตรกรรม (Cropping Intensity) ที่
สอดคลองกับปฏิทินการปลูกพืช
3) เสนอแนะหรื อ ปรั บ ปรุ ง งานด า นการ
พัฒ นาและส งเสริ มการเกษตรที่ เหมาะสม
กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมสงเสริมการเกษตร ดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบในปที่ 6, 7, 9, 11, 13 และ 15
โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมเชนเดียวกับ
การติดตามตรวจสอบในระยะกอสราง

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานควรดํ า เนิ น การติ ด ตาม
ตรวจสอบประสิทธิภาพการดําเนินงานตาม
แผนการก อสร าง เพื่ อการก อสร า งระบบ
ชลประทานและการระบายน้ํ าตามความ
จําเป นต อการก อสร างองคป ระกอบต างๆ
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โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

▪
-

-

3.7 การบรรเทาอุทกภัย

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

หลี ก เลี่ ย งช ว งเวลาที่ พื ช ต อ งการน้ํ า มาก หรื อ
ดําเนินการกอสรางในชวงฤดูแลง
ควรมี ก ารจั ด การกั บ วั ส ดุ ก อสร างหรื อวั ส ดุ ที่ไ ด
จากการขุดถมใหดี เพื่อลดปญหาการระบายน้ํา
และผลกระทบทางดานทัศนียภาพ
ระยะดําเนินการ
ควรมี ก ารกํ า หนดมาตรการเพื่ อ ควบคุ ม การ
จัดสรรน้ําในปริมาณที่เหมาะสมกับความตองการ
ใช น้ําของพื ชและมี ร ะบบระบายน้ํ าที่ ดี รวมทั้ ง
จะตองอาศัยความรวมมือจากเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร พร อ มกั น นี้ จ ะต อ งมี ก ารดู แ ล
บํารุงรักษาระบบชลประทานและอาคารบังคับน้ํา
ตางๆ ใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยูเสมอ
จัดตั้งกลุ มองคก รผูใชน้ํา เพื่อช วยรับผิ ดชอบใน
การจั ด สรรน้ํ า และบํ า รุ ง รั ก ษาระบบท อ ส ง น้ํ า
ได แ ก การจั ด ตั้ ง องค ก รและคณะผู บ ริ ห าร
โครงการสงน้ํา
ระยะกอสราง
ควรมีการกอสรางชองทางผันน้ําที่สามารถรองรับ
ปริมาณน้ําหลากที่อาจเกิดขึ้นได เพื่อกําหนดเปน
เสนทางการไหลของน้ําไมใหมีผลกระทบกับการ
กอสราง นอกจากนี้ควรกําหนดมาตรการสําหรับ
ผูรับเหมาในการปองกันการตกทับถมของตะกอน
ดินและเศษวัสดุกอสรางที่อาจตกทับถมในลําน้ํา
ปในระหวางการกอสราง

▪

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
และติ ด ตามตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดําเนินงานตามแผนในการลดผลกระทบใน
กรณีที่อาจจะมีวัสดุกอสราง เชน ดินขุดและ
ดินถม รวมทั้งติดตามตรวจสอบการควบคุม
งานกอสรางระบบชลประทานใหเปนไปตาม
มาตรการป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบอย า ง
เครงครัด
ระยะดําเนินการ
กรมชลประทานควรติดตามตรวจสอบการ
พัฒ นาระบบชลประทานในพื้นที่ โครงการ
รวมทั้ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการใช น้ํ า และการ
บํารุงรัก ษา นอกจากนี้ค วรพิจารณาระบบ
เกษตรชลประทานที่ ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่
ต า งๆ เปรี ย บเที ย บกั บ ระบบเกษตรหรื อ
แผนการเพาะปลูกพืชที่ไดกํ าหนดไวหลังมี
การพั ฒ นาโครงการ ในกรณี ที่ พ บว า การ
บ ริ ห า ร ก า ร ใ ช น้ํ า ห รื อ ร ะ บ บ เ ก ษ ต ร
ชลประทานไมเปนไปตามแผนงานที่กําหนด
ไว ควรจั ดทํ าเป นข อเสนอแนะเพื่ อนํ าไปสู
การปรับปรุงแกไขตอไป
ระยะกอสราง
▪
เสนอใหผูทําการกอสรางควรจัดทําแผนการ
บรรเทา/ปองกันกรณีเกิดอุทกภัยในระหวาง
การก อ สร า งที่ ผิ ด จากสภาพปกติ เพื่ อ ลด
ความเสี่ ย งในการเกิ ด ความเสี ย หายจาก
อุทกภัยดังกลาว
ระยะดําเนินการ
เสนอแนะให ก รมชลประทานดํ า เนิ น การ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

3.8 ทรัพยากรแรและการ
ทําเหมืองแร
3.9 แหลงวัสดุกอสราง

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪
-

ระยะดําเนินการ
กรมชลประทานควรมี มาตรการในการควบคุ ม
การระบายน้ํ า จากอ า งเก็ บ น้ํ า และการบริ ห าร
จัดการน้ําในอางเก็บน้ําและพื้นที่ลุมน้ําปทั้งหมด
จนบรรจบแม น้ํายม โดยพิ จารณาระดั บน้ํ าของ
แมน้ํายมรวมดวย

▪
▪
-

ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
ระยะกอสราง
ควบคุมความเร็วของยานพาหนะที่เกี่ยวของกับ
โครงการ โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รถบรรทุ ก วั ส ดุ
ก อ สร า งให เ ป น ไปตามกฎหมายจราจรและ
ขอบังคับดานความเร็วรถของทองถิ่น เพื่อใหเกิด
ความปลอดภั ย แล ะเพื่ อ ลดป ญ หาควา ม
เดื อ ดร อ น รํ า คาญแก ผู ใ ช ร ถใช ถนน และผู อ ยู
อาศัยบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียง
ควบคุมน้ําหนักบรรทุกของพาหนะที่ใชในขนสง
วัสดุกอสรางไมใหมีน้ําหนักเกินกวาที่ไดกําหนด
ตามกฎหมาย เนื่ อ งจากจะทํ า ให ถ นนชํ า รุ ด
เสียหาย
ควบคุมยานพาหนะที่ใชบรรทุกวัสดุกอสรางใหมี
สิ่งปกคลุม เพื่อควบคุมมิใหเศษวัสดุกอสรางตก

-

-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ติ ด ตามตรวจสอบข อ มู ล ระดั บ น้ํ า และ
ปริ ม าณน้ํ า ที่ ร ะบายจากอ า งเก็ บ น้ํ า น้ํ า ป
ระดับน้ําที่ฝายน้ําป และระดับน้ําของแมน้ํา
ยม รวมถึ ง ข อ มู ล ระดั บ น้ํ า และปริ ม าณ
น้ํานองสูงสุดที่สถานีวัดน้ําทา Y.24 ซึ่งเปน
สถานีที่ตั้งอยูทางดานทายน้ําของอางเก็บน้ํา
น้ําปบริเวณบานมาง เพื่อใชเปนขอมูลในกา
รบริห ารจั ดการอางเก็ บน้ํ าน้ํ าปนอกจากนี้
กรมชลประทานรวมกับองคกรปกครองสวน
ท องถิ่ นเป นหน วยงานหลั ก ในการติ ด ตาม
สภาพน้ําทวมจากขอมูลระดับน้ําสูงสุดและ
พื้นที่น้ําทวมที่เกิดขึ้นในแตละป
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

5-28

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪

-

▪
3.11 การจัดการน้ําเสียและ ▪
สิ่งปฏิกูล
3.10 อุตสาหกรรม

-

▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

หลนตามทองถนนขณะทําการขนสง
ควรมีการติดตั้งปายจราจรเพื่อเตือนผูขับขี่ยวดยาน
ใหมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นในเขตใกลเคียง
บริเวณกอสราง
ติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยแกผูใชยานพาหนะเวลากลางคืน
ผูควบคุมงานกอสรางจะตองควบคุมใหผูรับเหมา
กอสรางตองทําการฉีดน้ําภายในบริเวณที่กอสราง
กรณีมีฝุนละอองจํานวนมากเกิดขึ้น
ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
ระยะกอสราง
จั ดสร างห องส วม (ระบบบ อเกรอะบ อซึ ม) ที่ ถู ก
สุขลักษณะใหเพียงพอสําหรับคนงานในอัตรา 15
คนตอ 1 หอง
จัดสรางบอดักตะกอน บอดั กไขมัน และทําราง
รวบรวมน้ําเสียโดยรอบพื้นที่ที่พักของคนงาน หอง
อาบน้ํา ลานซักลาง ลานลางลอ และหองครัว เพื่อ
ทําการบําบัดกอนระบายลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ
หมั่ นตรวจสอบการอุ ดตั นของรางรวบรวมน้ํ าเสี ย
บอดักตะกอน และบอดักไขมันอยูเสมอ
ระยะดําเนินการ
สรางหองน้ํา หองสวมที่ถูกสุขลักษณะ และติดตั้ง
บอดักตะกอนและไขมันในพื้นที่อาคารสํานักงาน
บริ เวณหั วงานของโครงการ เพื่ อรองรั บน้ํ าเสี ย
และสิ่งปฏิกูลของเจาหนาที่

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
▪
-

ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪
▪
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ
3.12 การจัดการขยะมูล
▪ ระยะกอสราง
ฝอย
- ผูรับเหมากอสรางตองจัดเตรียมภาชนะรองรับมูล
ฝอยที่มีฝาปดอยางมิดชิด (ถังขนาด 200 ลิตร)
ตามจุ ด ตางๆ เพื่ อรองรับ ขยะมูล ฝอยที่เกิ ดจาก
คนงาน สํานักงานชั่วคราว และขยะจากบริเวณ
กอสรางใหเพียงพอ
- จัดเก็บขยะใหหมดในวันตอวัน เพื่อปองกันขยะ
ตกค าง ซึ่ งจะเป น แหล ง แพร พั นธุ ของแมลงวั น
และส ง กลิ่ น เป น ที่ น า รํ า คาญแก ชุ ม ชน และ
สํานักงานตางๆ
- ประสานงานกับเทศบาลในพื้นที่โครงการ ในการ
จัดเก็บและนําไปกําจัดในลําดับตอไป
▪ ระยะดําเนินการ
- ติดตั้งถังขยะสวนกลางขนาด 100-200 ลิตร วาง
ไวในพื้นที่โครงการอยางเพียงพอ
- ดําเนินการจัดเก็บขยะทั่วไปใหหมดวันตอวัน
- ติดตอประสานงานกับเทศบาลในพื้นที่โครงการ
ใหมาเก็บขนขยะทุกวัน
3.13 พลังงานไฟฟา
▪ ระยะกอสราง
- ควรมีการจัดเตรียมเครื่องปนไฟฟาสํารองในพื้นที่
กอสร างและพื้ นที่ ท่ี พั ก คนงาน เพื่ อให ส ามารถ
ดําเนินการกอสรางหรือดําเนินกิจกรรมที่ใชไฟฟา
ใ น พื้ น ที่ ที่ พั ก ค น ง า น ไ ด ห า ก เ กิ ด ป ญ ห า
กระแสไฟฟาตกหรือดับ

4. การศึกษาดานคุณคา

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

▪

▪

ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

5-30

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา

องคประกอบทาง
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ตอคุณภาพชีวิต
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ▪ ระยะกอสราง
- จ างคนงานก อสร างที่ เ ป นประชาชนในพื้ นที่ ใ ห
มากที่ สุ ด เพื่ อ ลดป ญ หาทางด า นสั ง คม และ
ปองกันโรคที่อาจจะติดมากับแรงงานตางถิ่น
- กําหนดอัตราคาชดเชยทรัพยสินอยางเปนธรรมและ
กําหนดเวลาการจายคาชดเชยใหเร็วที่สุด
- จั ด ตั้ ง คณะประชาสั ม พั น ธ แ ละประสานงาน
โครงการ เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธใหราษฎร
ในทองถิ่นทราบถึงความกาวหนาของโครงการเปน
ระยะ โดยผานทางองคกรบริหารสวนทองถิ่นและ
ผูนําชุมชน
- ฉีด พรมน้ํ าบริเวณที่ อาจก อใหเกิ ดฝุ นละอองฟุ ง
กระจาย อยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในบริเวณที่มี
การเปดหรือขุ ดหน าดิน บนทางเดินรถชั่วคราว
เปนตน รวมทั้งทําการฉีดลางทําความสะอาดลอ
รถบรรทุกและปดคลุมวัสดุกอสรางขณะขนสง
- กําหนดใหรถบรรทุกที่วิ่งผานชุมชนและในบริเวณ
พื้นที่กอสรางใชความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม. ใน
บริ เวณพื้นที่ ใกลชุมชนพัก อาศั ยและไมเกิ น 80
กม./ชม. ในบริเวณพื้นที่ไกลจากชุมชน
- กวดขั น ให ผู รั บ เหมาจั ด ที่ พั ก คนงานให ถู ก
สุขลักษณะ โดยเฉพาะการจัดการน้ําทิ้งและขยะ
มูลฝอย เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงเพาะเชื้อโรคสู
ชุมชน
- ติ ด ตามตรวจสอบสภาพจิ ต ใจของผู ไ ด รั บ
ผลกระทบด า นการเวนคื น ที่ ดิ น และทรั พ ย สิ น
และหากพบวาผู ใดมีปญ หาใหดํ าเนินการบําบั ด

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
กรมชลประทานสํ า รวจผลกระทบต า งๆ
ที่เกิดขึ้นจากการกอสรางโครงการ โดยการ
ใชแบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอยาง กับ
กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ลประทาน โดย
ประเด็นในการซักถาม ไดแก ความพึงพอใจ
ของการได รั บ ค า ชดเชยของผู ที่ ไ ด รั บ
ผลกระทบ ผลกระทบต อ การคมนาคม
ผลกระทบดานการประกอบอาชีพ และรับ
ฟ งข อร องเรี ย นต างๆ เพื่ อ นํ ามาปรั บ ปรุ ง
กิจกรรมการกอสรางโครงการใหกอใหเกิด
ผลกระทบตอประชาชนในท องถิ่ นให นอย
ที่สุด
ระยะดําเนินการ
กรมชลประทานสํารวจการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพเศรษฐกิ จ และสั งคมของประชาชน
ใ น พื้ น ที่ ช ล ป ร ะ ท า น โ ด ย ก า ร ใ ช
แบบสอบถาม จํานวน 400 ตัวอยาง กั บ
กลุ ม ผู นํ า ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ช ลประทาน โดย
ประเด็ น ในการซั ก ถาม ได แ ก
การ
เปลี่ยนแปลงของชุมชน การประกอบอาชีพ
รายได รวมทั้งรับฟงขอเสนอแนะของชุมชน
ในการพัฒนาทองถิ่น เปนตน
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪
-

4.2 สาธารณสุขและ
อาชีวอนามัย

▪
-

ฟนฟูสภาพจิตใจใหกลับสูสภาวะปกติ
ระยะดําเนินการ
สงเสริมด านการเกษตรและให ความชวยเหลือแก
เกษตรกรในพื้นที่โครงการอยางเหมาะสม
สนั บ สนุ นให มี ก ารพั ฒ นาอาชี พ ทางการเกษตร
เพื่ อให ก ารใช น้ํ าจากระบบชลประทานเป น ไป
อย างมี ประสิ ทธิภ าพมากที่ สุด และเป นการเพิ่ ม
รายไดใหกับราษฎร ดังนี้
1) ให ก ารสนั บ สนุ นด านวิ ชาการเกี่ ย วกั บการ
เลือกชนิดของพืชที่จะทําการเพาะปลูก การบํารุง
ดิน การใชปุย การใชสารเคมี การเก็บเกี่ยว การ
บํ า รุ ง รั ก ษาหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว และการใช
เครื่ อ งจั ก รกล เป น ต น ทั้ ง โดยการจั ด อบรม
สั ม มนา ฝ ก งาน และดู ง านในพื้ น ที่ ที่ ป ระสบ
ความสําเร็จ
2) ใหการสนับสนุนดานพันธุพืช
3) ให การสนั บสนุ นด านการตลาด เช น การให
ความรูดานการรวมกลุมเพื่อใหมีอํานาจตอรองดาน
ร
า
ค
า
การพัฒนาตลาดขายสินคา การจั ดตั้งตลาดกลาง
ขายสินคา และการผลิตแบบมีสัญญาขอตกลง
ดํ าเนิ นการตามแผนการพั ฒ นาชุ มชนด านท า ย
อ า งเก็ บ น้ํ า และแผนการพั ฒ นาอาชี พ ของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการ
ระยะกอสราง
ดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความ
รุนแรงของโรคติดเชื้อ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานประสานกับกรมควบคุมโรค
โดยสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง ดําเนินการ
ตามแผนการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยแมลง
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สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

4..3 โบราณคดีและ
ประวัติศาสตร
4.4 คุณคาการพักผอน
หยอนใจและการทองเที่ยว
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โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

-

ดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่พักคนงานไม
ถูกสุขลักษณะ
- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบจากฝุ น ละอองและเสี ย งจากการ
กอสราง
- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบดานความปลอดภัยในชุมชน
- ดําเนินการตามมาตรการปองกัน แกไข และลด
ผลกระทบจากการเพิ่มความตองการดานบริการ
สุขภาพ
▪ ระยะดําเนินการ
- ดําเนินการตามมาตรการปองกั น แกไข และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงระดั บ ความ
รุนแรงของโรคติดเชื้อ
- ดําเนินการตามมาตรการปองกั น แกไข และลด
ผลกระทบตอภาวะโภชนาการของชุมชน
- ดําเนินการตามมาตรการปองกั น แกไข และลด
ผลกระทบตอการสัมผัสสารเคมีทางเกษตร
▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
- ไมมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ
▪ ระยะกอสราง
- กรมชลประทานดําเนินการตามแผนการฟนฟูและ
จัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว
- รักษาสภาพเดิมของพื้นที่ ใหมากที่สุด และควร
ปลู ก ต น ไม ใ หม เ พื่ อ ทดแทนหรื อ ฟ น ฟู ส ภาพ
ธรรมชาติ และเพิ่ มความร มรื่ น ซึ่ ง จะช วยทํ าให
พื้นที่บริเวณโครงการมีทัศนียภาพที่สวยงาม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

-

-

-

▪
▪
▪
-

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
และจัดการพาหะนําโรคแบบผสมผสาน
กรมชลประทานประสานกับสํานักโรคติดตอ
ทั่วไปรวมกับสํานักงานปองกันควบคุมโรค
และสํ านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด พะเยา
ดํ าเนิ นการตามแผนการเฝ าระวั ง ป องกั น
ควบคุ ม ผลกระทบต อ สุ ข ภาพด า นโรค
หนอนพยาธิ
กรมชลประทานประสานกั บ กรมอนามั ย
โดยสํ า นั ก โภชนาการร ว มกั บ สํ า นั ก งาน
สาธารณสุข จังหวัดพะเยา ดําเนินการตาม
แผนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาค
ประชาชนดานโภชนาการ
กรมชลประทานประสานกับสํานักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุ ขสั่ ง การให สํ านั ก งาน
สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ดํ าเนินการตาม
แผนการเฝาระวังปองกันความเสี่ยงจากการ
ใชสารเคมีทางการเกษตร
ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
▪
ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ
ระยะกอสราง
▪
กรมชลประทานจั ด ตั้ ง งบประมาณให
กรมการท องเที่ ย วใชแบบสอบถามสํ ารวจ
นัก ท องเที่ ยวบริเวณอุทยานแห งชาติดอยภู
นางและบริเวณใกลพื้นที่ ถึงสภาพปญหาการ
เดินทางเขามาทองเที่ยว และแนวทางในการ
แก ป ญหา เพื่ อให กรมชล ประทานสามารถ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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องคประกอบทาง
สิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ

ตารางที่ 5.1-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป จังหวัดพะเยา
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิง่ แวดลอม
▪
-

4.5 การชดเชยที่ดนิ และ
ทรัพยสิน

▪
-

▪
-

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ฯ

ระยะดําเนินการ
กรมชลประทานจั ด ตั้ ง งบประมาณให ห าร
ทองเที่ ยวแห งประเทศไทยดํ าเนินการตามแผน
ประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว
จั ด ผั ง การใช ป ระโยชน พื้ น ที่ เ พื่ อ ส ง เสริ ม การ
ท อ งเที่ ย ว ที่ เ หมาะสม รวมทั้ ง การกํ า หนด
รู ป แบบอาคารต า งๆ ให ก ลมกลื น กั บ สภาพ
ธรรมชาติและทองถิ่น
ระยะกอนการกอสราง
ตั้งคณะกรรมการ 3 ชุด เพื่อทําหนาที่กําหนดคา
ทดแทนและควบคุมการจายคาทดแทนที่เปนธรรม
ใหกับประชาชน ดังนี้
- คณะกรรมการกําหนดคาทดแทนทรัพยสิน
- คณะอนุกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
- คณะอนุ ก รรมการจ า ยเงิ น ค า ทดแทน
ทรัพยสิน
ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
ไมมีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ

-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
ดํ า เนิ นก า รแ ก ไ ข ผล กร ะท บ ได อย า ง
เหมาะสมและรวดเร็ว
▪ ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานจั ด ตั้ ง งบประมาณให
ก ร ม ก า ร ท อ ง เ ที่ ย ว ทํ า ก า ร สํ า ร ว จ
นักทองเที่ยวบริเวณอุทยานแหงชาติดอยภู
นาง บริเวณใกลพื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ํา
โดยใช แบบสอบถามถามถึ งการจั ด เตรี ย ม
สาธารณูปโภคเพื่อรองรับนักทองเที่ยว และ
สภาพปญหาตางๆ
▪ ระยะกอสราง/ระยะดําเนินการ
▪
- ไมมีมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ
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ภาคผนวก
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Irrigation Water Quality
Standards
and
Salinity Management
Strategies

Irrigation Water Quality Standards
and Salinity Management
Guy Fipps*

Nearly all waters contain dissolved salts and trace elements,
many of which result from the
natural weathering of the earth’s
surface. In addition, drainage
waters from irrigated lands and
effluent from city sewage and
industrial waste water can impact
water quality. In most irrigation
situations, the primary water quality concern is salinity levels, since
salts can affect both the soil structure and crop yield. However, a
number of trace elements are
found in water which can limit its
use for irrigation.
*Associate Professor and Extension
Agricultural Engineer, Department of
Agricultural Engineering, The Texas A&M
System, College Station, Texas 77843-2117.

Generally, “salt” is thought of as
ordinary table salt (sodium chloride). How-ever, many types of
salts exist and are commonly
found in Texas waters (Table 1).
Most salinity problems in agriculture result directly from the salts
carried in the irrigation water.
The process at work is illustrated
in Figure 1, which shows a
beaker of water containing a salt
concentration of 1 percent. As
water evaporates, the dissolved
salts remain, resulting in a solution with a higher concentration
of salt. The same process occurs
in soils. Salts as well as other dissolved substances begin to accumulate as water evaporates from
the surface and as crops withdraw
water.

Water Analysis:
Units, Terms and
Sampling
Numerous parameters are used to
define irrigation water quality, to
assess salinity hazards, and to
determine appropriate management
strategies. A complete water quality analysis will include the determination of:
1) the total concentration of soluble salts,
2) the relative proportion of sodium to the other cations,
3) the bicarbonate concentration as
related to the concentration of
calcium and magnesium, and

Table 1. Kinds of salts normally found in irrigation waters, with chemical symbols and approximate proportions of each salt.1 (Longenecker and Lyerly, 1994)
Chemical name

Chemical symbol

Approximate proportion
of total salt content
Sodium chloride
NaCl
Moderate to large
Moderate to large
Sodium sulfate
Na2SO4
Calcium chloride
CaCl2
Moderate
Calcium sulfate (gypsum)
CaSO4 2H2O
Moderate to small
Magnesium chloride
MgCl2
Moderate
Magnesium sulfate
MgS04
Moderate to small
Potassium chloride
KCl
Small
Potassium sulfate
K2SO4
Small
Sodium bicarbonate
NaHCO3
Small
Calcium carbonate
CaCO3
Very Small
Sodium carbonate
Na2CO3
Trace to none
Borates
BO-3
Trace to none
-3
Nitrates
NO
Small to none
1
Waters vary greatly in amounts and kinds of dissolved salts. This water typifies many used for irrigation in Texas.
3

Figure 1. Effect of water evaporation on the concentration of salts in solution. A liter is 1.057 quarts. Ten grams is
.035 ounces or about 1 teaspoonful.

4) the concentrations of specific
elements and compounds.
The amounts and combinations of
these substances define the suitability of water for irrigation and
the potential for plant toxicity.
Table 2 defines common parameters for analyzing the suitability of
water for irrigation and provides
some useful conversions.
When taking water samples for
laboratory analysis, keep in mind
that water from the same source
can vary in quality with time.
Therefore, samples should be tested at intervals throughout the
year, particularly during the
potential irrigation period. The
Soil and Water Testing Lab at
Texas A&M University can do a
complete salinity analysis of irrigation water and soil samples, and
will provide a detailed computer
printout on the interpretation of
the results. Contact your county
Extension agent for forms and
information or contact the Lab at
(979) 845-4816.

Two Types of Salt
Problems
Two types of salt problems exist
which are very different: those
associated with the total salinity
and those associated with sodium.
Soils may be affected only by
salinity or by a combination of
both salinity and sodium.

Salinity Hazard
Water with high salinity is toxic
to plants and poses a salinity hazard. Soils with high levels of
total salinity are call saline soils.
High concentrations of salt in the
soil can result in a “physiological” drought condition. That is,
even though the field appears to
have plenty of moisture, the
plants wilt because the roots are
unable to absorb the water. Water
salinity is usually measured by

the TDS (total dissolved solids) or
the EC (electric conductivity).
TDS is sometimes referred to as
the total salinity and is measured
or expressed in parts per million
(ppm) or in the equivalent units of
milligrams per liter (mg/L).
EC is actually a measurement of
electric current and is reported in
one of three possible units as
given in Table 2. Subscripts are
used with the symbol EC to identify the source of the sample.
ECiw is the electric conductivity
of the irrigation water. ECe is the
electric conductivity of the soil as
measured in a soil sample (saturated extract) taken from the root
zone. ECd is the soil salinity of
the saturated extract taken from
below the root zone. ECd is used
to determine the salinity of the
drainage water which leaches
below the root zone.

Types of Salinity Problems
affects

salinity
hazard

can lead to

plants

affects

sodium

can lead to

soils

4

saline soil
condition

sodic soil
condition

Table 2. Terms, units, and useful conversions for understanding
water quality analysis reports.
Symbol
Total Salinity
a. EC

Meaning

Units

electric conductivity

b. TDS

total dissolved solids

Sodium Hazard
a. SAR
b. ESP

sodium adsorption ratio
exchangeable sodium percentage

mmhos/cm
µmhos/cm
dS/m
mg/L
ppm
—
—

Determination
Symbol
Unit of measure
Atomic weight
Constituents
(1) cations
calcium
Ca
mol/m3
40.1
magnesium
Mg
mol/m3
24.3
sodium
Na
mol/m3
23.0
potassium
K
mol/m3
39.1
(2) anions
bicarbonate
HCO3
mol/m3
61.0
sulphate
SO4
mol/m3
96.1
chloride
Cl
mol/m3
35.5
carbonate
CO3
mol/m3
60.0
nitrate
NO3
mg/L
62.0
Trace Elements
boron
B
mg/L
10.8
Conversions
1 dS/m = 1 mmhos/cm = 1000 µmhos/cm
1 mg/L = 1 ppm
TDS (mg/L) ≈ EC (dS/m) x 640
for EC < 5 dS/m
TDS (mg/L ≈ EC (dS/m) x 800
for EC > 5 dS/m
TDS (lbs/ac-ft) ≈ TDS (mg/L) x 2.72
Concentration (ppm) = Concentration (mol/m3) times the atomic weight
Sum of cations/anions
(meq/L) ≈ EC (dS/m) x 10
Key
mg/L = milligrams per liter
ppm = parts per million
dS/m = deci Siemens per meter at 25° C

Sodium Hazard
Irrigation water containing large
amounts of sodium is of special
concern due to sodium’s effects
on the soil and poses a sodium
hazard. Sodium hazard is usually
expressed in terms of SAR or the
sodium adsorption ratio. SAR is
calculated from the ratio of sodium to calcium and magnesium.
The latter two ions are important
since they tend to counter the

effects of sodium. For waters containing significant amounts of
bicarbonate, the adjusted sodium
adsorption ratio (SARadj) is sometimes used.
Continued use of water having a
high SAR leads to a breakdown
in the physical structure of the
soil. Sodium is adsorbed and
becomes attached to soil particles.
The soil then becomes hard and
compact when dry and increas-

5

ingly impervious to water penetration. Fine textured soils, especially those high in clay, are most
subject to this action. Certain
amendments may be required to
maintain soils under high SARs.
Calcium and magnesium, if present in the soil in large enough
quantities, will counter the effects
of the sodium and help maintain
good soil properties.
Soluble sodium per cent (SSP) is
also used to evaluate sodium hazard. SSP is defined as the ration
of sodium in epm (equivalents per
million) to the total cation epm
multiplied by 100. A water with a
SSP greater than 60 per cent may
result in sodium accumulations
that will cause a breakdown in the
soil’s physical properties.

Ions, Trace Elements
and Other Problems
A number of other substances
may be found in irrigation water
and can cause toxic reactions in
plants (Table 3). After sodium,
chloride and boron are of most
concern. In certain areas of Texas,
boron concentrations are excessively high and render water
unsuitable for irrigations. Boron
can also accumulate in the soil.
Crops grown on soils having an
imbalance of calcium and magnesium may also exhibit toxic
symptoms. Sulfate salts affect
sensitive crops by limiting the
uptake of calcium and increasing
the adsorption of sodium and
potassium, resulting in a disturbance in the cationic balance
within the plant. The bicarbonate
ion in soil solution harms the
mineral nutrition of the plant
through its effects on the uptake
and metabolism of nutrients. High
concentrations of potassium may
introduce a magnesium deficiency
and iron chlorosis. An imbalance
of magnesium and potassium may
be toxic, but the effects of both
can be reduced by high calcium
levels.

Table 3. Recommended limits for constituents in reclaimed water for irrigation. (Adapted from
Rowe and Abdel-Magid, 1995)
Constituent
Aluminum (Al)
Arsenic (As)
Beryllium (Be)
Boron (B)

Cadmium (Cd)
Chromium (Cr)
Cobalt (Co)
Copper (Cu)
Fluoride (F–)
Iron (Fe)
Lead (Pb)
Lithium (Li)
Manganese (Mg)
Molybdenum (Mo)

Nickel (Ni)
Selenium (Se)
Vanadium (V)
Zinc (Zn)

Long-term Short-term
Remarks
use (mg/L) use (mg/L)
5.0
20
Can cause nonproductivity in acid soils, but soils at pH 5.5 to 8.0
will precipitate the ion and eliminate toxicity.
0.10
2.0
Toxicity to plants varies widely, ranging from 12 mg/L for Sudan
grass to less than 0.05 mg/L for rice.
0.10
0.5
Toxicity to plants varies widely, ranging from 5 mg/L for kale to
0.5 mg/L for bush beans.
0.75
2.0
Essential to plant growth, with optimum yields for many obtained
at a few-tenths mg/L in nutrient solutions. Toxic to many sensitive
plants (e.g., citrus) at 1 mg/L. Most grasses relatively tolerant at
2.0 to 10 mg/L.
0.01
0.05
Toxic to beans, beets, and turnips at concentrations as low as 0.1
mg/L in nutrient solution. Conservative limits recommended.
0.1
1.0
Not generally recognized as essential growth element. Conservative
limits recommended due to lack of knowledge on toxicity to plants.
0.05
5.0
Toxic to tomato plants at 0.1 mg/L in nutrient solution. Tends to be
inactivated by neutral and alkaline soils.
0.2
5.0
Toxic to a number of plants at 0.1 to 1.0 mg/L in nutrient solution.
1.0
15.0
Inactivated by neutral and alkaline soils.
5.0
20.0
Not toxic to plants in aerated soils, but can contribute to soil acidification and loss of essential phosphorus and molybdenum.
5.0
10.0
Can inhibit plant cell growth at very high concentrations.
2.5
2.5
Tolerated by most crops at up to 5 mg/L; mobile in soil. Toxic to
citrus at low doses recommended limit is 0.075 mg/L.
0.2
10.0
Toxic to a number of crops at a few-tenths to a few mg/L in acid
soils.
0.01
0.05
Nontoxic to plants at normal concentrations in soil and water. Can
be toxic to livestock if forage is grown in soils with high levels of
available molybdenum.
0.2
2.0
Toxic to a number of plants at 0.5 to 1.0 mg/L; reduced toxicity at
neutral or alkaline pH.
0.02
0.02
Toxic to plants at low concentrations and to livestock if forage is
grown in soils with low levels of added selenium.
0.1
1.0
Toxic to many plants at relatively low concentrations.
2.0
10.0
Toxic to many plants at widely varying concentrations; reduced
toxicity at increased pH (6 or above) and in fine-textured or organic
soils.
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Classification of
Irrigation Water
Several different measurements are
used to classify the suitability of
water for irrigation, including
ECiw, the total dissolved solids,
and SAR. Some permissible limits
for classes of irrigation water are
given in Table 4. In Table 5, the
sodium hazard of water is ranked
from low to very high based on
SAR values.

Classification of
Salt-Affected Soils
Both ECe and SAR are commonly
used to classify salt-affected soils
(Table 6). Saline soils (resulting
from salinity hazard) normally
have a pH value below 8.5, are relatively low in sodium and contain
principally sodium, calcium and
magnesium chlorides and sulfates.
These compounds cause the white
crust which forms on the surface

Table 6. Classification of salt-affected soils based on analysis of
saturation extracts. (Adapted from James et al., 1982)
Criteria
ECe (mmhos/cm)
SAR

Normal
<4
<13

Saline
>4
<13

and the salt streaks along the furrows. The compounds which
cause saline soils are very soluble
in water; therefore, leaching is
usually quite effective in reclaiming these soils.
Sodic soils (resulting from sodium hazard) generally have a pH
value between 8.5 and 10. These
soils are called “black alkali
soils” due to their darkened
appearance and smooth, slick
looking areas caused by the dispersed condition. In sodic soils,
sodium has destroyed the permanent structure which tends to
make the soil impervious to
water. Thus, leaching alone will
not be effective unless the high
salt dilution method or amendments are used.

Table 4. Permissible limits for classes of irrigation water.
Concentration, total dissolved solids
Classes of water

Electrical
Gravimetric ppm
conductivity µmhos*
Class 1, Excellent
250
175
Class 2, Good
250-750
175-525
Class 3, Permissible1
750-2,000
525-1,400
Class 4, Doubtful2
2,000-3,000
1,400-2,100
Class 5, Unsuitable2
3,000
2,100
*Micromhos/cm at 25 degrees C.
1
Leaching needed if used
2
Good drainage needed and sensitive plants will have difficulty obtaining
stands

Sodic
<4
>13

Saline-Sodic
>4
>13

Water Quality
Effects on Plants
and Crop Yield
Table 7 gives the expected yield
reduction of some crops for various levels of soil salinity as measured by EC under normal growing conditions, and Table 8 gives
potential yield reduction due to
water salinity levels. Generally
forage crops are the most resistant
to salinity, followed by field
crops, vegetable crops, and fruit
crops which are generally the
most sensitive.
Table 9 lists the chloride tolerance of a number of agricultural
crops. Boron
is a major concern in some areas.
While a necessary nutrient, high
boron levels cause plant toxicity,
and concentrations should not
exceed those given in Table 10.
Some information is available on
the susceptibility of crops to
foliar injury from spray irrigation
with water containing sodium and
chloride (Table 11). The tolerance
of crops to sodium as measured
by the exchangeable sodium percentage (ESP) is given in Table
12.

Table 5. The sodium hazard of water based on SAR Values.
SAR values
1-10

Sodium hazard of water
Low

10 - 18
18 - 26
> 26

Medium
High
Very High

Comments
Use on sodium sensitive crops such as avocados
must be cautioned.
Amendments (such as Gypsum) and leaching needed.
Generally unsuitable for continuous use.
Generally unsuitable for use.
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Table 7. Soil salinity tolerance levels1 for different crops.
(Adapted from Ayers and Westcot, 1976)
Yield potential, ECe
Crop
Field crops
Barleya
Bean (field)
Broad bean
Corn
Cotton
Cowpea
Flax
Groundnut
Rice (paddy)
Safflower
Sesbania
Sorghum
Soybean
Sugar beet
Wheata
Vegetable crops
Bean
Beetb
Broccoli
Cabbage
Cantaloupe
Carrot
Cucumber
Lettuce
Onion
Pepper
Potato
Radish
Spinach
Sweet corn
Sweet potato
Tomato
Forage crops
Alfalfa
Barley haya
Bermudagrass
Clover, Berseem
Corn (forage)
Harding grass
Orchard grass
Perennial rye
Sudan grass
Tall fescue
Tall wheat grass
Trefoil, big
Trefoil, small
Wheat grass

100%

90%

75%

50%

Maximum ECe

8.0
1.0
1.6
1.7
7.7
1.3
1.7
3.2
3.0
5.3
2.3
4.0
5.0
7.0
6.0

10.0
1.5
2.6
2.5
9.6
2.0
2.5
3.5
3.8
6.2
3.7
5.1
5.5
8.7
7.4

13.0
2.3
4.2
3.8
13.0
3.1
3.8
4.1
5.1
7.6
5.9
7.2
6.2
11.0
9.5

18.0
3.6
6.8
5.9
17.0
4.9
5.9
4.9
7.2
9.9
9.4
11.0
7.5
15.0
13.0

28
7
12
10
27
9
10
7
12
15
17
18
10
24
20

1.0
4.0
2.8
1.8
2.2
1.0
2.5
1.3
1.2
1.5
1.7
1.2
2.0
1.7
1.5
2.5

1.5
5.1
3.9
2.8
3.6
1.7
3.3
2.1
1.8
2.2
2.5
2.0
3.3
2.5
2.4
3.5

2.3
6.8
5.5
4.4
5.7
2.8
4.4
3.2
2.8
3.3
3.8
3.1
5.3
3.8
3.8
5.0

3.6
9.6
8.2
7.0
9.1
4.6
6.3
5.2
4.3
5.1
5.9
5.0
8.6
5.9
6.0
7.6

7
15
14
12
16
8
10
9
8
9
10
9
15
10
11
13

2.0
6.0
6.9
1.5
1.8
4.6
1.5
5.6
2.8
3.9
7.5
2.3
5.0
7.5

3.4
7.4
8.5
3.2
3.2
5.9
3.1
6.9
5.1
5.8
9.9
2.8
6.0
9.0

5.4
9.5
10.8
5.9
5.2
7.9
5.5
8.9
8.6
8.61
13.3
3.6
7.5
11.0

8.8
13.0
14.7
10.3
8.6
11.1
9.6
12.2
14.4
3.3
19.4
4.9
10.0
15.0

16
20
23
19
16
18
18
19
26
23
32
8
15
22
8

Salinity and
Growth Stage
Many crops have little tolerance
for salinity during seed germination, but significant tolerance during later growth stages. Some
crops such as barley, wheat and
corn are known to be more sensitive to salinity during the early
growth period than during germination and later growth periods.
Sugar beet and safflower are relatively more sensitive during germination, while the tolerance of
soybeans may increase or
decrease during different growth
periods depending on the variety.

Leaching for Salinity
Management
Soluble salts that accumulate in
soils must be leached below the
crop root zone to maintain productivity. Leaching is the basic
management tool for controlling
salinity. Water is applied in excess
of the total amount used by the
crop and lost to evaporation. The
strategy is to keep the salts in
solution and flush them below the
root zone. The amount of water
needed is referred to as the leaching requirement or the leaching
fraction.
Excess water may be applied with
every irrigation to provide the
water needed for leaching. However, the time interval between
leachings does not appear to be
critical provided that crop tolerances are not exceeded. Hence,
leaching can be accomplished
with each irrigation, every few
irrigations, once yearly, or even
longer depending on the severity
of the salinity problem and salt
tolerance of the crop. An occasional or annual leaching event
where water is ponded on the surface is an easy and effective
method for controlling soil salinity. In some areas, normal rainfall
provides adequate leaching.

Table 7. Soil salinity tolerance levels1 for different crops.
(continued)
Yield potential, ECe
Crop
100%
90% 75%
50%
Maximum ECe
Fruit crops
Almond
1.5
2.0
2.8
4.1
7
1.7
2.3
3.3
4.8
8
Apple, Pear
Apricot
1.6
2.0
2.6
3.7
6
Avocado
1.3
1.8
2.5
3.7
6
Date palm
4.0
6.8
10.9
17.9
32
Fig, Olive,
Pomegranate
2.7
3.8
5.5
8.4
14
Grape
1.5
2.5
4.1
6.7
12
Grapefruit
1.8
2.4
3.4
4.9
8
Lemon
1.7
2.3
3.3
4.8
8
Orange
1.7
2.3
3.2
4.8
8
Peach
1.7
2.2
2.9
4.1
7
Plum
1.5
2.1
2.9
4.3
7
Strawberry
1.0
1.3
1.8
2.5
4
Walnut
1.7
2.3
3.3
4.8
8
1
Based on the electrical conductivity of the saturated extract taken from a
root zone soil sample (ECe) measured in mmhos/cm.
a
During germination and seedling stage ECe should not exceed 4 to 5
mmhos/cm except for certain semi-dwarf varieties.
b
During germination ECe should not exceed 3 mmhos/cm.

Table 8. Irrigation water salinity tolerances1 for different crops.
(Adapted from Ayers and Westcot, 1976)
Yield potential, ECiw
Crop
Field crops
Barley
Bean (field)
Broad bean
Corn
Cotton
Cowpea
Flax
Groundnut
Rice (paddy)
Safflower
Sesbania
Sorghum
Soybean
Sugar beet
Wheat
Vegetable crops
Bean
Beet
Broccoli

100%

90%

75%

50%

5.0
0.7
1.1
1.1
5.1
0.9
1.1
2.1
2.0
3.5
1.5
2.7
3.3
4.7
4.0

6.7
1.0
1.8
1.7
6.4
1.3
1.7
2.4
2.6
4.1
2.5
3.4
3.7
5.8
4.9

8.7
1.5
2.0
2.5
8.4
2.1
2.5
2.7
3.4
5.0
3.9
4.8
4.2
7.5
6.4

12.0
2.4
4.5
3.9
12.0
3.2
3.9
3.3
4.8
6.6
6.3
7.2
5.0
10.0
8.7

0.7
2.7
1.9

1.0
3.4
2.6

1.5
4.5
3.7

2.4
6.4
5.5
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Determining Required
Leaching Fraction
The leaching fraction is commonly
calculated using the following
relationship:
ECiw
LF =
(1)
ECe
where
LF = leaching fraction
- the fraction of
applied irrigation
water that must
be leached
through the root
zone
ECiw = electric conductivity of the irrigation water
ECe = the electric conductivity of the
soil in the root
zone
Equation (1) can be used to determine the leaching fraction necessary to maintain the root zone at a
targeted salinity level. If the
amount of water available for
leaching is fixed, then the equation
can be used to calculate the salinity level that will be maintained in
the root zone with that amount of
leaching. Please note that equation
(1) simplifies a complicated soil
water process. ECe should be
checked periodically and the
amount of leaching adjusted
accordingly.
Based on this equation, Table 13
lists the amount of leaching needed for different classes of irrigation waters to maintain the soil
salinity in the root zone at a
desired level. However, additional
water must be supplied because of
the inefficiencies of irrigation systems (Table 14), as well as to
remove the existing salts in the
soil.

Table 8. Irrigation water salinity tolerances1 for different crops.
(continued)
Yield potential, ECiw
Crop
100%
Cabbage
1.2
1.5
Cantaloupe
Carrot
0.7
Cucumber
1.7
Lettuce
0.9
Onion
0.8
Pepper
1.0
Potato
1.1
Radish
0.8
Spinach
1.3
Sweet corn
1.1
Sweet potato
1.0
Tomato
1.7
Forage crops
Alfalfa
1.3
Barley hay
4.0
Bermudagrass
4.6
Clover, Berseem
1.0
Corn (forage)
1.2
Harding grass
3.1
Orchard grass
1.0
Perennial rye
3.7
Sudan grass
1.9
Tall fescue
2.6
Tall wheat grass
5.0
Trefoil, big
1.5
Trefoil, small
3.3
Wheat grass
5.0
Fruit crops
Almond
1.0
Apple, Pear
1.0
Apricot
1.1
Avocado
0.9
Date palm
2.7
Fig, Olive,
Pomegranate
1.8
Grape
1.0
Grapefruit
1.2
Lemon
1.1
Orange
1.1
Peach
1.1
Plum
1.0
Strawberry
0.7
Walnut
1.1
1
Based on the electrical conductivity of
in mmhos/cm.

90%
1.9
2.4
1.1
2.2
1.4
1.2
1.5
1.7
1.3
2.2
1.7
1.6
2.3

75%
2.9
3.8
1.9
2.9
2.1
1.8
2.2
2.5
2.1
3.5
2.5
2.5
3.4

50%
4.6
6.1
3.1
4.2
3.4
2.9
3.4
3.9
3.4
5.7
3.9
4.0
5.0

2.2
4.9
5.7
2.1
2.1
3.9
2.1
4.6
3.4
3.9
6.6
1.9
4.0
6.0

3.6
6.3
7.2
3.9
3.5
5.3
3.7
5.9
5.7
5.7
9.0
2.4
5.0
7.4

5.9
8.7
9.8
6.8
5.7
7.4
6.4
8.1
9.6
8.9
13.0
3.3
6.7
9.8

1.4
1.6
1.3
1.2
4.5

1.9
2.2
1.8
1.7
7.3

2.7
3.2
2.5
2.4
12.0

2.6
1.7
1.6
1.6
1.6
1.4
1.4
0.9
1.6
the irrigation

3.7
2.7
2.2
2.2
2.2
1.9
1.9
1.2
2.2
water (ECiw)
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5.6
4.5
3.3
3.2
3.2
2.7
2.8
1.7
3.2
measured

Subsur face Drainage
Very saline, shallow water tables
occur in many areas of Texas.
Shallow water tables complicate
salinity management since water
may actually move upward into
the root zone, carrying with it dissolved salts. Water is then extracted by crops and evaporation, leaving behind the salts.
Shallow water tables also contribute to the salinity problem by
restricting the downward leaching
of salts through the soil profile.
Installation of a subsurface
drainage system is about the only
solution available for this situation. The original clay tiles have
been replaced by plastic tubing.
Modern drainage tubes are covered by a “sock” made of fabric
to prevent clogging of the small
openings in the plastic tubing.
A schematic of a subsurface
drainage system is shown in
Figure 2. The design parameters
are the distance between drains
(L) and the elevation of the drains
(d) above the underlying impervious or restricting layer. Proper
spacing and depth maintain the
water level at an optimum level,
shown here as the distance m
above the drain tubes. The USDA
Natural Resources Conservation
Service (NRCS) has developed
drainage design guidelines that
are used throughout the United
States. A drainage computer
model developed by Wayne
Skaggs at North Carolina State
University, DRAINMOD, is also
widely used throughout the world
for subsurface drainage design.

Seed Placement
Obtaining a satisfactory stand is
often a problem when furrow irrigating with saline water. Growers
sometimes compensate for poor
germination by planting two or
three times as much seed as normally would be required.

However, planting procedures can
be adjusted to lower the salinity in
the soil around the germinating
seeds. Good salinity control is
often achieved with a combination
of suitable practices, bed shapes
and irrigation water management.
In furrow-irrigated soils, planting
seeds in the center of a single-row,
raised bed places the seeds exactly
where salts are expected to concentrate (Figure 3). This situation
can be avoided using “salt ridges.”
With a double-row raised planting
bed, the seeds are placed near the
shoulders and away from the area
of greatest salt accumulation.
Alternate-furrow irrigation may
help in some cases. If alternate
furrows are irrigated, salts often
can be moved beyond the single
seed row to the non-irrigated side
of the planting bed. Salts will still
accumulate, but accumulation at
the center of the bed will be
reduced.
With either single- or double-row
plantings, increasing the depth of
the water in the furrow can
improve germination in saline

soils. Another practice is to use
sloping beds, with the seeds planted on the sloping side just above
the water line (Fig. 3b). Seed and
plant placement is also important
with the use of drip irrigation.
Typical wetting patterns of drip
emitters and micro-sprinklers are
shown in Figure 4. Salts tend to
move out and upward, and will
accumulate in the areas shown.

Other Salinity
Management
Techniques
Techniques for controlling salinity
that require relatively minor
changes are more frequent irrigations, selection of more salt-tolerant crops, additional leaching, preplant irrigation, bed forming and
seed placement. Alternatives that
require significant changes in
management are changing the irrigation method, altering the water
supply, land-leveling, modifying
the soil profile, and installing subsurface drainage.

Residue Management
The common saying “salt loves
bare soils” refers to the fact that
exposed soils have higher evaporation rates than those covered by
residues. Residues left on the soil
surface reduce evaporation. Thus,
less salts will accumulate and rainfall will be more effective in providing for leaching.

More Frequent
Irrigations
Salt concentrations increase in the
soil as water is extracted by the
crop. Typically, salt concentrations
are lowest following an irrigation
and higher just before the next irrigation. Increasing irrigation frequency maintains a more constant
moisture content in the soil. Thus,
more of the salts are then kept in
solution which aids the leaching
process. Surge flow irrigation is
often effective at reducing the
minimum depth of irrigation that
can be applied with furrow irrigation systems. Thus, a larger number of irrigations are possible
using the same amount of water.

Figure 2. A subsurface drainage system. Plastic draintubes are located a distance (L) apart.
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Figure 3a. Single-row versus double-row beds showing areas of salt accumulation following a heavy irrigation with
salty water. Best planting position is on the shoulders of the double-row bed.

Figure 3b. Pattern of salt build-up as a function of seed placement, bed shape and irrigation water quality.
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Table 9. Chloride tolerance of agricultural crops. Listed in order
of tolerancea. (Adapted from Tanji. 1990)

Crop
Strawberry
Bean
Onion
Carrot
Radish
Lettuce
Turnip
c
Rice, paddy
Pepper
Clover, strawberry
Clover, red
Clover, alsike
Clover, ladino
Corn
Flax
Potato
Sweet potato
Broad bean
Cabbage
Foxtail, meadow
Celery
Clover, Berseem
Orchardgrass
Sugarcane
Trefoil, big
Lovegras
Spinach
Alfalfa
c
Sesbania
Cucumber
Tomato
Broccoli
Squash, scallop
Vetch, common
Wild rye, beardless
Sudan grass
Wheat grass, standard crested
c
Beet, red
Fescue, tall
Squash, zucchini
Harding grass
Cowpea
Trefoil, narrow-leaf bird’s foot

b
Maximum Cl concentration
without loss in yield
3
mol/m
ppm
10
350
10
350
10
350
10
350
10
350
10
350
10
350
1,050
30d
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
15
525
20
700
20
700
20
700
20
700
20
700
25
875
25
875
25
875
30
1,050
30
1,050
30
1,050
30
1,050
35
1,225
40
1,400
40
1,400
45
1,575
45
1,575
50
1,750
50
1,750
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With proper placement, drip irrigation is very effective at flushing
salts, and water can be applied
almost continuously. Center pivots
equipped with LEPA water applicators offer similar efficiencies and
control as drip irrigation at less
than half the cost. Both sprinkler
and drip provide more control and
flexibility in scheduling irrigation
than furrow systems.

Preplant Irrigation
Salts often accumulate near the
soil surface during fallow periods,
particularly when water tables are
high or when off-season rainfall is
below normal. Under these conditions, seed germination and
seedling growth can be seriously
reduced unless the soil is leached
before planting.

Changing Surface
Irrigation Method
Surface irrigation methods, such as
flood, basin, furrow and border are
usually not sufficiently flexible to
permit changes in frequency of
irrigation or depth of water applied
per irrigation. For example, with
furrow irrigation it may not be
possible to reduce the depth of
water applied below 3-4 inches.
As a result, irrigating more frequently might improve water availability to the crop but might also
waste water. Converting to surge
flow irrigation may be the solution
for many furrow systems.
Otherwise a sprinkler or drip irrigation system may be required.

Chemical Amendments
In sodic soils (or sodium affected
soils), sodium ions have become
attached to and adsorbed onto the
soil particles. This causes a breakdown in soil structure and results
in soil sealing or “cementing,”
making it difficult for water to
infiltrate. Chemical amendments
are used in order to help facilitate
the displacement of these sodium
ions. Amendments are composed

Table 9. Chloride tolerance of agricultural crops. Listed in order
of tolerancea. (continued)

References

b
Maximum Cl concentration
without loss in yield
3
Crop
mol/m
ppm
Ryegrass, perennial
55
1,925
Wheat, Durum
55
1,925
c
Barley (forage)
60
2,100
c
Wheat
60
2,100
Sorghum
70
2,450
Bermudagrass
70
2,450
c
Sugar beet
70
2,450
Wheat grass, fairway crested
75
2,625
Cotton
75
1,625
Wheat grass, tall
75
2,625
c
Barley
80
2,800
a
These data serve only as a guideline to relative tolerances among crops.
Absolute tolerances vary, depending upon climate, soil conditions and
cultural practices.
b –
Cl concentrations in saturated-soil extracts sampled in the rootzone.
c
Less tolerant during emergence and seedling stage.
–
d
Values for paddy rice refer to the Cl concentration in the soil water during
the flooded growing conditions.
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Reuse. CRC Press, Inc.
550pp.
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1990. Irrigation of
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Society of Agronomy.
1,218pp.
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of sulphur in its elemental form or
related compounds such as sulfuric acid and gypsum. Gypsum also
contains calcium which is an
important element in correcting
these conditions. Some chemical
amendments render the natural
calcium in the soil more soluble.
As a result, calcium replaces the
adsorbed sodium which helps
restore the infiltration capacity of
the soil. Polymers are also beginning to be used for treating sodic
soils.
It is important to note that use of
amendments does not eliminate
the need for leaching. Excess
water must still be applied to leach
out the displaced sodium.
Chemical amendments are only
effective on sodium-affected soils.
Amend-ments are ineffective for
saline soil conditions and often
will increase the existing salinity
problem. Table 15 lists the most
common amendments. The irrigation books listed under the

References section present equations that are used to determine
the amount of amendments needed
based on soil analysis results.

Pipe Water Delivery
Systems Stabilize
Salinity
As illustrated in Fig. 1, any open
water is subject to evaporation
which leads to higher salt concentrations in the water. Evaporation
rates from water surfaces often
exceed 0.25 inch a day during
summer in Texas. Thus, the salinity content of irrigation water will
increase during the entire time
water is transported through irrigation canals or stored in reservoirs.
Replacing irrigation ditches with
pipe systems will help stabilize
salinity levels. In addition, pipe
systems, including gated pipe and
lay-flat tubing, reduce water lost
to canal seepage and increase the
amount of water available for
leaching.
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Manuals and Reports on
Engineering Practice Number
71. 619pp.

van der Leeden, F., F.L. Troise and
D.K. Todd. 1990. The Water
Encyclopedia. Lewis
Publishers. 808pp.

Figure 4. Typical wetting patterns and areas of salt accumulation with drip emitters and micro-sprinklers sprayers.
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Table 10. Limits of boron in irrigation water. (Adapted from Rowe and Abdel-Magid, 1995)
A. Permissible Limits (Boron in parts per million)
Class of water
Sensitive
Excellent
<0.33
Good
0.33 to 0.67
0.67 to 1.00
Permissible
Doubtful
1.00 to 1.25
Unsuitable
>1.25

Crop group
Semitolerant
<0.67
0.67 to 1.33
1.33 to 2.00
2.00 to 2.50
>2.5

Tolerant
<1.00
1.00 to 2.00
2.00 to 3.00
3.00 to 3.75
>3.75

B. Crop groups of boron tolerance (in each plant group, the first names are considered as being more
tolerant; the last names, more sensitive).
Sensitive
Semitolerant
Tolerant
(1.0 mg/L of Boron)
(2.0 mg/L of Boron)
(4.0 mg/L of Boron)
Pecan
Sunflower (native)
Athel (Tamarix aphylla)
Walnut (Black, Persian, or English)
Potato
Asparagus
Jerusalem artichoke
Cotton (Acala and Pima)
Palm (Phoenix canariensis)
Navy bean
Tomato
Date palm (P. dactylifera)
American elm
Sweetpea
Sugar beet
Plum
Radish
Mangel
Pear
Field pea
Garden beet
Apple
Ragged Robin rose
Alfalfa
Grape (Sultania and Malaga)
Olive
Gladiolus
Kadota fig
Barley
Broad bean
Persimmon
Wheat
Onion
Cherry
Corn
Turnip
Peach
Milo
Cabbage
Apricot
Oat
Lettuce
Thornless blackberry
Zinnia
Carrot
Orange
Pumpkin
Avocado
Bell pepper
Grapefruit
Sweet potato
Lemon
Lima bean
(0.3 mg/L of Boron)
(1.0 mg/L of Boron)
(2.0 mg/L of Boron)

Table 11. Relative susceptibility of crops to foliar injury from
saline sprinkling waters. (Tanji, 1990)
Na or Cl concentration (mol/m3) causing foliar injurya
<5
5-10
10-20
>20
Almond
Grape
Alfalfa
Cauliflower
Apricot
Pepper
Barley
Cotton
Citrus
Potato
Corn
Sugar beet
Plum
Tomato
Cucumber
Sunflower
Safflower
Sesame
Sorghum
a
Foliar injury is influenced by cultural and environmental conditions. These
data are presented only as general guidelines for daytime sprinkling.
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Table 12. Tolerance of Various Crops to Exchangeable-Sodium Percentage. (James et al., 1982)
Tolerance to ESP
(range at which affected)
Extremely sensitive
(ESP = 2-10)

Sensitive
(ESP = 10-20)
Moderately tolerant
(ESP = 20-40)

Tolerant
(ESP = 40-60)

Most tolerant
(ESP > 60)

Crop
Deciduous fruits
Nuts
Citrus
Avocado
Beans

Clover
Oats
Tall fescue
Rice
Dallisgrass
Wheat
Cotton
Alfalfa
Barley
Tomatoes
Beets
Crested and Fairway wheatgrass
Tall wheatgrass
Rhodes grass

Growth Responsible
Under Field Conditons
Sodium toxicity symptoms even at
low ESP values

Stunted growth at low ESP values
even though the physical condition
of the soil may be good
Stunted growth due to both
nutritional factors and adverse soil
conditions

Stunted growth usually due to
adverse physical conditions of soil

Stunted growth usually due to
adverse physical conditions of soil

Table 13. Leaching requirement* as related to the electrical conductivities of the irrigation and
drainage water.
Electrical conductivity of
irrigation water (mmhos/cm)

Leaching requirement based on the indicated maximum values for the
conductivity of the drainage water at the bottom of the root zone
4 mmhos/cm
8 mmhos/cm
12 mmhos/cm
16 mmhos/cm
Percent
Percent
Percent
Percent
0.75
13.3
9.4
6.3
4.7
1.00
25.0
12.5
8.3
6.3
1.25
31.3
15.6
10.4
7.8
1.50
37.5
18.7
12.5
9.4
2.00
50.0
25.0
16.7
12.5
2.50
62.5
31.3
20.8
15.6
3.00
75.0
37.5
25.0
18.7
5.00
—
62.5
41.7
31.2
*Fraction of the applied irrigation water that must be leached through the root zone expressed as percent.
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Table 14. Typical overall on-farm efficiencies for various types of irrigation systems.
System

Overall efficiency (%)
Surface
50-80
50
a. average
b. land leveling and delivery pipeline meeting design standards
70
c. tailwater recovery with (b)
80
d. surge
60-90*
Sprinkler (moving and fixed systems)
55-85
LEPA (low pressure precision application)
95-98
Drip
80-90**
*Surge has been found to increase efficiencies 8 to 28% over non-surge furrow systems.
**Drip systems are typically designed at 90% efficiency, short laterals (100 feet) or systems with pressure compensating emitters may have higher efficiencies.

Table 15. Various amendments for reclaiming sodic soil and amount
equivalent to gypsum.
Amendment

Physical description

Gypsum*
White mineral
Sulfur†
Yellow element
Sulfuric acid*
Corrosive liquid
Lime sulfur*
Yellow-brown solution
Calcium carbonate†
White mineral
Calcium chloride*
White salt
Ferrous sulfate*
Blue-green salt
Pyrite†
Yellow-black mineral
Ferric sulfate*
Yellow-brown salt
Aluminum sulfate*
Corrosive granules
*Suitable for use as a water or soil amendment.
†
Suitable only for soil application.

Amount equivalent
100% gypsum
1.0
0.2
0.6
0.8
0.6
0.9
1.6
0.5
0.6
1.3
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Visit the Texas AgriLife Extension Service at http://agrilifeextension.tamu.edu
Educational programs of the Texas AgriLife Extension Service are open to all people without regard to socioeconomic level, race, color, sex,
disability, religion, age, or national origin.
Issued in furtherance of Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, Acts of Congress of May 8, 1914, as amended,
and June 30, 1914, in cooperation with the United States Department of Agriculture. Edward G. Smith, Director, Texas AgriLife Extension
Service, The Texas A&M System.
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ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน
ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของชางเจาะ
น้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอดานวิชาการน้ําบาดาล จึงสมควรปรับปรุง
หลั ก เกณฑ ก ารเลิ ก ใช น้ํ า บาดาลให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ใ นป จ จุ บั น ฉะนั้ น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการน้ํ า บาดาล
ออกประกาศกํ าหนดหลัก เกณฑแ ละมาตรการในทางวิ ช าการสํา หรั บการป องกัน ด านสาธารณสุ ข
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
ขอ ๒ การปองกันน้ําภายนอกไหลลงบอน้ําบาดาล
(๑) บอน้ําบาดาลทุกบอ ตองผนึกขางบอตั้งแตตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา
๖ เมตร ดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทราย เพื่อปองกันมิใหน้ําภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุ
(๒) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลอยูในที่ลุมหรืออยูต่ํากวาบริเวณขางเคียงจะตองปรับบริเวณที่ตั้งบอ
ใหสูงกวาบริเวณขางเคียงเพื่อปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลเขามาในบริเวณที่ตั้งบอ
(๓) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอ
น้ําบาดาลหนาไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร คลุม พื้นที่ไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร สวนในกรณีที่บอ
น้ําบาดาลติด ตั้ง เครื่อ งสูบ น้ํา มือ โยก ต องทํา ลานคอนกรีต เป น ชานบอ รอบปากบ อน้ํ าบาดาลหนา
ไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไมนอยกวา ๔ ตารางเมตร และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ํา
ออกจากบริเวณบอ
(๔) ในกรณีที่จะระงับการใช บอน้ําบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ําออกไป
จะตองปดปากบอใหแนนหนา เพื่อปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบอ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ขอ ๓ คุณภาพของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
(๑) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภคตองเปนน้ําที่ไดผานการวิเคราะหคุณลักษณะจากกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลหรือสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ํา
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือ
สถาบั น ที่ ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลให ค วามเห็ น ชอบตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
(๒) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภค ตองเปนน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะ
ทางเคมีไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ทายประกาศนี้
(๓) ในทองที่ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด ตองทําการวิเคราะหหาคุณลักษณะที่เปนพิษ
โดยใหมีปริมาณไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาล ที่จะใชบริโภคได
ทายประกาศนี้
(๔) ในกรณีที่มีความจําเปน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อาจสั่งใหวิเคราะหคุณลักษณะทาง
บัคเตรี/แบคทีเรียก็ได โดยตองมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย ไมเกิน เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๔ การฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล
(๑) หลั ง การเจาะน้ํ า บาดาล หรื อหลั งการติ ด ตั้ งเครื่อ งสูบ น้ํ าบาดาล หรือ หลัง การซ อ ม
สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบาดาลที่อยูใ นบอน้ําบาดาล ตองทําการฆาจุลิน ทรียใ นบอน้ําบาดาล
ที่จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
(๒) การฆาเชื้อจุลิน ทรียในบอน้ําบาดาลใหกระทําโดยการกวนน้ําในบอน้ําบาดาล โดยใช
ปูนคลอรีน หรือกาซคลอรีน เปนตัวยาฆาเชื้อจุลินทรีย โดยใหมีความเขมขนของคลอรีนไมนอยกวา
๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) ภายหลังการกวนน้ําในบอน้ําบาดาลตาม (๒) ตองปลอยทิ้งไวไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
แลวสูบน้ําในบอน้ําบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน
ขอ ๕ เครื่องสูบน้ําบาดาล
(๑) ตองลางอุปกรณหรือชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําใหสะอาดกอนใสลงไปในบอน้ําบาดาล

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

(๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําทุกชนิด จะตองอุดชองที่ปากบอน้ําบาดาลระหวางเครื่องสูบน้ํากับ
ตัวบอน้ําบาดาลใหแนน เพื่อปองกันมิใหน้ํา หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเขาไปในบอน้ําบาดาลได
ขอ ๖ การเลิกใชน้ําบาดาล
(๑) บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่น
ตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล
การอุด กลบบ อน้ํ าบาดาลดว ยวัส ดุต ามวรรคหนึ่ ง ต องอุดกลบตั้ง แต กน บอ จนถึง ปากบ อ
ตามหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่ อ นไขที่ก รมทรั พยากรน้ํ าบาดาลกํ าหนด โดยมี ชางเจาะน้ําบาดาล
เปนผูควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบอน้ําบาดาล ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใตการกํากับ ดูแลของ
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มอบหมาย
(๒) ชางเจาะน้ําบาดาลตาม (๑) ตองเปนผูที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ออกหนังสือ
รับรองให ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
(๓) ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
แล ว ส ง รายงานดั ง กล า วให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ ภ ายใน ๗ วั น นั บ แต วั น อุ ด กลบ
บอน้ําบาดาลแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนงควรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
______________________________
คุณลักษณะทางกายภาพ
รายการ
สี (Color)
ความขุน (Turbidity)
ความเปนกรด-ดาง (pH)

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
5 ( หนวยแพลทินัม-โคบอลต)
5 (หนวยความขุน )
7.0-8.5

เกณฑอนุโลมสูงสุด
15 (หนวยแพลทินัม- โคบอลต)
20 (หนวยความขุน )
6.5-9.2

คุณลักษณะทางเคมี
รายการ

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
(มิลลิกรัมตอลิตร)
เหล็ก (Fe)
ไมเกิน 0.5
แมงกานีส (Mn)
ไมเกิน 0.3
ทองแดง (Cu)
ไมเกิน 1.0
สังกะสี (Zn)
ไมเกิน 5.0
ไมเกิน 200
ซัลเฟต (SO4)
คลอไรด (Cl)
ไมเกิน 250
ฟลูออไรด (F)
ไมเกิน 0.7
ไมเกิน 45
ไนเตรท (NO3)
ความกระดางทั้งหมด (Total hardness as CaCO 3) ไมเกิน 300
ความกระดางถาวร
ไมเกิน 200
(Non-carbonate hardness as CaCO3)
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได
ไมเกิน 600
(Total dissolved solids)

เกณฑอนุโลมสูงสุด
(มิลลิกรัมตอลิตร)
1.0
0.5
1.5
15
250
600
1.0
45
500
250
1,200

คุณลักษณะที่เปนพิษ
รายการ
สารหนู (As)
ไซยาไนด (CN)
ตะกั่ว(Pb)
ปรอท(Hg)
แคดเมียม(Cd)
ซีลีเนียม(Se)

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

เกณฑอนุโลมสูงสุด
(มิลลิกรัมตอลิตร)
0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

คุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย
รายการ
Standard plate count
Most probable number of
Coliform organism (MPN)
E. coli

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร
ตองไมมี

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ และมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
การเลิกใชน้ําบาดาลใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยกําหนด ผูควบคุมการอุดกลบ
บอน้ําบาดาลตามขนาดของบอน้ําบาดาล ตลอดจนปรับปรุงขอความใหมีค วามถูก ตองตามมาตรา ๗ ทวิ
และมาตรา ๗ ตรี แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงนี้
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ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

