สำนักบริหำรโครงกำร
กรกฎำคม 2560

กิตติกรรมประกาศ
สำนักบริหำรโครงกำร กรมชลประทำน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ ของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ซึ่งประกอบด้วย สำนักงำน
นโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม กรมประมง กรมพั ฒนำที่ดิน กรมส่งเสริมกำรเกษตร
กรมควบคุมโรค สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร และหน่วยงำนของ
กรมชลประทำน รวมทังเจ้ำหน้ ำที่ของหน่วยงำนสนับสนุนทังหมด ที่มีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรโครงกำร
ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนทด
นำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ.2560 ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ข้อมูลผลกำรดำเนินกำร ปัญหำและ
อุปสรรคในกำรดำเนินกำรรวมทังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินกำรโครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำร
ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ตลอดจนอำนวยควำมสะดวกในกำรเยี่ยมชมพืนที่ดำเนินกำรโครงกำรที่รับผิดชอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำว
ได้นำมำใช้ประโยชน์ในกำรติดตำมกำรดำเนินกำรโครงกำรต่ำงๆ และถูกนำมำเรียบเรียงไว้ในรำยงำนโครงกำร
ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบโครงกำร
เขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
สุดท้ำยนี ส ำนักบริหำรโครงกำร กรมชลประทำน ขอขอบคุณ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนก่อสร้ำง
ชลประทำนขนำดใหญ่ที่ 4 เจ้ำหน้ำที่โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะทำงำนเครือข่ำย
ภำคประชำชนโครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกท่ำน ที่ให้ควำมอนุเครำะห์ในกำร
น ำส ำรวจสภำพพืนที่ โ ครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และให้ ค วำมอนุเครำะห์ ข้อมูล เกี่ยวกั บ
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรโครงกำรฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวทำให้กำรจัดทำรำยงำนกำรติดตำมกำรปฏิบัติงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรลดแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อน
ทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึน จึงขอขอบคุณทุกท่ำนมำ
ณ โอกำสนี

คานา
คณะรัฐ มนตรีมีมติเห็ นชอบอนุมัติให้ดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำมมติคณะรัฐมนตรีในวัน ที่ 3 พฤศจิ กำยน 2552 และมีมติให้ กรมชลประทำนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันแก้ไขลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และต้องจัดทำรำยงำนเสนอสำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
ปีละ 2 ครัง เพื่อให้กำรพัฒนำโครงกำรก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องมีกำรป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบ
ที่เกิดขึนให้อยู่ ในระดับที่น้อยที่สุด กรมชลประทำนจึงได้เริ่มติ ดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มำตังแต่ปี พ.ศ.2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทุก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องล้วนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี
ในปีงบประมำณ พ.ศ.2560 กรมชลประทำน ได้โอนจัดสรรงบประมำณ 12.15 ล้ำนบำท ให้กับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทังหมด 10 แผนงำน ทังนีโดยส่วนใหญ่ได้ดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่
กำหนดไว้
นอกจำกนี รำยงำนกำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมกำรลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ฉบับ
นียังเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไปที่ต้องกำรค้นคว้ำรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก
จังหวัดอุ ตรดิตถ์ และกำรดำเนินงำนด้ำนกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ ได้เป็นอย่ำงดี
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บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมา
1.2 สภาพปัญหาและเหตุผลความจาเป็นในการดาเนินโครงการ
1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงาน
1.5 ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
2.2 ลักษณะของโครงการ
2.3 แผนการก่อสร้างโครงการ
2.4 ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
บทที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 ผลกระทบด้านบวกและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.2 ผลกระทบด้านลบ
3.3ส แผนปฏิ บั ติก ารป้ อ งกั น แก้ ไขและลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมและแผนติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บทที่ 4 ผลการดาเนินการตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
4.1 แผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.1.1 แผนประชาสัมพันธ์โครงการ
4.1.2 แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พื้นที่
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน
4.2 แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2.1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
4.2.1.1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
4.2.1.2 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์)
4.3 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
4.3.1.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดิน
4.3.1.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าใต้ดิน
4.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม
4.3.3 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้าผิวดิน
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5.1 มาตรการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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5.2 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
5-10
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก มติคณะรัฐมนตรี
ภาคผนวก ข ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดิน
ภาคผนวก ค - ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออก
ตามความในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กาหนดประเภทของแหล่งน้าในแม่น้า
น่าน
ภาคผนวก ง ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน
- ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ าใต้ ดิ น (ส านั ก บริ ห ารโครงการ
กรมชลประทาน)
- ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน (สานักสารวจวิศวกรรมและ
ธรณี กรมชลประทาน)
ภาคผนวก จ 1. สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
1.1 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
1.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกาหนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรการในทางวิ ช าการส าหรั บ การป้ อ งกั น ด้ า น
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551
2. สานักสารวจวิศวกรรมและธรณี กรมชลประทาน
2.1 มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลเพื่อการบริโภค กรมทรัพยากรน้าบาดาล
2.2 มาตรฐานคุณภาพน้าบริโภค โดยองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2539
2.3 คุณภาพหรือมาตรฐานคุณภาพน้าบริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 256) พ.ศ.2545 เรื่อง น้า
บริโภคในภาชนะที่บรรจุปิดสนิท (ฉบับที่ 4)
2.4 การจัดแบ่งคุณภาพน้าใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตร (Camp, 1974)
ข
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3. Wilcox Diagram แสดงคุณสมบัติทางเคมีของน้าใต้ดิน ในช่วงเดือน
มกราคม 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560
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สารบัญตาราง
ตารางที่
2-1
3.3-1
4-1
4.3.1.1-1
4.3.1.1-2
4.3.1.2-1
4.3.1.2-2
4.3.3-1
4.3.3-2

หน้า
แผนการดาเนินงานก่อสร้างโครงการ
2-3
งบประมาณและแผนการเงินในการดาเนินงานแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินภายในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครั้งที่ 1
4-27
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินภายในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครั้งที่ 2
4-31
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าใต้ดินภายในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
4-38
ครั้งที่ 1
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าใต้ดินภายในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
4-41
ครั้งที่ 2
การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี N.12A อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
4-51
การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี N.2B อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
4-55

ค

รายงานติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
สารบัญรูป
รูปที่
1.1-1
1.5-1
2-1
2.1-1
4.1.1-1
4.1.1-2
4.1.1-3
4.1.1-4
4.1.1-5
4.1.2-1
4.2.1.1-1
4.3.1.1-1
4.3.1.1-2
4.3.1.2-3
4.3.1.2-4
4.3.2-1
4.3.3-1
4.3.3-2
4.3.3-3
4.3.3-4
4.3.3-5
4.3.3-6
4.3.3-7
4.3.3-8
4.3.3-9
4.3.4-1

เปรียบเทียบการจัดการเฉพาะเขื่อนสิริกิต์และการจัดการร่วมกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และ
เขื่อนแควน้อยบารุงแดน
การก่อสร้างเขื่อนทดน้าพร้อมอาคารประกอบ
แผนที่แสดงพื้นที่โครงการชลประทานเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
แผนที่แสดงพื้นที่โครงการชลประทานเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
งานประชาสัมพันธ์โครงการ
การจัดประชุมชี้แจง เวทีประชาคม หลักสูตรครึ่งวัน
การจัดประชุมชี้แจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน
กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพื้นที่หัว งานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์ พื้นที่
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน
การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
การเก็บตัวอย่างน้าผิวดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
จุดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
การเก็บน้าใต้ดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
การสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร (Bench Mark) ในพื้นที่โครงการ
เขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2560
แผนที่แสดงตาแหน่งที่ตั้งของเขื่อนพร้อมสถานีวัดน้าท่าด้านเหนือและท้ายทดน้าผาจุก
สถานี N.12A และรูปตัดขวางของลาน้าบริเวณบ้านหาดไผ่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด-ต่าสุดในปี 2558-2559 ของสถานี N.12A อ.น้าปาด
จ.อุตรดิตถ์
กราฟแสดงปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ยและสะสม ในปีน้าสูงสุดและต่าสุด และปี 25582559 ของสถานี N.12A อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
กราฟแสดงปริมาณน้าท่ารายวัน ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 ของสถานี N.12A
อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
สถานี N.2B และรูปตัดขวางของลาน้าบริเวณบ้านหม่อนไหม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด-ต่าสุดในปี 2558-2559 ของสถานี N.2B
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ย-สะสมในปี และน้าสูงสุด-ต่าสุดปี 2559 ของสถานี N.2B
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปริมาณน้าท่ารายวัน 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2559 ของสถานี N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
แผนที่แสดงสภาพภูมิป ระเทศและตาแหน่ง บ่อวัดระดับน้าโครงการเขื่อนทดน้าผาจุ ก
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

หน้า
1-2
1-6
2-5
2-5
4-3
4-7
4-10
4-13
4-15
4-17
4-20
4-33
4-34
4-42
4-43
4-45
4-48
4-48
4-49
4-50
4-50
4-52
4-53
4-53
4-54
4-59
ง

รายงานติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิง่ แวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
สารบัญรูป
รูปที่
4.3.4-2
4.3.4-3
4.3.4-4
4.3.4-5
4.3.6-1
4.3.6-2
4.3.7-1
4.3.7-2
4.3.7-3

ปริมาณน้าฝนรายเดือน (มกราคม 2557–มิถุนายน 2560) สถานีวัดน้าฝน N.60 ตาบล
หาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ปริมาณน้าฝนรายเดือน (มิถุนายน 2558-มิถุนายน 2560) สถานีวัดน้าฝน N.60 ตาบล
หาดสองแคว อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ระดับน้าใต้ดินเฉลี่ยรายเดือน (มิถุนายน 2558–มิถุนายน 2560) บริเวณพื้นที่ชลประทาน
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
การติดตามตรวจสอบด้านน้าใต้ดินและคุณภาพน้าใต้ดิน
การสารวจแมลงพาหะนาโรค
จานวนผู้ป่วยโรคติดต่อนาโดยแมลงที่อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง พ.ศ. 25502558
ประชุมพิจารณาแผนการดาเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครั้งที่
1/2560
ประชุมติดความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครั้งที่
2/2560
ประชุมติดความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครั้งที่
3/2560

หน้า
4-60
4-61
4-62
4-63
4-69
4-72
4-75
4-75
4-76

จ

บทที่ 1
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บทที่ 1
ประวัติและความเป็นมาโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
1.1 ความเป็นมา
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้าในลุ่มน้าน่าน เริ่มมาตังแต่ปี พ.ศ. 2510 โดยกรมชลประทานได้
วางแผนพัฒ นาลุ่มน้ าน่ าน ประกอบด้ว ยโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ การก่อสร้างเขื่อนสิ ริกิติ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้าและเพื่อสนับสนุนน้าให้แก่พืนที่
เกษตรกรรม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน้าผาจุก) โครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย
และโครงการชลประทานพิ ษณุโ ลกฝั่ งขวา (เขื่อนนเรศวร) นอกจากนัน ยังมี แผนการก่อสร้างโครงการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กอีกหลายโครงการ ซึ่งจะให้ผลประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค การ
บรรเทาอุทกภัย การคมนาคมทางน้า การผลักดันน้า เค็ม การรักษาระบบนิเวศในแม่น้าน่านและเพื่อการ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยกรมชลประทานได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จ้านวน 2 โครงการ คือ เขื่อนสิ ริกิติ์ จั งหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการชลประทานพิษณุโ ลกฝั่งขวา (เขื่อน
นเรศวร) จังหวัดพิษณุโลก ส่วนโครงการที่เหลือ กรมชลประทานได้ชะลอการด้าเนินการออกไปเนื่องจาก
แหล่งเก็บกักน้าที่มีอยู่ในขณะนัน มีปริมาณน้าต้นทุนเพื่อการชลประทานไม่เพียงพอ
ต่อมากรมชลประทานได้ด้าเนินการก่อสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนแควน้อยบ้ารุง
แดน จังหวัดพิษณุโลก ซึง่ ด้าเนินการแล้วเสร็จเมือ่ ปี พ.ศ. 2542 และ พ.ศ. 2552 ตามล้าดับ ท้าให้สามารถส่ง
น้าให้พืนที่โครงการเจ้าพระยาในฤดูแล้งได้ 580,000 ไร่ ซึ่งเป็นการลดภาระการส่งน้าเพื่อการชลประทานจาก
เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนภูมิพล ที่เป็นแหล่งน้าต้นทุนของโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ กล่าวคือ
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี สามารถส่งน้าช่วยเหลือพืนที่เพาะปลูกของโครงการชลประทาน
เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง เนือที่ประมาณ 330,000 ไร่ มีปริมาณน้าในแม่น้าป่าสักเพิ่มขึนจากเดิมที่
เคยมีปีละ 246.48 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 523.24 ล้านลูก บาศก์เมตร หรือเพิ่มขึน 276.76 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งสามารถลดปริมาณการระบายน้าจากอ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฤดูแล้งเฉลี่ยปีละ 237 ล้านลูกบาศก์
เมตร
เขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก สามารถส่งน้าให้พืนที่ชลประทานในโครงการเจ้าพระยาใน
ฤดูแล้งประมาณ 250,000 ไร่ มีปริมาณน้าในแม่น้าแควน้อยเพิ่มขึนจาก 215.35 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
469.46 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเพิ่มขึน 254.11 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถลดปริมาณการระบายน้าจาก
อ่างเก็บน้าเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งในโครงการเจ้าพระยาได้เฉลี่ยปีละ 269 ล้านลูกบาศก์
เมตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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กรณี มีกำรจัดกำรเฉพำะเขื่อนสิ ริกิต์ ิ

กรณี มีการจัดการน้าเขื่อนสิ ริกิต์ ิ ร่วมกับเขื่อนป่ าสักชลสิ ทธิ์
และเขื่อนแควน้ อย

ล้าน ลบ.ม.

ปริ มาณน้าที่เพิ่ มในฤดูแล้ง

4,500.00

3,965.20

4,000.00
3,500.00
3,000.00

ปริ มาณน้าที่ ระบายจากเขื่อนสิ ริกิต์ ิ

3,459.19

ปริ มาณน้าในฤดูแล้ง

506

2,972.50

2,972.50

2,500.00
2,000.00
1,500.00
1,000.00

215.35
227.80

500.00

246.48
258.90

469.46

523.24

0.00

เขื่อนสิ ริกิต์ ิ

แม่น้ำแควน้อย

แม่น้ำป่ ำสัก

รวม

เขื่อนสิ ริกิต์ ิ

แม่น้ำแควน้อย

แม่น้ำป่ ำสัก

รวม

รูปที่ 1.1-1 เปรียบเทียบการจัดการเฉพาะเขื่อนสิริกิต์และการจัดการร่วมกับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และ
รู ปที่ 3-2 การจัดการนา้ ร่ วมกัเขืนของเขื
่อนสิอรยบ้
ิกิตา์ิ เขืรุง่อแดน
นป่ าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้ อย
่อนแควน้
กรมชลประทาน จึงได้ทบทวนการศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้าน่านในขันการศึกษาความเหมาะสม
(Feasibility Study) โดยเริ่มการศึกษาโครงการเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2546 และด้าเนินการแล้วเสร็จเมื่อ
เดือนพฤศจิกายน 2548 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
- การศึกษาในขันแผนหลัก (Master Plan Study) เพื่อศึกษาแผนพัฒนา ก้าหนดทางออกโครงการ
- การศึกษาในขันการศึกษาความเหมาะสม (Feasibility Study) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากร
น้าและการชลประทานพิจารณา ซึ่งต่อมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้าและการ
ชลประทานได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเร่งเตรียมความพร้อมโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่ จ้านวน 16 โครงการ ในการประชุมครังที่ 1/2551 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 โดย
มติที่ประชุมดังกล่าวได้ผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551
กรมชลประทาน ได้ด้าเนิน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2548 และส่งให้ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในปี พ.ศ. 2549 ซึ่ง
คณะกรรมการผู้ช้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้า
(คชก.) มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบางส่วน กรมชลประทานจึง
ด้าเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2552 และเสนอรายงานดังกล่าว
อีกครังซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 แจ้ งตาม
หนั งสื อคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติ (กกวล.) ที่ ทส 1008/ว 4655 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2552
เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการผู้ เ ชี่ย วชาญการพิ จารณารายงานการวิเคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ด้านโครงการพัฒนาแหล่งน้า โดยกรมชลประทานและคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
2552 ดังนี
1. อนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานด้าเนินการโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
จังหวัดอุตรดิตถ์ แผนการด้าเนินงานโครงการ 9 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2553-2561 กรอบวงเงินของโครงการรวม
ทังสิน 10,500 ล้านบาท ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอส่วนงบประมาณรายจ่ายการด้าเนินงาน
โครงการดั ง กล่ า วให้ ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ป รั บ แผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยประจ้ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 เพื่อด้าเนินการไปพลางก่อนและเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ.2554 ต่อไป ตามความเห็นของส้านักงบประมาณ (หนังสือส้านักงบประมาณ ด่วนมาก ที่ นร 0709/566
ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติด้าเนินการโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์)
2. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันบูรณาการ
ด้าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
การก่อสร้ า งโครงการดังกล่ าว ตามที่คณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ ง ชาติ เมื่อวั นที่ 4 พฤษภาคม 2552
ให้ความเห็นไว้และน้าไปปรับปรุงการด้าเนินการโครงการ ตลอดจนให้มีการด้าเนินการตามกระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพืนที่ ตามความเห็นของส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นของกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทย กระทรวง
อุ ต สาหกรรม ส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แ ละคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าแห่งชาติไปพิจารณาด้าเนินการด้วย
ในส่วนของการด้าเนินการส้ารวจออกแบบรายละเอียด กรมชลประทานว่าจ้างบริษัท ทีม คอนซัลติง
เอนจิ เ นี ย ริ่ ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จ้ ากัด และบริ ษัท แอสดิค อน คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด ด้าเนิ นงานส้ ารวจ
ออกแบบตัวเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวงเงิน 48,970,000 บาท ระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่ม
ด้าเนินการส้ารวจออกแบบตัวเขื่อนทดน้าผาจุกเมื่อเดือนตุลาคม 2550 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน 2551
1.2 สภาพปัญหาและเหตุผลความจ้าเป็นในการด้าเนินโครงการ
จากผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบว่าการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้าในลุ่มน้าน่านจะต้อง
ท้าให้ลุ่มน้าน่านมีน้าอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการผลิตและการอุปโภคบริโภค สนับสนุน
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่ไปกับการบรรเทาอุทกภัยได้อย่างต่อเนื่อง โดยค้านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึนกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาลุ่ มน้าน่าน
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้คัดเลือกโครงการน้าร่องที่ มีล้าดับความเหมาะสมในการพัฒนาสูง คือ โครงการเขื่อน
ทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และจากการจัดการน้าอย่างเป็นระบบจะท้าให้มีปริมาณน้าที่เพิ่มขึนในฤดูแล้ง
506 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเพียงพอที่จะสามารถส่งน้าให้กับพืนที่ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ประสบปัญหา
การขาดแคลนน้า นอกจากนัน ในปัจจุบันการใช้น้าในพืนที่เพาะปลูกของจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องอาศัยโครงการ
สูบน้าด้วยไฟฟ้า ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสูบน้าเป็นจ้านวนมาก จึงมีราษฎรเรียกร้องให้กรมชลประทาน
ด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเร็ว
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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1.3 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.3.1 การบริหารจั ดการน้ าในลุ่มน้าน่านตอนล่างบริเวณ อ้าเภอเมือง อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรอน
อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อ้าเภอพรหมพิราม และอ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลกเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.3.2 สามารถส่งน้าในพืนที่ชลประทานในเขตโครงการประมาณ 481,400 ไร่
1.3.3 ส่งน้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศในแม่น้าน่าน
1.4 วัตถุประสงค์ของการจัดท้ารายงาน
1.4.1 ติดตามการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.2 ติดตามการด้าเนินงานก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1.4.3 เพื่อรายงานผลการติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติ การป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไปส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยจัดท้ารายงานแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมส่งให้ ส้ านักงานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ปีละ 2 ครังเพื่อให้ สผ. ประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ต่างๆ
1.5 ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติด้าเนินการโครงการ 3 พฤศจิกายน 2552 แผนงาน 9 ปี (2553-2561) ซึ่งปัจจุบัน
อยู่ระหว่างด้าเนินการเสนอขอมติ ครม. ใหม่ เพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการจากเดิมเป็น 13 ปี
ตังแต่ พ.ศ. 2553-2565 วงเงินโครงการ 10,500 ล้านบาท มีความก้าวหน้าการด้าเนินการโครงการ ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2560 ดังต่อไปนี
1.5.1 งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุกและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น
สัญญาที่ กจ.8/2554 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ผู้รับจ้าง บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด วงเงิน
สัญญา 1,051,287,738 บาท (ตามสัญญาแก้ไขครังที่ 6) อายุสัญญา 2,084 วัน (11 มิ.ย. 2554 ถึง 22 ก.พ.
2560) ผลงานสะสม 88.19% ช้ากว่าแผน 5.128%
1.5.2 ระบบส่งน้าสายใหญ่ัังงขวาพร้อมอาคารประกอบ
ส่วนที่ 1 สัญญาที่ กจ.18/2556 (กสพ) ลงวันที่ 20 มิ.ย. 56 อายุสัญญา 1,440 วัน (5 ก.ค.2556 ถึง
13 มิ.ย. 2560) วงเงิน 1,982,000,000 บาท ผู้รับจ้างบริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด ผลงานสะสม
1.037% ช้ากว่าแผน 97.251%
1.5.3 งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้าสายใหญ่ัังงซ้ายและอาคารประกอบ
สัญญาเลขที่ กจ.5/2558 (กสพ) ลงวันที่ 27 มี.ค. 58 อายุสัญญา 1,440 วัน (21 เม.ย.58 ถึง 30 มี.ค.
62) วงเงินสัญญา 1,474,700,000 บาท ผู้รับจ้าง บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ้ากัด ผลงานสะสม
5.749% ช้ากว่าแผนงาน 7.988%
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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1.5.4 งานจ้างสถานีสูบน้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้า ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สัญญาเลขที่ กจ. 3/2559 (สพด.) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อายุสัญญา 330 วัน (13 ม.ค.59 ถึง
17 ธ.ค.59) วงเงินสัญญา 58,632,000.00.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กัลยากรเจริญกิจ ผลงาน
สะสม 81.474% ช้ากว่าแผน 18.526%
1.5.5 งานจ้างสถานีสูบน้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้า ต.งิวงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สัญญาเลขที่ กจ. 4/2559 (สพด.) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อายุสัญญา 330 วัน (13 ม.ค.59 ถึง
17 ธ.ค.59) วงเงินสัญญา 58,558,000.00.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กัลยากรเจริญกิจ ผลงาน
สะสม ผลงานสะสม 62.626% ช้ากว่าแผน 15.991%
ปัญหาและอุปสรรค
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด้าเนินการแก้ไขปัญหาในพืนที่บางส่วนของต้าบลผาจุกและต้าบล
งิวงาม ซึ่งอยู่นอกเขตพืนที่ชลประทานเกิดปัญหาการแคลนน้าเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค โดยการ
ก่อสร้ างสถานี สูบ น้าและอุปกรณ์ประกอบ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จ้านวน 2 สถานี และ ต.งิวงาม
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จ้านวน 2 สถานี ปัจจุบันยังขาดระบบส่งน้าเพื่อให้ครอบคลุมพืนที่การเกษตร ซึ่งจะท้าให้
เพิ่มพืนที่ชลประทาน รวมประมาณ 20,700 ไร่ มีการวางแผนงานก่อสร้างดังนี
- ระบบส่งน้าของสถานีสูบน้าผาจุกฝั่งขวาพืนที่ชลประทาน 1,500 ไร่ และ ระบบส่งน้าของสถานี สูบ
น้าผาจุกฝั่งซ้ายพืนที่ชลประทาน 4,000 ไร่ อยู่ระหว่างกรมเห็นชอบผลประกวดราคาและเสนอไปยังส้านัก
งบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาควบคู่ด้วย
- ระบบส่งน้าของสถานีสูบน้างิวงามแห่งที่ 1 พืนที่ชลประทาน 8,000 ไร่ และ ระบบส่งน้าของสถานี
สู บ น้ า งิวงามแห่ ง ที่ 2 พืนที่ ช ลประทาน 7,200 ไร่ อยู่ระหว่างกรมเห็ นชอบผลประกวดราคาและเสนอ
ส้านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาควบคู่ด้วย
 โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) และฝั่งขวา (บึงมาย) ปี 2560-2561
- โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) ในเขตอ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเก็บกัก
น้าเพิ่มขึนประมาณ 2.7 ล้าน ลบ.ม. ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่
วงเงิ น สั ญ ญา 61,137,418.45 บาท ระยะเวลาก่ อสร้ าง 900 วั น หจก.ทองไกรลาศ เสนอราคาต่้า สุ ด
61,137,418.45 บาท ต่้ากว่าราคากลาง 43.31% การออกแบบคันดินรอบบึงเป็นถนนลูกรังผิวจราจร 10 ม.
และขุดลอกคลองเป็นแหล่งเก็บน้าในบึงมีขนาดก้นคลองกว้าง B=100 ม. ความลึกประมาณ 3 ม. อาคาร
จ้านวน 9 แห่ง อยู่ระหว่างกรมเห็นชอบผลประกวดราคาและเสนอส้านักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสม
ราคาควบคู่ด้วย
- โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเก็บกัก
น้าเพิ่มขึนประมาณ 3.9 ล้าน ลบ.ม. ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่
วงเงินสัญญา 169,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน หจก.เล็ กเจริญก่อสร้าง เสนอราคาต่้าสุ ด
169,000,000 บาท ต่้ากว่าราคากลาง 45.55 % การออกแบบคันดินรอบบึงเป็นถนนลูกรังผิวจราจร 10 ม.
และขุดลอกคลองเป็นแหล่งเก็บน้าในบึงมีขนาดก้นคลองกว้าง B=100 ม. ความลึกประมาณ 3 ม. อาคาร
จ้านวน 47 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างส้านักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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 งานเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการระบายน้ า คลองน้ า ริ ด สั ญ ญาเลขที่ สพญ.4/กจ.1/2560 ลงวั น ที่
13 ธ.ค. 59 อายุสัญญา 240 วัน (20 ม.ค.60-16 ก.ย.60) วงเงินสัญญา 5,724,958 บาท ผู้รับจ้าง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เพชรสามัคคี

รูปที่ 1.5-1 การก่อสร้างเขื่อนทดน้าพร้อมอาคารประกอบ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 1.5-1 การก่อสร้างเขื่อนทดน้าพร้อมอาคารประกอบ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 1.5-1 การก่อสร้างเขื่อนทดน้าพร้อมอาคารประกอบ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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บทที่ 2
รำยละเอียดโครงกำร

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งโครงการ
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีที่ตังหัวงานอยู่ที่พิกัด 47 QPV 347517
ระวาง 5044II บริเวณบ้านคลองนาพง หมู่ที่ 7 ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ดังรูปที่ 2.1-1) ตัว
เขื่อนปิดกันล้าน้าน่าน มีระบบคลองส่งน้าชลประทานโดยอาศัยแรงโน้มถ่วงทังฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้า
น่าน ครอบคลุมพืนที่โครงการรวม 811,940 ไร่
2.2 ลักษณะของโครงการ
สภาพทั่วไปของลักษณะโครงการสรุปได้ดังนี
2.2.1 เขื่อนทดน้าและอาคารประกอบ เขื่อนทดน้าผาจุก ตัวอาคารเขื่อนทดน้าเป็นอาคารคอนกรีต
เสริมเหล็ก ควบคุมด้วยบานระบายเหล็กโค้ง จ้านวน 9 บาน กว้าง 12.50 เมตร สูง 8.0 เมตร มีระดับเก็บกัก
ปกติ +68.50 ม.(ร.ท.ก.) ระดับเก็บกักต่้าสุด +68.0 ม.(ร.ท.ก.) ระดับสันอาคาร +72.0 ม.(ร.ท.ก.) ปริมาณน้า
หลากออกแบบในรอบ 100 ปี มีอัตราน้าหลากสูงสุดเท่ากับ 3,977 ลบ.ม./วินาที มีระดับน้าสูงสุดที่ +65.30
ม.(ร.ท.ก.) ปริมาณน้าหลากที่ใช้ตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนในรอบ 1,000 ปี มีอัตราน้าหลากสูงสุดเท่ากับ
5,408 ลบ.ม./วินาที มีระดับน้าเก็บกักสูงสุดที่ +67.10 ม.(ร.ท.ก.) โดยที่ระดับน้าต่้ากว่าระดับตลิ่งที่มีค่าระดับ
ต่้าสุดอยู่ที่ +70.0 ม.(ร.ท.ก.)
ในส่วนของระดับน้าเก็บกักต่้าสุดหน้าเขื่อนทดน้าที่พอเพียงที่จะส่งเข้าประตูระบายปากคลองได้มีค่า
เท่ากับ +68.00 ม.(ร.ท.ก.) เนื่องจากเขื่อนทดน้าอยู่ทางด้านท้ายน้าของเขื่อนสิริกิติ์ และรับน้าจากการระบาย
น้าของเขื่อนสิริกิติ์เป็นหลัก ซึ่งจะมีบางช่วงเวลาที่เขื่อนสิริกิติ์หยุดการระบายน้า ดังนันเขื่อนทดน้าผาจุกจึง
จ้าเป็นจะต้องกักเก็บน้าส้ารองหน้าเขื่อนให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการน้า ของพืนที่ชลประทานในแต่
ละวันทีม่ ีความต้องการสูงสุดประมาณ 4 ล้าน ลบ.ม./วัน ท้าให้ระดับเก็บกักสูงสุดของเขื่อนทดน้าผาจุก มีค่า
เท่ากับ +68.50 ม.(ร.ท.ก.) และจากการส้ารวจระดับตลิ่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้าน่านทางด้านเหนือน้าของ
เขื่อนทดน้าผาจุก มีค่าระดับต่้าสุด +70.00 ม.(ร.ท.ก.) และ +72.00 ม.(ร.ท.ก.) ตามล้าดับ ซึ่งสูงกว่าระดับ
เก็บกักสูงสุดอยู่ 1.50 ม. จึงไม่จ้าเป็นต้องท้าคันป้องกันน้าท่วมทางด้านเหนือน้า
2.2.2 บันไดปลา ที่อาคารเขื่อนทดน้าได้ออกแบบให้มีบันไดปลาชนิด lcehabor แบบมีผนังซึ่งเป็นที่
นิยมกันอย่างกว้างขวาง เพราะสามารถใช้ได้ทังในล้าน้าที่มีปริ มาณน้ามากและปริมาณน้าน้อยถ้าออกแบบให้
ช่วงของ Over Wall มีช่วงความสูงมากก็สามารถใช้กับล้าน้าที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ามากได้
ด้วย
2.2.3 โรงไฟฟ้าพลังน้า ตังอยู่บนฝั่งซ้ายของเขื่อนทดน้าผาจุก มีระดับพืนอาคาร +72.00 ม.(ร.ท.ก.)
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 30 เมตร ยาว 60 เมตร สูง 10 เมตร มีก้าลังผลิตติดตัง 2 X 8,500 กิโลวัตต์
ปริมาณน้าออกแบบ 87 ลบ.ม./วินาที/เครื่อง ความสูงหัวน้าออกแบบ 11.70 เมตร ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปี
ละ 99 ล้านหน่วย
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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2.2.4 ระบบชลประทาน เขื่อนทดน้าผาจุก เป็นอาคารหัวงานที่ท้าหน้าที่ทดน้าในแม่น้าน่านให้เพียง
พอที่จะส่งน้าเข้าคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของโครงการ
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นคลองดาดคอนกรีตมีความจุ 40 ลบ.ม./วินาที ยาว 90 กม. ส่งน้าให้กับ
พืนที่ชลประทานฝั่งซ้าย 205,735 ไร่
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา เป็นคลองดาดคอนกรีตมีความจุ 46 ลบ.ม./วินาที ยาว 103.65 กม. ส่งน้า
ให้กับพืนที่ชลประทานฝั่งขวา 275,700 ไร่
2.2.4.1 อาคาร ปตร.ปากคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ขนาดกว้างก้นคลอง 30 ม. ลึก 5.55 ม.
ลาดด้านข้าง 1:1.5 ความจุคลองชักน้าประมาณ 250 ลบ.ม./วินาที โดยส่งน้าให้กับโรงไฟฟ้าพลังน้าอีก
ประมาณ 200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งแยกออกจากแม่น้าน่านฝั่งซ้ายทางด้านเหนือน้าของเขื่อนทดน้าประมาณ 230
ม. ประกอบด้วย ช่องระบายน้าขนาดกว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 ช่อง มีตอม่อกลางหนา 0.60 ม.ควบคุมบัง คับ
ปริมาณน้าโดยติดตังประตูบานระบายชนิด Vertical Slide Gate ขนาด 4.00 ม. X 4.00 ม. จ้านวน 2 บาน
สามารถระบายน้าได้สูงสุดประมาณ 40 ลบ.ม./วินาที โดยระดับน้าใช้การสูงสุดด้านท้ายน้า ปตร.ปากคลอง
(Full Supply Level) เท่ากับ +67.75 ม.(ร.ท.ก.) ระดับหลังอาคาร +72.00 ม.(ร.ท.ก.) ระดับธรณีบาน
ระบาย +64.55 ม.(ร.ท.ก.) และระดับท้องคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายเท่ากับ +64.25 ม.(ร.ท.ก.)
2.2.4.2 อาคาร ปตร.ปากคลองส่ ง น้ า สายใหญ่ ฝั่ ง ขวา ประกอบด้ ว ย ท่ อ ระบายน้ า ( Box
Culvert) ขนาดกว้าง 4.00 ม. จ้านวน 2 แถว ยาวประมาณ 60 ม. ลอดผ่านหลังคันเขื่ อนทดน้าฝั่งขวา ไป
เชื่อมต่อกับคลองส่งน้าโดยมีอาคาร Transition คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมต่อระหว่างท่อลอดและคลองส่งน้า
ควบคุมบังคับปริมาณน้าโดยติดตังประตูบานระบายชนิด Vertical Slide Gate ขนาด 4 ม. X 4 ม. จ้านวน 2
บาน สามารถระบายน้าได้สูงสุดประมาณ 46 ลบ.ม./วิน าที โดยระดับน้าใช้การสูงสุดด้านท้ายน้า ปตร.ปาก
คลอง (Full Supply Level) เท่ากับ +67.75 ม.(ร.ท.ก.) ระดับหลังอาคาร +72.00 ม.(ร.ท.ก.) ระดับธรณี
บานระบาย +64.05 ม.(ร.ท.ก.) และระดับท้องคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายเท่ากับ +64.05 ม.(ร.ท.ก.)
2.3 แผนการดาเนินงานโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 9 ปี (พ.ศ. 2553-2561) จากหลักเกณฑ์และวิธีการก่อสร้างน้ามาก้าหนด
ระยะเวลาของการด้าเนินงานแต่ละองค์ประกอบของโครงการ 5 ปี แบ่งเป็นงานประเภทต่างๆ ดังนี
2.3.1 งานเตรียมการก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน เป็นการเตรียมสถานที่บริเวณหัวงาน
เขือ่ นทดน้าให้มีความพร้อมส้าหรับการก่อสร้าง
2.3.2 งานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินและค่าทดแทน ใช้ระยะเวลาประมาณ 6 เดือน เป็นงานที่วางแผนไว้ใน
กรณีที่ต้องมีการด้าเนินการที่จ้าเป็นเพิ่มเติม นอกจากพืนที่ที่ได้จัดซือไว้แล้ว
2.3.3 งานขุดช่องลัดเพื่อการผันน้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน
2.3.4 งานก่ อ สร้ า งท้ า นบปิ ด ล้ า น้ า เพื่ อ ท้ า บ่ อ ก่ อ สร้ า ง ใช้ ร ะยะเวลาประมาณ 6 เดื อ น โดยเริ่ ม
ด้าเนินการ เมื่อก่อสร้างคลองผันน้าไปแล้ว 3 เดือน โดยท้าการก่อสร้างท้านบดินปิดกันล้าน้าเดิมและผันน้าไป
ทางคลอง ผันน้า รวมทังเตรียมบ่อก่อสร้างโดยการระบายน้าออกให้หมดเมื่ อก่อสร้างท้านบปิดกันล้าน้าเสร็จ
หมดแล้ว
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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2.3.5 งานก่อสร้างฐานรากและตัวเขื่อนทดน้า โดยงานปรับปรุงฐานรากใช้เวลา 3 เดือน และงาน
โครงสร้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 15 เดือน ส่วนงานป้องกันการกัดเซาะใช้เวลาประมาณ 5 เดือน รวมใช้เวลา
ประมาณ 19 เดือน
2.3.6 งานติดตังบานประตูและอุปกรณ์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 23 เดือน โดยจะเริ่มมีการจัดซือสั่งผลิต
ที่โรงงานในปลายปีที่ 1 และจัดการขนส่งมาที่บริเวณก่อสร้างภายในปีที่ 3 การติดตังจะใช้เวลาประมาณ 5
เดือน
2.3.7 งานรือถอนท้านบบ่อก่อสร้าง และก่อสร้างท้านบปิดคลองผันน้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 7 เดือน
โดยจะเริ่มทางเชื่อมอาคารประตูระบายน้าปากคลองส่งน้าชลประทานฝั่งซ้าย หลังจากได้รือถอนท้านบให้
ระบายน้าผ่านเขื่อนทดน้าได้แล้ว
2.3.8 งานระบบสายส่งไฟฟ้า ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี โดยด้าเนินการในปีแรกของแผนงานก่อสร้าง
2.3.9 งานก่อสร้างระบบชลประทาน ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 ปี หลังจากนันจะเริ่มท้าการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังน้า รวมทังติดตังเครื่องจักรกลไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบจะต้องใช้เวลาประมาณ 16 เดือน
ในระหว่างนีจะก่อสร้างคลองชักน้าควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน งานรือถอนท้านบ
ปิดคลองผันน้าใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน รวมระยะเวลาก่อสร้างเขื่อนทดน้าทังสิน 4 ปี
ตารางที่ 2-1 แผนการด้าเนินงานก่อสร้างโครงการ
แผนการดาเนินงาน

งาน

ระยะเวลา (ปี)

งานก่อ สร้ างเขื่อ นทดน้ า พร้ อ มอาคาร
ประกอบ
งานก่อสร้างระบบส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
พร้อมอาคารประกอบ
งานก่อสร้างระบบส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย
พร้อมอาคารประกอบ
งานป้ อ งกั น แก้ ไ ข ลดผลกระทบ
สิ่ ง แวดล้ อ มและติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

9

ปีงบประมาณ
53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

2556-2560
5 ก.ค.2556-13 มิ.ย. 2560
21 เม.ย.2556-3 มี.ค. 2560
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2555-2563

2.4 ความก้าวหน้าของการดาเนินโครงการ
2.4.1 กรมชลประทาน ได้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลงานสะสม
จนถึงเดือนสิงหาคม 2560 ได้ 88.19 %
2.4.2 ขอทราบรายละเอียดค้าขอตังงบประมาณตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
3 เดือน ของทุกปีงบประมาณ ตังแต่ พ.ศ. 2554 ถึง 2560
2.4.3 ประชุ มคณะท้างานด้ านการประชาสั มพันธ์และการมีส่ ว นร่ว ม โครงการเขื่ อนทดน้าผาจุ ก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ครังที่ 1/2556 เพื่อรับทราบผลการด้าเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาแผนและงบประมาณ
การด้าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ฯ ปีงบประมาณ 2557 และปรับปรุงค้าสั่งแต่งตังคณะท้างานด้านการ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจของส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ สืบเนื่อง
จาก กรมชลประทานได้มีค้าสั่ง 352/2556 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงานและก้าหนดขอบเขตความ
รับผิดชอบของส้านักงานก่อสร้าง 1-14 ส้านักพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารที่
ท้าการฝ่ายวิชาการ กรมชลประทานสามเสน เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556
2.4.4 การก่อสร้างแนวคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวาโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอปรับ
แผนงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กรมศิลปากรได้ด้าเนินงานโครงการขุดค้นเพื่อศึกษาและเก็บข้อมูล
ทางโบราณคดีเมืองทุ่งยังโดยใช้งบประมาณ 900,000 บาท เพื่อน้าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาด้าเนินงานการ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
2.4.5 การจั ดการประชุมติดตามด้าเนินการก่อสร้างโครงการ และติดตามการด้าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIMP) โครงการเขื่อน
ทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการด้าเนินการมาทุกปีงบประมาณ ตังแต่ พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีการด้าเนินงานไปแล้วดังนี
- ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม EIMP ครังที่ 1/2560 เพื่อติดตามการด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก และพิจารณา
งบประมาณ ภายใต้แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 2 ธันวาคม 2559
- ประชุมติดตามความก้าวหน้า การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครังที่ 2/2560 ติดตามการด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อน
ทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560
- ประชุมติดตามความก้าวหน้า การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครังที่ 3/2560 ติดตามการด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อน
ทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
- ประชุมติดตามสรุป ผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่ งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ครังที่ 4/2560 ติดตามการด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้า
ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ จะด้าเนินการในเดือนกันยายน 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 2-1 แผนที่แสดงพืนที่โครงการชลประทานเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

2-5

บทที่ 3
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การพัฒ นาโครงการพัฒ นาชลประทานอุตรดิตถ์ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบทังทางบวกและทางลบ
สรุปได้ดังนี
3.1 ผลกระทบด้านบวกและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
3.1.1 การเกษตรกรรมและการชลประทาน พืนที่การเกษตรชลประทานเพิ่มขึนประมาณ 304,031 ไร่
จากเดิมที่เป็ น พืนที่เกษตรน้ าฝน สภาพการใช้ที่ดินมีความเหมาะสมกับศักยภาพของดินทางการเกษตร
นอกจากนียังสามารถลดค่าใช้จ่ายในด้านการสูบน้าด้วยไฟฟ้า
3.1.2 การใช้น้ า สามารถควบคุมปริมาณการใช้น้าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพทังในฤดูฝนและฤดูแล้ ง
รวมทังสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าและมีน้าเพียงพอส้ าหรับกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การอุปโภค
บริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และรักษาระบบนิเ วศในแม่น้าน่านได้อีกอย่างน้อย 20 ปี
ข้างหน้า และท้าให้การบริหารจัดการการใช้น้ามีประสิทธิภาพมากขึน เนื่องจากมีการจัดตังองค์กรบริหารการ
ใช้น้า
3.1.3 เศรษฐกิจและสังคม เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึนและมีรายได้ที่แน่นอนมากขึน เกิดการจ้างงานใน
พืนที่มากขึน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในท้องถิ่น ลดการอพยพแรงงานเข้าไปในเมือง และเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิน
มากขึน
3.1.4 ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศวิทยาทางน้า มีความอุดมสมบูรณ์ ของสัตว์น้าในธรรมชาติและ
จากการเพาะเลียงเพิ่มขึน เนื่องจากจะมีน้าในแหล่งน้าตลอดปี
3.1.5 ทรั พ ยากรสั ต ว์ป่ า โครงการท้ า ให้ มีน้ า ในแหล่ งน้ า และเกิ ดความอุด มสมบูร ณ์ ของแหล่ ง น้ า
ธรรมชาติเพิ่มขึน ท้าให้สัตว์มีแหล่งอาศัย แหล่งอาหาร และแหล่งเพาะพันธุ์ที่อุดมสมบูรณ์
3.1.6 การคมนาคมขนส่ง การก่อสร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางในการบ้ารุงรักษาคลองชลประทานจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ท้าให้การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา และ
ค่าใช้จ่ายได้ และยังสามารถเข้าถึงที่ตังแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวกยิ่งขึน
3.1.7 น้าใต้ดิน พืนที่ชลประทานอาจมีน้าใต้ดินเพิ่มขึน และน้าใต้ดินบริเวณที่มีเหล็ก และแมงกานีส
ปนเปื้อนสูง คาดว่าความเข้มข้นจะลดลงได้บ้างเนื่องจากมีปริมาณน้าใต้ดินที่เพิ่มขึนซึ่งช่วยให้ความเข้มข้นเจือ
จาง
3.1.8 ด้านสาธารณสุข ประชาชนในพืนที่โครงการจะมีสุขภาพอนามัยดีขึน จากการมีสภาพเศรษฐกิจ
ของครัวเรือนที่ดีขึน
3.1.9 ด้านการท่องเที่ยว ท้าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึนที่บริเวณหัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก และ
จะมีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพืนที่ได้สะดวกขึนในพืนที่ชลประทาน
3.1.10 การบรรเทาน้ าท่วม สภาพน้าท่ว มในพืนที่ ช ลประทานจะลดลงเนื่องจากมีคลองระบายน้า
เพิ่มขึน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.2 ผลกระทบด้านลบ
3.2.1 ด้านการชดเชยทรัพย์สิน สูญเสียพืนที่เกษตรกรรมและพืนที่สาธารณประโยชน์รวม 15,255 ไร่
เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้าชลประทาน ซึ่งต้องมีมาตรการชดเชยค่าความเสียหายของทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม
และโปร่งใส
3.2.2 การคมนาคมขนส่ง ระยะก่อสร้างจะมีการขนส่งวัสดุก่อสร้างซึ่งอาจเกิดฝุ่นละออง การจราจร
หนาแน่น เสียงดัง และอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงพืนที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างคลองชลประทานบริเวณ
จุดตัดถนน ทางรถไฟ และชุมชน อาจท้าให้การคมนาคมไม่สะดวก และปลอดภัย
3.2.3 คุณภาพน้าผิวดิน ในระยะก่อสร้างน้าในแม่น้าบริเวณก่อสร้างอาคารอาจมีความขุ่นเพิ่มขึนใน
บริเวณหัวงานเขื่อนและพืนที่ชลประทาน และอาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรในแม่น้าหากมี
การใช้สารเคมีที่ไม่เหมาะสมและถูกต้องตามหลั กวิช าการ และถ้ามีการขยายตัว ด้านการเกษตร ปศุสัตว์
อุสาหกรรม อาจมีน้าทิงปนเปื้อนลงสู่แม่น้าน่านเพิ่มมากขึน
3.2.4 ทรัพยากรประมง และนิเวศวิทยาทางน้า ผลกระทบต่อคุณภาพน้าและการไหลของน้าในระยะ
ก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลถึงระบบนิเวศน้าในบริเวณหัวงานเขื่อนและพืนที่ชลประทานด้วย
3.2.5 ด้านทรัพยากรป่าไม้ มีการเปลี่ยนแปลงจากนิเวศบกเป็นนิเวศน้าซึ่งมีผลกระทบทางด้านปริมาณ
เท่านัน ส่วนจ้านวนชนิดยังคงเดิม ปริมาณน้าที่เก็บกักในอ่างฯ จะท้าให้ต้นไม้ที่ยังคงเหลือกระจายอยู่ในที่
ดอนและนาข้าวในที่ดอนถูกตัดลง
3.2.6 ด้านสัตว์ป่า ผลกระทบต่อสัตว์ป่าในพืนที่โครงการซึ่งพบนกเป็นส่วนใหญ่นันมีผลกระทบที่มี
ความรุนแรงน้อย และเกิดขึนเฉพาะบริเวณที่มีกิจกรรมก่อสร้างหรือปรับปรุงพืนที่เท่านัน
3.2.7 การบริหารการใช้น้า หากการจัดสรรการใช้น้าไม่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้จะเกิด
ผลกระทบต่อการใช้น้าของกิจกรรมต่าง ๆ ได้ และอาจเกิดปัญหาความขั ดแย้งในชุมชนเรื่องการแย่งน้าใช้
นอกจากนีหากไม่มีการจัดการน้าทิงที่มีประสิทธิภาพเพียงพออาจเกิดปัญหามลพิษทางน้าจากน้าทิง
3.3 แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการ
ด้าเนินการโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดท้ารายงานแผนปฏิบัตการฯ ซึ่งประกอบไป
ด้วยแผนต่างๆ รวมทังสิน 18 แผน ได้แก่ แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ้านวน 7 แผน และแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจ้านวน 11 แผน โดยใช้งบประมาณในระยะเวลาด้าเนินการตามแผน
ครอบคลุมทังระยะก่อสร้างโครงการและระยะด้าเนินการโครงการ ดังสรุปในตารางที่ 3.3-1
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บทที่ 4
ควำมก้ำวหน้ำกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร
ลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมและติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560

บทที่ 4
ความก้าวหน้าการดาเนินการตามแผนปฏิบัตกิ ารลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อน
ทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ้านวนทังสิ น 14 แผนงาน งบประมาณในการ
ด้าเนินงาน 16.38 ล้านบาท แต่ได้รับนุมัติงบบประมาณ 10 ล้านบาท ดังนันกรมชลประทานจึงได้พิจารณา
แผนการด้าเนินงานให้มีความสอดคล้องกับ กิจกรรมก่อสร้างโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึนจริง
และได้มีการปรับแผนงานและงบประมาณให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีฯ ดังนันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีแผนการด้าเนินงานทังสิน 10 แผนงาน ดังนี
ตารางที่ 4-1 แผนปฏิบั ติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนงานปฏิบัติงาน

หน่วยงานรับผิดชอบ

1. แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
1.1 แผนประชาสัมพันธ์โครงการ
ส้านักงานก่อสร้างโครงกาชลประทานขนาด
ใหญ่ที่ 4 กรมชลประทาน
1.2 แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณ ส้านักงานก่อสร้างโครงกาชลประทานขนาด
พืนที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทศั น์พืนที่
ใหญ่ที่ 4 กรมชลประทาน
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตดั ผ่านชุมชน
2. แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ
2.1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมี
กองส่งเสริมโครงการพระราชด้าริ การจัดการ
โครงการ
พืนที่และวิศวกรรมเกษตร
ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
3. แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดิน ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
และน้าใต้ดิน
3.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2
3.3 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้าผิว ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
ดิน
กรมชลประทาน
3.4 แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้าใต้ดินและ
ส้านักส้ารวจวิศวกรรมและธรณีวทิ ยา
คุณภาพน้าใต้ดิน
กรมชลประทาน
3.5 แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้า กองวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด
และทรัพยากรประมง
กรมประมง
3.6 แผนการติดตามเฝ้าระวังโรคติดต่อน้าโดยยุง
ส้านักโรคติดต่อน้าโดยแมลง กรมควบคุมโรค
3.7 แผนการติดตามการปฏิบัตติ ามการป้องกันแก้ไข ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวม
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งบประมาณ (ล้านบาท)

ตามแผน

โอนจริง

1.0

0.8

1.92

4.414

0.5
10.5
2.1531
0.4

0.4

0.4
0.07

0.3
0.3252

0.4

0.2

0.1

0.3

0.12
0.35

0.12
0.35

10.00

9.8632
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4.1 แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง
4.1.1 แผนการประชาสัมพันธ์โครงการ
หลักการและเหตุผล
ส้ านั กงานก่อ สร้ างชลประทานขนาดใหญ่ ที่ 4 กรมชลประทาน ซึ่ งเป็น หน่ว ยงานที่รั บผิ ดชอบการ
ด้าเนินการก่อสร้างโครงการเขื่ อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีเป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการน้าในลุ่มน้า
น่าน ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารเขื่อนทดน้า คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เตรียมการก่อสร้ าง
คลองส่งน้าสายซอยและสายแยกซอย อีกทังเตรียมระบบการระบายน้าในพืนที่ รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้า
ธรรมชาติในพืนที่ให้เป็นพืนที่แก้มลิง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้าร่วมกันอย่างยั่งยืน จ้าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูล แสวงหาความเข้าใจร่วมกันระหว่างประชาชนในพืนที่กับภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทังการที่ต้องด้าเนินการให้มีความเกี่ยวเนื่องกันในหลายต้าบล ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมท้า และเตรียมความพร้อมในพืนที่ระบบชลประทาน ดังนัน การประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการ
สร้างความเข้าใจ สร้างทัศนคติที่ดี ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น และราษฎรที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบถึงแนว
ทางการด้าเนินการ รวมถึงเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตลอดจนประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา
โครงการ เพื่ อ รั บ ทราบและประเมิ น สถานการณ์ ติ ด ตามรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของกลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อน้ามาปรับปรุงการด้าเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับความต้อ งการ
ตลอดจนลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึนให้ได้มากที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายเงินชดเชยการ
พัฒนาพืนที่ท้าการเกษตรและการส่งน้าชลประทานให้เกิ ดความรู้ความเข้าใจอันจะน้ามาซึ่ง ทัศนคติที่ดีและ
ความร่วมมือต่อโครงการ
2. เพื่อชีแจงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับโครงการให้แก่กลุ่มเป้าหมายและรับฟังความคิดเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะต่างๆ
3. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรมชลประทานกับราษฎรในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการอื่นๆ ที่จะใช้เป็นต้นแบบได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
พื้นที่ดาเนินการ ในพืนที่โครงการ
งบประมาณ
800,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
กิจกรรมการด้าเนินงานประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี
1. สื่อประชาสัมพันธ์
- จัดท้าปฏิทินปี 2561
จ้านวน
2. สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
- จัดท้าข่าวหนังสือพิมพ์เผยแพร่โครงการ
จ้านวน
(ครังละครึ่งหน้า จ้านวน 10 เดือน เดือนละ 5 ครัง)
- จัดท้าสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน
จ้านวน
เผยแพร่ข้อมูลโครงการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
3. สื่อกิจกรรม
- จัดท้าสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ ปี 2561
จ้านวน

2,000 แผ่น
20

ครัง

10

ครัง

500 เล่ม

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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- จัดท้าเต้นท์สนาม ขนาด 3x 3 ตร.ม.
- จัดท้าร่มสนาม ขนาด 60 นิว
4. การประชุมชีแจง
- ประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรครึ่งวัน
จ้านวนผู้เข้าประชุม 30 คน
จ้านวนผู้เข้าประชุม 60 คน

จ้านวน
จ้านวน

6
14

หลัง
ชุด

จ้านวน
จ้านวน

12
5

ครัง
ครัง

5
3

ครัง
ครัง

3

ครัง

- ประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน
จ้านวนผู้เข้าประชุม 60 คน
จ้านวน
จ้านวนผู้เข้าประชุม 100 คน
จ้านวน
- การศึกษา/ดูงาน
จ้านวนผู้เข้าร่วม 40 คน
จ้านวน

ผลการดาเนินงาน
1. สื่อประชาสัมพันธ์
- จัดท้าปฏิทินปี 2561 (ด้าเนินการแล้ว)
จ้านวน
2,000 แผ่น
2. สื่อสิ่งพิมพ์และโฆษณา
- จัดท้าข่าวหนังสือพิมพ์เผยแพร่โครงการ
จ้านวน
14 ครัง
(เริ่มด้าเนินการตีพิมพ์ฉบับแรก วันที่ 1 มกราคม–16 มิถุนายน 2560)
- จัดท้าสื่อวิทยุกระจายเสียงวิทยุชุมชน
จ้านวน
6 ครัง
(เริ่มด้าเนินการเดือน มกราคม–มิถุนายน 2560 )
3. สื่อกิจกรรม
- จัดท้าสมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ ปี 2561
จ้านวน
500 เล่ม
- จัดท้าเต้นท์สนาม ขนาด 3x 3 ตร.ม.
จ้านวน
6 หลัง
- จัดท้าร่มสนาม ขนาด 60 นิว
จ้านวน
14 ชุด

สมุดบันทึกประชาสัมพันธ์ ปี 2561
เต้นท์สนาม ขนาด 3x 3 ตร.ม.
รูปที่ 4.1.1-1 การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ปฏิทิน ปี พ.ศ. 2561 จ้านวน 2,000 แผ่น

ร่มสนาม ขนาด 60 นิว

หนังสือพิมพ์ทันข่าว จ้านวนเดือนละ 2 ฉบับ
(ปัจจุบันมีการเผยแพร่ทังสิน 14 ฉบับ ครังล่าสุดวันที่ 16 มิถุนายน 2560)

รูปที่ 4.1.1-1 การจัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4. การประชุมชีแจงเวทีประชาคม
4.1 ประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรครึ่งวัน
4.1.1 จ้านวนผู้เข้าประชุม 30 คน จ้านวน 12 ครัง ด้าเนินการแล้วทังหมด 7 ครัง
ครังที่ 1 : เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลพระเสด็จ อ้า เภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ประชุมเห็นด้วยกับแนวทางการก่อสร้างคลองซอย คลองระบายน้าในพืนที่และยังได้เสนอ
แนวทางการเพิ่มพืนที่รับน้าในพืนที่ชายขอบด้านฝั่งขวาของคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ซึ่งจะได้ประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามขันตอนต่อไป
ครังที่ 2 : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเขาแก้ว ต้าบลงิวงาม อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ได้มี
การจัดประชุมชีแจง ประชาคมราษฎรเกี่ยวกับการจัดหาที่ดิน เพื่อการก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
ในขันตอนการตรวจสอบทรัพย์สิน เขตต้าบลงิวงาม อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีราษฎรต้าบลงิวงามเข้าร่วม
ประชุมด้วย ในที่ประชุมราษฎรต้าบลงิวงามมีความเข้าใจเกี่ยวกับขันตอนการตรวจสอบทรัพย์สิน พร้อมลง
พืนที่ตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับเจ้าหน้าที่จัดหาที่ดิน
ครังที่ 3 : เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นส้าโรง ต้าบล
หาดสองแคว อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทาน ได้มีการจัดประชุม
ชีแจงการก่อสร้างคลองซอย คลองแยกซอยของคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายในพืนที่ต้าบลหาดสองแคว เพื่อรับรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความเข้าใจร่วมกั นให้กับทางผู้น้าท้องที่ ท้องถิ่น และราษฎรต้าบลหาดสองแควได้รับ
ประโยชน์จากการใช้น้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน
ครังที่ 4 : เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลท่าสัก อ้า เภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทาน ได้มีการจัดประชุมชีแจงการก่อสร้าง
คลองซอย คลองแยกซอย ของคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายในพืนที่ต้าบลท่าสัก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล สร้างความ
เข้าใจร่วมกันให้กับทางผู้น้าท้องถิ่นและราษฎรต้าบลท่าสัก
ครังที่ 5 : เมื่อวัน ที่ 27 เมษายน 2560 ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคม เพื่อขอมติการใช้พืนที่
สาธารณประโยชน์ น.ส.ล. (หนองปืนแตก แปลง ก) ราษฎรต้าบลผาจุก ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2
ต้ า บลผาจุ ก อ้ า เภอเมื อ งอุ ต รดิ ต ถ์ มติ ที่ ป ระชุ ม ราษฎรหมู่ ที่ 2 ยิ น ยอมให้ ก รมชลประทานใช้ พื นที่
สาธารณประโยชน์ น.ส.ล. (หนองปืนแตก แปลง ก) เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา
ครังที่ 6 : เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคมโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก พร้อมด้วยคณะท้างาน
เตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานและราษฎรต้าบลไผ่ล้อมเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ
ก่อสร้างคลองซอย คลองแยกซอย คลองระบาย ในพืนที่ต้าบลไผ่ล้อม
ครังที่ 7 : เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลวังแดง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคม เพื่อเตรียมความพร้อมในการก่อสร้างคลองซอย
คลองแยกซอย คลองระบาย ในพืนที่ต้าบลวังแดง พร้อมทังชีแจงประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับด้วย
4.1.2 จ้านวนผู้เข้าประชุม 60 คน จ้านวน 5 ครัง ด้าเนินการแล้วทังหมด 5 ครัง
ครังที่ 1 : เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านหม้อ
อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิ ตถ์ ได้มีการประชุมคณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานโครงการระดับ
ต้าบลและตัวแทนชุมชน เครือข่ายชุมชนคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.50-75 ประกอบด้วย ต.บ้านหม้อ ต.ใน
เมือง ต.บ้านโคน ต.นาอิน ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ และ ต.ศรีภิรมย์ ต.ตลุกเทียม ต.ดงปะค้า อ.พรหม
พิราม จ.พิษณุโลก มติที่ประชุมดังนี
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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1. ที่ป ระชุมเห็ นด้ว ยในการก่อสร้างคลองส่ งน้าสายใหญ่ฝั่ งซ้าย กม.50-75 ส่ ว น
ประเด็นที่เคยมีข้อเสนอจากพื นที่ ขอให้ก่อสร้างถึง กม.73 คณะท้างานฯ ต้าบลดงปะค้า เจ้าของพืนที่ขอ
กลับไปท้าความเข้าใจกับราษฎรและจะแจ้งความเห็นให้ทราบอีกครัง
2. ประเด็นคลองซอย คลองแยกซอย ในพืนที่ชลประทานคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย
กม.50-75 แต่ละต้าบลได้ประสานขอรับข้อมูล แผนที่คลองซอยและคลองแยกซอย เพื่อกลับไปชีแจงสร้างความ
เข้าใจกับราษฎรในพืนที่และรวบรวมข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน เพื่อจัดประชุมระดับต้าบลต่อไป
3. ประเด็นเรื่องพืนที่ชายขอบซึ่งเป็นพืนที่สูง ไม่สามารถรับการส่งน้าด้วยระบบแรง
โน้มถ่วงได้ ที่ประชุมเสนอให้มีการพัฒนาระบบส่งน้าด้วยการสูบน้าไปสู่แหล่งน้าธรรมชาติและปล่อยลงสู่พืนที่
เกษตรกรรม เพื่ออาศัยน้าจากคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายเป็นน้าต้นทุนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า ซึ่งก้าหนด
ทุกต้าบลกลับไปจัดท้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน เพื่อร่วมประชุมเครือข่ายชุมชนพืนที่ชายขอบโครงการ
เขื่อนทดน้าผาจุกต่อไป
4. ประเด็นการระบายน้า ซึ่งพืนที่ทังหมดรับน้ามาตังแต่ต้าบลวังแดง แต่ไม่สามารถ
ระบายลงแม่น้าน่านได้ จึงมีความเห็นจัดตังศูนย์ประสานข้อมูลและแผนที่น้าของชุมชน เครือข่ายและขยาย
พืนที่ไปถึงการระบายน้าลงแม่น้าแควน้อย ซึง่ ในเขตอ้าเภอพิชัย ต้าบลบ้านหม้อท้าหน้าที่ประสานงาน และเขต
อ้าเภอพรหมพิราม ต้าบลศรีภิรมย์ ท้าหน้าที่ประสานงาน โดยให้เครือข่ายด้าเนินแผนที่การระบายน้าเบืองต้น
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อก้าหนดวันประชุมร่วมกันและน้าเข้าที่ประชุมก้าหนดแนวทางการท้างานใน
ขันตอนต่อไป
ครังที่ 2 : เมื่อวันนนที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดประชุมระหว่างคณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานและชุดเตรียมความ
พร้อมพืนที่ชลประทานของโครงการ การประชุมครังนีเป็นการพิจารณาการก่อสร้างคลองซอย คลองแยกซอย
ในเขตพืนที่ต้าบลวังแดง ซึ่งคลองส่งน้าสายซอยดังกล่าวจะรับน้าจากคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายของโครงการ
ในที่ประชุมได้ก้าหนดแนวทางการท้างานของคณะท้างานเตรียมความพร้อมในพืนที่เขตต้าบลวังแดง พร้อมทัง
แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในพืนที่
ครังที่ 3 : เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านแก่ง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดประชุมเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานการก่อสร้างคลองซอย
คลองแยกซอยและคลองระบาย ของคลองส่ ง น้ า สายใหญ่ ฝั่ ง ซ้ า ยในพื นที่ ต้ า บลบ้ า นแก่ ง เพื่ อ การรั บ รู้
แลกเปลี่ยนข้อมูลและสร้างความเข้าใจร่วมกันให้กับราษฎรในพืนที่ต้าบลบ้านแก่ง
ครังที่ 4 : วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลนายาง หมู่ที่ 3 อ้าเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ประชุมชีแจงเวทีประชาคมการเตรียมความพร้ อมพืนที่ชลประทาน ในการก่อสร้างคลอง
ซอย คลองแยกซอย คลองระบาย ในพืนที่ต้าบลนายาง เพื่อให้ ผู้ น้าท้องที่ท้องถิ่นและราษฎรให้ เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ รูปแบบของโครงการฯ และจะยึดถึงผลประโยชน์ของราษฎรเป็นหลักส้าคัญ
ครังที่ 5 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลนาอิน อ้าเภอ
พิชัย ได้มีการจัดประชุมชีแจงเวทีประชาคมโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยคณะท้างาน
เตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานและราษฎรเข้าร่วมประชุมเพื่ อสร้างความใจร่วมกัน ในการก่อสร้างคลอง
ซอย คลองแยกซอย คลองระบาย ในเขตพืนที่ต้าบลนาอิน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลงิวงาม อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลพระเสด็จ อ้าเภอลับแล

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลหาดสองแคว อ้าเภอตรอน

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลท่าสัก อ้าเภอพิชัย

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอลับแล

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลนายาง อ้าเภอพิชัย

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลนาอิน อ้าเภอพิชัย

รูปที่ 4.1.1-2 การจัดประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรครึ่งวัน
4.2 ประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน
4.2.1 จ้านวนผู้เข้าประชุม 60 คน จ้านวน 5 ครัง ด้าเนินการแล้วทังหมด 3 ครัง
ครังที่ 1 : เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้าน
เกาะ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีตัวแทนกกรมชลประทาน ตัวแทนมณฑลทหารบกที่ 35 ผู้น้าท้องถิ่นและ
ราษฎรต้าบลบ้านเกาะ เข้าร่วมประชุมชีแจงเวทีประชาคมการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ในส่วนพืนที่
ต้าบลบ้ านเกาะ เพื่อก้าหนดแนวทางการท้างานแลกเปลี่ ยนข้อมูล เพื่อให้ การท้างานมีประสิ ทธิภ าพและ
ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต่อไป
ครังที่ 2 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยมีตัวแทนกรมชลประทาน ตัวแทนผู้
ประสานงานภาคประชาชน ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคมการก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา คลองส่ง
น้าสายซอย พร้อมแสดงความคิดเห็นและผลประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับ และผลกระทบของโครงการร่ วมกับ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ราษฎรต้าบลวังกะพี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ทังนีได้ลงพืนที่ตรวจสอบ
แนวคลองส่งน้าสายซอยของคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ในเขตพืนที่หมู่ที่ 4 ต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ครังที่ 3 : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ วัดแหลมคูณ ต้าบลหาดสองแคว
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคมโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก โดยมี ราษฎรต้าบล
หาดสองแคว พร้อมด้วยคณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทาน เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม
ในเขตพืนที่ชลประทานในการก่อสร้ างคลองซอย คลองแยกซอย คลองระบาย ในพืนที่ต้าบลหาดสองแคว
เพื่อให้ผู้น้าท้องถิ่นและราษฎรเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ตลอดจนรูปแบบของโครงการฯ
4.2.2 จ้านวนผู้เข้าประชุม 100 คน จ้านวน 3 ครัง ด้าเนินการแล้วทังหมด 3 ครัง
ครังที่ 1 : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลด่านแม่ค้ามัน
อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานต้าบลไผ่ล้อม ต้าบลพระเสด็จ
ต้าบลด่านแม่ค้ามันและต้าบลข่อยสูง อ้าเภอลับแล เข้าร่วมประชุมในประเด็ นการพัฒนาพืนที่แก้มลิงบึงมาย
และการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้าคลองพระสวัสดิ์ ซึ่งกรมชลประทานโดยส้านักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 4 ได้ตังงบประมาณด้าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ในที่ประชุมได้ชีแจงให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ รูปแบบ รวมทังผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ครังที่ 2 : วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดบุ่งวังงิ ว ต้าบลป่าเซ่า อ้าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ คณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานต้าบลคุ้งตะเภา ต้าบลป่าเซ่าและต้าบลหาดกรวด ได้
จัดประชุมในประเด็นการก่อสร้างคลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย คลองซอย สาย 1R-LMC, 2R-LMC, 3R-LMC
พร้อมด้วยการพัฒนาแก้มลิงบึงทุ่งกะโล่ การพัฒนาคลองจระเข้ ที่ประชุมได้ชีแจงให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์
รูปแบบโครงการฯรวมทังผลประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับ
ครังที่ 3 : เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านดารา อ้าเภอพิชัย
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดประชุมชีแจงเวทีประชาคม คณะท้างานเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานเข้าร่วม
ประชุมรับฟังการก่อสร้างแนวคลองซอย คลองแยกซอย คลองระบาย ในพืนที่ต้าบลบ้านดารา
4.3 การศึกษา/ดูงาน ผู้เข้าร่วม 40 คน จ้านวน 3 ครัง ด้าเนินการแล้วทังหมด 3 ครัง
ครังที่ 1 : เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 โครงการ
ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน พร้อมด้วยผู้น้าท้องถิ่นและราษฎรต้าบลน้าริด เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ครังที่ 2 : วันที่ 24 มีนาคม 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 และเจ้าหน้าที่
พร้อมด้วยผู้น้าท้องถิ่น และราษฎร ต้าบลไผ่ล้อม จ้านวน 45 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้าและ
บ้ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้ราษฎร
ต้าบลไผ่ ล้ อม ได้รั บ รู้ จ ากหน่ ว ยงานที่มีความพร้อมสมควรเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการด้าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
ครังที่ 3 : วันที่ 28 เมษายน 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้จัดโครงการ
ศึกษาดูงานและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้น้าท้องถิ่น ราษฎรที่อยู่ในเขตพืนที่คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายเข้าศึกษาดู
งาน ณ โครงการเกษตรอิ น ทรี ย์ ส นามบิ น สุ โ ขทั ย ต้ า บลคลองกระจง อ้ า เภอสวรรคโลก จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย
จุดประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้น้าท้องที่ท้องถิ่นและราษฎรได้รับรู้ข้อมูลจากหน่วยงานที่มีความพร้อมสมควร
เป็นแบบอย่างที่ดี และมีการด้าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลบ้านเกาะ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลหาดสองแคว อ้าเภอตรอน

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลด่านแม่คา้ มัน อ้าเภอลับแล

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลป่าเซ่า อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์

เวทีประชาคมพืนที่ต้าบลบ้านดารา อ้าเภอพิชัย

การศึกษาดูงานของราษฎรต้าบลน้าริด อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ณ โครงการส่งน้าและบ้ารุงรักษาเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก

รูปที่ 4.1.1-3 การจัดประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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การศึกษาดูงานของราษฎรต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอลับแล

การศึกษาดูงานของราษฎรที่อยู่ในเขตพืนที่คลองส่งน้าสาย
ใหญ่ฝั่งซ้าย

รูปที่ 4.1.1-3 การจัดประชุมชีแจง เวทีประชาคม หลักสูตรเต็มวัน
4.4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
4.4.1 กิจกรรมบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์
ครังที่ 1 : วันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ
โรงเรียนบ้านช้าสอง หมู่ที่ 6 ต้าบลท่าสัก อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน แจกสื่อ
มอบความรู้ต่างๆ อาทิ แผ่นโปสเตอร์แผนที่แนวคลองฝั่งซ้ายและแนวคลองฝั่งขวา เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาของ
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก และผลประโยชน์ที่จะเกิดขึนใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดพิษณุโลก ประชาชนส่วนใหญ่ให้เสียงตอบรับที่ดีที่มีโครงการเขื่อนทดน้าผาจุกเกิดขึนในจังหวัดอุตรดิตถ์
ครังที่ 2 : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดสว่างอารมณ์ ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอลับแล เจ้าหน้าที่
กรมชลประทานได้ออกหน่วยมอบสื่อความรู้ต่างๆ เช่น แผ่นพับ แผนที่แนวที่คลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เพื่อให้รู้
ถึงความเป็นมาของโครงการเขื่อนทดน้าผาจุกและผลประโยชน์ที่จะได้รับแก่ราษฎรพืนทีต่ ้าบลไผ่ล้อมสืบต่อไป
ครังที่ 3 : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิด ณ วัดคุ้ง
ตะเภา หมู่ที่ 2 ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้ออกหน่วยให้
ความรู้เกี่ยวกับระบบชลประทานและการด้าเนินงานของโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก เพื่อให้รู้ถึงความเป็นมาของ
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึน ซึง่ ราษฎรส่วนใหญ่ยินดีและสนับสนุนโครงการเขื่อนทด
น้าผาจุกเป็นอย่างดี และทุกเสียงของพี่น้องราษฎรจะเป็นแรงส้าคัญให้โครงการเดินหน้าต่อไป
4.4.2 กิจกรรมอื่นๆ
ครังที่ 1 : วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่วมกับ
ส้ า นั ก งานตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ ส้ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ์ แ ละด่า นกั ก กั น สั ตว์ จั ง หวั ด อุ ตรดิ ต ถ์ จั ด ตั ง
ศูนย์บริการประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินให้การตรวจเยี่ยมศูนย์บริการ
ในครังนีด้วย ณ บริเวณด้านหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ์ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทาง
หลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก-เด่นชัย) เพื่ออ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้หยุดรถ มีบริการน้าดื่ม
กาแฟ ตลอดจนห้องน้าไว้บริการ
ครังที่ 2 : วันที่ 8 มกราคม 2560 ณ สนามศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ส้านักงานก่อสร้าง
ชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่ ว มกับ ส้ านักงานตรวจบัญชีส หกรณ์อุตรดิตถ์ จัดแสดงนิ ทรรศการมอบสื่ อ
ประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมให้ความรู้กับประชาชนที่มาร่วมงานและเยี่ยม
ชมบูทของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ้าปี
2560 ระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ครังที่ 3 : วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 นายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจ้าปี 2560 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่วมแจกอุปกรณ์
การเรียน ผลไม้ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก เพื่อสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆ ที่
มาร่วมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2560 ณ เทศบาลต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ครังที่ 4 : วันที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์ ส้านักงาน
เขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 คณะครู นักเรียนและ
สถานประกอบการในสังกัดส้านักงานเขตพืนที่การศึกษา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน Open House ประจ้าปี
การศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะน้าแนวแนวอาชีพ แนะแนวการศึกษาต่อและการจัดกิจกรรม
บริการทางวิชาการให้แก่โรงเรียนและชุมชนต่อไป
ครังที่ 5 : วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ได้
เข้าร่วมจัดนิทรรศการการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข ปี 2560 ของหมู่ที่ 15 ต้าบลงิวงาม
อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมีนายอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมิน
บ้านสวย เมืองสุข เพื่อสร้างแรงจูงใจ ขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่หมู่บ้าน และเสริมสร้างบทบาทในการ
ท้างานของก้านัน ผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย
ครังที่ 6 : วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 กรมชลประทานร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุตรดิตถ์และชมรมเดิน-วิ่ง อุตรดิตถ์ Road runner ในกิจกรรม อบจ.อุตรดิตถ์ เดิน -วิ่งมินิมาราธอนเพื่อ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความปรองดองสมานฉันท์ ครังที่ 1 ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ณ
บริเวณด้านหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก
ครังที่ 7 : วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยขมิน หมู่ที่ 5
ต้าบลทุ่งยัง อ้าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการจัดประชุมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวพืชอื่นที่
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่กรมชลประทานได้เข้าร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ในแก่
เกษตรกรปละผู้เข้าร่ วมโครงการฯ ในเขตพืนที่ลุ่มน้าเจ้าพระยา ในแผนการผลิตการตลาดข้าวครบวงจร เพื่อ
มุ่งเน้นการผลิตข้าวให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของตลาดต่อไป
ครังที่ 8 : วันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่วม
กิจกรรมประเพณีสรงน้าพระ รดน้าขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจ้าปี
2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ครังที่ 9 : วันที่ 12 เมษายน 2560 ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 ร่วมเป็นเกียรติ
ในการเปิดศูนย์บริการประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
เพื่อคอยอ้านวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมขอความร่วมมือ
ประชาชนเคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ณ ศูนย์บริการประชาชนบริเวณหน้าสถานี
พัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 11 (พิษณุโลก–เด่นชัย)
ครังที่ 10 : วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มี
กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ประจ้าปี 2560 เพื่อเป็นการปลูกจิตส้านึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ เป็นการกระตุ้นการ
รับรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อมและรณรงค์ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติ พร้อมทังคืนความอุดม
สมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ เพิ่มพืนที่ป่าและเป็นพืนที่สีเขียวให้กับธรรมชาติอีกด้วย
ครังที่ 11 : วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ได้เข้าร่วมเปิดงานกิจกรรม
วันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ พร้อมรายงานผลการด้าเนินงานของโครงการ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัด
อุตรดิตถ์เป็นประธานในงานวันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์ โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามแนว
พระราชด้าริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์เพื่อจัดท้าแปลงสาธิต และถ่ายทอด
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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นวัตกรรมด้านการผลิตข้าวอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร บ้านป่าขนุน หมู่ที่ 3 ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
ออกหน่วยบ้าบัดทุกข์ บ้ารุงสุข สร้างรอยยิมให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์

ต้าบลท่าสัก อ้าเภอพิชัย

ต้าบลไผ่ล้อม อ้าเภอลับแล

ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์

จัดตังศูนย์บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจ้าปี 2560

วันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2560
ณ เทศบาลต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมจัดกิจกรรมงาน Open House ประจ้าปีการศึกษา

ร่วมจัดนิทรรศการการประเมินคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้าน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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2560

สวยเมืองสุข ปี 2560

ร่วมกิจกรรม อบจ.อุตรดิตถ์ เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน

ร่วมโครงการอบรมปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวพืชอื่นที่
หลากหลาย ฤดูนาปรัง ปี 2560

เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงน้าพระ รดนา้ ขอพรผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจ้าปี 2560 ณ
จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมจัดตังศูนย์บริการประชาชน เนื่องในเทศกาล
สงกรานต์ประจ้าปี 2560

กิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ประจ้าปี 2560

กิจกรรมวันรณรงค์สาธิตการผลิตข้าวอินทรีย์
ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์

รูปที่ 4.1.1-4 กิจกรรมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
4.5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ในระบบการประชาสั ม พั น ธ์ โ ครงการผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นั น ทางส้ า นั ก งานก่ อ สร้ า ง
ชลประทานที่ 4 ได้ด้าเนินการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทังสิน 3 ช่องทาง ดังนี
1. Web site : http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp14/index/
2. Face book : https://www.facebook.com/phachukdam?ref=br_rs
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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3. Fan page : https://www.facebook.com/phachukdam?ref=br_rs

Web site : http://kromchol.rid.go.th/lproject/lsp14/index/

Face book :
https://www.facebook.com/phachukdam?ref=br_rs

Fan page :
https://www.facebook.com/phachukdam?ref=br_rs

รูปที่ 4.1.1-5 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.1.2 แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พื้นที่ใกล้เคียง
แนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากพืนที่บริเวณหัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก ทังฝั่งซ้ายและฝั่งขวากรมชลประทานได้เวนคืนพืนที่เพื่อ
เป็นสถานีที่ตังอาคารที่ท้าการและส้านักงานโครงการ ซึ่งจะมีพืนที่บางส่วนเหลือเป็นที่ว่างเปล่าไม่มีการก่อสร้าง
สิ่งปลูกสร้างใดๆ ประกอบกับบริเวณหัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก มีสภาพภูมิทัศน์โดยทั่วไปมีศักยภาพที่สามารถ
ปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชนทั่วไปได้ เข้าเยี่ยมชมและท่องเที่ยวได้
ดังนัน จึงควรมีแผนการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมในบริเวณพืนที่หัวงานให้สวยงามเป็น
แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อประชาชนและ
ชุมชนใกล้เคียงได้ นอกจากนีในพืนที่ชลประทานของโครงการบริเวณที่แนวคลองชลประทานตัดผ่านเข้าไปใกล้
แหล่งชุมชนต่างๆ ก็เป็นพืนที่ส่วนหนึ่งที่สามารถจะพิจารณาปรับปรุงทัศนียภาพให้สวยงาม และหากสภาพ
พืนที่มีบริเวณที่ว่าง กว้างขวางเพียงพอก็สมารถจะพัฒนาให้เป็นพืนที่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชน
ในชุมชนได้ โดยการจัดสภาพภูมิทัศน์และภูมิสถาปัตยกรรมให้สวยงามและเกิดประโยชน์ต่อชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณหัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก ทังฝั่งซ้ายและขวาให้สวยงามสามารถ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชนทั่วไปได้
2. เพื่อปรับปรุ งสภาพภูมิทัศน์ บริเวณที่แนวคลองชลประทานตัดผ่านเข้าใกล้แหล่งชุมชนให้มีสภาพ
สวยงามและสามารถพัฒนาให้เป็นพืนที่พักผ่อนหย่อนใจส้าหรับประชาชนในชุมชนได้
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
พื้นที่ปฏิบัติงาน แนวคลองชลประทานบริเวณที่ตังหัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก
งบประมาณ
4,414,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
ปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่หัวงานเขื่อนทดน้าผาจุก เพื่อเป็นสถานท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจ โดยด้าเนินการปลูกต้นไม้ดังนี
1. ปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่โซน 1 ได้แก่ อาคารศูนย์ข้อมูลและจัดนิทรรศการ
โครงการ (อาคารที่ท้าการขนาดใหญ่ ) อาคารเอนกประสงค์ขนาดใหญ่ อาคารโรงจอดรถยนต์ และเสาธงขนาด
ความสูง 12 เมตร โดยการปลูกต้นนนทรี 111 ต้น ต้นมะพร้าว 27 ต้น ปลูกหญ้านวลน้อย 15,250.27 ตรม.
2. ปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่โซน 2 ได้แก่ ป้อมยามขนาดใหญ่ และป้ายโครงการจ
นาด 5 เมตร โดยการปลูกต้นราชพฤกษ์ 53 ต้น ต้นปาล์มพัด 7 ต้น ต้นปาล์มหางกระรอก 24 ต้น ปลูกหญ้า
นวลน้อย 8,009.05 ตรม. และปูทางเดินเท้า 631.79 ตรม.
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างด้าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ก่อนด้าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์

โซน 1 อาคารอเนกประสงค์

โซน 2 หัวงานเขื่อน

โซน 3 บ้านพัก
แผนการปรับปรุงภูมิทัศน์

รูปที่ 4.1.2-1 แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พืนที่
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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โซน 1 อาคารอเนกประสงค์

โซน 3 บ้านพัก
โซน 2 หัวงานเขื่อน
รูปที่ 4.1.2-1 แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พืนที่
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.2 แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.2.1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
4.2.1.1 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
หลักการและเหตุผล
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก เป็นการพัฒนาโครงการเพื่อเกษตรกรรม มีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ หัว
งานเขื่อนทดน้าตังอยู่ที่บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และมีคลองส่งน้าชลประทานครอบคลุม
พืนที่โครงการในเขตอ้าเภอเมือง อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรวน อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ้าเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก รวม 481,435 ไร่ ซึ่งปัจจุบันเป็นพืนที่เกษตรกรรมจ้านวน 469,258 ไร่ โดยแบ่งเป็น นาข้าว
469,247 ไร่ พืชไร่ 15,431 ไร่ และไม้ผล 6,580 ไร่ จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้าง
เขื่อนทดน้าผาจุกที่มีต่อพืนที่เกษตรกรรม พบว่า ส่งผลกระทบในทางบวกโดยมีพืนที่เกษตรกรรมได้รับน้าจาก
ชลประทานเพิ่มขึน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ก้าหนดกรอบแนวทางการด้าเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรในเขตชลประทานเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2557 ซึ่งเป็นระยะของการก่อสร้าง
เขื่อนทดน้าผาจุก โดยมุ่งเน้นการศึกษาวิเคราะห์พืนที่และชุมชนเพื่อจัดแนวทางการด้าเนินงานโครงการใน
ระยะต่อไปที่สอดคล้องกับศักยภาพของพืนที่ ตรงกับ ความต้องการของเกษตรกรสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
แท้จริง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์พืนที่และชุมชน และจัดท้าแนวทางการด้าเนินงานโครงการ
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร และพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมการจัดท้าแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบส้าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตร ตาม
ความต้องการของตลาด และสอดคล้องกับศักยภาพพืนที่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร
พื้นที่ดาเนินการ บริเวณพืนที่ของโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ้าเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
500,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อชีแจงโครงการพร้อมหาความต้องการในการอบรม
การจัดท้าแปลงสาธิตและการบริหารจัดการกลุ่ม
2. การฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่ หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยและหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
3. การจัดท้าแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบส้าหรับการเรียนรู้แบบมีส่ว นร่วมและฝึกปฏิบัติ (การลดต้นทุน
การผลิต)
4. ติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและประเมินผลการด้าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับเกษตรกร เพื่อชีแจงโครงการหาความต้องการในการอบรม การจัดท้า
แปลงสาธิตและการบริหารจัดการกลุ่ม
1.1 ร่วมประชุมชีแจงแนวทางการด้าเนินงานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
ครังที่ 1 เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ สสข.9 พิษณุโลก ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ส้านักงานเกษตรอ้าเภอเมืองและอ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อก้าหนดแนวทางการจัดท้าแปลงเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ โดยจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าชลประทานในพืนที่รับ
ประโยชน์ (ระบบการให้น้าพืชใน ศพก.)
2. กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยและหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
2.1 การฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพืนที่โครงการฯ ได้แก่ หลักสูตรการลดต้นทุนการ
ผลิต การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อย
ครังที่ 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลตรอน อ้าเภอตรอน อุตรดิตถ์
3. ติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และประเมินผลการด้าเนินงาน
ครังที่ 1 วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560 ณ ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์และที่ตังท้าการชั่วคราว
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก

การด้าเนินกิจกรรมการชีแจงวัตถุประสงค์การด้าเนินงานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก

กิจกรรมการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรในพืนที่โครงการฯ

การด้าเนินกิจกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการครังที่ 1

รูปที่ 4.2.1.1-1 การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (กรมส่งเสริมการเกษตร)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.2.1.2 แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์)
หลักการและเหตุผล
คณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวัน ที่ 3 พฤศจิกายน 2552 เห็ นชอบอนุมัติให้กรมชลประทานด้าเนินการ
ก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อบริหารจัดการน้าในลุ่มน้าน่านตอนล่างให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุ ดโดยมีร ะยะเวลาในการด้าเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการลดกระทบสิ่ งแวดล้ อม และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม จ้านวน 9 ปี ตังแต่ปี 2554-2563 (ระยะก่อสร้าง 4 ปี และระยะด้าเนินการ 5 ปี )
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก เป็นการพัฒนาโครงการเพื่อเกษตรกรรม จ้านวน 481,435 ไร่ ซึ่งสภาพในปัจจุบัน
เป็นพืนที่เกษตรกรรม จ้านวน 469,258 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.47 ของพืนที่โครงการ โดยพืนที่ส่วนใหญ่เป็นนา
ข้าว จ้านวน 447,247 ไร่ พืชไร่ 15,431 ไร่ ไม้ผล 6,580 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 95.31, 3.29 และ 1.430
ตามล้ า ดั บ ทั งนี จากรายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มจาการสร้ า งเขื่ อ นทดน้ า ผาจุ ก ที่ มี ต่ อ พื นที่
เกษตรกรรม พบว่า ส่งผลกระทบในทางบวกโดยมีพืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับน้าจากระบบชลประทานเพิ่มขึน
รวมถึงได้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในเขตพืนที่โครงการ เช่น การส่งเสริมการปลูกพืชที่ตลาดมี
ความต้องการสูง ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการน้า
ชลประทานให้มีประสิทธิภาพผ่านองค์กรผู้ใช้น้า หรือองค์กรการเกษตรในพืนที่ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการท้า
เกษตรผสมผสานและสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์ ดังนัน เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
อย่างยั่งยืน ด้วยการ ลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมี ฟื้นฟูดินในการท้าเกษตร ทางส้านักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงได้จัดท้าโครงการอบรเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรอย่างยั่งยืนในพืนที่
ชลประทานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก กิจกรรมปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) และกิจกรรมตรวจ
วิเคราะห์ดินและปรับปรุงบ้ารุงดิ นโดยการใช้ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) ขึน เพื่ออบรมเกษตรกรในพืนที่จ้านวน 22
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 2,100 ราย ในเรื่องของการบริหารจัดการน้า การเตรียมความพร้อมของดิน
การลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ขึน
วัตถุประสงค์
1. เพื่ออบรมให้ความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการน้าจากโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
2.เพื่ออบรมการเตรียมความพร้อมของดินโดยการให้ความรู้ในการตรวจสอบ N P K ในดินและ
ตรวจสอบอินทรียวัตถุในดินให้แก่เกษตรกรในพืนที่
3. เพื่อตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรในพืนที่
4. เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรในพืนที่
5. เพื่อให้เกษตรกรน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรู้ศึกษาดูงานนอกสถานที่มาปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์ในพืนที่ของตนเอง
6. เพื่อจัดตังธนาคารเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมชลประทาน, กรมพัฒนาที่ดิน, ส้านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
อุตรดิตถ์, องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
พื้นที่ดาเนินการ
1. พืนที่ชลประทานเป้าหมายโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก เขตจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เข้าร่วมโครงการ
2. ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยอุตรดิตถ์ ต้าบลหาดสองแคว อ้าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ (บึงพาด)
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี
กลุ่มที่ 1 - เกษตรกรที่ผ่านการอบรม โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรอย่างยั่งยืนในพืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ในกิจกรรมการตรวจ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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วิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก เมื่อเดือน สิงหาคม 2559 จ้านวน 300 ราย
- เกษตรกร ต.ผาจุก ต.งิวงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
- เกษตรกร ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
กลุ่มที่ 2 จ้านวน 1,900 ราย
- เกษตรกร ต.บ้านด่าน ต.น้าริด ต.คุ้งตะเภา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
- เกษตรกร ต.ด่านแม่ค้ามัน ต.ทุ่งยัง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
- เกษตรกร ต.ข่อยสูง ต.วังแดง ต.หาดสองแคว ต.น้าอ่าง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
- เกษตรกร ต.ท่าสัก ต.บ้านดารา ต.ไร่อ้อย ต.คอรุม ต.บ้านหม้อ ต.บ้านโคน ต.นาอิน ต.
นายาง ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์
รวมทังสิน 19 ต้าบล ต้าบลละ 100 ราย รวม 1,900 ราย
งบประมาณ
2,153,100 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อชีแจงโครงการพร้อมหาความต้องการในการอบรม
การจัดท้าแปลงสาธิตและการบริหารจัดการกลุ่ม
2. การฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่ หลักสูตร การลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยและหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
3. การจัดท้าแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบส้าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติลดต้นทุนผลิต
4. ติดตามช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และประเมินผลการด้าเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
- อยู่ระหว่างด้าเนินการโอนจัดสรรงบประมาณ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.3 แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4.3.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดินและคุณภาพน้าใต้ดิน
4.3.1.1 แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การก่อสร้างองค์ประกอบต่างๆ ของโครงการพัฒนาชลประทานอุ ตรดิตถ์ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพน้าในช่วงระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะบริเวณที่ท้าการก่อสร้างและทางด้านท้ายน้า ส่วนในระยะ
ด้าเนินการการพัฒนาระบบชลประทาน จะท้าให้มีการเพาะปลูกเพิ่มขึน ซึ่ งจะมีแนวโน้มของการใช้สารเคมี ยา
ฆ่าแมลงและปุ๋ยเพิ่มขึนด้วย การปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรจึ งอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพน้า ที่
ระบายออกจากพืนที่ชลประทานได้ นอกจากนีข้อมูลจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินทังในระยะ
ก่อสร้างและระยะด้าเนินการยังสามารถใช้เป็นข้อมูลพืนฐานในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพน้าผิวดินใน
สภาพก่อนมีโครงการและหลังจากมีโครงการได้ด้วย
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในบริเวณโครงการในแม่น้าน่าน ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างและการด้าเนินโครงการ ทังนีหากมีผลกระทบเกิดขึนจะได้จัดท้าข้อเสนอแนะในการด้า เนินมาตรการ
ลดผลกระทบได้อย่างถูกต้อง
พื้นที่ดาเนินการ บริเวณพืนที่ก่อสร้างหัวงานเขื่อนทดน้าอุตรดิตถ์ (ผาจุก) และแม่น้าน่านเหนื อน้า
และท้ายน้าของบริเวณก่อสร้างและพืนที่ชลประทาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
งบประมาณ
400,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. การส้ารวจ การเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า
การตรวจสอบคุ ณ ภาพน้ า ในแม่ น้ า น่ า นที่ ค าดว่ า จะได้ รั บ ผลกระทบจากการก่ อ สร้ า งโครงการ
ด้าเนินการโดยเก็บตัวอย่างครังที่ 1 ในช่วงฤดูหนาว, ครังที่ 2 ในช่วงฤดูแล้ง และครังที่ 3 ในช่วงฤดูฝน จ้านวน
5 สถานี ดังต่อไปนี
SW 1 แม่น้าน่าน ท่าน้าวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(เหนือพืนที่โครงการ)
SW 2 แม่น้าน่าน ท่าน้าวัดคลองนาพง บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(ท้ายพืนที่โครงการ)
SW 3 แม่น้าน่าน สะพานท่าเสา (ร้านอาหารครัวชายน้า) สะพานข้ามแม่น้าน่าน ต้าบลคุ้งตะเภา
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (พืนที่ชลประทาน)
SW 4 แม่น้าน่าน สะพานข้ามแม่น้าน่านใกล้วัดท่าทอง (แพปลาท่าทอง) ต้าบลวังกะพี อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (พืนที่ชลประทาน)
SW 5 แม่น้าน่าน สะพานข้ามแม่น้าน่าน บริเวณท่าน้าวัดวังหิน (พืนที่ชลประทาน)
1.1 การเก็บตัวอย่างน้าทุกสถานีเก็บที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดกึ่งกลางความกว้างของแหล่งน้า
ยกเว้น Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria เก็บที่ระดับความลึก 30 cm. ตามวิธีการ
ที่ก้าหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้ อมแห่ งชาติฉ บับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้า
ในแหล่งผิวดิน
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1.2 การวิเคราะห์ตัวอย่างน้าผิวดินด้าเนินการตามวิธีที่อธิบายไว้ใน Standard Methods for
Examination of Water and Wastewater 22nd edition, 2012, APHA (American Public Health
Association), AWWA (American Water Works Association) และ WPCF (Water Pollution Control
Federation) และท้าการวัดค่าพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้าบางดัชนีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขณะเก็บรักษา
ตัวอย่าง หรือต้องท้าการตรวจวัดทันทีในภาคสนาม ได้แก่ อุณหภูมิ (T) ความขุ่น (Turbidity) ค่าความน้าไฟฟ้า
(EC) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) เป็นต้น ส่วนดัชนีคุณภาพน้าอื่นๆ ได้น้า
กลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป โดยดัชนีคุณภาพน้าผิวดินที่น้ามาวิเคราะห์มีจ้านวน 31 พารามิเตอร์
คุณสมบัติทางกายภาพ : อุณหภูมิ (T) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) การน้าไฟฟ้า (EC) ความขุ่น
(Turbidity)
คุณสมบัติทางเคมี : ของแข็งแขวนลอย (SS) ของแข็งละลายน้า (TDS) ความเป็นด่าง (Alkalinity as
CaCO3) ออกซิเจนละลายน้า (DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน
(NO3-N) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด์ (Cl)
โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) Sodium Absorption Ratio (SAR) Residual
Sodium Carbonate (RSC) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) สังกะสี (Zn) แมงกานีส
(Mn) ฟีนอล (Phenol)
คุณลักษณะที่เป็นพิษ : สารหนู (As), แคดเมียม (Cd), โครเมียม (Cr), ตะกั่ว (Pb), นิคเกิล (Ni),
ปรอท (Hg), ไซยาไนด์ (CN-) และ
คุณสมบัติทางชีวภาพ : แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (Total Coliform Bacteria : TCB),
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria : FCB)
2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมส้าหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานซึ่งเป็นที่
ยอมรับ (ภาคผนวก ค) ดังนี
- ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ก้าหนดประเภทของแหล่งน้าในแม่น้าน่าน ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเล่ม 123 ตอนพิเศษ 27ง ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559
- เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน" ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิ วดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่
16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 25371
- เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "คุณภาพน้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าจืด" จากเอกสารวิชาการ สถาบัน
ประมงน้าจืดแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด กรมประมง) ฉบับที่
75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้าจืด2
- เกณฑ์มาตรฐานเรื่ อง "มาตรฐานน้า เพื่อการชลประทาน” จาก “Irrigation Water Quality”
Adapted from University of California Committee of Consultants 1974.3
* Analytical procedures for the laboratory determinations are given in several publications: USDA
Handbook 60 (Richards 1954), Rhoades and Clark 1978, FAO Soils Bulletin 10 (Dewis and Freitas
1970), and Standard Methods for Examination of Waters and Wastewaters (APHA 1980).

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

4-24

ผลการดาเนินงาน
ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้าท้าการวิเคราะห์ทังหมด 3 ครัง ครังที่ 1 ฤดูหนาว วันที่ 2 ธันวาคม 2559
และครังที่ 2 ฤดูร้อน วันที่ 10 มีนาคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินครั้งที่ 1
คุณสมบัติโดยรวมของน้าผิวดินในแม่น้า น่านทัง 5 สถานี ในช่วงฤดูหนาว วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้ผล
การวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินดังนี
คุณสมบัติทางกายภาพ : มีค่าอุณหภูมิ (T) อยู่ระหว่าง 27-30 °C, ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
อยู่ระหว่าง 7.5-7.6, ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) อยู่ระหว่าง 155-163 µS/cm. ซึ่งสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกาได้
จ้าแนกคุณภาพน้าตามค่าความน้า ไฟฟ้าชันที่ 1A (C–1) และค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ระหว่าง 126-231
NTU. ซึ่งทุกพารามิเตอร์มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3 ในทุกสถานี
คุณสมบัติทางเคมี : พบปริมาณของแข็งละลายน้า (TDS) อยู่ระหว่าง 77.4-81.6 mg/l., ปริมาณความ
เป็นด่าง (Alkalinity as CaCO3) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 66-70 mg/l., ปริมาณออกซิเจนละลายน้า
(DO) อยู่ระหว่าง 4-7.2 mg/l., ปริมาณบีโอดี (BOD) อยู่ระหว่าง 0.65-1.15 mg/l., ปริมาณไนเตรทในหน่วย
ไนโตรเจน (NO3-N) อยู่ระหว่าง 0.9-3 mg/l., ปริมาณซัลเฟต (SO4) อยู่ระหว่าง 6.2-9.1 mg/l., ปริมาณคลอ
ไรด์ (Cl) อยู่ระหว่าง 5-6.4 mg/l., ปริมาณโซเดียม (Na) อยู่ระหว่าง 5.3-5.8 mg/l., ปริมาณแคลเซียม (Ca)
อยู่ระหว่าง 23-25 mg/l., ค่า Sodium Absorption Ratio (SAR) มีค่า 0.3, ปริมาณ Residual Sodium
Carbonate (RSC) มีค่า 0 mEq/L, ปริมาณทองแดง (Cu) มีค่า <0.005 mg/l., ปริมาณเหล็ก (Fe) มีค่าอยู่
ระหว่าง 0.104-0.203 mg/l., ปริมาณสังกะสี (Zn) อยู่ระหว่าง 0.014-0.049 mg/l., และปริมาณแมงกานีส
(Mn) อยู่ระหว่าง 0.008-0.105 mg/l. ซึ่งทุกพารามิเตอร์มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3 ในทุกสถานี
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 108-242.7 mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าจืด 2 และมาตรฐานน้าเพื่อการชลประทาน 3 ในทุกสถานี
สาเหตุเนื่องจากลักษณะตัวอย่างมีสีเหลืองใสอีกทังมีตะกอนน้าตาลในทุกสถานี
2) ปริมาณแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) มีค่า <0.1 mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าจืด 2 ในทุกสถานี สาเหตุเนื่องจากการการใช้ปุ๋ยทางการเกษตรในพืนที่หรือน้า
ชะสิ่งปฏิกูลจากชุมชน
3) ปริมาณฟีนอล (Phenol) อยู่ระหว่าง <0.005-0.022 mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน
ประเภทที่ 31 ในสถานีท่าน้าวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (SW.1)
และสถานีสะพานข้ามแม่น้าน่าน บริเวณท่าน้าวัดวังหิน อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (SW.5) สาเหตุเนื่องจาก
บริเวณดังกล่าวใกล้ร้านอาหารริมแม่น้าน่านอีกทังเป็นพืนที่ชุมชน จึงมีการสะสมของเสียและปนเปื้อนลงสู่
แม่น้าได้
คุณลักษณะที่เป็นพิษ : พบปริมาณสารหนู (As) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง <0.005-0.007 mg/l.
ซึ่งมีในระดับต่้า, ปริมาณแคดเมียม (Cd) มีค่า <0.003 mg/l., ปริมาณโครเมียม (Cr) มีค่า <0.005 mg/l.,
ปริมาณตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.005 mg/l. ปริมาณนิคเกิล (Ni) มีค่า 0.0068 mg/l. ซึ่งมีค่าต่้ามาก ส่วนปริมาณ
ปรอท (Hg) และปริมาณไซยาไนด์ (CN-) ได้ค่าการวิเคราะห์ ND (non detectable หมายถึง ค่าฟีนอล
<0.005 mg/l., นิกเกิล <0.02 mg/l., ปรอท <0.002 mg/l., ไซยาไนด์ <0.005 mg/l.) ซึ่งทุกพารามิเตอร์มี
ค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3
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คุณภาพทางชีวภาพ : ได้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TCB) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 1559,200 MPN/100 ml. ส่วนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) อยู่ระหว่าง 24-1,600 MPN/100 ml. ซึ่งทุก
พารามิเตอร์มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3
สรุปผลการวิเคราะห์ : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดิน โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ้านวน
5 สถานี ในฤดู หนาว พบว่า คุณภาพน้าแม่น้าน่านด้านเหนือโครงการจนถึงท้ายโครงการได้ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง ก้าหนดประเภทของแหล่งน้าในแม่น้าน่าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนพิเศษ 27ง
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ ได้
ดังนี (1) เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้าทั่วไปก่อน (2) เพื่อการเกษตร
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ตารางที่ 4.3.1.1-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินภายในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครังที่ 1
ผลการวิเคราะห์
ดัชนีคุภาพน้า

หน่วย

 ลักษณะตัวอย่าง

-

 คุณสมบัตทิ างกายภาพ
1. อุณหภูมิ (T)

°C

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3. ความน้าไฟฟ้า (EC)
µS/cm.
4. ความขุ่น (Turbidity)
NTU
 คุณสมบัตทิ างเคมี
5. ของแข็งแขวนลอย (SS)
mg./l.
mg./l.
as NaCl
6. ของแข็งละลายนา้ (TDS)
mg./l. as CaCO3
7. ความเป็นด่าง (Alkalinity)
8. ออกซิเจนละลายน้า (DO)
mg./l.
9. บีโอดี (BOD)
mg./l.
10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3 N)
mg./l.
11. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N)
mg./l.
212. ซัลเฟต (SO4 )
mg./l.
13. คลอไรด์ (Cl)
mg./l.
14. โซเดียม (Na)
mg./l.
15. แคลเซียม (Ca)
mg./l.
16. Sodium absorption Ratio (SAR)
17. Residual Sodium Carbonate (RSC) mEq/L
18. ทองแดง (Cu)
mg./l.
19. เหล็ก (Fe)
mg./l.
20. สังกะสี (Zn)
mg./l.
21. แมงกานีส (Mn)
mg./l.
22. ฟีนอล (Phenol)
mg./l.
 คุณลักษณะที่เป็นพิษ
23. สารหนู (As)
mg./l.
24. แคดเมียม (Cd)
mg./l.
25. โครเมียม (Cr)
26. ตะกั่ว (Pb)
27. นิคเกิล (Ni)
28. ปรอท (Hg)
29. ไซยาไนด์ (CN-)
 คุณภาพทางชีวภาพ
30. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB)
31. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)

หมายเหตุ : SW 1 :
SW 2 :
SW 3 :
SW 4 :
SW 5 :
ND :

mg./l.
mg./l.
mg./l.
mg./l.
mg./l.
MPN/100 ml.
MPN/100 ml.

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5
เหลืองใส
เหลืองใส
เหลืองใส
เหลืองใส
เหลืองใส
ตะกอนน้าตาล ตะกอนน้าตาล ตะกอนน้าตาล ตะกอนน้าตาล ตะกอนน้าตาล

เกณฑ์กาหนด เกณฑ์ที่เหมาะสมคุณภาพน้า
สูงสุดคุณภาพ
เพื่อการดารงชีวิต เพื่อการ
น้าผิวดิน
2
3

ประเภทที่ 31 ของสัตว์น้าจืด ชลประทาน
-

27

30

30

29.5

30

ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ
ธรรมชาติเกิน 3 °C

23-32

40

7.5
157
126

7.6
155
132

7.6
163
164

7.6
155
170

7.6
163
231

5-9
-

5-9
-

6.5-8.5
A-D
EC
-

108.7 152.7
108
145.3 242.7
78.3
77.4
81.6
77.5
81.4
69
66
69
67.6
70
4
7.2
5.4
5.7
5.8
0.65
1.15
1
0.85
1.05
1.5
0.9
2.5
3
1.4
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
7.2
6.2
6.7
6.7
9.1
6
5.3
6.4
5
5
5.3
5.5
5.8
5.3
5.8
25
24
24
23
23
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0
0
0
0
0
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
0.14
0.104 0.155 0.178 0.203
0.022 0.014 0.027 0.049 0.018
0.105 0.016 0.008 0.011 0.012
0.018
ND
ND
0.022
0.02

>4
2
5
0.5
0.1
1
1
0.005

25
>3
0.02
0.02
0.3
0.1
-

30
1,300
10
900
700
10
4
0.2
5
2
0.2
1

<0.005 0.006 0.005 <0.005 0.007
<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003

<0.01

0.001

0.25
0.01

0.05
0.05
<0.02
<0.002
<0.005

0.05
0.0005
-

1
5
0.2
0.2

20,000
4,000

-

-

<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
ND
0.0068
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
280
26

55
24

9,200
540

3,500
310

5,400
1,600

0.005*
0.05**

ท่าน้าวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ท่าน้าวัดคลองนาพง บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานท่าเสา (ร้านอาหารครัวชายน้า) สะพานข้ามแม่น้าน่าน ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานข้ามแม่น้าน่านใกล้วัดท่าทอง (แพปลาท่าทอง) ต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานข้ามแม่น้าน่าน บริเวณท่าน้าวัดวังหิน อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
non detectable (ฟีนอล<0.005 mg./l., นิกเกิล<0.02 mg./l., ปรอท<0.002 mg./l., ไซยาไนด์<0.005 mg./l.)
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Analytical method : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22nd edition, 2012, APHA (American
Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) และ WPCF (Water Pollution
Control Federation)
ND : non detectable (ฟีนอล<0.005 mg./l., นิกเกิล<0.02 mg./l., ปรอท<0.002 mg./l., ไซยาไนด์<0.005 mg./l.)
* : น้าที่มี Alkalinity as CaCO3<100 mg./l.
** : น้าที่มี Alkalinity as CaCO3>100 mg./l.
A-D
EC : A-Dค่าความน้าไฟฟ้า (EC) สามารถน้ามาเป็นดัชนีของคุณภาพน้าใช้ในการชลประทาน ซึ่งสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกา
(United State Salinity Laboratory : USSL 1954) ได้จ้าแนกคุณภาพน้าตามค่าความน้าไฟฟ้า ดังนี
ชันที่ 1A (C–1) : น้ามีความน้าไฟฟ้า 0–250 µS/cm. ใช้ในการชลประทานเพื่อเพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด น้านี
อาจจะท้าให้ดินส่วนมากมีปริมาณเกลือเพิ่มขึนเล็กน้อยและในการระบายน้าเข้าไปในแปลง
เพาะปลูกอาจท้าให้แร่ธาตุในดินถูกชะล้างไปบ้าง นอกจากดินนันมีการดูดซึมน้าได้น้อยแร่ธาตุ
ในดินจึงไม่ถูกชะล้างไป
B
ชันที่ 2 (C–2) : น้ามี ค วามน้ า ไฟฟ้ า 250-750 µS/cm. เป็ น น้ าที่ มี เ กลื อ ละลายอยู่ ปานกลาง ใช้ ใ นการ
ชลประทานเพื่อเพาะปลูกพืชทุกชนิด แต่ถ้าพืชนันมีความว่องไวต่อเกลือจะใช้น้านีต่อเมื่อปลูก
พืชบนดินที่สามารถดูดซึมน้าได้ดีหรือปานกลาง ส้าหรับดินที่มีการดูดซึมน้อยการชะล้างเป็นไป
ได้ยากจ้าเป็นจะต้องเลือกปลูกพืชที่ทนต่อเกลือปานกลางและต้องพยายามชะล้างดินให้มาก
C
ชันที่ 3 (C–3) : น้ามีความน้าไฟฟ้า 750–2,250 µS/cm. เป็นน้าที่มีจ้านวนเกลือปานกลางจนถึงสูง น้านีใช้
ระบายไปในดินที่มีความสามารถที่จะดูดซึมได้ปานกลางและดี ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะต้อง
ชะล้างอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึนจากเกลือ การปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชที่ทน
เกลือได้ดี
ชันที่ 4D (C–4) : น้ามีความน้าไฟฟ้า >2,250 µS/cm. ขึนไป เป็นน้าที่มีจ้านวนเกลืออยู่สูง ใช้ส้าหรับระบายน้า
เข้าไปในดินที่สามารถดูดซึมน้าได้ดีและจะต้องท้าการชะล้างดินเป็นพิเศษเพื่อก้าจัดเกลือที่มีอยู่
มากเกินไปให้ออกไปจากดิน การปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชที่ทนเกลือได้อย่างดีเท่านัน
1
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 3 : เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน " ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ เกณฑ์ มาตรฐานเรื่อ ง "คุ ณ ภาพน้าเพื่อการด้า รงชี วิตของสัต ว์น้าจื ด " จากเอกสารวิช าการ
น้าจืด2 : สถาบันประมงน้าจืดแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
กรมประมง) ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้าจืด
มาตรฐานน้าเพื่อการชลประทาน3 : เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานน้าเพื่อการชลประทาน” จาก “Irrigation Water Quality”
Adapted from University of California Committee of Consultants 1974.
* Analytical procedures for the laboratory determinations are given in several
publications: USDA Handbook 60 (Richards 1954), Rhoades and Clark 1978, FAO
Soils Bulletin 10 (Dewis and Freitas 1970), and Standard Methods for
Examination of Waters and Wastewaters (APHA 1980).
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินครั้งที่ 2
คุณสมบัติโดยรวมของน้าผิวดินในแม่น้าน่านทัง 5 สถานี วันที่ 7 มีนาคม 2560 ในช่วงฤดูร้อน ได้ผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินดังนี
คุณสมบัติทางกายภาพ : มีค่าอุณหภูมิ (T) อยู่ระหว่าง 29.7-30.2 °C, ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
มีค่า 7.6, ค่าการน้าไฟฟ้า (EC) อยู่ระหว่าง 161-667 µS/cm. ซึ่งสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกาได้จ้าแนกคุณภาพ
น้าตามค่าความน้าไฟฟ้าชันที่ 1A (C–1) และค่าความขุ่น (Turbidity) อยู่ระหว่าง 10.4-18.2 NTU. ซึ่งทุก
พารามิเตอร์มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3 ในทุกสถานี
คุณสมบัติทางเคมี : พบปริมาณของแข็งแขวนลอย (SS) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 8.8-16.2 mg/l.,
ปริมาณของแข็งละลายน้า (TDS) อยู่ระหว่าง 80.4-83.3 mg/l., ปริมาณความเป็นด่าง (Alkalinity as CaCO3)
ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 71-73.6 mg/l., ปริมาณออกซิเจนละลายน้า (DO) อยู่ระหว่าง 4.85-5.25
mg/l., ปริมาณบีโอดี (BOD) มีค่า <1 mg/l., ปริมาณไนเตรทในหน่วยไนโตรเจน (NO3-N) อยู่ระหว่าง 0.8-3.1
mg/l., ปริมาณซัลเฟต (SO4) อยู่ระหว่าง 1-1.4 mg/l., ปริมาณคลอไรด์ (Cl) อยู่ระหว่าง 3.2-6.4 mg/l.,
ปริมาณโซเดียม (Na) อยู่ระหว่าง 5.3-5.5 mg/l., ปริมาณแคลเซียม (Ca) อยู่ระหว่าง 20-23 mg/l., ค่า
Sodium Absorption Ratio (SAR) มีค่า 0.3, ปริมาณ Residual Sodium Carbonate (RSC) มีค่า 0
mEq/L, ปริมาณทองแดง (Cu) อยู่ระหว่าง 0.013-0.015 mg/l., ปริมาณเหล็ก (Fe) มีค่า <0.005 mg/l.,
ปริมาณสังกะสี (Zn) มีค่า <0.005 mg/l., และปริมาณแมงกานีส (Mn) มีค่า <0.005 mg/l. ซึ่งทุกพารามิเตอร์
มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3 ในทุกสถานี
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) มีค่า <0.1 mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้าจืด2 ในทุกสถานี สาเหตุเนื่องจากการใช้ปุ๋ยทางการเกษตรในพืนที่หรือน้าชะสิ่ง
ปฏิกูลจากชุมชน
2) ปริมาณฟีนอล (Phenol) อยู่ระหว่าง <0.025-0.064 mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน
ประเภทที่ 31 ในทุกสถานี สาเหตุเนื่องจากบริเวณดังกล่าวใกล้ร้านอาหารริมแม่น้าน่านอีกทังเป็นพืนที่ชุมชน
จึงมีการสะสมของเสียและปนเปื้อนลงสู่แม่น้าได้
คุณลักษณะที่เป็นพิษ : พบปริมาณแคดเมียม (Cd) มีค่า <0.003 mg/l., ปริมาณโครเมียม (Cr) มีค่า
<0.005 mg/l., ปริมาณตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.005 mg/l. ซึ่งมีค่าต่้ามาก ส่วนปริมาณนิคเกิล (Ni) ปริมาณปรอท
(Hg) และปริมาณไซยาไนด์ (CN-) ได้ค่าการวิเคราะห์ ND (non detectable หมายถึง ค่าฟีนอล <0.005
mg/l., นิกเกิล <0.02 mg/l., ปรอท <0.002 mg/l., ไซยาไนด์ <0.005 mg/l.) ซึ่งทุกพารามิเตอร์มีค่าไม่เกิน
เกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณสารหนู (As) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 0.009-0.026mg/l. ซึ่งมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
น้าผิวดินประเภทที่ 31 ในสถานีท่าน้าวัดคลองนาพง บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(SW.2) สะพานท่าเสา (ร้านอาหารครัวชายน้า) สะพานข้ามแม่น้าน่าน ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ (SW.3) สะพานข้ามแม่น้าน่านใกล้วัดท่าทอง (แพปลาท่าทอง) ต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ (SW.4) สะพานข้ามแม่น้าน่าน บริเวณท่าน้าวัดวังหิน อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (SW.5) สาเหตุ
เนื่องจากการใช้สารเคมีทางการเกษตรในพืนที่
คุณภาพทางชีวภาพ : ได้แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TCB) ได้ค่าการวิเคราะห์อยู่ระหว่าง 110920 MPN/100 ml. ส่วนแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) อยู่ระหว่าง 27-79 MPN/100 ml. ซึ่งทุก
พารามิเตอร์มีค่าไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้าผิวดิน1-3
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลการวิเคราะห์ : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดิน โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ้านวน
5 สถานี ในฤดู ร้อน พบว่า คุณภาพน้าแม่น้าน่านด้านเหนือโครงการจนถึงท้ายโครงการได้ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศกรมควบคุม
มลพิษ เรื่อง ก้าหนดประเภทของแหล่งน้าในแม่น้าน่าน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 123 ตอนพิเศษ 27ง
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิงจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถเป็นประโยชน์ได้
ดังนี (1) เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ
น้าทั่วไปก่อน (2) เพื่อการเกษตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ตารางที่ 4.3.1.1-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดินภายในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครังที่ 2
ผลการวิเคราะห์
ดัชนีคุภาพน้า
 ลักษณะตัวอย่าง
 คุณสมบัตทิ างกายภาพ
1. อุณหภูมิ (T)

หน่วย
°C

2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
3. ความน้าไฟฟ้า (EC)
µS/cm.
4. ความขุ่น (Turbidity)
NTU
 คุณสมบัตทิ างเคมี
5. ของแข็งแขวนลอย (SS)
mg./l.
mg./l. as NaCl
6. ของแข็งละลายนา้ (TDS)
mg./l. as CaCO3
7. ความเป็นด่าง (Alkalinity)
8. ออกซิเจนละลายน้า (DO)
mg./l.
9. บีโอดี (BOD)
mg./l.
10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3-N)
mg./l.
11. แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3 N)
mg./l.
12. ซัลเฟต (SO42-)
mg./l.
13. คลอไรด์ (Cl)
mg./l.
14. โซเดียม (Na)
mg./l.
15. แคลเซียม (Ca)
mg./l.
16. Sodium absorption Ratio (SAR)
17. Residual Sodium Carbonate (RSC) mEq/L
18. ทองแดง (Cu)
mg./l.
19. เหล็ก (Fe)
mg./l.
20. สังกะสี (Zn)
mg./l.
21. แมงกานีส (Mn)
mg./l.
22. ฟีนอล (Phenol)
mg./l.
 คุณลักษณะที่เป็นพิษ
23. สารหนู (As)
mg./l.
24. แคดเมียม (Cd)
mg./l.
25. โครเมียม (Cr)
26. ตะกั่ว (Pb)
27. นิคเกิล (Ni)
28. ปรอท (Hg)
29. ไซยาไนด์ (CN-)
 คุณภาพทางชีวภาพ
30. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (TCB)
31. ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (FCB)

หมายเหตุ : SW 1 :
SW 2 :
SW 3 :
SW 4 :
SW 5 :
ND :

mg./l.
mg./l.
mg./l.
mg./l.
mg./l.
MPN/100 ml.
MPN/100 ml.

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

เกณฑ์กาหนด เกณฑ์ที่เหมาะสมคุณภาพน้า
สูงสุดคุณภาพ
เพื่อการดารงชีวิต เพื่อการ
น้าผิวดิน
2
3

ประเภทที่ 31 ของสัตว์น้าจืด ชลประทาน
เหลิองใส เหลิองใส เหลิองใส เหลิองใส เหลิองใส
30

30.2

30.1

29.7

29.9

ไม่สูงกว่าอุณหภูมิ
ธรรมชาติเกิน 3 °C
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40

7.6
166
18.2

7.6
167
17.1

7.6
163
13.6

7.6
163
10.4

7.6
161
13.5

5-9
-

5-9
-

6.5-8.5
A-D
EC
-

>4
2
5
0.5
0.1
1
1
0.005

25
>3
0.02
0.02
0.3
0.1
-

30
1,300
10
900
700
10
4
0.2
5
2
0.2
1

<0.01

0.001

0.25
0.01

0.05
0.05
<0.02
<0.002
<0.005

0.05
0.0005
-

1
5
0.2
0.2

20,000
4,000

-

-

16.2
9.4
8.8
9.8
13.4
82.7
83.3
81.6
81.3
80.4
73.6
73
73
71
72.6
5.1
5.15
5.25
5.05
4.85
<1
<1
<1
<1
<1
3.1
2.7
1.2
1
0.8
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
1.4
1.4
1
1
1
3.9
3.2
4.6
6.4
3.2
5.5
5.5
5.5
5.5
5.3
20
20
23
23
21
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0
0
0
0
0
0.013 0.015 0.013 0.015 0.014
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
0.028 0.049 0.025
0.05
0.064
0.009 0.021 0.026
0.02
0.02
<0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003
<0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
<0.005 <0.005 <0.005 0.008 <0.005
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
110
49

350
70

540
79

920
27

170
70

0.005*
0.05**

ท่าน้าวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
ท่าน้าวัดคลองนาพง บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานท่าเสา (ร้านอาหารครัวชายน้า) สะพานข้ามแม่น้าน่าน ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานข้ามแม่น้าน่านใกล้วัดท่าทอง (แพปลาท่าทอง) ต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
สะพานข้ามแม่น้าน่าน บริเวณท่าน้าวัดวังหิน อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
non detectable (ฟีนอล<0.005 mg./l., นิกเกิล<0.02 mg./l., ปรอท<0.002 mg./l., ไซยาไนด์<0.005 mg./l.)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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Analytical method : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22nd edition, 2012, APHA
(American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) และ WPCF
(Water Pollution Control Federation)
ND : non detectable (ฟีนอล<0.005 mg./l., นิกเกิล<0.02 mg./l., ปรอท<0.002 mg./l., ไซยาไนด์<0.005
mg./l.)
* : น้าที่มี Alkalinity as CaCO3<100 mg./l.
** : น้าที่มี Alkalinity as CaCO3>100 mg./l.
A-D
EC : A-Dค่าความน้าไฟฟ้า (EC) สามารถน้ามาเป็นดัชนีของคุณภาพน้าใช้ในการชลประทาน ซึ่งสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกา
(United State Salinity Laboratory : USSL 1954) ได้จ้าแนกคุณภาพน้าตามค่าความน้าไฟฟ้า ดังนี
ชันที่ 1A (C–1) : น้ามีความน้าไฟฟ้า 0–250 µS/cm. ใช้ในการชลประทานเพื่อเพาะปลูกพืชแทบทุกชนิด น้านี
อาจจะท้าให้ดินส่วนมากมีปริมาณเกลือเพิ่มขึนเล็กน้อยและในการระบายน้าเข้าไปในแปลง
เพาะปลูกอาจท้าให้แร่ธาตุในดินถูกชะล้างไปบ้าง นอกจากดินนันมีการดูดซึมน้าได้น้อยแร่ธาตุ
ในดินจึงไม่ถูกชะล้างไป
B
ชันที่ 2 (C–2) : น้ามี ค วามน้ า ไฟฟ้ า 250-750 µS/cm. เป็ น น้ าที่ มี เ กลื อ ละลายอยู่ ปานกลาง ใช้ ใ นการ
ชลประทานเพื่อเพาะปลูกพืชทุกชนิด แต่ถ้าพืชนันมีความว่องไวต่อเกลือจะใช้น้านีต่อเมื่อปลูก
พืชบนดินที่สามารถดูดซึมน้าได้ดีหรือปานกลาง ส้าหรับดินที่มีการดูดซึมน้อยการชะล้างเป็นไป
ได้ยากจ้าเป็นจะต้องเลือกปลูกพืชที่ทนต่อเกลือปานกลางและต้องพยายามชะล้างดินให้มาก
C
ชันที่ 3 (C–3) : น้ามีความน้าไฟฟ้า 750–2,250 µS/cm. เป็นน้าที่มีจ้านวนเกลือปานกลางจนถึงสูง น้านีใช้
ระบายไปในดินที่มีความสามารถที่จะดูดซึมได้ปานกลางและดี ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกจะต้อง
ชะล้างอยู่เสมอเพื่อป้องกันอันตรายที่ จะเกิดขึนจากเกลือ การปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชที่ทน
เกลือได้ดี
ชันที่ 4D (C–4) : น้ามีความน้าไฟฟ้า >2,250 µS/cm. ขึนไป เป็นน้าที่มีจ้านวนเกลืออยู่สูง ใช้ส้าหรับระบายน้า
เข้าไปในดินที่สามารถดูดซึมน้าได้ดีและจะต้องท้าการชะล้างดินเป็นพิเศษเพื่อก้าจัดเกลือที่มีอยู่
มากเกินไปให้ออกไปจากดิน การปลูกพืชควรเลือกปลูกพืชที่ทนเกลือได้อย่างดีเท่านัน
มาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 31 : เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน " ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
มาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ เกณฑ์ มาตรฐานเรื่อ ง "คุ ณ ภาพน้าเพื่อการด้า รงชี วิตของสัต ว์น้าจื ด " จากเอกสารวิช าการ
น้าจืด2 : สถาบันประมงน้าจืดแห่งประเทศไทย (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ส้านักวิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด
กรมประมง) ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้าจืด
3
มาตรฐานน้าเพื่อการชลประทาน : เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานน้าเพื่อการชลประทาน” จาก “Irrigation Water Quality”
Adapted from University of California Committee of Consultants 1974.
* Analytical procedures for the laboratory determinations are given in several
publications: USDA Handbook 60 (Richards 1954), Rhoades and Clark 1978, FAO
Soils Bulletin 10 (Dewis and Freitas 1970), and Standard Methods for
Examination of Waters and Wastewaters (APHA 1980).

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.3.1.1-1 จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินสถานี SW 1

จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินสถานี SW 2

จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินสถานี SW 3

จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินสถานี SW 4

จุดเก็บตัวอย่างน้าผิวดินสถานี SW 5

การเก็บตัวอย่างน้าผิวดิน

รูปที่ 4.3.1.1-2 การเก็บตัวอย่างน้าผิวดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.3.1.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน
หลักการและเหตุผล
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนต่อสภาพน้าบาดาลหรือน้าใต้ดินจากการพัฒนาโครงการคือ ผลกระทบต่อ
ปริมาณและคุณภาพน้า ซึ่งเป็นที่เกรงว่าจะเกิดขึนบริเวณที่ท้าการเกษตรชลประทาน โดยเฉพาะคุณภาพน้าใน
ชันน้าตืนอาจเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปนเปื้อนจากการใช้สารปราบศัตรูพืชได้
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดินในพืนที่โครงการ ได้แก่ พืนที่ชลประทานของโครงการ เพื่อจัดท้า
ข้อเสนอแนะในการป้องกันแก้ไขผลกระทบได้อย่างถูกต้อง
พื้นที่ดาเนินการ เก็บตัวอย่างน้าใต้ดินบริเวณเหนือและท้ายน้าในพืนที่ชลประทานของโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
วิธีการดาเนินงาน
1. การส้ารวจเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้า
- ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้าท้าการวิเคราะห์ทังหมด 3 ครัง ในฤดูร้อน ฤดูฝนและฤดูหนาว โดยท้าการ
วิเคราะห์คุณภาพน้าจากบ่อบาดาลในพืนที่โครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกิจกรรมก่อสร้างจ้านวน 5
จุดเก็บตัวอย่าง ในบริเวณดังต่อไปนี คือ
GW 1 วัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เหนือโครงการ)
GW 2 วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ท้ายโครงการ)
GW 3 บ่ อเลี ยงปลาบ้ านเกาะ (มาณพฟิช ชิ่ง) ทางเข้าวัดหนองคั นธมาศ หมู่ที่ 5 อ้า เภอเมือ ง
จังหวัดอุตรดิตถ์ (พืนที่ชลประทาน)
GW 4 บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้า บลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
(พืนที่ชลประทาน)
GW 5 วัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (พืนที่ชลประทาน)
- การวิเคราะห์ตัวอย่างน้าใต้ดิน ด้าเนินการตามวิธีการมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น้าและน้าเสีย
(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health
Association, American Water Works Association และ Water Environment Federation ของ
สหรัฐอเมริการ่วมกันก้าหนด หรือตามคู่มือวิเคราะห์น้าและน้าเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อ มแห่งประเทศ
ไทย โดยดัชนีคุณภาพน้าใต้ดินที่น้ามาวิเคราะห์ มีจ้านวน 21 พารามิเตอร์ ดังนี คุณสมบัติทางกายภาพ : ความ
เป็นกรดและด่าง (pH) และความขุ่น (Turfbidity) คุณสมบัติทางเคมี : ของแข็งละลายน้า (TDS) ความกระด้าง
ทังหมด (TH) ความกระด้างถาวร (NCH) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด์ (Cl) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe+) แมงกานีส
(Mn) สังกะสี (Zn) ฟลูออไรด์ (F-) คุณลักษณะที่เป็นพิษ : สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกั่ว
(Pb) ปรอท (Hg) และไซยาไนด์ (CN-) คุณสมบัติทางชีวภาพ : แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TCB)
แบคทีเรียทังหมด (TB) และ E.coli
2. การวิเคราะห์ความเหมาะสมส้าหรับการใช้ประโยชน์ต่างๆ โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้า
ใต้ดินที่เป็นที่ยอมรับ (ภาคผนวก จ) ดังนี
- เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน ” ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน1
- เกณฑ์มาตรฐานเรื่อง "มาตรฐานน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้” ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลง
วันที่ 21 พฤษภาคม 25522
ผลการดาเนินงาน
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดิน ครั้งที่ 1
ในฤดูหนาว เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดินดังนี
คุณสมบัติทางกายภาพ : พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีความผิดปกติดงั นี
1) ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.6-7.6 ซึ่งมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
คุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีบ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ หมู่
ที่ 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.3) และบ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4) ส่งผลให้น้าในสถานีดังกล่าวมีค่าความเป็นด่าง
2) ค่าความขุ่น (Turfbidity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6-151 NTU ซึ่งมีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมและเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด ตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต้าบล
ผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.2), บ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ
หมู่ที่ 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.3) และสถานีวัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ (GW.5) เนื่องจากน้ามีโคลนตะกอนจากชันหินในบริเวณดังกล่าว
คุณสมบัติทางเคมี : มีค่าปริมาณของแข็งละลายน้า (TDS) อยู่ระหว่าง 60.1-350 mg/l., ปริมาณความ
กระด้างทังหมด (TH) อยู่ระหว่าง 45-277.7 mg/l., ค่าความกระด้างถาวร (NCH) อยู่ระหว่าง 0-3 mg/l., มี
ปริมาณซัลเฟต (SO4) มีค่าอยู่ระหว่าง <0.5-41.3 mg/l., ปริมาณคลอไรด์ (Cl) มีค่าอยู่ระหว่าง 5-29.1 mg/l.,
ทองแดง (Cu) มีค่า <0.005 mg/l., และปริมาณสังกะสี (Zn) มีค่าอยู่ระหว่าง <0.005-0.106 mg/l. ซึ่งทุก
พารามิเตอร์มีค่าต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน1 และมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณเหล็ก (Fe) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.023-3.808 mg/l. ซึ่งมีค่าสูงเกินเเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีบ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนอง
คันธมาศ หมู่ที่ 5 อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ (GW.3) เนื่องจากเนื่องจากแร่ธาตุที่มีอยู่เดิมท้าให้เกิดการปนเปื้อนตาม
ธรรมชาติจากชันดินชันหินและน้าใต้ดินในสถานีดังกล่าว
2) ปริมาณแมงกานีส (Mn) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.041-0.806 mg/l. ซึ่งมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใต้ดิน 1 และมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโ ภคได้ 2 ในสถานีวัดคลองนาพง
(ประปาหมู่บ้าน) ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ (GW.2) และสถานีบ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนอง
คันธมาศ หมู่ที่ 5 อ.เมืองอุตรดิตถ์ (GW.3) เนื่องจากเนื่องจากแร่ธาตุที่มีอยู่เดิม ท้าให้เกิด การปนเปื้อนตาม
ธรรมชาติจากชันดินชันหินและน้าใต้ดินในสถานีดังกล่าว
3) ปริมาณฟลูออไรด์ (F-) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.045-0.368 mg/l. ซึ่งมีค่าสูงเกินมาตรฐานที่ยอมรับได้ตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน1 และมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในทุกสถานี เนื่องจากแร่ธาตุที่มี
อยู่เดิมท้าให้เกิดการปนเปื้อนตามธรรมชาติจากชันดินชันหินและน้าใต้ดินในสถานีดังกล่าว
คุณลักษณะที่เป็นพิษ : ปริมาณสารหนู (As) มีค่าอยู่ระหว่าง <0.005-0.006 mg/l. ปริมาณแคดเมียม
(Cd) มีค่า <0.003 mg/l., โครเมียม (Cr) มีค่า <0.005 mg/l., ตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.005 mg/l. ซึ่งมีค่าอยู่ใน
ระดับต่้า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน1 และมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่
ใช้บริโภคได้ 2 ส่วนปริมาณปรอท (Hg) และไซยาไนด์ (CN-) มีค่า ND (Non Detectable หมายถึง ฟลูออไรด์
<0.02 mg/l., ปรอท<0.0002 mg/l., ไซยาไนด์<0.005 mg/l.) แสดงว่าไม่มีการปนเปื้อนของโลหะหนักจาก
แหล่งก้าเนิดใดๆ ทังในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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คุณสมบัติทางชีวภาพ : พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีความผิดปกติดังนี
1) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TCB) มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8-79 mg/l. ซึ่งเกินเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1), สถานีบ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4) และสถานีวัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5)
2) ปริมาณ E.coli มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8-22 mg/l. ซึ่งเกินมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 1 และเกินเกณฑ์ที่
เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1) และสถานีสถานีวัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ (GW.5)
3) ค่าปริมาณแบคทีเรียทังหมด (TB) มีค่าอยู่ระหว่าง 160-44,500 mg/l. ซึ่งเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1) และสถานีบ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน
จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4)
ทังนี เนื่องจากตัวอย่างน้าใต้ดินในสถานี GW.1, GW.4 และ GW.5 อาจมีการปนเปื้อนในรูปแบบต่างๆ
เกิดขึน เช่น ในฤดูน้าแล้งปริมาณน้าในบ่อมีน้อย ท้าให้ลักษณะตัวอย่างที่เก็บมีการปนเศษซากพืชหรือดินโคลน
ซึ่งอาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าวขึน
สรุปผลการวิเคราะห์ : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ้านวน
5 สถานี ในฤดูหนาว พบว่า คุณภาพน้าใต้ดินในแต่ละสถานีมีคุณภาพแตกต่างกันขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
การปฏิบั ติข องประชาชนในพืนที่นั นๆ ซึ่ งในจุด ที่เ ก็บ ตัว อย่ างน้ าใต้ดิ น สามารถน้ าไปใช้ ประโยชน์ไ ด้ดั ง นี
(1) เพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
ทั่วไปก่อน (2) เพื่อการเกษตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ตารางที่ 4.3.1.2-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าใต้ดินภายในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครังที่1
ดัชนีคุณภาพน้า
 ลักษณะตัวอย่าง
 คุณสมบัติทางกายภาพ
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. ความขุ่น (Turbidity))
 คุณสมบัติทางเคมี
3. ของแข็งละลายน้า (TDS)
4. ความกระด้างทังหมด (TH)
5. ความกระด้างถาวร (NCH)
6. ซัลเฟต (SO2)
7. คลอไรด์ (Cl)
8. ทองแดง (Cu)
9. เหล็ก (Fe)
10. สังกะสี (Zn)
11. แมงกานีส (Mn)
12. ฟลูออไรด์ (F-)
 คุณลักษณะที่เป็นพิษ
13. สารหนู (As)
14. แคดเมียม (Cd)
15. โครเมียม (Cr)
16. ตะกั่ว (Pb)
17. ปรอท (Hg)
18. ไซยาไนด์ (Cyanide)
 คุณสมบัติทางชีวภาพ
19. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด (TCB)
20. E.coli
21. แบคทีเรียทังหมด (TB)
หมายเหตุ :

หน่วย

สถานที่เก็บตัวอย่าง

ค่ามาตรฐานน้าใต้ดิน
มาตรฐาน น้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้2
น้าใต้ดิน1 ที่เหมาะสม อนุโลมสูงสุด
-

GW.1

GW.2

GW.3

GW.4

GW.5

ใส

ใส

ใส

ใส

ใส

NTU.

7.4
0.6

7.6
33.9

6.6
151

6.8
0.7

7.2
8

-

7-8.5
5

6.5-9.2
20

mg/l. as NaCl
mg/l. as CaCo3
mg/l. as CaCo3
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.

350
277.7
0
41.3
29.1
<0.005
0.023
0.036
0.041
0.368

155.6
130.1
3
3.8
9.6
<0.005
0.071
<0.005
0.806
0.118

189.3
135.1
0
<0.5
17.4
<0.005
3.808
0.01
0.368
0.142

224
185.1
0
3.8
12.4
<0.005
0.026
0.0106
0.103
0.322

60.1
45
0
<0.5
5
<0.005
0.056
0.009
0.216
0.045

1
5
0.5
<0.02

600
300
200
200
250
1
0.5
5
0.3
0.7

1,200
500
250
250
600
1.5
1
15
0.5
1

mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.

<0.005
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

0.006
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

0.005
0.01 ต้องไม่มี
<0.003 0.003 ต้องไม่มี
<0.005
0.05
<0.005
0.01 ต้องไม่มี
ND
<0.0002 ต้องไม่มี
ND
<0.005 ต้องไม่มี

MPN/100 ml.

79

2

<1.8

33

13

-

0.05
0.01
0.05
0.001
0.1

2.2

-

MPN/100 ml.
22
Negative Negative Negative
2
ต้องไม่มี ต้องไม่มี
CFU/ml.
44,500
310
160
1,400
310
500
GW.1 = บ่อน้าบาดาล วัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
GW.2 = บ่อน้าบาดาล วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
GW.3 = บ่อวงตืน บ่อเลียงปลาบ้านเกาะ ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ หมู่ที่ 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
GW.4 = บ่อวงตืน บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
GW.5 = บ่อน้าบาดาล วัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
ND = Non Detectable (ฟลูออไรด์ <0.02 มก./ล., ปรอท <0.0002 มก./ล., ไซยาไนด์ <0.005 มก./ล.)
Negative = ตรวจไม่พบ (E.coli <1.8 MPN/100 มล.)
Analytical method : Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 nd edition, 2012, APHA
(American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) และ
WPCF (Water Pollution Control Federation)
1
มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
มาตรฐานน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิช าการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. 2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดิน ครั้งที่ 2
ในฤดูร้อน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดินดังนี
คุณสมบัติทางกายภาพ : พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีความผิดปกติดังนี
1) มีค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 6.4-7.4 ซึ่งมีค่าต่้ากว่าเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐาน
คุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีบ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ หมู่
ที่ 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.3) และบ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4) ส่งผลให้น้าในสถานีดังกล่าวมีค่าความเป็นด่าง
2) ค่าความขุ่น (Turfbidity) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.2-73.6 NTU ซึ่งมีค่าสูงเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมและเกณฑ์
อนุโลมสูงสุด ตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้าน
ด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1), บ่อเลียงปลาบ้านเกาะ (มาณพฟิชชิ่ง) ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ
หมู่ ที่ 5 อ้า เภอเมือ ง จั ง หวัด อุต รดิ ตถ์ (GW.3) และสถานีบ่ อน้ าบาดาล วั ดหมู่ ห้ า สามัค คี ต้า บลบ้า นแก่ ง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5) เนื่องจากตัวอย่างน้า ใต้ดินจากสถานีดังกล่าว มีการปนเปื้อนโคลน
ตะกอนจากชันดินและชันหินตามธรรมชาติ
คุณสมบัติทางเคมี : มีค่าปริมาณของแข็งละลายน้า (TDS) ระหว่าง 52.9-313 mg/l., ปริมาณความ
กระด้างทังหมด (TH) อยู่ระหว่าง 37.5-255.2 mg/l., ค่าความกระด้างถาวร (NCH) อยู่ระหว่าง 0-7.5 mg/l.,
มีปริมาณซัลเฟต (SO4) มีค่าอยู่ระหว่าง <0.5-24 mg/l., ปริมาณคลอไรด์ (Cl) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.3-20.6
mg/l., ปริมาณทองแดง (Cu) อยู่ระหว่าง 0.014-0.015 mg/l., ปริมาณเหล็ก (Fe) มีค่า <0.005 mg/l.,
ปริมาณสังกะสี (Zn) มีค่า <0.005 mg/l. และค่าปริมาณแมงกานีส (Mn) ค่า <0.005 mg/l.
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณฟลูออไรด์ (F-) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.045-0.368 mg/l. ซึ่งมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าใต้ดิน 1 และเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในทุกสถานี เนื่องจากแร่
ธาตุที่มีอยู่เดิมท้าให้เกิดการปนเปื้อนตามธรรมชาติจากชันดินชันหินและน้าใต้ดินในสถานีดังกล่าว
คุณลักษณะที่เป็นพิษ : : ซึ่งมีในระดับต่้า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ยอมให้มีได้ในแหล่งน้าใต้ดิน 1-2
ปริมาณแคดเมียม (Cd) มีค่า <0.003 mg/l., โครเมียม (Cr) มีค่า <0.005 mg/l., ตะกั่ว (Pb) มีค่า <0.005
mg/l. ซึ่งมีค่าต่้ามาก ส่วนปริมาณปรอท (Hg) และไซยาไนด์ (CN-) มีค่า ND (Non Detectable หมายถึง
ฟลูออไรด์<0.02 mg/l., ปรอท<0.0002 mg/l., ไซยาไนด์<0.005 mg/l.) แสดงว่าไม่มีการปนเปื้อนของโลหะ
หนักจากแหล่งก้าเนิดใดๆ ทังในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึน
ยกเว้น พารามิเตอร์ดังต่อไปนี
1) ปริมาณสารหนู (As) มีค่า <0.005-0.006 mg/l. ซึ่งมีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 1
และเกินเกณฑ์ที่เหมาะสมตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีวัดสามัคยาราม บ้านด่าน
ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1) และสถานีวัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอต
รอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5) เนื่องจากพืนที่ดังกล่าวเข้าสู่ฤดูกาลท้านา จึงมีการท้าเกษตรที่มีการใช้สารเคมี
และยาก้าจัดศัตรูพืช ท้าให้น้าที่มีการปนเปื้อนสารหนูซึมลงไปใต้ดิน จึงไม่ควรน้ามาอุปโภค-บริโภค
พิษเรือรังของสารหนูจะเกิดในรูปของการสะสมในร่างกายทีละน้อยท้าให้มีอาการ อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย
กล้ามเนือไม่มีแรง เบื่ออาหาร คลื่นไส้ ท้าให้เยื่อบุจมูกและคอบวม ผิวหนังมีรอยด้าและเป็นมะเร็งผิ วหนังใน
ระยะต่อไป ส่วนพิษเฉียบพลันจะเกิดกับระบบประสาท แต่หากได้รับสารหนูเข้าไปในปริมาณ 70-180 mg. จะ
ท้าให้ตายได้

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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คุณสมบัติทางชีวภาพ : พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีความผิดปกติดังนี
1) ค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TCB) มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8-920 mg/l. ซึง่ เกินเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตามมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 ในสถานีบ่อน้าบาดาล วัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้าน
ด่านน้ า อ้าเภอเมือง จั งหวัดอุตรดิตถ์ (GW.1), บ่อน้าบาดาล วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต.ผาจุก จ.
อุตรดิตถ์ (GW.2), บ่อวงตืนบ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ (GW.4) และบ่อบาดาลวัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5)
2) ปริมาณ E.coli มีค่าอยู่ระหว่าง <1.8-170 mg/l. ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน 1-2 ใน
สถานีบ่อน้าบาดาล วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ (GW.2), บ่อวงตืนบ้านเลขที่ 38/1
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4) และบ่อบาดาลวัดหมู่ห้าสามัคคี
ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5)
3) ค่าปริมาณแบคทีเรียทังหมด (TB) มีค่าอยู่ระหว่าง 170-5,200 mg/l. ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น้าใต้ดิน1-2 ในสถานีบ่อน้าบาดาล วัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(GW.1), บ่อน้าบาดาล วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต.ผาจุก จ.อุตรดิตถ์ (GW.2), บ่อวงตืนบ้านเลขที่ 38/1
หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.4) และบ่อบาดาลวัดหมู่ห้าสามัคคี
ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (GW.5)
ทังนี เนื่องจากตัวอย่างน้าใต้ดินในสถานี GW.1, GW.2, GW.4 และ GW.5 อาจมีการปนเปื้อนในรูปแบบ
ต่างๆ เกิดขึน เช่น ในฤดูน้าแล้งปริมาณน้าในบ่อมีน้อย ท้าให้ลักษณะตัวอย่างที่เก็บมีการปนเศษซากพืชหรือดิน
โคลน ซึ่งอาจท้าให้เกิดการปนเปื้อนดังกล่าวขึน
สรุปผลการวิเคราะห์ : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใต้ดิน โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ้านวน 5
สถานี ในฤดูหนาว พบว่า คุณภาพน้าใต้ดินในแต่ละสถานีมีคุณภาพแตกต่างกันขึนอยู่กับสภาพแวดล้อมและ
การปฏิบัติของประชาชนในพืนที่นันๆ ซึ่งในจุดที่เก็บตัวอย่างน้าใต้ดินสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ดังนี (1) เพื่อ
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไปก่อน
(2) เพื่อการเกษตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ตารางที่ 4.3.1.2-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าในแหล่งน้าใต้ดินภายในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกครังที่2
ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

หมายเหตุ :

ค่ามาตรฐานน้าใต้ดิน
มาตรฐาน น้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้2
น้าใต้ดิน1 ที่เหมาะสม อนุโลมสูงสุด
-

GW.1

GW.2

GW.3

GW.4

GW.5

เหลืองขุ่น
ตะกอนน้าตาล

ใส

เหลืองขุ่น
ตะกอนน้าตาล

ใส

เหลืองขุ่น
ตะกอนน้าตาล

NTU.

7.4
51.1

7.1
0.2

6.5
73.6

6.7
0.2

7.2
9

-

7-8.5
5

6.5-9.2
20

mg/l. as NaCl
mg/l. as CaCo3
mg/l. as CaCo3
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.

143
125.1
7.5
13.9
12
0.014
<0.005
<0.005
<0.005
0.14

313
255.2
0
24
20.6
0.014
<0.005
<0.005
<0.005
0.333

188.9
120.1
0
<0.5
11.3
0.015
<0.005
<0.005
<0.005
0.173

244
200.2
0
11.5
11.3
0.015
<0.005
<0.005
<0.005
0.402

52.9
37.5
0
<0.5
5.3
0.015
<0.005
<0.005
<0.005
0.086

1
5
0.5
<0.02

600
300
200
200
250
1
0.5
5
0.3
0.7

1,200
500
250
250
600
1.5
1
15
0.5
1

mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.
mg/l.

0.027
<0.003
<0.005
0.007
ND
ND

<0.005
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

0.009
<0.003
<0.005
0.006
ND
ND

<0.005
<0.003
<0.005
<0.005
ND
ND

0.02
0.01 ต้องไม่มี
<0.003 0.003 ต้องไม่มี
<0.005
0.05
0.007
0.01 ต้องไม่มี
ND
<0.0002 ต้องไม่มี
ND
<0.005 ต้องไม่มี

MPN/100 ml.

7.8

4.5

<1.8

46

920

-

2.2

-

2
5,100

Negative
170

46
1,600

170
5,200

-

ต้องไม่มี
500

ต้องไม่มี
-

 ลักษณะตัวอย่าง
 คุณสมบัติทางกายภาพ
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. ความขุ่น (Turbidity))
 คุณสมบัติทางเคมี
3. ของแข็งละลายน้า (TDS)
4. ความกระด้างทังหมด (TH)
5. ความกระด้างถาวร (NCH)
6. ซัลเฟต (SO2)
7. คลอไรด์ (Cl)
8. ทองแดง (Cu)
9. เหล็ก (Fe)
10. สังกะสี (Zn)
11. แมงกานีส (Mn)
12. ฟลูออไรด์ (F-)
 คุณลักษณะที่เป็นพิษ
13. สารหนู (As)
14. แคดเมียม (Cd)
15. โครเมียม (Cr)
16. ตะกั่ว (Pb)
17. ปรอท (Hg)
18. ไซยาไนด์ (Cyanide)
 คุณสมบัติทางชีวภาพ
19. แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทังหมด (TCB)
20. E.coli
21. แบคทีเรียทังหมด (TB)

สถานที่เก็บตัวอย่าง

MPN/100 ml. Negative
CFU/ml.
1,200

0.05
0.01
0.05
0.001
0.1

GW.1 =
GW.2 =
GW.3 =
GW.4 =
GW.5 =
ND =
Negative =
Analytical method :

บ่อน้าบาดาล วัดสามัคยาราม บ้านด่าน ต้าบลบ้านด่านน้า อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
วัดคลองนาพง (ประปาหมู่บ้าน) ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
บ่อวงตืน บ่อเลียงปลาบ้านเกาะ ทางเข้าวัดหนองคันธมาศ หมู่ที่ 5 อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
บ่อวงตืน บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ที่ 10 บ้านใหม่พัฒนา ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
บ่อน้าบาดาล วัดหมู่ห้าสามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
Non Detectable (ฟลูออไรด์ <0.02 มก./ล., ปรอท <0.0002 มก./ล., ไซยาไนด์ <0.005 มก./ล.)
ตรวจไม่พบ (E.coli <1.8 MPN/100 มล.)
Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 22 nd edition, 2012, APHA
(American Public Health Association), AWWA (American Water Works Association) และ
WPCF (Water Pollution Control Federation)
1
มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
มาตรฐานน้าบาดาลที่ใช้บริโภคได้ 2 : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทาง
วิช าการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็น พิษ พ.ศ. 2551
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

4-41

รูปที่ 4.3.1.2-3 จุดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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GW 1 บ่อบาดาล บริเวณวัดสามัคคียาราม

GW 2 บ่อนาดาล บริเวณวัดคลองนาพง

GW 3 บ่อวงตืน บริเวณบ่อเลียงปลาบ้านเกาะ

GW 4 บ่อวงตืน บ้านเลขที่ 38/1 หมู่ 10 บ้านใหม่พัฒนา

GW5 บ่อน้าบาดาล วัดหมู่หา้ สามัคคี ต้าบลบ้านแก่ง

การเก็บน้าใต้ดิน

รูปที่ 4.3.1.2-4 การเก็บน้าใต้ดินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม
หลักการและเหตุผล
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการแก้ไขปัญหารทรัพยากรน้าในลุ่มน้าน่านให้มีน้า
เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตและการอุปโภคบริโภค สนับสนุนการสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคู่ไปกับการบรรเทาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดยค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึนกับ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาลุ่มน้าน่านอย่างเป็นรูปธรรม พืนที่รับประโยชน์
จะครอบคลุมอ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรอน อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์และอ้าเภอพรหม
พิราม อ้าเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อพัฒนาระบบชลประทาน ประมาณ 491,400 ไร่ ที่ตังตัวเขื่อนอยู่
ในแม่น้าน่าน หมู่ที่ 7 บ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับอนุมัติให้ด้าเนินการ
ก่อสร้างตังแต่เดือนตุลาคม 2555 และกรมชลประทานได้ด้าเนินการตังงบประมาณจัดสรรไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามแผนป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ตังแต่ปีงบประมาณ 2555 เป็นต้นมา
ซึ่งในปี 2560 กรมชลประทานได้จัดตังงบประมาณให้แต่ละหน่วยงานด้าเนินงานในพืนที่ตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีส้านักเศรษฐกิจการเกษตรเขต 2 พิษณุโลก (สศข.2) เป็น
หน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ลในพื นที่ จั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ มี พั น ธกิ จ หลั ก ด้ า นหนึ่ ง คื อ การติ ด ตาม
ประเมินผลโครงการที่ส้าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในครังนีได้รับมอบหมายให้ด้าเนินการติดตาม
ตรวจสอบด้านเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ โดยจัดท้า
รายงานการส้ารจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร (Bench Mark) ในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 ซึ่งเป็นการศึกษาข้อมูลพืนฐานต่างๆ ของเกษตรกรที่อยู่ในพืนที่โครงการฯ ในช่วง
ก่อนเข้าร่วมโครงการ ครอบคลุมทังทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการผลิต ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการ
ผลิต ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาอาชีพ ฯลฯ ตลอดจนศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ
ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ เพื่อน้าไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการ
อนุมัติโครงการหรือวางแผนพัฒนาปรับปรุงแผนปฏิบัติงาน/กิจกรรมต่างๆ ในพืนที่โครงการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบส้าหรับการจัดท้าเอกสารรายงานการประเมินผลหลังเข้าร่วมโครงการ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทังทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการผลิต ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจาก
การผลิต ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพืนที่โครงการ
2. เพื่อศึกษาทัศนคติ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในพืนที่โครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
พื้นที่ดาเนินการ
พืนที่สูบน้าด้วยไฟฟ้า เพื่อทดแทนไม่ได้รับน้าจากโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครอบคลุมพืนที่ประมาณ
16,000 ไร่ ดังนี
ด้านคลองส่งน้าฝั่งซ้าย - หมู่ที่ 3, 4 และ 8 ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านด่าน อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้านคลองส่งน้าฝั่งขวา - หมู่ที่ 6, 7 และ 10 ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
- หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 13 ต้าบลงิวงาม อ้าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
งบประมาณ
300,000 บาท
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

4-44

วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษารายละเอียดโครงการ และออกแบบสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
2. ออกส้ารวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 400 ราย ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยสุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของครัวเรือน
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี
1) สภาพสังคมของเกษตรกร/ข้อมูลทั่วไป
2) การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน
3) ผลผลิตพืชของครัวเรือนเกษตร
4) รายได้เงินสดทางการเกษตร ได้แก่
- รายได้เงินสดจากด้านพืช
- รายได้เงินสดจากด้านปศุสัตว์
- รายได้เงินสดจากด้านสัตว์น้า
- รายได้เงินสดการเกษตรอื่นๆ
5) รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร ได้แก่
- รายจ่ายเงินสดจากด้านพืช
- รายจ่ายเงินสดจากด้านปศุสัตว์
- รายจ่ายเงินสดจากด้านสัตว์น้า
- รายจ่ายเงินสดการเกษตรอื่นๆ
6) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร
7) รายได้เงินสดสุทธิทังหมดในครัวเรือนของครัวเรือนเกษตร
8) ภาวะหนีสินทังหมดและแหล่งกู้ยืมของครัวเรือนเกษตร
9) ทรัพย์สินทังหมดของครัวเรือนเกษตร
10) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าและการบริการของภาครัฐ
11) ทัศนคติ ระดับความพึงพอใจและผลกระทบที่มีต่อโครงการ
3. บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการศึกษา/จัดท้าเอกสารรายงาน
ผลการดาเนินงาน
ด้าเนินการออกส้ารวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 400 ราย ซึ่ง
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยสุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของ
ครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งขณะนีอยู่ระหว่างการวิกเคราะห์และแปรผลข้อมูล

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.3.2-1 การส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร (Bench Mark) ในพืนที่โครงการเขื่อนทด
น้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.3.3 แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยาน้าผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การด้าเนินโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ตามโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ คาดว่าจะมีผลกระทบ
ต่อปริมาณน้าท่าทางด้านท้ายเขื่อนทดน้า เนื่องจากเป็นการเก็บกักน้าในช่วงฤดูฝน และเพื่อน้าน้าไปใช้เพื่อ
การเกษตร และอุป โภคได้มากขึนในฤดูแล้ ง ดังนันเพื่อให้ การจัดการเขื่อนทดน้ามีประสิ ทธิภ าพ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการใช้น้าในพืนที่ท้ายน้าส่วนต่างๆ รวมทังการรักษาปริมาณน้าท่าในพืนที่โครงการอย่าง
สม่้าเสมอ เพื่อเป็ น ฐานในการทบทวนปรับปรุงแผนการจัดสรรน้าส้ าหรับกิจกรรมด้านต่างๆ และการวาง
แผนการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะในฤดูแล้ งให้ส อดคล้องกับปริมาณน้าที่มีอยู่ในเขื่อนทดน้า ตลอดจนการ
จัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น้าในกรณีเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้าในลุ่มน้า
วัตถุประสงค์
เพื่อติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงระดับน้า ปริมาณน้าท่า และปริมาณตะกอนแขวนลอยในบริเวณ
พืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนอุทกวิทยา และศูนย์อุกทกวิทยาชลประทาน ภาคเหนือตอนล่าง ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทก
วิทยา กรมชลประทาน
พื้นที่ดาเนินการ
ตรวจวัดระดับน้า-ปริมาณน้า และปริมาณตะกอนแขวนลอยในแม่น้าน่าน บริเวณด้านเหนือและท้าย
เขื่อนทดน้าผาจุก
งบประมาณ
290,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. ด้าเนินการเก็บบันทึกระดับน้าและปริมาณน้าในเขื่อนทดน้า ปริมาณน้าที่ปล่อยด้านท้ายน้า และ
ปริมาณน้าชลประทาน เป็นประจ้าทุกวันตลอดอายุโครงการ และรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเป็นประจ้าทุกปี
2. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้าท่าบริเวณด้านท้ายอาคารส่งน้าหลัก และที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
3. จัดท้ารายงานสถิติปริมาณน้าท่าดังกล่าวเป็นประจ้าทุกปี
4. เก็บตัวอย่างน้าวิเคราะห์ข้อมูลตะกอนแขวนลอยในล้าน้าน่าน บริเวณเหนือและใต้เขื่อนทดน้าผาจุก
ผลการดาเนินงาน
การติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงด้านอุทกวิทยาของโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก โดยเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลระดับน้า ปริมาณน้าและปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีตรวจวัดอุทกวิทยาของกรม
ชลประทาน ที่มีอยู่ในบริเวณเหนือและท้ายเขื่อนทดน้าผาจุก ดังแสดงในรูปที่ 4.2.2-1 และมีรายละเอียดดังนี

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.3.3-1 แผนที่แสดงต้าแหน่งที่ตังของเขื่อนพร้อมสถานีวัดน้าท่าด้านเหนือและท้ายทดน้าผาจุก
ระดับน้า ปริมาณน้าและปริมาณตะกอนแขวนลอย เหนือโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
ปริมาณน้าท่าและระดับน้าตรวจวัดแม่น้าน่านเหนือโครงการฯ ที่ สถานี N.12A (ท้ายเขื่อนสิริกิติ์ 6
กิโลเมตร) บ้านหาดไผ่ อ้าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขนาดพืนที่ลุ่มน้าประมาณ 15,718 ตารางกิโลเมตร
แสดงสถานีตรวจวัดระดับน้าและปริมาณน้าและรูปตัดขวางของล้าน้าบริเวณสถานี (รูปที่ 4.2.2-2) จากข้อมูล
การตรวจวัดตังแต่ ปีพ.ศ. 2514 - 2558 มีปริมาณน้าท่าเฉลี่ย ประมาณ 5,759 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี มีปริมาณน้า
มากในเดือนสิงหาคม – กันยายน (รูปที่ 4.2.2-3) ปริมาณน้าท่าส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเขื่อนสิริกิติ์ และ
ล้าน้าปาด ปีพ.ศ. 2554 เป็นปีที่มีปริมาณน้าสูงสุด ปริมาณน้าท่าทังปีเท่ากับ 12,197 ล้าน ลบ.ม. และปี พ.ศ.
2516 เป็นปีที่มีปริมาณน้าต่้าสุด ปริมาณน้าท่าทังปีเท่ากับ 2,087 ล้าน ลบ.ม. (รูปที่ 4.2.2-4)

รูปที่ 4.3.3-2 สถานี N.12A และรูปตัดขวางของล้าน้าบริเวณบ้านหาดไผ่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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N.12A
รูปที่ 4.2.2-2 สถานี
N.12A และรูปตัดขวางของล้าน้าบริเวณบ้านหาดไผ่ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
N.12A
3,000
3,000

-

-

2,000
2,000
1,000
1,000

0

0

-

-

เดือน
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
เดือน
เม.ย. พ.ค. มิ .ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
สู งสุ ด 1092.0 987.0 895.0 768.0 2251.3 2439.5 1167.3
สู งสุ ด
1092.0 987.0 895.0 768.0 2251.3 2439.5 1167.3
เฉลีย่
607.1 503.9 365.0 412.3 561.6 537.1 311.3
เฉลีย่
607.1 503.9 365.0 412.3 561.6 537.1 311.3
ต่ำสุ ด
56.8 126.6 58.7 68.1 83.2 111.8 57.8
ต่ำสุ ด
56.8 126.6 58.7 68.1 83.2 111.8 57.8
ปี 2560 288.9 288.6
ปี 2560
288.9 288.6

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค.
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี .ค.
735.0 840.1 1359.8 1501.0 1121.2
735.0 840.1 1359.8 1501.0 1121.2
323.8 321.5 438.0 562.5 662.5 5606.6
323.8 321.5 438.0 562.5 662.5 5606.6
67.9 35.7 49.4 45.3 135.0
67.9 35.7 49.4 45.3 135.0
577.5
577.5

รูปที่ 4.3.3-3 ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด-ต่า้ สุดในปี 2558-2559 ของสถานี N.12A
อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
ปริ ม าณน้ า ท่ า รายวั น เปรี ย บเที ย บปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ เ ริ่ ม จั ด ท้ า รายงานการติ ด ตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก (รูปที่ 4.2.2-5) แสดงว่าในปี พ.ศ. 2558 มีปริมาณน้าอยู่
ในเกณฑ์น้อย-ปานกลาง ส่วน ตังแต่เดือนเมษายน-กันยายน ของปีพ.ศ. 2559 ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้าน้อย
การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี N.12A มีการเก็บตัวอย่างน้าในปี 2559 จนถึงเดือน
กันยายน จ้านวน 25 ครัง (ตารางที่ 4.2.2-1) พบว่าตะกอนแขวนลอยมีปริมาณความเข้มข้นมากในช่วงฤดูฝน
หรือมีความสัมพันธ์กับฝนที่ตกและปริมาณน้าในล้าน้า ซึ่งมีปริมาณความเข้มข้นของตะกอนแขวนลอยลดลง
ในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูแล้ง ในการเก็บตัวอย่างน้าจะด้าเนินการพร้อมการส้ารวจระดับน้าและปริมาณน้า จึง
สามารถจะหาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ากับตะกอนแขวนลอยเพื่อประเมินปริมาตรตะกอนที่เกิดขึนในจุด
ตรวจวัด ซึ่งการส้ารวจตามปีน้า 2559 จะสินสุดเดือนมีนาคม 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

4-49

ปริ มาณนา้ ท่ าสะสมรายเดือ น
15,000
12,000
9,000

-

6,000
3,000
0

-

เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ปี

สู งสุ ดปี 2554 365.4 210.4 229.1 515.4 2249.1 2330.5 1167.3 503.5 840.1 1359.8 1501.0 925.6 12197.3
สะสมปี 2554 365.4 575.8 804.9 1320.3 3569.5 5899.9 7067.2 7570.8 8410.8 9770.7 11271.7 12197.3
เฉลีย่
607.1 503.9 365.0 412.3 561.6 537.1 311.3 323.8 321.5 438.0 562.5 662.5 5606.6
เฉลีย่ สะสม 607.1 1111.0 1476.0 1888.3 2449.9 2987.0 3298.3 3622.1 3943.6 4381.6 4944.1 5606.6
ต่ำสุ ดปี 2516 142.0 166.0 81.6 439.0 360.0 182.0 80.1 183.0 45.6 117.0 45.3 246.0 2087.6
สะสมปี 2516 142.0 308.0 389.6 828.6 1188.6 1370.6 1450.7 1633.7 1679.3 1796.3 1841.6 2087.6
ปี 2560

288.9 288.6

577.5

สะสมปี 2560 288.9 577.5

รูปที่ 4.3.3-4 กราฟแสดงปริมาณน
้าท่ารายเดือนเฉลี่ยและสะสม ในปีน้าสูงสุดและต่้าสุด และปี 2558-2559
N.12A
ของสถานี N.12A อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
800

600

-

400

200

0

รูปที่ 4.3.3-5 กราฟแสดงปริมาณน้าท่ารายวัน ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2559 ของสถานี N.12A
อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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CALCULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION

ตารางที่ 4.3.3-1 การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที
่สถานีyearN.12A
Station N.12A Water
2016 อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์

River Discharge

Date

(1)
7 เม.ย.59
9 เม.ย.59
18 เม.ย.59
20 เม.ย.59
6 พ.ค .59
7 พ.ค.59
9 พ.ค.59
17 พ.ค.59
11มิ.ย.59
13 มิ.ย.59
15 มิ.ย.59
22 มิ.ย.59
5 ก.ค.59
8 ก.ค.59
9 ส.ค.59
11 ส.ค.59
16 ส.ค.59
24 ส.ค.59
12 ก.ย.59
13 ก.ย.59
15 ก.ย.59
20 ก.ย.59
5 ต.ค.59
7 ต.ค. 59
13 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
9 พ.ย.59
10 พ.ย.59
21 พ.ย.59
25 พ.ย.59
7 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
13 ธ.ค.59
21 ธ.ค.59
6 ม.ค.60
9 ม.ค.60
11 ม.ค.60
24 ม.ค.60
6 ก.พ.60
8 ก.พ.60
14 ก.พ.60
22 ก.พ.60
6 มี.ค.60
15 มี.ค.60
21 มี.ค.60
22 มี.ค.60

(2)
72.310
70.910
71.760
72.420
70.780
72.000
71.400
71.720
70.390
71.140
71.220
71.770
70.900
71.850
70.970
70.580
70.910
71.220
70.700
71.610
71.050
70.410
70.730
71.220
70.670
70.920
71.670
71.410
70.740
71.030
70.630
71.700
72.560
73.050
73.230
72.330
73.100
72.890
73.200
73.250
71.180
73.350
73.050
73.300
73.780
73.200

c.m.s.

m.c.m.

p.p.m.

(7)
1-3
4-6
7-9
10 -12
13 - 15
16 - 18
19 - 21
22 - 24
25 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 63
64 - 66
67 - 69
70 - 72
73 - 75
76 - 78
79 - 81
82 - 84
85 - 87
88 - 90
91 - 93
94 - 96
97 - 99
100 -103
104-106
107-109
110-112
113-115
116-118
119-121
122-124
125-127
128-130
131-133
134-136
137-139

(8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

(1)
7 เม.ย.59
9 เม.ย.59
18 เม.ย.59
20 เม.ย.59
6 พ.ค .59
7 พ.ค.59
9 พ.ค.59
17 พ.ค.59
11มิ.ย.59
13 มิ.ย.59
15 มิ.ย.59
22 มิ.ย.59
5 ก.ค.59
8 ก.ค.59
9 ส.ค.59
11 ส.ค.59
16 ส.ค.59
24 ส.ค.59
12 ก.ย.59
13 ก.ย.59
15 ก.ย.59
20 ก.ย.59
5 ต.ค.59
7 ต.ค. 59
13 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
9 พ.ย.59
10 พ.ย.59
21 พ.ย.59
25 พ.ย.59
7 ธ.ค.59
9 ธ.ค.59
13 ธ.ค.59
21 ธ.ค.59
6 ม.ค.60
9 ม.ค.60
11 ม.ค.60
24 ม.ค.60
6 ก.พ.60
8 ก.พ.60
14 ก.พ.60
22 ก.พ.60
6 มี.ค.60
15 มี.ค.60
21 มี.ค.60
22 มี.ค.60

Suspended

Concentration Sediment
by Weight

m. - m.s.l.

Date of Sampling

Checked by
Sediment

Gage Height

uttaradit
Zero Gage 69.000 M. m.s.l.

Amount of Samples

A.tha pla

Sample no.

Nan River
Computed by

Tons

(3)
(4)=(3)*0.0864 (5)=(A+B+C)/3 (6)=(4)*(5)
384.312
33.205
4.382
145.515
84.189
7.274
3.508
25.519
258.883
22.367
5.887
131.678
418.864
36.190
7.955
287.902
81.238
7.019
4.550
31.933
307.603
26.577
3.494
92.854
179.915
15.545
4.258
66.192
250.272
21.624
6.313
136.502
44.581
3.852
10.360
39.903
100.207
8.658
6.394
55.355
113.970
9.847
3.692
36.356
259.066
22.383
128.825 2883.534
89.795
7.758
138.960 1078.091
292.994
25.315
110.491 2797.048
107.272
9.268
158.844 1472.212
60.483
5.226
149.523
781.365
97.629
8.435
365.459 3082.704
163.567
14.132
34.658
489.788
74.299
6.419
243.511 1563.203
166.498
14.385
791.542 11386.669
93.155
8.049
276.918 2228.799
47.193
4.077
668.124 2724.260
87.150
7.530
150.739 1135.031
159.763
13.804
154.662 2134.886
71.295
6.160
179.399 1105.079
98.226
8.487
181.178 1537.607
206.523
17.844
20.060
357.936
273.432
23.625
22.267
526.055
80.536
6.958
69.909
486.449
94.862
8.196
167.557 1373.309
155.788
13.460
19.420
261.399
187.544
16.204
22.578
365.855
430.729
37.215
27.192 1011.958
536.348
46.340
6.188
286.762
597.087
51.588
3.941
203.308
393.845
34.028
3.004
102.204
545.017
47.089
2.976
140.133
447.648
38.677
5.331
206.169
504.707
43.607
2.994
130.571
540.839
46.728
2.578
120.467
176.034
15.209
2.943
44.754
571.544
49.381
2.659
131.283
524.551
45.321
10.563
478.739
627.291
54.198
5.712
309.554
648.319
56.0148
4.0259 225.5110
525.942
45.4414
2.6055 118.3961

Drainage Area 15,579 Km.2
(Lab) Filtration Method
Sediment Concentration (ppm)
I
A
3.819
3.359
7.101
9.455
3.932
3.864
4.627
5.751
9.456
6.638
3.033
134.780
101.466
129.885
133.726
256.392
111.612
21.631
278.576
776.082
269.761
793.407
142.527
151.945
182.167
179.952
27.193
19.203
65.143
167.262
29.030
11.840
34.644
6.098
4.448
2.765
2.893
5.126
2.368
2.026
2.967
3.013
11.892
6.499
4.511
2.846

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

II
B
5.937
2.188
6.112
5.945
5.920
2.357
4.954
5.692
8.510
5.396
4.620
153.996
109.375
113.622
149.288
1.224
467.601
43.184
271.490
773.047
325.425
569.395
156.832
148.705
181.539
192.957
13.378
28.637
65.494
183.921
19.239
37.191
18.190
5.894
3.697
3.689
2.402
4.130
2.853
3.280
3.272
2.231
9.373
4.848
3.772
1.740

III
C
3.391
4.978
4.447
8.466
3.796
4.261
3.194
7.495
13.113
7.147
3.424
97.699
206.039
87.967
193.517
190.951
517.166
39.158
180.467
825.497
235.567
641.571
152.858
163.337
174.491
170.625
19.608
18.962
79.091
151.487
9.992
18.704
28.743
6.573
3.679
2.557
3.633
6.736
3.762
2.427
2.588
2.731
10.424
5.787
3.795
3.230
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ระดับน้า ปริมาณน้าและปริมาณตะกอนแขวนลอย ท้ายโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
ปริมาณน้าท่าและระดับน้าตรวจวัดแม่น้าน่านท้ายโครงการฯ ที่สถานี N.2B บ้านหม่อนไหม อ้าเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ มีขนาดพืนที่ลุ่มน้าประมาณ 16,865 ตารางกิโลเมตร แสดงสภาพล้าน้าและรูปตัดขวางของล้า
น้าบริเวณสถานี (รูปที่ 4.2.2-6) จากข้อมูลการตรวจวัดปริมาณน้าท่าตังแต่ ปี 2518-2559 มีปริมาณน้าท่า
เฉลี่ย ประมาณ 6,940 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี มีปริมาณน้ามากในเดือนสิงหาคม–กันยายน (รูปที่ 4.2.2-7) ปริมาณ
น้าท่าสูงสุดปี 2554 ปริมาณน้าท่าทังปีเท่ากับ 13,854 ล้าน ลบ.ม. และปี 2537 เป็นปีที่มีปริมาณน้าต่้าสุด
ปริมาณน้าท่าทังปีเท่ากับ 4,363 ล้าน ลบ.ม. (รูปที่ 4.2.2-8)
ปริมาณน้าท่ารายวัน เปรียบเทียบตังแต่ปีน้าปี 2555 ถึง 2559 (รูปที่ 4.2.2-9) แสดงว่าในปี 2558 มี
ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์น้อย-ปานกลาง ส่วน ตังแต่เดือนเมษายน-กันยายน ของปี 2559 ปริมาณน้าอยู่ในเกณฑ์
น้าน้อย

รูปที่ 4.3.3-6 สถานี N.2B และรูปตัดขวางของล้าน้าบริเวณบ้านหม่อนไหม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี N.2B มีการเก็บตัวอย่างน้าตลอดทังปีจ้านวน 16 ครัง
(ตารางที่ 4.2.2-2) พบว่าตะกอนแขวนลอยมีปริมาณความเข้มข้นมากในช่วงฤดูฝน และมีปริมาณความเข้มข้น
ของตะกอนแขวนลอยน้อยในช่วงปลายฤดูฝนและฤดูแล้งในการเก็บตัวอย่างน้าจะด้าเนินการพร้อมการส้ารวจ
ระดับ น้า และปริ มาณน้ า จึงสามารถจะหาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ากับตะกอนแขวนลอยเพื่อประเมิน
ปริมาตรตะกอนที่เกิดขึนในจุดตรวจวัด การส้ารวจตามปีน้า 2559 จะสินสุดเดือนมีนาคม 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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N.2B
4,000

3,000

-

2,000
1,000

0

-

เดือน

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

สู งสุ ด
เฉลีย่
ต่ำสุ ด

1337.0 1380.0 1349.0 1161.0 3017.3 3278.5 1411.4 882.0 833.7 1226.0 1542.2 1506.6
629.0 611.8 552.5 557.5 766.3 880.5 537.9 441.4 514.7 584.4 670.1 756.1 7502.2
169.3 168.4 185.4 128.6 297.7 264.1 152.3 140.5 253.0 247.0 206.0 294.0

ปี 2560

509.0 533.8

1042.8

รูปที่ 4.3.3-7 ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงสุด-ต่้าสุดในปี 2558-2559 ของสถานี N.2B
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
ปริ มาณนา้ ท่ าสะสมรายเดือ น
15,000

ปริ มาณนา้ ท่ าสะสมรายเดือ น
15,000

10,000
-

-

10,000

5,000
0

5,000
0

--

เดือน

เดือน

เม.ย.

สู งสุ ดปี 2554
สู งสุ ดปี 2554สะสมปี
348.3
2554
สะสมปี 2554 เฉลี
348.3
ย่

เม.ย.

พ.ค.

พ.ค.

มิ .ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ก.ค.

ส.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ก.ย.

348.3 243.1 238.9 534.1 3017.3 3065.0
243.1
238.9 830.3
534.11364.43017.3
348.3 591.4
4381.7 3065.0
7446.7
591.4
830.3 552.5
1364.4
629.0 611.8
557.54381.7
766.3 7446.7
880.5

เฉลีย่

เฉลี629.0
ย่ สะสม
ต
่
ำ
สุ
ดปี 2537
เฉลีย่ สะสม 629.0
2537
ต่ำสุ ดปี 2537สะสมปี
169.3

611.8
552.5 1793.2
557.52350.7766.3
629.0 1240.7
3117.1 880.5
3997.6
169.3
168.4
185.4
128.6
422.9
555.3
1240.7 1793.2 2350.7 3117.1 3997.6
169.3 337.7
1074.6 555.3
1629.9
168.4
185.4 523.1
128.6651.7422.9
ปี 2560
509.0 533.8
สะสมปี 2537 169.3 337.7 523.1 651.7 1074.6 1629.9
สะสมปี 2560 509.0 1042.8

ต.ค.

ต.ค.

พ.ย.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ธ.ค.

ก.พ.

ม.ค.

มี .ค.

ก.พ.

ปี

มี .ค.

ปี

1411.4 410.6 833.7 1226.0 1542.2 983.2 13853.9
1411.4 9268.8
410.610102.5
833.7
8858.2
11328.51226.0
12870.7 1542.2
13853.9 983.2 13853.9
8858.2
9268.8514.7
10102.5
537.9 441.4
584.411328.5
670.1 12870.7
756.1 13853.9
7502.2

537.9 4976.9
441.45491.6
514.7
4535.5
6075.9584.4
6746.0 670.1
7502.2
240.2
557.4
349.7
329.4
588.7
667.8
4535.5 4976.9 5491.6 6075.9 6746.0
1870.1
3106.6329.4
3695.3 588.7
4363.1
240.2 2427.5
557.42777.2
349.7

756.1 7502.2
4363.1
7502.2

667.8 4363.1
1870.1 2427.5 2777.2 3106.6 3695.3 4363.1

ปี 2560
509.0 533.8
รู
ป
ที
่
4.3.3-8
ปริมาณน้าท่ารายเดือนเฉลี่ย-สะสมในปี
สะสมปี 2560 509.0 1042.8

1042.8

1042.8

และน้าสูงสุด-ต่้าสุดปี 2559 ของสถานี N.2B
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.3.3-9 ปริมาณน้าท่ารายวัน 2555 ถึง เดือนมีนาคม 2560 ของสถานี N.2B อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ระดับน้าและปริมาณน้าท่าบริเวณเหนือและท้ายเขื่อนทดน้าผาจุก อยู่ภายใต้อิทธิพลของการระบายน้า
จากเขื่อนสิริกิติ์และล้าน้าสาขาต่างๆ โดยมีล้าน้าปาดเป็นสาขาที่ส้าคัญ ซึ่งในปี 2556-2560 มีปริมาณน้าท่า
ของทังสถานีเหนือและท้ายเขื่อนทดน้าผาจุกอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากการกักเก็บน้าของเขื่อนสิริกิติ์มีน้อยและ
ปล่อยระบายน้าได้น้อย รวมถึงปริมาณน้าจากล้าน้าสาขามีปริมาณน้อยเช่นกัน
สถานี N.12A ด้านเหนือน้า และสถานี N.2B ด้านท้ายน้าของเขื่อนทดน้าผาจุก ตังแต่เดือนเมษายน
พ.ศ. 2555 จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งการกระจายของปริมาณน้าท่าเป็นไปในลักษณะที่สอดคล้อง
กัน แสดงถึงการก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุก ไม่มีผลกระทบต่อระบบอุทกวิทยาน้าผิวดินของล้าน้าน่าน
การวิเคราะห์ตะกอนแขวนลอย บริเวณเหนือและใต้พืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ้านวน 2 สถานี คือ
ด้านเหนือพืนที่โครงการที่สถานี N.12A และสถานี N.2B ท้ายน้าของโครงการ โดยเก็บตัวอย่างน้า พร้อมการ
ส้ารวจระดับน้า และปริมาณน้า สามารถหาความสัมพันธ์ของปริมาณน้ากับตะกอนแขวนลอยเพื่อประเมิน
ปริมาตรตะกอนที่เกิดขึนในจุดตรวจวัด ตังแต่เดือนเมษายน 2559 ถึงเดือนมีนาคม 2560 พบว่า
สถานี N.12A มีค่าความเข้มข้นของปริมาณตะกอนต่อน้าหนัก อยู่ระหว่าง 1.224 ถึง 825.497 ppm
หรือคิดเป็นปริมาตรตะกอนแขวนลอย คือ 25.52 ถึง 11,386.67 ตัน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 963.713 ตัน และ
สถานี N.2B มีค่าความเข้มข้นของปริมาณตะกอนต่อน้าหนัก อยู่ระหว่าง 1.817 ถึง 218.817 ppm หรือคิด
เป็นปริมาตรตะกอนแขวนลอย คือ 20.33 ถึง 1496.37 ตัน มีค่าเฉลี่ยประมาณ 503.64 ตันต่อปี

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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CALCULATION OF DAILY SUSPENDED SEDIMENT TRANSPORTATION
Station N.2B Water year 2016

ตารางที่ 4.3.3-2 การตรวจวัดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่สถานี N.2B อ.น้าปาด จ.อุตรดิตถ์

River Discharge

(1)
7 เม.ย.59
12 เม.ย.59
17 เม.ย.59
18 เม.ย.59
7 พ.ค.59
9 พ.ค.59
11 พ.ค.59
17 พ.ค.59
7 มิ.ย.59
14 มิ.ย.59
15 มิ.ย.59
22 มิ.ย.59
8ก.ค.59
15 ก.ค.59
22 ก.ค.59
26 ก.ค.59
8/9/1959
16 ส.ค.59
25 ส.ค.59
30 ส.ค.59
12 ก.ย.59
20 ก.ย.59
26 ก.ย.59
28 ก.ย.59
4 ต.ค. 59
8 ต.ค. 59
12 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
5 พ.ย.59
7 พ.ย.59
10 พ.ย.59
17 พ.ย.59
7 ธ.ค. 59
13 ธ.ค. 59
20 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
4 ม.ค.60
5 ม.ค.60
10 ม.ค.60
24 ม.ค.60
6 ก.พ.60
8 ก.พ.60
17 ก.พ.60
22 ก.พ.60
10 มี.ค.60
15 มี.ค.60
21 มี.ค.60
29 มี.ค.60

Sediment
Concentration
by Weight

(2)
53.29
53.34
53.45
53.39
53.44
54.48
53.41
52.23
53.41
53.39
53.35
53.37
53.68
52.55
53.42
53.34
53.46
52.60
53.43
52.85

52.63
52.93
52.91
52.87
52.85
52.88
52.91
52.72
52.60
52.53
52.71
52.51
53.25
54.10
54.46
54.15
54.20
53.74
54.03
54.63
54.97
54.90
54.89
54.73
54.79
54.71
54.26
53.97

c.m.s.

m.c.m.

p.p.m.

Suspended
Sediment
Tons

(3) (4)=(3)*0.0864 (5)=(A+B+C)/3 (6)=(4)*(5)
173.75
15.01
4.12
61.87
182.87
15.80
3.35
52.93
53.45
4.62
4.40
20.33
190.47
16.46
3.32
54.59
214.73
18.55
5.24
97.28
227.39
19.65
3.62
71.11
199.96
17.28
3.76
65.01
178.94
15.46
5.31
82.11
211.37
18.26
55.55
1014.49
202.85
17.53
67.09
1175.76
187.15
16.17
81.03
1310.16
203.18
17.55
85.24
1496.37
268.21
23.17
6.58
152.42
74.88
6.47
7.72
49.98
182.42
15.76
39.81
627.39
172.49
14.90
20.24
301.70
216.01
18.66
74.21
1385.07
74.29
6.42
47.70
306.16
206.56
17.85
56.94
1016.24
85.20
7.36
63.51
467.52
79.59
6.88
99.58
684.73
89.42
7.73
76.58
591.60
88.24
7.62
137.76
1050.26
84.18
7.27
180.57
1313.27
67.07
5.79
121.23
702.47
72.57
6.27
123.73
775.83
80.66
6.97
123.47
860.46
57.82
5.00
112.61
562.58
69.46
6.00
81.52
489.22
50.98
4.40
80.83
356.02
87.99
7.60
59.18
449.93
47.17
4.08
70.55
287.53
187.37
16.19
62.96
1019.30
296.59
25.63
41.80
1071.20
415.19
35.87
26.22
940.59
322.34
27.85
32.69
910.54
371.74
32.12
6.22
199.88
247.70
21.40
4.53
96.85
287.40
24.83
6.37
158.12
451.10
38.97
3.83
149.23
115.20
9.95
2.50
24.89
473.57
40.92
2.70
110.39
442.68
38.25
3.19
122.13
359.13
31.03
2.81
87.23
415.40
35.89
28.79
1033.17
387.16
33.45
4.12
137.97
340.15
29.39
3.01
88.40
286.93
24.79
3.73
92.49

Date of Sampling

Checked by

Date
m. - m.s.l.

Uttaradit
Zero Gage 52.300 M. m.s.l.

Amount of Samples

Gage Height

A.muang

Sample no.

Nan River
Computed by

(7)
1-3
4-6
7-9
10 -12
13 - 15
16 - 18
19 - 21
22 - 24
25 - 27
28 - 30
31 - 33
34 - 36
37 - 39
40 - 42
43 - 45
46 - 48
49 - 51
52 - 54
55 - 57
58 - 60
61 - 63
64 - 66
67 - 69
70 - 72
73 - 75
76 - 78
79 - 81
82 - 84
85 - 87
88 - 90
91 - 93
94 - 96
97 - 99
100 -103
104-106
107-109
110-112
113-115
116-118
119-121
122-124
125-127
128-130
131-133
134-136
137-139
140-142
143-145

(8)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

(1)
7 เม.ย.59
12 เม.ย.59
17 เม.ย.59
18 เม.ย.59
7 พ.ค.59
9 พ.ค.59
11 พ.ค.59
17 พ.ค.59
7 มิ.ย.59
14 มิ.ย.59
15 มิ.ย.59
22 มิ.ย.59
8ก.ค.59
15 ก.ค.59
22 ก.ค.59
26 ก.ค.59
8/9/1959
16 ส.ค.59
25 ส.ค.59
30 ส.ค.59
12 ก.ย.59
20 ก.ย.59
26 ก.ย.59
28 ก.ย.59
4 ต.ค. 59
8 ต.ค. 59
12 ต.ค. 59
26 ต.ค. 59
5 พ.ย.59
7 พ.ย.59
10 พ.ย.59
17 พ.ย.59
7 ธ.ค. 59
13 ธ.ค. 59
20 ธ.ค. 59
22 ธ.ค. 59
4 ม.ค.60
5 ม.ค.60
10 ม.ค.60
24 ม.ค.60
6 ก.พ.60
8 ก.พ.60
17 ก.พ.60
22 ก.พ.60
10 มี.ค.60
15 มี.ค.60
21 มี.ค.60
29 มี.ค.60

Drainage Area 16,865 Km.2
(Lab) Filtration Method
Sediment Concentration (ppm)
I
A
3.845
3.094
4.579
3.476
5.509
3.547
3.252
6.016
38.692
57.769
83.945
80.507
7.191
7.456
25.844
17.074
82.605
39.148
46.872
57.830
98.327
74.653
118.183
163.258
128.618
112.314
121.605
121.320
88.098
82.140
61.829
80.765
57.559
42.294
25.189
11.955
6.294
5.369
6.739
3.666
2.567
3.178
3.485
2.405
59.271
4.763
2.210
4.532

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

II
B
3.282
2.796
4.244
3.477
4.636
2.391
2.593
4.198
65.814
73.990
70.022
87.632
5.891
7.325
52.841
20.416
77.815
50.323
70.363
77.094
95.865
82.556
150.514
159.632
105.877
143.468
125.459
115.529
77.808
88.530
57.284
77.387
68.293
38.811
28.488
42.674
5.676
3.494
7.235
3.127
3.117
2.115
2.412
2.368
12.090
3.055
3.275
3.597

III
C
5.238
4.160
4.386
2.999
5.586
4.920
5.445
5.717
62.149
69.497
89.114
87.587
6.650
8.393
40.733
23.241
62.221
53.617
53.596
55.618
104.551
72.517
144.588
218.817
129.191
115.421
123.342
100.991
78.654
71.828
58.436
53.504
63.037
44.304
24.985
43.453
6.700
4.713
5.129
4.693
1.817
2.801
3.683
3.661
14.998
4.556
3.539
3.064
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4.3.4 แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้าใต้ดินและคุณภาพน้าใต้ดิน
หลักการและเหตุผล
การติดตามผลกระทบต่อน้าใต้ดิน ซึ่งเป็นผลมาจากการก่อสร้างเขื่อนทดน้าและระบบคลองส่งน้าของ
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (ปีที่ 3 ก่อนการกักเก็บ) จากการกักเก็บน้า การใช้น้า
เพื่อการเกษตรกรรม รวมถึงการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคนัน จ้าเป็นต้องท้าการศึกษา และติดตามการ
เปลี่ย นแปลงสภาพแวดล้อมทางอุทกธรณีวิทยาของน้าใต้ดิน ทังก่อนและหลั งการก่อสร้างแล้ว เสร็จ ส่ ว น
วิศวกรรมธรณี ส้ านั กส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา ร่วมกับฝ่ ายปฐพีและธรณีวิทยา ส่วนวิศวกรรม
ส้านักงานชลประทานที่ 3 จึงได้ท้าการศึกษาและติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ทางอุทกธรณีวิทยา
ของน้าใต้ดิน โดยการวัดระดับน้าจากบ่อน้าใต้ดินและบ่อน้าผิวดินที่อยู่ในพืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดน้า
ผาจุก รวมทังเก็บตัวอย่างน้าจากบ่อน้าใต้ดินมาท้าการวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติทางเคมีของน้า ในการใช้ประโยชน์
ด้านการเกษตรกรรม รวมถึงการอุปโภค-บริโภค ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพแหล่งน้าและสภาพอุทกธรณีวิทยาของน้าใต้ดิน ในเขตพืนที่ชลประทานของ
โครงการฯ
2. เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใต้ดิน ทังก่อนและหลังจากการก่อสร้างเขื่อนทดน้าและ
ระบบคลองส่งน้าแล้วเสร็จ ในช่วงฤดูกาลต่างๆ ของปี
3. เพื่อท้าการวิเคราะห์ ถึงคุณสมบัติทางเคมีของน้าใต้ดิน ซึ่งจะได้น้ามาใช้ในการเกษตรกรรม การ
อุปโภค-บริโภค ได้อย่างเหมาะสม
4. เพื่อประเมินผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนทดน้า และระบบคลองส่งน้าต่อแหล่งน้าใต้ดินรวมถึง
มาตรการติดตามและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึนในอนาคต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา กรมชลประทาน
พื้นที่ดาเนินการ เก็บตัวอย่างน้าใต้ดินบริเวณเหนือและท้ายน้าในพืนที่ชลประทานของโครงการ
งบประมาณ
200,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. ศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจนรายงาน
การศึกษาเดิมในพืนที่และบริเวณใกล้เคียง เพื่อให้ทราบถึงสภาพภูมิประเทศ สภาพธรณีวิทยาและสภาพอุทก
ธรณีวิทยา โดยละเอียดของพืนที่
2. ส้ารวจและวัดระดับน้าจากบ่อน้าใต้ดินและบ่อน้าผิวดินในพืนที่ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง เพื่อน้าข้อมูลมา
วิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใต้ดิน
3. จัดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินทุกๆ 3 เดือน/ครัง เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพของน้าทางเคมี
4. รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลสภาพอุทกธรณีวิทยา ตลอดจนติดตามการเปลี่ ยนแปลง ทัง
ทางด้านปริมาณ และคุณภาพของน้าใต้ดินในพืนที่
5. จัดท้ารายงานผลการศึกษาและเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป
แผนการปฏิบัติงาน
1. การปฏิบัติงานปี 2558 (ปีที่ 1 ก่อนการกักเก็บ)
- ศึกษาแผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียม ภาพถ่ายทางอากาศ ตลอดจน
รายงานการศึกษาเดิมในพืนที่และบริเวณใกล้เคียง
- ส้ารวจและวัดระดับน้าจากบ่อน้าใต้ดิน 77 บ่อ และบ่อน้าผิวดิน 12 บ่อ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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- จัดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินจากบ่อน้าใต้ดิ น 10 บ่อ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพของน้าทางเคมี 1 ครัง
รวมทังสิน 10 ตัวอย่าง
2. การปฏิบัติงานปี 2559 (ปีที่ 2 ก่อนการกักเก็บ)
- วัดระดับน้าจากบ่อน้าใต้ดิน 63 บ่อ และบ่อน้าผิวดิน 11 บ่อ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง
- จัดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินจากบ่อน้าใต้ดิน 10 บ่อ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพของน้าทางเคมี 4 ครัง
รวมทังสิน 40 ตัวอย่าง
3. การปฏิบัติงานปี 2560 (ปีที่ 3 ก่อนการกักเก็บ) มีดังนี
- วัดระดับน้าจากบ่อน้าใต้ดินจ้านวน 62 บ่อ และบ่อน้าผิวดินจ้านวน 11 บ่อ ทุกเดือน เดือนละครัง
- จัดเก็บตัวอย่างน้าใต้ดินจากบ่อน้าใต้ดินจ้านวน 10 บ่อ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพของน้าทางเคมี
จ้านวน 4 ครัง รวมทังสิน 40 ตัวอย่าง
ผลการดาเนินงาน
การติดตามผลกระทบต่อน้าใต้ดิน ในพืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ซึ่งครอบคลุมพืนที่
ของจั งหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอลับแล อ้าเภอตรอนและอ้าเภอพิชัย และพืนที่ของจังหวัด
พิษณุโลก ซึ่งได้แก่ อ้าเภอพรหมพิราม จะใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝนรายเดือนของสถานีวัดน้าฝน N.60 ต้าบลหาด
สองแคว อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (รูปที่ 4.2.3-2 และ4.2.3-3) มาเป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ร่วมกับผล
การติดตามวัดระดับน้าใต้ดิน (รูปที่ 4.2.3-4) สามารถสรุปผลได้ดังนี
1. ส้ารวจและวัดระดับน้าจากบ่อวัดระดับน้าทังหมดจ้านวน 91 บ่อ โดยแบ่งเป็น บ่อวัดระดับน้าใต้
ดินจ้านวน 79 บ่อ และบ่อวัดระดับน้าผิวดินจ้านวน 12 บ่อ โดยท้าการวัด ทุกเดือนเดือนละ 1 ครัง ตังแต่เดือน
มิถุนายน 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 พบว่ามีบ่อวัดระดับน้าบางบ่อ ได้ถูกปิดไปหรือติดตังเครื่องสูบน้าเพื่อ
ใช้งาน จึงท้าให้สามารถวัดระดับน้าจากบ่อวัดระดับน้าใต้ดินได้เพียง 62 บ่อ และบ่อวัดระดับน้าผิวดินได้เพียง
11 บ่อ จากนันน้าผลการวัดระดับน้าใต้ดินที่ได้ มาจัดท้าแผนที่แสดงเส้นชันความสูงและทิศทางการไหลของน้า
ใต้ดินในแต่ละเดือน ซึ่งพบว่า โดยส่วนใหญ่น้าใต้ดินมีทิศทางการไหลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ จากพืนที่สูงลงสู่
พืนที่ต่้ากว่า และมีความสัมพันธ์กับระดับการขึนลงของน้าในแม่น้าน่าน โดยเฉพาะในบริเวณที่อยู่ใกล้กับแม่น้า
น่าน นอกจากนีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้าใต้ดินยังขึนอยู่กับปริมาณน้าฝนที่ตกในพืนที่ รวมถึงการใช้น้าใน
เขตชุมชนเมือง โดยในช่วงฤดูแล้งตังแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560 พบว่าระดับน้าใต้ดินมีค่า
โดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 8.60-9.81 เมตร และระดับน้าผิวดินมีค่าโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.20-5.49 เมตร จากระดับ
พืนดินส่วนในช่วงฤดูฝนตังแต่เดือนพฤษภาคม 2560 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 พบว่าระดับน้าใต้ดินมีค่าโดย
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.37-9.45 เมตร และระดับน้าผิวดินมีค่าโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.54-6.55 เมตร จากระดับพืนดิน
ซึ่งความแตกต่างของระดับน้าใต้ดินในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน จะอยู่ในช่วงประมาณ 0.36-0.77 เมตร และความ
แตกต่างของระดับน้าผิวดินในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน จะอยู่ในช่วงประมาณ 0.34-1.06 เมตร โดยในบริเวณที่มี
ชุมชนหนาแน่นจะมีการใช้น้ามาก จึงท้าให้ระดับน้าใต้ดินมีเส้นชันความสูงลดลงอย่างชัดเจน
2. จัดเก็บตัวอย่างน้าและคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม แล้วส่งวิเคราะห์คุณภาพน้าในห้องทดลองจ้านวน
10 ตั ว อย่ า ง ซึ่ ง จากรายงานผลการวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพน้ า (อ้ า งอิ ง จากฝ่ า ยเคมี ส่ ว นวิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ส้านักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน) เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้าใต้
ดินเพื่อการบริโภค พบว่าตัวอย่างน้าโดยส่วนใหญ่มีคุณลักษณะทางเคมีและค่าการปนเปื้อนของโลหะหนักอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในบางตัวอย่างที่มีค่าการปนเปื้อนของโลหะหนัก เช่น แมงกานีส (Mn) และสังกะสี
(Zn) เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด ซึง่ ต้องมีการตรวจสอบต่อไป คือ
- แมงกานีส (Mn) พบที่บริเวณบ้านนาคนึง ต้าบลนายาง อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (PJ.35)
และ บ้านคุ้งตะเภา ต้าบลคุ้งตะเภา อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (PJ.77)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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- สังกะสี (Zn) พบที่บริเวณบ้านนาคนึง ต้าบลนายาง อ้าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ (PJ.35)
3. จากรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าที่ได้ น้าค่า Sodium Adsorption Ratio (SAR) และค่า
Electrical Conductivity (EC) มาพล็อตใน Wilcox Diagram (รูปที่ 17-18) สามารถจัดแบ่งคุณภาพน้าใต้ดิน
เพื่ อ ใช้ ใ นการเกษตร (ตารางที่ 6) โดยคุ ณ ภาพน้ า ใต้ ดิ น ที่ เ หมาะส้ า หรั บ การเกษตรควรมี ค่ า Sodium
Adsorption Ratio (SAR) ต่้ากว่า 18 และมีค่า Electrical Conductivity (EC) ต่้ากว่า 750 micromhos/cm และจากตัวอย่างน้าทัง 10 ตัวอย่าง สามารถจัดได้เป็น 2 กลุ่ม คือ C1S1 และ C2S1 ซึ่งมีความ
เหมาะส้าหรับการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังนี
- C1S1 เป็นน้าที่สามารถใช้เพาะปลูกพืชกับดินได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นพืชที่มีความไวต่อเกลือ
เช่น พวกผลไม้เปลือกแข็ง น้านีอาจจะท้าให้ดินมีปริมาณเกลือเพิ่มขึนเล็กน้อย และในการระบายน้าเข้าไปใน
แปลงเพาะปลูก อาจจะท้าให้แร่ธาตุในดินถูกชะล้างไปบ้าง นอกจากดินนันจะมีการดูดซึมน้าได้น้อย แร่ธาตุใน
ดินจึงจะไม่ถูกชะล้างไป
- C2S1 เป็นน้าที่สามารถใช้เพาะปลูกพืชกับดินได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นพืชที่มีความไวต่อเกลือ
เช่น พวกผลไม้เปลือกแข็ง เป็นน้าที่มีเกลือละลายอยู่ปานกลาง เมื่อจะปลูกพืชที่มีความไวต่อเกลือ จะใช้น้านีก็
ต่อเมื่อปลูกพืชบนดินที่สามารถดูดซึมน้าได้ดีหรือปานกลาง ส้าหรับดินที่มีการดูดซึมน้อยการชะล้างจะเป็นไปได้
ยาก จ้าเป็นจะต้องเลือกปลูกพืชที่ทนต่อเกลือปานกลางและจะต้องพยายามชะล้างดินให้มาก

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.3.4-1 แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศและต้าแหน่งบ่อวัดระดับน้า
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
(ดัดแปลงจาก แผนที่ระบบส่งน้าและระบบระบายน้าโครงการเขื่อนทดน้าผาจุกจังหวัดอุตรดิตถ์)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

รูปที่ 4.3.4-2 ปริมาณน้าฝนรายเดือน (มกราคม 2557–มิถุนายน 2560) สถานีวัดน้าฝน N.60 ต้าบลหาดสองแคว อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
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รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)

รูปที่ 4.3.4-3 ปริมาณน้าฝนรายเดือน (มิถุนายน 2558-มิถุนายน 2560) สถานีวัดน้าฝน N.60 ต้าบลหาดสองแคว อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
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รูปที่ 4.3.4-5 การติดตามตรวจสอบด้านน้าใต้ดินและคุณภาพน้าใต้ดิน
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4.3.5 แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรประมง
หลักการและเหตุผล
การติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ในส่วนของกรมประมงประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ แผนติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้า
และการประมง และแผนการลดผลกระทบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรประมง ซึ่งทังสองแผนได้
ด้าเนินการพร้อมกันตังแต่งบประมาณปี 2556 ในปีงบประมาณ 2560 ในส่ว นแผนการลดผลกระทบด้าน
นิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรประมง จ้าเป็นต้องด้าเนินการต่อเนื่อง เนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างหลัก
ของเขื่อนคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561 จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญต่อข้อมูลผลกระทบ (after
impact) ที่เกิดขึนกับสิ่งมีชีวิตทางน้าในระดับต่างๆ อาทิ จ้านวนชนิดปลาและสัตว์น้าอื่นๆ ปริมาณผลผลิตของ
แม่น้า ปริมาณอาหารธรรมชาติ (ชนิด ปริมาณแพงค์ตอนและปริมาณสัตว์หน้าดิน ) ทังนีเพื่อน้าข้อมูลที่ได้จาก
การศึกษาใช้เปรียบเทียบกับชุดข้อมูลก่อนการก่อสร้างเขื่อน (before impact) ต่อไป ซึ่งการด้าเนินงาน
ดังกล่ าวร่ว มด้าเนิน การโดย กรมประมง ในพืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สั ตว์น้าบริเวณเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อน
ก้าหนดเขตที่รักษาพืชพันธุ์ ภายหลังการสร้างเขื่อนทดน้าผาจุก แต่ควรมีการจัดการควบคุมปราบปรามการท้า
การประมงเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนที่ก้าหนดเป็นที่รักษาพืชพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงและ
สงวนพันธุ์สัตว์น้า ป้องกันการลักลอบท้าการประมงผิดกฎหมายและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้ตระหนักถึง
ความจ้าเป็นในการสงวนพันธุ์สัตว์น้า การอนุรักษ์ทรัพยากรประมง มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการลักลอบ
ท้าการประมงในเขตที่รักษาพืชพันธุ์และการท้าการประมงที่ผิดกฎหมาย งดท้าการประมงทุกชนิดในบริเวณ
พืนที่ก่อสร้างและพืนที่ใกล้เคียง อันเป็นการสงวนพันธุ์สัตว์น้าให้สามารถด้ารงชีวิตเพื่อการเจริญเติบโตและแพร่
ขยายพันธุ์ต่อไปในอนาคต และเป็นการช่วยด้ารงรักษาทรัพยากรประมงให้คงอยู่ในแม่น้าน่านอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้เป็ น ฐานข้อมู ลในการประเมินและปรับแนวทางในการก้าหนดมาตรการลดผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยาทางน้า
2. เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้า
หน่วยงานรับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้าจืด กรมประมง
พื้นที่ดาเนินการ
ท้าการส้ารวจทรัพยากรประมงในเขื่อนทดน้าผาจุก ประกอบด้วยตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์หน้า
ดินและสัตว์น้า โดยก้าหนดจุดสุ่มตัวอย่างตามลักษณะสภาพนิเวศแหล่งน้าแบ่งเป็น 2 พืนที่คือ พืนที่เหนือเขื่อน
2 จุดส้ารวจ และพืนที่ท้ายเขื่อน 3 จุด รวมจุดเก็บตัวอย่างทังหมด 6 สถานี ในแม่น้าน่าน ดังนี
1. บริเวณบ้านปากสิงห์ ต้าบลแสนตอ อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
2. บริเวณบ้านด่าน ต้าบลบ้านด่าน อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
3. บริเวณบ้านคลองนาพง ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
4. บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน บ้านท่าเสา ต้าบลท่าเสา อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
5. บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน ใกล้วัดท่าทอง ต้าบลวังกะพี อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์
6. บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน ต้าบลวังแดง อ้าเภอตรอน
งบประมาณ
300,000 บาท
วิธีการดาเนินงาน
1. ข้อมูลที่ต้องจัดเก็บ/ตรวจสอบ ศึกษาสภาพนิเวศวิทยาและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้า โดยการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์หน้าดิน
1.2 แพลงก์ตอน แยกชนิดเป็นแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอนสัตว์ ได้แก่ ปลาและสัตว์น้าอื่นๆ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ในการเก็บตัวอย่าง จุดเก็บตัวอย่างที่ก้าหนดทังหมด 6 จุดส้ารวจ (Horizontal Zone) และเก็บ
ตัวอย่างที่ระดับความลึก (vertical Zone) ต่างๆด้วย (จุดส้ารวจเดียวกันกับน้าผิวดินและเพิ่มจุดส้ารวจอีก 1
จุด)
1) บริเวณบ้านด่าน ต.บ้านด่าน อ.เมืองอุตรดิตถ์
2) บริเวณบ้านคลองนาพง ต. ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์
3) บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน บ้านท่าเสา ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์
4) บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน ใกล้วัดท่าทอง ต.วังกะพี อ.เมืองอุตรดิตถ์
5) บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน ต.วังแดง อ.ตรอน
6) บริเวณบ้านปากสิงห์ ต. แสนตอ อ. เมืองอุตรดิตถ์
2. เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรสัตว์น้า ใช้มาตรฐานการด้าเนินการ
ของกรมประมง ดังนี
2.1 เก็บตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและสัตว์ สัตว์หน้าดิน จะใช้มาตรฐานในการเก็บตัวอย่างเดียวกันที่
ระบุใน Fisheries Techniques (Ricker, 1968) อวนตาถี่ขนาด 0.5 ซม. ยาว 25 เมตร ถุงเก็บแพลงก์ตอนพืชสัตว์ ขนาดช่องตาข่าย 10 และ 100 ไมครอน ตามล้าดับ เครื่องมือเก็บสัตว์หน้าดิน Ekman Dredge พืนที่
0.25 ตารางเมตร ฟอร์มาลีนส้าหรับรักษาตัวอย่างแพลงก์ตอน สัตว์หน้าดิน และปลา ซึ่งมีความเข้มข้น 10%
ตามล้าดับ
2.2 การเก็บตัวอย่างปลา ด้าเนินการศึกษาโดยแบ่งการรวบรวมตัวอย่างในภาคสนามจากการสุ่ม
ตัวอย่างด้วยเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ดังนี
การติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและการประมง โดยด้าเนินการศึกษารวบรวม
ข้อมูลภาคสนามทังหมด 6 จุดส้ารวจ (จุดส้ารวจที่ 1 ถึงจุดส้ารวจที่ 6) จากการสุ่มตัวอย่างด้วยเครื่องมือและ
วิธีการต่างๆ ดังนี
- การสุ่มตัวอย่างปลาด้วยอวนลากทับตลิ่งขนาดช่องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 30 เมตร ลึก 3
เมตร ลากทับตลิ่งบริเวณพืนที่สุ่มตัวอย่างที่ก้าหนด โดยสุ่มตัวอย่างจุดส้ารวจละ 2 บริเวณ (ซ้า)
- การสุ่มตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา ประกอบด้วยขนาด 20, 30, 40, 55,
70 และ 90 มิลลิเมตร (ช่องตาเหยียด) ขนาดละ 3 ผืน แต่ละช่องตามีขนาดความลึกประมาณ 2 เมตร และมี
ความยาวตังแต่ 12.5–50.0 เมตร โดยผูกติดกันเป็นผืนยาวแบบสุ่มโดยอิสระ
- การสุ่มตัวอย่างปลาที่สามารถเดินทางผ่านทางผ่านปลาได้ โดยใช้เครื่องมือยอดักดัดแปลงที่มี
ขนาดความกว้าง 2.5 เมตร ความยาว 4 เมตร ผูกติดที่บริเวณทางผ่านปลาช่องสุดท้าย ทิงยอไว้ประมาณ 2-4
ชั่วโมง หลังจากนันใช่สวิงช่อนตักปลาที่ติดที่ยอโดยส้ารวจในช่วงเวลาทังกลางวันและกลางคืน
น้าตัวอย่างปลาที่ได้ไปจ้าแนกชนิด (Species) กลุ่ม (Family) ชั่งน้าหนักที่ระดับความละเอียด
ทศนิยม 1 ต้าแหน่ง มีหน่วยเป็นกรัม วัดความยาวเหยียด (total length) ที่ระดับความละเอียดทศนิยม 0.1
ต้าแหน่ง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ส่วนตัวอย่างพันธุ์ปลาที่ยังไม่สามารถจ้าแนกได้ในภาคสนาม น้าไปเก็บรักษาใน
น้ายาฟอร์มาลินเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อน้าไปจ้าแนกชนิดต่อในห้องปฏิบัติการตามคู่มือของ Rainboth
(1996) และข้อมูลตัวอย่างปลาที่สุ่มได้จะน้าไปวิเคราะห์ตามวิธีการและสูตรต่าง ๆ ต่อไป
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
3.1 ตัวอย่างแพลงก์ตอน และสัตว์หน้าดิน ท้าการตรวจสอบจ้าแนกชนิด กลุ่ม และความหนาแน่น
วิเคราะห์ผลและจัดท้ารายงานในรูปของตาราง กราฟ รูปภาพ และการอธิบายในเชิงพรรณนา
1) ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนพืช
จ้านวนที่สุ่มนับ 1 มล. (หน่วย) x ปริมาตรน้าหลังการกรอง (มล.)
ความชุกชุม(หน่วย/ลิตร) =
ปริมาตรน้าที่เก็บตัวอย่าง(ลิตร)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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2) ปริมาณความชุกชุมของแพลงก์ตอนสัตว์
จ้านวนที่สุ่มนับ 1 มล. (ตัว)x ปริมาตรน้าหลังการกรอง (มล.) x 1,000
ความชุกชุม (ตัว/ลิตร) =
ปริมาตรน้าที่เก็บตัวอย่าง(ลิตร)
3.2 สัตว์หน้าดิน ตรวจสอบชนิด/กลุ่ม ความหนาแน่นและดัชนีความหลากพันธุ์
1) ปริมาณความชุกชุมของสัตว์หน้าดิน
จ้านวนที่นับได้ (ตัว)
ความชุกชุม (ตัว/ตร.ม.) =
จ้านวนพืนที่สุ่มเก็บตัวอย่าง (0.0225 ตร.ม.)
3.3 จ้าแนกชนิดและวงศ์ของปลา ตามคู่มือของ Rainboth (1996)และ Kottelat (2001) นับจ้านวน
ตัว เพื่อหาความชุกชุมแต่ละชนิดพันธุ์ปลา จากนันท้าการคัดแยกกลุ่มปลา (fish guilds) ตามลักษณะ
พฤติกรรมในการอพยพย้ายถิ่น (migratory behavior) ประกอบด้วย 3 กลุ่ม Poulsen (2002)
1) กลุ่มปลาด้า (black fish) กลุ่มที่ไม่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่ แต่อาจมีการ
ย้ายถิ่นในรอบวันเพื่อการหาอาหาร แต่ก็มีระยะทางไม่ไกลอาจเคลื่อนที่จากพืนที่ระหว่างที่อาศัยคือ
หนองน้า บึง กับแม่น้าที่อยู่ติดกับหนองบึงนัน
2) กลุ่มปลาขาว (white fish) กลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่ เป็นระยะทาง
ไกลอาจเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร ระหว่างจากแม่น้าสาขาหนึ่งสู่อีกแม่น้าสาขา และเป็นการ
อพยพตามฤดูกาลเพียงแค่ครังเดียวในรอบปี
3) กลุ่มปลาเทา (grey fish) กลุ่มที่มีการอพยพย้ายถิ่นเพื่อการผสมพันธุ์วางไข่หรือเพื่อหา
อาหาร แต่มีระยะทางไม่ไกลมากอาจเป็นระยะระหว่างจากแม่น้ากับปากแม่น้า และเป็นการอพยพตาม
ฤดูกาลเพียงแค่ครังเดียวในรอบปีเช่นกัน
- การศึกษาผลกระทบของเขื่อนต่อการอพยพของปลาด้วยวิธีการศึกษาผลกระทบก่อน-หลังของ
พืนที่ควบคุมและพืนที่ได้รับผลกระทบ (before–after control–impact) โดยวิเคราะห์ quasiexperimental sampling analysis; BACI โดยการวิเคราะห์ “randomized intervention
analysis” (RIA) โดยมีตัวแปรที่ศึกษา 2 ตัวแปร ได้แก่ จ้านวนชนิดสัตว์น้า (species richness) และ
ความหนาแน่นของสัตว์น้า (fish abundance) เพื่อศึกษาความแตกต่างเฉลี่ยระหว่างพืนที่ควบคุม และ
พืนที่ได้รับผลกระทบต่อตัวแปรที่ศึกษา ความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังที่จะมีการแทรกแซง (Bried
and Ervin, 2011)
- ดัชนีบ่งชีสภาพนิเวศแหล่งน้า ประกอบด้วยค่าดัชนีบ่งชี 3 ค่า ดังนี
1) ค่าดัชนีความมากชนิด เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความหลากหลายของชนิดสิ่งมีชีวิตที่พบในแต่ละ
สถานีเก็บตัวอย่าง และช่วงเวลาที่ส้ารวจ มีฐานการค้านวณจากจ้านวนชนิดที่พบทังหมดและจ้านวนตัวที่
พบทังหมด ใช้การค้านวณตามวิธีการของ Margalef Index (Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke
and Warwick, 1994) โดยมีสูตร
R = (S-1) / ln (n)
โดย
R = ค่าดัชนีความชุกชุม
S = จ้านวนชนิดทังหมดที่พบ
n = จ้านวนตัวทังหมดที่พบ
ln = natural logarithm
2) ค่าดัชนีความหลากหลาย เป็น ค่าดัชนีที่ใช้ประกอบการพิจารณาความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิตในน้า ตลอดจนระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งน้าทังภายในสถานีเก็บตัวอย่างและภาพรวม
แหล่งน้า ใช้การค้านวณตามวิธีของ Shannon-Weiner Diversity Index (Washington, 1984;
Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and Warwick, 1994) ดังนี
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H = -  (pilog2 pi)
โดย H = ดัชนีความหลากหลาย
pi = สัดส่วนของจ้านวนสิ่งมีชีวิตชนิดที่ i ต่อจ้านวนทังหมดในตัวอย่าง
3) ค่าดัชนีความเท่าเทียม เป็นค่าที่บ่งบอกถึงการกระจายของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มในแต่ละ
สถานี เ ก็ บ ตั ว อย่ า งและเที่ ย วส้ า รวจ เมื่ อ ค้ า นวณแล้ ว พบมี ค่ า สู ง แสดงว่ า สถานี เ ก็ บ ตั ว อย่ า งนั น ๆ
ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ ที่มีจ้านวนใกล้เคียงและมีการกระจายที่สม่้าเสมอกัน ใช้การค้านวณ
ตามวิธีของ Pielou Index (Washington, 1984; Ludwig and Reynolds, 1988; Clarke and
Warwick, 1994) โดยมีสูตร
E = H/lnS หรือH/H max (Hmax= ln S)
โดย
E = ค่าดัชนีความเท่าเทียม
H = ค่าดัชนีความหลากหลาย
S = จ้านวนชนิดที่พบในจุดส้ารวจนัน
Hmax= ค่าดัชนีความหลากหลายที่มีค่าได้มากที่สุดของแต่ละจุดส้ารวจจากการพบ
จ้านวนในแต่ละชนิด (S) มีปริมาณมากเท่า ๆ กัน
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่ได้รับรายงานความก้าวหน้าการด้าเนินงานแผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและ
ทรัพยากรประมง ภายใต้แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือน
มิถุนายน 2560)
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4.3.6 แผนการติดตามเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยยุง
หลักการและเหตุผล
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกเป็นโครงการขนาดใหญ่ ตัวเขื่อนตังอยู่ในแม่น้าน่าน บริเวณบ้านคลองนาพง
หมู่ 7 ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่งน้าด้วยระบบแรงโน้มถ่วงให้พืนที่ชลประทาน 481,435 ไร่
เมื่อพิจารณาถึงพืนที่โครงการพบว่า บางส่วนของโครงการในอดีตที่ผ่านมามีการแพร่เชือไข้มาลาเรียอย่าง
ต่อเนื่อง พืนที่ดังกล่าวมีนิเวศน์วิทยาเหมาะสมส้าหรับเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะน้าโรคหลายชนิดได้แก่
โรคไข้ มาลาเรี ย ไข้ เลื อดออก ไข้ป วดข้ อยุ งลาย ไข้ ส มองอั กเสบ โรคเท้ าช้ าง การด้ าเนิ นโครงการพั ฒ นา
ชลประทานอุตรดิตถ์ ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศน์วิทยาของพืนที่ดังกล่าว ก่อให้เกิดความชุ่มชืน
แหล่งน้ามากขึน มีการเคลื่อนย้ายประชากรในช่วงการก่อสร้าง โรคติดต่อน้าโดยแมลงหลายชนิดอาจเข้ามา
พร้อมกับกลุ่มแรงงานก่อสร้างโครงการและเกิดการแพร่ระบาดโรคในพืนที่ดังกล่าว หลังการกักเก็บน้าวิถีชีวิต
ของประชาชนจะเปลี่ ย นไป ทั งการประกอบอาชี พ และการท่ อ งเที่ ย วล้ ว นเป็ น ปั จจั ย เกือหนุ นให้ เ กิด การ
แพร่กระจายของโรคมากขึน
จากการส้ารวจยุงพาหะในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2558 โดย
ส้ารวจยุงพาหะในพืนที่เดิมที่คัดเลือกไว้ในปี 2555 คือ หมู่ 10 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เป็นพืนที่บริเวณ
เหนือเขื่อน และหมู่ 8 ต.ผาจุก อ.เมือ ง จ.อุตรดิตถ์ เป็นพืนที่ใต้เขื่อน ผลการส้ารวจพบยุง 15 ชนิดคือ Aedes
aegypti Aedes albopictus Aedes w-albus group, Anopheles minimus complex Anopheles
hyrcanus group Anopheles umbrosus group Mansonia uniformis Mansonia Indiana Mansonia
spp. Culex tritaeniorhynchus Culex gelidus Culex quinque fasciatus Culex vishnui Armigeres
spp. Culex spp. ชนิดที่พบมากที่สุด Culex quinquefasciatus เป็นยุงก้นปล่องชนิดที่เป็นพาหะหลักน้าไข้
มาลาเรียในประเทศไทยพบ 1 ชนิด คือ Anopheles minimus พาหะน้าไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายคื อ
Aedes aegypti และ Aedes albopictus พาหะโรคเท้าช้างคือ Mansonia uniformis Mansonia Indiana
และ Mansonia spp. ยุงร้าคาญพาหะน้าไข้สมองอักเสบได้คือ Culex tritaeniorhynchus และ Culex
gelidus
ส้าหรับพืนที่ที่ด้าเนินโครงการฯ ซึ่งอยู่ในเขตอ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์พบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อน้า
โดยแมลงในปี 2558 คือ โรคไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ แต่ไม่พบผู้ป่ว ยโรคไข้มาลาเรีย ไข้ปวดข้อยุงลาย
และโรคเท้าช้าง แต่จากข้อมูลผู้ป่วยโรคโรคติดต่อน้าโดยแมลงของอ้าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างปี พ.ศ.
2550-2558 เคยมีรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออกและไข้สมองอักเสบ ในพืนที่ ประกอบกับข้อมูล
การส้ารวจยุงพาหะ ปี 2558 ยังคงพบยุงพาหะหลักน้าโรคติดต่อน้าโดยแมลงทัง 4 โรค (ไข้เลือดออก โรคไข้
มาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ และโรคเท้าช้าง) จึงจ้าเป็นต้องให้ความส้าคัญในการเฝ้าระวังโรคติดต่อน้าโดยยุง
ในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ต่อเนื่องปีเว้นปีต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเฝ้าระวังยุงพาหะน้าโรค
2. เพื่อเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่เกิดขึนในพืนที่โครงการ
หน่วยงานที่ได้รับผิดชอบ
ส้านักโรคติดต่อน้าโดยแมลง และ ส้านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ
120,000 บาท
วิธีการดาเนินการ
1. พืนที่ส้ารวจแมลงพาหะน้าโรค โดยพืนที่ที่ใช้ในการส้ารวจแมลงพาหะน้าโรคเป็นพืนที่ศึกษาเดิมที่เคย
คัดเลือกไว้ในปี 2555 เป็นพืนที่บริเวณเหนือเขื่อน และใต้เขื่อน จ้านวน 2 หมู่บ้าน คือ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1) หมู่ 10 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (จุดพิกัด N17° 43' 27.8" E 100° 18' 23.2")
2) หมู่ 8 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (จุดพิกัด N 17° 38' 20.7" E 100° 15' 34.8") เป็นพืนที่ส้ารวจ
แมลงพาหะน้าโรค
2. การส้ารวจยุงพาหะน้าโรค
2.1 การส้ารวจยุงตัวเต็มวัย ประกอบด้วยการส้ารวจยุงกลางคืน และการส้ารวจยุงกลางวัน
- ส้ารวจยุงกลางคืน แต่ละหมู่บ้าน ใช้พนักงานจับยุง 4 คน นั่งจุดละ 2 คน นั่งล่อให้ยุงมาเกาะ
ในบ้าน 1 จุ ด นอกบ้ าน ๑ จุด ต้องเป็นบ้านที่อยู่รอบนอกชายกลุ่ มบ้าน จับยุงที่มาเกาะตังแต่เวลา
18.00-24.00 น. จับยุงชั่วโมงละ 50 นาทีพัก 10 นาที ยุงที่จับได้แยกรายชั่วโมง นอกจากนันแขวนกับ
ดักแสงไฟดักยุงนอกบ้านตังแต่เวลา 18.00-24.00 น. จับยุงหมู่บ้านละ 2 คืน ยุงที่จับได้น้าไปแยกชนิด
ของยุงและค้านวณหาความหนาแน่นของยุง
- ส้ารวจยุงกลางวัน แต่ละหมู่บ้าน ใช้พนักงานจับยุง 4 คน นั่งจุดละ 2 คน นั่งล่อให้ยุงมาเกาะ
ในบ้าน จับยุงจุดละ 20 นาทีพัก 10 นาที ยุงที่จับได้แยกรายจุด จับยุงหมู่บ้านละ 8 จุด จับยุงที่มาเกาะ
ช่วงเวลา 08.00–10.00 น. ยุงที่จับได้น้าไปแยกชนิดของยุงและค้านวณหาความหนาแน่นของยุง
2.2 การส้ารวจลูกน้ายุง
- ส้ารวจลูกน้ายุงจากแหล่งน้าขัง น้าไหล และทุ่งนา รอบๆ กลุ่มบ้านโดยส้ารวจลูกน้าไม่น้ อย
กว่า 100 จ้วง เพื่อค้นหาลูกน้ายุงก้นปล่อง ยุงเสือ ยุงร้าคาญ
- ส้ารวจลูกน้ายุงจากภาชนะขังน้าในบ้านและรอบ ๆบ้านครอบคลุมบ้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ของจ้านวนบ้านในกลุ่มบ้าน หรือไม่เกิน 60 หลังคาเรือน เพื่อค้นหาลูกน้ายุงลายบ้าน
- ลูกน้ายุงและยุงที่จับได้น้าไปแยกชนิดของยุงและค้านวณหาความหนาแน่นของยุง
พืนที่ส้ารวจแมลงพาหะน้าโรค

พืนที่เหนือเขื่อน คือ หมู่ 10 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (จุดพิกัด N17° 43' 27.8" E 100° 18' 23.2")

พืนที่ใต้เขื่อน คือ หมู่ 8 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (จุดพิกัด N 17° 38' 20.7" E 100° 15' 34.8")
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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การส้ารวจยุงพาหะน้าโรค

นั่งล่อให้ยุงมาเกาะในบ้านเวลากลางคืน

นั่งล่อให้ยุงมาเกาะนอกบ้านเวลากลางคืน

ติดตังกับดักแสงไฟบริเวณนอกบ้าน

นั่งล่อให้ยุงมาเกาะในบ้านเวลากลางวัน
นั่งล่อให้ยุงมาเกาะนอกบ้านเวลากลางวัน
การส้ารวจลูกน้ายุง

ส้ารวจลูกน้ายุงจากแหล่งน้าขัง น้าไหล และทุ่งนา รอบๆ กลุ่มบ้าน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ส้ารวจลูกน้ายุงลายจากภาชนะขังน้าในบ้านและรอบๆ บ้าน

จ้าแนกยุงที่จับได้
รูปที่ 4.3.6-1 การส้ารวจแมลงพาหะน้าโรค
ผลการดาเนินงาน
1. การส้ารวจยุงพาหะตัวเต็มวัย
- การส้ารวจยุงพาหะกลางคืน
จากการส้ ารวจยุงตัวเต็มวัยกลางคืนทังสองหมู่จ้านวน 1 ครังในเดือนพฤษภาคม 2560 พบยุง
ทังหมด 10 ชนิด Anopheles barbirostris Aedes albopictus Aedes Aedes vittatus Culex
tritaeniorhynchus Culex quinquefasciatus Culex gelidus Mansonia uniformis Mansonia dives
Mansonia bonneae และ Armigeres spp. ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Culex quinquefasciatus ยุงก้นปล่อง
ที่ส้ารวจพบมี 1 ชนิด คือ Anopheles barbirostris ยุงลายที่ส้ารวจพบมี 2 ชนิดคือ Aedes albopictus
และ Aedes vittatus ชนิดที่เป็นพาหะน้าไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลายคือ Aedes albopictus ส้าหรับยุง
ร้าคาญพบ 3 ชนิด คือ Culex tritaeniorhynchus Culex quinquefasciatus และ Culex gelidus ส้ารวจ
พบทังสองหมู่ ยุงเสือพาหะโรคเท้าช้างพบ 3 ชนิด คือ Mansonia uniformis Mansonia dives และ
Mansonia bonneae ยุงแม่ไก่ที่ส้ารวจพบมี 1 ชนิด คือ Armigeres spp. ซึ่งยังไม่มีรายงานว่าเป็นพาหะน้า
โรค (ตารางที่ 1 2 3 4 และ 5)
- การส้ารวจยุงกลางวัน
การส้ ารวจยุ งตัว เต็ม วัย เวลากลางวัน พบยุง 3 ชนิ ด คือ Armigeres spp. Culex
tritaeniorhynchus
Culex
quinquefasciatus โดยยุ ง ส่ ว นใหญ่ ที่ จั บ ได้ คื อ ยุ ง ลาย
Culex
tritaeniorhynchus
2. การส้ารวจลูกน้ายุง
- ส้ารวจลูกน้ายุงจากแหล่งเพาะพันธุ์ธรรมชาติ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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การส้ารวจลูกน้ายุงตามแหล่งน้าธรรมชาติ เช่น ล้าห้วย ล้าธาร แอ่งน้าขัง ทุ่งนา พบลูกน้ายุง เพียง
1 ชนิด คือ Anopheles hyrcanus group พบทัง 2 หมู่ (ตารางที่ 8)
- ส้ารวจลูกน้ายุงจากภาชนะขังน้าในบ้านและรอบๆ บ้าน
ส้ารวจลูกน้ายุงลายตามภาชนะขังน้าในบ้านและรอบๆ บ้านครอบคลุมบ้านไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ของจ้านวนบ้านในกลุ่มบ้าน หรือไม่เกิน 60 หลังคาเรือน เพื่อค้นหาลูกน้ายุงลาย จากส้ารวจพบลูกยุงลายทัง 2
หมู่ น้าข้อมูลมาค้านวณค่า House Index ,HI (เป็นดัชนีที่แสดงถึงร้อยละของจ้านวนครัวเรือนที่พบแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย) Container Index ,CI (เป็นดัชนีใช้แสดงถึงร้อยละของจ้านวนภาชนะที่พบแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย) Breateu Index ,BI (เป็นดัชนีที่แสดงถึงจ้านวนภาชนะที่มีลูกน้า ใน 100 ครัวเรือน) จากการสุ่มส้ารวจ
ในเดือนพฤษภาคม 2560 พบว่าทัง 2 หมู่บ้านที่ส้ารวจ พบลูกน้ายุงลาย ทังสองหมู่บ้าน ค่า HI มากกว่า 10
ทัง 2 หมู่

รูปที่ 4.3.6-2 จ้านวนผู้ป่วยโรคติดต่อน้าโดยแมลงที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2558
สรุป
ผลจากการส้ารวจยุงพาหะตัวเต็มวัยครังที่ 1 พบยุงพาหะน้าโรคติดต่อน้าโดยยุง 6 ชนิด โดยพบ 1 ชนิด
ที่เป็นและไข้ปวดข้อยุงลายคือ Aedes albopictus ส้าหรับ 3 ชนิดที่เป็นพาหะโรคเท้าช้าง คือ Mansonia
uniformis Mansonia dives และ Mansonia bonneae และ 2 ชนิดเป็นพาหะไข้สมองอักเสบ คือ Culex
tritaeniorhynchus และ Culex gelidus ส้าหรับข้อมูลโรคติดต่อน้าโดยแมลงในปี 2559-2560 อยู่ระหว่าง
รวบรวม ส้าหรับพืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ในปี 2550-2558 พบรายงานผู้ป่วยโรคติดต่อน้าโดยแมลง 3
โรคคือ โรคมาลาเรี ย ไข้เลือดออก และไข้สมองอักเสบ ส้าหรับผู้ป่วยไข้เลือดออกพบรายงานในพืนที่อ้าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ทุกปี ส้าหรับไข้มาลาเรีย พบรายงาน ปี 2550 2551 2552 2554 และ 2555 ส่วนไข้
สมองอักเสบพบผู้ป่วยในปี 2551 2554 และ 2558 ตามล้าดับ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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4.3.7 แผนการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หลักการและเหตุผล
กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหล่งน้าตามศักยภาพลุ่มน้าให้เพียงพอ
และจัดสรรน้าให้กับผู้ใช้น้าทุกประเภท เพื่อให้ผู้ใช้น้าได้รับน้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมตลอดจนป้องกันความ
เสียหายอันเกิดจากน้า ซึ่งการท้างานของโครงการพัฒนาแหล่งน้าขนาดใหญ่มั กมีผลกระทบเกิดขึนตามมาไม่ว่า
จะเป็นในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนัน โครงการพัฒนาแหล่งน้าที่ได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีให้
ด้าเนิ น การก่อสร้ างโครงการจะต้องมีแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบควบคู่ไปกับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนัน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนหลายหน่วยงาน ซึ่ งแบ่ง
ตามภารกิจของหน่วยงานนันๆ
กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึ งได้จัดท้าแผนงานติดตามการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึน เพื่อให้เกิดการบูรณาการของหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามให้
การด้าเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อติดตามการด้าเนิ นงานโครงการให้เป็นไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อติดตามการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
3. จั ดสรรงบประมาณและติด ตามการใช้ จ่า ยงบประมาณของหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ งให้ เ ป็ นไปตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4. สรุป ผลการด้าเนิ น งานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ
และเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อไป
วิธีการดาเนินงาน
1. พิจ ารณาและท้าความเข้าใจต่อข้อมูลผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมจากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม มาตรการป้ องกั น แก้ไ ขผลกระทบที่เสนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติ การป้ องกัน แก้ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. พิจารณาแผนการด้าเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ปีงบประมาณ 2560 และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจ้าปี 2560
3. จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบ
4. จัดประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และประชุมเพื่อ
สรุปผลการด้าเนินงานประจ้าปีในเดือนกันยายน
5. ให้ข้อเสนอแนะต่อการปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้การป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผน
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2560 เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครัง (ประจ้าเดือน ก.ค. และ ธ.ค.)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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กรอบการดาเนินงาน
ธ.ค.

ปีงบประมาณ61
พ.ย.

ปีงบประมาณ 2560

ต.ค.
พ.ย.
ธ.ค.
ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
ก.ย.
ต.ค.

กิจกรรม/ขั้นตอน
1.แจ้งหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งแผนปี 2560 ให้
กรมชลประทานพิจารณา
2.โอนงบประมาณตามแผนปฏิบัตกิ ารฯ ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
3.ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ทุก 3 เดือน
4.ประชุมสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และ
ประชุมประจ้าปี 2560
5.จัดท้าเล่มผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560
เสนอต่อส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 ครัง (ก.ค. และ ธ.ค.)

ระยะเวลาโครงการ
เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนธันวาคม 2560
พื้นที่ดาเนินการ
พืนที่ด้าเนินโครงการก่อสร้าง และพืนที่ชลประทาน
เกณฑ์ชี้วัดผลสาเร็จของโครงการ
1. ติ ด ตามการด้ า เนิ น งานของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ้าปีงบประมาณ 2560 ได้ครบทุกแผนงาน
2. ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะต่ อ การด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น แก้ ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด้าเนินงานตามมาตรการในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิผลสูงสุด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส้านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
งบประมาณ
350,000 บาท
ผลการดาเนินงาน
ผลการด้าเนินการแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบได้ติดตามใน
ส่วนของการด้าเนินการติดตามการปฏิบัติงานก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุก ได้ด้าเนินการดังต่อไปนี
1. ด้าเนินการประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครังที่ 1/2560 วันที่ 1
ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ท้าการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีสาระส้าคัญใน
การประชุมประกอบด้วย
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
- การโอนจั ดสรรงบประมาณแผนปฏิ บัติ ก ารป้ อ งกั นแก้ ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและแผนติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- พิจารณางบประมาณและแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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รูปที่ 4.2.7-1 ประชุมพิจารณาแผนการด้าเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครังที่ 1/2560
2. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครังที่ 2/2560 วันที่ 9
มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ท้าการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย
มีสาระส้าคัญในการประชุมประกอบด้วย
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
- แจ้งการโอนงบประมาณตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายเดือ น ตามแผนปฏิ บัติ การลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รูปที่ 4.2.7-2 ประชุมติดความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
ครังที่ 2/2560
3. การประชุมติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้ อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ครังที่ 3/2560 วันที่
31 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมที่ท้าการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดยมีสาระส้าคัญในการประชุมประกอบด้วย
- ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
- แจ้งรายละเอียดการโอนจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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2560 ในแผนแผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พืนที่
ใกล้เคียงแนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน
- ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายเดือ น ตามแผนปฏิ บัติ การลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและติ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส้าหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560
- ติ ด ตามความก้ า วหน้ า การด้ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและติ ด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- ขอทราบผลการผลการด้ าเนิน งานตามแผนปฏิ บั ติก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมฯ (ครั งที่ 1)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- หารือเกี่ยวกับร่างโครงการส่งเสริมการเลียงปลาในบ่อดิน
- เร่ ง รั ด การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายเดื อ น ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มฯ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รูปที่ 4.2.7-3 ประชุมติดความก้าวหน้าการด้าเนินงานตามแผน EIMP โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก
ครังที่ 3/2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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บทที่ 5
สรุปผลกระทบสิง่ แวดล้อมที่สำคัญ
มำตรกำรป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงกำรเขื่อนทดนำผำจุก จังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิอากาศ
1.2 อุทกวิทยานาผิวดิน

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการจะเป็นไปตามอิทธิพลของลมมรสุมเขตร้อน
ภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ
กรณีไม่มีโครงการ
- น้า้ ท่าจากเขื่อนสิริกติ ิ์ที่ถูกปล่อยให้ไหลผ่านพื้นที่จงั หวัดอุตรดิตถ์ สามารถน้าน้า้
ขึ้นมา ใช้ประโยชน์ได้เพียงบางส่วน และมีต้นทุนการน้าน้า้ มาใช้ค่อนข้างสูง ปริมาณ
น้า้ ท่าส่วนใหญ่จะถูกปล่อยลงทางท้ายน้า้ โดยไม่ได้นา้ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรณีมีโครงการ
- เกิดผลกระทบทางบวกจากการผันน้า้ ในแม่นา้ น่านที่ไหล ผ่านพื้นที่โครงการขึ้นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุดและสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า้ ในพื้นที่โครงการได้

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

ไม่มี
ระยะก่อสร้าง
- การขุดย้ายและขนดินและหินบริเวณแนวคลองผันน้า้ และคลองชลประทาน
ให้พจิ ารณาขุดและขนย้ายดินไปไว้ยังบริเวณที่จดั เตรียมไว้ รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันไม่ให้เศษดินและหินพังทลายสู่แหล่งน้า้ และกีดขวาง
การไหลของน้า้
- การปรับพื้นที่ท้าถนนเข้าพื้นที่กอ่ สร้างทั้งหัวงานอาคารและพื้นที่ชลประทาน
ต้องจัดให้มีอาคารหรือท่อลอดในบริเวณทางน้า้ ธรรมชาติตามความเหมาะสม
เพื่อป้องกันปัญหาการกีดขวางการไหลของน้า้
ระยะด้าเนินการ
- การก้าหนดล้าดับความส้าคัญของการใช้นา้ การพัฒนาโครงการชลประทาน
อุตรดิษฐ์จะมีการยกระดับน้า้ ในแม่นา้ น่าน ซึ่งจะมีการผันน้า้ ไปยังพื้นที่
ชลประทาน่ของโครงการและการใช้นา้ เพื่อการอุปโภคบริโภค ดังนั้นจึงจ้า
เป็นต้องจัดล้าดับความส้าคัญของการใช้นา้ และการจัดการน้า้ จ้าเป็นต้อง
ด้าเนินการควบคู่ไปกับการจัดสรรน้า้ ของเขื่อนสิริกติ ิ์
- ผลกระทบทางด้านท้ายน้า้ เพื่อลดผลกระทบต่อปริมาณน้า้ ท่าทางด้านท้ายน้า้
ของล้าน้า้ สมควรที่จะรักษาปริมาณน้า้ ท่าทางด้านท้ายน้า้ ของเขื่อนทดน้า้ ให้
เท่ากับในกรณีปัจจุบัน โดยเพียงพอต่อความต้องการใช้นา้ ของพื้นที่เกษตร
ชลประทานพิษณุโลก พื้นที่โครงการเจ้าพระยาใหญ่ ตลอดจนพื้นที่
โครงการสูบน้า้ ด้วยไฟฟ้าที่อยู่สองฝั่งของแม่นา้ น่าน

1.3 คุณภาพนาผิวดิน

กรณีไม่มีโครงการ
- ในสภาพปัจจุบันปัญหาน้า้ เสียส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้า้ ในแม่นา้ น่าน ซึ่ง
ในอนาคตถ้าหากไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าว น้า้ เสียชุมชนจะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้า้ ในแม่นา้ น่านเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนริมแม่นา้ น่าน
กรณีมีโครงการ
- ในระยะก่อสร้างน้า้ ในแม่นา้ น่านบริเวณก่อสร้างอาจมี ความขุ่นเพิ่มขึ้น แต่เป็น
ผลกระทบระดับต่้าในระยะเวลาสั้นๆ เท่านั้น
- อาจมีการปนเปื้อนของสารเคมีทางการเกษตรในแม่นา้ หากมีการใช้สารเคมี
ที่ไม่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักวิชาการ
- ถ้ามีการขยายตัวด้านการเกษตร ปศุสัตว์ อุตสาหกรรม อาจมีนา้ เสียปนเปื้อน

ระยะก่อสร้าง
- วางแผนการก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับกิจกรรมและฤดูกาล โดยหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ต้องมีการขุดลอกและเปิดพื้นที่ในช่วงฤดูฝน
- เบี่ยงเบนทางน้า้ ของล้าน้า้ ช่วงที่ลา้ น้า้ ไหลผ่านพื้นที่กอ่ สร้างเพื่อผันน้า้ ออก
จากบริเวณก่อสร้างมิให้เกิดการชะล้างพัดพาตะกอนลงสู่ท้ายน้า้
- ป้องกันการชะล้างพังทลายของตะกอนดินในบริเวณพื้นที่กอ่ สร้างโดยการท้า
คันหรือคูดักตะกอนและกองดิน ทราย วัสดุกอ่ สร้างในที่ที่เหมาะสมห่างจาก
ล้าน้า้
- ป้องกันและบ้าบัดน้า้ เสียในบริเวณก่อสร้างก่อนระบายลงแม่นา้ และควบคุม
มิให้มีนา้ เสีย ขยะมูลฝอยจากพื้นที่กอ่ สร้างปนเปื้อนแม่นา้
ระยะด้าเนินการ
- การป้องกันการกัดเซาะ การชะล้างพังทลายของพื้นที่บริเวณหัวงานเขื่อน
ทดน้า้ แนวคลองชลประทาน ถนนเลียบแนวคลอง ที่ตั้งองค์ประกอบอืน่ ๆ
ของโครงการและในพื้นที่ท้าการเกษตร ด้วยการสร้างก้าแพงดิน การสร้าง
คันคูดักตะกอน การปลูกพืชคลุมดินโดยเฉพาะหญ้าแฝกและการเทดาด
คอนกรีตผิวหน้าและการใช้มาตรการการเกษตรตามหลักการอนุรักษ์ดินและ
น้า้ โดยให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้าง พื้นที่และรูปแบบองค์ประกอบ
โครงการ
- มีมาตรการลดผลกระทบจากการระบายน้า้ ออกจากพื้นที่ชลประทาน ซึ่งอาจ
มีสารเคมีทางการเกษตรและสารปราบศัตรูพชื ปนเปื้อนออกไปด้วย โดยจ้า
เป็นมีมาตรการส่งเสริมการใช้สารเคมีอย่างถูกหลักวิชาการและเหมาะสม
- มีมาตรการลดผลกระทบจากน้า้ เสียชุมชน โดยอาศัยความร่วมมือและ
ประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบ้าบัดน้า้ เสียชุมชน เพื่อให้มีการ
บ้าบัดน้า้ เสียชุมชนให้ได้มาตรฐานก่อนที่จะระบายลงสู่แม่นา้ น่านซึ่งเป็นพื้น
ที่ชุ่มน้า้ ระดับชาติ

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
1.4 นาใต้ดินและคุณภาพนาใต้ดิน

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพอุทกวิทยาของน้า้ ใต้ดินและคุณภาพน้า้ ใต้ดินจะไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากสภาพปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
- ในบริเวณพื้นที่ชลประทานคาดว่าจะมีปริมาณน้า้ ใต้ดินเพิ่มขึ้น และปริมาณน้า้

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

ระยะด้าเนินการ
- ลดและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี และควรส่งเสริมให้มีการท้าการเกษตร
แบบชีวภาพแทนการใช้สารเคมี และควรใช้สารเคมีให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ นอกจากนั้นต้องส่งเสริมให้เกษตรกรหลีกเลี่ยงการท้าให้สิ่งปฏิกลู
และน้า้ เสียชุมชนปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้า้

ที่เพิ่มขึ้นมีส่วนช่วยลดความเข้มข้นของแร่ธาตุในน้า้ ใต้ดินให้น้อยลงได้
· ผลกระทบทางลบ
- น้า้ ใต้ดินอาจถูกปนเปื้อนจากสารเคมีทางการเกษตรที่แทรกซึมลงสู่ชั้นน้า้ ใต้ดินได้
1.5 ทรัพยากรดิน

กรณีไม่มีโครงการ
- ทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการประมาณร้อยละ 96.76 มีคุณสมบัติและความ
เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรกรรม แต่ในสภาพปัจจุบันไม่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้เต็มที่ เนื่องจากขาดแคลนน้า้ ต้องอาศัยน้า้ ฝนเป็นหลัก นอกจากนี้
ทรัพยากรดินในหลายบริเวณมีการชะล้างพังทลายสูง เนื่องจากการใช้ที่ดินขาดการ
อนุรักษ์ และไม่สามารถบ้ารุงรักษาได้เนื่องจากขาดน้า้ ซึ่งในอนาคตสภาพ
ทรัพยากรดินมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลง
กรณีมีโครงการ เกิดผลกระทบทางลบ ได้แก่
- เกิดการชะล้างพังทลายของดินท้าให้เกิดตะกอนในบริเวณท้ายน้า้ ซึ่งเป็น
ผลกระทบชั่วคราว
- สูญเสียที่ดินที่เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชที่ดอนอย่างถาวรประมาณ 11,820 ไร่
เพื่อใช้เป็นพื้นที่กอ่ สร้างคลองส่งน้า้ ชลประทาน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์
ที่ได้รับจากการใช้ทรัพยากรดินให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน พื้นที่ชลประทาน
มากขึ้นแล้วนับว่าผลกระทบเชิงลบมีสัดส่วนน้อยมาก

ระยะก่อสร้าง
- จ้ากัดพื้นที่ในการก่อสร้างโครงการ เพื่อลดปริมาณดินที่ต้องถูกรบกวน จาก
การขุดหรือปรับพื้นที่ โดยบริเวณพื้นที่กอ่ สร้างต้องไม่ขยายพื้นที่ไปมากกว่า
ที่กา้ หนดส้าหรับการก่อสร้างแต่ละช่วง เพื่อป้องกันการรบกวนดินในบริเวณ
อืน่ ๆของการก่อสร้างที่ตั้งหัวงานเขื่อนและแนวคลองส่งน้า้
- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พกั คนงานก่อสร้าง ลานจอดรถบรรทุกและเครื่องจักรกล
นอกเขตพื้นที่กอ่ สร้าง เพื่อป้องกันผลกระทบต่อดินบริเวณอืน่
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดถมดิน การขุดเปิดหน้าดินในฤดูฝนเพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน
- วางแผนก้าหนดพื้นที่การขุดเปิดหน้าดิน เพื่อให้การด้าเนินการเสร็จสิ้นอย่าง
รวดเร็วและท้าการปรับหน้าดินเป็นระยะๆ เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน
- ในการขุดหรือก่อสร้างแนวคลองส่งน้า้ บริเวณที่มีการเพาะปลูกพืช ควรวาง
แผนการด้าเนินการช่วงหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตทางการเกษตรแล้วเสร็จ
- อบรมและกวดขันคนงานให้ดูแลป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน้า้ มันหรือสาร
เคมีอนื่ ๆที่ใช้ในการก่อสร้างลงสู่ดิน
ระยะด้าเนินการ
- ควรให้หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดูแลแนะน้าใน
เรื่องการบ้ารุงดินให้เหมาะสมกับสภาพของดิน รวมทั้งให้มีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์ดินและน้า้ การใช้เทคโนโลยีการเกษตร เช่น การใช้ปุ๋ย การจัดการ
ดินและการก้าจัดศัตรูพชื อย่างถูกต้อง การปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพดิน
เป็นต้น เพื่อรักษาหน้าดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และลดปัญหาสารตกค้างใน
ดิน
- บริเวณพื้นที่ที่พฒ
ั นาเป็นพื้นที่แนวคลองส่งน้า้ ภายหลังจากการด้าเนินการ
เสร็จสิ้นแล้วจะต้องฟื้นฟูสภาพพื้นที่ชลประทานบริเวณด้านข้างแนวคลองให้
ดีเช่นเดิมและสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้
- บ้ารุงรักษาโครงสร้างพื้นที่แนวคลองส่งน้า้ เช่น บ้ารุงรักษาไหล่ถนนบริเวณริม
คลองส่งน้า้ ตลอดจนปลูกหญ้า เช่น หญ้าแฝก ตามที่ลาดสองข้างแนวคลอง
เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินลงสู่คลองชลประทาน

1.6 ธรณีวิทยาและแผ่นดินไหว

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพทางธรณีวิทยา แผ่นดินไหว และดินถล่ม จะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสภาพปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ
- ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบทางด้านธรณีวิทยา
- เสี่ยงต่อความเสียหายต่อแผ่นดินไหวในระดับปานกลาง
- พื้นที่โครงการประมาณร้อยละ 50 มีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มได้
แต่มีโอกาสน้อยมาก

ระยะก่อสร้าง
- เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ในเขตที่มีความเสี่ยงต่อความเสียหายต่อแผ่นดิน
ไหวในระดับปานกลาง ดังนั้นในการออกแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้างต้อง
ออกแบบอาคารเพื่อรองรับผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินไหว

1.7 การตกตะกอนและการกัดเซาะ

กรณีไม่มีโครงการ
- จะเกิดการกัดเซาะในอัตรา 0.15 มม.ต่อปี ดังเช่นสภาพปัจจุบัน แต่มีแนวโน้ม
จะมีค่าสูงขึ้นเนื่องจากกิจกรรมการใช้ที่ดินที่ไม่มีการอนุรักษ์ที่เหมาะสม
กรณีมีโครงการ
- เกิดผลกระทบทางลบต่้าและช่วงสั้นๆ ในระยะก่อสร้าง ได้แก่ เกิดการกัดเซาะ
บริเวณก่อสร้างหัวงานในช่วงฤดูฝน

ระยะก่อสร้าง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมต่างๆ ในช่วงฤดูฝน
- ขุดคูดักตะกอนเพื่อป้องกันตะกอนดินในล้าน้า้
- ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการกัดเซาะ

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรประมง การเพาะ
เลียงสัตว์นาและนิเวศวิทยา
ทางนา

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
กรณีไม่มีโครงการ
- สัตว์นา้ ในแม่นา้ น่านในช่วงฤดูแล้งมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื่องจาก
สภาพนิเวศวิทยาของล้าน้า้ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต ในฤดูฝนมีความ
อุดมสมบูรณ์สูงกว่าฤดูกาล แต่ผลผลิตของสัตว์นา้ ยังอยู่ในเกณฑ์ต่้าเฉลี่ยไม่เกิน
2 กก./ไร่ ทั้งนี้เกณฑ์เฉลี่ยที่พบในล้าน้า้ โดยทั่วไปในประเทศไทยมีค่าประมาณ
10 กก./ไร่
กรณีมีโครงการ การพัฒนาโครงการจะไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อการอพยพของปลา
และสัตว์นา้ ต่างๆ ในล้าน้า้ น่าน เนื่องจากไม่พบพันธุป์ ลาที่มีการอพยพเพื่อแพร่พนั ธุ์
และวางไข่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น มีดังนี้
· ผลกระทบทางบวก
- ท้าให้ผลผลิตทรัพยากรการประมงในแหล่งน้า้ เพิ่มขึ้นเนื่องจากในพื้นที่จะมีนา้ และ
มีความชุ่มชื้นตลอดปี ซึ่งจะก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า้ ต่างๆ
· ผลกระทบทางลบ
- การก่อสร้างโครงการมีผลกระทบต่อคุณภาพน้า้ และการไหลของน้า้ ในระยะ
ก่อสร้าง ซึ่งจะส่งผลถึงระบบนิเวศน้า้ ด้วย โดยจะเกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
ประมงในระดับปานกลาง และในระยะเวลาสั้น

2.2 การบริหารลุ่มนา

2.3 ทรัพยากรป่าไม้

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ่มน้า้ น่านบริเวณที่ตั้งโครงการใน ปัจจุบันยังคงบุกรุกเปิด
พื้นที่เพื่อท้าการเกษตรกรรมอยู่เรื่อยๆ โดยพื้นที่ที่ยังเหลือสภาพธรรมชาติอยู่
ในปัจจุบัน จะเป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่เหมาะสมต่อการท้าการเกษตรและมีโอกาส
เกิดการชะล้างพังทลายของดินสูง ดังนั้น ในอนาคตแนวโน้มของปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่จงึ มีสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นล้าดับ
กรณีมีโครงการ
- ในด้านของมาตรการการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐจากการศึกษาองค์ประกอบของ
โครงการในบริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนทดน้า้ อุตรดิตถ์ (ผาจุก) และพื้นที่ชลประทาน
พบว่าไม่มีองค์ประกอบใดอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้า้ ชั้น 1A และ 1B โดยพื้นที่ส่วนใหญ่
ของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้า้ ชั้นที่ 5 ดังนั้นการใช้
ประโยชน์พื้นที่จงึ ไม่ขัดกับมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้า้
แต่อย่างใด
- ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดินในชั้นคุณภาพลุ่มน้า้ ในปัจจุบันสภาพนิเวศในบริเวณ
พื้นที่โครงการเกือบทั้งหมดเป็นนาข้าว เมื่อมีโครงการแล้วจะยังมีการใช้ประโยชน์เช่นเดิม
และมีการใช้เป็นที่ตั้งชุมชนเพิ่มขึ้นบ้าง ส่วนไม้ยืนต้นซึ่งมีอยู่น้อยมากอาจจะเปลี่ยนไป

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

ระยะก่อสร้าง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมก่อสร้างต่างๆ ในช่วงฤดูฝน
- บริเวณพื้นที่กอ่ สร้างในช่วงฤดูฝนต้องมีการควบคุมการระบายน้า้ จากพื้นที่กอ่
สร้างมิให้ลงสู่แหล่งน้า้ โดยตรง
- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและมาตรการลดผล
กระทบด้านคุณภาพน้า้ ผิวดิน ซึ่งจะเชื่อมโยงถึงผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทาง
น้า้ และการประมงต่อไป
ระยะด้าเนินการ
- ห้ามท้าการจับสัตว์นา้ ในบริเวณล้าน้า้ น่านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนในระยะไม่
น้อยกว่า 2 กม.ในปีแรก เพื่อให้มีการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
ของสัตว์นา้ และในระยะด้าเนินการให้มีการควบคุมการท้าการประมงอย่างถูก
กฏหมายตลอดล้าน้า้
- ควบคุมการจับสัตว์นา้ โดยเฉพาะการด้าเนินการตามกฏหมายในฤดูห้ามท้า
ประมงจ้าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด เพราะมีอย่างยิ่งต่อการคุ้ม
ครองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความหลากหลายทางชีวภาพของ
สัตว์นา้
- ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับน้า้ เพื่อป้องกันและลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน
- การตัดไม้ออกจากพื้นที่โครงการให้ตัดเฉพาะที่จา้ เป็นเท่านั้น
- ในระยะก่อสร้างการควบคุมการชะล้างพังทลายของดินท้าได้โดยใช้วิธีการ
ชะลอความเร็วของน้า้ ที่ไหลบ่าหน้าดิน เช่น การแบ่งความยาวของความ
ลาดเทให้สั้นลงเป็นหลายๆ ชั้น ท้าเครื่องกีดขวางทางน้า้ เป็นช่วงๆ
ตามลาดเขา เป็นต้น
- ในระยะด้าเนินการให้ใช้มาตรการในการบริหารลุ่มน้า้ ดังนี้
1. การป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดินท้าได้โดยการปลูกพืช
คลุมดิน เช่น หญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่ว หลังการก่อสร้างเสร็จ เป็นต้น
2. การเพิ่มสมรรถนะในการซาบซึมน้า้ และศักยภาพในการเก็บกักน้า้ ของดิน
ท้าได้โดยการปลูกพืชที่ใช้คลุมดินและไม้ยืนต้น การก่อสร้างร่องระบาย
น้า้ ทิ้งบนที่ชัน (Diversion Channel)
3. พื้นที่ลุ่มน้า้ ให้ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินตามมาตรการใช้ประโยชน์
ที่ดินของรัฐ การฝึกอบรมประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้า้ เรื่องการใช้ประโยชน์
ที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้า้ การใช้สารเคมีทางการเกษตรอย่างถูกต้อง

เป็นปลูกไม้ผล ซึ่งจะส่งผลดีต่อสภาพนิเวศในบริเวณพื้นที่ชลประทานของโครงการ
กรณีไม่มีโครงการ
ระยะก่อสร้าง
- ไม่มีผลกระทบด้านทรัพยากรป่าไม้ในกรณีไม่มีโครงการ เนื่องจาก
1. พื้นที่หัวงานเขื่อนทดน้า้ ผาจุก
พื้นที่โครงการไม่มีสภาพป่าไม้ คงมีเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของป่าละเมาะ
- การสร้างเขื่อนทดน้า้ ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่
สังคมไม้ริมน้า้ และต้นไม้ตามหัวไร่ปลายนา และสภาพนิเวศวิทยาจะไม่
- ก้าหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการตัดต้นไม้นอกพื้นที่โครงการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน
- ไม้ที่ตัดออกแล้วควรน้าไปใช้ประโยชน์ตามคุณภาพไม้
กรณีมีโครงการ
- ควบคุมดูแลมิให้มีการลักลอบตัดต้นไม้นอกพื้นที่โครงการ
ระยะก่อสร้าง
2. พื้นที่ชลประทาน
- การวางแนวคลองชลประทานก่อให้เกิดการสูญเสียพื้นที่ซึ่งเป็นนาข้าว อาจมีการลักลอบ - หลีกเลี่ยงการตั้งที่พกั ของพนักงานและคนงานในพื้นที่ชลประทาน
ตัดต้นไม้ที่เหลือกระจายอยู่ในนาข้าว และมีการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศเดิมจากระบบ - ในกรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การตั้งที่พกั ของพนักงานและคนงานควรหลีกเลี่ยง
นิเวศบกเป็นนิเวศน้า้ และมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพบ้าง อย่างไรก็ตาม
การตั้งที่พกั ชิดล้าน้า้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดมลภาวะทางน้า้
ผลกระทบภาพรวมอยู่ในระดับต่้าและเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น
- ที่พกั คนงานไม่ควรมีขนาดใหญ่มากนักและควรมีการก้าจัดขยะและระบบ
ระยะด้าเนินการ
บ้าบัดน้า้ เสีย
- การมีนา้ เพิ่มขึ้นมีผลกระทบต่อปริมาณไม้ยืนต้นที่กระจายอยู่ในนาข้าวซึ่งอาจถูกตัดลง
- ควบคุมพนักงานและคนงานมิให้ลักลอบตัดไม้เพื่อน้ามาใช้เป็นฟืน และควรมี
เพื่อเพาะปลูกข้าว อย่างไรก็ตามผลกระทบในภาพรวมอยู่มนระดับต่้า
บทลงโทษ และประสานงานกับป่าไม้จงั หวัดพิษณุโลกและอุตรดิษฐ์ เพื่อส่ง
เจ้าหน้าที่มาคอยควบคุมดูแล
- การกองวัสดุประเภทหิน ดิน ทราย โดยเฉพาะบริเวณใกล้นา้ จะต้องมี
มาตรการป้องกันมิให้เกิดการชะล้างลงสู่ลา้ น้า้ ก่อให้เกิดความขุ่นและมีผล
กระทบต่อระบบนิเวศของสังคมไม้ริมน้า้
- ก้าหนดขอบเขตพื้นที่ให้ชัดเจนเพื่อให้การตัดต้นไม้ที่ยังเหลือกระจายอยู่บ้าง
อยู่ในเฉพาะในเขตแนวคลองเท่านั้น
- แนวคลองควรหลีกเลี่ยงการตัดผ่านบริเวณที่มีต้นไม้ใหญ่ รวมทั้งกลุ่มไม้ในนา
ข้าว

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

- ควรด้าเนินการก่อสร้างแนวคลองหลังฤดูกาลเก็บเกีย่ ว เพื่อหลีกเลี่ยงผล
กระทบที่จะมีต่อพืชเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นนาข้าวและควรด้าเนินการให้เสร็จ
สิ้นเป็นช่วงๆเพื่อลดการสูญเสียดินจากการชะล้าง
- ในกรณีที่ต้องมีการตัดต้นไม้จะต้องชักลากออกจากพื้นที่และน้าไปใช้ให้เหมาะ
สม โดยในการชักลากควรใช้ถนนเดิมที่มีอยู่เดิมเป็นล้าดับแรก ไม่ควรสร้าง
ทางชักลากขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งส่วนใหญ่
เป็นนาข้าว
- ในกรณีที่จะเป็นต้องสร้างถนนไปยังแนวคลองควรหลีกเลี่ยงการตัดต้นไม้ที่เหลือ
กระจายอยู่ในนาข้าว รวมทั้งกลุ่มไม้ในนาข้าวและถนนที่สร้างขึ้นนั้นควรเป็น
ถนนชั่วคราวเท่านั้น
- ในช่วงที่คลองตัดกับแนวถนนนั้น จะเปลี่ยนเป็ฯอุโมงค์ลอดใต้ถนน เพื่อเป็นการ
ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ดินที่ได้จากการขุดอุโมงค์นั้นจะต้องไม่นา้ ไปทิ้ง
ในที่ต่างๆ คือ พื้นที่ต้นน้า้ ล้าธาร, พื้นที่อนุรักษ์, แหล่งน้า้ ,
พื้นที่ทุ่งหญ้าธรรมชาติ, พื้นที่เกษตรกรรม ดังนั้นพื้นที่ทิ้งดินต้องเป็นพื้นที่ที่ต้อง
การถมเพื่อวัตถุประสงค์ในการปลูกสร้างบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม
เท่านั้น
ระยะด้าเนินการ
1. พื้นที่หัวงานเขื่อนทดน้า้ ผาจุก
- ควบคุมมิให้นา้ ไหลเข้าไปท่วมในพื้นที่ลุ่ม โดยการท้าคันดินบริเวณพื้นที่ลุ่ม ใน
กรณีที่มีการท้าคันดินนั้นให้ปลูกต้นไม้เพื่อป้องกันดินพัง
- ควบคุมระดับน้า้ ในล้าน้า้ น่านหลังเขื่อนทดน้า้ ให้อยู่ในสภาพเดิมก่อนการสร้าง
เขื่อนทดน้า้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศหลังเขื่อน
2. พื้นที่ชลประทาน
- หลังการก่อสร้างเสร็จสิ้นลงแล้ว ที่พกั ของพนักงานและวัสดุต่างๆที่เหลืออยู่จะ
ต้องรื้อถอนและเคลื่อนย้ายออกไปทั้งหมด รวมทั้งต้องท้าการปรับปรุงสภาพพื้น
ที่ให้คืนสู่สภาพเดิมด้วย ทั้งนี้ต้องกระท้าในทันทีที่การก่อสร้างแล้วเสร็จและหาก
มีความจ้าเป็นที่จะต้องปลูกป่าก็ให้รีบด้าเนินการในทันทีด้วยเช่นกัน
- ในกรณีที่จะเป็นต้องสร้างถนนชั่วคราวเพื่อใช้ขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ เมื่อการก่อ
สร้างแล้วเสร็จจะต้องปิดการใช้ถนนทันที พร้อมทั้งมีมาตรการฟื้นฟูเพื่อให้พื้น
ที่คืนสู่สภาพเดิมโดยเร็ว
- การมีแนวคลองชลประทานอาจท้าให้พื้นที่ของราษฏรต้องถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วนตามแนวคลอง ซึ่งไม่สะดวกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรสร้าง
สะพานข้ามคลองชลประทานเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่และ
พิจารณาอย่างรอบคอบในแต่ละพื้นที่
- ควรมีการปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดิน เช่น กระดุมทองเลื้อย ตามแนวลาดไหล่ทาง
เพื่อลดการกัดเซาะของดินลงสู่คลองชลประทาน
2.4 ทรัพยากรสัตว์ป่า

กรณีไม่มีโครงการ
- เนื่องจากสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่โครงการหลายบริเวณในบางฤดูกาลไม่มีความ
อุดมสมบูรณ์ จึงมีผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์ป่าทั้งด้านแหล่งที่อยู่อาศัย
แหล่งอาหารและขยายพันธุ์ ซึ่งหากปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ในพื้นที่ในอนาคต
ความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าก็จะมีโอกาสลดน้อยลง
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
- เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้า้ ต่างๆ ในพื้นที่โครงการ สัตว์ป่าก็จะมีแหล่ง
อาหารที่อยู่อาศัย และแหล่งแพร่พนั ธุไ์ ด้เพิ่มขึ้น
· ผลกระทบทางลบ
- ในระยะก่อสร้าง สัตว์ป่าที่พบในพื้นที่หัวงานและพื้นที่ แนวคลองส่งน้า้ อาจจะถูก
รบกวนซึ่งเป็นแนวคลองส่งน้า้ อาจจะถูกรบกวนซึ่งเป็นผลกระทบระดับต่้าและ
ชั่วคราว

ระยะก่อสร้าง/ระยะด้าเนินการ
1.พื้นที่เขื่อนทดน้า้ ผาจุก
- การตัดฟันต้นไม้เฉพาะที่จา้ เป็น เพื่อให้พชื อาหารสัตว์ป่าถูกท้าลายน้อยที่สุดและ
เพื่อให้การฟื้นฟูสภาพนิเวศในระยะด้าเนินการมีช่วงเวลาสั้นขึ้น
- ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการก่อสร้างต้องให้โอกาส
สัตว์ป่าได้หลีกเลี่ยงออกไปจากพื้นที่กอ่ สร้าง นอกจากนี้ต้องควบคุมมิให้มีการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
- วางแผนการด้าเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้การก่อสร้างเขื่อนทดน้า้ และองค์
ประกอบใช้พื้นที่น้อยที่สุดและเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพทางนิเวศในพื้น
ที่ที่แคบที่สุด ตลอดจนวางแผนให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การ
รบกวนและขัดขวางการด้ารงชีพของสัตว์ป่าเกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาสั้นที่สุด
- เมื่อก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ให้ถมดินในคลองลัดและปรับพื้นที่แล้ว
ฟื้นฟูสภาพนิเวศให้กลับสู่สภาพเดิม
2. พื้นที่ชลประทานและคลองส่งน้า้
- ในการพัฒนาพื้นที่ชลประทานต้องละเว้นการใช้พื้นที่ของภูเขาลูกโดดเพื่อมิให้
สังคมต้นไม้ธรรมชาติบนภูเขาถูกท้าลายและก่อผลกระทบต่อเนื่องถึงสัตว์ป่า
ประเภทอาศัยในสังคมป่า
- พิจารณาและก้าหนดแนวตลองส่งน้า้ สายใหญ่ คลองส่งน้า้ สายรองและคลองซอย
อย่างรอบคอบ โดยให้แนวคลองหลีกเลี่ยงพื้นที่กลุ่มต้นไม้ธรรมชาติและให้อยู่
เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ธรรมชาติให้น้อยที่สุด

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

- หิน ดินและทรายที่ได้จากการก่อสร้างคลองส่งน้า้ ควรใช้ในการก่อสร้างคันดิน
สองข้างคลองส่งน้า้ หรือน้าไปใช้ประโยชน์ลักษณะอืน่ ให้หมด เพราะจะท้าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของพื้นที่เพิ่มขึ้น
- ระหว่างการตัดฟันต้นไม้และแผ้วถางพรรณพืชเพื่อเตรียมการก่อสร้างคลองส่ง
น้า้ และตลอดระยะเวลาการก่อสร้างคลองส่งน้า้ ต้องควบคุมมิให้มีการลักลอบล่า
สัตว์ป่าอย่างเข้มงวดทั้งพื้นที่บนฃริเวณแนวคลองส่งน้า้ และพื้นที่อนื่ ๆ
- วางแผนการด้าเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้การก่อสร้างคลองส่งน้า้ ใช้พื้นที่น้อย
ที่สุดและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศในพื้นที่แคบที่สุด ตลอดจนวาง
แผนใหการก่อสร้างเป็นไปอย่างต่อนื่อง
- ควรมีแผ่นคอนกรีตความกว้างประมาณ 15 ซม. พาดข้ามคลองส่งน้า้ สายใหญ่
เป็นระยะ เพื่อให้สัตว์ป่าได้ใช้เป็นเส้นทางเคลื่อนย้ายข้ามคลองส่งน้า้

2.5 พืนที่ชุ่มนา

กรณีไม่มีโครงการ
- ไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้า้ คือแม่นา้ น่านและบึงต่างๆ แต่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพไปตามการพัฒนาของท้องถิ่น
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
- ในระยะด้าเนินการจะเกิดความอุดมสมบูรณ์ในแหล่งน้า้ หนองบึงธรรมชาติ
เนื่องจากมีนา้ จากพื้นที่ชลประทานเข้ามาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
· ผลกระทบทางลบ
- ระยะก่อสร้างอาจมีตะกอนดินจากพื้นที่กอ่ สร้างถูกชะล้าง พัดพาลงสู่แหล่งน้า้ ได้

3. คุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ ของมนุษย์
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพการใช้ที่ดินในปัจจุบันไม่สามารถไปท้าประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได้
เนื่องจากขาดแคลนน้า้ ซึ่งในอนาคตสภาพการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ชุมชน
กรณีมีโครงการ
- จะเกิดผลกระทบทางบวกขึ้นซึ่งจะเกิดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ได้มากขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ผลกระทบทางลบ คือ ท้าให้พื้นที่เกษตรกรรม
ลดลงไปบ้างคือใช้สา้ หรับสร้างคลองส่งน้า้

3.2 การใช้นาและการบริหารการใช้นา

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพการใช้นา้ ในบริเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบันหลายพื้นที่ยังพบปัญหาการ
ขาดแคลนน้า้ ใช้ ซึ่งในอนาคตจะมีความต้องการใช้นา้ เพิ่มขึ้นตาม การเจริญเติบโต
ของชุมชนจึงมีแนวโน้มจะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้า้ ใช้ในบางบริเวณรุนแรงขึ้น
กรณีมีโครงการ

ระยะก่อสร้าง
- ต้องมีการวางแผน ควบคุมการก่อสร้างอย่างเหมาะสมกับกิจกรรม ฤดูกาล
หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องมีการขุดลอกเปิดพื้นที่ในฤดูฝน โดยต้องค้านึงถึง
แม่นา้ น่านซึ่งเป็นพื้นที่ชุ่มน้า้ ในระดับชาติ
- ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในปริเวณพื้นที่กอ่ สร้าง โดยการท้าคัน
หรือคูดักตะกอนกองดิน ทราย วัสดุกอ่ สร้าง ในพื้นที่ที่เหมาะสมห่างจากล้าน้า้
น่าน
ระยะด้าเนินการ
- ลดผลกระทบที่เกิดจากการระบายน้า้ เสียชุมชนลงสู่ลา้ น้า้ น่านโดยมีการปรับปรุง
คุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานน้า้ ทิ้งก่อนระบายลงสู่แม่นา้ น่าน

ระยะก่อสร้าง
- จ้ากัดพื้นที่ที่ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อลดปริมาณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ โดยพื้นที่
ก่อสร้างต้องไม่ขยายพื้นที่ไปมากกว่าพื้นที่ที่กา้ หนดเป็นพื้นที่กอ่ สร้าง เพื่อเป็น
การป้องกันการรบกวนสภาพการใช้ที่ดินบริเวณนั้น
- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พกั คนงานก่อสร้าง ลานจอดรถ เครื่องจักรกล นอกเขตพื้นที่
ก่อสร้าง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ส่งผลต่อสภาพการใช้ที่ดิน เช่น การขุดถมดิน
เปิดหน้าดินในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินที่จะเกิดผล
กระทบต่อสภาพการใช้ที่ดินบริเวณใกล้เคียงและควรวางแผนการด้าเนินการให้
เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว
- ในกรณีมีการใช้พื้นที่ที่เป็นพื้นที่การผลิตหรือพื้นที่การเกษตรกรรมควรด้าเนิน
การหลังจากการเก็บเกีย่ วผลผลิตแล้ว
- ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบด้านทรัพยากรดิน การชะล้างพังทลายของดิน
การจัดการวัสดุขุดจากแนวคลองเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน
หินลงมาทับถมสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมและป่าไม้
ระยะด้าเนินการ
- การพัฒนาและการใช้พื้นที่บริเวณดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบและจัด
เจ้าหน้าที่ด้านการเกษตร ป่าไม้ เข้าไปแนะน้าอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ในการพัฒนาฟื้นฟู เช่น การอนุรักษ์ดินและน้า้ การคัดเลือกพืชพันธุท์ ี่เหมาะสม
ต่อสภาพพื้นที่ การบ้ารุงรักษาพืช เป็นต้น เพื่อให้เกิดการใช้ที่ดินและการฟื้น
ฟูสภาพพื้นที่อย่สงมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ในการพัฒนาพื้นที่ในส่วนของพื้นที่คลองส่งน้า้ การจ้ากัดพื้นที่ในการใช้ประโยชน์
ให้น้อยที่สุด ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่จดั การวัสดุ ควรพิจารณาให้อยู่ในบริเวณที่มีผล
กระทบต่อพื้นที่การผลิตและพื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุด

ระยะก่อสร้าง
1.การใช้นา้
- ในระยะก่อสร้างจะไม่มีผลกระทบต่อปริมาณน้า้ ที่ไหลในล้าน้า้ แต่อาจมีปัญหา
เรื่องคุณภาพน้า้ ที่จะมีผลกระทบต่อการใช้นา้ ดังนั้นจึงต้องด้าเนินการตาม
มาตรการลดผลกระทบด้านคุณภาพน้า้
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม
· ผลกระทบทางบวก
- สามารถควบคุมปริมาณการใช้นา้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง
- สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้า้ และมีนา้ เพียงพอส้าหรับกิจกรรมต่างๆ
ในพื้นที่ใน 20 ปีข้างหน้า
- ท้าให้การบริหารจัดการการใช้นา้ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดตั้ง
องค์กรบริหารการใช้นา้
· ผลกระทบทางลบ
- เกิดผลกระทบต่อการใช้นา้ ของกิจกรรมต่างๆ หากการจัดสรรการใช้นา้ ไม่สามารถ
ด้าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

3.3 การคมนาคมขนส่งทางบกและทางนา กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพการจราจรและเส้นทางคมนาคมในพื้นที่โครงการค่อนข้างสะดวก
และมีโครงข่ายการคมนาคมทั่วถึงทุกชุมชน
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

2.การบริหารการใช้นา้
- การจัดการองค์กรบริหารการใช้นา้ ควรมีการจัดการด้านบุคลากรและงบประมาณ
เพื่อปฏิบัติงนด้านจัดสรรน้า้ การซ่อมบ้ารุง การจัดเก็บข้อมูล ฯลฯ อย่างเพียง
พอ ซึ่งรวมถึงการมีจา้ นวนบุคลากรที่มีความรู้ที่เพียงพอ มีการฝึกอบรมบุคลากร
เหล่านี้เป็นครั้งคราวและการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับปริมาณงานที่รับ
ผิดชอบ
- ควรมีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องอยู่เสมอ เช่น หน่วยงานด้านการ
เกษตร ประมง การสหกรณ์ การปศุสัตว์ การตลาดและภาคอุตสาหกรรม
เป็นต้น เพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดและเพื่อตอบสนองความต้องการใช้นา้ ตาม
วัตถุประสงค์ให้ได้ดีที่สุด
- ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในการก่อสร้างระบบชลประทาน อาจจะอยู่ในรูปของ
แรงงาน แนวความคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงโครงการและดูแลรักษา
ทรัพย์สมบัติของโครงการ
- ด้าเนินการจัดตั้งกลุ่มพร้อมทั้งกฏระเบียบข้อบังคับ ตั้งคณะกรรมการบริหาร
และกิจกรรม จดทะเบียนและสหกรณ์ผู้ใช้นา้ ภายใต้กฏหมายการจัดตั้งสหกรณ์
ระยะด้าเนินการ
1.การใช้นา้
- รักษาระดับต่้าสุดที่ทุกๆจุดบนล้าน้า้ ไว้ไห้ได้ เพื่อเป็นการรักษาสมดุลย์ของระบบ
นิเวศทางน้า้ โดยถือว่าเป็นความส้าคัญล้าดับแรก
- รักษาระดับของการจ่ายน้า้ จากล้าน้า้ ให้แก่ชุมชนและเพื่อวัตถุประสงค์อนื่ อย่าง
น้อยก็เท่ากับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อป้องกันผลเสียของโครงการต่อการใช้นา้
ในปัจจุบัน
- จัดสรรและใช้นา้ อย่างเหมาะสม เพื่อลดปัญหาการแย่งน้า้ และการใช้นา้ อย่างไม่
เป็นธรรม การก้าหนดนโยบายจัดสรรน้า้ จึงเป็นมาตรการส้าคัญในการลดผล
กระทบด้านการใช้นา้
- การอบรมให้แก่กลุ่มผู้ใช้นา้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้นา้ ของกลุ่มผู้ใช้นา้
- การควบคุมคุณภาพน้า้ ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงจากการได้รับการปนเปื้อนโดย
กิจกรรมต่างๆ เช่น การใช้สารเคมีทางการเกษตรในพื้นที่ชลประทานในปริมาณ
ที่มากท้าให้เกิดการตกค้างและชะล้างลงสู่แหล่งน้า้ รวมทั้งการปล่อยน้า้ ทิ้งจาก
ชุมชนในพื้นที่ชลประทานลงสู่ลุ่มน้า้ ซึ่งทั้งสองกรณีจะส่งผลกระทบทางลบต่อการ
ใช้นา้ ทางท้ายน้า้ ดังนั้นควรให้ค้าแนะน้าเกีย่ วกับการใช้สารเคมีการเกษตรอย่าง
ถูกต้อง รวมทั้งการปล่อยน้า้ เสียและทิ้งขยะลงสู่แหล่งน้า้
2.การบริหารการใช้นา้
- การใช้งานและการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมระบบชลประทาน รวมทั้งประตูระบายน้า้
ต้องกระท้าอยู่เสมอและต้องมีการวางแผนด้าเนินการซ่อมแซมบ้ารุงรักษาประจ้า
ปีอย่างเหมาะสม
- วางแผนและด้าเนินการจัดสรรน้า้ อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
ระหว่างสมาชิดกลุ่มผู้ใช้นา้ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์การใช้นา้ ต้นทุน การจด
ทะเบียนผู้ใช้นา้ และการวางแผนหมุนเวียนการใช้นา้
- วางแผนและด้าเนินการผลิตและการตลาดทางการเกษตร
- จัดประชุมสมาชิกกลุ่มเป็นระยะๆ เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานของสมาชิกและ
หน่วยงานพัฒนา พร้อมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารด้านตลาดการผลิตและปัจจัยการ
ผลิต ตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับโครงการแก่สมาชิก
- กรมชลประทานท้าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานในการวางแผนและด้าเนินงานระหว่าง
เกษตรกร/ผู้ใช้นา้ กับหน่วยงานพัฒนา
- รักษากฏระเบียบ ข้อบังคับ สัญญาและข้อตกลงของกลุ่มผู้ใช้นา้ ในการใช้งาน
และบ้ารุงรักษาระบบชลประทาน การจัดการน้า้ และการปรับส้าหรับผู้ฝ่าฝืน
ระเบียบข้อบังคับหรือสัญญา
ระยะก่อสร้าง
- ควบคุมการจราจรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางแยกเข้าหัวงาน โดยใช้ป้าย
จราจรและเครื่องหมายจราจรที่แสดงความหมายอย่างชัดเจนและสามารถมอง
เห็นได้จากระยะไกล
- ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุให้เป็นไปตามกฏหมายด้านการจราจร เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยและลดปัญหาด้านฝุ่นรวมถึงความเดือดร้อนร้าคาญ

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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3.4 เกษตรกรรม

3.5 การชลประทานและการระบายนา

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- การก่อสร้างถนนเพื่อเป็นเส้นทางในการบ้ารุงรักษาคลอง ชลประทานจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งผลผลิต การเกษตร ท้าให้การคมนาคมสะดวก
รวดเร็ว ประหยัดเวลาค่าใช้จา่ ยได้ และยังสามารถเข้าถึงที่ตั้งแหล่งท่องเที่ยว
ได้สะดวกยิ่งขึ้น
· ผลกระทบทางลบ
- ระยะก่อสร้างท้าให้ปริมาณการจราจรเพิ่มขึ้นจากการขนส่งวัสดุกอ่ สร้างอาจเกิด
ฝุ่นละออง การจราจรหนาแน่น เสียงดัง และอุบัติเหตุในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่กอ่ สร้าง
- การก่อสร้างคลองชลประทานบริเวณจุดตัดถนนทางรถไฟและชุมชน ซึ่งมีจดุ ใหญ่ๆ
จ้านวน 31 จุด อาจท้าให้การคมนาคมไม่สะดวก และปลอดภัย

- ควบคุมน้า้ หนักรถบรรทุก รวมทั้งจัดมาตรการควบคุมมิให้วัสดุตกหล่นบนถนน
ในขณะท้าการขนส่งและตรวจสภาพของรถบรรทุกอย่างสม่า้ เสมอ เพื่อลดปัญหา
การกีดขวางการจราจรและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นและลดปัญหาความเสียหายต่อ
ถนน
- ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่างให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในเวลา
กลางคืนหรือในเวลาที่ทัศนวิสัยไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางแยกเข้าหัวงาน
- ในกรณีที่มีมีแนวคลองส่งน้า้ ผ่านถนนหนือเส้นทางคมนาคม จ้าเป็นต้องมี
มาตรการลดผลกระทบดังกล่าว โดยการก่อสร้างทางเบี่ยงในระยะก่อสร้างและ
เมื่อการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จจะสามารถใช้เส้นทางเดิมได้โดยการก่อสร้าง
สะพานข้ามคลองส่งน้า้ เชื่อมกับเส้นทางเดิม และภายหลังก่อสร้างแล้วเสร็จ
กรมชลประทานควรท้าการซ่อมแซมเส้นทางที่ชา้ รุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
- การเตรียมงานก่อนการก่อสร้างและในระหว่างการก่อสร้างคลองชลประทาน โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่จะมีการก่อสร้างคลองชลประทานตัดผ่านแนวถนน
ทางรถไฟและพื้นที่ชุมชน กรมชลประทานควรประสานงานและขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่เกีย่ วข้องในเรื่องการจราจรในพื้นที่ เพื่อจัดเตรียมการป้องกัน
อุบัติเหตุ การอ้านวยความสะดวกและการจัดระบบการจราจรให้มีความคล่องตัว
ระยะด้าเนินการ
- มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจร ป้ายสัญญานเตือนต่างๆให้ชัดเจนตามถนนเลียบ
แนวคลองชลประทานที่กอ่ สร้างใหม่

กรณีไม่มีโครงการ
- พื้นที่ชลประทานของโครงการ 481,435 ไร่ สภาพปัจจุบันเป็นพื้นที่เกษตรกรรม
469,258 ไร่ โดยเป็นเกษตรแบบน้า้ ฝน 295,729 ไร่ ที่เหลือเป็นพื้นที่การเกษตร
ที่ได้รับการพัฒนาระบบชลประทาน ซึ่งสภาพในอนาคตพื้นที่เกษตรกรรมอาศัย
น้า้ ฝนก็จะยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เกิดระบบการเกษตรที่ดีขึ้นได้
กรณีมีโครงการ
- เกิดผลกระทบทางบวกโดยมีพื้นที่เกษตรกรรมเปิดใหม่เพิ่มขึ้นอีก 295,729 ไร่

ระยะก่อสร้าง
- ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินตามพื้นที่กองดิน โดยปฏิบัติตามมาตรการ
ลดผลกระทบด้านทรัพยากรดิน เพื่อลดปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน อันจะสืบเนื่องไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่จะลดลงได้
- ปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่แนวคลองส่งน้า้ ภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างให้มีสภาพดังเดิม
- ฉีดพรมน้า้ บริเวณพื้นที่กอ่ สร้างและถนนเข้าออก โดยในฤดูแล้งควรฉีดพรมอย่าง
น้อย 3-4 ครั้ง/วัน และในฤดูฝนวันละ 1-2 ครั้ง หรือไม่ต้องฉีดหากมีฝนตก

ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอาศัยน้า้ ฝน และสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าจากการ
สูบน้า้ ของเกษตรกรรมได้ด้วย ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นคือการเปิดพื้นที่
เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น คือ การชะล้างหน้าดิน

ระยะด้าเนินการ
- พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรชลประทาน โดยขอความร่วมมือจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เช่นการจัดเจ้าหน้าที่มาอบรมให้ความรู้ด้านการ
เกษตร การแนะน้าเทคโนโลยีการเกษตร การหาตลาดรองรับพืชผลการเกษตร
- แนะน้าและส่งเสริมการปลูกพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง ซึ่งจะต้องวางแผนการ
เพาะปลูกของแต่ละพื้นที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแต่ละปี รวมทั้ง
ต้องค้านึงถึงปริมาณน้า้ เพื่อการชลประทานในแต่ละปีร่วมด้วย
- ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การ
บริหารการจัดการใช้นา้ ชลประทานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์
โดยผ่านองค์กรผู้ใช้นา้ หรือองค์กรการเกษตรในพื้นที่
- ส่งเสริมให้มีการท้าการเกษตรแบบผสมผสาน โดยการรณรงค์ให้เกษตรกรท้า
การเกษตรร่วมกับการเลี้ยงสัตว์และการเพาะเลี้ยงสัตว์นา้ ในพื้นที่ และสนับสนุน
ให้ท้าการเกษตรอินทรีย์ โดยอาศัยหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เช่น กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่
ดินให้ความรู้แก่เกษตรกรต่อไป

กรณีไม่มีโครงการ
- พื้นที่เกษตรกรรมแบบอาศัยน้า้ ฝน 295,729 ไร่ จะไม่เกิด การพัฒนาด้านการ
เกษตรกรรม
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
- มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากระบบชลประทานเพิ่มขึ้นประมาณ
295,729 ไร่ จากเดิมเป็นเกษตรอาศัยน้า้ ฝน
- ลดค่าใช้จา่ ยในด้านการสูบน้า้ ด้วยไฟฟ้า เนื่องจากมีระบบชลประทาน
· ผลกระทบทางลบ

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

ระยะก่อสร้าง
- เสนอให้ท้าการเวนคืนที่ดินเท่าที่จา้ เป็น กรณีที่จา้ เป็นต้องเวนคืน
และชดเชยทรัพย์สินควรให้เป็นธรรมและเหมาะสม
- วัสดุกอ่ สร้างที่อาจกีดขวางการระบายน้า้ สามารถลดผลกระทบได้โดยก้าหนด
ช่วงเวลาการก่อสร้างให้เหาะสมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการส่งน้า้ และระบายน้า้
น้อยที่สุด ควบคุมงานก่อสร้างโดยผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และประลบการณ์
ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
- ก้าหนดขนาดของคลองผันน้า้ เพื่อเบี่ยงเบนล้าน้า้ ให้มีขนาดที่เหมาะสม เพื่อให้
การระบายน้า้ สู่บริเวณท้ายน้า้ เป็นไปโดยสะดวก

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- กิจกรรมระหว่างการก่อสร้างส่งผลต่อการชลประทาน และระบายน้า้ เช่น
ล้าน้า้ ตื้นเขิน กีดขวางการไหลของน้า้ แต่เป็นผลกระทบช่วงสั้นๆ
- พื้นที่โครงการ 15,255 ไร่ จะถูกเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้า้ ชลประทาน

ระยะด้าเนินการ
- มีมาตรการเพื่อควบคุมการจัดสรรน้า้ รวมทั้งการดูแล และบ้ารุงรักษา
ระบบชลประทานและอาคารบังคับน้า้
- ควรมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้นา้ ระดับโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการจัดสรรน้า้ และ
บ้ารุงรักษาระบบส่งน้า้

3.6 การป้องกันนาท่วม

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพปัญหาน้า้ ท่วมในฤดูนา้ หลากในพื้นที่โครงการจะยังคงเกิดขึ้นเป็นประจ้า
กรณีมีโครงการ

ไม่มี

3.7 อุตสาหกรรม

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการจะยังคงมีแนวโน้มการขยายตัวไม่สูงดังเช่น
ที่เป็นอยู่ในสภาพปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางลบ
- น้า้ เสียและสิ่งปฏิกลู จากอุตสาหกรรมที่ขยายตัวจะมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งหากมีมาตรการ
จัดการไม่ดีจะเกิดผลกระทบต่อแหล่งน้า้ ได้

ระยะด้าเนินการ
- ควรมีการจัดสรรการใช้นา้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมให้บ้าบัดน้า้ เสียก่อนระบายน้า้ ทิ้ง

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
4.1 เศรษฐกิจและสังคม

4.2 สาธารณสุขและโภชนาการ

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพเศรษฐกิจของประชากรนอกพื้นที่เกษตรชลประทานจะมีรายได้ต่้าและรายได้
ไม่มั่นคง ซึ่งแตกต่างจากสภาพ เศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตเกษตรชลประทาน
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีรายได้ที่แน่นอนมากขึ้น จากเดิมเฉลี่ย 41,808
บาท/ครัวเรือน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 112,006 บาท/ครัวเรือน/ปี
- เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น
- ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
2. ผลกระทบด้านสังคม
- ลดการอพยพแรงงานเข้าไปในเมือง

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

ระยะก่อสร้าง
- ก้าหนดอัตราค่าชดเชยทรัพย์สินอย่างเป็นธรรมและก้าหนดเวลาการจ่ายค่า
ชดเชยให้เหมาะสม
- จัดตั้งคณะประชาสัมพันธ์และประสานงานโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ราษฏร
ในท้องถิ่นทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการเป็นระยะ โดยผ่านทาง อบต.และ
ผู้นา้ ชุมชน
- ด้าเนินงานด้านวัฒนธรรมและความเชื่อในท้องถิ่นให้แก่แรงงานก่อสร้างต่างถิ่น
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งต่างๆที่อาจเกิดขึ้นระหว่างคนงานและราษฏรใน
ท้องถิ่น
- กวดขันให้ผู้รับเหมาก่อสร้างฉีดพรมน้า้ บนถนนลูกรังที่ใช้เป็นเส้นทางการขนส่ง
อุปกรณ์กอ่ สร้างอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
- กวดขันให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดที่พกั คนงานให้ถูกสุขลักษณะ โดยเฉพาะการ
จัดการน้า้ ทิ้งและขยะมูลฝอย เพื่อป้องกันมิให้เป็นแหล่งโรคติดต่อสู่ชุมชน

- เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินมากขึ้น
· ผลกระทบทางลบ
1. ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ
- ผลกระทบต่อราคาผลผลิตทางการเกษตรซึ่งอาจจะตกต่้า
- ผลกระทบเนื่องจากราคาที่ดินสูงขึ้น
2. ผลกระทบด้านสังคม
- อาจเกิดการแย่งน้า้ ได้

ระยะด้าเนินการ
- ส่งเสริมด้านการเกษตรและให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในพื้นที่โครงการ
อย่างเหมาะสม
- สนับสนุนให้มีการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรเพื่อให้การใช้นา้ จากระบบชล
ประทานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กนั ราษฏร
- สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มรายได้แก่ราษฏร
- ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรเกษตรระดับหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการ
ช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม เช่นการช่วยเหลือด้านแรงงาน การว่าจ้างแรงงาน
การใช้นา้ และการส่งเสริมการเพาะปลูก เป็นต้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์การเกษตรหรือกองทุนประจ้าหมู่บ้าน
เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินลงทุนแก่เกษตรกร

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพสาธารณสุขในพื้นที่จะมีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ
· ผลกระทบทางบวก
- มีทรัพยากรน้า้ มากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการเกษตร น้า้ กินน้า้ ใช้ และเพิ่มแหล่ง
โปรตีนจากปลา จะส่งผลให้สภาพสาธารณสุขดีขึ้น
- เพิ่มรายได้ และอาชีพเสริมของประชาชนในพื้นที่
· ผลกระทบทางลบ
- การก่อสร้างอาจก่อให้เกิดมลพิษต่างๆ เช่น น้า้ อากาศ เสียง และอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้น

ระยะก่อสร้าง
- มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม
- มีการจัดที่พกั คนงานที่ถูกสุขลักษณะ ตรวจสุขภาพคนงานก่อนบรรจุ
เข้าท้างาน
- อบรมให้รู้จกั ความปลอดภัยในการท้างาน เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
- จัดระบบงานเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเพิ่มประสิทธิ
ภาพของงานอีกด้วย
- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อการป้องกันและ
รักษาโรค

- อาจเกิดการแพร่ระบาดของโรค ปัญหาสังคมจากแรงงานต่างถิ่น

ระยะด้าเนินการ
- ดูแลรักษาริมน้า้ บริเวณข้างเคียงและในคลองชลประทานไม่ให้เกิดแอ่งน้า้ ขังเป็น
ที่เพาะพันธุข์ องยุงและหอย เช้นการออกแบบตลิ่งคลองชลประทานไม่ให้เกิดแอ่ง
น้า้ ขังและเป็นที่อาศัยของพืชน้า้ การถมแอ่งน้า้ ขังหรือระบายน้า้ ออกไป รวมทั้ง
มีการตรวจตราเป็นระยะ

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันแก้ไข ลดผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดล้อม

มาตรการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ท้าลายยุงและหอยพาหะน้าโรคที่มีอยู่ในพื้นที่ โดยวิธีทางกายภาพ ชีวภาพและ
การใช้สารเคมี เช่น การเลี้ยงเป็ดให้กนิ หอยเป็นอาหาร การใช้ปลากินลูกน้า้ ยุง
เป็นต้น
- ควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรไม่ให้ลงสู่แหล่งน้า้ เพื่อป้องกันมลพิษแหล่งน้า้
- ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อการแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ การให้
การสุขศึกษา การให้บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นครั้งคราว
- ปัญหาราคาผลผลิตด้านการเกษตรต่้า ต้องมีเจ้าหน้าที่เข้ามาให้ค้าแนะน้า
ด้านการแปรรูปผลผลิตและหาตลาดเพื่อรับซื้อ
- ติดตามข่าวสารเกีย่ วโรคติดต่อในพื้นที่ เช่น โรคติดต่อน้าโดยยุง หอย
เพื่อการป้องกันและควบคุม
- เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อรายงานและสารสนเทศต่อไป

4.3 โบราณคดีและประวัติศาสตร์

กรณีไม่มีโครงการ
- สภาพโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์ในพื้นที่โครงการจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
จากสภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ
- แนวคลองส่งน้า้ ในพื้นที่ชลประทานไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี
สถานที่สา้ คัญทางประวัติศาสตร์แต่อย่างใด

4.4 การพักผ่อนหย่อนใจและการท่องเที่ยวกรณีไม่มีโครงการ
การท่องเที่ยว
- สถานการณ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงอยู่อย่างสม่า้ เสมอ
ซึ่งในอนาคตจะมีสถานการณ์ไม่แตกต่างจากสภาพปัจจุบัน
กรณีมีโครงการ จะเกิดผลกระทบทางบวก ได้แก่
- ท้าให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวใหม่เพิ่มขึ้น

4.5 การชดเชยทรัพย์สิน

สถานที่ดาเนินการ

รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการและประสิทธิภาพการดาเนินงาน

ปัญหา อุปสรรคและ
การแก้ไข

รูปประกอบมาตรการ

- โครงการจะไม่ต้ดแนวคลองชลประทานผ่านแหล่งโบราณสถาน และไม่
ก่อสร้างสิ่งใดในรัศมี 500 เมตร จากขอบเขตของแหล่งโบราณคดีและ
โบราณสถาน
- ในระยะก่อสร้างหากพบแหล่งโบราณคดีให้หยุดก่อสร้างและแจ้ง
กรมศิลปากร
- ในระยะด้าเนินการหากพบแหล่งโบราณคดีหรือโบราณสถานให้แจ้ง
กรมศิลปากร
ระยะก่อสร้าง
- ในระหว่างการก่อสร้างควรมีการควบคุมกิจกรรมการก่อสร้างให้ระมัดระวังการ
ขุดหรือท้าลายทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เกีย่ วข้องเพื่อคงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด
และควบคุมการก่อสร้างอาคารบริเวณรอบที่ตั้งหัวงานเขื่อนทดน้า้ ไม่ให้รุกล้า้ หรือ
สร้างทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม

- มีเส้นทางคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ได้สะดวกขึ้น

ระยะด้าเนินการ
- ต้องรักษาสภาพธรรมชาติ ลักษณะเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของแหล่งน้า้
ไว้ให้มากที่สุด รวมทั้งการเสริมสภาพธรรมชาติและลักษณะเด่นของแหล่งน้า้
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
- จัดให้กจิ กรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสภาพของแหล่งน้า้ โดยคงรักษา
สภาพธรรมชาติไว้
- แบ่งเขตการให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันและขจัดความ
ขัดแย้งระหว่างกิจกรรมหรือกลุ่มนักท่องเที่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- จัดให้มีสิ่งก่อสร้าง สิ่งอ้านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคแก่นักท่องเที่ยว
ตามความจ้าเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ควรมีรูปแบบที่กลมกลืนและไม่ขัดกับสภาพ
แวดล้อมธรรมชาติหรือวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
- จัดให้มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมสิ่งอ้านวยความสะดวกและสาธารณูปโภคต่างๆ
ให้อยู่ในสภาพที่ดีตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อสถานที่และต่อนัก
ท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการป้องกันการสูญเสียสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- จัดให้มีการดูแลรักษาเรื่องความสะอาดของสถานที่ ควรมีการจัดเตรียมถังรองรับ
ขยะให้เพียงพอตามจุดต่างๆทั่วบริเวณ

· ผลกระทบทางลบ
- สูญเสียพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่สาธารณประโยชน์ เพื่อก่อสร้างคลองส่งน้า้
ชลประทาน รวมประมาณ 15,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.94 ของพื้นที่ชลประทาน
ที่จะได้รับประโยชน์จากระบบคลองส่งน้า้ ของโครงการ

ก่อนระยะก่อสร้าง
- จัดตั้งคณะกรรมการชดเชยทรัพย์สิน โดยให้องค์กรส่วนท้องถิ่น
ตัวแทนประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมด้วย
- ก่อนการก่อสร้างโครงการต้องเร่งส้ารวจความเสียหายแล้วท้าบัญชี
แจ้งติดประกาศในพื้นที่โครงการเพื่อให้ราษฎรได้ตรวจสอบรายชื่อ
- ท้าแผนการปฏิบัติงานเร่งรัดการจ่ายค่าชดเชย
- การชดเชยทรัพย์สินขึ้นอยู่กบั คณะกรรมการฯ โดยชดเชยในราคา
ที่เป็นธรรมและให้เสร็จก่อนการก่อสร้างโครงการ

รายงานการติดตามการปฏิบตั ิการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขือ่ นทดน้า้ ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560)
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ภำคผนวก ก
มติคณะรัฐมนตรี

ภำคผนวก ข
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำผิวดิน

ภำคผนวก ง
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำใต้ดิน
1. ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำใต้ดิน
(สำนักบริหำรโครงกำร กรมชลประทำน)

ภำคผนวก ง (ต่อ)
ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำใต้ดิน
2. ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพนำใต้ดิน
(สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณี กรมชลประทำน)

ภำคผนวก ค
- ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่ง ชำติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุ ณ ภำพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชำติ พ.ศ.2535 เรื่ อ ง ก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพนำในแหล่งผิวดิน
- ประกำศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่ง
นำในแม่นำน่ำน

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๗ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง กําหนดประเภทของแหลงน้ําในแมน้ํานาน
ดวย ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญ ญัติ สง เสริมและรัก ษาคุณภาพสิ่ง แวดลอ มแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กํา หนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ขอ ๘ ไดกําหนดวา “การกําหนดใหแหลงน้ําผิวดินแหลงใด
แหลงหนึ่งเปนประเภทใดตามขอ ๒ ใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
ฉะนั้น เพื่อใหการเปน ไปตามความในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติดังกลาว
และเพื่อประโยชนในการอนุรักษคุณภาพน้ําในแมน้ํานาน กรมควบคุมมลพิษจึงกําหนดประเภทของแหลงน้ํา
ในแมน้ํานานไว ดังตอไปนี้
ใหแมน้ํานานตั้งแตจุดบรรจบระหวางแมน้ํานานกับแมน้ําปง บริเวณบานปากน้ําโพ ตําบลแควใหญ
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค กิโลเมตรที่ ๐ จนถึงแมน้ํานานบริเวณสะพานแมน้ํานาน
บานปอน ตําบลปอน อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน กิโลเมตรที่ ๖๙๘ เปนแหลงน้ําประเภทที่ ๓
ทั้งนี้ ดังปรากฏตามแผนที่ทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๙
อภิชัย ชวเจริญพันธ
อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ

ภำคผนวก จ
1. สำนักบริหำรโครงกำร กรมชลประทำน
1.1 ประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ฉบับที่ 20
(พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมำตรฐำน
คุณภำพนำใต้ดิน
1.2 ประกำศกระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำงวิช ำกำรสำหรับกำร
ป้องกันด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันในเรื่องสิง่ แวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ.2551

มาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดิน
ดัชนีคุณภาพน้า
หน่วย
ค่ามาตรฐาน
วิธีการตรวจวัด
1.สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound)
1) เบนซีน (Benzene)
ไมโครกรัม ต้องไม่เกิน 5 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge
/ลิตร
and Trap Gas Chromatography/Mass Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) คาร์บอนเตตระคลอไรด์
"
ต้องไม่เกิน 5
"
(Carbon Tetrachloride)
3) 1,2 - คลอโรอีเทน (1,2"
ต้องไม่เกิน 5
"
Dichloroethane)
4) 1,1-ไดคลอโรเอทธิลีน
"
ต้องไม่เกิน 7
"
(1,1-Dichloroethylene)
5) ซิส -1,2 - ไดคลอโรเอทธิ
"
ต้องไม่เกิน 70
"
ลีน (cis-1,2Dichloroethylene)
6) ทรานส์ -1,2-ไดคลอโรเอ
"
ต้องไม่เกิน
"
ทธิลีน (trans-1,2100
Dichloroethylene)
7) ไดคลอโรมีเทน
"
ต้องไม่เกิน 5
"
(Dichloromethane)
8) เอทธิลเบนซีน
"
ต้องไม่เกิน
"
(Ethylbenzene)
700
9) สไตรีน (Styrene)
"
ต้องไม่เกิน
"
100
10) เตตระคลอโรเอทธิลีน
"
ต้องไม่เกิน 5
"
(Tetrachoroethylene)
11) โทลูอีน (Toluene)
"
ต้องไม่เกิน
"
1,000
12) ไตรคลอโรเอทธิลีน
"
ต้องไม่เกิน 5
"
(Trichloroethylene)
13) 1,1,1-ไตรคลอโรอีเทน
"
ต้องไม่เกิน
"
(1,1,1-Trichloroethane)
200
14) 1,1,2-ไตรคลอโรอีเทน
"
ต้องไม่เกิน 5
"
(1,1,2-Trichloroethane)
15) ไซลีนทั้งหมด (Total
"
ต้องไม่เกิน
"
Xylenes)
10,000
2. โลหะหนัก (Heavy metals)
1) แคดเมียม (Cadmium) มิลลิกรัม
ต้องไม่เกิน วิธี Direct Aspiration/Atomic Absorption
/ลิตร
0.003
Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวา
"
ต้องไม่เกิน
"
เลนท์ (Hexavalent
0.05
Chromium)
1

ดัชนีคุณภาพน้า
3) ทองแดง (Copper)
4) ตะกั่ว (Lead)
5) แมงกานีส
(Manganese)
6) นิกเกิล (Nickel)

หน่วย
"
"
"

ค่ามาตรฐาน
ต้องไม่เกิน 1.0
ต้องไม่เกิน
0.01
ต้องไม่เกิน 0.5

วิธีการตรวจวัด
"
"
"

"

ต้องไม่เกิน
"
0.02
7) สังกะสี (Zinc)
"
ต้องไม่เกิน 5.0
"
8) สารหนู (Arsenic)
"
ต้องไม่เกิน วิธี Hydride Generation/Atomic Absorption
0.01
Spectrometry หรือวิธี Inductively Coupled
Plasma/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธีอื่นที่
กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
9) ซีลีเนียม (Selenium)
"
ต้องไม่เกิน
"
0.01
10) ปรอท (Mercury)
"
ต้องไม่เกิน วิธี Cold-Vapor Atomic Absorption
0.001
Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy หรือวิธี
อื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
3. สารป้องกันก้าจัดศัตรูพืชและสัตว์ (Pesticides)
1) คลอเดน (Chlordane) ไมโครกรัม ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas
/ลิตร
Chromtography/Mass Spectrometry หรือวิธี Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I)
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ดิลดริน (Dieldrin)
"
ต้องไม่เกิน
"
0.03
3) เฮปตาคลอร์
"
ต้องไม่เกิน 0.4
"
(Heptachlor)
4) เฮปตาคลอร์ อีพอกไซด์
"
ต้องไม่เกิน 0.2
"
(Heptachlor Epoxide)
5) ดีดีที (DDT)
"
ต้องไม่เกิน 2
"
6) 2,4-ดี (2,4-D)
"
ต้องไม่เกิน 30 วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography หรือ
วิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
7) อะทราซีน (Atrazine)
"
ต้องไม่เกิน 3
"
8) ลินเดน (Lindane)
"
ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography
(Method I) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
9) เพนตะคลอโรฟีนอล
"
ต้องไม่เกิน 1 วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography หรือวิธี
(Pentachlorophenol)
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass
Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
4. สารพิษอื่น ๆ
1) เบนโซ (เอ) ไพรีน
ไมโครกรัม ต้องไม่เกิน 0.2 วิธี Liquid - Liquid Extraction Chromatography หรือวิธี
(Benzo (a) pyrene)
/ลิตร
Liquid-Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass
Spectrometry หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2) ไซยาไนด์ (Cyanide)
"
ต้องไม่เกิน วิธี Pyridine Barbituric Acid หรือวิธี Colorimetry หรือวิธี
200
Ion Chromatography หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
2

ดัชนีคุณภาพน้า
3) พีซีบี (PCBs)

หน่วย
"

4) ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl
Chloride)

"

ค่ามาตรฐาน
วิธีการตรวจวัด
ต้องไม่เกิน 0.5 วิธี Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography
(Method II) หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ต้องไม่เกิน 2 วิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge
and Trap Gas Chromatography Mass Spectrometry
หรือวิธีอื่นที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

หมายเหตุ : 1. การตรวจสอบคุณภาพน้้าใต้ดินใช้วิธีการมาตรฐานส้าหรับการวิเคราะห์น้าและน้้าเสีย (Standard Methods for the Examination
of Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Health Association, American Water Works Association และ Water
Environment Federation ของสหรัฐอเมริการ่วมกันก้าหนด หรือตามคู่มือวิเคราะห์น้าและน้้าเสียของสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อ ม
แห่งประเทศไทย
2. วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้้าใต้ดินให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษประกา ศในราชกิจจานุเบกษา
แหล่งที่มา ; ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าใต้ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนพิเศษ 95 ง
ลงวันที่ 15 กันยายน 2543

3

ตารางที่ 6 แสดงการจัดแบ่งคุณภาพน้าใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตร (Camp, 1974)
ค่า Conductivity
C1 Low-Salinity water
C2 Medium-Salinity water
C3 High-Salinity water
C4 Very High-Salinity water
ค่า Sodium
S1 Low-Sodium water
S2 Medium - Sodium water
S3 High - Sodium water
S4 Very High - Sodium water

คุณภาพน้าใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตร
Good water
เหมาะสมมาก
Permissible water
พอใช้
Doubtful water
ไม่ค่อยเหมาะสม
Unsuitable
ไม่เหมาะสม
Good water
Fair water
Doubtful
Unsuitable

คุณภาพน้าใต้ดินเพื่อใช้ในการเกษตร
เหมาะสมมาก
พอใช้
ไม่ค่อยเหมาะสม
ไม่เหมาะสม

จัดแบ่งกลุ่มสามารถแบ่งคุณภาพน้าใต้ดินออกเป็น 16 กลุ่ม ตามคุณสมบัติเฉพาะ ซึ่งแบ่งหลักๆได้เป็น
Low-medium salinity Hazard ได้แก่ C1S1 C1S2 C2S1 C2S2 เหมาะส้าหรับการเกษตร มีความ
เค็มต่้าถึงปานกลาง
High salinity Hazard but low sodium hazard ได้แก่ C3S1 มีความเค็มสูงแต่โซเดียมต่้า
Low salinity Hazard but high sodium hazard ได้แก่ C1S3 มีความเค็มต่้าแต่โซเดียมสูง
ทังสองกลุ่มสุดท้ายสามารถใช้ในการเกษตรได้แต่ไม่มีความเหมาะสม ควรหลีกเลี่ยง ส่วนกลุ่มอื่นๆ
นอกเหนือจากนีไม่มีความเหมาะสมทางด้านการเกษตร

ภำคผนวก จ (ต่อ)
2. สำนักสำรวจวิศวกรรมและธรณี กรมชลประทำน
2.1 มำตรฐำนคุ ณ ภำพน ำบำดำลเพื่ อ กำรบริ โ ภค กรม
ทรัพยำกรนำบำดำล
2.2 มำตรฐำนคุณภำพนำบริโภค โดยองค์กำรอนำมัยโลก
พ.ศ.2539
2.3 คุณภำพหรือมำตรฐำนคุณภำพนำบริโภคในภำชนะที่
บรรจุ ปิ ด สนิ ท ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุ ข (ฉบั บ ที่
256) พ.ศ.2545 เรื่อ ง นำบริโภคในภำชนะที่บรรจุปิดสนิท
(ฉบับที่ 4)
2.4 กำรจั ด แบ่ ง คุ ณ ภำพน ำใต้ ดิ น เพื่ อ ใช้ ใ นกำรเกษตร
(Camp, 1974)

3. Wilcox Diagram แสดงคุณสมบัติทำงเคมีของนำใต้
ดิน ในช่วงเดือนมกรำคม 2559 ถึงเดือนมีนำคม 2560

GUIDELINES FOR INTERPRETATIONS OF WATER QUALITY FOR IRRIGATION
Potential Irrigation Problem

Units

Salinity (affects crop water availability)
EC w
dS/m
TDS
mg/l
Infiltration (affects infiltration rate of water info the soil
Evaluate using ECw and SAR together
SAR = 0-3
ECw =
= 3-6
=
= 6-12
=
= 12-20
=
= 20-10
=
Specific Ion Toxicity (affects sensitive crops)
Sodium (Na) Surface
Surface irrigation
SAR
Sprinkler irrigation
me/l
Chloride
Surface irrigation
me/l
Sprinkler irrigation
me/l
Boron (B)
me/l
Trace Elements (see Table 21X)
Miscellaneous Effects (affects susceptible crops)
Nitrogen (NO3–N)
me/l
Bicarbonate (HCO3)
(Overhead sprinkling only)
me/l
pH

Degree of Restriction on Use
None

Slight to Moderate

Severed

<0.7
<450

0.7-3.0
450-2000

>3.0
>2000

>0.7
>1.2
>1.9
>2.9
>5.0

0.7-0.2
1.2-0.3
1.9-0.5
2.9-1.3
5.0-2.9

<2.0
<0.3
<0.5
<1.3
<2.9

<3
<3

3-9
>3

>9

<4
<3
<0.7

4-10
>3
0.7-3.0

>10

<5

5-30

>30

<1.5

1.5-8.5
6.5-8.5

>8.5

>3.0

1. Adapted from University of California of Consultants 1974.
2. ECw means electrical conductivity a measure of the water salinity, reported in decistemens per meter at 25ºC
(dS/m) or in units milliohms per centimeter (mmho/cm). Both are equivalent. TDS means total dissolved solids,
reported in milligrams per liter (mg/l)
3. SAR means sodium adsorption ration. SAR is sometimes reported by the symbol RNa see figural for the SAR
calculation procedure. At a given SAR, infiltration rate increases as water salinity increases. Evaluate the
optional infiltration problem by SAR as modified by ECw Adapted from Rhoades 1977 , and Oster and Schroder
1979
4. For surface irrigation, most tree crops and woody plants are sensitive to sodium and, chloride; use the values
shown. Most annual crops are not sensitive; use the salinity tolerance tables (Tables 4 and 5) . For chloride
tolerance of selected fruit crops, see Table 14 with overhead sprinkler irrigation and how humidity (<30%).
Sodium and chloride may be absorbed through the leaves of sensitive crops. For crop sensitivity to absorption,
see tables 18, 19 and 20
5. For boron tolerances, see Tables 16 and 17.
6. NO3-N means nitrate nitrogen reported in terms of clement nitrogen (NH4-N and Organics-N should be included
when wastewater is being tested)
ที่มา : Ayers R.S. and D.W. Westcot 1985 Water quality agriculture. FAO Irrigation and Drainage paper 29 Rev.1

คุณภาพน้าชลประทานตามสถาบันวิจัยสหรัฐอเมริกา
คุณภาพน้า
น้ำที่มีคุณภำพดี

ค่าความน้าไฟฟ้า (µS/cm)
0-250

SAR
0-10

น้ำที่มีคุณภำพปำนกลำง

250-750

10-18

น้ำที่มีคุณภำพต่้ำ

750-2,250

18-26

>2,250

>26

น้ำที่มีคุณภำพต่้ำมำก

ข้อจ้ากัดในการใช้
สำมำรถน้ำไปใช้ในกำรชลประทำน
กับพืชทุกชนิด โดยไม่มีข้อจ้ำกัด
สำมำรถน้ำไปใช้ในกำรชลประทำน
กับพืชที่ทนเค็มได้ปำนกลำง ถ้ำพืชไม่
ทนเค็มจะต้องปลูกบนดินที่มีกำร
ระบำยน้ำดี และจะต้องมีกำรล้ำงดิน
เป็นครังครำว
สำมำรถน้ำไปใช้ในกำรชลประทำน
กับพืชทนต่อควำมเค็มได้ดี ดินจะต้อง
มีกำรซำบซึมน้ำดีถึงดีมำก และต้องมี
กำระบำยน้ำที่ดี เพื่อไม่ให้มีเกลือทับ
ถมอยู่ในดิน ต้องมีกำรล้ำงดินอย่ำง
เพียงพอ
ไม่เหมำะกับกำรชลประทำนในสภำพ
ปกติ ใช้ได้เฉพำะพืชที่ทนเค็มได้สูง
ดินมีค่ำกำรซำบซึมน้ำดีมำก และต้อง
มีมำตรกำรในกำรจัดกำรควบคุม
ควำมเค็มเป็นพิเศษ

ที่มา : Diagnosis and Improvement of Saline and Alkali Soils, United State Salinity Laboratory Staff
Agriculture Handbook No.60
หมายเหตุ : น้ำที่มีค่ำควำมน้ำไฟฟ้ำมำกกว่ำ 5,000 µS/cm ไม่ควรน้ำมำใช้ในกำรชลประทำน

มาตรฐานคุณภาพน้าชลประทานเพื่อการเกษตร
1. ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง (pH)
ระหว่ำง 6.5-8.5
2. ค่ำควำมน้ำไฟฟ้ำ (ECX106)
ไม่มำกกว่ำ 2,000 ไมโครโมส์/ซม. (ไม่เกิน 2 กรัม/ลิตร)
3. ค่ำของแข็งที่ละลำยได้ทังหมด (TDS)
รวมกันไม่มำกกว่ำ 1,300 มิลลิกรัม/ลิตร
4. ค่ำอุณภูมิของน้ำ (T)
ไม่มำกกว่ำ 40 องศำเซลเซียส
5. ค่ำ DO(Dissolved Oxygen)
ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิกรัม/ลิตร
6. ค่ำ BOD (Biochemical Oxygen Demand)
ไม่มำกกว่ำ 20 มิลลิกรัม/ลิตร
7. ค่ำของแข็งแขวนลอย (SS)
ไม่มำกกว่ำ 30 มิลลิกรัม/ลิตร
8. ค่ำเปอร์แมงกำเนท (PV)
ไม่มำกกว่ำ 60 มิลลิกรัม/ลิตร
9. ค่ำซัลไฟต์คิดเทียบเป็นไฮโฮโดรเจนซัลไฟต์ (H2S) ไม่มำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
10. ค่ำไซยำไนต์คิดเทียบเป็นไฮโดรเจนไซยำไนต์ (HCN) ไม่มำกกว่ำ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
11. ค่ำน้ำมันและไขมัน
ไม่มำกว่ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
12. ค่ำเฟอร์มัลดีไฮด์
ไม่มำกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
13. ค่ำฟินนอลและค่ำครีโซล์
ไม่มำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
14. ค่ำคลอรีนอิสระ
ไม่มำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
15. ค่ำยำฆ่ำแมลงและสำรกัมมันตรังสี
ต้องไม่มีเลย
16. ค่ำน้ำมันทำร์
ต้องไม่มีเลย
17. ค่ำโลหะหนักต่ำงๆ ควรมีดังนี สังกะสี (Zn)
ไม่มำกกว่ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
โครเมียม (Cr)
ไม่มำกกว่ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
อำร์เซนิค (As)
ไม่มำกกว่ำ 0.25 มิลลิกรัม/ลิตร
ทองแดง (Cu)
ไม่มำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
ปรอท (hg)
ไม่มำกกว่ำ 0.005 มิลลิกรัม/ลิตร
แคดเมียม (Cd) ไม่มำกกว่ำ 0.03 มิลลิกรัม/ลิตร
บำเรียม (Ba)
ไม่มำกกว่ำ 1 มิลลิกรัม/ลิตร
เซเลเนียม (Se) ไม่มำกกว่ำ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร
ตะกั่ว (Pb)
ไม่มำกกว่ำ 0.1 มิลลิกรัม/ลิตร
นิเกิล (Ni)
ไม่มำกกว่ำ 0.2 มิลลิกรัม/ลิตร
แมงกำนีส (Mn) ไม่มำกกว่ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
ที่มา : ค้ำสั่งกรมชลประทำนที่ 883/2532 เรื่อง กำรป้องกันและกำรแก้ไขกำรระบำยน้ำทิงที่มีคุณภำพต่้ำลงทำงน้ำชลประทำน
และทำงน้ำที่เชื่อมกับทำงน้ำชลประทำนในเขตพืนที่โครงกำรชลประทำน ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2532 (ภำคผนวก ฎ)

เกณฑ์คุณภาพน้าที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้า
ล้าดับ

ดัชนีคุณภาพน้า

1

อุณหภูมิ (Temperature)

2

ควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH)

3
4

ออกซิเจนละลำย (DO)
คำร์บอนไดออกไซด์ (CO2)

5

ควำมขุ่น
- - ควำมโปร่งใส (Transparency)
- สำรแขวนลอย (Suspended Solids)

ระดับความเข้มข้น
หมายเหตุ
ทีเ่ หมาะสม
ºC
23-32
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงตำม
ธรรมชำติ และไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
5-9
โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงในรอบ
วัน ไม่ควรเกินกว่ำ 2.0
หน่วย
มก/ล
ต่้ำสุด 3
มก/ล
สูงสุด 30
และมีปริมำณออกซิเจน
ละลำยอยู่อย่ำงเพียงพอ
ซม.
30-60
วัดด้วย Secchi Disc

หน่วย

สูงสุด 25

ที่มา : เอกสำรวิชำกำร สถำบันประมงน้ำจืดแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่องเกณฑ์คุณภำพน้ำเพื่อกำรคุ้มครอง
ทรัพยำกรสัตว์น้ำจืด (ภำคผนวก ด)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้าบริโภค
มาตรฐาน
คุณลักษณะ

ดัชนีคุณภาพน้า

หน่วย

1. ทางกายภาพ สี
ปลำตินัม–โคบอลด์
รส
กลิ่น
ควำมขุ่น
ซิลิกำ สเกล ยูนิต
ควำมเป็นกรด-ด่ำง
2. ทางเคมี
ปริมำณสำรทังหมด
มก/ล
เหล็ก
มก/ล
มังกำนีส
มก/ล
เหล็ก และมังกำนีส
มก/ล
ทองแดง
มก/ล
สังกะสี
มก/ล
แคลเซียม
มก/ล
แมกนีเซียม
มก/ล
ซัลเฟต
มก/ล
คลอไรด์
มก/ล
ฟลูออไรด์
มก/ล
ไนเตรด
มก/ล
อัลคิลเบนซิลซัลโพเนต
มก/ล
ฟีโนลิกซับสแตนซ์
มก/ล
3. สารเป็นพิษ ปรอท
มก/ล
ตะกั่ว
มก/ล
อำร์เซนิก
มก/ล
ซิลิเนียม
มก/ล
โครเมียม
มก/ล
ไซยำไนด์
มก/ล
แคดเมียม
มก/ล
แบเรียม
มก/ล
4. ทางจุลวิทยา แสตนดำร์ดเพลต
โคโลนีต่อลูกบำศก์
เคำนต์
เซนติเมตร
เอ็มพีเอ็น
โคลิฟอร์มออร์แก
นิสซัมติ่ 100
ลูกบำศก์
เซนติเมตร
อีโคไล

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด
(Maxium Acceptable
Concentration)

เกณฑ์อนุโลมสูงสุด
(Maximum Allowwable
Concentration)

5
ไม่เป็นที่รังเกียจ
ไม่เป็นที่รังเกียจ
5
6.5-8.5
500
0.5
0.3
0.5
1.0
5.0
75 b
50
200
250
0.7
45
0.5
0.001
0.001
0.05
0.05
0.01
0.05
0.2
0.01
1.0
500

15
ไม่เป็นที่รังเกียจ
ไม่เปงที่รังเกียจ
20
9.2
1,500
1.0
0.5
1.0
1.5
15.0
200
150
250 c
600
1.0
45
1.0
0.002
-

น้อยกว่ำ 2.2

-

ไม่มี

-

-

หมายเหตุ : 1. เกณฑ์ที่อนุโลมให้สูงสุดเป็นเกณฑ์ที่อนุญำตให้ส้ำหรับน้ำประปำหรือน้ำบำดำล ที่มีควำม
จ้ำเป็นต้องใช้บริโภคเป็นกำรชั่วครำว และน้ำที่มีคุณลักษณะอยู่ในระหว่ำงเกณฑ์ก้ำหนดสูงสุด
กับเกณฑ์อนุโลมสูงสุดนันไม่ใช่น้ำที่ให้เครื่องหมำยมำตรฐำนได้
2. หำกแคลเซี ย มมี ป ริ ม ำณสู ง กว่ ำ ที่ ก้ ำ หนด และแมกนี เ ซี ย มมี ป ริ ม ำณต่้ ำ กว่ ำ ที่ ก้ ำ หนดใน
มำตรฐำนให้พิจำรณำแคลเซียมและแมกนีเซียมให้เทอมของควำมกระด้ำงทังหมด (Total
Hardness) ถ้ำรวมควำมกระด้ำงทังหมดเมื่อค้ำนวณเป็นแคลเซียมคำร์บอเนต มีปริมำณต่้ำ
กว่ำ 300 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้ถือว่ำน้ำนันเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรแบ่งระดับควำมกระด้ำง
ของน้ำดังต่อไปนี
0–75
มิลลิกรัมต่อลิตร เรียกว่ำ
น้ำอ่อน
75-150
มิลลิกรัมต่อลิตร เรียกว่ำ
น้ำกระด้ำงปำนกลำง
150-300
มิลลิกรัมต่อลิตร เรียกว่ำ
น้ำกระด้ำง
>300
มิลลิกรัมต่อลิตร เรียกว่ำ
น้ำกระด้ำงมำก
หำกซัลเฟต มีปริมำณถึง 250 มิลลิกรัมต่อลิตร แมกนิเซียมต้องมีปริมำณไม่เกิน 30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร (มิลลิกรัมต่อลิตร=มิลลิกรัมต่อลูกบำศก์เซนติเมตร)
แหล่งที่มา : ประกำศกระทรวงอุตสำหกรรม ฉบับที่ 332 (พ.ศ. 2521) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่องก้ำหนดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมน้ำ
บริโภค ตีพิมพ์ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 95 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 4 กรกฎำคม 2521
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รูปที่ 18 Wilcox Diagram แสดงคุณสมบัติทางเคมีของน้าใต้ดิน ในช่วงเดือนมกราคม 2559
ถึง มีนาคม 2560

ภำคผนวก ฉ
รำยงำนกำรประชุม

ร่างรายงานการประชุม
เรื่อง ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560 วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมที่ทาการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธาน
1. นายฐิติปพัฒน์

สาลีฒพันธ์

หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการ
ประธาน

สานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
1. นายจารัส
ตาเสน
วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ
2. นายธีรเดช
กันทาคา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
3. นางสาวสุภารัตน์
เพ็งสมยา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
4. นางสาวบัณฑิตาธนศรณ์ ทับอิ่ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นายมานัส
มีรอด
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
สานักบริหารโครงการ
1. นางสาวพรศิริ
คณะใหญ่
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
2. นายมหิทธิ์
วงศ์ษา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
3. นางสาวศุภลักษณ์
โนราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
4. นางสาวธิดารัตน์
คาแหงพล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
5. นางสาวปรียานุช
ป้อมจัตุรัส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
6. นางสาวกุลนารี
อินต๊ะเขื่อน
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
สานักสารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
1. นายวิทยา
พงษ์หนาด
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
2. นายณรงค์
ระโส
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา
1. นายจริทร์
คงรักษ์
นักวิชาการเกษตรชานาญ
2. นายอาทิตย์
ปัญโญ
นักอุทกวิทยาชานาญปฏิบัติการ
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1. นายสุรพล
รัตนวิมลชัย
วิศวกรชลประทานชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
1. นายประเสริฐ
ลีโชติวโรดม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ สานักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1. นายคมสันต์
แณ้พะเนียง
นักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
1. นายสมพงษ์
พฤกษ์สกุลวงศ์
ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล
สานักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 8 กรมพัฒนาที่ดิน
1. นายสุชาติ
ยอดกุศล
ผู้อานวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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คณะทางานเครือข่ายภาคประชาชนโครงการเขื่อนทดนาผาจุก
1. นายบุญส่ง
ไคร้แด
ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก
เทศบาลตาบลผาจุก อาเภอเมือง
1. นายสุรพพงษ์
เทพพงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
เทศบาลตาบลงิวงาม อาเภอเมือง
1. นายอักษร
แก้วเกตุ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เทศบาลตาบลบ้านด่านนาขาม อาเภอเมือง
1. นายณัทธร
บุญเกตุ
รองนายกเทศมนตรีฯ
2. นายยงยุทธ
รอดมั่น
ผู้อานวยการกองช่าง
เทศบาลตาบลคุ้งตะเภา อาเภอเมือง
1. นายรุ่งศักดิ์
เสียงประเสริฐ
รองนายกเทศมนตรีฯ
เทศบาลตาบลหาดกรวด อาเภอเมือง
1. นายสมัย
สายบุญส่ง
นายกเทศมนตรีฯ
2. นายธวัชชัย
โพธิ์กอง
ผู้อานวยการกองช่างฯ
3. นายจารึก
วงศ์ปิยมารัตน์
ผู้อานวยการกองสหกรณ์ฯ
4. นายอดิศักดิ์
แสมน้อย
พนักงานทั่วไป
องค์การบริหารส่วนตาบลข่อยสูง อาเภอตรอน
1. นายสมชาย
จันทร์เส็ง
รองนายก อบต.ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังแดง อาเภอตรอน
1. นายสมนึก
จาปา
นายก อบต.ฯ
2. นายประทีป
ลาไย
รองนายก อบต.ฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาอ่าง อาเภอตรอน
1. ร.ต.ม้วน
อินถา
รองนายก อบต.ฯ
เทศบาลตาบลท่าสัก อาเภอพิชัย
1. นายณัฐฒิชาติ
มูลมาก
รองประทานสภาเทศบาลฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลคอรุม อาเภอพิชัย
1. นายประพันธ์
อ่อมพรม
รองนายก อบต.ฯ
2. นายปฏิภาค
กอบแก้ว
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
3. นางยุวเรศ
ริดพงษ์
นักบริหารงานการเกษตร
องค์การบริหารส่วนตาบลพิชัย อาเภอพิชัย
1. จ.อ.ประพัน
.....................
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
องค์การบริหารส่วนตาบลนายาง อาเภอพิชัย
1. นางภริณ
กมลพันธ์
ผู้อานวยการกองช่างฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคน อาเภอพิชัย
1. นายวิเชีบร
กิ่งเฟื่อง
รองนายก อบต.ฯ
2. นายยวิรัช
พินเมือง
รองนายก อบต.ฯ
3. นายจักรกฤษ
บัวย้ง
ผู้อานวยการกองช่างฯ
4. นายพงศ์เดช
แสนมีสุข
ประธานสภา อบต.ฯ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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องค์การบริหารส่วนตาบลด่านแม่คามั่น อาเภอลับแล
1. นายบัญญัติ
แย้งจันทร์
เทศบาลตาบลพระเสด็จ อาเภอลับแล
1. นายสนาม
กอนวงษ์
เทศบาลตาบลไผ่ล้อม อาเภอลับแล
1. นางสายรุ้ง
เวรุริยะ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านด่าน อาเภอลับแล
1. นายสุวรรณ
วันดี

รองนายก อบต.ฯ
นายกเทศมนตรีฯ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
รองนายก อบต.ฯ

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ (ประธาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าในวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เป็นการประชุมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดสิ่งแวดล้อม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 ทังนียังขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและการดาเนินงานต่างๆ
หากตัดขัดมีปัญหาเรื่องใดสามารถประสานงานกับทางฝ่ายเลขาฯ เพื่อหาแนวทางดาเนินการร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรองรับรายงานการประชุม
นางสาวพรรศิริ คณะใหญ่ (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่า ได้ทาการประชุมในครังที่ 1/2560 เมื่อวันที่
2 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมที่ทาการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม โดยในหน้าที่ 1 คือรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ, หน้าที่ 2
คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและรับรองรายงานการประชุมครังที่ 4/2559, หน้าที่ 3 คือการรายงาน
ความก้ า วหน้ า การก่ อ สร้ า งโครงการเขื่ อ นทดน าผาจุ ก , หน้ า ที่ 4 คื อ การส่ ง รายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และสรุปการโอนงบประมาณ
พร้ อมผลเบิ กจ่ ายงบประมาณตามแผนปฏิ บัติ การลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมฯ ปีง บประมาณ พ.ศ. 2560
ส่ ว นหน้ า ที่ 5 เป็ น ต้ น ไปคื อ เรื่ อ งสื บ เนื่ อ งจากการรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มฯ ปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2559 ล าดั บ สุ ด ท้ า ยคื อ
เรื่องพิจารณาแผนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ของหน่วยงานต่างๆ หากมีอะไรแก้ไขแจ้งตรวจสอบภายหลังได้
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
นายจารัส ตาเสน (วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ) รายงานว่า โครงการเขื่อนทดนาผาจุก ครม. ได้มีมติ
อนุมัติให้ดาเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 9 ปี ตังแต่
พ.ศ. 2553-2561 ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขอมติ ครม. ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการจากเดิมเป็น
13 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2553-2565 วงเงินโครงการรวมค่าที่ดินจานวน 10,500 ล้านบาท ลักษณะโครงการมีอาคาร
หั ว งานเขื่ อ นทดน าเป็ น ชนิ ด อาคารคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก และประตู บ านระบายเหล็ ก โค้ ง จ านวน 7 บาน
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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ขนาด 12.5x11.5 ม. ระบายนาได้สูงสุด 3,344 ลบ.ม./วินาที ระบบชลประทานฝั่งซ้ายยาวรวม 362.2 กม.
คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา ยาว 114 กม. คลองส่งนาสายซอย 79 สาย รวมความยาว 393 กม. และคลอง
ระบายนา 71 สาย รวมความยาว 507 กม. พืนที่ชลประทานรวม 275,700 ไร่ ปตร. ปากคลองส่งนาฝั่งขวา
บานระบายแบบบานโค้ง 1 บาน ขนาด 6x6.5 ม. ส่งนาได้ 3.9 ล้าน ลบ.ม./วัน ระบบชลประทานฝั่งขวายาว
รวม 417.7 กม. คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 75 กม. คลองส่งนาสายซอย 92 สาย รวมความยาว 377 กม.
และคลองระบายนา 65 สาย รวมความยาว 3±5 กม. พืนที่ชลประทานรวม 205,700 ไร่ ปตร. ปากคลองส่งนา
ฝั่ ง ซ้ าย บานระบายแบบบานโค้ ง 1 บาน ขนาด 6x6 ม. ส่ ง นาได้ 3.4 ล้ า น ลบ.ม./วั น ส่ ง นาด้ ว ยระบบ
แรงโน้ ม ถ่ ว งให้ พื นที่ ช ลประทานรวมทั งสิ น 481,400 ไร่ ผลประโยชน์ ข องโครงการประกอบด้ ว ยพื นที่
ชลประทานฤดูฝน 481,400 ไร่ (ฤดูแล้ง 226,270 ไร่) แบ่งเป็นพืนที่ชลประทานนาริด 42,600 ไร่ พืนที่สูบนา
ด้วยไฟฟ้าเดิม 134,800 ไร่ และพืนที่ชลประทานเปิดใหม่ 304,000 ไร่ นอกจากนียังส่งนาเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ ครอบคลุมพืนที่ 30 ตาบล
ผลการดาเนินงานโครงการ
เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (11 มิ.ย.54–22 ก.พ.60) ผลงาน 88.19%,
ระบบส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบส่วนที่ 1 (5 ก.ค.56–13 มิ.ย.60) ผลงาน 1.087% เนื่องจาก
ติดปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน มีการแก้ไขแบบเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของราษฎร
ในพืนที่ได้รับผลกระทบโครงการ, คลองส่งนาสายใหญ่ฝั่ งซ้ายและอาคารประกอบ (21 เม.ย.58–30 มี.ค.62)
ผลงาน 5.749%, โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) ปี 2560-2561 อยู่ระหว่างการประกวด
ราคา, ระบบส่งนาสายซอยและอาคารประกอบฝั่งขวาปี 2561-2565, ระบบส่งนาสายซอยและอาคารประกอบ
ฝั่งซ้ายปี 2561-2565, ค่าก่อสร้ างส่ว นประกอบอื่น ปี 2554-2565 ผลงาน 87.77%, ค่าดาเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปี 2554-2563 ผลงาน 75.43%
ความก้าวหน้าของเขื่อนทดนาผาจุก
ความก้าวหน้างานก่อส้างโครงการเขื่อนทดนาผาจุกโดยรวมทังโครงการ มี แผนงานสะสม 38.601%
ผลงานสะสม 14.102% ช้ากว่าแผนงาน 24% ณ วันที่ 9 มีนาคม 2560
1. งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดนาผาจุกและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อาทิ สะพานรถยนต์
(ข้ามคลองชักนา) ประตูระบายนาปากคลองฝั่งซ้าย เขื่อนทดนาผาจุก ที่ทาการ บ้านพัก และโรงเรือนอาคาร
สัญญาที่ กจ.8/2554ลงวันที่ 24 มีนาคม 2554 ผู้รับจ้าง บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จากัด วงเงินสัญญา
1,051,287,738 บาท (ตามสัญญาแก้ไขครังที่ 6) อายุสัญญา 2,084 วัน (11 มิ.ย.2554-22 ก.พ.2560 ได้ขยาย
อายุสัญญาเป็น 11 มิ.ย.2554-5 พ.ย.60) เนื่องจากการติดปัญหาถนนที่หมู่ที่ 6 แผนงานสะสม 93.318%
ผลงานสะสม 88.19% ช้ากว่าแผน 5.128%
2. งานจ้ า งก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น าสายใหญ่ ฝั่ ง ขวาพร้ อ มอาคารประกอบ ส่ ว นที่ 1 สั ญ ญาเลขที่
กจ.18/2556 (กสพ) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 อายุสัญญา 1,440 วัน (5 ก.ค.2556-13 มิ.ย.2560) วงเงิน
1,982,000,000 บาท ผู้รับจ้างบริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จากัด) แผนงานสะสม 98.287% ผลงานสะสม
1.037% ช้ากว่าแผน 97.251%
3. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ สัญญาเลขที่ กจ.5/2558 (กสพ)
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 อายุสัญญา 1,440 วัน (21 เม.ย.58–30 มี.ค.62) วงเงินสัญญา 1,474,700,000 บาท
ผู้รับจ้าง บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จากัด แผนงาน 13.737% ผลงานสะสม 5.749% ช้ากว่าแผนงาน
7.988%
4. งานจ้างสถานีสูบนาและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งนา ตาบลผาจุก สัญญาเลขที่ กจ.3/2559
(สพด.) ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558 อายุ สั ญ ญา 330 วั น (13 ม.ค.59–7 ธ.ค.59) วงเงิ น สั ญ ญา
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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58,632,000.00.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้ างหุ้นส่วนจากัด กัลยากรเจริญกิจ แผนงานสะสม 100% ผลงานสะสม
81.474% ช้ากว่าแผน 18.526%
5. งานจ้างสถานีสูบนาและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งนา ตาบลงิวงาม สัญญาเลขที่ กจ.4/2559
(สพด.) ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558 อายุ สั ญ ญา 330 วั น (13 ม.ค.59-7 ธ.ค.59) วงเงิ น สั ญ ญา
58,558,000.00.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจากัด กัลยากรเจริญกิจ แผนงานสะสม 92.143% ผลงานสะสม
62.626% ช้ากว่าแผน 15.991%
เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาเนินการแก้ไขปัญหาในพืนที่บางส่วนของตาบลผาจุกและตาบล
งิวงาม ซึ่งอยู่นอกเขตพืนที่ชลประทานเกิดปัญหาการแคลนนาเพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคโดยการ
ก่อสร้างสถานีสูบนาและอุปกรณ์ประกอบ ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จานวน 2 สถานี และ ต.งิวงาม อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จานวน 2 สถานี ปัจจุบันยังขาดระบบส่งนาเพื่อให้ครอบคลุมพืนที่การเกษตร ซึ่งจะทาให้เพิ่มพืนที่
ชลประทาน รวมประมาณ 20,700 ไร่ มีการวางแผนงานก่อสร้างดังนี
- ระบบส่งนาของสถานีสูบนาผาจุกฝั่งขวาพืนที่ชลประทาน 1,500 ไร่ และ ระบบส่งนาของสถานี
สู บ น าผาจุ ก ฝั่ ง ซ้า ยพื นที่ ช ลประทาน 4,000 ไร่ อยู่ ระหว่ า งกรมเห็ นชอบผลประกวดราคาและเสนอ
สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาควบคู่ด้วย
- ระบบส่งนาของสถานีสูบนางิวงามแห่งที่ 1 พืนที่ชลประทาน 8,000 ไร่ และ ระบบส่งนาของสถานี
สู บ น างิ วงามแห่ ง ที่ 2 พื นที่ ช ลประทาน 7,200 ไร่ อยู่ ร ะหว่ า งกรมเห็ น ชอบผลประกวดราคาและเสนอ
สานักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมราคาควบคู่ด้วย
6. โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) และฝั่งขวา (บึงมาย) ปี 2560-2561
- โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งขวา (บึงมาย) ในเขตอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเก็บกัก
นาเพิ่มขึนประมาณ 2.7 ล้าน ลบ.ม. ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่
วงเงิ น สั ญ ญา 61,137,418.45 บาท ระยะเวลาก่ อ สร้ า ง 900 วั น หจก.ทองไกรลาศ เสนอราคาต่ าสุ ด
61,137,418.45 บาท ต่ากว่าราคากลาง 43.31% การออกแบบคันดินรอบบึงเป็นถนนลูกรังผิวจราจร 10 ม.
และขุ ด ลอกคลองเป็ น แหล่ ง เก็ บ น าในบึ ง มี ข นาดก้ น คลองกว้ า ง B=100 ม. ความลึ ก ประมาณ 3 ม.
อาคารจ านวน 9 แห่ ง อยู่ ร ะหว่ า งกรมเห็ น ชอบผลประกวดราคาและเสนอส านั ก งบประมาณพิ จ ารณา
ความเหมาะสมราคาควบคู่ด้วย
- โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิงฝั่งซ้าย (บึงกะโล่) ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถเก็บกัก
นาเพิ่มขึนประมาณ 3.9 ล้าน ลบ.ม. ลดปัญหาการเกิดอุทกภัยในช่วงฤดูฝนรวมทังเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพืนที่
วงเงินสัญญา 169,000,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 900 วัน หจก.เล็กเจริญก่ อสร้าง เสนอราคาต่าสุด
169,000,000 บาท ต่ากว่าราคากลาง 45.55 % การออกแบบคันดินรอบบึงเป็นถนนลูกรังผิวจราจร 10 ม.
และขุด ลอกคลองเป็ น แหล่ งเก็บ น าในบึ งมีข นาดก้น คลองกว้าง B=100 ม. ความลึ กประมาณ 3 ม.
อาคารจานวน 47 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างสานักงานงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา
7. งานเพิ่ม ประสิ ท ธิภ าพการระบายน าคลองน าริ ด สั ญ ญาเลขที่ สพญ.4/กจ.1/2560 ลงวั น ที่
13 ธ.ค. 59 อายุสัญญา 240 วัน (20 ม.ค.60-16 ก.ย.60) วงเงินสัญญา 5,724,958 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วน
จากัด เพชรสามัคคี
นายมหิท ธิ์ วงศ์ษ า (ฝ่ า ยเลขานุ การ) สอบถามในที่ ประชุ มว่ า ทางโครงการชลประทานอุต รดิ ต ถ์
ได้มีการเข้าติดตามงานก่อสร้างสถานีสูบนาอย่างไรบ้าง มีแผนการจัดตังกลุ่มผู้ใช้นาเมื่อใด และมีแนวทาง
การบริหารจัดการนาในอนาคตอย่างไร

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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นายสุรพล รัตนวิมลชัย (วิศวกรชลประทานชานาญการ โครงการชลประทานอุตรดิตถ์) รายงานว่า
ได้มีการติดตามเป็นระยะๆ อีกทังเตรียมแนวทางการจัดตังกลุ่มผู้ใช้นาไปบางส่วนแล้ว เมื่อโครงการแล้วเสร็จ
จะมีการส่งมอบงานให้กับโครงการส่งนาและบารุงรักษาเขื่อนทดนาผาจุกต่อไป
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ (ประธาน) รายงานว่า ทางโครงการกาลังเร่งดาเนินการก่อสร้างคลองส่งนา
สายใหญ่ฝั่งขวาให้ได้ไม่ต่ากว่า 16 กม. เพื่อเติมนาลงในแหล่งนาธรรมชาติ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) ข้าม
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 การส่งรายงานติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่า กรมชลประทานได้ ทาการส่งรายงานติดตามการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไปยังส านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมเมื่อวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.4 สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่า แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจัดสรร 16,380,000 บาท
ยอดจัดสรร 10,000,000 บาท คงเหลือเงินทังหมด 6,705,000 บาท ซึ่งผลการเบิกจ่ายรวมคิดเป็น 13.60%
จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.5 ผลการเข้าร่วมโครงการคัดเลือกสถานประกอบการที่ปฏิบัติ ตามมาตรการในรายงาน
การวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและมี ก ารจั ด การสถานภาพแวดล้ อ มดี เ ด่ น ประจ าปี 2559
(EIA Monitoring Awards 2016)
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) กรมชลประทานได้รับรางวัล (EIA Monitoring Award 2016)
โดยเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดงานมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม และมี ก ารจั ด การสภาพแวดล้ อ มดี เ ด่ น ประจ าปี 2559
(EIA Monitoring Award 2016) ขึนที่โรงแรม RAMA GARDENS โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ซึ่งโครงการที่ได้รับ
การคัดเลือกสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการ
จัดการสถานภาพแวดล้อมดีเด่น ประจาปี 2559 (EIA Monitoring Awards 2016) ประเภทดีเด่น มีจานวน 3
โครงการ ดังนี
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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1. โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
2. โครงการอ่างเก็บนาคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดชลบุรี
3. โครงอ่างเก็บนาห้วยนารี อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดอุตรดิตถ์
มติที่ประชุม รับทราบ
นายจริทร์ คงรักษ์ (สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา ส่วนการใช้นาชลประทาน) ได้นาเสนอ
หัวข้อเรื่อง ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้นาของพืชในเขตพืนที่ รับผิดชอบของสานักงานชลประทานที่ 3
กรมชลประทาน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559 โดยสถิติพืนที่บริหารจัดการนาในเขตชลประทานที่ 3
ปี 2558-2559 ส่ ว นใหญ่ ก ารท าเกษตรในพื นที่ จ ะเป็ น การท านาข้ า วเป็ น หลั ก คื อ ท านาปี 2 ครั ง/ปี
(ครังที่ 1จานวน 1,579,696 ไร่, ครังที่ 2 จานวน 31,289 ไร่) และนาปรัง 1 ครัง/ปี จานวน 439,480 ไร่
1. การศึกษาปริมาณการใช้นาของแก้วมังกร เป็นการทดสอบหาค่าการใช้นาของพืชในไลซิมิเตอร์
เพื่อหาค่าปริมาณการใช้นาทังหมดของแก้วมังกรซึ่งเป็นพืชใช้นาน้อย
2. การจัดการนาในแปลงนาแบบเปียกสลับแห้ง ตามช่วงอายุการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2
ในฤดูนาปรัง (A study on effect of Alternate Wetting and Drying irrigation : AWD) พบว่า
ด้านการเจริญเติบโต มีความแตกต่างกัน การให้นาแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครัง (ระยะแตกกอและระยะ
ตังท้อง) มีผลทาให้ความสูงและจานวนต้นต่อกอเพิ่มขึนเล็กน้อย แต่การให้นาแบบเปียกสลับแห้งอีก 3 วิธี
มีผลทาให้ความสูงต้นและจานวนต้นต่อกอลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาแบบขังนาตลอดอายุปลูก
และการให้นาแบบเปียกสลับแห้งยังส่งผลให้ความยาวรวงและจานวนเมล็ดต่อรวงลดลง แต่ให้จานวนรวงต่อกอ
เพิ่มขึนเมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาแบบขังนาตลอดอายุปลูก
ในด้านผลผลิตพบว่า การให้นาแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครัง (ระยะแตกกอและระยะตังท้อง) ให้ผลผลิต
สูงที่สุด (1,106.14 กิโลกรัมต่อไร่) และการให้นาแบบเปียกสลับแห้งทัง 4 วิธี นัน สามารถลดปริมาณการใช้นา
ลงได้ 14.93-27.20% โดยการให้นาแบบเปียกสลับแห้งตลอดอายุปลูก สามารถประหยัดนาได้สูงที่สุด 27.20%
(ปริมาณการใช้นารวม 509.25 มิลลิเมตร)
การให้นาแบบเปียกสลับแห้งสามารถลดปริมาณการใช้นาของข้าวลงได้ 14.93-27.20% ตลอดอายุปลูก
ใช้ปริมาณนารวมน้อยที่สุด เท่ากับ 509.25 มิลลิเมตร ลดลง 27.2% เมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาแบบขังนา
ตลอดอายุปลูก รองลงมาเป็น ช่วงการเจริญเติบโตทางการสืบพันธุ์ (ระยะแตกกอและระยะตังท้อง) และช่วง
การเจริญเติบโตทางลาต้น ใช้ปริมาณนารวมเท่ากับ 561.06 566.19 และ 595.11 มิลลิเมตร ตามลาดับ
สามารถประหยัดนาได้ 19.80% 19.06% และ 14.93% ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาแบบขังนา
ตลอดอายุปลูกที่ใช้ปริมาณนา 699.56 มิลลิเมตร
3. การศึกษาการจัดการน าแบบประหยัดในการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่อินทรีย์ ในฤดูนาปรัง โดยมีการ
จัดการนาแบบเปียกสลับแห้งและการปลูกข้าวระบบประณีต เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ผลผลิต ปริมาณ
การใช้นาและค่าความสามารถในการผลิตของนากับการให้นาแบบแบบดังเดิม (ขังนาตลอดอายุปลูก)
ผลการศึ ก ษาพบว่ า การให้ น าแบบเปี ย กสลั บ แห้ ง ทั ง 2 วิ ธี ก าร ไม่ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและ
องค์ประกอบผลผลิตเมื่อเปรียบเทียบกับการให้นาแบบขังนาตลอดอายุปลู ก ส่วนการปลูกข้าวระบบประณีต
มีผลทาให้ความสูงต้น จานวนต้นต่อกอ และจานวนรวงต่อกอลดลง แต่มีความยาวรวง จานวนเมล็ดต่อรวงและ
จานวนเมล็ดดีต่อรวงสูงขึน จานวนเมล็ดลีบลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3 วิธีการ
ในด้านผลผลิต พบว่า การให้นาแบบการให้นาแบบเปียกสลับแห้ง 2 ครัง (ระยะแตกกอและตังท้อง)
ให้ ผ ลผลิ ต สู ง ที่ สุ ด เท่ า กั บ 784.46 กิ โ ลกรั ม ต่ อ ไร่ รองลงมาเป็ น การให้ น าแบบขั ง น าตลอดอายุ ป ลู ก
(752.53 กิโลกรัมต่อไร่) การปลูกข้าวระบบประณีต (737.49 กิโลกรัมต่อไร่) และการให้นาแบบเปียกสลับแห้ง
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ตลอดอายุปลูก (728.19 กิโลกรัมต่อไร่) ตามลาดับ จากผลการศึกษาในครังนีแสดงให้เห็นว่าการให้นาแบบ
เปียกสลับแห้งทัง 2 วิธี และการปลูกข้าวระบบประณีต สามารถประหยัดนาได้ 8.28-10.98%
ระบบการปลูกข้าวเพื่อการประหยัดนาของประเทศจีน (Weather Smart Irrigation system) เทคนิค
การทานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว (Alternative Wetting and drying) คือการปล่อยให้ข้าวขาดนา
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อประหยัดนาและกระตุ้นให้ราก-ลาต้นข้าวแข็งแรง
การศึกษาพบว่า วิธีการทานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว (Alternative Wetting and drying) นี
นอกจากจะช่วยประหยัดนาแล้วยังเพิ่มอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อไร่อีกด้วย จึงถือว่าเป็นวิธีการที่เริ่มแพร่หลาย
ในเขตปลูกข้าวในพืนที่ชลประทานในประเทศจีนอย่างมากมาย
นอกจากนีเทคนิคการทานาแบบเปียกสลับแห้งแกล้งข้าว (Alternative Wetting and drying) นี
หากได้รั บการพัฒ นาร่วมกับระบบชลประทานยุคใหม่ ที่มีการนาเทคโนโลยีและระบบข้อมูลมาช่ว ยในการ
บริหารจัดการแล้ว จะทาให้การประหยัดนามีประสิทธิภาพที่ดีขึน ยกตัวอย่างเช่น การนาระบบการพยากรณ์
อากาศเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบการให้นา การใช้เซนเซอร์ตรวจวัดความชืนในดินเพื่อเป็นตัวส่งสัญญาณ
การเปิด-ปิดระบบให้นาแบบอัตโนมัติแก่พืช
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 ความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
1) แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ได้แก่
แผนประชาสัมพันธ์โครงการ
นายจารัส ตาเสน (วิศวกรโยธาชานาญการพิเศษ) รายงานว่า
1. การประชุมชีแจง เวทีประชาคม (หลักสูตรครึ่งวัน) จานวนผู้เข้าประชุม 30 คน เป็นการประชุมชีแจง
ข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา ในเขตพืนที่ตาบลพระเสด็จ
อาเภอลับแล, ตาบลงิวงาม อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
2. การประชุมชีแจง เวทีประชาคม (หลักสูตรครึ่งวัน) จานวนผู้เข้าประชุม 60 คน เป็นการประชุมชีแจง
ข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งซ้าย ในเขตพืนที่ตาบลบ้านหม้อ
อาเภอพิชัย, ตาบลวังแดง อาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
3. การประชุมชีแจง เวทีประชาคม (หลักสูตรเต็มวัน) จานวนผู้เข้าประชุม 60 คน การประชุมชีแจง
ข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา ในเขตพืนที่ตาบลบ้านเกาะ
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
3. การประชุมชีแจง เวทีประชาคม (หลักสูตรเต็มวัน) จานวนผู้เข้าประชุม 100 คน เป็นการประชุม
ชีแจงข้อมูลให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคลองส่งนาสายใหญ่ฝั่งขวา ในเขตพืนที่ตาบลด่าน
แม่คามันอาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560
4. กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติปี 2560
นอกจากนียังมีการสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ได้แก่ จัดทาเต้นท์สนาม ขนาด 3 x 3 ตร.ม.
จ านวน 6 หลั ง จั ด ท าร่ ม สนาม ขนาด 60 นิว 152.40 ซม. และขาตังจ านวน 14 ชุ ด จั ด ทาสมุ ดบั น ทึ ก
ประชาสัมพันธ์ ปี พ.ศ.2561 จานวน 500 เล่ม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุก 15 วัน จานวน 1 ฉบับ ลงหนังสือพิมพ์
ผาจุกนิวส์ทุกเดือน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโครงการทุกสัปดาห์ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ของ
โครงการ Facebook ประเภทบุ คคล https://www.facebook.com/prachukdam มีการเผยแพร่ทาง
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM.97.75 MHz. และ FM.98.50 MHz. ออกอากาศวันเสาร์เวลา
11.00-12.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 10.00-12.00 น. สปอตโฆษณาวิทยุวันละ 4 ครัง
มติที่ประชุม รับทราบ
2) แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินการ ได้แก่
แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
นายประเสริฐ ลีโชติวโรดม (นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบัติการ) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์พืนที่และชุมชนและจัดทาแนวทางการดาเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดทาแปลงสาธิต เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิ ตและ
จั ดการสิ น ค้า เกษตรตามความต้องการของตลาดและสอดคล้ องกับศักยภาพพื นที่ งบประมาณรวมทังสิ น
500,000 บาท ซึ่งมีกิจกรรมดาเนินงานดังนี
- การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อชีแจงโครงการหาความต้ องการในการอบรมการจัดทา
แปลงสาธิตและการบริหารจัดการกลุ่ม
- การฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่ หลักสูตรการลดต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ส่งเสริมการปลูกพืชใช้นาน้อย และหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของเกษตรกร
- การจัดทาแปลงสาธิต เพื่อเป็นต้นแบบสาหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ (การลดต้นทุน
การผลิต)
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอว่า ในการจัดกิจกรรมนันควรเชิญเจ้าหนาที่จากทางกรม
ชลประทานไปด้วย เพื่อการหารือร่วมกับราษฎรในเรื่อง การจัดตังกลุ่มผู้ใช้นา ระเบียบต่างๆ ในการจัดตังกลุ่มผู
ใช้นา รวมถึงการส่งเสริมการเกษตรในด้านการส่งเสริมการปลูกปอเทืองและธนาคารปอเทืองอีกด้วย
นายบุญส่ง ไคร้แด (ผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชนโครงการเขื่อนทดนาผาจุก ) นาเสนอเรื่อง
“ผาจุกโมเดล ๓ ระดับความร่วมมือ” ว่าด้วยการเตรียมความพร้อมพืนที่ชลประทานและยกระดับคุณภาพชีวิต
เกษตรกรในพืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดนาผาจุก ได้แก่
ผาจุกโมเดลระดับที่ ๑ การเตรียมความพร้อมพืนที่การก่อสร้างระบบชลประทาน
ผาจุกโมเดลระดับที่ ๒ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ผาจุกโมเดลระดับที่ ๓ รวมตัวทาเกษตรผสมผสานและเกษตรแปลงใหญ่ครบวงจร
ซึง่ ผาจุกโมเดลระดับที่ ๒ มีกิจกรรมดังนี
1. กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร และการตรวจวิเคราะห์ดินก่อนการเพาะปลูก ภายใต้
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีพืนที่นาร่อง ๓ ตาบล
ได้แก่ ตาบลผาจุก งิวงาม ไผ่ล้อม
หลักการปฏิบัติ
- เกษตรกร ๑๐๐ รายต่อตาบล ที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจ (ไม่มีเบียเลียงการอบรม) เพื่อ
ปรับเปลี่ยนการทาเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารเคมี
- ผลักดัน การทางานของศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี่การเกษตรประจาตาบลเป็นองค์กร
รั บ ผิ ด ชอบดาเนิ น กิ จ กรรม ซึ่ ง มีเ กษตรต าบลเป็ น เลขานุ การ ซึ่ งคณะกรรมการส่ ว นใหญ่คื อ ผู้ นาท้ องถิ่ น
เกษตรกรที่ก้าวหน้าของแต่ละตาบลที่อยู่ในโครงสร้างการบริหารงานของแต่ละท้องถิ่น จึงเป็นการยกระดับ
องค์กรของชุมชนไห้มีความเข้มแข็ง
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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สรุปผลการดาเนินการในตาบลนาร่อง ๓ ตาบล
- มีเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจ อบรมการตรวจวิเคราะห์ก่อนเพาะปลูกและศึกษาดู
งาน ครบ ๑๐๐ รายทัง ๓ ตาบล ผู้เข้าร่วมอบรมตระหนักถึงปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง ผลลิตต่า ดินเสื่อมสภาพ
การใช้สารเคมีสูงกระทบสุขภาพเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และพร้อมร่วมกันแสวงหาแนวทางการ
ทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
- ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโลยีฯ แต่ละตาบลทาเป็นผู้ประสานเกษตรกร และทาหน้าที่ศูนย์ข้อมูลดิน
และเกษตรรายแปลงเพื่อกาหนดแนวทางการลดต้นทุน ฟื้นฟูสภาพดินตามความพร้อมของแต่ละคน เช่น การ
ใช้ปุ๋ยสั่งตัด การไม่เผา การใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง)
- เกษตรกรซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตของหน่วยงานต่างๆ โดย
เลือกแนวทางลดการเผาและการส่งเสริมปลูกปุ๋ยพืชสด (ปอเทือง) โดยเห็นควรจัดตังธนาคารเมล็อปอเทือง
ชุมชนเพื่อให้มีเมล็ดปอเทืองเพียงพอและขยายพืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
- เกษตรกรซึ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนถึงแนวทางการรวมตัวกันในพืนที่การเกษตรที่ใกล้เคีย งกัน
เพื่อร่วมกัน “บริหารจัดการนา” การกาหนดพืชและเวลาที่เหมาะสม การป้องกันกาจัดศัตรูพืช การลดต้นทุน
ด้านต่างๆ การเพิ่มคุณภาพและการจัดการตลาดร่วมกัน
ข้อเสนอเพิ่มเติมจากการสรุปบทเรียน ๓ ตาบลนาร่อง
- การขับเคลื่อนของแต่ละตาบล ควรเป็นไปตามความพร้อมของแต่ละตาบล เพราะข้อเท็จจริงแต่ละ
พืนที่ต่างกัน
- ควรยกระดับการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นาท้องถิ่น ท้องที่ ในการประชาสั มพันธ์
รณรงค์ สร้างความเข้าใจ จิตสานึกในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง โดยผ่าน สื่อชุมชน สื่อท้องถิ่น
และกิจกรรมในชุมชน
- ในหลักสูตรการอบรมควรเพิ่มช่วงแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการจัดการพืนที่และชนิดพืชเพาะปลูกที่
เชื่อมโยงกัน การบริหารจัดการนา การลดต้นทุนด้านต่างๆ การแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าและการวิเคราะห์
จัดการตลาดร่วมกัน
- ควรมีการประเมินผล ก่อนและหลังการอบรมและสารวจทัศนะคติในชุมชน เพื่อกาหนดแนวทางปฏิบัติ
ให้มีพัฒนาการร่วมกันของชุมชนไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน
- การศึกษาดูงานในประเด็นพืนฐาน ควรส่งเสริมการเรียนรู้ ร่วมกันในพืนที่และนาไปปฏิบัติได้จริงใน
พืนที่เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดเวลา (ยกเว้นการดูงานประเด็นหรือวิชาการที่เป็นความเฉพาะหรือรูปแบบที่ควร
เรียนรู้เพิ่มเติม)
2. การต่อยอด ขยายพืนที่ ปรับแนวทางปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ
แนวทางการต่อยอดและขยายพืนที่
- ในพืนที่นาร่อง ๓ ตาบล เสนอของบประมาณเพื่ออบรม/ศึกษาดูงานการปรับปรุงดินโดยปลูกปุ๋ยพืชสด
(ปอเทือง) และจัดตังธนาคารเมล็ดปอเทืองชุมชน
- มีชุมชนในพืนที่ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นพอเพียง พืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดนาผาจุกและมี
ท้องถิ่นขอเข้าร่วมกิจกรรม “อบรมศึกษาดูงานการตรวจวิเคราะห์ดิน” และ “จัดตังธนาคารปอเทือง” ชุมชน
ทังหมด ๒๒ ตาบล
- การจั ดพูดคุยเตรี ย มความพร้ อมก่อนอบรมกลุ่ มย่อยระดับพืนที่เพื่อร่วมเรียนรู้ส ภาวะแท้จริงของ
เกษตรกร เช่น กลุ่มปลูกพืชแต่ละชนิด แนวทางการเพาะปลูก การตลาด การแปรรูป การพัฒนาสู่การรวมกลุ่ม
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ปลูกพืชอินทรีย์ พืชผสมผสาน อย่างครบวจร ๑-๓ ครัง (ขึนอยู่กับความพร้อมของแต่ละพืนที่) เพื่อให้การ
กาหนดหลักสูตรหรือแนวทางการจัดอบรมและสนับสนุนงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุด
- เวทีการอบรมต้องร่วมสร้างจิตสานึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยกระดับการทางานร่วมกัน ปรับเปลี่ยนการ
ทาเกษตรของชุมชนร่วมแก้ไขปัญหาที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน สู่การขับเคลื่อนกลุ่มปลูกพืชอินทรีย์พืชผสมผสานและ
เกษตรแปลงใหญ่ครบวงจรครบวงจร
- ต้องสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิ ตสานึก แก่ชุมชน โดยผลิตสื่อสปอตและ
เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าว และกิจกรรมชุมชน ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ในชุมชน ยกระดับความร่วมมือจาก
ผู้นาท้องถิ่น
- การศึกษาดูงาน ให้ดาเนินการภายใต้พืนที่เครือข่ายฯซึ่งดาเนินการและได้ผลจริง
นายปิยะ ปัญญา (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลผาจุก ) เสนอว่า การปลูกปอเทืองซาวนเวียน
บ่อยครัง อาจมีปัญหาเรื่องโรคหนอนผีเสือกลางคืนมารบกวนได้ ซึ่งเป็นผลให้กลับไปยังวงจรการใช้สารเคมีใน
ที่สุด ปอเทืองเป็นพืชตะกูลถั่ว บริเวณปมรากมีไลโซเบี่ยมสามารถตรึงไนโตรเจนในอากาศ ช่วยปรับโครงสร้าง
ดินและเป็นปุ๋ยในดินได้
นายคมสันต์ แณ้พะเนียง (สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ) รายงานในส่วนของร่าง
“โครงการธนาคารปอเทือง” ว่า สมาชิกรวม 22 ตาบล แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 1 จานวน 3 ตาบลนาร่อง
ค่าเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ค่าเอกสารการอบรม กลุ่มที่ 2 จานวน 19 ตาบล ค่าเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ค่าชุดตรวจ
คุณภาพดิน สมาชิกตาบลละ 100 ราย งบประมาณ 2.153 ล้านบาท ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ค่าเมล็ดพันธุ์ปอเทืองจะ
ปรับลดได้เป็น 750 กก./ตาบล (จากเดิม 1คน*15กก./3 ไร่, 100คน*15กก./3 ไร่=1,500 กก.)
นายจารึก วงศ์ปิยมารัตน์ (ผู้อานวยการกองสหกรณ์ฯ ทต.หาดกรวด) เสนอที่ประชุมเรื่อง “ข้าว
อินทรีย์” เพื่อขอรับ “การสนับสนุนเกี่ยวด้านเครื่องจักร” จากกรมชลประทาน ซึ่งเดิมนันผลิตภัณฑ์ของตาบล
หาดกรวดได้ผ่านการรับมาตรฐาน Organic Thailand และมาตรฐาน USDA ของ USA
มติที่ประชุม รับทราบ
3) แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่
แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพนาผิวดินและนาใต้ดิน
นางสาวธิดารัตน์ คาแหงพล (ผู้ช่วยฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่าเก็บตัวอย่างคุณภาพนาผิวดิน และใต้
ดินครังที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2559 (ตัวแทนฤดูหนาว) ครังที่ 2 เดือนเมษายน 2560 (ตัวแทนฤดูร้อน) ครังที่ 3
เดือนกันยายน 2560 (ตัวแทนฤดูฝน) ทาการเก็บตัวอย่างคุณภาพนาผิวดิน 5 จุด แล้วนากลับมาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการต่อไปโดยดัชนีคุณภาพนาผิวดินที่นามาวิเคราะห์มีจานวน 30 ดัชนี และเก็บตัวอย่างคุณภาพนา
ใต้ดิน 5 จุด แล้วนากลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไปโดยดัชนีคุณภาพนาใต้ดินที่นามาวิเคราะห์มีจานวน
21 ดัชนี
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ (ประธาน) สอบถามว่า นาผิวดินที่ความขุ่นค่อนข้างมากนันไหลมาจากส่วน
ใดของโครงการหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ชีแจงว่านาในเขื่อนไม่มีความขุ่น แล้วจะ
มีผลต่อระบบนิเวศประมงและสัตว์นาอย่างไร
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่าความขุ่นดังกล่าวเกิดจากโครงการอ่างเก็บนานาปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ของลุ่มนาปาด เนื่องจากดินบริเวณลุ่มนาดังกล่าวเป็นดินลูกรัง
นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) รายงานว่า ปริมาณความขุ่นที่มากนันมีผล
ต่อระบบหายใจของสัตว์นา เนื่องจากโคลนจะเข้าไปอุด ตันเหงือกปลาทาให้ปลาหรือสัตว์นาอื่นๆ ที่หายใจโดย
เหงือกหมดแรงและตายจานวนมาก
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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มติที่ประชุม รับทราบ
แผนการติดตามตรวจสอบด้านอุทกวิทยานาผิวดิน
นายจริทร์ คงรักษ์ (ส่วนการใช้นา สานักบริหารจัดการนาและอุทกวิทยา) รายงานการปลูกพืชชนิด
ต่างๆ ในเขตสานักงานชลประทานที่ 3
สถิติพืนที่บริหารจัดการนาในเขตชลประทานปี 2558-2559 ส่วนใหญ่เป็นการทานาข้าวแบ่งเป็น (1) นา
ปี 2 ครัง/ปี ครังที่ 1 จานวน 1.53473 ล้านไร่ ครังที่ 2 จานวน 0.031289 ล้านไร่ นาปรัง 1 ครัง/ปี จานวน
0.43948 ล้านไร่
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนการติดตามตรวจสอบด้านนาใต้ดินและคุณภาพนานาใต้ดิน
นายณรงค์ชัย ถายา (นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ) รายงานผลการปฏิบัติงานจากการติดตามวัดระดับนา
ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง ทาการวัดระดับนาจากบ่อนาตืน จานวน 11 บ่อ บ่อบาดาลจานวน 63 บ่อ สามารถสรุป
ผลได้ดังนี (1) ช่วงฤดูแล้ง ตุลาคม ถึง เมษายน ระดับนาในบ่อบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.77-13.24 เมตร ระดับ
นาในบ่อนาตืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.55-6.51 เมตร (2) ช่วงฤดูฝน พฤษภาคม ถึง กันยายน ระดับนาในบ่อบาดาล
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.20-12.12 เมตร ระดับนาในบ่อนาตืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.29-6.40 เมตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการขึนลงของแม่นาน่าน ปริมาณนาฝนที่ตกในพืนที่และจากการอุปโภค-บริโภคของชุมชน
จากการสารวจสภาพพืนที่ และวัดระดับนาในบ่อนาตืน และบ่อบาดาลที่มีอยู่ในพืนที่ พร้อมเก็บตัวอย่าง
นาจากบ่อวัดระดับนาที่ทาการเจาะไว้ ในเขตพืนที่ และคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม แล้วส่งวิเคราะห์คุณภาพนาใน
ห้องทดลองจานวน 40 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างนาโดยรวมมีคุณลักษณะทางเคมี และค่าโลหะ
หนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นแมงกานีส (Mn>0.5), เหล็ก (Fe>1) ที่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบต่อไป คุณภาพนาทางการเกษตรมีค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ต่ากว่า 10 และค่า
EC×106 ไม่เกิน 750 microchips/cm. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม C1S1 และ C2S1 ซึ่งเหมาะสาหรับทาการเกษตรได้ดี
มีความเค็มต่าถึงปานกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางนาและทรัพยากรประมง
นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ (เจ้า พนักงานประมงปฏิบัติงาน) รายงานว่า การติดตามตรวจสอบด้าน
นิเวศวิทยาทางนาและทรัพยากรประมงเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินและปรับแนวทางในการกาหนด
มาตรการลดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางนา เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางนาและ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในนา บริเวณบ้านปากสิงห์ ต.แสนตอ บ้านด่าน ต.บ้านด่าน บ้านคลองนาพง ต. ผาจุก
สะพานข้ามแม่นาน่านบ้านท่าเสา ต.ท่าเสา สะพานข้ามแม่นาน่าน วัดท่าทอง ต.วังกะพี อ.เมืองอุตรดิตถ์
บริเวณสะพานข้ามแม่นาน่าน ต.วังแดง อ. ตรอน
รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสุ่มตัวอย่างปลาด้วยอวนลากทับตลิ่งขนาดช่องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว
30 เมตร ลึ ก 3 เมตร ลากทับ ตลิ่งบริ เวณพืนที่ที่กาหนด โดยสุ่ มตัว อย่างจุดส ารวจละ 2 บริเวณ (ซา) สุ่ ม
ตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร ระยะเวลาในการลงข่าย
12 ชั่วโมง หรือ 1 คืน เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างนิเวศวิทยาทางนา ได้แก่ ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์ สัตว์หน้าดิน จะใช้มาตรฐานในการเก็บตัวอย่างเดียวกันที่ระบุใน Fisheries Techniques (Ricker, 1968)
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ โดยใช้ถุงเก็บแพลงก์ตอนพืช-สัตว์ ขนาดช่องตาข่าย 20 และ 100 ไมครอน ตามลาดับ
เครื่องมือเก็บสัตว์หน้าดิน Ekman Dredge พืนที่ 0.25 ตารางเมตร ฟอร์มาลีนสาหรับรักษาตัวอย่างแพลงก์
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ตอน สัตว์หน้าดิน ซึ่งมีความเข้มข้น 10% ตามลาดับ นาตัวอย่างปลาที่ได้ไปจาแนกชนิด (Species) กลุ่ม
(Family) ชั่งนาหนัก วัดความยาวเหยียด (total length)
พบสัตว์นาทังหมด 81 ชนิด (Species) 23 วงศ์ (Families) สารวจจากปลาทังหมด 12,223 ตัว (68.46
กิโลกรัม) โดยเดือนสารวจมกราคม 2559 ชนิดที่พบมากโดยจานวนตัว: ปลาซิวแก้ว ร้อยละ 31.6 ปลาปาก
หนวด H. malcolmi ร้อยละ 18.1 ปลาปากหนวด H. Wetmore เดือนสารวจพฤษภาคม 2559 ชนิดที่พบ
มากคือ ปลาสังกะวาด ร้อยละ 39.97 ปลาขียอกหลังดา ร้อยละ 23.71 ปลานิล ร้อยละ 19.54 เดือนสารวจ
กันยายน 2559 ชนิดที่พบมากคือ ปลาไส้ตันตาขาวร้อยละ 44.1 ขียอกหางเหลือง ร้อยละ 10.3 ปลาสังกะวาด
ขาว ร้อยละ 8.6 ค่าผลสารวจด้วยอวนทับตลิ่ ง (กก./ไร่) Standing Crop ในแต่ละพืนที่สารวจ เครื่องมืออวน
ทับตลิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.57 กก./ไร่ ในเดือนมกราคมมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลัน มีผลต่อ
การสารวจที่ต่ากว่าค่าเฉลี่ย การศึกษาปี 2559 พบพันธุ์ปลา 81 ชนิด 23 วงศ์ และค่าผลสารวจด้วยเครื่องมื อ
อวนทับตลิ่งเท่ากับ 1.57 ก.ก./ไร่ ปลาในกลุ่ม Cyprinid ได้แก่ไส้ตันตาขาว ปลาขียอกหางเหลือง ปลาขียอก
หลังดา และมีกลุ่ม Pangasidae คือปลาสังกะวาดขาว เป็นชนิดเด่นในโครงสร้างประชาคมแตกต่างจากการ
สารวจเมื่อปี 2547 พบปลาแป้นแก้วเป็นโครงสร้างหลักโดยจานวนตัว เริ่ม พบปลาที่เป็น Alien Species เช่น
ปลากดเกาะ
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง อาทิการ
ขุดบ่อ พันธุ์ปลา และความการเพาะเลียงสัตว์นาต่างๆ เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงให้ด้วย
นางสาวจี ร ะนันท์ กัน รั ตน์ (เจ้า พนักงานประมงปฏิบัติงาน) เสนอว่า ทางกรมประมงขอให้ ความ
ร่วมมือเต็มที่ในการอบบรมเพาะเลียงสัตว์นาต่างๆ อาหารสัตว์นา หรือกระชังเพาะเลียงสัตว์นาต่างๆ ด้วย
นายปิยะ ปัญญา (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลผาจุก ) เสนอว่า มีการลักลอบช็อตปลาในพืนที่
เหนือเขื่อนทดนา จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมประมงเพื่อติดตามดาเนินคดีกับผู้กระทาผิดดังกล่าวด้วย
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพดานเพื่อการใช้ประโยชน์ดินใน
การเกษตร จึงขอความอนุเคราะห์รว่ มดาเนินการไปยังกรมพัฒนาที่ดินด้วย
นายณัฎพสิษฐ์ เถระรัชชานนท์ (นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ) รายงานว่าสามารถใช้แผนที่
Agree Map ทดแทนกันได้ นอกจากนียังมีแผนที่ Land Use ที่ยังสามารถบอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอีกด้วย
นายอักษร แก้วเกตุ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลงิวงาม) เสนอในที่ประชุมเรื่องการเร่งรัดการ
ติดตามการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในพืนที่ได้รับผลกระทบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
แผนการติดตามการปฏิบั ติตามการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) นาเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาและได้ดาเนินการไปแล้วดังนี
1. การประชุมพิจารณาแผนการดาเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ครังที่ 1/2560 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ
ห้องประชุมที่ทาการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดนาผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายวชิระ เอี่ ยมละออ (ผสญ.4)
เป็นประธาน พร้อมด้วยนายมหิทธิ์ วงศ์ษา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ
เข้า ร่ ว มประชุม โดยในที่ ป ระชุมได้แ จ้ งให้ ห น่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้อ งตามแผนปฏิบัติ การฯ เสนอแผนงานและ
งบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
2. วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโชว์รูมสยามคูโบต้าจังหวัดอุตรดิตถ์
นายวชิระ เอี่ยมละออ ผู้อานวยการสานักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 เป็นประธานเวทีประชาคม
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการเขื่อนทดนาผาจุก นายมหิทธิ์ วงศ์ษา นั กวิชาการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดนาผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 2/2560
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สิ่งแวดล้อมชานาญการ พร้อมด้วย ตัวแทนจากภาครัฐและเครือข่ายชุมชนท้องถิ่น เข้าร่วมเวทีประชาคมใน
หัวข้อแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติ การแก้ไขป้องกันและติดตาม ตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดนาผาจุก ทังนีได้มีส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
ระดับจังหวัดเข้าร่วมเวทีประชาคมด้วย เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และ
ปฏิรูปที่ดินจังหวัด รวมทังผู้แทนจากส่วนประสานงานนากองทัพภาคที่ 3 เข้าร่วมด้วย
นอกจากนี ยังขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานผลการเบิกจ่ายงบรายเดือน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในทุกๆ วัน ที่ 25 ของเดือน เพื่อที่ส านักบริห ารโครงการจะได้ส รุปยอดการใช้
งบประมาณดังกล่าว ส่งสานักพัฒนาแหล่งนาขนาดใหญ่ต่อไป โดยจัดส่งรายละเอียดมายังส่วนสิ่งแวดล้อม กรม
ชลประทานด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

(ธิดารัตน์ คาแหงพล)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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รายงานการประชุม
เรื่อง ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมที่ท้าการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
ประธาน
1. นายวชิระ

เอี่ยมละออ

ผู้อ้านวยการส้านักงานก่อสร้างชลประทาน
ขนาดใหญ่ที่ 4

ส้านักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4
1. นายฐิติปพัฒน์
สาลีฒพันธ์
หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม
2. นางสาวศุภารัตน์
พิมพ์สมยา
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
3. นายวรถณ
ศรีวรงค์
เจ้าพนักงานธุรการ
4. นายศราวุฒิ
ขัติพงษ์
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
ส้านักบริหารโครงการ
1. นายมหิทธ์
วงศ์ษา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ
2.นางสาวศุภลักษณ์
โนราช
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
3. นางสาวธิดารัตน์
ค้าแหงพล
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
4. นางสาวปรียานุช
ป้อมจัตุรัส
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
5. นางสาวญาณิศา
นทีประสิทธิพร
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ (ลูกจ้าง)
ส้านักส้ารวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
1. นายณรงค์ชัย
ถายา
นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
ส้านักบริหารจัดการน้าและอุทกวิทยา
1. นางสาวกนกพร
บูชาบุญ
นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ
2. นางสาวชญานันท์
วีระชิงไชย
นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์
1. นายสมหวัง
ปานสุขสาร
ผู้อ้านวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์
2. นายสุรพล
รัตนวิมลชัย
วิศวกรชลประทานช้านาญการ
3. นายไพโรจน์
เพ็งกา
นายช่างชลประทาน
4. นายรุ่ง
วงษ์วัฒน์
นายช่างชลประทาน
5. นายบุญส่ง
ไคร่แด
เจ้าพนักงานธุรการ
6. นายมานัส
มีรอด
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
7. นายภูริทัศน์
วิชาธร
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. นายพีรพล
เดชะชาติ
ผู้ อ้ า นวยการกลุ่ ม งานประสานการติ ด ตาม
ตรวจสอบ
2. นางสาววรรณวิมล
เศาณานนท์
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช้านาญการ
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 1/2560
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ส้านักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมประมง
1. นางสาวจีระนันท์
กันรัตน์
เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน
2. นางสาวชญาภา
ไผ่ผล
พนักงานผู้ช่วยประมง
ส้านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
1. นายประเสริฐ
ลีโชติวโรดม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 พิษณุโลก
1. นายสมพงษ์
พฤกษ์สกุลวงศ์
ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล
ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขตที่ 8 กรมพัฒนาที่ดิน
1. นายณัฎพสิษฐ์
เถระรัชชานนท์
นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ
เทศบาลต้าบลผาจุก
1. นายปิยะ
ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลผาจุก
เทศบาลต้าบลงิวงาม
1. นายอักษร
แก้วเกตุ
รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลงิวงาม
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายวชิระ เอี่ยมละออ (ประธาน) รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่
ประชุมทราบ เป็ นการประชุม พิจารณแผนปฏิบัติการป้องกัน แก้ไข ลดสิ่ งแวดล้ อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการ
ด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทังนียังขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในเรื่องการเร่งรัดผลการเบิกจ่ายและการด้าเนินงานต่างๆ หากตัดขัดมีปัญหาเรื่องใดสามารถประสานงานกับ
ทางฝ่ายเลขาฯ เพื่อหาแนวทางด้าเนินการร่วมกันต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2. เรื่องรองรับรายงานการประชุม
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่า ได้ท้าการประชุมในครังที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 13
กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมที่ท้าการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญผู้เข้าร่วม
ประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม โดยในหน้าแรกคือส่วนของรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆ
หน้าที่สองคือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบและการรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเขื่อนทด
น้าผาจุก หน้าที่สามคือเรื่องที่แจ้งให้ทราบเป็นเรื่องความก้าวหน้าการด้าเนินงานของแผนต่างๆ ตามแผนปฏิบัติ
การป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ หากมีอะไรแก้ไขแจ้ง
ตรวจสอบภายหลังได้
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
วาระที่ 3.1 ความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ (หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม) รายงานว่า โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครมได้มี
มติอนุมัติให้ด้าเนินการก่อสร้างโครงการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2552 โดยระยะเวลาก่อสร้างโครงการ 9 ปี
ตังแต่ พ.ศ. 2553-2561 ซึ่งปัจจุบันได้มีการเสนอขอมติ ครม. ใหม่เพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างโครงการจาก
เดิมเป็น 13 ปี ตังแต่ พ.ศ. 2553-2565 วงเงินโครงการรวมค่าที่ดินจ้านวน 10,500 ล้านบาท ลักษณะโครงการ
มีอาคารหัวงานเขื่อนทดน้าเป็นชนิดอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและประตูบานระบายเหล็กโค้งจ้านวน 7 บาน
ขนาด 12.5x11.5 ม. ระบายน้าได้สูงสุด 3,344 ลบ.ม./วินาที ระบบชลประทานฝั่งซ้ายยาวรวม 362.2 กม.
คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวา ยาว 114 กม. คลองส่งน้าสายซอย 79 สาย รวมความยาว 393 กม. และคลอง
ระบายน้า 71 สาย รวมความยาว 507 กม. พืนที่ชลประทานรวม 275,700 ไร่ ปตร. ปากคลองส่งน้าฝั่งขวา
บานระบายแบบบานโค้ง 1 บาน ขนาด 6x6.5 ม. ส่งน้าได้ 3.9 ล้าน ลบ.ม./วัน ระบบชลประทานฝั่งขวายาว
รวม 417.7 กม. คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้าย ยาว 75 กม. คลองส่งน้าสายซอย 92 สาย รวมความยาว 377 กม.
และคลองระบายน้า 65 สาย รวมความยาว 3±5 กม. พืนที่ชลประทานรวม 205,700 ไร่ ปตร. ปากคลองส่งน้า
ฝั่งซ้าย บานระบายแบบบานโค้ง 1 บาน ขนาด 6x6 ม. ส่งน้าได้ 3.4 ล้าน ลบ.ม./วัน ส่งน้าด้วยระบบแรงโน้ม
ถ่วงให้พืนที่ชลประทานรวมทังสิน 481,400 ไร่ ผลประโยชน์ของโครงการประกอบด้วยพืนที่ชลประทานฤดูฝน
481,400 ไร่ (ฤดูแล้ง 226,270 ไร่) แบ่งเป็นพืนที่ชลประทานน้าริด 42,600 ไร่ พืนที่สูบน้าด้วยไฟฟ้าเดิม
134,800 ไร่ และพื นที่ ช ลประทานเปิ ด ใหม่ 304,000 ไร่ นอกจากนี ยั ง ส่ ง น้ า เพื่ อ การอุ ป โภค-บริ โ ภค
อุตสาหกรรมและรักษาระบบนิเวศ ครอบคลุมพืนที่ 30 ต้าบล
ผลการด้าเนินงานโครงการ เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น (11 มิ.ย.54–22
ก.พ.60) ผลงาน 84.953% ระบบส่งน้าสายใหญ่ฝั่งขวาและอาคารประกอบส่วนที่ 1 (5 ก.ค.56–13 มิ.ย.60)
ผลงาน 0.856% เนื่องจากติดปัญหาความล่าช้าเกี่ยวกับการเวนคืนที่ดินและการแก้ไขแบบเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของราษฎรในพืนที่ได้รับผลกระทบโครงการ คลองส่งน้าสายใหญ่ฝั่ งซ้ายและอาคารประกอบ (21
เม.ย.58–30 มี.ค.62) ผลงาน 1.958% โครงการพัฒนาพืนที่แก้มลิง (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) ปี 2560-2561 อยู่
ระหว่างการประกวดราคา ระบบส่งน้าสายซอยและอาคารประกอบฝั่งขวา ปี 2561-2565 ระบบส่งน้าสายซอย
และอาคารประกอบฝั่งซ้าย ปี 2561-2565 ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ปี 2554-2565 ผลงาน 78.77% ค่า
ด้าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (EIMP) ปี 2554-2563 ผลงาน 75.43%
ความก้าวหน้าของเขื่อนทดน้าผาจุก
1. งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้าผาจุกและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ กจ.8/2554
ลงวันที่ 24 มี.ค. 2554ผู้รับจ้าง บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด วงเงินสัญญา 1,051,287,738 บาท (ตาม
สัญญาแก้ไขครังที่ 6) อายุสัญญา 2,084 วัน ( 11 มิ.ย.2554-22 ก.พ.2560) แผนงานสะสม 90.286% ผลงาน
สะสม 85.833 % เร็วกว่าแผน 2.258% ประกอบด้วยสะพานรถยนต์ 3 (ข้ามคลองชักน้า) ประตูระบายน้าปาก
คลองฝั่งซ้าย เขื่อนทดน้าผาจุก ที่ท้าการ บ้านพัก และโรงเรือนอาคาร
2. งานจ้ า งก่ อ สร้ า งระบบส่ ง น้ า สายใหญ่ ฝั่ ง ขวาพร้อ มอาคารประกอบ ส่ ว นที่ 1 สั ญ ญาเลขที่ กจ.
18/2556 (กสพ) ลงวั น ที่ 20 มิ . ย.2556 อายุ สั ญ ญา 1,440 วั น (5 ก.ค.2556-13 มิ . ย.2560) วงเงิ น
1,982,000,000 บาท ผู้รับจ้างบริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จ้ากัด) แผนงานสะสม 93.225% ผลงานสะสม
0.863% ช้ากว่าแผน 93.472%
3. งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้าสายใหญ่ฝั่งซ้ายและอาคารประกอบ สัญญาเลขที่ กจ.5/2558 (กสพ) ลง
วันที่ 27 มี.ค. 58 อายุสัญญา 1,440 วัน (21 เม.ย.58–30 มี.ค.62) วงเงินสัญญา 1,474,700,000 บาท ผู้รับ
จ้าง บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จ้ากัด แผนงานสะสม 4.409% ผลงานสะสม 2.496% ช้ากว่าแผนงาน
1.913%
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4. งานจ้างสถานีสูบน้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้า ต. ผาจุก อ. เมือง จ. อุตรดิตถ์ สัญญา
เลขที่ กจ.3/2559(สพด.) ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2558 อายุสัญญา 330 วัน (13 ม.ค.59–17 ธ.ค.59) วงเงิน
สัญญา 58,632,000.00.00 บาท ผู้รับ จ้าง ห้ างหุ้นส่วนจ้ากัด กัล ยากรเจริญกิจ แผนงานสะสม 42.769%
ผลงานสะสม 42.009% ช้ากว่าแผน 0.33%
5. งานจ้างสถานีสู บน้าและอุปกรณ์ประกอบพร้อมระบบส่งน้า ต. งิวงาม สัญญาเลขที่ กจ.4/2559
(สพด.) ลงวั น ที่ 24 ธั น วาคม 2558 อายุ สั ญ ญา 330 วั น (13 ม.ค.59–17 ธ.ค.59) วงเงิ น สั ญ ญา
58,558,000.00.00 บาท ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กัลยากรเจริญกิจ แผนงานสะสม 92.143% ผลงานสะสม
62.626% ช้ากว่าแผน 15.991%
นายพีรพล เดชะชาติ (ผอ.กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ) เสนอในที่ประชุม ในเรื่อง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการปรับแก้เปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้างโครงการ หากมีการด้าเนินการล่าช้าท้า
ให้มีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) สอบถามในที่ประชุมว่าทางโครงการมีแผนเริ่มการส่งน้าเมื่อใด
นายวชิระ เอี่ยมละออ (ประธาน) รายงานว่าต้องรอการด้าเนินการทดสอบบานเปิด -ปิดประตูระบายน้า
จัดตังกลุ่มผู้ใช้น้า ประสานส่งมอบงานกับชลประทานจังหวัดและก่อสร้างสร้างระบบส่งน้าฝั่งซ้าย-ขวาแล้วเสร็จ
จึงสามารถส่งน้าได้ตามล้าดับ ดังนันการคาดการณ์เบืองต้นพบว่าปลายปี 2561 จะสามารถด้าเนินการส่งน้าได้
นายปิยะ ปัญญา (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลผาจุก) สอบถามในที่ประชุมว่า ได้เริ่มด้าเนินการ
และเกิดปัญหาติดขัดในขันตอนใดบ้างเนื่องจากราษฎรในพืนที่ได้รับผลกระทบมีความต้องการท้านาปี
นายพีรพล เดชะชาติ (ผอ.กลุ่มงานประสานการติดตามตรวจสอบ) กล่าวว่า ในพืนที่ที่ได้เวนคืนและ
จ่ายค่าชดเชยแล้วให้ระงับการเข้าท้าประโยชน์ในพืนที่ไปแล้ว ส่วนพื นที่ที่ยังไม่ได้รับการชดเชยนันยังมีการ
อนุญาติให้เข้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรที่ยังไม่แล้วเสร็จ ทังนียังระงับการท้าเกษตรในพืนที่ไปก่อนด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การส่งผลการด้ า เนิน งานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมหิ ท ธิ์ วงศ์ ษ า (ฝ่ า ยเลขานุ ก าร) สรุ ป หน่ ว ยงานที่ ยั ง รอทราบรายงานผลการด้ า เนิ น งานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้แก่ สพญ.4 สสธ. และกรมประมง ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการด้าเนินงานภายใน
วันที่ 15 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 สรุปการโอนงบประมาณ และผลเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวั ด
อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ้านวนแผนทังหมด 10 แผนงาน
แบ่ ง เป็ น แผนปฏิ บั ติก ารลดผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อมในระยะก่อ สร้า ง 2 แผน แผนปฏิ บัติก ารลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 1 แผน แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 7 แผน งบประมาณประจ้าปี 2560
ได้รับงบประมาณจัดสรร 16,380,000 บาท ยอดจัดสรร 10,000,000 บาท คงเหลือเงินทังหมด 6,705,000
บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
วาระที่ 4.1 เรื่องสืบเนื่องจากการรายงานสรุปผลการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559
นางสาวกนกพร บูชาบุญ (นักอุทกวิทยาช้านาญการพิเศษ) รายงาน แผนการติดตามตรวจสอบด้าน
อุทกวิทยาน้าผิวดิน ท้าการส้ารวจและเก็บข้อมูลระดับน้า ปริมาณน้าและตะกอนแขวนลอยในพืนที่เหนือ-ท้าย
โครงการ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4.2 แผนการด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1.แผนประชาสัมพันธ์โครงการ
นางสาวศุภารัตน์ พิมพ์สมยา (เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ) รายงานว่า ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559
ในพืนทีต่ ้าบลน้าอ่าง เพื่อหาข้อสรุปการก่อสร้างแนวคลองฝั่งซ้าย-คลองซอย เพื่อไม่ให้ทับซ้อนกับแนวคลองส่ง
น้าของสถานีสูบน้าเดิม ส่วนวันที่ 10 ตุลาคม 2559 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต้าบลข่อยสูง
อ้าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นพอเพียงพืนที่ชลประทานโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ได้
ประชุมแลกเปลี่ยนพืนที่กลุ่มที่ 5 ครังที1่ /2559 เครือข่ายชุมโดยมีผู้น้าท้องถิ่น จากกลุ่มพืนที่ทัง 9 ต้าบล ได้แก่
ต.ข่อยสูง ต.ด่านแม่ค้ามั น ต.นครเดิฐ ต.น้าขุม ต.ศรีนคร ต.คลองยาง ต.ท่าชัย ต.หนองอ้อ และ ต.ดงคู่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนหาแนวทางการท้างานร่วมกัน ให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนจากโครงการเขื่อนทดน้าผา
จุก นอกจากนียังมีการสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุก 15 วัน จ้านวน 1 ฉบับ ผา
จุกนิวส์ ทุกเดือน ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมภายในโครงการ ทุกสัปดาห์ เผยแพร่ข้อมูลทางสื่อออนไลน์ของ
โครงการ facebook ประเภทบุคคล https://www.facebook.com/prachukdam มีการเผยแพร่ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM.96.75 และ 98.50 MHz ออกอากาศวันเสาร์เวลา 11.00-12.00 น. วัน
อาทิตย์เวลา 10.00-12.00 น. สปอตโฆษณาวิทยุวันละ 4 ครัง
นายฐิติปพัฒน์ สาลีฒพันธ์ (หัวหน้าหน่วยวิศวกรรม) สรุปว่า ทังหมดที่กล่าวมาเป็นการประชุมเตรียม
ความพร้อมร่วมกับราษฎรและผู้น้าชุมชนในแต่ละพืนที่ เพื่อรับทราบข้อมูลที่ตรงกันและหากมีแนวทางการ
ด้าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึน การประชุมดังกล่าวนับว่าเป็นเวทีกลางในการร่วมเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ได้
มติที่ประชุม รับทราบ
2. แผนการปรับปรุงสภาพภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณพืนที่หัวงานเขื่อนและสภาพภูมิทัศน์พืนที่ใกล้เคียง
แนวคลองชลประทานที่ตัดผ่านชุมชน
นายฐิ ติ ป พั ฒ น์ สาลี ฒพั น ธ์ (หั ว หน้ า หน่ ว ยวิ ศ วกรรม) สรุ ป ว่ า ขอระงั บ แผนงานนี ไว้ก่ อ น 1
ปีงบประมาณ และจะด้าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มติที่ประชุม รับทราบ
3. แผนการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
นายประเสริฐ ลีโชติวโรดม (นักวิชาการส่งเสริ มการเกษตรปฏิบัติการ) มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษา
วิเคราะห์พืนที่และชุมชนและจัดท้าแนวทางการด้าเนินงานโครงการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรและพัฒนาการรวมกลุ่มของชุมชน เพื่อส่งเสริมการจัดท้าแปลงสาธิต เพื่อเป็นต้นแบบส้าหรับการ
เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในการผลิ ตและ
จัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดและสอดคล้องกับศักยภาพพืนที่
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 1/2560
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กิจกรรมด้าเนินงานได้แก่ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกร เพื่อชีแจงโครงการหาความต้องการ
ในการอบรมการจัดท้าแปลงสาธิต และการบริหารจัดการกลุ่ม การฝึกอบรมเกษตรกร ได้แก่หลักสู ตรการลด
ต้นทุนการผลิต การลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยและหลักสูตรอื่นๆ ตาม
ความต้องการของเกษตรกร การจัดท้าแปลงสาธิตเพื่อเป็นต้นแบบส้าหรับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและฝึก
ปฏิบัติ (การลดต้นทุนการผลิต) งบประมาณรวมทังสิน 500,000 บาท
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอว่า จะน้าแนวทางโครงด้านการส่งเสริมการเกษตรจาก
โครงการเขื่อนแควน้อยบ้ารุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ในเรื่องการจัดหาให้ยืมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลด
ปั ญหาฝุ่ น ควัน จากการเผาตอซัง ฝางข้าว อีกนัยหนึ่ง คือการจัดตังศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโนยีการเกษตร
โครงการเขื่อนทดน้ าผาจุ ก ขึน อีกทังเสนอแนวทางการบริหารจัดการและจัดตังกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าร่ว ม
โครงการจัดตังศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโนยีการเกษตรดังกล่าวด้วย นอกจากนียังเสนอแนวทางการแก้ปัญหา
เรื่องราคาข้าวตกต่้าโดยอิงข้อมูลจาก “โรงสีพระราชทาน” ในพืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อน้ามาต่อยอดให้
เกิดผลประโยชน์ต่อราษฎรในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุกต่อไป
นายปิยะ ปัญญา (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลผาจุก ) เสนอว่าทางเครือข่ายชุมชนต่างๆ จะมี
การประชาสัมพันธ์ รวบรวมรายชื่อและจัดประชุมกับราษฎรที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อหารือ
ร่วมกันในด้านแผนการบิรหารจัดการกลุ่มเกษตรกรต่อไป ทังนียังได้น้าเสนอเกี่ยวกับการท้าเกษตรพอเพียงให้
ราษฎร อีกทังจัดตังเป็น “วิสาหกิจชุมชน” ไปพร้อมกันด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
4. แผนการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน้าผิวดินและน้าใต้ดิน
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่าเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดินและใต้ดินครังที่ 1 วันที่
1 ธันวาคม 2559 (ตัวแทนฤดูหนาว) ครังที่ 2 เดือนเมษายน 2560 (ตัวแทนฤดูร้อน) ครังที่ 3 เดือนกันยายน
2560 (ตัวแทนฤดูฝน) ท้าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้าผิวดิน 5 จุด แล้วน้ากลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ต่อไปโดยดัชนีคุณภาพน้าผิวดินที่ น้ามาวิเคราะห์มีจ้านวน 30 ดัชนี และเก็บตัวอย่างคุณภาพน้า ใต้ดิน 5 จุด
แล้วน้ากลับมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไปโดยดัชนีคุณภาพน้าใต้ดินที่น้ามาวิเคราะห์มีจ้านวน 21 ดัชนี
นายวชิระ เอี่ยมละออ (ประธาน) สอบถามว่า น้าผิวดินที่ความขุ่นค่อนข้างมากนันไหลมาจากส่วนใด
ของโครงการหรือไม่อย่างไร เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนสิริกิติ์ชีแจงว่าน้าในเขื่อนไม่มีความขุ่น แล้วจะมี
ผลต่อระบบนิเวศประมงและสัตว์น้าอย่างไร
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) รายงานว่าความขุ่นดังกล่าวเกิดจากโครงการอ่างเก็บน้าน้าปาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ ของลุ่มน้าปาด เนื่องจากดินบริเวณลุ่มน้าดังกล่าวเป็นดินลูกรัง
นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ (เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน) รายงานว่า ปริมาณความขุ่นที่มากนันมีผล
ต่อระบบหายใจของสัตว์น้า เนื่องจากโคลนจะเข้าไปอุดตันเหงือกปลาท้าให้ปลาหรือสัตว์น้าอื่นๆ ที่หายใจโดย
เหงือกหมดแรงและตายจ้านวนมาก
มติที่ประชุม รับทราบ
5. แผนการติดตามตรวจสอบด้านน้าใต้ดินและคุณภาพน้าน้าใต้ดิน
นายณรงค์ชัย ถายา (นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ) รายงานผลการปฏิบัติงานจากการติดตามวัดระดับน้า
ทุกเดือนๆ ละ 1 ครัง ท้าการวัดระดับน้าจากบ่อน้าตืน จ้านวน 11 บ่อ บ่อบาดาลจ้านวน 63 บ่อ สามารถสรุป
ผลได้ดังนี (1) ช่วงฤดูแล้ง ตุลาคม ถึง เมษายน ระดับน้าในบ่อบาดาลเฉลี่ยอยู่ในช่วง 9.77-13.24 เมตร ระดับ
น้าในบ่อน้าตืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.55-6.51 เมตร (2) ช่วงฤดูฝน พฤษภาคม ถึง กันยายน ระดับน้าในบ่อบาดาล
เฉลี่ยอยู่ในช่วง 10.20-12.12 เมตร ระดับน้าในบ่อน้าตืนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.29-6.40 เมตร ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
ระดับการขึนลงของแม่น้าน่าน ปริมาณน้าฝนที่ตกในพืนที่และจากการอุปโภค-บริโภคของชุมชน
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จ.อุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครังที่ 1/2560
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จากการส้ารวจสภาพพืนที่ และวัดระดับน้าในบ่อน้าตืน และบ่อบาดาลที่มีอยู่ในพืนที่ พร้อมเก็บตัวอย่าง
น้าจากบ่อวัดระดับน้าที่ท้าการเจาะไว้ ในเขตพืนที่ และคัดเลือกตัวแทนกลุ่ม แล้วส่งวิเคราะห์คุณภาพน้าใน
ห้องทดลองจ้านวน 40 ตัวอย่าง จากการวิเคราะห์พบว่าตัวอย่างน้าโดยรวมมีคุณลักษณะทางเคมี และค่าโลหะ
หนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น แมงกานีส (Mn>0.5), เหล็ก (Fe>1) ที่เกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดซึ่งต้องมีการ
ตรวจสอบต่อไป คุณภาพน้าทางการเกษตรมีค่า SAR (Sodium Absorption Ratio) ต่้ากว่า 10 และค่า
EC×106 ไม่เกิน 750 micromhos/cm. ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม C1S1 และ C2S1 ซึ่งเหมาะส้าหรับท้าการเกษตรได้ดี
มีความเค็มต่้าถึงปานกลาง
มติที่ประชุม รับทราบ
6. แผนการติดตามตรวจสอบด้านเศรษฐกิจสังคม
นายสมพงษ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ (ผอ.ส่วนวิจัยและประเมินผล) ท้าการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนเกษตร (Bench Mark) ในพืนที่โครงการเขื่อนทดน้าผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เพื่อศึกษาถึงสภาพทั่วไปทังทางด้านเศรษฐกิจสังคม ด้านการผลิต ด้านต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิต
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ด้านการพัฒนาอาชีพ ของเกษตรกรในพืนที่โครงการ และศึกษาทัศนคติ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคของเกษตรกรในพืนที่โครงการ พืนที่ท้าการศึกษา คือ พืนที่สูบน้าด้วยไฟฟ้า เพื่อทดแทน
ไม่ได้รับน้าจากโครงการเขื่อนทดน้าผาจุก ครอบคลุมพืนที่ประมาณ 16,000 ไร่ ดังนีคือ (1) ด้านคลองส่งน้าฝั่ง
ซ้าย หมู่ที่ 3, 4, 8 ต้าบลผาจุก อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ หมู่ที่ 10 ต้าบลบ้านด่าน อ้าเภอเมือง
อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ด้านคลองส่งน้าฝั่งขวา หมู่ที่ 6, 7, 10 ต้าบลผาจุก หมู่ที่ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 13 ต้าบลงิวงาม อ้าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จากเกษตรกรจ้านวน 400 ราย เพื่อเป็นฐานข้อมูลก่อนด้าเนินการ
เปิดโครงการในปีเพาะปลูก 2559/60 มีขันตอนคือ ศึกษารายละเอียดโครงการ และออกแบบสัมภาษณ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ออกส้ารวจเพื่อเก็บข้อมูลภาคสนามจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ้านวน 400
ราย บันทึก/วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผลการศึกษา/จัดท้าเอกสารรายงาน
เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการโดยสุ่มตัวอย่าง เกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่
ของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีดังนี (1) สภาพสังคมของเกษตรกร/ข้อมูลทั่วไป (2) การถือครอง
ที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน (3) ผลผลิตพืชของครัวเรือนเกษตร (4) รายได้เงินสดทางการเกษตร ได้แก่
รายได้เงินสดจากด้านพืช รายได้เงินสดจากด้านปศุสัตว์ รายได้เงินสดจากด้านสั ตว์น้า และรายได้เงินสด
การเกษตรอื่นๆ (5) รายจ่ายเงินสดทางการเกษตร ได้แก่ รายจ่ายเงินสดจากด้านพืช รายจ่ายเงินสดจากด้านปศุ
สัตว์ รายจ่ายเงินสดจากด้านสัตว์น้า รายจ่ายเงินสดการเกษตรอื่นๆ (6) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร (7)
รายได้เงินสดสุทธิทังหมดในครัวเรือนของครัวเรือนเกษตร (8) ภาวะหนีสินทังหมดและแหล่งกู้ยืมของครัวเรือน
เกษตร (9) ทรัพย์สินทังหมดของครัวเรือนเกษตร (10) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าและการ
บริการของภาครัฐ (11) ทัศนคติ ระดับความพึงพอใจ และผลกระทบที่มีต่อโครงการ งบประมาณทังสิน
300,000 บาท
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอเรื่องการเปรียบเทียบต้นทุนและความคุ้มทุนของการมี
โครงการ โดยเปรียบเทียบก่อนก่อสร้างโครงการ ระยะการก่อสร้างโครงการและหลังเปิดด้าเนินโครงการด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
7. แผนการติดตามตรวจสอบด้านนิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรประมง
นางสาวจีระนันท์ กันรัตน์ (เจ้า พนักงานประมงปฏิบัติงาน) รายงานว่า การติดตามตรวจสอบด้าน
นิเวศวิทยาทางน้าและทรัพยากรประมงเพื่ อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมิน และปรับแนวทางในการก้าหนด
มาตรการลดผลกระทบต่อนิเวศวิทยาทางน้า เพื่อทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้าและ
ทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในน้า บริเวณบ้านปากสิงห์ ต.แสนตอ บ้านด่าน ต.บ้านด่าน บ้านคลองนาพง ต. ผาจุก
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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สะพานข้ามแม่น้าน่านบ้านท่าเสา ต.ท่าเสา สะพานข้ามแม่น้าน่าน วัดท่าทอง ต.วังกะพี อ.เมืองอุตรดิตถ์
บริเวณสะพานข้ามแม่น้าน่าน ต.วังแดง อ. ตรอน
รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสุ่มตัวอย่างปลาด้วยอวนลากทับตลิ่งขนาดช่องตา 0.5 เซนติเมตร ยาว
30 เมตร ลึ ก 3 เมตร ลากทับ ตลิ่งบริ เวณพืนที่ที่ก้าหนด โดยสุ่ มตัว อย่างจุดส้ ารวจละ 2 บริเวณ (ซ้า) สุ่ ม
ตัวอย่างปลาด้วยเครื่องมือข่าย 6 ขนาดช่องตา คือ 2, 3, 4, 5.5, 7 และ 9 เซนติเมตร ระยะเวลาในการลงข่าย
12 ชั่วโมง หรือ 1 คืน เครื่องมือและวิธีการเก็บตัวอย่างนิ เวศวิทยาทางน้า ได้แก่ ตัวอย่างแพลงก์ตอนพืชและ
สัตว์ สัตว์หน้าดิน จะใช้มาตรฐานในการเก็บตัวอย่างเดียวกันที่ระบุใน Fisheries Techniques (Ricker, 1968)
แพลงก์ตอนพืชและสัตว์ โดยใช้ถุงเก็บแพลงก์ตอนพืช-สัตว์ ขนาดช่องตาข่าย 20 และ 100 ไมครอน ตามล้าดับ
เครื่องมือเก็บสัตว์หน้าดิน Ekman Dredge พืนที่ 0.25 ตารางเมตร ฟอร์มาลีนส้าหรับรักษาตัวอย่างแพลงก์
ตอน สัตว์หน้าดิน ซึ่งมีความเข้มข้น 10% ตามล้าดับ น้าตัวอย่างปลาที่ได้ไปจ้าแนกชนิด (Species) กลุ่ม
(Family) ชั่งน้าหนัก วัดความยาวเหยียด (total length)
พบสัตว์น้าทังหมด 81 ชนิด (Species) 23 วงศ์ (Families) ส้ารวจจากปลาทังหมด 12,223 ตัว (68.46
กิโลกรัม) โดยเดือนส้ารวจมกราคม 2559 ชนิดที่พบมากโดยจ้านวนตัว: ปลาซิวแก้ว ร้อยละ 31.6 ปลาปาก
หนวด H. malcolmi ร้อยละ 18.1 ปลาปากหนวด H. wetmorei เดือนส้ารวจพฤษภาคม 2559 ชนิดที่พบ
มากคือ ปลาสังกะวาด ร้อยละ 39.97 ปลาขียอกหลังด้า ร้อยละ 23.71 ปลานิล ร้อยละ 19.54 เดือนส้ารวจ
กันยายน 2559 ชนิดที่พบมากคือ ปลาไส้ตันตาขาวร้อยละ 44.1 ขียอกหางเหลือง ร้อยละ 10.3 ปลาสังกะวาด
ขาว ร้อยละ 8.6 ค่าผลส้ารวจด้วยอวนทับตลิ่ง (กก./ไร่) Standing Crop ในแต่ละพืนที่ส้ารวจ เครื่องมืออวน
ทับตลิ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.57 กก./ไร่ ในเดือนมกราคมมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างฉับพลัน มีผลต่อ
การส้ารวจที่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย การศึกษาปี 2559 พบพันธุ์ปลา 81 ชนิด 23 วงศ์ และค่าผลส้ารวจด้วยเครื่องมือ
อวนทับตลิ่งเท่ากับ 1.57 ก.ก./ไร่ ปลาในกลุ่ม Cyprinidae ได้แก่ไส้ตันตาขาว ปลาขียอกหางเหลือง ปลาขียอก
หลังด้า และมีกลุ่ม Pangasiidae คือปลาสังกะวาดขาว เป็นชนิดเด่นในโครงสร้างประชาคมแตกต่างจากการ
ส้ารวจเมื่อปี 2547 พบปลาแป้นแก้วเป็นโครงสร้างหลักโดยจ้านวนตัว เริ่มพบปลาที่เป็น Alien Species เช่น
ปลากดเกาะ
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอเรื่องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านการประมง อาทิการ
ขุดบ่อ พันธุ์ปลา และความการเพาะเลียงสัตว์น้าต่างๆ เป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการประมงให้ด้วย
นางสาวจี ร ะนันท์ กัน รั ตน์ (เจ้า พนักงานประมงปฏิบัติงาน) เสนอว่า ทางกรมประมงขอให้ ความ
ร่วมมือเต็มที่ในการอบบรมเพาะเลียงสัตว์น้าต่างๆ อาหารสัตว์น้า หรือกระชังเพาะเลียงสัตว์น้าต่างๆ ด้วย
นายปิยะ ปัญญา (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลผาจุก ) เสนอว่า มีการลักลอบช็อตปลาในพืนที่
เหนือเขื่อนทดน้า จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมประมงเพื่อติดตามด้าเนินคดีกับผู้กระท้าผิดดังกล่าวด้วย
นายมหิทธิ์ วงศ์ษา (ฝ่ายเลขานุการ) เสนอเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพด้านเพื่อการใช้ประโยชน์ดินใน
การเกษตร จึงขอความอนุเคราะห์รว่ มด้าเนินการไปยังกรมพัฒนาที่ดินด้วย
นายณัฎพสิษฐ์ เถระรัชชานนท์ (นักวิชาการเกษตรช้านาญการพิเศษ) รายงานว่าสามารถใช้แผนที่
Agree Map ทดแทนกันได้ นอกจากนียังมีแผนที่ Land Use ที่ยังสามารถบอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวอีกด้วย
นายอักษร แก้วเกตุ (รองนายกเทศมนตรีเทศบาลต้าบลงิวงาม) เสนอในที่ประชุมเรื่องการเร่งรัดการ
ติดตามการชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่ราษฎรในพืนที่ได้รับผลกระทบด้วย
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุม เวลา 12.30 น.
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัตกิ ารป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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ปิดประชุม เวลา 12.30 น.

(ธิดารัตน์ ค้าแหงพล)
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายมหิทธิ์ วงศ์ษา)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
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