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 5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 5-11 

  5.2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 5-11 

  5.2.2 ดานสภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 5-13 
 

บทท่ี 6 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

 6.1 สรุปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 6-1 

 6.2  แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 6-3 

  6.2.1  แผนการปองกันและลดผลกระทบดานตะกอนดินและคุณภาพน้ําผิวดิน 6-3  

 6.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 6-4 
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 6.4  แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 6-9 

 6.5 แผนปฏิบัติการดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน  6-14 

  6.5.1 แผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม 6-14 

 

บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 7.1 วัตถุประสงคของการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 7-1 

 7.2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 7-2 

 7.3 วิธีการดําเนินงาน  7-3 

  7.3.1 เปาหมายการดําเนินงาน  7-3

  7.3.2 พื้นท่ีดําเนินการและกลุมเปาหมาย   7-4 

  7.3.3 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ 7-6 

  7.3.4 กิจกรรมท่ีดําเนินการ 7-7 

 7.4 ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 7-8 

  7.4.1 การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานทองถิ่นและผูนําชุมชน 7-8 

  7.4.2 การเขารวมประชุมประจําเดือน 7-14 

  7.4.3 การประชาสัมพันธโครงการในการสํารวจภาคสนาม 7-15 

  7.4.4 การประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  7-16 

   และผูมีสวนไดเสีย 

 7.5 สรุปความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 7-25 

 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก ก ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ภาคผนวก ข แบบสอบถามและตารางแสดงผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก ค การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
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1.5-1 กรอบแนวคิดในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-6  

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

2.2-1  การประมาณราคาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 2-19 

2.2-2 ผลการวิเคราะหดานการเงิน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  2-24 

 กําลังผลิตติดตั้ง 2 x 7.00 เมกะวัตต 

2.2.6-1  แผนการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-28 

3.1-1 สรุปประเด็นและวิธีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของการศึกษาและจัดทํารายงาน 3-3 

 ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ   

3.2.2-1  สถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2529-2558) 3-8 

3.2.2-2  วิธีการเก็บและวิเคราะหตัวอยางคุณภาพอากาศ 3-10 

3.2.2-3 คุณภาพอากาศบริเวณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ  3-13 

 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

3.2.2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการ 3-14 

3.2.3-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณวัดทาถนน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 3-16 

3.2.3-2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ 3-17 

3.2.3-3  ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ 3-18 

3.2.4-1  ปริมาณน้ําทารายเดือนที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 3-20 

3.2.4-2  ปริมาณน้ําระบายรายเดือนทายเขื่อนสิริกิติ์ 3-21 

3.2.5-1  ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินและวิธีการวิเคราะห 3-26 

3.2.5-2 ดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการวิเคราะหปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช (Pesticide) ในแมน้ํานาน 3-27 

 บริเวณเหนือน้ํากอนเขาพื้นที่โครงการ  

3.2.5-3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตาม 3-29 

 แผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก   

 จังหวัดอุตรดิตถ ป 2556  

3.2.5-4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตาม 3-30 

 แผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก   

 จังหวัดอุตรดิตถ ป 2557  

3.2.5-5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตาม 3-31 

 แผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก   

 จังหวัดอุตรดิตถ ป 2558  
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3.2.5-6 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตาม 3-32 

 แผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก   

 จังหวัดอุตรดิตถ ป 2559  

3.2.5-7 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในบริเวณพ้ืนที่โครงการ  3-35 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.2.5-8 ผลการตรวจวิเคราะห Pesticide และ Herbicide ในบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ  3-39 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.2.8-1 การจัดแบงระดับการชะลางพังทลายของดิน 3-47 

3.2.8-2 การจําแนกกลุมชุดดินและคุณสมบัติของกลุมชุดดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 3-49 

 เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

3.2.8-3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา 3-51 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

3.3.1-1  รายชื่อพรรณไมที่พบในพื้นท่ีศึกษา 3-66 

3.3.2-1  รายชื่อสัตวปาที่พบในพื้นท่ีศึกษา 3-77 

3.3.3-1 ชนิดสัตวน้ําจากโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกจากการสํารวจในป 2555  3-95 

3.3.3-2  สัตวหนาดินที่พบเหนือเขื่อน และทายเขื่อนของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกในป 2555 3-96 

3.3.3-3  ชนิดแพลงกตอนพืชและสัตวที่พบเหนือเข่ือน และทายเขื่อนทดน้ําผาจุกในป 2553 3-97 

3.3.3-4 ชนิดปลาที่สํารวจพบในป 2555 และป 2556 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-98 

3.3.3-5 ชนิดสัตวหนาดินที่สํารวจพบในแมน้ํานานในป 2555 และป 2556 3-101 

 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

3.3.3-6 ชนิดแพลงกตอนพืชที่สํารวจพบในโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2556 3-101 

3.3.3-7 ความหลากหลายและชุกชุมในแตละพ้ืนที่ ปสํารวจ 2558 3-105 

3.3.3-8 เปรียบเทียบผลการศึกษากับ EIA ป 2547 กับป 2558 3-106 

3.3.3-9 ความหลากหลายและชุกชุมในแตละพ้ืนที่ ปสํารวจ 2559 3-107 

3.3.3-10 เปรียบเทียบผลการศึกษากับ EIA ป 2547 กับป 2559 3-107 

3.3.3-11  ชนิดและปริมาณของแพลงกตอนบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  3-110 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.3.3-12  ชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ  3-111 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  
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3.3.3-13  แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํา 3-113 

 กอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.3.3-14  แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา  3-113 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.3.3-15  แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 3-114 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.3.3-16  การแพรกระจายของชนิดปลาที่รวบรวมไดจากพื้นท่ีโครงการ 3-115 

3.3.3-17  แสดงชนิดพันธุไมน้ําที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ  3-116 

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559  

3.4.1-1  การใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-117 

3.4.2-1 สถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค   3-120 

 จังหวัดอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2549-2558  

3.4.3-1  ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนน 3-122 

3.4.3-2  เกณฑบงชี้คาดัชนีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) 3-123 

3.4.4-1  การเกษตรกรรมในพื้นท่ีศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-125 

3.4.4-2 จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจําแนกเปนรายตําบล ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 3-128 

 จังหวัดอุตรดิตถ  

3.4.6-1 สถิติผูใชไฟฟา และการจําหนายพลังงานไฟฟาสวนภูมิภาค จําแนกตามประเภทผูใช 3-131 

 เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2555-2557  

3.4.8-1 บุคลากรและยานพาหนะท่ีใชในการปองกันและระงับอุบัติภัยของ 3-134 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

3.5.1-1  ขนาดตัวอยางและการกระจายตามสัดสวน 3-143 

3.5.1-2  จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลบานดาน จําแนกรายหมูบาน 3-145 

3.5.1-3  สภาพปญหาของพ้ืนที่ดานความเขมแข็งของชุมชนในแตละมิต ิ 3-146 

3.5.1-4  การเปนสมาชิกกลุมและการใชแหลงสินเชื่อของชุมชน 3-146 

3.5.1-5  จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลผาจุก จําแนกรายหมูบาน  3-148 

3.5.1-6  การสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 3-150 

3.5.1-7  ขอมูลสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในพื้นท่ีตําบลบานดาน  3-157 

 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
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3.5.1-8  ขอมูลสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในพื้นท่ีตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 3-158  

 จังหวัดอุตรดิตถ 

3.5.2-1 ชนิดยุงพาหะที่สํารวจพบในพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (เขื่อนทดน้ําผาจุก)  3-171 

 จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2555 2556 และ 2558  

3.5.2-2 จํานวนผูปวยโรคติดตอนําโดยแมลงในพื้นที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ 3-173 

 ระหวางป พ.ศ. 2550-2558 

3.5.2-3  ขอมูลสถิติชีพของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558 3-175 

3.5.2-4 ขอมูลสถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน 3-176 

 ป พ.ศ. 2556-2558  

3.5.2-5 ขอมูลสถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก 3-176 

 ป พ.ศ. 2556-2558  

3.5.2-6 บุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบริเวณพื้นที่โครงการ  3-177 

 ใน ป พ.ศ. 2558  

3.5.2-7 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ  3-179 

 10 อันดับแรก ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2556-2558  

3.5.2-8 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ  3-180 

 10 อันดับแรก ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน   

 ปงบประมาณ 2556-2558  

3.5.2-9 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ  3-181 

 10 อันดับแรก ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก   

 ปงบประมาณ 2556-2558  

3.5.2-10 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 3-182 

 จําแนกตามกลุมสาเหตุ 10 อันดับแรก ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558   

3.5.2-11 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 3-183  

 จําแนกตามกลุมสาเหตุของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน   

 ป พ.ศ. 2556-2558   

3.5.2-12 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 3-183 

 จําแนกตามกลุมสาเหตุของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ป พ.ศ. 2557-2558   
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3.5.2-13 จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ 3-184 

 ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558  

3.5.2-14  จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ 3-185 

 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ป พ.ศ. 2556-2558  

3.5.2-15 จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุการตาย  3-185 

 ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ป พ.ศ. 2556-2558  

3.5.4-1 แหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียงในอําเภอเมืองอุตรดิตถ  3-188 

 จังหวัดอุตรดิตถ  

3.5.4-2  สรุปสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2555-2557 3-191 

3.5.5-1 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร บริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง  3-194 

 ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

4.1-1  ความหมายและระดับของผลกระทบสิ่งแวดลอม  4-2 

4.3-1  สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 4-4

 เขื่อนผาจุก 

4.4.3-1  ระดับความดังของระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสราง 4-8 

4.4.3-2  ระดับความเร็วอนุภาคสูงสุดของอุปกรณกอสรางแตละชนิดที่ระยะหางตางๆ 4-11 

4.4.3-3  ขอกําหนดดานความสั่นสะเทือนตอสิ่งปลูกสรางของ DIN 4150 4-11 

4.4.3-4  ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนท่ีมีตอมนุษยและอาคารสิ่งปลูกสราง 4-12 

6.1-1  คาใชจายของแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 6-2  

 จังหวัดอุตรดิตถ 

7.4.1-1  ผลการเขาพบหนวยงานทองถิ่นและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของบริเวณพ้ืนที่โครงการ 7-10 

7.4.4-1  จํานวนผูแทนจากภาคสวนตางๆ ที่เขารวมประชุม 7-16 

7.4.4-2  สรุปประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุม 7-19 

  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน XI FN_Content/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  สารบัญ 

สารบัญรูป 

รูปที่    หนา 

 

1.3-1  ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 1-4 

1.6-1  ขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-7 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

2.1-1  พื้นท่ีโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 2-3 

2.1-2  องคประกอบของเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-4 

2.1-3  ภาพรวมพื้นท่ีกอสรางโครงการเขือ่นทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  2-5 

2.1-4  สภาพปจจุบันบริเวณพ้ืนที่กอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-5 

2.2-1  ผังบริเวณโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-8 

2.2-2  แปลนโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-9 

2.2-3  รูปตัดตามยาวโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-10 

2.2-4  รูปตัดตามขวางโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-11 

2.2-5  รูปดานขางโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-12 

2.2-6  รูปตัดอาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-14 

2.2-7  รูปตัดคลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 2-16 

3.2.1-1  สภาพภูมิประเทศ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-6 

3.2.2-1  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน 3-11 

3.2.2-2  การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพ้ืนที่โครงการ 3-14 

3.2.4-1  ปริมาณน้ําทารายเดือนที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 3-22 

3.2.5-1  สถานีสํารวจและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ํา 3-24 

3.2.5-2  สภาพท่ัวไปของสถานีเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและการเก็บตัวอยางบริเวณพื้นท่ีโครงการ 3-34 

3.2.6-1  ลักษณะอุทกธรณีวิทยา มาตราสวน 1:100,000 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2542) 3-43 

3.2.6-2 ระดับน้ํา และทิศทางการไหลของน้ําใตดิน 3-44 

3.2.7-1  คุณภาพน้ําใตดิน มาตราสวน 1:100,000 (กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2542) 3-46 

3.2.8-1  กลุมชุดดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-50 

3.2.8-2  ความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 3-52 

 เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

3.2.8-3  ระดับการชะลางพังทลายของดินในพื้นท่ีศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  3-53 

 จังหวัดอุตรดิตถ  

3.2.9-1  แผนที่ธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2550) 3-55 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน XII FN_Content/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  สารบัญ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปที่    หนา 

 

3.2.9-2  แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในรัศมี 150 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตั้งโครงการ 3-57 

 (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2555)  

3.2.9-3  แผนที่แสดงจุดเหตุการณแผนดินไหวในรัศมี 150 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตั้งโครงการ 3-58 

3.2.9-4  แผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวบริเวณที่ตั้งโครงการ 3-60 

 (ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2548)  

3.2.9-5  แผนที่แสดงคาอัตราเรงสูงสุด (PGA) ของแผนดินไหวที่มีโอกาสเพียง 2% ที่จะมีคาสูงกวา 3-61  

 ในคาบเวลา 50 ป ของบริเวณที่ตั้งโครงการ  

3.2.9-6  แผนที่แสดงคาอัตราเรงสูงสุด (PGA) ของแผนดินไหวที่มีโอกาสเพียง 10% ที่จะมีคาสูงกวา 3-62 

 ในคาบเวลา 50 ป ของบริเวณที่ตั้งโครงการ  

3.3.1-1  สภาพพ้ืนที่ที่ดําเนินการสํารวจดานทรัพยากรปาไม 3-71 

3.3.2-1  แนวเขตพื้นที่ศึกษาดานทรัพยากรสัตวปา บริเวณพื้นที่โครงการในรัศมี 1 กิโลเมตร 3-74 

3.3.2-2  ตัวอยางสัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 3-75 

3.3.3-1  สภาพท่ัวไปของสถานีเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําบริเวณพ้ืนที่โครงการ 3-108 

3.4.1-1  การใชประโยชนที่ดินในพื้นท่ีศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 3-118 

3.4.2-1  แสดงพื้นที่ทําการเกษตรบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 3-121 

3.4.3-1  โครงขายเสนทางคมนาคมไปยังบริเวณพ้ืนที่โครงการ 3-124 

3.4.8-1  ตัวอยางยานพาหนะที่ใชในการปองกันและระงับอุบัติภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3-135 

 ที่อยูในพื้นท่ีศึกษาโครงการ และพ้ืนที่ใกลเคียง  

3.4.9-1  ขอบเขตลุมน้ํานานและลุมน้ํายอย 3-138 

3.4.9-2  ชั้นคุณภาพลุมน้ําในพื้นท่ีศึกษาตามแนวพื้นที่โครงการ 3-139 

3.5.1-1  การกระจายตัวอยางการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ศึกษา 3-141 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

3.5.1-2  แผนภาพแสดงขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 3-153 

 ที่ใชประกอบการสอบถามความคิดเห็น  

3.5.1-3  บรรยากาศการสอบถามขอมูล สภาพชุมชนและเศรษฐกิจสังคมในพื้นท่ีโครงการ 3-154 

3.5.1-4  ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 3-166 

3.5.4-1  แหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง 3-189 

3.5.4-2  บริเวณพิพิธภัณฑวัดพระฝาง ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 3-190 

3.5.5-1  แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร บริเวณพ้ืนที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง 3-193 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน XIII FN_Content/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  สารบัญ 

สารบัญรูป (ตอ) 

รูปที่    หนา 

 

3.5.5-2  วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 3-196 

6.3.1-1 สถานีติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 6-6 

6.3.2-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงที่ตั้งโครงการ 6-8 

6.4-1  เสนทางขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 6-11 

6.4-2  แผนผังการแจงเหตุและประสานงานขอความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 6-13 

 ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

7.3.2-1 พื้นท่ีดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 7-5 

7.3.4-1 การดําเนินงานกิจกรรมการประชาสัมพันธ และการมีสวนรวมของประชาชน 7-9 

7.4.2-1  การเขารวมประชุมประจําเดือนในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอเมืองอุตรดิตถ 7-14 

7.4.4-1  บรรยากาศการประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ 7-17 

 ผูมีสวนไดเสีย 

7.4.4-2  ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา การประกอบอาชีพ และการใชประโยชนจากแมน้ํานาน 7-21 

7.4.4-3  การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการ 7-22 

7.4.4-4  ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 7-23 

7.4.4-5  ความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําคัญ 7-24 

  

 

  



  

บทที่บทที่  11    

บทนําบทนํา    

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-1 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 

 ตามที่กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ (กพช.) ไดเห็นชอบแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (พ.ศ. 2558-2579) โดยกําหนดใหมีสัดสวนการใชพลังงานทดแทน

เพิ่มขึ้นเปน 30 เปอรเซ็นต ของการใชพลังงานขั้นสุดทายในป 2579 หรือ Alternative Energy Development 

Plan : AEDP2015 เมื่อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2558 เพื่อกําหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาพลังงานทดแทน

ของประเทศ ในการลดการพ่ึงพาการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิงและพลังงานชนิดอื่น ชวยกระจายความเสี่ยงในการ

จัดหาเชื้อเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟาและลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก และตามมติคณะรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง ยุทธศาสตรไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน กรมชลประทานและ 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดรวมกันพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน 

โดยคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนการลงทุนโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน จํานวน 6 เขื่อน 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ไดแก โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนเจาพระยาเฉลิมพระเกียรติ 60 ป  

บรมราชาภิเษก โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนนเรศวร โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนแมกลอง โครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนขุนดานปราการชล และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนแควนอยบํารุงแดน โดยปจจุบัน กฟผ. ไดดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําดังกลาวแลวเสร็จ  

นอกจากนี้ มีโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทานที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 2 แหง คือ โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนกิ่วคอหมา และโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนคลองตรอน ดังนั้น เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายของกระทรวงพลังงานและภารกิจขององคกร กฟผ. ไดทําการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนแหงอื่นของกรมชลประทานที่ยังมีศักยภาพ  

 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ปดกั้นแมน้ํานานบริเวณหมูที่ 7 บานคลองนาพง ตําบลผาจุก 

และหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ประมาณพิกัดที่ 47 QPV 347517 

ระวาง 5044II โดยปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการกอสราง มีกําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เห็นถึงความเหมาะสมในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

เพื่อการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดรวมมือกับกรมชลประทาน เพื่อพัฒนาโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อน 

ทดน้ําผาจุก  
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 กฟผ. ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

แลวเสร็จเมื่อป 2558 โดยที่ตั้งโครงการอยูบริเวณหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ ตําแหนงพิกัด GPS 1,951,816.57 เหนือ 634,673.97 ตะวันออก อาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีหลังคาคลุม ภายในโรงไฟฟาติดตั้งเครื่องกังหันน้ํา จํานวน 2 ชุด 

กําลังผลิตติดตั้งเครื่องละ 7.0 เมกะวัตต รวม 14.0 เมกะวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเฉลี่ย 91.26  

ลานหนวยตอป อันเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดวยการนํามาผลิตกระแสไฟฟา กอนปลอยลงสูทายน้ําเพื่อใชประโยชนตามเดิมตอไป โดยพื้นที่โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกทั้งหมด ตั้งอยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ไมเขาขายเปนโรงงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2558) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 132 ตอนที่ 20 ก  

ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558 จึงไมตองจัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใชเปนเอกสารประกอบการพิจารณาการ

ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแตอยางใด อีกทั้งที่ตั้งโครงการฯ ไมไดอยูในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 1 

จึงไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ 

ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทาง

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 แตเนื่องจากปจจุบันมีปญหาการรองเรียนดานสิ่งแวดลอมของประชาชน มีผลทําใหการพัฒนา

โครงการตางๆ ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว จึงไดรับขอเสนอแนะจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (สกพ.) วาถึงแมประมวลหลักการปฏิบัติสําหรับโครงการผลิตไฟฟาพลังน้ําจะยังไมประกาศ 

กฟผ. ควรจัดทํารายงานดานสิ่งแวดลอมเพื่อใหโครงการมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมและสามารถชี้แจงทําความเขาใจตอประเด็น 

หวงกังวลตางๆ ของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได  

 ดังนั้น กฟผ. จึงไดดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial 

Environmental Examination; IEE) เพื่อใหการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มีความเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอมและเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ 
 

 1) เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination : IEE) 

สําหรับใชเปนเอกสารประกอบในการขอใบอนุญาตผลิตไฟฟา 

 2) เพื่อศึกษารายละเอียดโครงการ เชน ที่ตั้งโครงการและสภาพภูมิประเทศบริเวณใกลเคียง 

ลักษณะของโครงการ ขั้นตอนและกระบวนการผลิตไฟฟา เปนตน สําหรับใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา

ผลกระทบอันเนื่องมาจากโครงการ 
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 3) เพื่อศึกษาสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาปจจุบันของพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ  

ที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ทั้งโดยตรงและโดยออมใน 4 หัวขอหลัก คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 4) เพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการของโครงการฯ จัดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน

และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 แนวทางการมีสวนรวมของ

ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) และระเบียบคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงานวาดวยการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการ

พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 

 5) เพื่อศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

ในแตละประเด็น ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อนําไปพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม 

 6) เพื่อเสนอมาตรการปองกันและแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ

ตามแนวทางการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ในเอกสารทายประกาศ 2 ของประกาศกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555 

 

1.3 พื้นที่ศึกษาโครงการ 
 

 ในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ ไดพิจารณาพื้นที่ศึกษาโครงการจากพื้นที่ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ทั้งในชวงกอสรางและ

ดําเนินโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1 ประกอบดวย 

  1)  พื้นที่ตั้ งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา เขื่อนผาจุก คือ หมูที่  8 บานคุ งยาง ตําบลบานดาน  

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ และพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ซึ่งพื้นที่สวนใหญอยูในบริเวณ

พื้นท่ีโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

 2) พื้นที่ เหนือน้ําของโรงไฟฟา และพื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ตั้งแตบริ เวณที่ตั้งโครงการขึ้นไป 

ดานเหนือของลําน้ํา ประกอบดวย หมูที่ 3 หมูที่ 4 หมูที่ 7 และหมูที่ 10 ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ  

 3) พื้นที่ทายน้ําของโรงไฟฟา และพื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ตั้งแตบริเวณที่ตั้งโครงการตามลําน้ํานาน  

ในพื้นท่ีตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีระยะทางตามลําน้ําประมาณ 10 กิโลเมตร 
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รูปที่ 1.3-1 ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
  

 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ จะมีขอบเขตในการศึกษากิจกรรมที่พิจาณาเฉพาะในสวนขององคประกอบโครงการที่อยูใน

พื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ของกรมชลประทานเทานั้น ในสวนของสายสงไฟฟาที่เชื่อมออกจากลานไกไฟฟา

ไปยังแนวสายสง 115 กิโลโวลต เขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ นั้น จะมีการศึกษาเพิ่มเติมโดยการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งไมอยูในขอบเขตการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนในรายงานฉบับนี้ 

 การศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ ดําเนินการใหสอดคลองกับขอกําหนดการจางที่ปรึกษาของโครงการ รวมทั้งแนวทาง 

การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของกลุมงานพัฒนาแหลงน้ํา

และเกษตรกรรม สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม มกราคม 2559 มีองคประกอบทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาที่ศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ประเภท 

จํานวน 26 ปจจัย ดังนี้ 

 
ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางกายภาพ 9 ปจจัย 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

ทางชีวภาพ 3 ปจจัย 

คุณคาการใชประโยชน 

ของมนุษย 9 ปจจัย 

คุณคาตอ 

คุณภาพชีวิต 5 ปจจัย 

1. สภาพภูมิประเทศ 

2. อุตุนิยมวิทยาและ 

  คุณภาพอากาศ 

3. เสียงและความสั่นสะเทือน 

4. อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

5. คุณภาพน้ําผิวดิน 

6. อุทกธรณีวิทยา 

7. น้ําใตดิน 

8. ทรัพยากรดินและ 

การชะลางพังทลายของดิน 

9. ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและ 

แผนดินไหว 

1. ทรัพยากรปาไม 

2. ทรัพยากรสัตวปา 

3. นิเวศวิทยาทางน้ํา  

1. การใชประโยชนท่ีดิน 

2. การใชประโยชนแหลงน้ํา 

3. การคมนาคมขนสง 

4. การเกษตรกรรม/ประมง/ 

อุตสาหกรรม 

5. การระบายน้ําและ 

การปองกันน้ําทวม 

6. การใชพลังงานและไฟฟา 

7. การจัดการของเสีย 

8. การปองกันและระงับอุบัติภัย 

9. การจัดการลุมนํ้า 

1.  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

2. การสาธารณสุข 

3. อาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

4. ทัศนียภาพและ 

การทองเที่ยว 

5. ประวัติศาสตรและ 

โบราณคดี 

 

1.5 กรอบแนวคิดการศึกษา   
 

 กรอบแนวคิดของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ แสดงดังตารางที่ 1.5-1 ประกอบดวย 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-6 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

ตารางที่ 1.5-1  กรอบแนวคิดในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

    โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ที ่ แนวทาง กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 
การศึกษา 

IEE PP 

1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555

เรื่องกําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงาน 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  

และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  

2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548    

3 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของ สผ. 
  

4 ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยการรับฟงความเห็นและ 

ทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 

  

หมายเหตุ :  1. IEE คือ การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

    2. PP  คือ การมีสวนรวมของประชาชน 
  

 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 เรื่องกําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

 3) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคม 

ในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

 4) ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจ 

กับประชาชนและผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 

 

1.6 ขั้นตอนการศึกษา 
  

 เพื่อใหการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ บรรลุตามวัตถุประสงคและขอบเขตการศึกษาที่กําหนดไว จึงกําหนดแนวทางและขั้นตอน

การศึกษาดังแสดงในรูปที่ 1.6-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-7 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

 

 
 

 

รูปที่ 1.6-1 ขั้นตอนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-8 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

 1) การศึกษาทบทวนรายละเอียดโครงการเบื้องตน ทําการศึกษาองคประกอบของโครงการ 

จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาลุมน้ํานาน งานศึกษาความเหมาะสมและศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

และรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ของ กฟผ. รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการประเมินผลกระทบและคาดการณ

ขอบเขตของผลกระทบ รวมทั้งใชสําหรับเสนอแนะมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2) การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมปจจุบัน เปนการรวบรวมขอมูลสภาพแวดลอม

ปจจุบันของปจจัยทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง โดยม ี

วิธีการศึกษาคือ 

  2.1)  การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ ประกอบดวย 

    (1) ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เก่ียวของกับพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

    (2)  ทบทวนและรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน และขอมูลของหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของของราชการและภาคเอกชน ทั้งในสวนกลางและระดับพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด อําเภอ และตําบล 

คือ ตําบลบานดาน และตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ผลที่ไดจากการศึกษา ทําใหทราบ

ขอมูลพื้นฐานและลักษณะทั่วไปของสภาพแวดลอมในพื้นที่ศึกษา ซึ่งสามารถนํามาใชเปนขอมูลประกอบ 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการ 

  2.2) สํารวจภาคสนาม โดยผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาที่เกี่ยวของเขาไปสํารวจ ตรวจสอบ 

และสังเกตการณ การเก็บตัวอยาง/ตรวจวัด และการสัมภาษณโดยใชแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษา  

ตลอดจนดําเนินการปรึกษาหารือและติดตอขอขอมูลกับหนวยงานราชการหรือบุคคลที่เกี่ยวของในพื้นที่ศึกษา 

เพื่อใหไดขอมูลปฐมภูมิอยางครบถวน รวมทั้งเกิดความรูความเขาใจสภาพแวดลอมปจจุบัน ภายในพื้นที่ศึกษา

อยางชัดเจน หรือเดนชัดยิ่งขึ้น 

  2.3) การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการรวบรวมขอมูลตางๆ ทั้งขอมูลทุติยภูมิและขอมูล

ปฐมภูมิที่ไดจากการสํารวจภาคสนามมาจัดทําเปนฐานขอมูลประกอบการศึกษา เพื่อใหสามารถนําไปใชประโยชน

ในการวิเคราะหหรือแสดงผลเพื่อหาความสัมพันธเชื่อมโยงกับสาขาทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาอื่นๆ ได 

โดยฐานขอมูลดังกลาวตองครอบคลุมพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

 3) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลที่พิจารณาและ

วิเคราะหผลกระทบในการดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ขางตน มาทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อประเมิน 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยการเชื่อมโยงขอมูลแตละดานทั้งทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากร

สิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต กับลักษณะโครงการหรือ

กิจกรรมตางๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบในเชิงปริมาณใหมากที่สุดทั้งผลกระทบ 

ดานบวกและดานลบในรูปของ (+3) หมายถึงผลกระทบมาก (+2) หมายถึงผลกระทบปานกลาง (+1) หมายถึง



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-9 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

ผลกระทบนอย และ (0) หมายถึงไมมีผลกระทบ โดยลักษณะผลกระทบจะพิจารณาทั้งในระยะกอสรางและ

ระยะดําเนินการ 

 4) เสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนการนํา 

ผลการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 มาพิจารณาประกอบการจัดทําขอเสนอแนะมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ทางลบ และเพิ่มพูนผลประโยชนดานบวกใหมากขึ้น เพื่อใหโครงการนําไปใชเปนแนวทางดําเนินงานในชวง

กอสรางและดําเนินโครงการ โดยมาตรการดังกลาวจะตองสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง นอกจากนี้ จะจัดทํา

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเฉพาะหัวขอศึกษาที่จําเปน โดยระบุดัชนีคุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่ตองติดตามตรวจสอบ ตําแหนงสถานีเก็บตัวอยางและขอบเขตพื้นท่ี ความถี่ของการตรวจวัดหรือเก็บตัวอยาง 

วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห งบประมาณ และผูรับผิดชอบ  

 5) การจัดทําแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย แผนการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน และแผนปฏิบัติการดาน

ประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน โดยนําผลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 3 และ 4 ซึ่งในการ

จัดทําแผนฯ ดังกลาว จะตองพิจารณาถึงความสัมพันธของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาแตละดานที่มีความ

เกี่ยวของกัน 

 

1.7 องคประกอบของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบือ้งตน 
 

 รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย เนื้อหาทั้งหมด 7 บท สรุปไดดังนี ้

 บทท่ี 1  บทนํา เสนอความเปนมาของโครงการ วัตถุประสงคของการศึกษาโครงการ ขอบเขตการศึกษา 

ขั้นตอนการศึกษา และองคประกอบของรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 บทท่ี 2  รายละเอียดโครงการ เสนอขอมูลและลักษณะโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ขอมูลและลักษณะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ สภาพแวดลอมปจจุบันที่สําคัญบริเวณ

พื้นที่โครงการ และการดําเนินงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการดานสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่โครงการ 

 บทท่ี 3  สภาพแวดลอมปจจุบัน เสนอผลการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอม

และคุณคาทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 

 บทท่ี 4  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอเกณฑการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการประเมินผลกระทบของทรัพยากรสิ่งแวดลอม

และคุณคาทั้ง 4 ดาน คือ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 1-10 FN_C1/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 1 บทนํา 

 บทท่ี 5 มาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอมาตรการ

ปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รวมทั้งเสนอมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 บทท่ี 6 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม เสนอแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 

แผนปฏิบัติการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน แผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 บทท่ี 7  การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน เสนอวัตถุประสงคของการมีสวนรวม

และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน แนวทางการดําเนินงานตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินงาน และผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 



  

บทที่บทที่  22    

รายละเอียดโครงการรายละเอียดโครงการ    

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-1 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

บทท่ี 2 

รายละเอียดโครงการ 
 

 การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ เปนความรวมกันระหวาง 

กรมชลประทานและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ในการผลิตไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน 

อันเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ําซึ่งเปนพลังงานหมุนเวียนใหเกิดประโยชนสูงสุดดวยการระบายน้ํา

ผลิตกระแสไฟฟา กอนลงสูทายน้ําเพื่อใชประโยชนตามเดิมตอไป ซึ่งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

ไมเขาขายเปนโรงงานตามกฎกระทรวงฯ อีกทั้งที่ตั้งโครงการไมไดอยูในพื้นที่ปาอนุรักษ จึงไมตองจัดทํา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แตเนื่องจากปจจุบันปญหาการรองเรียนดานสิ่งแวดลอมของ

ประชาชนมีผลใหการพัฒนาโครงการตางๆ ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงานที่วางไว ดังนั้น กฟผ. จึงไดให

ดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (Initial Environmental Examination: IEE)  

 ในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับขอมูลของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ที่อยูระหวาง

การกอสราง ขอมูลการศึกษาความเหมาะสมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ และการ

ดําเนินงานที่ผานมาในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําทายเขื่อนชลประทาน ของ กฟผ. สภาพปจจุบัน

บริเวณที่จะเสนอใหเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก รวมทั้งการดําเนินงานของกรมชลประทาน 

ในการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงาน

ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อนําไปสูความเขาใจเบื้องตนตอสภาพแวดลอมปจจุบันและความเขาใจตอเปาหมาย 

ในการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ซึ่งจะเปน

ประโยชนตอการกําหนดแนวทางขั้นตอนการศึกษาและการจัดกิจกรรมตางๆ ใหสอดคลองกับสภาพพื้นที่และ

วัตถุประสงคของโครงการ โดยมรีายละเอียดดังนี้ 
 

2.1 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
 

2.1.1 ความเปนมาของโครงการ 
 

 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ปดกั้นแมน้ํานาน บริเวณอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ เปนสวนหนึ่ง 

ของโครงการพัฒนาลุมน้ํานาน โดยมีเขื่อนสิริกิติ์เปนแหลงน้ําตนทุน โครงการพัฒนาลุมน้ํานาน ประกอบดวย 

โครงการชลประทานอุตรดิตถ (เขื่อนทดน้ําผาจุก) โครงการชลประทานพิษณุโลกฝงขวา (เขื่อนนเรศวร)  

และโครงการชลประทานพิษณุโลกฝงซาย ในอดีตเนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนเพื่อการชลประทานไมพอเพียง 

กรมชลประทานจึงไดชะลอการกอสรางโครงการชลประทานอุตรดิตถ (เขื่อนทดน้ําผาจุก) และโครงการ

ชลประทานพิษณุโลกฝงซายออกไปกอน  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-2 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 ตอมาในป พ.ศ. 2551 เมื่อมีการกอสรางเขื่อนแควนอยบํารุงแดนแลวเสร็จ สงน้ําใหกับพื้นที่แมน้ํานาน

ตอนลางและโครงการเจาพระยาไดเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณน้ําจากเขื่อนสิริกิติ์สามารถสงน้ําใหกับพื้นที่ในเขต

จังหวัดอุตรดิตถไดมากข้ึน ดังนั้น กรมชลประทานจึงไดทบทวนการศึกษาโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกขึ้น 

จากผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ พบวาการแกไขปญหาทรัพยากรน้ําในลุมน้ํานานจะตอง

ทําใหลุมน้ํานานมีน้ําอยางเพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อประโยชนในดานการชลประทาน การอุปโภคบริโภค 

สนับสนุนการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ควบคูไปกับการบรรเทาอุทกภัยไดอยางตอเนื่อง  

ตอมาคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการชลประทานไดประชุมครั้งที่ 

1/2551 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติมอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณโดยกรมชลประทาน

ใหเรงเตรียมความพรอมโครงการชลประทานขนาดใหญ จํานวน 16 โครงการ โดยมีโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ รวมอยูดวย โดยปจจุบันโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกอยูระหวางดําเนินการกอสราง มีกําหนด

แลวเสร็จในป พ.ศ. 2562 
 

2.1.2 ที่ตั้งโครงการ 
  

 หัวงานโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ปดกั้นแมน้ํานานบริเวณหมูที่ 7 บานคลองนาพง 

ตําบลผาจุก และหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ประมาณพิกัดที่ 47  

QPV 347517 ระวาง 5044 II 
 

2.1.3 ลักษณะของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 
  

 การกอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ลักษณะโครงการแบงเปน 3 สวนหลัก คือ  

(1) เขื่อนทดน้ําและอาคารประกอบ (2) ระบบสงน้ําสายใหญฝงขวา และ (3) ระบบสงน้ําสายใหญฝงซาย  

ดังแสดงในรูปที่ 2.1-1 สามารถสรุปลักษณะโครงการไดดังนี ้

 1) การกอสรางเขื่อนทดน้ําและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น ดังแสดงในรูปที่ 2.1-2 

ประกอบดวย 

  1.1) เขื่อนทดน้ํา เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กความกวางสันเขื่อนทดน้ํา 108.50 เมตร  

ระดับสันฝาย ที่ระดับ +58.000 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ยกระดับน้ําในแมน้ํานานโดยการ

ติดตั้งประตูระบายบานเหล็กโคงที่มีขนาดความกวาง 12.50 เมตร ความสูง 11.50 เมตร จํานวน 7 ชองบาน 

ระดับสันบานโคงอยูที่ +69.50 ม.รทก. ระดับเก็บกักน้ําปกติ +68.50 ม.รทก. สามารถระบายน้ําไดสูงสุด 

3,344 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

  1.2) อาคารประกอบหัวงาน 

    (1) ประตูปากคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้ง 

บานควบคุมขนาดความกวาง 6.00 เมตร ความสูง 6.50 เมตร จํานวน 1 บาน สามารถสงน้ําไดสูงสุด 45.00 

ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-3 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 
ที่มา : งานศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ, 2548 

รูปที่ 2.1-1 พื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 
 

 

พ้ืนท่ีชลประทานรวม 481,400 ไร

ชลประทานฝงขวา 275,700 ไร

ชลประทานฝงซ าย 205,700 ไร



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-4 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 

    (2) ประตูปากคลองสงน้ําสายใหญฝงซาย เปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กติดตั้ง 

บานควบคุมขนาดความกวาง 6.00 เมตร ความสูง 6.00 เมตร จํานวน 1 บาน สามารถสงน้ําไดสูงสุด 40.00 

ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

    (3) บันไดปลาโจน ชนิด ICAHABOR แบบมีผนัง อยูใกลกับบริเวณประตูปากคลองสงน้ํา

สายใหญฝงซาย 

 2) การกอสรางระบบชลประทานฝงขวา เปนคลองสงน้ําสายใหญความยาวรวม 114 กิโลเมตร 

คลองสงน้ําสายซอยจํานวน 89 สาย ความยาวรวม 393 กิโลเมตร และคลองระบายน้ําจํานวน 71 สาย  

ความยาวรวม 508 กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบเพื่อสงน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 275,700 ไร  

แยกเปนพื้นที่ชลประทานเปดใหม จํานวน 168,400 ไร พื้นที่สูบน้ําดวยไฟฟาเดิม จํานวน 64,700 ไร  

และพ้ืนที่ชลประทานน้ําริด จํานวน 42,600 ไร 

 3) การกอสรางระบบชลประทานฝงซาย เปนคลองสงน้ําสายใหญความยาวรวม 75 กิโลเมตร 

คลองสงน้ําสายซอยจํานวน 92 สาย ความยาวรวม 377 กิโลเมตร และคลองระบายน้ําจํานวน 65 สาย

ความยาวรวม 315 กิโลเมตร พรอมอาคารประกอบเพื่อสงน้ําในเขตพื้นที่ชลประทานทั้งสิ้น 205,700 ไร แยกเปน

พื้นท่ีชลประทานเปดใหม จํานวน 135,600 ไร และพ้ืนที่สูบน้ําดวยไฟฟาเดิม จํานวน 70,100 ไร 

 
ที่มา : เว็บไซตสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที ่4 สํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ กรมชลประทาน, 2559 

 

รูปที่ 2.1-2 องคประกอบของเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-5 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 ภาพแสดงสภาพพื้นที่กอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก และองคประกอบของโครงการไดดังรูปที่ 

2.1-3 และรูปที ่2.1-4 

 

 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 2.1-3 ภาพรวมพื้นที่กอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

 

 
ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 2.1-4 สภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-6 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

2.1.4 ความกาวหนาการดําเนินการกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
 

 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการ

กอสราง ซึ่งจากรายงานความกาวหนางานกอสรางเขื่อนทดน้ําและอาคารประกอบพรอมสวนประกอบอื่น  

คาดวาจะสรางเขื่อนทดน้ําและอาคารประกอบแลวเสร็จในป 2560 สวนระบบชลประทานฝงซายและฝงขวา

จะแลวเสร็จในป 2562 ซึ่งความกาวหนาของการกอสรางโครงการในเดือนตุลาคม 2559 มีรายละเอียดผลงาน

สะสมของการดําเนินการกอสรางแยกตามรายละเอียดการจางดังนี้  

1) งานจางกอสรางเขื่อนทดน้ําพรอมอาคารประกอบ ผลงานสะสมอยูที่รอยละ 86 โดยกอสรางงาน

สะพานรถยนต 3 (ขามคลองชักน้ํา) และงานประตูระบายน้ําปากคลองฝงซาย แลวเสร็จ และอยูระหวาง

ดําเนินการกอสรางเขื่อนทดน้ําและที่ทําการ บานพัก และโรงเรือน 

2) งานจางกอสรางระบบสงน้ําสายใหญฝงขวาพรอมอาคารประกอบ ผลงานสะสมอยูท่ีรอยละ 0.85  

3) งานจางกอสรางระบบสงน้ําสายใหญฝงซายและอาคารประกอบ ผลงานสะสมอยูท่ีรอยละ 2.50  

4) งานจางสถานีสูบน้ําและอุปกรณประกอบพรอมระบบสงน้ํา ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ ผลงานสะสมอยูท่ีรอยละ 18.62 

5) งานจางสถานีสูบน้ําและอุปกรณประกอบพรอมระบบสงน้ํา ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ ผลงานสะสมอยูท่ีรอยละ 16.86 

 

2.1.5 การบริหารจัดการน้ํา 
  

 เขื่อนทดน้ําผาจุกมีแหลงน้ําตนทุนคือ เขื่อนสิริกิติ์  ซึ่ งมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยประมาณ 5,500  

ลานลูกบาศกเมตรตอป ความจุเก็บกักใชงาน 6,600 ลานลูกบาศกเมตร ซึ่งมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการพัฒนา

พื้นท่ีชลประทานอุตรดิตถ ซึ่งเปนพื้นที่รับประโยชนของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

 พื้นที่รับประโยชนของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ประกอบดวย พื้นที่ชลประทาน 3 กลุม ในแตละ

โครงการ ดังนี้ 

 1) โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําริดตอน 3 จากการปรับปรุงโครงการฯ น้ําริดและการปรับปรุง

คลองซอย เพื่อใหโครงการสามารถรับน้ําจากคลองสงน้ําและสงน้ําไดครอบคลุมพื้นท่ีทั้งหมด  

 2) โครงการสูบน้ําดวยไฟฟา จากพื้นที่โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาเดิม สวนหนึ่งจะพัฒนาเปนระบบ

ชลประทานดวยแรงโนมถวงที่รับน้ําจากโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 

 3) พื้นที่ชลประทานเปดใหม ซึ่งพัฒนามาจากพื้นท่ีเกษตรนอกเขตชลประทานเดิม 

 รวมมีความตองการน้ําเพื่อการชลประทาน ประมาณปละ 558.59 ลานลูกบาศกเมตร 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-7 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 นอกจากการใชน้ําเพื่อการชลประทานแลวนั้น ยังมีการใชน้ําดานการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม 

และการทองเที่ยวในป พ.ศ. 2556 รวม 15.01 ลานลูกบาศกเมตร ในพื้นท่ีโครงการชลประทานอุตรดิตถ ดังนี้ 
 

ประเภทการใชน้ํา 
ความตองการใชน้ํา (ลานลูกบาศกเมตรตอป) 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2566 

1) เพื่อการอุปโภคบริโภค 11.30 19.46 

2) เพื่อการอุตสาหกรรม 1.45 1.77 

3) เพื่อการทองเที่ยว 2.26 3.11 

4) เพื่อการรักษาสมดุลนิเวศวิทยาทายน้ํา เปนปริมาณน้ําที่ระบายจากทายเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อใชในการประปา

และการเดินเรือ กําหนดไว 30 ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี
ที่มา : รายงานการศึกษาความเหมาะสมและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน พ.ศ. 2548 

 

2.2 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
 

 จากการศึกษารายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ (มิถุนายน 2558) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้ 
 

2.2.1 ที่ตั้งและลักษณะของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนผาจุก 
 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ตั้งอยูทางฝงซายของเขื่อนทดน้ําผาจุก ดังแสดงในรูปที่ 2.2-1  

ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ บนแมน้ํานาน บริเวณหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ตําแหนงพิกัด GPS 1,951,816.57 เหนือ 634,673.97 ตะวันออก 

ดังแสดงในรูปที่ 2.2-2 โรงไฟฟาเปนอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีหลังคาคลุม ภายในโรงไฟฟาติดตั้ง 

เครื่องกังหันน้ํา จํานวน 2 ชุด กําลังผลิตติดตั้งเครื่องละ 7.0 เมกะวัตต รวม 14.0 เมกะวัตต สามารถผลิต

กระแสไฟฟาไดเฉลี่ย 91.26 ลานหนวยตอป  

 โรงไฟฟาพลังน้ํา โครงสรางของโรงไฟฟา และรูปตัดตามยาว และรูปตัดตามขวางแสดงในรูปที่ 2.2-3 

และรูปที่ 2.2-4 ตามลําดับ รูปดานขางโรงไฟฟาแสดงในรูปที่ 2.2-5 ประกอบดวย โครงสรางบนดินกับใตดิน  

ตัวโรงไฟฟาบนดินมีความกวาง 19.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร สูงจากระดับพื้นดิน 13.70 เมตร เมื่อรวม

โครงสรางที่อยูใตดินกวาง 21.50 เมตร ยาว 46.50 เมตร สูงจากฐานราก 42.70 เมตร จากการศึกษาพบวา 

ระดับน้ําหลากสูงสุดที่ทายโรงไฟฟา รอบการเกิดซ้ํา 1,000 ป อยูที่ระดับ +71.81 ม.รทก. จึงไดกําหนดระดับ

พื้นโรงไฟฟา (Erection Bay) ซึ่งใชเปนพื้นที่สําหรับถอดประกอบอุปกรณไฟฟาและเครื่องกลเทากับ  

+72.50 ม.รทก. ภายในโรงไฟฟาที่อยูบนดินมีเครนของโรงไฟฟา (Powerhouse Crane) สําหรับยกอุปกรณ

ไฟฟาเครื่องกลเพื่อการติดตั้งและซอมบํารุง เครนรับน้ําหนักสูงสุดไดประมาณ 50 ตัน 
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รูป
ที่ 

2.
2-

1 
ผัง

บร
ิเว

ณ
โร

งไ
ฟฟ

า 
โค

รง
กา

รโ
รง

ไฟ
ฟา

พล
ังน

้ําเ
ขื่อ

นผ
าจ

ุก 
จัง

หว
ัดอ

ุตร
ดิต

ถ 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-9 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-13 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 โรงไฟฟาทีร่ะดับต่ํากวา +72.50 ม.รทก. เปนโครงสรางใตดิน ประกอบดวย หองแบตเตอรี่ หองควบคุม

และหองอุปกรณตางๆ หองแบตเตอรี่เปนหองจายไฟเลี้ยงระบบกรณีที่ไฟหายไปจากระบบหองควบคุม 

เปนหองที่ติดตั้งอุปกรณควบคุมการทํางานของโรงไฟฟาทั้งหมด หองอุปกรณเปนหองที่ติดตั้งตัวควบคุม 

การทํางาน (Governor) และระบบหลอเย็น (Cooling System) 

 เครื่องกังหันน้ําแบบ Bulb ที่ติดตั้งภายในอาคารโรงไฟฟามีระดับอยูที่ +51.00 ม.รทก. เมื่อน้ําไหลผาน

เครื่องกังหันน้ําแลวจะระบายออกทางปลอยน้ําออก (Draft Tube) กอนออกสูอาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟา 

(Tailrace Structure) ดานทายของ Draft Tube จะมีประตูน้ําของทางปลอยน้ําออก (Draft Tube Stoplog) 

สําหรับใชปด Draft Tube เมื่อตองการซอมแซมเครื่องกังหันน้ําบริเวณลางสุดของอาคารโรงไฟฟา  

เปนคอนกรีตตัน (Mass Concrete) แบบฐานรากแผวางอยูที่ระดับ +43.50 ม.รทก.  

 คลองชักน้ําเขาโรงไฟฟา (Approach Channel) เปนสวนของคลองผันน้ําเดิมที่ตอจากคลองชักน้ํา

เขาคลองสงน้ําสายใหญฝงซายเดิมของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก รูปรางหนาตัดคลองเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

ดาดคอนกรีตถึงระดับ +61.00 ม.รทก. สูงขึ้นเปนหินเรียง พื้นคลองกวาง 30.00 เมตร มีความลาดชันดานขาง 1:2 

ระดับพื้นคลองเทากับ +59.00 ม.รทก. ความลึกคลองประมาณ 13.00 เมตร และความยาวคลองประมาณ 

140.00 เมตร ระดับน้ําปกติในคลองชักน้ําเทากับ +68.50 ม.รทก. ระดับน้ําต่ําสุดเทากับ +68.00 ม.รทก. 

ความเร็วสูงสุดของน้ําในคลอง 0.65 เมตรตอวินาที  

 อาคารรับน้ําเขาโรงไฟฟา (Intake Structure) เมื่อน้ําผานจากคลองชักน้ําจะไหลเขาอาคารรับน้ํา

เขาโรงไฟฟา (Intake Structure) มีลักษณะเปนกําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวางของอาคารรับน้ํา

เขาโรงไฟฟาจะลดขนาดจาก 30.00 เมตร เปน 18.50 เมตร และระดับพื้นอาคารเชื่อมตอ จะลดระดับจาก 

+59.00 ม.รทก. ไปยังระดับพื้นลางสุดของโรงไฟฟาที่ระดับ +47.00 ม.รทก. ดวยความลาดชัน 1:2.67  

น้ําที่ไหลผานอาคารเชื่อมตอจะไหลผานตะแกรงดักขยะเพื่อกันขยะหรือสิ่งแขวนลอยที่ปะปนมาในลําน้ํา  

ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายใหกับเครื่องกังหัน ความเร็วน้ําผานตะแกรงดักขยะตองไมเกิน 1 เมตรตอวินาที 

นอกจากนี้จะตองมีการ Grout เพื่อลดปริมาณน้ําที่ซึมผานและลดแรงดันน้ําใตโรงไฟฟา 

 อาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟา (Tailrace Structure) ดังแสดงในรูปที่ 2.2-6 เปนโครงสราง 

กําแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กมีรูปตัดเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวางเปลี่ยนแปลงจาก 16.00 เมตร  

เปน 27.50 เมตร มีความลาดเอียงที่พื้น 1:5.54 โดยเปลี่ยนแปลงจากระดับพื้นทางปลอยน้ําออก (Draft Tube) 

+48.00 ม.รทก. ลาดเอียงขึ้นไปหาระดับ +54.50 ม.รทก. ในขณะที่ความสูงของผนังกําแพงกันดินจะลดลง

จากระดับ +60.50 ม.รทก. ลดลงจนสิ้นสุดที่ระดับ +54.50 ม.รทก. นอกจากนี้ที่ระดับ +60.50 ม.รทก.  

ถึงระดับ +66.50 ม.รทก. ทําการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.20 เมตร ลาดดานขางสวนที่ไมได 

ดาดคอนกรีตปูดวยหินเรียงหนา 0.50 เมตร รองดวยแผนใยสังเคราะห 
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-15 FN_C2/1608 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา (Tailrace Channel) ดังแสดงในรูปที่ 2.2-7 เปนรูปสี่เหลี่ยม 

คางหมู ความกวางของพื้นคลองระบายน้ํา 27.50 เมตร ดาดดวยคอนกรีตเสริมเหล็กความหนา 0.20 ม.รทก. 

ความลาดชันดานขาง 1:2 โดยทําการดาดคอนกรีตจากระดับพื้นคลองระบายน้ําคือ ระดับ +54.50 ม.รทก. 

ขึ้นไปจนถึงระดับ +66.50 ม.รทก. ความลาดชันทองคลองเทากับ 1:20,000 ลาดดานขางคลองระบายน้ํา 

ที่ไมไดดาดคอนกรีต ทําการปูดวยหินเรียงหนา 0.50 เมตร รองดวยแผนใยสังเคราะหเชนเดียวกับสวนแรก 

คลองระบายน้ํามีชานพัก (Berm) กวาง 4.00 เมตร แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ +60.50 ม.รทก. และระดับ 

+66.50 ม.รทก. จากการวิเคราะหผลทางชลศาสตร ความเร็วของน้ําในคลองระบายน้ําทายโรงไฟฟามีความเร็ว

ประมาณ 1.20 เมตรตอวินาที ความยาวของคลองระบายทายน้ําประมาณ 415.00 เมตร  

 ทํานบดินชั่วคราว (Coffer Dam) โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกนี้ ตั้งอยูบนคลองผันน้ําเดิมระหวาง

การกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก ในระหวางการกอสรางโรงไฟฟาจึงจําเปนตองสรางทํานบดินชั่วคราวเพื่อปดกั้น

คลองระบายน้ํา บริเวณกอนจุดบรรจบของคลองผันน้ําเดิมกับลําน้ําธรรมชาติ ทํานบดินชั่วคราวนี้เปนทํานบ

แบบดินถมบดอัดแนน (Homogeneous Earthfill Dam) ดานที่สัมผัสน้ําดาดดวยหินเรียงหนา 0.50 เมตร  

ระดับสันทํานบอยูที่ +72.00 ม.รทก. ระดับทองคลองอยูที่ระดับ +59.00 ม.รทก. ความกวางของสันทํานบ 

8.00 เมตร ความยาวของสันทํานบประมาณ 100.00 เมตร 

 ถนนโครงการ ถนนโครงการจะใชเชื่อมตอระหวางพื้นที่ของโรงไฟฟากับถนนภายในโครงการ 

เขื่อนทดน้ําผาจุก ผิวจราจรเปน Asphaltic Concrete กวาง 6.00 เมตร ความกวางของไหลทาง 1.00 เมตร  

ความยาวของถนนโดยประมาณ 60.00 เมตร 

 อุปกรณไฟฟาและอุปกรณเครื่องกล (Electrical and Mechanical Equipment) ประกอบดวย 

เครื่องกังหันน้ํา (Turbine) เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) ชุดควบคุมเครื่องกังหันน้ํา (Governor) เครื่องยก  

(Powerhouse Crane) หมอแปลงไฟฟา (Main Transformer) ระบบควบคุม (Control System) และอุปกรณ

ชวยในการเดินเครื่อง (Auxiliary Equipment)  

 เครื่องกังหันน้ํา (Turbine) เปนแบบ Bulb Turbine เหมาะสําหรับความสูงหัวน้ําที่กําหนด 6.50 เมตร 

และอัตราการไหลที่กําหนดตอเครื่อง 126.36 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีตอเครื่อง ขนาดกําลังผลิตสูงสุด 7.37  

เมกะวัตต ที่ความสูงหัวน้ําที่กําหนด และอัตราการไหลที่กําหนดดังกลาว มีความเร็วรอบ 125 รอบตอนาท ี

โดยทําการติดตั้งอุปกรณจํานวน 2 เครื่อง 

 เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เครื่องกําเนิดไฟฟาเลือกโดยพิจารณาการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุด

ในการผลิตกระแสไฟฟาเปนแบบ Horizontal Shaft Three-Phase AC. Synchronous Generator ตอ 

Turbine กําลังผลิต 8.24 เมกะโวลต-แอมแปร จํานวน 2 เครื่อง คา Power Factor 0.85 แรงดัน 6.6 กิโลโวลต 

ความเร็วรอบ 125 รอบตอนาท ี

 ชุดควบคุมเครื่องกังหันน้ํา (Governor) ชุดควบคุมเครื่องกังหันน้ําแบบ Digital Governor จํานวน 

2 ชุด 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 เครื่องยก (Powerhouse Crane) เครื่องยกที่ใชแบบ  Double Girder Type ยกและขับเคลื่อนดวย

มอเตอรไฟฟา มกีําลังการยกขนาด 50 ตัน จํานวน 1 ชุด  

 หมอแปลงไฟฟา (Main Transformer) หมอแปลงไฟฟา 3-Phase, Outdoor Type แบบ  

Oil-immersed Air Natural (ONAN) หมอแปลงไฟฟาเปนสวนเชื่อมระหวางเครื่องกําเนิดไฟฟากับลานไกไฟฟา 

(Outdoor switchyard) มีขนาด 8.24 เมกะโวลต-แอมแปร จํานวน 2 ชุด แรงดัน 6.6/115 กิโลโวลต 

 ระบบควบคุม (Control System) ทําหนาที่ควบคุมอุปกรณในการเดินเครื่องและสงกระแสไฟฟา 

 อุปกรณชวยในการเดินเครื่อง (Auxiliary Equipment) อุปกรณชวยในการเดินเครื่อง ประกอบดวย 

Lubricating Oil System, Governor Oil Supply System, Control Room, Drainage System และ 

Water Supply System 

 

 ระบบสงไฟฟา ประกอบดวย ลานไกไฟฟา และสายสงไฟฟา 

 1) ลานไกไฟฟา (Switchyard) โดยมีสายสงไฟฟาใตดินความยาวประมาณ 300 เมตร เชื่อมตอไป

ยังหมอแปลงไฟฟาในลานไกไฟฟา ซึ่งตั้งอยูดานเหนือน้ําในพื้นที่กรมชลประทาน โดยมีพื้นที่ประมาณ 8,000 

ตารางเมตร 

  เครื่องกําเนิดไฟฟาแตละเครื่อง จะตอผานเซอรกิตเบรกเกอรของเครื่องกําเนิดไฟฟาไปยัง Bus Bar 

6.6 กิโลโวลต โดยใชหมอแปลงไฟฟาขนาด 8.25 เมกะโวลต-แอมแปร แปลงแรงดันไฟฟาจาก 6.6 กิโลโวลต

เปน 115 กิโลโวลต สําหรับทางดานแรงสูง 115 กิโลโวลต ของหมอแปลงไฟฟาจะมีเซอรกิตเบรกเกอรที่จุด

เชื่อมตอ และสวิทชตัดตอน สําหรับตัดตอนระบบไฟฟาโดยเซอรกิตเบรกเกอรที่จุดเชื่อมตอ จะปดโดยใชรีเลย

ซิงโครไนซตรวจสอบการปดวงจร และเปดวงจรโดยรีเลยปองกัน (Protective Relays)  

 2) สายสงไฟฟา (Transmission Line) 

  -  กอสรางลานไกไฟฟา 115 กิโลโวลต โรงไฟฟาเขื่อนผาจุก (ชนิด Main and Transfer) สําหรับ

สายสง 115 กิโลโวลต ไปอุตรดิตถ Junction จํานวน 2 วงจร และสําหรับสาย Under Ground Cable เชื่อมตอไป

ยังดานแรงสูงของหมอแปลงเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator Transformer) จํานวน 2 วงจร 

  -  กอสรางสาย Under Ground Cable เชื่อมตอไปยังดานแรงสูงของหมอแปลงเครื่องกําเนิดไฟฟา 

(Generator Transformer) จํานวน 2 วงจร ความยาวประมาณ 300 เมตร 

 

2.2.2 การประมาณราคา 
 

 การประมาณราคาของโครงการ ใชราคาฐานป พ.ศ. 2558 ซึ่งประมาณราคาจากขอมูลราคาของโครงการ

ซึ่งดําเนินการลาสุดของ กฟผ. และขอมูลราคาจากผูผลิตตางๆ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 2.2.2.1 ขอกําหนดการประมาณราคา 

 

  1)  งานแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Mitigation) รวมถึงงานมวลชนสัมพันธ 

และอ่ืนๆ 

 2)   งานโยธา (Civil work) ประกอบดวย เขื่อนดินปดกั้นลําน้ํา คลองชักน้ําเขาโรงไฟฟา อาคารโรงไฟฟา 

คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา 

 3) งานอุปกรณเครื่องกล (Mechanical Equipment) ประกอบดวย เครื่องกังหันน้ํา governor ประตูน้ํา 

และอุปกรณอ่ืนๆ คิดราคาแบบเหมารวม (Lump Sum)  

 4) งานอุปกรณไฟฟา (Electrical  Equipment) ประกอบดวย เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) 

หมอแปลงไฟฟา (Transformer) ระบบควบคุม และอุปกรณอ่ืนๆ คิดราคาแบบเหมารวม (Lump Sum) 

   5)  เครน (Powerhouse Crane) คิดราคาจากขอมูลโครงการที่ดําเนินการมาแลว 

  6)  คาติดตั้งอุปกรณ (Installation) คิดราคาจาก 10% ของงานอุปกรณไฟฟาและเครื่องกล 

 7)   คาขนสงอุปกรณ (Transportation) คิดราคาจาก 7% ของงานอุปกรณไฟฟาและเครื่องกล 

 8)   คาทดสอบและตรวจรับอุปกรณ (Testing and Commissioning) คิดราคา 25 ลานบาท ตามขอมูล

โครงการที่ดําเนินการมาแลว 

 9)  ระบบสายสงไฟฟา (Transmission system) คิดราคาจาก งานกอสรางลานไกไฟฟา 115 กิโลโวลต 

งานกอสรางสาย Under Ground Cable 2 วงจร งานกอสรางสายสง 115 กิโลโวลต เขื่อนผาจุก-อุตรดิตถ 

Junction วงจรคู และงานตัดสายสง 115 กิโลโวลต เขื่อนสิริกิติ์-อุตรดิตถ วงจรคู ขนาดสาย 477 MCM ACSR 

จํานวน 1 วงจร บริเวณอุตรดิตถ Junction  

 10) คาดําเนินการทางวิศวกรรม (Engineering Service) คิดราคา 3% ของราคาโครงการ ขอ 1 ถึง 9  

 11) คาบริหารโครงการ (Project Administration) คิดราคา 5% ของราคาโครงการ ขอ 1 ถึง 9  

 12) คาเผื่อขาดเผื่อเหลือ (Physical Contingency) คิดราคา 5% ของราคา ขอ 1 ถึง 11 

 

 สรุปราคาโครงการ ของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สําหรับแผนพัฒนาโครงการ กําลังผลิตติดตั้ง  

2 x 7 เมกะวัตต ดังแสดงในตารางที่ 2.2-1 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

ตารางที่ 2.2-1 การประมาณราคาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 
Item Description Cost (Baht) 

1 Environment Impact Mitigation Plan   

1.1 Public Relation  10,000,000 

 Subtotal 1  10,000,000 

2 Civil Work   

2.1 General  25,475,350 

2.2 Approach Channel  31,127,799 

2.3 Powerhouse  195,909,717 

2.4 Tailrace Structure  17,313,209 

2.5 Tailrace Channel  125,800,243 

2.6 Service Road  2,331,309 

2.7 Storm Water Drainage System  2,645,025 

2.8 Guard House  533,205 

2.9 Gate, Fence and Flag Pole  1,540,370 

2.10 Landscaping  4,087,905 

2.11 Generator Transformer  1,370,700 

2.12 Plumbing and Waste Water Treatment System  3,910,170 

 Subtotal 2  412,045,002 

3 Hydraulic Equipment   

3.1 Intake Gate  7,430,000 

3.2 Draft Tube Gate  5,050,000 

3.3 Trash Rack and Cleaner  28,670,000 

 Subtotal 3  41,150,000 

4 Electrical and Mechanical Equipment   

4.1 Mechanical Equipment  246,560,000 

4.2 Electrical Equipment  306,000,000 

4.3 Power Crane  28,600,000 

4.4 Transportation 7% 40,681,200 

4.5 Installation 10% 58,116,000 

4.6 Testing and Commissioning  25,000,000 

 Subtotal 4  704,957,200 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

ตารางที่ 2.2-1 การประมาณราคาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก (ตอ) 
Item Description Cost (Baht) 

5 Transmission Line   

5.1 Transmission Line (PEA)  75,000,000 

5.2 Underground Cable  52,000,000 

5.3 Switchyard (AIS)  84,500,000 

 Subtotal 5  211,500,000 

 Subtotal 1-5  1,379,652,202 

6 Engineering Service 3% 41,389,566 

7 Administration 5% 68,982,610 

 Subtotal 1-7  1,490,024,378 

8 Contingency 5% 74,501,219 

 Total  1,564,525,597 

 

2.2.3 การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 
 

 การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรเปนการวิเคราะหตนทุนของโครงการและผลประโยชนที่คาดวา

จะไดรับเมื่อโครงการแลวเสร็จ โดยใชราคาขายไฟฟา (Tariff) จากการวิเคราะหทางการเงินเปนผลประโยชน

โครงการ รวมทั้งหาตนทุนการผลิตพลังงานไฟฟาตอหนึ่งหนวย ซึ่งเทคนิคที่ใชในการวิเคราะหคือ วิธีหาคา

ปจจุบันของกระแสเงินสด (Discount Cash Flow Technique) โดยมีตัวชี้วัดคือ อัตราสวนผลประโยชน 

ตอเงินลงทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C) อัตราผลตอบแทน (Internal Rate of Return : IRR) และมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) แตหากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเปนลบ ตัวชี้วัดที่จะนํามาใชแทนคือ 

คาตนทุนการผลิต (Production Cost) 

 

 2.2.3.1 ขอกําหนดการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

  

 1) อายุโครงการทางเศรษฐศาสตร 30 ป 

 2)   พลังงานไฟฟาที่นํามาใชในการวิเคราะห ไดมาจากพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเฉลี่ยของกําลังผลิต

ติดตั้ง 2 x 7.0 เมกะวัตต หักดวยพลังงานไฟฟาที่ใชในโรงไฟฟา รอยละ 1.5 และพลังงานไฟฟาสนับสนุนกิจกรรม

ของกรมชลประทาน 0.25 ลานหนวยตอป คงเหลือพลังงานไฟฟาสุทธิที่สามารถขายได ดังนี้ 

  -   พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดเฉลี่ย   91.26   ลานหนวยตอป 

  -   พลังงานไฟฟาสุทธิ   89.64   ลานหนวยตอป 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 3)  คาดําเนินงาน และบํารุงรักษา  

  -   งานโยธา       1.0% ของราคางานโยธา 

  -   งานอุปกรณไฮดรอลิก   1.0%    ของราคางานอุปกรณไฮดรอลิก  

  -   งานอุปกรณไฟฟาและเครื่องกล   2.5%   ของราคางานอุปกรณไฟฟาและเครื่องกล 

  -   งานระบบสงไฟฟา     1.0%    ของราคางานระบบสงไฟฟา 

 4)   คากองทุนพัฒนาไฟฟา (กรณกีําลังผลิตติดตั้ง ตั้งแต 1 เมกะวัตตขึ้นไป) 

  -   ชวงกอสรางปละ   50,000 บาทตอเมกะวัตต 

  -   ชวงผลิตและจําหนายไฟฟาปละ 0.02   บาทตอหนวย  

 5)   คาธรรมเนียมการใชที่ดินของกรมธนารักษ   1.20   ลานบาทตอป  

 6)  อัตราคาน้ําของกรมชลประทาน 

  กรณีเข่ือนทดน้ํา 0.0064 บาทตอลูกบาศกเมตร หรือประมาณ 0.33 บาทตอหนวย 

 7)  ผลประโยชนเปรียบเทียบกับราคาขายไฟฟา (Tariff) จากการวิเคราะหดานการเงิน  

  -   ปที ่1-30    2.99   บาทตอหนวย 

 8)   ระยะเวลากอสรางโครงการ (รวมการออกแบบและขออนุญาต)  36  เดือน  

 9)  อัตราสวนลด (Discount Rate)      10 % 

 

 2.2.3.2 การวิเคราะหทางเลือก (Scenario) 

 

 1)   ผลประโยชนเปรียบเทียบกับราคาขายไฟฟา (Tariff) จากการวิเคราะหดานการเงิน  

  -   ปที ่1-30     2.99   บาทตอหนวย 

 2)   อัตราสวนลด (Discount Rate) ที่ศึกษา 8%, 9%, 10%, 11% และ 12% 

 

 2.2.3.3 ผลการวิเคราะห 

 

อัตราสวนลด (%) B/C B - C (ลานบาท) IRR (%) 

8 1.27 474.34 11.28 

9 1.18 296.32 11.28 

10 1.10 150.22 11.28 

11 1.02 29.85 11.28 

12 0.95 -69.66 11.28 
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 2.2.3.4 สรุปผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร 

 

 เมื่อคิดอัตราสวนลด 10% สรุปผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรไดดังนี้ 

 -  ราคาโครงการดานเศรษฐศาสตร 1,564.53 ลานบาท 

 -  มูลคาปจจุบันสุทธิ (B-C)   150.22   ลานบาท 

  -  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) 1.10     

  -  อัตราผลตอบแทนดานเศรษฐศาสตร (IRR)   11.28   %  

  -  ตนทุนการผลิต     2.73   บาทตอหนวย 

 

2.2.4 การวิเคราะหดานการเงิน 
 

 2.2.4.1 ขอกําหนดการวิเคราะหดานการเงิน 

 

 1) อัตราหนี้ตอทุน 3:1  

 2) แหลงเงินทุนจากธนาคารพาณิชยและรายได/กองทุน กฟผ.  

 3) อัตราดอกเบีย้ระหวางกอสราง (Interest During Construction) ใชอัตรา 5.75%  

 4) ระยะเวลาการกู 12 ป 

 5) คาเสื่อมราคาคิดจากราคาโครงการ/อายุเชิงเศรษฐศาสตร 

 6) คาภาษีนําเขา (Import Duties and Taxes) คิดราคา 1% ของราคางานอุปกรณนําเขาจาก

ตางประเทศ (อุปกรณไฮดรอลิก ไฟฟาและเครื่องกล และระบบสงไฟฟา)  

 7) Escalation (ป 2558-63) คิดจากอัตราเงินเฟอในประเทศ 1.6-2.0% ตางประเทศ 0.5%  

(ขอมูล MUV ใน PDP 2015)  

 8) Commitment Fee คิดราคา 0.25% ของวงเงินกูคงเหลือระหวางกอสราง 

 9) Front End Fee คิดราคา 1.5% ของวงเงินกู 

 10) คาธรรมเนียมการกูเงิน คิดจากคาดอกเบี้ยเงินกูระหวางกอสราง + Commitment Fee +  

Front End Fee  

 11) คาประกัน คิดราคา 0.75% ของราคาโครงการรวมเงินเฟอ 

  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-23 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

 เกณฑในการวิเคราะหดานการเงินแสดงในตารางดังนี้ 

 

รายการ จํานวน หนวย 

กําลังผลติตดิตั้ง 2 x 7 เมกะวัตต 

อายุเชิงเศรษฐศาสตร 30 ป 

ราคาโครงการ 1,881.33 ลานบาท 

หนี้สิน/ทุน (Debt/Equity) 3 : 1  

เงินกู (Debt amount) 1,297.62 ลานบาท 

ระยะเวลาเงินกู (Term of Loan) 12 ป 

เงินจายหนี้ (Loan Repayment) 108.14 ลานบาท/ป 

ระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace period) 0 ป 

อัตราดอกเบีย้เงินกู 5.75 % 

WACC 7.74 % 

คาธรรมเนียมการใชน้ํากรมชลประทาน (RID Benefit) 30.12 ลานบาท/ป 

  

 2.2.4.2 ผลการวิเคราะหดานการเงิน 

 

 ราคาโครงการและรายละเอียดการวิเคราะหดานการเงินของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก กําลังผลิต

ติดตั้ง 2 x 7.00 เมกะวัตต ดังแสดงในตารางที่ 2.2-2 

 

 2.2.4.3 สรุปผลการวิเคราะหดานการเงิน 

 

 - ราคาโครงการดานการเงิน 1,881.33 ลานบาท 

  -  ราคาขายไฟฟา   2.99   บาทตอหนวย 

  -  อัตราผลตอบแทนในสวนของทุน (Return on Equity)   10.57   %  

  -  อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Project FIRR)   8.22   %  

   -  ผลประโยชนสุทธ ิ(Net Present Value : NPV or B-C)   237.26   ลานบาท 

 -  อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio : B/C)   1.13   

   -  ตนทุนการผลิต      2.66   บาทตอหนวย 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-24 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

ตารางที่ 2.2-2 ผลการวิเคราะหดานการเงิน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

   กําลังผลิตติดตั้ง  2 x 7.00 เมกะวัตต 

 
 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-25 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

2.2.5 สรุปลักษณะสําคัญของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 
 

 ลักษณะสําคัญของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สรุปไดดังนี ้

 1) ที่ตั้ง      ตั้งอยูทางฝงซายของเขื่อนทดน้ําผาจุก 

หมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน  

        อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

 2) คลองชักน้ําเขาโรงไฟฟา  

  -   ชนิด       ดาดดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

  -   ความกวางทองคลอง       30.00   เมตร 

  -   ความลึกคลอง   13.00   เมตร 

  -   ความยาวคลอง  140.00   เมตร 

  -   ระดับทองคลอง  +59.00   เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 3) อาคารโรงไฟฟา (Powerhouse)    

  -   ชนิด      อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วางบนพื้นดิน 

  -   ขนาด (กวาง x ยาว x สูง)       21.50 x 46.50 x 42.70 เมตร 

 4) คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา    

  -   ชนิด       ดาดดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก  

  -   ความลึกคลอง   12.00   เมตร 

  -   ความยาวคลอง  415.00   เมตร 

  -   ระดับทองคลอง   +54.50   เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง 

 5) อุปกรณไฟฟา-เครื่องกล    

  -   กําลังผลิตติดตั้ง (Installed Capacity)   14.00   เมกะวัตต 

  -   กําลังผลิตติดตั้งตอเครื่อง    7.00   เมกะวัตต 

  -   จํานวน     2   เครื่อง 

  -   เครื่องกังหันน้ํา (Turbine)  

   ชนิด       Bulb Turbine  

   กําลังผลิตทีก่ําหนด (Turbine Rated Capacity)   7.37   เมกะวัตต 

   ความสูงหัวน้ําที่กําหนด (Rated Head)  6.50   เมตร 

   อัตราการไหลที่กําหนดตอเครื่อง (Rated Discharge)  126.36   ลูกบาศกเมตรตอวินาท ี

   ความเร็วรอบ (Revolving Speed)   125   รอบตอนาที 

  -   เครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator)  

   ชนิด      Horizontal Shaft 3-Phase A.C.,  

        Synchronous  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-26 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

   กําลังผลิตที่กําหนด (Rated Capacity)   8.24   เมกะโวลต-แอมแปร 

   แรงดันไฟฟา   6.6   กิโลโวลต  

   ความถี่     50   รอบตอวินาท ี

     Power Factor  0.85  

  -   หมอแปลงไฟฟา (Transformer)  

   ชนิด       Oil-immersed Outdoor 3-phase  

        Air Natural (ONAN)  

   พิกัดกําลัง (Capacity)  8.24   เมกะโวลต-แอมแปร 

   แรงดันไฟฟา   6.6/115   กิโลโวลต 

 6) ระบบสายสงไฟฟา    

  -   แนวสายสง (Route)    โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเชื่อมตอ

กับระบบไฟฟาของ กฟผ. โดยการ

ตัดสายสง 115 กิโลโวลต เขื่อนสิริกิติ-์

อุตรดิตถ วงจรคู ขนาดสาย 477 

MCM ACSR จํานวน 1 วงจร บริเวณ

อุตรดิตถ Junction และกอสราง

สายสง 115 กิโลโวลต เขื่อนผาจุก-

อุตรดิตถ Junction วงจรคู ขนาดสาย 

795 MCM ACSR ตอเฟส ระยะทาง

ประมาณ 7 กิโลเมตร (ใชแนวเขต

ระบบโครงขายไฟฟาใหม) โรงไฟฟา

พลังน้ํ า เขื่อนผาจุก เชื่อมตอกับ 

แนวตัดสายสงอุตรดิตถ-สิริกิติ ์

  -   แรงดัน      115   กิโลโวลต (kV) 

  -   ระยะทาง   7     กิโลเมตร 

  -   จํานวนวงจร   2     วงจร 

  -   ความถี่      50   รอบตอวินาท ี

  -   ขนาดสายสง (Conductor Size)   400   ตารางมิลลิเมตร 

 7) พลังงานไฟฟาผลิตไดตอป   91.26   ลานหนวย 

  พลังงานไฟฟาขายตอป  89.64   ลานหนวย 

 8)   ระยะเวลากอสราง (รวมการออกแบบและขออนุญาต)   36   เดือน 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-27 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 

2.2.6  แผนการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ มีแผนการดําเนินการกอสรางอาคารโรงฟาพลังน้ํา

และองคประกอบโครงการ ทั้งสิ้น 36 เดือน ประกอบดวย ขั้นตอนการจัดเตรียมแบบและเอกสารประกวดราคา 

งานโยธา ประกอบดวย การเตรียมพื้นที่ งานขุดดิน การกอสรางโรงไฟฟาและอาคารประกอบ การกอสราง

คลองชักน้ําเขาโรงไฟฟาและคลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา ควบคูไปกับการดําเนินการดานสถาปตยกรรม 

ของอาคาร และการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่โครงการ งานติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟา/เครื่องกล  

และทดสอบระบบ โดยจะดําเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ําแบบ Bulb Turbine จํานวน 2 ชุด เครื่องกําเนิดไฟฟา 

ชุดควบคุมเครื่องกังหันน้ํา เครื่องยก หมอแปลงไฟฟา ระบบควบคุม และอุปกรณชวยในการเดินเครื่อง  

แสดงรายละเอียดแผนการกอสรางโครงการโรงฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกแตละขั้นตอนไดดังตารางที่ 2.2.6-1 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 2-28 FN_C2/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 2 รายละเอียดโครงการ 
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บทที่บทที่  33    

สภาพแวดลอมปจจุบันสภาพแวดลอมปจจุบัน  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-1 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

บทท่ี 3 

สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ตั้งอยูในบริเวณพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ โดยพื้นที่ที่จะใชในการกอสรางองคประกอบโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกทั้งหมด 

เปนพื้นที่รับผิดชอบของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันไดมีการปรับพื้นที่ เพื่อใชในการกอสรางทั้งหมด  

โดยสวนใหญเปนพื้นที่โลง ทั้งนี้โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ไดมีการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โดยกรมชลประทานแลวเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2552 มีการศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

ครอบคลุมพ้ืนที่กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ทั้งหมดและมีการจัดทํารายงาน

ติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวาง 

การกอสรางตั้งแตเริ่มดําเนินการจนถึงปจจุบัน โดยโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ อยูระหวาง 

การกอสราง มีกําหนดการแลวเสร็จในป พ.ศ. 2562  

 โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

(Initial Environmental Examination: IEE) เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหการพัฒนาโครงการมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด โดยในการศึกษาจะรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคา

รวม 4 ดาน ไดแก ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใช

ประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต จากนั้นจึงนําขอมูลสภาพปจจุบันมาวิเคราะหรวมกับลักษณะ

กิจกรรมของโครงการ เพื่อคาดการณและประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาทั้ง 4 ปจจัย ครอบคลุมทั้งระยะกอสรางและระยะดําเนินการโครงการ  

แลวจึงกําหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งจัดทํา

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการใหเหมาะสม 

สอดคลองกับสภาพสิ่งแวดลอมและชุมชน สําหรับแนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

ของโครงการ มรีายละเอียดดังนี้  

 

3.1 แนวทางการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบัน 
 

 แนวทางและวิธีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัด

อุตรดิตถ ประกอบดวย การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาโครงการ อาทิ  

กรมชลประทาน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กรมควบคุมมลพิษ กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ  

สัตวปา และพันธุพืช ฯลฯ รวมทั้งผลการศึกษาของโครงการอื่นที่เกี่ยวของกับพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟา 

พลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ประกอบดวย 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-2 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 1) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

(มกราคม 2552) 

  2) รายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (มิถุนายน 2558) 

 3) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน (ตั้งแตปงบประมาณ 2556 ถึง

ปงบประมาณ 2559)  

 

 นอกจากนี้ ทําการสังเกตการณ สํารวจ และเก็บตัวอยางในภาคสนาม เพื่อใหมีขอมูลสภาพแวดลอม 

ที่ถูกตองเปนปจจุบัน สอดคลองกับสภาพความเปนจริง จึงไดกําหนดใหมีปจจัยสิ่งแวดลอมที่ทําการสํารวจเก็บ

ตัวอยางในภาคสนาม 7 ปจจัย ประกอบดวย 

- คุณภาพอากาศ   - ทรัพยากรสัตวปา  

- เสียงและความสั่นสะเทือน - นิเวศวิทยาทางน้ํา 

- คุณภาพน้ําผิวดิน   - สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

- ทรัพยากรปาไม 

  ทั้งนี ้สามารถสรุปประเด็นและวิธีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันดังแสดงในตารางที ่3.1-1 

 

3.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ  
 

 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ มีจํานวน 9 ปจจัย ไดแก 

สภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน  

คุณภาพน้ําผิวดิน อุทกธรณีวิทยา น้ําใตดิน ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน ธรณีสัณฐาน 

ธรณีวิทยาและแผนดินไหว มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.2.1 สภาพภูมิประเทศ  
  

 1)  วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1)  เพื่อทราบลักษณะของสภาพภูมิประเทศ ไดแก ลักษณะภูมิประเทศ ระดับความสูงต่ํา  

และลักษณะเฉพาะของพื้นท่ีในปจจุบันของพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

(2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการของโครงการตอสภาพภูมิประเทศ 

(3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการตอสภาพภูมิประเทศ 



ตารางที่ 3.1-1 สรุปประเด็นและวิธีการศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันของการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ

1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ

1.1 สภาพภูมิประเทศ - ระดับความสูง-ต่ํา - ศึกษาแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000  แผนที่ภาพถายทางอากาศ และขอมูล DEM -

- ความลาดชัน - ศึกษาแผนที่สํารวจภูมิประเทศ มาตราสวน 1:2,000 บริเวณพื้นที่โครงการ

- ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เชน พื้นที่สูงชัน หรือที่ราบลุมน้ําทวมขัง - ตรวจสอบสภาพสภาพภูมิประเทศและพื้นที่ที่มีความออนไหวดานทัศนียภาพและการมองเห็น

1.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ - สภาพภูมิอากาศ เชน อุณหภูมิ อัตราการระเหยน้ํา ความช้ืนสัมพัทธ ทิศทางและความเร็ว ปริมาณน้ําฝน - รวบรวมขอมูลภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาในรอบ 30 ป จากสถานีตรวจอากาศจังหวัดอุตรดิตถ ของกรมอุตุนิยมวิทยา P

- ปริมาณฝุนละออง (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) - รวบรวมขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณพื้นที่โครงการจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 พิษณุโลก  

และกรมควบคุมมลพิษ

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 1 คร้ัง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง จํานวน 2 สถานี คือ โรงเรียนวัดผาจักร และวัดคุงยาง ดัชนีตรวจวัด ไดแก ฝุนละอองรวม (TSP) 

และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

1.3 เสียงและความสั่นสะเทือน - ระดับเสียง - รวบรวมขอมูลการตรวจวัดระดับเสียงและความส่ันสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ จากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานสิ่งแวดลอม P

- ความสั่นสะเทือน ภาคที่ 3 พิษณุโลก และกรมควบคุมมลพิษ

- แหลงกําเนิดประเภทตางๆ - ตรวจวัดระดับเสียง 1 คร้ัง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง บริเวณสถานีเดียวกับคุณภาพอากาศ ดัชนีที่ตรวจวัด ไดแก Leq 24 hr, L90, Ldn, Lmax

- ตรวจวัดความสั่นสะเทือน 1 คร้ัง เปนเวลา 1 วัน บริเวณสถานีเดียวกับคุณภาพอากาศ ดัชนีตรวจวัด ไดแก ความเร็วอนุภาคสูงสุดและความถี่ 

1.4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน - ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ํานอง ระดับน้ํา สมดุลของน้ําในแตละฤดูกาล - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ไดแก ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําหลาก การใชน้ําดานทายน้ํา การจัดการน้ําโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ -

- การระบายน้ําในพื้นที่โดยรอบของโครงการ จากรายงานการศึกษาของ กฟผ. และกรมชลประทาน

- การใชประโยชนน้ําในแหลงน้ําบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่โดยรอบ

1.5 คุณภาพน้ําผิวดิน - คุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ํานานบริเวณพื้นที่โครงการ - รวบรวมคุณภาพน้ําในแมน้ํานานบริเวณพื้นที่โครงการจากสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 พิษณุโลก P

- แหลงกําเนิดและกิจกรรมที่มีผลตอการปนเปอนคุณภาพน้ําผิวดิน และกรมควบคุมมลพิษ

- รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ํานานบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในบริเวณคลองชักน้ําเขาพื้นที่โครงการ 1 คร้ัง จํานวน 3 สถานี โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําที่วิเคราะห 28 ดัชนี (ดังตารางที่ 3.2.5-1)

- เก็บตัวอยางและวิเคราะห Organochlorine Pesticide และ Organophosphate Pesticide จํานวน 1 สถานี 

1.6 อุทกธรณีวิทยา - ปริมาณการใหน้ํา - รวบรวมขอมูลอุทกธรณีวิทยาจากแผนที่อุทกธรณีรายจังหวัดและคูมือการใชแผนที่น้ําบาดาลรายจังหวัด ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล รวมทั้งขอมูลจากรายงานการศึกษา -

- ระดับความลึกของบอบาดาล ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน

- ทิศทางการไหลของน้ํา

- ชั้นน้ําบาดาล

- การใชน้ําใตดินของชุมชน

1.7 น้ําใตดิน สภาพและวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ไดแก - รวบรวมคุณภาพน้ําของบอบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล -

- ระดับน้ําบาดาล - รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน -

- คุณภาพน้ําบาดาล

- รายละเอียดบอบาดาล

1.8 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน - สถานภาพ ความอุดมสมบูรณ การทรุดตัว การชะลางพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ - ศึกษาแผนที่กลุมชุดดิน จังหวัดอุตรดิตถ รายงานการสํารวจดิน และแผนที่ดิน จังหวัดอุตรดิตถ -

- ศึกษาศักยภาพของกลุมชุดดินโดยการจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจ

- รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเพื่อนํามาประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินโดยใชสมการสูญเสียดินสากล (USLE)

- รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

1.9 ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยา และแผนดินไหว - สภาพภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา - รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพธรณีวิทยาจากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย ของกรมทรัพยากรธรณี -

- สถิติการเกิดแผนดินไหว - รวบรวมขอมูลรอยเลื่อน จากแผนที่รอยเล่ือนมีพลัง ของกรมทรัพยากรธรณี

- ตําแหนงรอยแตก รอยเลื่อน และคุณสมบัติทางธรณี - รวบรวมขอมูพื้นที่เส่ียงภัยแผนดินไหวและสถิติการเกิดแผนดินไหวจากกรมทรัพยากรธรณี และหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน

- รวบรวมขอมูลผลการศึกษาดานธรณีสัณฐาน  ธรณีวิทยาและแผนดินไหว บริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษาของ กฟผ. และกรมชลประทาน

2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ

2.1 ทรัพยากรปาไม - นิเวศวิทยาปาไม ปริมาณ ขนาด ปริมาตร - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานปาไมบริเวณพื้นที่โครงการจากแผนที่ การวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน P

- ความสมบูรณและการใชประโยชนทรัพยากรปาไม - สํารวจภาคสนามบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําและในรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร โดยการวางแปลงตัวอยาง จํานวน 1 คร้ัง

2.2 ทรัพยากรสัตวปา - ลักษณะของแหลงที่อยู แหลงหากิน การอพยพโยกยาย แหลงกิจกรรมของสัตวปา ชนิดพันธุ ความหลากหลาย - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการจากเอกสารและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน P

สถานภาพของสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการ - สํารวจภาคสนามบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําและในรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร โดยการสํารวจทางตรงและทางออม จํานวน 1 คร้ัง

2.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา - สถานภาพของสิ่งมีชีวิตในน้ํา เชน ลักษณะ ประเภท (น้ํานิ่ง น้ําไหล) ขนาด ที่ตั้ง ส่ิงมีชีวิต  และพรรณไมน้ํา - รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมงในแมน้ํานานบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน P

- ระบุจํานวน ชนิด ขนาด/วัย ความหลากหลาย ปริมาณและการแพรกระจาย - เก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในน้ํา ไดแก แพลงกตอน สัตวหนาดิน  ปลา และพรรณไมน้ํา บริเวณคลองชักน้ําเขาพื้นที่โครงการ 1 คร้ัง จํานวน 3 สถานี

บริเวณสถานีเดียวกับคุณภาพน้ําผิวดิน

ประเด็นศึกษาสภาพแวดลอมปจจัยสิ่งแวดลอม
การสํารวจ

ภาคสนาม
สรุปวิธีการศึกษา
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3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย

3.1 การใชประโยชนที่ดิน - รายละเอียดประเภทและสัดสวนการใชประโยชนที่ดินรูปแบบตางๆ - รวบรวมขอมูลแผนที่การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ แผนที่สภาพภูมิประเทศ ภาพถายดาวเทียม และรายงานสภาพการใชที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ -

- แผนพัฒนาพื้นที่ และการกําหนดพื้นที่เฉพาะ - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- การจัดทําแผนที่การใชที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการและนําไปตรวจสอบในภาคสนามบริเวณที่โครงการและพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร

3.2 การใชประโยชนแหลงน้ํา - การใชประโยชนแหลงน้ําในลุมน้ํา - รวบรวมขอมูลผลการศึกษาการใชประโยชนของน้ําที่ระบายจากเขื่อนทดน้ําผาจุก และการใชน้ําในแมน้ํานาน จากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน -

- ความตองการใชน้ํา ปริมาณ คุณภาพน้ํา และความพอเพียง - การสัมภาษณรวมกับการสํารวจดานเศรษฐกิจ-สังคม ในดานลักษณะการใชน้ําจากแมน้ํานานบริเวณพื้นที่โครงการของประชาชนในพื้นที่

3.3 การคมนาคมขนสง - โครงขายเสนทางคมนาคม (ทางบกและทางน้ํา) - รวบรวมขอมูลโครงขายและปริมาณจราจรของเสนทางคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการ -

- ปริมาณการจราจร (สายหลัก และเสนทางเขาสูพื้นที่โครงการ) - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานคมนาคมที่เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- ความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจร และแผนการพัฒนาในอนาคต - ตรวจสอบสภาพเสนทางคมนาคมและปริมาณจราจร

3.4 การเกษตร/ประมง/อุตสาหกรรม - สภาพการผลิตเกษตรกรรม รูปแบบการผลิต ชนิดพืช ความถี่การปลูกพืช และชนิดสัตว - รวบรวมขอมูลดานเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตวบริเวณพื้นที่โครงการ จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน -

- ชนิด ปริมาณการจับสัตวน้ํา เคร่ืองประมง จํานวนผูประกอบอาชีพประมง - รวบรวมขอมูลดานการประมงบริเวณพื้นที่โครงการ จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- จํานวน ที่ตั้ง ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง - การตรวจสอบในภาพสนาม และการสัมภาษณเกษตรกร ชาวประมง และผูประกอบการ รวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับจํานวน ที่ตั้ง และประเภทโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่โครงการ จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

3.5 การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม - ปริมาณน้ําหลาก - รวบรวมขอมูลผลการศึกษาดานการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน -

- สภาพน้ําทวมที่เคยเกิดข้ึน สาเหตุ และความเสียหายจากสภาวะน้ําทวม - สอบถามและสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูริมแมน้ํานานทายที่ตั้งโครงการ

- ศักยภาพของเขื่อนในการลดภาวะน้ําทวม

3.6 การใชพลังงานและไฟฟา - พลังงานที่ใชในชุมชน - รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ระบบสายสง การจําหนายไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ -

- ระบบผลิตไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา ความมั่นคงของการจายไฟ - สอบถามและสัมภาษณประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในดานปญหาของการใชไฟฟาในครัวเรือน รวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม

- สภาพการใชไฟฟาของประชาชน ปริมาณการใชไฟฟา จํานวนผูใช และปญหาการใชไฟฟา

3.7 การจัดการของเสีย - ลักษณะและปริมาณ น้ําเสียและขยะมูลฝอยจากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ - รวบรวมขอมูลประเภทและปริมาณน้ําเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ บริเวณพื้นที่โครงการ -

- วิธีการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอยของทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของ - รวบรวมขอมูลแนวทางและความสามารถในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยขององคการบริหารสวนตําบลบานดานและเทศบาลตําบลผาจุก

3.8 การปองกันและระงับอุบัติภัย - ขอมูลลักษณะกิจกรรมของโครงการที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัย - รวบรวมขอมูลประเภทกิจกรรมหรือชนิดของเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัย  รวมทั้งแผนปฏิบัติการดานการปองกันและระงับอุบัติภัยของโรงไฟฟา -

- การจัดการปองกันและระงับอุบัติภัย - รวบรวมขอมูลความสามารถในการเขารวมระงับอุบัติภัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ

- สถิติการเกิดสาธารณภัยบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ

3.9 การจัดการลุมน้ํา - ขอมูลระบบนิเวศของลุมน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ และแผนที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา - รวบรวมขอมูลแผนที่กําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่การใชที่ดิน บริเวณพื้นที่โครงการ -

- มาตรการใชที่ดินในชั้นคุณภาพลุมน้ํา - รวบรวมขอมูลการศึกษาดานการจัดการลุมน้ําบริเวณพื้นที่โครงการจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- ศึกษากําหนดช้ันคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่ศึกษาโครงการ

4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต

4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม - สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ในระดับชุมชนและครัวเรือน - รวบรวมขอมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมของชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ จากขอมูล กชช.2ค. ปลาสุด และแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานดาน P

- การรวมกลุมและองคกรทางสังคม องคกรชุมชน กลุมที่อาจมีความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงเปนพิเศษ และเทศบาลตําบลผาจุก

- การรับรู ทัศนคติ ความคาดหวัง ความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ - การสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ-สังคม ความคิดเห็น และทัศนคติตอการพัฒนาโครงการ จากกลุมเปาหมายจํานวน 100 ตัวอยาง

4.2 การสาธารณสุข - ขอมูลสถิติชีพ สถานบริการสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุข - รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพสาธารณสุขบริเวณพื้นที่โครงการ จากขอมูลของ รพ.สต.ในพื้นที่ และสสอ.เมืองอุตรดิตถ -

- ขอมูลการปวยของผูปวยนอก และโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา - รวบรวมผลการสํารวจพาหะนําโรค (ยุง หอย ปลา) ที่มีการศึกษาบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- ขอมูลการตายของประชากร

- ขอมูลพาหะนําโรคที่สัมพันธกับน้ํา

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย - กิจกรรมของโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ - รวบรวมขอมูลโครงการเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัย อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่เตรียมไว รวมทั้งแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย -

- บุคลากร อุปกรณและเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย - รวบรวมขอมูลความสามารถในการดับเพลิงของหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.4 ทัศนียภาพและแหลงทองเที่ยว - สถานการณการทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ - รวบรวมขอมูลดานแหลงทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยว สถานที่พักแรมและส่ิงอํานวยความสะดวกบริเวณพื้นที่โครงการ  จากเอกสารและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ -

- ความสวยงามในทิวทัศนตามธรรมชาติ และแหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษ รวมทั้งจากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- สถาปตยกรรม ทัศนียภาพ และความเปนเอกลักษณ - สังเกตการณสภาพปจจุบันของแหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมระบุระยะหางจากโครงการ

4.5 ประวัติศาสตรและโบราณคดี - แหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตรและโบราณคดี เอกลักษณทางวัฒนธรรม - การตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับแหลงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี และสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร บริเวณพื้นที่จากกรมศิลปากร และสํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย -

สถาปตยกรรมทองถิ่น - รวบรวมผลการศึกษาดานโบราณคดีและประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษาของกรมชลประทาน

- สังเกตการณแหลงโบราณสถานและสถานที่สําคัญ บริเวณพื้นที่โครงการ พรอมระบุระยะหางจากโครงการ

FN_T311/1608   3-4



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-5 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  
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 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลแผนที่ภูมิประเทศมาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร L7018 แผนที่

ภาพถายทางอากาศ และขอมูลความสูงเชิงเลข (Digital Elevation Model : DEM) แผนที่สํารวจภูมิประเทศ 

มาตราสวน 1:2,000 บริเวณพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ (จากการสํารวจและ

จัดทําแผนที่ภูมิประเทศ) 

  (2) ตรวจสอบสภาพภูมิประเทศ พื้นที่ที่มีความออนไหวดานทัศนียภาพหรือการมองเห็น  

อันเนื่องจากการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบโครงการ ซึ่งคาดวาอาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิประเทศไปจากเดิม และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอทัศนียภาพในระยะยาวได  

(3) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการของโครงการตอสภาพภูมิประเทศ 

(4) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจ

เกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการตอสภาพภูมิประเทศ 

 3) ผลการศึกษา พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกและพื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตั้งอยูทางฝงซายของเขื่อนทดน้ําผาจุกในพื้นที่ของโครงการพัฒนาชลประทาน

อุตรดิตถ บนแมน้ํานาน บริเวณหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ตําแหนงพิกัด GPS 1,951,816.57 เหนือ 634,673.97 ตะวันออก สภาพภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการและ

พื้นที่โดยรอบในรัศม ี1 กิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 3.2.1-1 มีลักษณะเปนพื้นที่ราบติดตอกับลําน้ํานาน บริเวณพื้นที่

กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกมีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําเทากับ +72.50 ม.รทก. 

สําหรับพื้นที่บริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานดาน และตําบลผาจุก อําเภอเมือง

อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ สวนใหญเปนที่ราบและท่ีลุมขนานกับแมน้ํานาน มีระดับความสูงประมาณ +60.00 ถึง 

+70.50 ม.รทก. 

 

3.2.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
 

 1) อุตุนิยมวิทยา  

  (1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

   - เพื่อศึกษาสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลตอปริมาณน้ําในลุมน้ํา ไดแก อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ 

อัตราการระเหยของน้ํา ทิศทางและความเร็วลม ปริมาณและลักษณะการแพรกระจายของน้ําฝน เปนตน 

   -  เพื่อศึกษาผลกระทบของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตอสภาพภูมิอากาศในระดับ

ทองถิ่นบริเวณที่ตั้งโครงการ 

   -  เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ  
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ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.1-1 สภาพภูมิประเทศ โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-7 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  
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  (2) วิธีการศึกษา 

   - รวบรวมขอมูลภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาในรอบ 30 ป ของสถานีตรวจวัดที่อยูใกลเคียง 

คือ สถานีตรวจอากาศจังหวัดอุตรดิตถ ของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีขอมูลที่รวบรวม ไดแก อุณหภูมิ ปริมาณฝน 

ความชื้นสัมพัทธ ความกดอากาศ ทิศทางและความเร็วลม และการระเหยของน้ํา 

   - ประเมินผลกระทบของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตอสภาพภูมิอากาศในระดับ

ทองถิ่นบริเวณที่ตั้งโครงการ 

   -  เสนอมาตรการปองกัน แกไข และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ

บริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 

  (3) ผลการศึกษา สภาพอุตุนิยมวิทยา บริเวณพื้นที่โครงการ พิจารณาจากตัวแปรภูมิอากาศ 

ในคาบ 30 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2529 ถึง 2558 โดยพิจารณาจากขอมูลอุตุนิยมของสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ  

ซึ่งเปนสถานีตรวจอากาศมาตรฐานของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยสรุปขอมูลอุตุนิยมวิทยา ดังแสดงในตารางที่ 

3.2.2-1 รายละเอียดสรุปไดดังนี ้

- ความกดอากาศ สถานีอุตุนิยมอุตรดิตถตั้งอยูเหนือจากระดับน้ําทะเลปานกลาง  

63.0 เมตร ความกดอากาศโดยเฉลี่ยมีคาเทากับ 1,009.03 มิลลิบาร คาความกดอากาศเฉลี่ยสูงสุด มีคาเทากับ 

1,027.61 มิลลิบาร ในเดือนมีนาคมซึ่งเปนชวงลมมรสุมดานทิศใต สวนคาความกดอากาศเฉลี่ยต่ําสุดมีคา

เทากับ 995.82 มิลลิบาร ในเดือนเมษายน ซึ่งเปนชวงลมมรสุมดานทิศใต 

- อุณหภูมิ อุณหภูมิเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 24.0-30.6 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิ

ต่ําสุดคือ เดือนกันยายนตรวจวัดได 5.0 องศาเซลเซียส เดือนที่มีอุณหภูมิสูงสุดคือ เดือนพฤษภาคมตรวจวัดได 

42.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 27.6 องศาเซลเซียส 

- จุดน้ําคาง จุดน้ําคางเฉลี่ยมีคาอยูระหวาง 17.2-24.5 องศาเซลเซียส เดือนที่มีจุดน้ําคาง

ต่ําสุดคือเดือนมกราคม และเดือนที่มีจุดน้ําคางสูงสุดคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน จุดน้ําคางทั้งปเฉลี่ย 

21.8 องศาเซลเซียส 

- ความชื้นสัมพัทธ ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยตลอดปเทากับรอยละ 72.9 โดยมีคาความชื้น

สัมพัทธเฉลี่ยต่ําสุดเฉลี่ย 39 เปอรเซ็นตในเดือนกุมภาพันธ ความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยสูงสุด 94 เปอรเซ็นต  

ในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน  

- ทัศนวิสัย ทัศนวิสัยมีคาเฉลี่ย 8.7 กิโลเมตร และมีคาทัศนวิสัยดีในชวงเดือนพฤษภาคม

ถึงเดือนธันวาคม โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุดเทากับ 11.6 กิโลเมตร ในเดือนมิถุนายน สวนคาเฉลี่ยต่ําสุดเทากับ  

4.8 กิโลเมตร ในเดือนกุมภาพันธ  
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ตารางที่ 3.2.2-1 สถิติภูมิอากาศของสถานีอุตุนิยมวิทยาอุตรดิตถ ในคาบ 30 ป (พ.ศ. 2529-2558) 
ชื่อสถาน ี : UTTARADIT 

   ความสูงจากระดับน้ําทะเลปานกลาง 
 63.0  เมตร 

 รหัสสถานี  : 48351 
    

ความสูงของ barometer จากระดับนํ้าทะเล 
 

64.0  เมตร 
 ละติจูด  : 17° 37' 0.0" N    ความสูง ของ Thermometer จากระดับพ้ืน   1.0  เมตร 
 ลองติจูด  : 100° 6' 0.0" E    ความสูงของ wind vane above จากระดับพ้ืน  13.8  เมตร 
 

 
  

      
ความสูงของ raingauge 

   
 0.5  เมตร 

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

ความกดอากาศ (เฮคโตปาสคาล) 

เฉลี่ย 1012.9 1011.1 1009.3 1007.7 1006.4 1005.3 1005.4 1005.9 1007.5 1010.4 1012.4 1014 1009.03 

สูงสุด 1025.23 1023.42 1027.61 1018.76 1013.96 1012.46 1013.73 1012.72 1015.06 1019.58 1023.8 1025.9 1027.61 

ต่ําสุด 1003.56 1002.57 999.79 995.82 998.38 996.66 997.1 996.78 996.94 999.82 1001.92 1002.41 995.82 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 

เฉลี่ยสูงสุด 32.2 34.4 36.2 37.7 35.9 34.4 33.4 33.1 33.4 33.5 32.8 31.3 34 

สูงที่สุด 37.1 39.3 40.8 42 42.6 41.6 39 37.9 37.1 36.8 37.3 36.2 42.6 

เฉลี่ย

ต่ําสุด 
18.1 19.6 22.3 24.8 25.2 25.2 24.9 24.6 24.5 23.6 21.3 18.5 22.7 

ต่ําที่สุด 10.4 11.8 13.7 18 20 22.4 21.9 21.8 5 16.3 14 8.2 5 

เฉลี่ย 24.2 26.2 28.6 30.6 29.8 29.1 28.5 28.1 28.1 27.8 26.2 24 27.6 

จุดน้ําคาง (องศาเซลเซียส) 

เฉลี่ย 17.2 18.2 20.3 22.4 23.9 24.4 24.3 24.5 24.5 23.4 20.6 17.4 21.8 

ความชื้นสัมพัทธ (%) 

เฉลี่ย 68 65 63 64 73 78 80 82 82 79 73 69 72.9 

เฉลี่ยสูงสุด 87 85 83 83 89 91 92 94 94 93 90 87 88.8 

เฉลี่ย

ต่ําสุด 
41 39 41 43 53 60 63 66 64 57 50 44 51.7 

ต่ําที่สุด 15 17 17 12 22 32 39 39 38 35 24 19 12 

ทัศนวิสัย (ก.ม.) 

เฉลี่ย 5.9 4.8 5.4 7 10.4 11.6 11.1 10.9 10.5 9.1 9.3 8.3 8.7 

เวลา 

0700 
4.4 3.4 4.2 6 9.5 10.9 10.2 9.8 9 7.7 8.1 7 7.5 

จํานวนเมฆ (1-10 สวนของทองฟา) 

เฉลี่ย 2.3 2.1 2.5 3.6 6.2 7.6 8.2 8.2 7.3 5.1 3.3 2.6 4.9 

ความเร็วลม (นอต) 

ทิศทาง NE S S S S S S S S NE NE NE - 

ความเร็วลมเฉลี่ย 0.4 0.5 0.6 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 

ความเร็วลม

สูงสุด 
21 21 27 40 35 29 23 28 27 16 19 18 40 

น้ําระเหย (มม.) 

เฉลี่ย- ถาด 111.8 118.3 154.5 177.4 164.9 135.5 120.3 118.9 120.3 125.1 118 113.2 1578.2 

ฝน (มม.) 

เฉลี่ย 7.4 14.8 31.3 78.5 224.2 205.8 174.1 288.2 244.7 95.4 17.8 7.2 1389.4 

จํานวนวันที่ฝนตก 1.5 1.6 3.4 6.6 14.4 16.7 19 20.6 18.2 9.8 3.1 1.1 116 

   ฝนสูงสุดใน 24 ชม. 28.4 63.6 93 108.3 263.7 193.3 94.8 125.4 141.6 106.4 51.1 59.6 263.7 

ปรากฏการณ (วัน) 

เมฆหมอก 1.9 1.4 0.4 0.1 0 0 0 0 0.2 0.3 0.3 0.2 4.8 

หมอก 27.2 27.4 28.3 23.8 7.9 1.7 1.3 0.7 3.2 11.5 13.4 18.6 165 

ลูกเห็บ 0 0 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.3 

ฟาคะนอง 0.2 0.3 2 4 8.7 5.9 3.9 7.1 7.3 3.4 0.4 0.1 43.3 

พายุฝน 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559 
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- จํานวนเมฆ จํานวนเมฆรายเดือนเฉลี่ย มีคาอยูระหวาง 2.1-8.2 สวน (ใน 10 สวนของ

ทองฟา) ชวงที่มีจํานวนต่ําสุดอยูในเดือนกุมภาพันธ และมีจํานวนสูงสุดในเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน 

คาเฉลี่ยทั้งปมีคาเทากับ 4.9 สวน ซึ่งคาจํานวนเมฆมีความสัมพันธโดยตรงกับจํานวนวันที่ฝนตก แตปริมาณ

อาจไมสอดคลองเนื่องจากปริมาณน้ําฝนยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย ขนาดของเมฆ ความแตกตาง

ของความกดอากาศ เปนตน 

- ทิศทางและความเร็วลม จากขอมูลความเร็วลมและทิศทางลมในคาบ 30 ป   

แสดงใหเห็นวาทิศทางและความเร็วลมพื้นผิวเปนลมจากทิศใตในเดือนกุมภาพันธถึงเดือนกันยายนเปนลมจาก

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือในชวงเดือนมกราคม และเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม นอกจากนี้ความเร็วลมเฉลี่ย 

มีคาอยูระหวาง 0.4 ถึง 0.8 นอต เฉลี่ยตลอดปเทากับ 0.6 นอต และความเร็วลมสูงสุดที่เคยวัดไดมีคา  

40 นอต ในเดือนเมษายน 

- ปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปวัดได 1,389.4 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ําฝน

สูงสุดใน 24 ชั่วโมง วัดได 263.7 มิลลิเมตรในเดือนพฤษภาคม ฝนตกตลอดทั้งปเฉลี่ย 116 วัน เดือนที่มี

จํานวนวันฝนตกมากท่ีสุดคือเดือนสิงหาคม  

- ปรากฏการณ จํานวนปรากฏการณเฉลี่ยทั้งปมีเมฆหมอก 4.8 วัน หมอก 165 วัน 

ลูกเห็บ 0.3 วัน ฟาคะนอง 43.3 วัน  และมีพายุฝน 0.1 วัน 

 

 2) คุณภาพอากาศ  

  (1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

   -  เพื่อศึกษาคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้ง

โครงการ และบริเวณใกลเคียง ที่อาจไดรับผลกระทบจากการกอสราง และการขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการ

กอสรางโครงการ  

   -  เพื่อประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศจากการพัฒนาโครงการ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ตอพ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนที่ออนไหวตางๆ ที่อยูใกลเคียงท่ีตั้งโครงการ 

   -  เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามผลกระทบดานคุณภาพอากาศ  

  (2) วิธีการศึกษา 

   -  รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุนละอองบริเวณพื้นที่

โครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  

(พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดพิจิตร) สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ รวมทั้งรวบรวมและศึกษาขอมูลรายละเอียดแผนงาน วิธีการและกิจกรรม 

การกอสราง จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 
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   - การสํารวจภาคสนาม การดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการกอสราง การกองวัสดุ การขุด  

การเจาะ รวมทั้งการขนสงวัสดุอุปกรณ ยอมทําใหเกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่

กอสราง และตามแนวเสนทางที่มีการขนสงวัสดุกอสรางและผานพื้นที่ซึ่งมีประชาชนอยูอาศัย หรือใชบริการ

ตางๆ ไดแก พื้นที่ชุมชน โรงเรียน ศาสนสถาน สถานพยาบาล ดังนั้น จึงมีความจําเปนตองทําการตรวจวัด

คุณภาพอากาศในบริเวณดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การตรวจวัดคุณภาพอากาศจะพิจารณาจากชุมชน

หรือพ้ืนที่ออนไหวตอสิ่งแวดลอมที่อยูใกลเคียงกับการกอสรางโครงการ และคาดวาจะไดรับผลกระทบจากการ

กอสราง และการขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง ตําแหนงตรวจวัดคุณภาพอากาศมี 2 สถานี (รูปที่ 3.2.2-1) คือ  

 

สถานีที ่ บริเวณ ที่ต้ัง พิกัด X พิกัด Y 

ระยะหางจาก

พื้นที่โครงการ 

(เมตร) 

1 วัดคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดติถ 

เหนือน้ํา 636421 1952443 2,005 

2 โรงเรียนวดัผาจักร ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดติถ 

ทายน้ํา 632866 1950816 2,015 

 

  ชวงเวลาตรวจวัดคุณภาพอากาศ ดําเนินการ 1 ครั้ง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ครอบคลุม

วันธรรมดาและวัดหยุดราชการ โดยกําหนดชวงเวลาดําเนินการคือ วันที่ 18-21 สิงหาคม 2559 

  ดัชนีที่ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ประกอบดวย ฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละออง

ขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งมีวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีการวิเคราะหแสดงใน

ตารางที่ 3.2.2-2 

   - ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศจากการพัฒนาโครงการ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอพื้นที่

ชุมชน หรือพ้ืนที่ออนไหวตางๆ ที่อยูใกลเคียงท่ีตั้งโครงการ 

   - เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามผลกระทบดานคุณภาพอากาศ  

 

ตารางที่ 3.2.2-2 วิธีการเก็บและวิเคราะหตัวอยางคุณภาพอากาศ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห 

1. ฝุนละอองรวม : TSP Gravimetric High Volume  

Air Sampler  

Pre-post weight difference  

2. ฝุนละอองขนาดไมเกิน  

 10 ไมครอน : PM-10  

Gravimetric High Volume  

Air Sampler with Size Selective  

Pre-post weight difference 
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  (3) ผลการศึกษา 

   (3.1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  

ไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ โดยมีผลการตรวจวัด

คุณภาพอากาศตั้งแตเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึงเมษายน พ.ศ. 2559 ดังตารางที่ 3.2.2-3 โดยเมื่อนํามา

เปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พบวา ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานในเดือนมีนาคม  

ซึ่งคาดวามีสาเหตุมาจากหมอกควันจากสถานการณไฟปาในพื้นที่ใกลเคียงเนื่องจากในชวงเวลาดังกลาว 

เปนชวงฤดูที่มีสภาพอากาศแหงแลงจึงมักมีไฟปาเกิดข้ึนเปนประจําทุกป 

   (3.2) การสํารวจภาคสนาม การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ไดทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศตามพื้นที่ออนไหวที่คาดวา

ไดรับผลกระทบจากโครงการ และครอบคลุมแนวเสนทางขนสงของโครงการ เพื่อใหทราบคุณภาพอากาศ 

ในปจจุบันกอนกอสรางโครงการ ซึ่งไดดําเนินการตรวจวัดระหวางวันที่ 18-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จํานวน  

2 สถานี คือ วัดคุงยาง และโรงเรียนวัดผาจักร (ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-1 และรูปที่ 3.2.2-2) โดยตรวจวัดดัชนี

คุณภาพอากาศในบรรยากาศที่สําคัญ ไดแก ปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน  

10 ไมครอน (PM10) เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง แสดงไดในตารางที่ 3.2.2-4 ครอบคลุมวันหยุดและวันธรรมดา 

รายละเอียดสภาพโดยรอบของจุดตรวจวัดแตละสถานี สามารถสรุปไดดังนี้ 

 สถานีที่ 1 วัดคุงยาง เปนตัวแทนของศาสนสถานที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด 

อยูบริเวณดานเหนือน้ํากอนถึงพื้นที่โครงการ ตั้งอยูที่ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ดานหนาของวัดเปนถนน 2 ชองจราจร คือ ทางหลวงชนบท อต. 4009 ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสูพื้นที่โครงการ 

ฝงตรงขามของวัดเปนโรงเรียนวัดคุงยาง บริเวณโดยรอบเปนพื้นที่ชุมชน มีระยะหางบริเวณพื้นที่กอสราง

โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร 

      จากผลการตรวจวัดพบวามีปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เทากับ 0.028-0.036 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร และมีปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เทากับ 0.013-0.017 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร  

 สถานีที่ 2 โรงเรียนวัดผาจักร เปนตัวแทนของสถานศึกษาที่อยูใกลพื้นที่โครงการ

มากที่สุด อยูบริเวณดานทายน้ําหลังผานพื้นที่โครงการ ตั้งอยูที่ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ดานหนาของโรงเรียนเปนถนน 2 ชองจราจร คือ ทางหลวงชนบท อต. 4009 ซึ่งเปนเสนทางคมนาคมสูพื้นที่

โครงการ มีพื้นที่โลงและมีสนามหญาขนาดใหญ บริเวณโดยรอบของโรงเรียนเปนพื้นที่ชุมชนมีผูคนอาศัย 

อยูเล็กนอยและพ้ืนที่เกษตรกรรม มีระยะหางจากพ้ืนที่โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร  

      จากผลการตรวจวัดพบวามีปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) เทากับ 0.027-0.033 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร และมีปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เทากับ 0.012-0.016 มิลลิกรัม 

ตอลูกบาศกเมตร  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที ่3.2.2-3  คุณภาพอากาศบริเวณสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ  

    ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

วันทีท่ําการตรวจวัด 
คาปริมาณฝุนละออง (PM10)  

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

17-18 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.050 

18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.046 

20-21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.048 

21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.036 

23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2558 0.074 

12-13 มกราคม พ.ศ. 2559 0.071 

20-21 มกราคม พ.ศ. 2559 0.080 

21-22 มกราคม พ.ศ. 2559 0.037 

23-24 มกราคม พ.ศ. 2559 0.070 

25-26 มกราคม พ.ศ. 2559 0.006 

9-10 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 0.090 

12-13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 0.106 

17-18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 0.084 

23-24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 0.092 

25-26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 0.046 

3-4 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.125 

4-5 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.120 

6-7 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.090 

7-8 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.089 

10-11 มีนาคม พ.ศ. 2559 0.107 

3-4 เมษายน พ.ศ. 2559 0.087 

6-7 เมษายน พ.ศ. 2559 0.113 

10-11 เมษายน พ.ศ. 2559 0.100 

27-28 เมษายน พ.ศ. 2559 0.080 

28-29 เมษายน พ.ศ. 2559 0.075 

คามาตรฐาน (mg/m3) 0.12 
หมายเหตุ : พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถเริ่มดําเนินการตรวจวัดฝุนละอองในพื้นที่ เนื่องจากปญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นในป 2558 

ที่มา : สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก), 2559 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน บริเวณวัดคุงยาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน บริเวณโรงเรียนวัดผาจักร 
ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

รูปที่ 3.2.2-2 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนบริเวณพื้นที่โครงการ 
 

ตารางที่ 3.2.2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศบริเวณพื้นที่โครงการ 

ตําแหนงตรวจวัด 
วันที่ทําการ

ตรวจวัด 

ฝุนละอองรวม 

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(มิลลิกรัม/เมตร3) 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน10 

ไมครอน เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

(มิลลิกรัม/เมตร3) 

1. วัดคุงยาง  18-19 มี.ค. 2559 0.028 0.013 

    19-20 มี.ค. 2559 0.036 0.017 

 20-21 มี.ค. 2559 0.033 0.015 

2. โรงเรียนวัดผาจักร 18-19 มี.ค. 2559 0.027 0.012 

     19-20 มี.ค. 2559 0.033 0.016 

 20-21 มี.ค. 2559 0.030 0.013 

คามาตรฐาน  0.33 0.12 
หมายเหตุ : คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547)  

  เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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      เมื่อนําผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ พบวาทั้ง 2 สถานีตรวจวัดมีคาปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) 

และปริมาณฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยูในเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวไมเกิน 0.33 และ 

0.12 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

 

3.2.3 เสียงและความสั่นสะเทือน   
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาระดับเสียงและความสั่นสะเทือนภายในพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะบริเวณที่ตั้ง

โครงการ และบริเวณใกลเคียงที่อาจไดรับผลกระทบจากการกอสรางและการขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการ

กอสรางโครงการ  

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือนจากการพัฒนาโครงการ ที่คาดวา 

จะเกิดขึ้นตอพื้นท่ีชุมชน หรือพ้ืนที่ออนไหวตางๆ ที่อยูใกลเคียงท่ีตั้งโครงการ 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามผลกระทบดานเสียงและความ

สั่นสะเทือน  

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลการตรวจวัดระดับความดังของเสียงและความสั่นสะเทือนในพื้นที่โครงการ 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) สํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ รวมทั้งรวบรวมและศึกษาขอมูลรายละเอียดแผนงาน 

วิธีการและกิจกรรมการกอสราง จากผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ 

  (2) การสํารวจภาคสนาม 

- สถานีตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน มีจํานวน 2 สถานี ซึ่งเปนบริเวณ

เดียวกับสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ (รูปที่ 3.2.2-1) ซึ่งบริเวณดังกลาวคาดวาจะไดรับผลกระทบจากเสียงดัง

และความสั่นสะเทือน เมื่อมีการกอสรางโครงการ หรือเปนบริเวณชุมชนที่อยูใกลกับพื้นที่ที่จะมีกิจกรรม

กอสรางโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ไดแก การเตรียมพื้นที่ การขุดเจาะ การกอสรางฐานรากและโครงสราง

อาคาร การเก็บงานและการตกแตง การกองวัสดุกอสราง กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ยอมทําใหเกิดเสียงดังและ

ความสั่นสะเทือน นอกจากนี้ ระดับเสียงดังและความสั่นสะเทือนอาจเกิดจากอุปกรณและเครื่องจักรตางๆ  

ที่ใชในการกอสราง รวมทั้งจากรถขนสงวัสดุกอสราง  

- ชวงเวลาตรวจวัด ดําเนินการ 1 ครั้ง ในชวงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

โดยระดับเสียงตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง สวนความสั่นสะเทือนตรวจวัด 1 วัน 

- ดัชนีที่ตรวจวัด ประกอบดวย 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-16 FN_C3/1608 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 ระดับเสียง ทําการศึกษาระดับเสียงในปจจุบันบริเวณพื้นที่โครงการ (Background 

Noise) ดวยการตรวจวัดโดยใช Sound Level Meter ที่ระดับ 1.2-1.5 เมตร จาก

ระดับพื้นดิน โดยมีการตรวจวัดระดับความดังของเสียง ประกอบดวย Leq 24hr, 

L90, Ldn, Lmax 

 ความสั่นสะเทือน ทําการศึกษาความสั่นสะเทือน ดวยวิธีการตรวจวัดความ

สั่นสะเทือนตามมาตรฐาน DIN 4150 โดยวิเคราะหหาคาอัตราความเร็วสูงสุด 

(Peak Particle Velocity) และความถี ่

  (3) ประเมินผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือนจากการพัฒนาโครงการ ที่คาดวาจะเกิดขึ้น

ตอพ้ืนที่ชุมชน หรือพ้ืนที่ออนไหวตางๆ ที่อยูใกลเคียงท่ีตั้งโครงการ 

  (4) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามผลกระทบดานเสียงและความสั่นสะเทือน  

 3) ผลการศึกษา 

  (1) ระดับเสียง  

(1.1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากขอมูลของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  

ไดติดตั้งเครื่องตรวจวัดระดับเสียง บริเวณวัดทาถนน ตําบลทาอิฐ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ 2559 และวันที่ 19-22 เมษายน 2559 โดยมีผลการตรวจวัดระดับเสียงแสดงดัง 

ตารางที่ 3.2.3-1 โดยเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานระดับเสียงทั่วไป พบวา อยูในเกณฑมาตรฐาน 
 

ตารางที่ 3.2.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณวัดทาถนน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

จังหวัด สถานที ่ พารามิเตอร วันที ่
ผลการตรวจวัด 

dB(A) 

มาตรฐาน 

(1),(2) 

อุตรดิตถ 
บริเวณ 

วัดทาถนน 

Leg 24 Hr 3-4/02/59 53.4-56.8 70 

Maximum   71.8-70.2 115 

Leg 24 Hr 19-22 /04/59 55.2-58.6 70 

Maximum   65.0-69.6 115 
หมายเหต ุ:  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกําหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการ พ.ศ. 2548 
 

   (1.2) การตรวจวัดภาคสนาม การตรวจวัดระดับเสียงในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่ออนไหว 

ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากโครงการฯ และครอบคลุมเสนทางคมนาคมขนสงของโครงการ ซึ่งเปนสถานี

เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-4 โดยดําเนินการตรวจวัด 3 วัน

ตอเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันธรรมดา ระหวางวันที่ 18-21 สิงหาคม 2559 ดัชนีที่ทําการตรวจวัด ไดแก 

ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน 

(Ldn) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ผลการตรวจวัดระดับเสียงของพื้นที่ออนไหว

บริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ แสดงในตารางที ่3.2.3-2 สามารถสรุปไดดังนี้ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

Leq1 hr Leq24 hr L90 Ldn Lmax 

1. วัดคุงยาง 

 

18-19 ส.ค.2559 45.6-49.1 47.8 41.5-45.4 54.6 85.1 

19-20 ส.ค.2559 45.8-49.3 47.6 42.2-45.5 53.6 85.3 

20-21 ส.ค.2559 44.7-49.9 47.7 42.1-46.3 53.5 90.4 

2. โรงเรียนวัดผาจักร 18-19 ส.ค.2559 45.0-58.5 52.2 41.1-52.5 55.5 79.8 

 19-20 ส.ค.2559 42.9-52.4 48.2 40.5-46.0 53.3 88.0 

 20-21 ส.ค.2559 44.6-49.8 47.4 41.2-47.0 53.9 78.3 

มาตรฐาน 1/ - ≤70.0 - - ≤115.0 
หมายเหต ุ:  1/มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 
 

 บริเวณวัดคุงยาง มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) อยูในชวงระหวาง  

44.7-49.9 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีคาอยูในชวงระหวาง 47.6-47.8 เดซิเบล (เอ) 

ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) มีคาอยูในชวงระหวาง 41.5-46.3 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn)  

มีคาอยูในชวงระหวาง 53.5-54.6 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในชวงระหวาง 85.1-90.4 

เดซิเบล (เอ) 

 บริเวณโรงเรียนวัดผาจักร มีคาระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) อยูในชวง

ระหวาง 42.9-58.5 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มีคาอยูในชวงระหวาง 47.4-52.2  

เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) มีคาอยูในชวงระหวาง 40.5-52.5 เดซิเบล (เอ) ระดับเสียงกลางวัน-

กลางคืน (Ldn) มีคาอยูในชวงระหวาง 53.3-55.5 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาอยูในชวง

ระหวาง 78.3-88.0 เดซิเบล (เอ) 

 เมื่อนําผลการตรวจวัดระดับเสียงทั้งหมด มาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกําหนดคาระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

และระดับเสียงสูงสุดไวไมเกิน 70 และ 115 เดซิเบล (เอ) ตามลําดับ พบวา ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีคาอยูใน

เกณฑมาตรฐาน สวนระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน และระดับเสียงพื้นฐานยังไมมีคา

มาตรฐานกําหนด 

  (2) ความสั่นสะเทือน การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนในสภาพปจจุบันบริเวณพื้นที่ออนไหว

ที่มีโอกาสไดรับผลกระทบจากโครงการฯ และครอบคลุมเสนทางคมนาคมขนสงของโครงการ ซึ่งเปนสถานี

เกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียง ดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-4 โดยตรวจวัด  

24 ชั่วโมงตอเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและวันธรรมดา ระหวางวันท่ี 18-19 สิงหาคม 2559 ดัชนีที่ตรวจวัด ไดแก  

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity : PPV) และคาความถี่ ซึ่งผลการตรวจวัดระดับ 

ความสั่นสะเทือนของพ้ืนที่ออนไหวบริเวณใกลเคียงโครงการแสดงในตารางที่ 3.2.3-3 สามารถสรุปไดดังนี้ 
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.3-3 ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือนบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

สถานีตรวจวัด 
ทิศทาง 

ของอนุภาค 

ผลการตรวจวัด คาท่ีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

ความเร็ว

อนุภาค 

(mm/s) 

ความถี่ 

(Hz) 

PPV 

(mm/s) 

ความถี่ 1/ 

(Hz) ทิศทาง 

มาตรฐาน 

 (mm/s) 
2/ 

1. วัดคุงยาง 

 

Transverse 0.250-0.775 20.80-50.00  

0.775 

 

 

50.00 

 

Transverse 

 

15.00 Vertical 0.175-0.500 25.00-35.70 

Longitudinal 0.175-0.550 16.70-35.70 

2. โรงเรียน Transverse 0.400-0.800 13.20-35.70  

0.800 

 

41.70 

 

Vertical 

 

17.35    วัดผาจักร Vertical 0.275-0.725 25.00-41.70 

 Longitudinal 0.375-0.525 17.90-31.30 
หมายเหตุ :    1. 1/  ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด 

  2. 2/  คามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) :  

         บริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคารประเภทที่ 2 : อาคารอยูอาศัย หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารชุด หอพัก  

   สถานพยาบาล โรงพยาบาล โรงเรียน และอาคารสถาบันศึกษา 

  3. Transverse หมายถึง แกน x 

  4. Longitudinal หมายถึง แกน y 

  5. Vertical หมายถึง แกน z 

 

 บริเวณวัดคุงยาง ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวา ความเร็วอนุภาคสูงสุด 

ทั้ง 3 แกน ไดแก Transverse, Verticle และ Longitudinal มีคาอยูในชวงระหวาง 0.175-0.775 มิลลิเมตร

ตอวินาที ที่ทุกๆ ความถี่ของความสั่นสะเทือน โดยความเร็วของอนุภาคสูงสุดมีคาเทากับ 0.775 มิลลิเมตร 

ตอวินาที ที่ความถ่ี 50.0 เฮิรตซ ในแนวทิศทาง Transverse 

  บริเวณโรงเรียนวัดผาจักร ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน พบวา ความเร็วอนุภาค

สูงสุดทั้ง 3 แกน ไดแก Transverse, Verticle และ Longitudinal มีคาอยูในชวงระหวาง 0.275-0.800 มิลลิเมตร

ตอวินาที ที่ทุกๆ ความถี่ของความสั่นสะเทือน โดยความเร็วของอนุภาคสูงสุดมีคาเทากับ 0.800 มิลลิเมตร 

ตอวินาที ที่ความถ่ีมากกวา 41.70 เฮิรตซ ในแนวทิศทาง Vertical  

เมื่อนําผลการตรวจวัดของทุกสถานีมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน 

เพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร พบวา มีระดับความสั่นสะเทือนนอยมากซ่ึงอยูในเกณฑมาตรฐาน 
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3.2.4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินในปจจุบัน ไดแก ลักษณะ ปริมาณน้ําทา และปริมาณ 

น้ําหลาก ในแมน้ํานาน เพื่อศึกษาสภาพในอดีตจนถึงปจจุบัน และพยากรณแนวโนมในอนาคตของสภาพ 

อุทกวิทยา  

  (2) เพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ปริมาณ และอัตราการไหลของน้ําที่เกิดขึ้นจากการ

พัฒนาโครงการ  

  (3) เพื่อจัดทํามาตรการขอเสนอแนะในการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ 

ดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

 2) วิธีการศึกษา รวบรวมขอมูลดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน ไดแก ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําหลาก การใชน้ํา

ทางดานทายน้ํา การจัดการน้ําโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ จากรายงานการศึกษาความเหมาะสม 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงาน

การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงาน 

ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

 3) ผลการศึกษา  

  (1) ปริมาณน้ําทา จากผลการศึกษาทบทวนดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน จากรายงานการศึกษา 

ความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ํา

ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน และการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติมจากสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําทา 

ที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ สามารถสรุปปริมาณทาที่ไหลผานบริเวณพื้นที่โครงการ ระหวางป 2517-2557  

มีคาเฉลี่ยประมาณ 6,267.67 ลานลูกบาศกเมตร/ป โดยเปนปริมาณน้ําในชวงฤดูฝน (มิ .ย.-พ.ย.)  

2,771.69 ลานลูกบาศกเมตร ฤดูแลง 3,495.98 (ลานลูกบาศกเมตร) โดยเดือนมีนาคมเปนเดือนที่มีปริมาณ

น้ําทาเฉลี่ยมากที่สุด 747.39 ลานลูกบาศกเมตร และเดือนตุลาคมมีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยนอยที่สุด  

352.63 ลานลูกบาศกเมตร เนื่องจากการควบคุมการระบายน้ําของเขื่อนสิริกิติ์ ดังแสดงในตารางที่ 3.2.4-1 

และตารางที่ 3.2.4-2 ดังแสดงในปริมาตรน้ําทารายเดือนในรูปที่ 3.2.4-1 
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ตารางที่ 3.2.4-1 ปริมาณน้ําทารายเดือนที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 

 
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2559 

ชนิดขอมูล :  ปริมาณน้ําทารายเดือน

ชื่อแมน้ํา :  แมน้ํานาน

ชื่อสถานี :  ที่ต้ังเขื่อนทดน้ําผาจุก บานผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ

พ้ืนที่รับน้ําฝน :  16,181 ตร.กม.

หนวย :  ลาน ลบ.ม.

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

2517 552.52 509.98 451.56 716.92 911.30 649.80 487.55 320.64 283.66 286.63 315.34 518.33 6,004.23

2518 662.81 504.96 423.62 746.36 1,049.76 1,350.84 1,097.14 540.77 492.04 345.49 516.72 762.87 8,493.38

2519 957.60 971.69 905.55 700.68 737.20 809.98 626.73 560.33 645.40 629.07 640.55 806.75 8,991.53

2520 784.32 833.40 802.71 797.60 828.29 354.20 316.55 556.38 253.56 172.12 231.79 430.75 6,361.67

2521 470.31 237.24 287.29 495.37 534.19 600.13 469.45 366.87 475.06 499.02 586.63 988.60 6,010.16

2522 938.39 854.22 535.25 599.39 771.81 482.90 518.26 553.64 317.93 214.16 174.47 284.14 6,244.56

2523 288.88 331.30 253.12 238.25 213.58 822.41 510.70 336.69 360.72 492.06 606.40 762.62 5,216.73

2524 831.90 767.40 815.22 728.17 1,399.56 619.82 481.54 561.27 356.85 467.14 637.43 861.12 8,527.42

2525 980.39 660.27 310.50 523.45 714.90 333.59 302.91 358.30 293.06 493.64 609.48 722.94 6,303.43

2526 1,132.36 715.15 296.68 540.62 390.90 215.39 130.95 75.49 50.81 171.56 489.26 847.96 5,057.13

2527 823.15 519.64 304.60 370.76 708.87 922.44 322.86 541.89 156.83 458.07 739.65 1,134.76 7,003.52

2528 1,081.76 628.58 298.17 298.30 221.88 353.61 96.42 130.75 119.94 198.63 616.38 952.46 4,996.88

2529 811.15 788.78 754.99 631.07 421.08 375.75 458.58 763.20 245.86 344.54 806.09 791.53 7,192.62

2530 778.73 701.94 333.58 499.95 493.09 213.52 104.38 184.97 37.08 177.09 581.47 462.06 4,567.86

2531 242.97 196.91 102.39 216.72 175.92 226.03 215.23 144.34 62.71 189.54 369.03 440.53 2,582.32

2532 634.25 654.99 153.26 210.77 501.09 538.95 211.26 301.14 89.43 227.85 417.68 823.63 4,764.30

2533 800.22 688.94 536.21 460.35 508.64 640.46 367.89 352.08 183.03 218.36 550.00 756.88 6,063.06

2534 651.62 352.51 153.27 340.21 396.39 116.11 181.32 259.07 139.87 201.64 351.40 494.02 3,637.43

2535 448.27 297.38 62.74 78.88 86.57 187.63 60.04 286.54 277.62 194.09 457.42 654.20 3,091.38

2536 476.78 424.22 310.65 412.74 840.92 382.81 112.33 476.12 139.16 156.32 237.81 275.06 4,244.92

2537 148.33 155.53 162.94 88.45 408.60 558.45 244.51 508.40 358.82 392.53 681.68 935.81 4,644.05

2538 786.84 674.30 500.10 331.22 1,281.28 2,533.77 856.48 513.62 378.98 483.98 773.31 989.95 10,103.83

2539 992.37 800.49 829.11 634.04 855.73 694.26 297.33 347.14 215.01 343.99 596.73 799.72 7,405.92

2540 781.19 683.61 399.31 437.27 458.17 377.58 300.71 443.18 320.12 406.13 667.65 646.94 5,921.86

2541 596.60 304.55 209.98 180.14 362.84 237.16 184.47 318.28 210.93 357.23 431.49 543.49 3,937.16

2542 247.07 131.49 65.15 116.62 258.85 467.65 87.09 71.76 81.52 560.67 929.03 1,034.36 4,051.26

2543 767.02 509.19 380.12 294.07 374.74 258.36 347.56 334.76 509.18 812.37 995.26 855.75 6,438.38

2544 1,101.92 446.53 163.93 420.62 1,073.65 1,518.20 270.12 203.90 491.34 719.79 937.81 1,164.54 8,512.35

2545 1,103.61 872.48 435.37 690.19 600.34 377.78 283.47 308.52 250.26 751.41 868.19 945.16 7,486.78

2546 646.01 925.89 493.63 566.26 473.42 348.39 210.61 580.81 501.66 500.82 663.93 784.61 6,696.04

2547 771.62 433.40 227.34 461.58 252.65 524.69 312.67 620.61 777.10 860.01 825.19 918.06 6,984.92

2548 664.07 734.11 409.34 370.09 246.68 356.38 257.72 262.92 592.10 751.07 772.25 886.62 6,303.35

2549 772.90 359.53 237.94 161.63 333.22 434.48 566.36 223.44 687.59 863.19 671.30 703.69 6,015.27

2550 588.58 219.11 472.20 500.78 560.27 360.10 270.03 405.31 515.15 684.90 677.09 656.01 5,909.53

2551 801.63 489.57 461.96 492.35 341.72 287.08 223.31 249.89 732.82 911.67 901.38 1,053.58 6,946.96

2552 1,063.50 870.83 543.38 431.55 585.18 529.28 436.30 462.83 740.21 718.88 743.83 715.62 7,841.39

2553 326.30 232.50 312.50 275.10 362.40 305.30 201.10 187.20 471.70 912.30 904.10 774.80 5,265.30

2554 348.30 243.10 238.90 534.10 3,017.30 3,065.00 1,411.40 410.60 833.70 1,226.00 1,542.20 983.20 13,853.80

2555 793.70 854.80 812.50 577.60 471.10 439.60 265.90 603.30 808.40 909.30 707.90 510.10 7,754.20

2556 368.60 452.90 386.90 325.00 342.60 317.70 206.50 159.00 390.50 532.20 555.30 522.50 4,559.70

2557 467.90 735.60 695.90 722.80 379.60 273.20 152.30 140.50 253.00 348.10 371.60 447.40 4,987.90

จํานวนป 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

คาเฉล่ีย 694.79 555.34 403.17 444.34 608.45 596.60 352.63 366.50 368.31 492.28 637.86 747.39 6,267.67

คาสูงสุด 1,132.36 971.69 905.55 797.60 3,017.30 3,065.00 1,411.40 763.20 833.70 1,226.00 1,542.20 1,164.54 13,853.80

คาต่ําสุด 148.33 131.49 62.74 78.88 86.57 116.11 60.04 71.76 37.08 156.32 174.47 275.06 2,582.32



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-21 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.4-2 ปริมาณน้ําระบายรายเดือนทายเขื่อนสิริกิติ์ 

 
ที่มา : การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2559 

ชนิดขอมูล :  ปริมาณน้ําระบายทายเขื่อนสิริกิต์ิ

ชื่อแมน้ํา :  แมน้ํานาน

ชื่อสถานี :  เขื่อนสิริกิติ์ อ.ทาปลา จ.อุตรดิตถ

พ้ืนที่รับน้ําฝน :  13,086 ตร.กม. 

หนวย :  ลาน ลบ.ม.

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

2517 179.80 261.82 373.82 607.60 680.13 489.07 415.88 295.32 275.98 273.77 298.41 467.24 4,618.84

2518 573.01 440.28 350.03 599.17 728.51 709.20 640.80 494.42 467.89 341.14 546.19 702.04 6,592.68

2519 825.58 814.56 814.10 625.82 623.20 476.40 449.46 443.35 530.54 533.81 545.58 713.83 7,396.23

2520 713.55 752.43 732.18 723.40 734.37 268.01 301.91 527.42 267.20 192.85 238.92 414.43 5,866.67

2521 478.40 258.66 302.05 311.15 206.37 286.33 292.84 276.26 375.99 410.19 490.15 855.77 4,544.16

2522 793.13 734.76 458.81 553.86 673.36 417.82 469.48 519.16 307.75 213.24 175.25 277.37 5,593.99

2523 296.62 309.38 188.06 192.37 138.35 286.90 305.48 206.02 258.32 376.10 472.12 626.42 3,656.14

2524 714.38 646.89 737.63 429.94 1,061.71 536.32 418.34 527.72 322.84 416.74 604.74 792.80 7,210.05

2525 848.55 587.29 265.33 470.83 655.54 199.56 215.49 339.77 261.95 456.81 550.59 679.57 5,531.28

2526 997.32 665.84 287.52 524.69 328.27 111.33 41.96 60.01 47.57 187.14 478.16 776.76 4,506.57

2527 756.19 488.71 263.88 345.17 602.38 708.79 228.12 517.91 164.53 456.94 665.37 971.65 6,169.64

2528 982.95 573.30 299.48 270.28 193.01 223.59 64.26 113.47 126.70 193.20 544.07 849.56 4,433.87

2529 728.70 678.99 681.53 556.26 397.09 302.50 422.41 667.37 233.27 319.29 686.87 657.81 6,332.09

2530 633.54 571.38 266.17 452.73 303.68 118.35 71.86 188.76 45.59 192.63 542.49 412.32 3,799.50

2531 237.11 139.99 63.52 147.45 120.23 180.09 140.68 171.56 77.24 208.52 339.82 356.86 2,183.07

2532 556.43 557.81 143.60 168.45 429.74 475.54 202.87 342.48 105.89 266.99 428.76 727.41 4,405.97

2533 635.88 479.77 374.79 410.90 411.90 431.63 321.04 329.66 169.14 209.08 506.65 655.48 4,935.92

2534 587.43 318.11 149.92 331.84 313.26 59.88 181.74 261.04 160.12 215.56 340.35 465.88 3,385.13

2535 465.03 320.22 118.92 118.50 24.85 57.44 39.18 208.30 210.07 148.89 292.12 411.01 2,414.53

2536 417.45 353.19 295.02 426.17 735.70 257.66 125.50 457.15 195.28 174.73 238.20 274.56 3,950.61

2537 136.69 102.96 30.05 14.53 101.01 302.42 159.96 446.52 341.51 369.24 629.03 824.41 3,458.33

2538 745.64 598.15 472.63 268.89 822.84 1,177.02 753.57 526.71 375.56 482.76 799.29 1,080.96 8,104.02

2539 939.22 793.81 737.87 645.61 734.44 358.59 212.79 373.64 244.11 382.52 614.96 775.41 6,812.97

2540 721.33 634.12 409.74 446.42 331.78 177.74 199.44 462.83 338.53 421.12 658.54 658.63 5,460.22

2541 613.96 330.60 226.10 157.00 334.56 50.25 183.19 320.22 233.57 375.73 448.86 545.84 3,819.88

2542 277.33 66.45 38.45 134.26 158.21 103.35 11.38 40.54 81.54 599.05 917.25 1,006.42 3,434.23

2543 777.78 452.11 371.46 272.99 333.63 127.58 280.64 331.98 526.69 765.28 894.77 806.70 5,941.61

2544 969.91 406.21 148.22 407.10 724.84 1,280.52 230.30 186.80 479.19 683.36 830.01 979.50 7,325.96

2545 943.00 739.71 379.77 628.69 473.76 42.87 217.05 285.56 244.10 683.49 786.72 847.31 6,272.03

2546 638.77 884.39 494.82 517.28 428.75 96.75 234.29 629.01 549.80 572.81 699.51 802.35 6,548.53

2547 762.81 440.21 167.49 406.30 186.65 372.68 339.26 667.38 830.51 875.64 838.88 948.78 6,836.59

2548 744.81 806.71 420.03 406.08 215.16 101.06 229.24 298.79 683.28 804.91 817.68 930.78 6,458.53

2549 864.50 374.39 288.31 222.54 264.01 255.02 413.49 300.23 788.64 938.95 813.66 850.31 6,374.05

2550 739.81 264.28 500.17 526.35 527.14 276.28 208.58 449.18 642.63 756.09 673.43 722.00 6,285.94

2551 778.82 488.68 427.41 482.99 349.09 275.71 248.80 330.49 719.03 854.51 790.09 940.29 6,685.91

2552 878.34 683.72 394.42 286.54 392.09 297.27 247.64 354.16 596.55 594.66 589.45 541.59 5,856.43

2553 366.24 250.56 328.50 265.83 131.83 60.04 110.85 180.56 511.71 926.39 927.89 769.63 4,830.03

2554 395.43 213.01 183.07 508.78 1,558.35 1,723.02 903.80 422.65 864.26 1,234.97 1,377.83 935.81 10,320.98

2555 762.02 696.44 691.59 478.93 360.95 121.25 191.24 541.26 760.83 883.25 656.49 479.21 6,623.46

2556 346.00 427.25 342.60 277.19 181.81 113.72 87.49 121.43 368.40 520.25 562.49 501.24 3,849.87

2557 391.27 601.44 537.92 523.70 200.91 76.47 93.94 91.25 199.09 274.62 298.00 354.64 3,643.25

จํานวนป 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

คาเฉล่ีย 639.38 492.89 359.93 393.77 443.26 341.12 266.01 348.98 365.45 482.62 600.24 692.45 5,426.09

คาสูงสุด 997.32 884.39 814.10 723.40 1,558.35 1,723.02 903.80 667.38 864.26 1,234.97 1,377.83 1,080.96 10,320.98

คาต่ําสุด 136.69 66.45 30.05 14.53 24.85 42.87 11.38 40.54 45.59 148.89 175.25 274.56 2,183.07



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-22 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทํากราฟโดยบริษัทที่ปรึกษา จากขอมูลของบริษัทที่ปรึกษา และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2559 

 

รูปที่ 3.2.4-1 ปริมาณน้ําทารายเดือนที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 

 

  (2) ปริมาณน้ําหลาก ในการศึกษาไดรวบรวมผลการวิเคราะหปริมาณน้ําหลากจากรายงาน

การศึกษาความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย ซึ่งทําการวิเคราะหปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่รอบปการเกิดซ้ํา ตั้งแต 2-1,000 ป สามารถสรุป 

ผลการวิเคราะห ปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่รอบป การเกิดซ้ําตางๆ ไดดังนี้   

 
รอบปการเกิดซํ้า 2 ป 5 ป 10 ป 20 ป 25 ป 50 ป 100 ป 1,000 ป 

ปริมาณน้ําหลากสูงสดุ 

(ลบ.ม./วินาที) 

1,516 2,340 2,688 3,078 3,095 3,564 3,977 5,381 

ที่มา : วิเคราะหขอมูลโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 
 

 โดยคาปริมาณน้ําหลากที่รอบการเกิดซ้ํา 100 ป ที่มีคา 3,977 ลูกบาศกเมตรตอวินาที เปนเกณฑ

กําหนดที่ใชในการออกแบบประตูระบายน้ําของโครงการ สวนปริมาณน้ําหลากที่รอบการเกิดซ้ํา 1,000 ป 

เทากับ 5,381 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ใชในการกําหนดระดับของอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา 
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ปริมาณน้ําจากทายเขื่อนสิริกิติ์ถึงเขื่อนทดน้ําผาจุก ปริมาณน้ําระบายทายเขื่อนสิริกิต์ิ



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-23 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3.2.5 คุณภาพน้ําผิวดิน  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาสภาพและวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในแมน้ํานานและคลองชักน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษา

ของโครงการ รวมทั้งแหลงกําเนิดกิจกรรมที่มีผลตอการปนเปอนคุณภาพน้ําผิวดินในแหลงน้ําที่เกี่ยวของกับการใชน้ํา

และการระบายน้ําจากกิจกรรมของโครงการ 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ ครอบคลุมทั้งระยะกอสราง

และดําเนินโครงการที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอคุณภาพน้ําผิวดิน 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน 

ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําในแมน้ํานานจากหนวยงานตางๆ ไดแก กรมควบคุมมลพิษ

สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 3 (พิษณุโลก) (พื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนาน จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก  

และจังหวัดพิจิตร) และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ  

  (2) รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ํ าผิวดินในแมน้ํ านานบริ เวณพื้นที่ โครงการ  

จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการ

ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ํา

ผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

  (3) การเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ทําการเก็บตัวอยาง 1 ครั้ง โดยการกําหนด

สถานีเก็บตัวอยางน้ําบริเวณคลองชักน้ํา จากแมน้ํานานเขามายังพื้นที่โครงการ โดยพิจารณาจากบริเวณที ่

คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งมีสถานี 

เก็บตัวอยางจํานวน 3 สถานี (รูปที่ 3.2.5-1) 

 

สถานีที ่ บริเวณ พิกัด X พิกัด Y 

1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 634719 1952356 

2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 634674 1951817 

3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 634289 1951407 

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-24 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.5-1 สถานีสํารวจและเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน และนิเวศวิทยาทางน้ํา 

W2-คลองขักน้ําบริเวณที่ตัง้ 

โรงไฟฟาพลังน้ํา 

W1-คลองชักน้ําเหนือที่ตั้ง 

โรงไฟฟาพลังน้ํา 

W3-คลองชักน้ําทาย 

โรงไฟฟาพลังน้ํา 

P1-จุดเก็บน้ําวิเคราะหPesticide 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-25 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  (4) ดัชนีคุณภาพน้ําและวิธีการวิเคราะห ไดกําหนดดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการศึกษาจํานวน  

28 ดัชนี ครอบคลุมลักษณะสมบัติทางกายภาพ เคมี ชีวภาพ โลหะหนัก และคุณสมบัติเพื่อการชลประทาน  

ซึ่งในการวิเคราะหตัวอยางน้ําเปนไปตามวิธีมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน 

ที่กําหนดใหเปนไปตามวิธีการมาตรฐานสําหรับการวิเคราะหตัวอยางน้ําและน้ําเสียใน Standard Method 

for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition, 2012 โดย APHA, AWWA และ WEF  

ดังแสดงในตารางที ่3.2.5-1 

  (5) ดําเนินการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน เพิ่มเติม 1 สถานี เพื่อวิเคราะหปริมาณสารกําจัด

ศัตรูพืช (Pesticide) สําหรับเปนขอมูลพื้นฐานในการดําเนินการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โดยทําการ

เก็บตัวอยางบริเวณแมน้ํานานกอนเขาพื้นที่โครงการใกลกับจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินของกรมชลประทาน 

(SW1) บริเวณพิกัด 1,952,368 เหนือ 634,720 ตะวันออก (แสดงสถานีเก็บตัวอยางไดดังรูปที่ 3.2.5-1)  

มีดัชนีที่ทําการวิเคราะหคือ Total Organochlorine Pesticide และ Organophosphate Pesticides  

แสดงรายละเอียดของแตละดัชนีตรวจวัดไดดังตารางที่ 3.2.5-2 

 3) ผลการศึกษา 

  (1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

ป 2556-2559 ไดทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมกอสราง 

จํานวน 5 จุดเก็บตัวอยาง ในบริเวณตอไปนี้ คือ  

   สถานีที่ 1 (SW1) บริเวณทาน้ําวัดสามัคคียาราม ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

   สถานีที่  2 (SW2) บริ เวณทาน้ําวัดคลองนาพง ตําบลผาจุก อํา เภอเมืองอุตรดิตถ   

จังหวัดอุตรดิตถ 

   สถานีที ่3 (SW3) บริเวณสะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

   สถานีที ่4 (SW4) บริเวณสะพานขามแมน้ํานาน ใกลวัดทาทอง ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ 

   สถานีที ่5 (SW5) บริเวณสะพานขามแมน้ํานานตรงขามสถานีตํารวจ ตําบลวังแดง อําเภอตรอน 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-26 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.5-1 ดัชนีคุณภาพน้ําผิวดินและวิธีการวิเคราะห 
ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการตรวจวัด/วิธีการวิเคราะห 

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ  

1.  อุณหภูม ิ(Temperature) Thermometer 

2.  ความนําไฟฟา (Conductivity) Electrical Conductivity Method 

3.  ความโปรงแสง (Transparency) Secchi Disc 

4.  ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 

5.  สารแขวนลอย (Total Suspended Solid : TSS) Suspended Solids Dried at 103-105 oC 

6.  สารละลายไดท้ังหมด (Total Dissolved Solids : TDS) In-House Method SPS T02 

ลักษณะสมบัติทางเคมี  

7.  ความเปนกรดและดาง (pH) Electrometric Method 

8.  ออกซิเจนละลาย (Dissolved Oxygen : DO) Azide Modification Method 

9.  บีโอดี (Biochemicel Oxygen Demand : BOD) 5-Day BOD Test, Azide Modification Method 

10. ไนเตรท-ไนโตรเจน (Nitrate Nitrogen : NO3-N) Cadmium Reduction Method 

11. แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (Ammonia Nitrogen : NH3-N) Distillation Nesslerization 

12. ฟอสเฟต-ฟอสฟอรัส (Phosphate Phosphorus : PO4-P) Ascorbic Acid Method 

13. คลอไรด (Chloride) Argentometric Method 

14. ความกระดาง (Hardness) EDTA Titrimetric  Method 

15. ความเปนดาง (Alkalinity) Titration 

16. คารบอเนต (Carbonate) Calculation 

17. ไบคารบอเนต (BiCarbonate) Calculation 

18. น้ํามันและไขมัน (Oil & Grease) Soxhlet  Extraction 

ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ  

19. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria : TCB) MPN Technique 

20. แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria : FCB) MPN Technique 

โลหะหนัก  

21. ทองแดง (Copper : Cu) Electrothermal, AAS Method 

22. แคดเมียม (Cadmium : Cd) Electrothermal, AAS Method 

23. ตะกั่ว (Lead : Pb) Electrothermal, AAS Method 

24. ปรอท (Mercury : Hg) Cold Vapour AAS Method 

ลักษณะสมบัติเพื่อการชลประทาน  

25. โซเดียม (Sodium : Na) Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method  

26. โปตัสเซียม (Potassium : K) Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method  

27. แคลเซียม (Calcium : Ca) Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 

28. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) Direct Air-Acetylene Flame, AAS Method 

หมายเหตุ : ตรวจวัดโดยบริษัทที่ขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม    

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-27 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.5-2 ดัชนีคุณภาพน้าํที่ทําการวิเคราะหปริมาณสารกําจัดศัตรูพืช (Pesticide) ในแมน้ํานาน

บริเวณเหนือน้ํากอนเขาพื้นที่โครงการ 

ดัชนีคุณภาพน้ํา วิธีการวิเคราะห 

Total Organochlorine Pesticides 

1. DDT (µg/L) Gas-Chromatography 

2. Alpha-BHC (µg/L) Gas-Chromatography 

3. Dieldrin (µg/L) Gas-Chromatography 

4. Aldrin (µg/L) Gas-Chromatography 

5. Heptachor (µg/L) Gas-Chromatography 

6. Heptachlorepoxide (µg/L) Gas-Chromatography 

7. Endrin (µg/L) Gas-Chromatography 

Organophosphate Pesticides 

1. Methamidophos (mg/L) Gas-Chromatography 

2. Dichlorvos (mg/L) Gas-Chromatography 

3. Mevinphos (mg/L) Gas-Chromatography 

4. Dicrotophos (mg/L) Gas-Chromatography 

5. Monocrotophos (mg/L) Gas-Chromatography 

6. Dimethoate (mg/L) Gas-Chromatography 

7. Parathion-methyl (mg/L) Gas-Chromatography 

8. Malathion (mg/L) Gas-Chromatography 

9. Fenitrothion (mg/L) Gas-Chromatography 

10. Methidathion (mg/L) Gas-Chromatography 

11. Triazophos (mg/L) Gas-Chromatography 

12. EPN (mg/L) Gas-Chromatography 

13. Edifenphos (mg/L) Gas-Chromatography 

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-28 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   แสดงสถานีเก็บตัวอยางไดดังรูปที่ 3.2.5-1 และสรุปผลการศึกษาไดดังตารางที่ 3.2.5-3  

ถึงตารางที่ 3.2.5-6 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   -  คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติโดยรวมของน้ําในแมน้ํานาน มีอุณหภูมิระหวาง  

26.0-38.0 องศาเซลเซียส มีลักษณะอยูในเกณฑปกติ ยกเวนในชวงปลายป 2557 ที่มีอุณหภูมิสูงเกินเกณฑ 

ที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา น้ํามีสภาพใสสลับกับน้ําขุนตามฤดูกาลและปริมาณฝนในพื้นที่ โดยมีคา

ความขุนอยูระหวาง 1.7-274.0 NTU คาการนําไฟฟาของตัวอยางน้ําตามจุดตางๆ ในพื้นที่โครงการอยูระหวาง 

153-205 ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร มีคาปริมาณของแข็งแขวนลอย 1.78-271.0 มิลลิกรัมตอลิตร  

เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเพื่อเปนน้ําดิบสําหรับการผลิตประปา เพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และเพื่อ

การชลประทาน พบวาอยูในเกณฑที่เหมาะสม ไมเกินคามาตรฐาน 

   -  คุณสมบัติทางเคมี คุณภาพน้ํามีคาความเปนกรด-ดางอยูในเกณฑปกติ บริเวณพื้นที่

โครงการ วัดคาความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 7.3-8.0 คาปริมาณของแข็งละลายน้ําอยูระหวาง 76.7-102.6 

มิลลิกรัมตอลิตร คาความเปนดางอยูระหวาง 64.6-89.6 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณออกซิเจนละลายมีคา 

อยูระหวาง 3.68-7.80 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งคาปริมาณออกซิเจนที่ต่ําอยูในเดือนเมษายน ของป 2556-2557 

คาบีโอดีมีคาอยูในชวง 0.13-3.12 มิลลิกรัมตอลิตร ไนเตรตไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจน มีคาอยู

ในชวง 0.017-1.300 และ นอยกวา 0.001-0.100 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ คาซัลเฟต คลอไรด โซเดียม 

แคลเซียม สัดสวนการดูดยึดโซเดียม (SAR) และโซเดียมคารบอเนตที่เหลือ (RSC) มีคาอยูในชวง 1.0-28.6 

มิลลิกรัมตอลิตร, 1.4-6.4 มิลลิกรัมตอลิตร, 1.8-7.8 มิลลิกรัมตอลิตร, 22.4-32.7 และ 0.00-0.14 มิลลิอิควิวาเลนท

ตอลิตร ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเพื่อเปนน้ําดิบสําหรับการผลิตประปา เพื่อการดํารงชีวิต

ของสัตวน้ํา และเพ่ือการชลประทาน พบวาสวนใหญอยูในเกณฑที่เหมาะสม ไมเกินคามาตรฐาน 

   -  คุณสมบัติทางชีวภาพ มีคาฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 

อยูในชวง 2-350 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร และ 13-16,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับคา

มาตรฐานเพื่อเปนน้ําดบิสําหรับการผลิตประปา เพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา และเพื่อการชลประทาน พบวา

อยูในเกณฑที่เหมาะสม ไมเกินคามาตรฐาน 

   -  การปนเปอนของโลหะหนัก ปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก 

แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี ฟนอล นิกเกิล เมอรคูรี่ และไซยาไนด มีในระดับต่ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหมี

ไดในแหลงน้ําผิวดิน เมื่อเปรียบเทียบกับคามาตรฐานเพื่อเปนน้ําดิบสําหรับการผลิตประปา เพื่อการดํารงชีวิต

ของสัตวน้ํา และเพื่อการชลประทาน พบวา อยูในเกณฑที่เหมาะสม ไมเกินคามาตรฐาน แสดงวาไมมีการ

ปนเปอนของโลหะหนักจากแหลงกําเนิดใดๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและท่ีมนุษยสรางขึ้น 

  



ตารางที่ 3.2.5-3 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตามแผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2556

เพื่อเปนนํ้าดิบสําหรับ เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการ

การผลิตประปา ของสัตวน้ํา ชลประทาน

1. อุณหภูมิ °C 27.0 27.0 26.0 28.0 28.0 27.0 27.0 26.0 27.0 27.0 26.0 26.0 27.0 26.0 26.0 - 25-35 -

2. คาความเปนกรด-ดาง - 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.4 7.5 7.6 7.4 7.5 7.3 7.4 7.5 7.3 7.4 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0

3. ความนําไฟฟา ไมโครโมห/ซม. 173 172 173 171 172 175 175 172 175 176 184 184 183 183 186 - - ไมเกิน 3,000

4. ของแข็งละลายน้ํา มก./ล. 86.6 86.0 86.6 85.6 85.8 87.6 87.6 86.0 87.3 88.2 92.2 91.7 90.6 91.6 93.0 - - -

5. ความขุน NTU 2.2 2.0 4.0 7.3 9.8 1.7 4.0 5.7 12.6 12.5 132.0 112.0 229.0 216.0 206.0 - - -

6. ของแข็งแขวนลอย มก./ล. 2.00 2.12 6.38 9.87 19.07 1.78 12.53 8.53 19.60 18.03 66.4 64.8 146.4 94.5 64.0 - ไมเกิน 400 -

7. ความเปนดาง มก./ล. 79.56 75.56 74.56 75.56 76.06 78.06 78.06 77.06 77.06 75.56 80.1 79.1 74.6 73.6 75.6 ไมเกิน 500 - -

8. ออกซิเจนละลายน้ํา มก./ล. 5.30 5.86 5.56 5.66 5.74 3.68 4.94 5.56 5.40 5.78 4.94 5.72 6.16 5.64 5.14 - ไมต่ํากวา 4 -

9. บีโอดี มก./ล. 1.16 0.84 2.36 0.92 0.98 1.04 1.04 0.66 0.54 0.70 0.90 0.78 1.24 0.58 1.42 ไมเกิน 5.0 - -

10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน มก./ล. 0.070 0.041 0.084 0.034 0.075 0.017 0.018 0.047 0.068 0.102 0.178 0.350 0.600 0.424 0.698 ไมเกิน 10.0 - ไมเกิน 10.0

11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - -

12. ซัลเฟต มก./ล. 1.4 1.4 1.4 1.0 1.0 1.9 1.4 2.9 1.4 1.9 3.8 2.9 3.8 2.9 2.4 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 900

13. คลอไรด มก./ล. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.4 1.4 1.4 2.5 5.0 3.2 3.9 3.9 4.3 5.7 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 700

14. โซเดียม มก./ล. 2.8 2.3 2.3 2.5 2.5 3.2 3.2 2.8 3.2 3.2 2.3 1.8 2.1 2.3 2.3 ไมเกิน 75.0 - -

15. แคลเซียม มก./ล. 26.3 26.3 25.3 26.3 24.2 25.9 23.6 22.6 25.9 23.6 24.6 25.9 23.6 25.9 24.6 - - -

16. Sodium absorption - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 - - ไมเกิน 4

Ratio (SAR)

17. Residual Sodium มิลลิอิควิวาเลนท/ล. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Carbonate (RSC)

18. สารหนู มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.017 0.010 0.001 0.008 0.012 0.002 0.003 <0.001 0.002 <0.001 - - -

19. แคดเมียม มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 ไมเกิน 0.01 - ไมเกิน 0.01

20. โครเมียม มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.1

21. ทองแดง มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.001 0.001 <0.001 0.005 0.004 ไมเกิน 1.0 - ไมเกิน 0.2

22. เหล็ก มก./ล. 0.098 0.097 0.059 0.059 0.055 0.034 0.037 0.052 0.030 0.033 0.14 0.165 0.202 0.307 0.240 ไมเกิน 3.0 - ไมเกิน 5.0

23. แมงกานีส มก./ล. 0.004 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.009 0.068 0.006 0.006 0.034 0.094 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.2

24. ตะกั่ว มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.011 0.009 <0.001 <0.001 <0.001 ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 5.0

25. สังกะสี มก./ล. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.003 0.004 0.003 0.011 0.004 0.014 0.014 0.045 0.038 0.033 ไมเกิน 5.0 - ไมเกิน 2.0

26. โคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 350 49 110 110 38 47 46 280 220 22 110 40 504 16 13 ไมเกิน 20,000 - -

27. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 9.3 4.0 7.8 11.0 2.0 9.3 2.5 6.8 11 9.2 17 27 14 14 6 ไมเกิน 2,000 - -

28. ฟนอล มก./ล. 0.007 0.006 0.005 0.005 0.006 0.013 0.018 0.015 0.007 0.024 0.018 0.014 0.006 0.006 0.018 - - -

29. นิคเกิล มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - -

30. เมอรคูรี่ มก./ล. 0.0004 ND ND 0.0005 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0007 0.0006 0.0009 0.0010 0.0010 0.0008 0.0007 - - -

31. ไซยาไนด มก./ล. 0.001 ND ND 0.003 0.002 ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - -

หมายเหตุ : SW 1 : บริเวณทาน้ําวัดสามัคคียาราม หมายเหตุ : SW 4 : สะพานขามแมน้ํานาน ใกลวัดทาทอง

หมายเหตุ : SW 2 : บริเวณทาน้ําวัดคลองนาพง หมายเหตุ : SW 5 : สะพานขามแมน้ํานาน ตรงขามสถานีตํารวจ อําเภอตรอน

หมายเหตุ : SW 3 : สะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา

เกณฑที่เหมาะสมผลการวิเคราะห  ครั้งที่ 3 (วันที่ 6 กันยายน 2556)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 2 (วันที่ 30 เมษายน 2556)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5
ดัชนีคุณภาพน้ํา

ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 กุมภาพันธ 2556)

SW 5SW 4 SW 3SW 2SW 1
หนวย
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ตารางที่ 3.2.5-4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตามแผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2557

เพื่อเปนนํ้าดิบสําหรับ เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการ

การผลิตประปา ของสัตวน้ํา ชลประทาน

1. อุณหภูมิ °C 26.0 27.0 28.0 28.0 27.0 35.0 35.0 35.0 36.5 38.0 35.0 35.0 35.0 36.5 38.0 - 25-35 -

2. คาความเปนกรด-ดาง - 7.3 7.3 7.4 7.4 7.4 8.0 7.9 8.0 7.8 7.8 7.8 7.8 7.7 7.6 7.6 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0

3. ความนําไฟฟา ไมโครโมห/ซม. 178 176 177 175 177 168 168 157 171 168 205 197 187 195 185 - - ไมเกิน 3,000

4. ของแข็งละลายน้ํา มก./ล. 89.0 88.1 88.5 87.7 88.5 83.8 84.0 78.6 85.6 84.1 102.6 98.6 93.3 97.3 92.7 - - -

5. ความขุน NTU 13.3 15.1 9.0 17.6 16.7 29.5 45.8 82.0 103 64.0 200.0 274.0 188.0 159.0 199.0 - - -

6. ของแข็งแขวนลอย มก./ล. 7.8 17.8 9.2 17.6 15.0 16.7 31.5 40.0 72.0 55.6 147.2 271.0 132.7 115.3 140.0 - ไมเกิน 400 -

7. ความเปนดาง มก./ล. 74.1 75.1 74.1 74.1 77.1 64.6 70.6 64.6 69.6 68.6 89.6 87.6 84.6 84.6 82.1 ไมเกิน 500 - -

8. ออกซิเจนละลายน้ํา มก./ล. 5.80 6.30 5.95 6.25 5.75 4.10 3.90 5.05 5.00 5.60 5.70 5.55 6.15 5.20 4.55 - ไมต่ํากวา 4 -

9. บีโอดี มก./ล. 0.90 0.75 1.05 1.25 1.2 0.90 1.15 1.25 1.30 1.10 1.90 1.00 0.90 3.20 1.05 ไมเกิน 5.0 - -

10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน มก./ล. - - - - - - - - - - 0.7 0.7 0.6 0.7 0.6 ไมเกิน 10.0 - ไมเกิน 10.0

11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน มก./ล. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 - - -

12. ซัลเฟต มก./ล. 1.4 1 1.4 1.0 1.4 5.8 3.8 1.9 7.2 2.9 21.6 18.3 3.8 15.8 16.3 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 900

13. คลอไรด มก./ล. 3.2 5 4.3 4.3 4.3 4.3 3.2 4.3 4.3 5.0 5.0 5.0 4.3 5.0 5.0 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 700

14. โซเดียม มก./ล. 3.0 2.5 2.5 3.4 2.3 6.0 5.3 5.1 5.8 5.3 7.4 7.1 7.8 7.1 7.6 ไมเกิน 75.0 - -

15. แคลเซียม มก./ล. 25.6 26.6 24.4 23.4 25.6 23.4 23.4 22.4 23.4 23.4 24.4 31.7 25.6 32.7 26.6 - - -

16. Sodium absorption - 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 0.4 0.3 0.4 - - ไมเกิน 4

Ratio (SAR)

17. Residual Sodium มิลลิอิควิวาเลนท/ล. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -

Carbonate (RSC)

18. สารหนู มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.007 0.009 <0.005 <0.005 0.022 0.010 <0.005 0.01 <0.005 0.006 <0.005 - - -

19. แคดเมียม มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.01 - ไมเกิน 0.01

20. โครเมียม มก./ล. <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 <0.005 <0.005 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.1

21. ทองแดง มก./ล. 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.007 0.006 0.006 0.006 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 ไมเกิน 1.0 - ไมเกิน 0.2

22. เหล็ก มก./ล. 0.018 0.019 0.011 0.020 0.020 0.048 0.068 0.078 0.074 0.030 0.102 0.212 0.125 0.060 0.134 ไมเกิน 3.0 - ไมเกิน 5.0

23. แมงกานีส มก./ล. 0.017 0.008 0.003 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.014 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.2

24. ตะกั่ว มก./ล. <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 <0.005 0.008 ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 5.0

25. สังกะสี มก./ล. 0.008 0.009 0.006 0.007 0.009 0.005 0.005 0.010 0.006 <0.005 0.009 <0.005 <0.005 0.005 <0.005 ไมเกิน 5.0 - ไมเกิน 2.0

26. โคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 540 44 46 540 1,600 3,500 2,400 1,600 48 16,000 42 540 48 920 16,000 ไมเกิน 20,000 - -

27. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 22 26 21 33 19 37 21 33 6.8 22 38 170 39 39 68 ไมเกิน 2,000 - -

28. ฟนอล มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.032 ND ND - - -

29. นิคเกิล มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 0.0206 0.0173 0.0085 0.0266 0.0201 - - -

30. เมอรคูรี่ มก./ล. 0.0010 0.0005 0.0007 0.0009 ND ND ND ND ND 0.0004 0.0010 0.0004 ND ND 0.0010 - - -

31. ไซยาไนด มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - -

หมายเหตุ : SW 1 : บริเวณทาน้ําวัดสามัคคียาราม หมายเหตุ : SW 4 : สะพานขามแมน้ํานาน ใกลวัดทาทอง

หมายเหตุ : SW 2 : บริเวณทาน้ําวัดคลองนาพง หมายเหตุ : SW 5 : สะพานขามแมน้ํานาน ตรงขามสถานีตํารวจ อําเภอตรอน

หมายเหตุ : SW 3 : สะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย

ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 1 (วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 2 (วันที่ 4 มิถุนายน 2557)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

เกณฑที่เหมาะสมผลการวิเคราะห ครั้งที่ 3 (วันที่ 9 กันยายน 2557)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5
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ตารางที่ 3.2.5-5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินตามรายงานติดตามการปฏิบัติตามแผนการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเข่ือนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2558

เพื่อเปนนํ้าดิบสําหรับ เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อการ
การผลิตประปา ของสัตวน้ํา ชลประทาน

1. อุณหภูมิ °C 27.0 28.0 27.0 26.0 27.0 30.0 32.0 32.0 32.0 34.0 28.0 29.0 28.0 30.0 28.0 - 25-35 -

2. คาความเปนกรด-ดาง - 7.2 7.4 7.4 7.4 7.5 7.4 7.4 7.6 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.8 7.7 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0

3. ความนําไฟฟา ไมโครโมห/ซม. 153 165 165 178 166 169 167 171 166 167 176 173 179 174 178 - - ไมเกิน 3,000

4. ของแข็งละลายน้ํา มก./ล. 76.7 82.5 82.4 89.3 83.1 84.3 83.4 85.4 83.1 83.5 88.0 86.6 89.5 87.0 89.2 - - -

5. ความขุน NTU 36.2 20.1 20.8 13.7 70.5 3.1 4.1 6.3 13.8 11.5 24.0 17.6 16.6 31.7 40.9 - - -

6. ของแข็งแขวนลอย มก./ล. 23.6 16.2 19.3 15.2 90.8 3.6 5.4 10.6 25.0 15.8 20.0 17.8 15.4 32.2 41.1 - ไมเกิน 400 -

7. ความเปนดาง มก./ล. 72.6 80.1 77.1 81.1 80.1 81.1 78.1 81.1 77.1 79.1 82.6 84.6 83.6 83.6 84.6 ไมเกิน 500 - -

8. ออกซิเจนละลายน้ํา มก./ล. 5.20 6.85 6.40 7.80 5.65 4.90 4.60 4.50 4.65 4.60 4.50 6.10 5.64 5.90 5.30 - ไมต่ํากวา 4 -

9. บีโอดี มก./ล. 0.65 0.55 0.45 1.25 0.50 0.42 0.31 0.20 0.40 0.13 0.30 0.30 0.30 0.40 0.30 ไมเกิน 5.0 - -

10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน มก./ล. 0.6 0.5 0.8 0.9 0.6 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 ไมเกิน 10.0 - ไมเกิน 10.0

11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน มก./ล. <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 - - -

12. ซัลเฟต มก./ล. 1.9 2.4 2.4 1.9 1.9 1.9 1.0 1.0 1.0 1.4 2.9 1.9 1.9 1.9 1.9 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 900

13. คลอไรด มก./ล. 5.7 5.0 3.2 5.7 5.0 3.9 5.0 3.2 3.9 3.9 6.4 5.7 6.4 6.4 6.4 ไมเกิน 250 - ไมเกิน 700

14. โซเดียม มก./ล. 5.5 5.8 5.8 7.8 6.0 6.0 5.8 6.0 6.0 6.0 6.4 6.0 6.4 6.2 6.7 ไมเกิน 75.0 - -

15. แคลเซียม มก./ล. 22.4 25.6 22.4 24.4 23.4 23.4 23.4 24.4 23.4 22.4 27.6 25.6 28.6 25.6 27.6 - - -

16. Sodium absorption - 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 - - ไมเกิน 4

Ratio (SAR)

17. Residual Sodium มิลลิอิควิวาเลนท/ล. 0 0 0 0 0 0.04 0 0.04 0 0 0 0 0 0 0 - - -

Carbonate (RSC)

18. สารหนู มก./ล. <0.005 <0.005 0.006 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 - - -

19. แคดเมียม มก./ล. <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 ไมเกิน 0.01 - ไมเกิน 0.01

20. โครเมียม มก./ล. <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 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.1

21. ทองแดง มก./ล. <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 ไมเกิน 1.0 - ไมเกิน 0.2

22. เหล็ก มก./ล. 0.051 0.040 0.032 0.032 0.023 0.019 0.018 0.017 0.020 0.024 0.135 0.095 0.112 0.086 0.106 ไมเกิน 3.0 - ไมเกิน 5.0

23. แมงกานีส มก./ล. <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 0.014 0.027 0.012 <0.005 <0.005 <0.005 0.119 0.031 0.011 0.010 0.017 ไมเกิน 0.05 - ไมเกิน 0.2

24. ตะกั่ว มก./ล. <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 ไมเกิน 0.05 ไมเกิน 0.10 ไมเกิน 5.0

25. สังกะสี มก./ล. 0.014 0.007 0.009 0.008 0.014 0.014 0.011 0.009 0.10 0.012 0.026 0.020 0.022 0.012 0.008 ไมเกิน 5.0 - ไมเกิน 2.0

26. โคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 16,000 16,000 540 33 2,400 16,000 540 1,600 1,600 9,200 16,000 350 1,600 1,600 1,600 ไมเกิน 20,000 - -

27. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 มล. 340 120 14 33 220 270 6.8 22 15 210 24 17 280 14 280 ไมเกิน 2,000 - -

28. ฟนอล มก./ล. ND 0.014 0.006 ND 0.038 0.005 0.040 0.016 0.012 0.037 ND ND ND ND 0.018 - - -

29. นิคเกิล มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - -

30. เมอรคูร่ี มก./ล. 0.0007 0.0008 0.0006 ND 0.0006 ND ND 0.0003 0.0002 ND 0.0013 0.0013 0.0014 0.0011 0.0010 - - -

31. ไซยาไนด มก./ล. ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND - - -

หมายเหตุ : SW 1 : บริเวณทาน้ําวัดสามัคคียาราม หมายเหตุ : SW 4 : สะพานขามแมนํ้านาน ใกลวัดทาทอง

หมายเหตุ : SW 2 : บริเวณทาน้ําวัดคลองนาพง หมายเหตุ : SW 5 : สะพานขามแมนํ้านาน ตรงขามสถานีตํารวจ อําเภอตรอน

หมายเหตุ : SW 3 : สะพานขามแมนํ้านาน บานทาเสา

ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย
ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 1 (วันที่ 22 มกราคม 2558)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

ผลการวิเคราะห ครั้งที่ 2 (วันที่ 29 เมษายน 2558)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5

เกณฑที่เหมาะสมผลการวิเคราะห  ครั้งที่ 3 (วันที่ 7 กันยายน 2558)

SW 1 SW 2 SW 3 SW 4 SW 5
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-32 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-33 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   สรุปผลการวิเคราะห จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

จํานวน 5 สถานี ในป 2556-2559 ในภาพรวม พบวา คุณภาพน้ําแมน้ํานานอยูในเกณฑตามมาตรฐานคุณภาพ

น้ําในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 2 (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน) แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจาก

กิจกรรมบางประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อตามปกติ

และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอนการอนุรักษสัตวน้ําและการประมง 

  (2) คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณคลองชักน้ําใกลเคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ จากการดําเนินการเก็บ

ตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 สามารถแสดงสภาพ

ทั่วไปของสถานีเก็บตัวอยางและการเก็บตัวอยางไดดังรูปที่ 3.2.5-2 และแสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา 

ไดดังตารางที่ 3.2.5-7 โดยสามารถอธิบายถึงสถานภาพปจจุบันของคุณลักษณะแหลงน้ําผิวดินแตละบริเวณ 

ที่สํารวจ มีดังนี้ 

สถานีที่ 1 (W1) คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา บริเวณนี้ลําน้ํา

กวางประมาณ 100 เมตร พื้นทองน้ํามีความลาดชันสูง ระดับน้ําลึกมากกวา 150 เซนติเมตร ริมฝงเปนหินทิ้ง  

น้ําไหลแรงมาก  

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีคาอุณหภูมิของน้ํา 27.7 องศาเซลเซียส มีคาความขุนสูงมาก 

โดยพบเทากับ 450.0 NTU โดยมีคาความโปรงแสงที่วัดไดเพียง 3 เซนติเมตร คาความนําไฟฟามีคาเปนปกติ

ของแหลงน้ําจืด คือ 181.9 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร ทําใหพบคาความเค็มต่ํามาก (0.1 สวนในพันสวน) 

และมีคาปริมาณสารแขวนลอยสูง คือ 370 มิลลิกรัมตอลิตร  

ลักษณะสมบัติทางเคมี พบคาออกซิเจนละลายมีคาปานกลาง คือ 5.5 มิลลิกรัมตอลิตร  

ความเปนกรด-ดางเปนปกติ คือ 7.48 คาความเปนดางและความกระดางมีคาเทากับ 76 และ 124 มิลลิกรัม

ตอลิตร ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งแสดงวามีการ

ปนเปอนของสารอินทรียนอย คาคารบอเนตและไบคารบอเนต มีคาต่ํากวา 1 และ 76 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบเทากับ 162 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย  

ไนเตรต ฟอสเฟต และคลอไรด ที่พบมีคาต่ํากวา 0.5, 0.37, 0.05 และ 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  

ซึ่งนับวามีคานอย สวนคาไขมันและน้ํามันนั้นพบต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับธาตุที่ละลายน้ําไดและ 

มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชนั้น คือ โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคาเทากับ 

4.08, 2.10, 18.6 และ 4.35 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไปและมีความ

เหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ 

ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ พบฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 

ในระดับปานกลาง คือ 2,800 และ 14,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ เพราะมีการปนเปอนจากการ

ใชประโยชนของมนุษยเนื่องจากเปนชวงฤดูฝนซึ่งมีการชะลางหนาดินมาจากพื้นที่ตนน้ํา แตสามารถนําน้ํา 

ไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภคไดถานําไปผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-34 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 2 คลองชักน้ําบริเวณท่ีตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

  
 
 
 
 
 

 

สถานีเก็บตัวอยาง Pesticide บริเวณแมน้ํานานกอนเขาพ้ืนที่โครงการ 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.5-2 สภาพทั่วไปของสถานีเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและการเก็บตัวอยางบริเวณพื้นที่โครงการ  

  



ดัชนีคุณภาพน้ํา หนวย W1 W2 W3 การดํารงชีวิต การชลประทาน4, 5

ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5 ของสัตวน้ํา 2, 3

1. อุณหภูมิ (Temperature) oC 27.7 27.4 27.5 ธ ธ' ธ' ธ' - 23.0-32.02 ไมเกิน 404

2. ความโปรงแสง (Transparency) cm 3 3 5 - - - - - 30-602 -

3. ความขุน (Turbidity) NTU 450.0 450.0 340.0 - - - - - - -

4. ความนําไฟฟา (Conductivity) µS/cm 181.9 180.2 185.4 - - - - - - ไมเกิน 2,0004

5. ความเค็ม (Salinity) ppt 0.1 0.1 0.1 - - - - - - -

6. ปริมาณสารแขวนลอย (TSS) mg/l 370 342 230 - - - - - นอยกวา 803 ไมเกิน 304

7. ปริมาณสารละลายไดทั้งหมด (TDS) mg/l 162 130 184 - - - - - นอยกวา 4003 ไมเกิน 1,3004

8. ออกซิเจนละลาย (DO) mg/l 5.50 5.81 6.31 ธ >6.0 >4.0 >2.0 - ไมต่ํากวา 3.02 ไมต่ํากวา 2.04

9. ความเปนกรด-ดาง (pH) - 7.48 7.53 7.57 ธ 5.0-9.0 5.0-9.0 5.0-9.0 - 5.0-9.02 6.5-8.54

10. คาความสกปรกในรูปบีโอดี (BOD) mg/l 0.7 0.8 0.7 ธ <1.5 <2.0 <4.0 - - ไมเกิน 204

11. ความเปนดาง (Alkalinity) mg/l as CaCO3 76 83 86 - - - - - 10-4003 -

12. คารบอเนต (CO3) mg/l <1 <1 <1 - - - - - - -

13. ไบคารบอเนต (HCO3) mg/l 76 83 86 - - - - - - -

14. ความกระดาง (Hardness) mg/l as CaCO3 124 86 103 - - - - - 10-4003 -

15. แอมโมเนีย (Ammonia) <0.5 <0.5 <0.5 ไมเกิน 0.5 นอยกวา 1.03

10.  ไขมันและน้ํามัน (Oil and Grease) mg/l <2 <2 <2 ธ - - - - - -

16. ไนเตรต (NO3
-) mg/l 0.37 1.4 0.38 ธ <5.0 <5.0 <5.0 - นอยกวา 3.03 -

17. ฟอสเฟต (PO4
3-) mg/l 0.05 0.06 0.06 - - - - - - -

18. คลอไรด (Cl) mg/l 2 3 3 - - - - - - -

19. โซเดียม (Na) mg/l 4.08 5.13 4.65 - - - - - นอยกวา 75.03 -

20. โปตัสเซียม (K) mg/l 2.10 2.63 2.39 นอยกวา 5.03

21. แคลเซียม (Ca) mg/l 18.6 21.7 19.0 - - - - - 4.0-160.03 -

22. แมกนีเซียม (Mg) mg/l 4.35 5.26 4.88 - - - - - นอยกวา 15.03 -

23. ตะกั่ว (Pb) mg/l <0.005 0.014 0.011 ธ <0.05 <0.05 <0.05 - นอยกวา 0.052 ไมเกิน 5.05

24. ปรอท (Hg) mg/l <0.0005 <0.0005 <0.0005 ธ <0.002 <0.002 <0.002 - นอยกวา 0.023 ไมเกิน 0.0054

25. ทองแดง (Cu) mg/l 0.007 0.011 0.010 ธ <0.1 <0.1 <0.1 - นอยกวา 0.022 ไมเกิน 0.25

26. แคดเมียม (Cd) mg/l <0.003 <0.003 <0.003 ธ <0.005 <0.005 <0.005 - นอยกวา 0.0053 ไมเกิน 0.015

27. โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด MPN/100 ml 14,000 17,000 2,400 ธ <5,000 <20,000 - - - -

(Total Coliform Bacteria)

28. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย MPN/100 ml 2,800 3,500 1,300 ธ <1,000 <4,000 - - - -

(Fecal Coliform Bacteria)

หมายเหตุ : 3 3 2

-1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ. 2537

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพนํ้ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติกอน 2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ 3) การอนุรักษระบบนิเวศของแหลงน้ํา

ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน  2) การอนุรักษสัตวน้ํา 3) การประมง และ 4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา

ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเช้ือโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าทั่วไปกอน และ 2) การเกษตร

ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ 2) การอุตสาหกรรม

ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม

ธ = ธรรมชาติไมไดรับผลจากการกระทําของมนุษย

-
2 
= เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงประเทศไทย ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด

-
3 
= Water quality standards for aquaculture, Fundamentals of Aquaculture Engineering, Louisiana State University (1989)

-4 = คําส่ังกรมชลประทานที่ 73/2554 เรื่อง แกไขการระบายน้ําที่มีคุณภาพต่ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ํา ที่ตอเชื่อมกับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ลงวันที่ 1 เมษายน 2554

-5 = Fipps, Guy (2003). Irrigation Water Quality Standards and Salinity Management Strategies. Available electronically from http : / /hdl .handle .net /1969 .1 /87829.

-จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน

สถานีที่ W1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา

สถานีที่ W2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา

สถานีที่ W3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา

การแบงประเภทคุณภาพน้ําตามการใชประโยชน1

มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินสถานี

ตารางที่ 3.2.5-7 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินในพื้นที่โครงการ เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-36 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

โลหะหนัก ตะกั่ว ปรอท และแคดเมียม มีคาต่ําจนตรวจวัดไมพบ (ต่ํากวา 0.005, ต่ํากวา 

0.0005 และต่ํากวา 0.003 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) สวนคาทองแดงมีคาต่ําและอยูในเกณฑมาตรฐาน 

ที่ยอมใหมีในแหลงน้ําได โดยพบ 0.007 มิลลิกรัมตอลิตร แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอน

ของโลหะหนักกลุมดังกลาวในระดับต่ํามาก  

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณสถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํา 

กอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท 

และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ 2) การเกษตร โดยพบคาออกซิเจนละลายมีคาสูงกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ ต่ํากวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร และพบคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมและโคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมดมีคาปานกลาง โดยฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคา 2,800 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ซึ่งปจจุบัน

มีการใชประโยชนน้ําเพื่อการเกษตรกรรม  

 สถานีที่ 2 (W2) คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา บริเวณนี้ลําน้ํากวางประมาณ 

100 เมตร พื้นทองน้ํามีความลาดชันสูง ระดับน้ําลึกมากกวา 150 เซนติเมตร ริมฝงเปนคอนกรีตดาดริมตลิ่ง 

ทั้งสองฝงลําน้ํา น้ําไหลแรงมาก  

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีคาอุณหภูมิของน้ํา 27.4 องศาเซลเซียส มีคาความขุนสูงมาก 

พบเทากับ 450.0 NTU โดยมีคาความโปรงแสงที่วัดไดเพียง 3 เซนติเมตร คาความนําไฟฟามีคาเปนปกติ 

ของแหลงน้ําจืด คือ 180.2 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร ทําใหพบคาความเค็มต่ํามาก (0.1 สวนในพันสวน) 

และมีคาปริมาณสารแขวนลอยสูง คือ 342 มิลลิกรัมตอลิตร  

ลักษณะสมบัติทางเคมี พบวา คาออกซิเจนละลายมีคาปานกลางคือ 5.81 มิลลิกรัมตอลิตร 

ความเปนกรด-ดางเปนปกติ คือ 7.53 คาความเปนดางและความกระดางมีคาเทากับ 83 และ 86 มิลลิกรัมตอลิตร 

ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ 0.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งแสดงวามีการปนเปอน

ของสารอินทรียนอย คาคารบอเนต และไบคารบอเนตมีคาต่ํากวา 1 และ 83 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบเทากับ 130 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรต ฟอสเฟต 

และคลอไรด ที่พบมีคาต่ํากวา 0.5, 1.4, 0.06 และ 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งนับวามีคานอย สวนคา

ไขมันและน้ํามันนั้นพบต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการ

เจริญเติบโตของพืชนั้น คือ โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคาเทากับ 5.13, 2.63, 21.7 และ 

5.26 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไปและมีความเหมาะสมตอการ

นําไปใชประโยชนในดานตางๆ  

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-37 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ พบฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 

ในปริมาณต่ํามาก คือ 3,500 และ 17,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ เพราะมีการปนเปอนจากการ

ใชประโยชนของมนุษยเนื่องจากเปนชวงฤดูฝนซึ่งมีการชะลางหนาดินมาจากพื้นที่ตนน้ํา แตสามารถนําน้ํา 

ไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภคไดถานําไปผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

โลหะหนัก ปรอท และแคดเมียม มีคาต่ําจนตรวจวัดไมพบ (ต่ํากวา 0.0005 และต่ํากวา 

0.003 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) สวนคาตะกั่ว และทองแดงมีคาต่ําและอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหม ี

ในแหลงน้ําได โดยพบ 0.014 และ 0.011 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบ

การปนเปอนของโลหะหนักกลุมดังกลาวในระดับต่ํามาก 

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณสถานีที่ 2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ  

1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน 

และ 2) การเกษตร โดยพบคาออกซิเจนละลายมีคาสูงกวา 4.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ  

ต่ํากวา 1.5 มิลลิกรัมตอลิตร และพบคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีคา

ปานกลาง โดยฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคา 3,500 MPN/100 มล. ซึ่งปจจุบันมีการใชประโยชนน้ําเพื่อการ

เกษตรกรรม    

สถานีที่ 3 (W3) คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา บริเวณนี้ลําน้ํากวางประมาณ 100 เมตร 

พื้นทองน้ํามีความลาดชันสูง ระดับน้ําลึกมากกวา 150 เซนติเมตร ริมฝงเปนคอนกรีตดาดริมตลิ่งทั้งสองฝงลําน้ํา 

ดานทายน้ําเปนหินทิ้ง น้ําไหลแรงมาก  

ลักษณะสมบัติทางกายภาพ มีคาอุณหภูมิของน้ํา 27.5 องศาเซลเซียส มีคาความขุนสูง 

เทากับ 340.0 NTU โดยมีคาความโปรงแสงที่วัดไดเพียง 5 เซนติเมตร คาความนําไฟฟามีคาเปนปกติของ

แหลงน้ําจืด คือ 185.4 ไมโครซีเมนสตอเซนติเมตร ทําใหพบคาความเค็มต่ํามาก (0.1 สวนในพันสวน) และมีคา

ปริมาณสารแขวนลอยสูง คือ 230 มิลลิกรัมตอลิตร  

ลักษณะสมบัติทางเคมี พบวาคาออกซิเจนละลายมีคาสูงคือ 6.31 มิลลิกรัมตอลิตร  

ความเปนกรด-ดางเปนปกติ คือ 7.57 คาความเปนดางและความกระดางมีคาเทากับ 86 และ 103 มิลลิกรัม

ตอลิตร ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ 0.7 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งแสดงวามีการ

ปนเปอนของสารอินทรียนอย คาคารบอเนต และไบคารบอเนตมีคาต่ํากวา 1 และ 86 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ ปริมาณของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบเทากับ 184 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย  

ไนเตรต ฟอสเฟต และคลอไรด ที่พบมีคาต่ํากวา 0.5, 0.38, 0.06 และ 3.0 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ  

ซึ่งนับวามีคานอย สวนคาไขมันและน้ํามันนั้นพบต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับธาตุที่ละลายน้ําไดและ 

มีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชนั้น คือ โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม มีคาเทากับ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-38 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

4.65, 2.39, 19.0 และ 4.88 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไปและมีความ

เหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ 

ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ พบฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด 

ในปริมาณ 1,300 และ 2,400 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ เพราะมีการปนเปอนจากการใชประโยชน

ของมนุษยเนื่องจากเปนชวงฤดูฝนซึ่งมีการชะลางหนาดินมาจากพื้นที่เหนือน้ํา แตสามารถนําน้ําไปบําบัด 

เปนน้ําอุปโภคและบริโภคไดถานําไปผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ํา

ทั่วไปกอน 

โลหะหนัก ปรอท และแคดเมียม มีคาต่ําจนตรวจวัดไมพบ (ต่ํากวา 0.0005 และต่ํากวา 

0.003 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) สวนคาตะกั่ว และทองแดงมีคาต่ําและอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหม ี

ในแหลงน้ําได โดยพบ 0.011 และ 0.010 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบ

การปนเปอนของโลหะหนักกลุมดังกลาวในระดับต่ํามาก 

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณสถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา  

พบวา ดัชนีคุณภาพน้ําสวนใหญในสถานีที่ 3 แมน้ํานาน บริเวณดานทายของที่ตั้งโครงการ มีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดิน ประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8  

(พ.ศ. 2537) ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภค

และบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ  

2) การเกษตร โดยพบคาออกซิเจนละลายมีคาสูงกวา 6.0 มิลลิกรัมตอลิตร คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา คือ ต่ํากวา 

1.5 มิลลิกรัมตอลิตร และพบคาแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรมและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมดมีคาปานกลาง 

โดยฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียมีคา 1,300 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ซึ่งปจจุบันมีการใชประโยชนน้ําเพื่อการ

เกษตรกรรม 

  (3) การศึกษาเพิ่มเติมการวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืช การศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาเพิ่มเติม

ในสวนของการวิเคราะหสารกําจัดศัตรูพืชในแมน้ํานาน โดยการพิจารณาคัดเลือกสถานีเก็บตัวอยางจํานวน  

1 สถานี  คือ สถานี P1 บริเวณแมน้ํานานกอนเขาที่ตั้งโครงการ เพื่อเปนตัวแทนของพื้นที่โครงการ (โดยเปน

ตําแหนงใกลเคียงกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก) เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

สามารถแสดงสภาพทั่วไปของสถานีเก็บตัวอยางและการเก็บตัวอยางไดดังรูปที่ 3.2.5-2 และแสดงผลการ

วิเคราะหคุณภาพน้ําไดดังตารางที่ 3.2.5-8 โดยสามารถอธิบายถึงสถานภาพปจจุบันของคุณลักษณะแหลงน้ํา

ผิวดินแตละบริเวณที่สํารวจ มีดังนี้ 

สถานี P1 แมน้ํานาน กอนเขาพื้นที่โครงการ บริเวณนี้ลําน้ํากวางประมาณ 100 เมตร  

พื้นทองน้ํามีความลาดชันสูง ระดับน้ําลึกมากกวา 150 เซนติเมตร ริมฝงเปนหินทิ้ง พื้นทองน้ําเปนหินและทราย 

น้ําไหลแรงมาก 

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-39 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.5-8  ผลการตรวจวิเคราะห Pesticide และ Herbicide ในบริเวณพื้นทีศ่ึกษาโครงการ 

    เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

 
หมายเหตุ :         

-1 = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน ตีพิมพใน 

ราชกิจจานเุบกษา เลม 111 ตอนที ่16 ลงวันที่ 24 กุมภาพนัธ พ.ศ. 2537 

ประเภทที่ 1 ไดแก แหลงน้ําที่คุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ําทิ้งจากกจิกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอปุโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน  

2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน และ 3) การอนรุักษระบบนเิวศของแหลงน้ํา 

ประเภทที่ 2 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรบัน้ําทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ําทั่วไปกอน   

2) การอนุรกัษสัตวนํ้า 3) การประมง และ 4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา  

ประเภทที่ 3 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรบัน้ําทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกต ิและผานกระบวนการปรับปรงุคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ  

2) การเกษตร  

ประเภทที่ 4 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรบัจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพือ่ 1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ  

2) การอุตสาหกรรม  

ประเภทที่ 5 ไดแก แหลงน้ําที่ไดรบัน้ําทิ้งจากกจิกรรมบางประเภท และสามารถเปนประโยชนเพื่อการคมนาคม   

- จุดเกบ็ตัวอยางน้ําผิวดิน  สถานีที่ P1 แมน้ํานาน กอนเขาที่ตั้งโครงการ         

 

ผลการการวิเคราะห Pesticide และ Herbicide ดังแสดงในตารางที่ 3.2.5-4 พบวา

คุณภาพน้ําทางดานสารปราบศัตรูพืชนั้น ในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือ กลุมสาร

กําจัดศัตรูพืช Organochlorine Pesticides ไดแก ดีดีที (DDT), แอลฟา-บีเอชซี (Alpha-BHC), อัลดริน 

(Aldrin), ดีลดริน (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), เฮปตาคลอร (Heptachlor) และเฮปตาคลอร อีปอกไซด 

(Heptachlor epoxide) นั้น พบวาอยูในระดับต่ํากวาระดับที่ตรวจพบได (นอยกวา 0.012, นอยกวา 0.04, 

นอยกวา 0.04, นอยกวา 0.08, นอยกวา 0.04 และ นอยกวา 0.04 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) แสดงวาน้ํา 

ในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตรกลุมดังกลาวในระดับต่ํามาก 

สําหรับการตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืช Organophosphate Pesticides ไดแก เมทธาไมโดฟอส (Methamidophos), 

ดัชนีคุณภาพนํ้า หนวย สถานี

P1 ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 ประเภทที่ 4 ประเภทที่ 5

1. สารกําจัดศัตรูพืช Total Organochlorine Pesticides ppb <0.012 - - - - -

-ดีดีที (P, P-DDT) ppb <0.012 - ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 ไมเกิน 1.0 -

-แอลฟา-บีเอชซี (Alpha-BHC) ppb <0.004 - ไมเกิน 0.02 ไมเกิน 0.02 ไมเกิน 0.02 -

-อัลดริน (Aldrin) ppb <0.004 - ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 -

-ดีลดริน (Dieldrin) ppb <0.008 - ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 ไมเกิน 0.1 -

-เฮปตาคลอร (Heptachlor) ppb <0.004 - ไมเกิน 0.2 ไมเกิน 0.2 ไมเกิน 0.2 -

-เฮปตาคลอร อีปอกไซด (Heptachlor epoxide) ppb <0.004 - ไมเกิน 0.2 ไมเกิน 0.2 ไมเกิน 0.2 -

2. สารกําจัดศัตรูพืช Total Organophosphate Pesticides

- เมทธาไมโดฟอส (Methamidophos) ppb <0.02 - - - - -

- ไดคลอรวอส (Dichlorvos) ppb <0.02 - - - - -

- เมวินฟอส (Mevinphos) ppb <0.02 - - - - -

- ไดโครโตฟอส (Dicrotophos) ppb <0.02 - - - - -

- โมโนโครโตฟอส (Monocrotophos) ppb <0.02 - - - - -

- พาราไทออน-เมธิล (Parathion-Methyl) ppb <0.02 - - - - -

- มาลาไทออน (Malathion) ppb <0.02 - - - - -

- ไดเมทโธเอท (Dimethoate) ppb <0.02 - - - - -

- เฟนิโตรไธออน (Fenitrothion) ppb <0.02 - - - - -

- เมธิดาไธออน (Methidathion) ppb <0.02 - - - - -

- ไตรอะโซฟอส (Triazophos) ppb <0.02 - - - - -

- อีพีเอ็น (EPN) ppb <0.02 - - - - -

- อิดิเฟนฟอส (Edifenohos) ppb <0.02 - - - - -

การแบงประเภทคุณภาพนํ้าตามการใชประโยชน1
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ไดคลอรวอส (Dichlorvos), เมวินฟอส (Mevinphos), ไดโครโตฟอส (Dicrotophos), โมโนโครโตฟอส 

(Monocrotophos), พาราไทออน-เมธิล (Parathion-Methyl), มาลาไทออน (Malathion), ไดเมทโธเอท 

(Dimethoate), เฟนิโตรไธออน (Fenitrothion), เมธิดาไธออน (Methidathion), ไตรอะโซฟอส (Triazophos), 

อีพีเอ็น (EPN) และอิดิเฟนฟอส (Edifenohos) พบวาอยูในระดับต่ํากวาระดับที่ตรวจพบได (นอยกวา 0.02 

มิลลิกรัมตอลิตร) แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร

กลุมดังกลาวในระดับต่ํามากเชนเดียวกัน 

  (3) สรุปผลการศึกษา จากการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

ครอบคลุมสถานีเก็บตัวอยางในพ้ืนที่โครงการ รวม 3 สถานี พบวา  

   ลักษณะสมบัติทางกายภาพ คาอุณหภูมิของน้ํา พบคา อยูในชวง 27.4-27.7 องศาเซลเซียส 

มีคาความโปรงแสงที่วัดไดอยูในชวง 3.0-5.0 เซนติเมตร และมีคาความขุนสูงมาก พบคาอยูในชวง 340.0-

450.0 NTU คาความนําไฟฟามีคาเปนปกติของแหลงน้ําจืด พบคาอยูในชวง 180.2-185.4 ไมโครซีเมนสตอ

เซนติเมตร พบคาความเค็มต่ํามาก (0.1 สวนในพันสวน) และมีคาปริมาณสารแขวนลอยสูง โดยมีคาอยูในชวง 

230-370 มิลลิกรัมตอลิตร 

   ลักษณะสมบัติทางเคมี พบคาออกซิเจนละลายมีคาปานกลางถึงสูง พบคาอยูในชวง 5.50-

6.31 มิลลิกรัมตอลิตร ความเปนกรด-ดางเปนปกติ พบคาอยูในชวง 7.48-7.57 คาความเปนดางและ 

ความกระดางพบคาอยูในชวง 76-86 และ 86-124 มิลลิกรัมตอลิตร ในรูปแคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ  

คาบีโอดีที่พบมีคาต่ํา พบคาอยูในชวง 0.7-0.8 มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งแสดงวามีการปนเปอนของสารอินทรียนอย 

คาคารบอเนต และไบคารบอเนตมีคาอยูในชวง ต่ํากวา 1 และ 76-86 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ปริมาณ

ของแข็งที่ละลายน้ําไดทั้งหมด พบคาอยูในชวง 130-184 มิลลิกรัมตอลิตร ปริมาณแอมโมเนีย ไนเตรต 

ฟอสเฟต และคลอไรด พบคาอยูในชวง ต่ํากวา 0.5, 0.37-1.40, 0.05-0.06 และ 2.0-3.0 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ ซึ่งพบวามีคานอย สวนคาไขมันและน้ํามันนั้น พบต่ํากวา 2.0 มิลลิกรัมตอลิตร สําหรับธาตุที่ละลาย

น้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชนั้น คือ โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม พบคา

อยูในชวง 4.08-5.13, 2.10-2.63, 18.6-21.7 และ 4.35-5.26 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ ซึ่งอยูในเกณฑปกติ

ของแหลงน้ําจืดทั่วไป และมีความเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนเพื่อการชลประทาน  

   ลักษณะสมบัติทางชีวภาพ พบฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรียและโคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด

พบในปริมาณต่ํา พบคาอยูในชวง 1,300-3,500 และ 2,400-17,000 MPN ตอ 100 มิลลิลิตร ตามลําดับ ซึ่งมี

คาปานกลางเพราะมีการปนเปอนจากการชะลางหนาดินจากฝนที่ตกในพื้นที่เหนือน้ํา แตสามารถนําน้ํา 

ไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภคไดถานําไปผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําท่ัวไปกอน   
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   โลหะหนัก ปรอทและแคดเมียม มีคาต่ําจนตรวจวัดไมพบ (ต่ํากวา 0.0005 และต่ํากวา 

0.003 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ) สวนคาตะกั่ว และทองแดง มีคาต่ําและอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหม ี

ในแหลงน้ําได โดยพบอยูในชวง ต่ํากวา 0.005 ไปจนถึง 0.014 และ 0.007-0.011 มิลลิกรัมตอลิตร ตามลําดับ 

แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอนของโลหะหนักกลุมดังกลาวในระดับต่ํามาก 

   ลักษณะสมบัติทางดานสารปราบศัตรูพืช ในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทาง 

การเกษตร คือ กลุมสารกําจัดศัตรูพืช Organochlorine Pesticides ไดแก ดีดีที (DDT), แอลฟา-บีเอชซี 

(Alpha-BHC), อัลดริน (Aldrin), ดีลดริน (Dieldrin), เอนดริน (Endrin), เฮปตาคลอร (Heptachlor) และ 

เฮปตาคลอร อีปอกไซด (Heptachlor epoxide) นั้น พบวา อยูในระดับต่ํากวาระดับที่ตรวจพบได (นอยกวา 

0.012, นอยกวา 0.04, นอยกวา 0.04, นอยกวา 0.08, นอยกวา 0.04 และ นอยกวา 0.04 มิลลิกรัมตอลิตร 

ตามลําดับ) แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตรกลุมดังกลาว

ในระดับต่ํามาก สําหรับการตรวจวัดสารกําจัดศัตรูพืช Organophosphate Pesticides ไดแก เมทธาไมโดฟอส 

(Methamidophos), ไดคลอรวอส (Dichlorvos), เมวินฟอส (Mevinphos), ไดโครโตฟอส (Dicrotophos), 

โมโนโครโตฟอส (Monocrotophos), พาราไทออน-เมธิล (Parathion-Methyl), มาลาไทออน (Malathion), 

ไดเมทโธเอท (Dimethoate), เฟนิโตรไธออน (Fenitrothion), เมธิดาไธออน (Methidathion), ไตรอะโซฟอส 

(Triazophos), อีพีเอ็น (EPN) และอิดิเฟนฟอส (Edifenohos) พบวา อยูในระดับต่ํากวาระดับที่ตรวจพบได 

(นอยกวา 0.02 มิลลิกรัมตอลิตร) แสดงวาน้ําในบริเวณที่ทําการสํารวจพบการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืช

ทางการเกษตรกลุมดังกลาวในระดับต่ํามากเชนเดียวกัน 

   สรุปคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการที่ทําการวิเคราะห พบวา โดยทั่วไปคุณภาพน้ําผิวดิน

ในพื้นที่โครงการทั้ง 3 สถานี มีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ไดแก แหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถ

เปนประโยชนเพื่อ 1) การอุปโภคและบริโภคตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุง

คุณภาพน้ําท่ัวไปกอน และ 2) การเกษตร โดยพบวามีคาออกซิเจนละลายอยูในระดับสูง และพบคาบีโอดีอยูใน

ระดับต่ํา ปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมีคาต่ํา และความเหมาะสม 

ตอการนําไปใชประโยชนในดานตางๆ คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพมีการปนเปอนโคลิฟอรมแบคทีเรียต่ํา  

สวนทางดานโลหะหนักมีคาต่ํามากหรือมีคาต่ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหมีในแหลงน้ําได ในดานสาร 

ปราบศัตรูพืชนั้นกลุมสารกําจัดศัตรูพืช Organochlorine Pesticides และ Organophosphate Pesticides 

มีคาตํ่ามากจนตรวจวัดไมพบ 
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3.2.6 อุทกธรณีวิทยา  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา ไดแก ปริมาณการใหน้ํา ระดับความลึกของบอบาดาล  

ชั้นน้ําบาดาล ทิศทางการไหลของน้ํา และการใชน้ําใตดินของชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการ  

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบจากการโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ตอสภาพอุทกธรณีวิทยา 

  (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดาน 

อุทกธรณีวิทยา 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลสภาพอุทกธรณีวิทยาจากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราสวน 1:100,000 

ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2542 และคูมือการใชแผนที่น้ําบาดาลรายจังหวัด รวมทั้งขอมูลจาก

รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

  (2) ประเมินสภาพชั้นน้ําบาดาล/น้ําใตดินของบริเวณพื้นที่โครงการ ประกอบดวย ทิศทางการไหล

ของน้ําบาดาล/น้ําใตดิน แสดงโดยแผนที่ทิศทางการไหล (Piezometric Map) ระดับน้ําบาดาล/น้ําใตดิน  

คาปริมาณกักของชั้นหินอุมน้ํา (Storability) และความเหมาะสมแหลงน้ําใตดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

สําหรับนําไปใชเพื่อการอุปโภคและบริโภค  

 3) ผลการศึกษา  

  (1) อุทกธรณีวิทยา จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราสวน 1:100,000 ของ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2542 และธรณีวิทยาประเทศไทย พ.ศ. 2542 ของกรมทรัพยากรธรณี  

(รูปที่ 3.2.6-1) สามารถสรุปอุทกธรณีวิทยาในพ้ืนที่โครงการไดดังนี้ 

   ชั้นหินอุมน้ําตะกอนตะพักน้ํายุคใหม (younger terrace) (Qyt) ประกอบดวย ตะกอน 

ทรายขนาดตางๆ ทรายแปง กรวดขนาดตางๆ และชั้นดินเหนียว สะสมตัวภายใตสภาพแวดลอมของธารน้ําพา 

ในทุงราบถึงคอนขางราบซึ่งอยูถัดจากที่ราบลุมน้ําหลาก จนถึงตะพักลาดเชิงเขา สวนใหญเปนชั้นดินเหนียว 

หรือชั้นดินเหนียวปนทราย คอนขางหนา แทรกสลับดวยกระเปาะกรวดปนทราย บางแหงมีชั้นกรวดปนทรายหนา 

ใหน้ําในเกณฑนอยกวา 2 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง 

  (2) ระดับน้ําใตดิน จากขอมูลบอบาดาล ป 2552 ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (รูปที่ 3.2.6-2) 

พบวา ระดับน้ําใตดินในพ้ืนที่โครงการอยูที่ระดับตั้งแต 60 ถึง 160 เมตรจากผิวดิน และจากรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (กรมชลประทาน, 2552) ระดับน้ําใตดินในพื้นที ่

ที่ไดจากการสํารวจบอน้ําตื้น ในชวงฤดูแลงเทียบระหวางเดือนมกราคมกับพฤษภาคม ป พ.ศ. 2547 ระดับน้ํา

ไมเปลี่ยนแปลง แตฤดูฝนชวงเดือนกันยายนในปเดียวกัน พบระดับน้ําสูงขึ้นจากชวงฤดูแลง 1-3 เมตร และ 

ในการตรวจสอบบอบาดาลในพ้ืนที่ พบวา บอมีน้ําตลอดป แตอาจมีบางชวงที่มีปริมาณนอยขึ้นอยูกับฤดูกาล 
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  (3) ทิศทางการไหลของน้ําใตดิน จากขอมูลระดับน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล  

ป พ.ศ. 2552 ทิศทางการไหลของน้ําใตดินในพื้นที่โครงการ จะมีทิศทางการไหลในหลายทิศทาง ดังรูปที่ 3.2.6-2 

โดยสวนใหญจะไหลลงสูแมน้ําสายหลัก คือ แมน้ํานานและพ้ืนที่ต่ํา  

 

3.2.7 น้ําใตดิน  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) ศึกษาสภาพและวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ระดับน้ําบาดาล คุณภาพน้ําบาดาล และ

รายละเอียดบอบาดาลปจจุบันบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบดานคุณภาพน้ําใตดินที่อาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ 

  (3) เสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพน้ํา 

ใตดิน ที่อาจจะเกิดข้ึนในระยะกอสรางและระยะดําเนินการของโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําของบอบาดาลบริเวณพื้นที่โครงการในตําบลบานดาน และตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ จากขอมูลการขุดเจาะบอน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําบาดาลของ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ที่ไดรวบรวมไวถึงปจจุบัน  

  (2) รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

ของกรมชลประทาน 

 3) ผลการศึกษา  

  คุณภาพน้ําใตดิน จากการรวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําใตดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด

มาตราสวน 1:100,000 ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2542 พบวา บริเวณพื้นที่โครงการ คุณภาพน้ํา

ปานกลาง คือ น้ําบาดาลมีคาเทากับ 750-1,500 มิลลิกรัม/ลิตรของปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได ดังแสดงใน

รูปที่ 3.2.7-1  

  จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (กรมชลประทาน, 

2552) คุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการพบความกระดาง ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได การนําไฟฟา

และซัลเฟต ทั้งหมดมีคาสูง หากตองการนําไปอุปโภคบริโภคจําเปนตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําดิบใหอยูใน

เกณฑมาตรฐานกอน แตสามารถนําน้ําไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมตางๆ ได 
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3.2.8 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานภาพ ความอุดมสมบูรณ การทรุดตัว และการชะลางพังทลาย 

ของดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาโครงการ โดยเฉพาะพื้นท่ีที่มีการเปดหนาดิน 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรดินจากการดําเนินโครงการ 

ทั้งระหวางการกอสรางและภายหลังการกอสราง 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอทรัพยากรดิน

และการชะลางพังทลายของดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

 2) วิธีการศึกษา  

  (1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของ ไดแก แผนที่กลุมชุดดินระดับจังหวัด มาตราสวน 1:50,000 

ของกรมพัฒนาที่ดิน รายงานการสํารวจดิน และแผนที่ดินมาตราสวน 1:50,000 จังหวัดอุตรดิตถ  

ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อศึกษาจัดทําแผนที่กลุมชุดดินของพื้นที่ศึกษาโครงการดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

(Geographic Information System : GIS) 

  (2) ศึกษาศักยภาพของกลุมชุดดิน โดยการจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการ 

ปลูกพืชเศรษฐกิจตามหลักเกณฑการประเมินที่ดินขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO, 

1999) ซึ ่งกรมพัฒนาที่ดินไดนํามาประยุกตใชในปจจุบัน และจัดทําแผนที่ความเหมาะสมของที่ดิน 

เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจของพื้นท่ีศึกษาโครงการ มาตราสวน 1:50,000 ดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร 

  (3) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิที่ เกี่ยวของกับการศึกษาการชะลางพังทลายของดินในบริเวณ 

พื้นที่ศึกษา ไดแก ขอมูลชุดดิน แผนที่ชุดดิน แผนที่ความสูงของภูมิประเทศ แผนที่ธรณีวิทยา แผนที่การใช

ประโยชนที่ดิน และขอมูลปริมาณน้ําฝนรายป เปนตน 

  (4) ประเมินอัตราการชะลางพังทลายของดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการจากการใชสมการ

สูญเสียดินสากล (Universal Soil Loss Equation : USLE) โดยมีระดับการชะลางพังทลายของดินของ 

กรมพัฒนาที่ดิน (2543) ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8-1 

 

ตารางที่ 3.2.8-1 การจัดแบงระดับการชะลางพังทลายของดิน 

ลําดับ ระดับการชะลางพังทลายของดิน ปริมาณการชะลางพังทลายของดิน (ตัน/ไร/ป) 

1 นอยมาก 0 – 2 

2 นอย 2 – 5 

3 ปานกลาง 5 – 15 

4 รุนแรง 15 – 20 

5 รุนแรงมาก มากกวา 20 
ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน, 2543 
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  (5) รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางตัวอยางดินบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

ของกรมชลประทาน 

(6) ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรดินจากการดําเนินโครงการทั้งระหวาง

การกอสรางและภายหลังการกอสราง 

(7) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอทรัพยากรดินและ

การชะลางพังทลายของดิน ตลอดจนกําหนดมาตรการติดตามตรวจสอบท่ีเหมาะสม 

 3) ผลการศึกษา การศึกษาสภาพปจจุบันของทรัพยากรดินบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เพื่อเปน

ฐานขอมูลสําหรับประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรดิน จากการดําเนินโครงการ

ทั้งระหวางการกอสรางและภายหลังการกอสราง เนื่องจากกิจกรรมการกอสรางของโครงการอาจจะกอใหเกิดการ

รบกวนสภาพธรรมชาติของดินในพื้นที่โครงการ ดังนั้น จึงจําเปนตองทําการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียด

ของชุดดินตางๆ ที่อยูโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อนํามาประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการดําเนิน

โครงการ เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการกําหนดมาตรการปองกัน แกไขและลดผลกระทบตอทรัพยากรดิน  

โดยศึกษาครอบคลุมลักษณะสมบัติของทรัพยากรดิน และการชะลางพังทลายของดิน แสดงรายละเอียดของ

การศึกษาไดดังนี้ 

  (1) ทรัพยากรดิน จากการศึกษาขอมูลแผนที่กลุมชุดดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมพัฒนา

ที่ดิน ป พ.ศ. 2547 พบวา พื้นที่โครงการและพ้ืนที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร มี 6 กลุมชุดดิน โดยกลุมชุดดิน 

ที่มากที่สุด คือ กลุมชุดดินที่ 35 มีพื้นที่ 540.55 ไร คิดเปนรอยละ 27.53 ของพื้นที่ศึกษาโครงการ รองลงมาเปน

กลุมชุดดินที่ 40 มีพ้ืนที่ 341.01 ไร คิดเปนรอยละ 17.37 ตามลําดับ ซึ่งแตละกลุมชุดดินมีลักษณะและคุณสมบัติ

ดังแสดงในตารางที่ 3.2.8-2 และรูปที่ 3.2.8-1 

  (2) ความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช จากการจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจ พบวา ในพื้นท่ีศึกษาโครงการมีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืช 1,260.15 ไร 

คิดเปนรอยละ 64.19 ของพื้นที่ศึกษาโครงการ โดยเปนดินเหมาะสมปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลและไมยืนตน  

มีพ้ืนที่ 881.56 ไร คิดเปนรอยละ 44.90 รองลงมาเปนดินเหมาะสมปลูกขาว มีพื้นที่ 378.59 ไร คิดเปนรอยละ 

19.28 ตามลําดับ รายละเอียดดังแสดงในตารางที ่3.2.8-3 และรูปที่ 3.2.8-2  
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.8-1 กลุมชุดดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-51 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.2.8-3 การจําแนกชั้นความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษาโครงการ 

   โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ชั้นความเหมาะสมของท่ีดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
พื้นที่ศึกษา 

ไร รอยละ 

ดินเหมาะสมปลูกขาว 378.59 19.28 

ดินเหมาะสมปลูกพืชไร พืชผัก ไมผลและไมยืนตน  881.56 44.90 

รวมพ้ืนที่เหมาะสมสําหรับปลูกพืช 1,260.15 64.19 

ดินเหมาะสมนอย 287.76 14.66 

ที่ชุมชน และแหลงน้ํา 415.33 21.16 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,963.24 100.00 
ที่มา : การจัดชั้นความเหมาะสมของที่ดินสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ (FAO, 1999) 

 

  (3) การชะลางพังทลายของดิน การชะลางพังทลายของดินสามารถเกิดขึ้นไดตามธรรมชาติ  

โดยมีกิจกรรมของมนุษยและสัตวเปนตัวเรงใหเกิดการชะลางพังทลาย ทั้งนี้การชะลางพังทลายของดิน 

เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการทําใหเกิดการสูญเสียความอุดมสมบูรณของดิน และทําใหดินเสื่อมโทรม ปจจัยหลัก

ที่ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ประกอบดวย ลม น้ํา อุณหภูมิ และสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

จากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นจากมนุษยยอมมีผลตอการชะลางพังทลายของดิน จากการศึกษาการชะลาง

พังทลายของดินไดใชสมการการสูญเสียดินสากล (USLE) ของ Wishmeier and Smith (1978) โดยมีคา

ปจจัยตางๆ ในการศึกษาดังนี้  

   - คาปจจัยการชะลางพังทลายของฝน (R-factor) คือ ขอมูลฝนเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2529 

ถึง พ.ศ. 2558) ของสถานีตรวจอากาศจังหวัดลําปาง ซึ่งอยูใกลพ้ืนที่โครงการมากที่สุด 

   - คาปจจัยความคงทนตอการถูกชะลางพังทลายของดิน (K-factor)   

   - คาปจจัยความลาดชันของสภาพภูมิประเทศ (LS-factor) หาไดจากความลาดชันและ

ความยาวของความลาดชันโดยวัดบนแผนที่ภูมิประเทศ มาตรสวน 1:50,000  

   - คาปจจัยเกี่ยวกับพืชปกคลุมและการปฏิบัติในการอนุรักษดินและน้ํา (CP-factor) 

บริเวณพื้นที่โครงการมีการใชประโยชนที่ดินหลายรูปแบบ เชน พื้นที่ปาไม ไรราง ชุมชน นาขาว และพืชไร 

เปนตน ซึ่งสามารถเฉลี่ยเปนคาปจจัยพืชปกคลุม (C-factor) และคาปฏิบัติในการอนุรักษดินและน้ํา (P-factor)    

   ผลการวิเคราะหการชะลางพังทลายของดินจากคาตางๆ ดังกลาว ไดผลการศึกษาดังแสดงใน 

รูปที่ 3.2.8-3 อาจกลาวโดยสรุปไดวาหากจัดตามเกณฑของกรมพัฒนาที่ดิน (2548) พื้นที่โครงการและพื้นที่

โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร มีอัตราการชะลางพังทลายของดินอยูในระดับระดับนอย (Slight) เนื่องจากสภาพ

พื้นท่ีของโครงการสวนใหญเปนที่ราบและท่ีลุมขนานกับแมน้ํานานมีความลาดชันของพื้นที่นอยกวารอยละ 35  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.8-2 ความเหมาะสมของดินเพื่อการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ศึกษา 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.2.8-3 ระดับการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ศึกษา 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
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3.2.9 ธรณสีัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาสภาพภูมิสัณฐาน ลักษณะทางธรณีวิทยา ชนิดและสถิติการเกิดแผนดินไหว 

ตําแหนงรอยแตก รอยเลื่อน คุณสมบัติทางธรณี และศึกษาความมั่นคงของฐานรากบริเวณกอสรางโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบดานธรณีวิทยาและแผนดินไหวที่มีผลกระทบตอท่ีตั้ง และองคประกอบ

ตางๆ ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

  (3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดาน

ธรณีวิทยา และแผนดินไหว 

 2) วิธีการศึกษา  

  (1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียง  

จากแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย มาตราสวน 1:250,000 ป พ.ศ. 2550 ของกรมทรัพยากรธรณี และเอกสาร 

รายงานที่เกี่ยวของ 

  (2) ศึกษารวบรวมขอมูลรอยเลื่อนในพื้นที่โครงการจากแผนที่รอยเลื่อนมีพลัง มาตราสวน 

1:100,000 ป พ.ศ. 2545 ของกรมทรัพยากรธรณี  

  (3) ศึกษารวบรวมขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว จากแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหว ป พ.ศ. 2548 

ของกรมทรัพยากรธรณี และสถิติแผนดินไหวจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ กรมอุตุนิยมวิทยา และ 

กรมชลประทาน เปนตน 

  (4) รวบรวมขอมูลดานธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหวบริเวณพื้นที่โครงการ ไดแก  

ธรณีสัณฐาน และธรณีวิทยาของพื้นที่ลุมน้ํานาน สภาพธรณีวิทยาบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟา จากรายงานการศึกษา

ความเหมาะสม โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

และโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

 3) ผลการศึกษา  

  (1) ธรณีสัณฐานและธรณีวิทยา 

   - สภาพธรณีวิทยาทั่วไป จากแผนที่ธรณีวิทยาจังหวัดนาน พ.ศ. 2550 มาตราสวน  

1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี พบวา สภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง  

เปนกลุมตะกอนยุคควอเทอรนารี (Qa) ประกอบดวย ตะกอนธารน้ําพา กรวด ทราย ทรายแปง และดินเหนียว

สะสมตัวตามรองน้ํา คันดินแมน้ํา และแองน้ําทวมถึง (รูปที่ 3.2.9-1)  
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   - สภาพธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2558) 

พบหลุมเจาะสํารวจ บริเวณที่ตั้งอาคารโรงไฟฟา จํานวน 1 หลุม ความลึก 40 เมตร สภาพธรณีวิทยา

ประกอบดวย  

    ที่ระดับความลึก 0.00-13.00 เมตร พบดินเหนียวปนทราย (Sandy clay) หนาประมาณ 

13 เมตร สีน้ําตาลถึงน้ําตาลแดง มีความแข็งถึงแข็งมาก (Very stiff to hard) มีคาการตอกทดสอบมาตรฐาน 

(SPT-N) ตั้งแต 17 ถึงมากกวา 50 ครั้งตอฟุต สําหรับคาการทดสอบในหองปฏิบัติการ พบคาความชื้นในดิน 

17.93% คาความถวงจําเพาะ 2.58 คา Liquid limit 38.96% คา Plasticity index 14.23% คา Unit 

weight 2.01-2.10 t/m2 จัดเปนดินในกลุม CL มีคาการรั่วซึมของน้ําอยูระหวาง 7.37x10-6 ถึง 3.25x10-3 

เซนติเมตรตอวินาที 

    ที่ระดับความลึก 13.00-13.70 เมตร พบชั้นกรวด (Gravel) หนาประมาณ 70 เซนติเมตร 

สีเทาปนเขียว ผลการตอกทดสอบมาตรฐาน 50/6” คาการรั่วซึมของน้ํา 1.23x10-4 เซนติเมตรตอวินาท ี

    ที่ระดับความลึก 13.70-22.80 พบหินฟลไลต (Phyllite) สีน้ําตาลปนเหลืองและสีเทา 

ความหนาชั้นหินประมาณ 10 เมตร อัตราการผุพังของชั้นหินอยูในเกณฑเล็กนอยถึงปานกลาง มีความแข็ง

ปานกลาง คา RQD เทากับ 0% มีคาการรั่วซึมของน้ํา 1.04-4.18 ลูยอง  

    ที่ระดับความลึก 22.80-40.00 เมตร พบชั้นหินดินดานกึ่งแปร (Slaty shale) สีเทาเขม 

ความหนาชั้นหินประมาณ 17 เมตร อัตราการผุพังของชั้นหินอยูในเกณฑเล็กนอย มีความแข็งปานกลาง  

คา RQD เทากับ 0% คาการรั่วซึมของน้ํา 0.59-14.50 ลูยอง 

  (2) ธรณีวิทยาแผนดินไหว 

- ธรณีวิทยาแผนดินไหว ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลแผนที่รอยเลื่อนมีพลังของ 

กรมทรัพยากรธรณี ป พ.ศ. 2555 มาตราสวน 1:1,000,000 โดยพิจารณารอยเลื่อนมีพลัง ในรัศมี  

150 กิโลเมตรจากท่ีตั้งโครงการ (รูปที่ 3.2.9-2) พบกลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนยอยน้ําถม 

และรอยเลื่อนยอยแมน้ํายม ซึ่งจัดเปนรอยเลื่อนที่มีพลังและอยูใกลกับพื้นท่ีโครงการ  

- ขอมูลแผนดินไหวที่ตรวจวัดได จากขอมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน  

และกรมสํารวจธรณีวิทยาอเมริกา (USGS) ตั้งแตเดือนมกราคม 2516 จนถึง วันที่ 23 กันยายน 2559 ครอบคลุม

พื้นท่ีรัศมี 150 กิโลเมตรจากบริเวณพื้นที่โครงการ (รูปที่ 3.2.9-3) พบวา มีเหตุการณแผนดินไหวที่เคยเกิดขึ้น 

ซึ่งมีขนาดนอยกวา 4 ตามมาตราริกเตอร จํานวน 761 ครั้ง โดยเหตุการณแผนดินไหวที่เกิดขึ้นใกลเคียงที่ตั้ง

โครงการมากที่สุดมีระยะหางประมาณ 16.55 กิโลเมตร มีศูนยกลางอยูที่ ตําบลผักขวง อําเภอทองแสงขัน 

จังหวัดอุตรดิตถ ขนาดแผนดินไหว 2.5 ตามมาตราริกเตอร เกิดเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2557 และเหตุการณ

แผนดินไหวขนาดใหญที่สุด มีศูนยกลางอยูที่ ตําบลบานรอง อําเภองาว จังหวัดลําปาง ขนาดแผนดินไหว  

5.9 ตามมาตราริกเตอร เกิดเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2542 ซึ่งมีระยะหางจากที่ตั้งโครงการประมาณ  

141.21 กิโลเมตร  
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รูปที่ 3.2.9-2 แผนที่รอยเลื่อนมีพลังในรัศมี 150 กิโลเมตร จากบริเวณที่ตั้งโครงการ 

(ดัดแปลงจากกรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2555) 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-58 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 

รูปที่ 3.2.9-3 แผนที่แสดงจุดเหตุการณแผนดินไหวในรัศมี 150 กิโลเมตร  

จากบริเวณที่ตั้งโครงการ 

ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 
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- ขอมูลการศึกษาความเสี่ยงภัยแผนดินไหว จากขอมูลแผนที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวของ

กรมทรัพยากรธรณี พ.ศ. 2548 พบวา ที่ตั้งโครงการอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเขต 2ก ซึ่งอยูในระดับความรุนแรง V-VII 

เมอรคัลลี มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับนอยถึงปานกลาง (รูปที่ 3.2.9-4) จากขอมูลแผนที่

แสดงอัตราเรงสูงสุดของแผนดินไหวของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ป พ.ศ. 2555 ไดมีการ

ประเมินความเสี่ยงแผนดินไหวดวยวิธีความนาจะเปน โดยใชโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดย USGS แสดงใหเห็นวา

คาอัตราเรงสูงสุดของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) ที่มีโอกาสเพียง 2% ที่จะมีคาสูงกวา 

ในคาบเวลา 50 ปของบริเวณที่ตั้งโครงการ มีคาอยูระหวาง 30–35%g (รูปที่ 3.2.9-5) และคาอัตราเรงสูงสุด

ของพื้นดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) ที่มีโอกาสเพียง 10% ที่จะมีคาสูงกวาในคาบเวลา 50 ป 

ของบริเวณที่ตั้งโครงการ มีคาอยูระหวาง 10–13%g (รูปที่ 3.2.9-6) 

 

3.3 การศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
 

 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันดานทรัพยากรสิ่งแวดลอมชีวภาพ ประกอบดวย 3 ปจจัย ไดแก 

ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และนิเวศวิทยาทางน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.3.1 ทรัพยากรปาไม  
 

 1) วัตถุประสงค 

   (1) เพื่อศึกษาและสํารวจระบบนิเวศปาไม จําแนกระบบนิเวศและศึกษาพืชพรรณปกคลุม 

ในแตละระบบนิเวศ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธของระบบนิเวศโดยรวมของพื้นที่ศึกษา   

   (2) เพื ่อศึกษาผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการที ่มีตอ

ทรัพยากรปาไมทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนา

โครงการ 

   (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการและบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูล ศึกษาเอกสารและแผนที่ตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ ไดแก แผนที่ปาไม แผนที่

พื้นที่ปาอนุรักษ รายงานสถิติปาไม รวมทั้งขอมูลการศึกษาดานทรัพยากรปาไมในบริเวณเกี่ยวของกับโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา

ชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน  

  (2) การสํารวจภาคสนาม เพื่อศึกษาระบบนิเวศในพื้นที่กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ และรัศมีโดยรอบ 1 กิโลเมตร โดยทําการศึกษาพืชพรรณปกคลุมในแตละระบบนิเวศ รวมทั้ง

ศึกษาความสัมพันธของระบบนิเวศโดยรวม ดวยการสํารวจรวบรวมและบันทึกรายชื่อพืชพรรณ (Special List) 

ระบุลักษณะของพันธุไมและชีพลักษณ (Phenology) ทั้งไมยืนตน ไมพื้นลางที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและที่ปลูกขึ้น

โดยศึกษาใหครอบคลุมระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศชุมชนชนบท และระบบนิเวศริมแมน้ํานาน ซึ่งเปนระบบ

นิเวศหลักของพ้ืนที่ศึกษา 

 3) ผลการศึกษา บริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาโดยรอบมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุม  

มีพื้นที่ไหลเขาเพียงเล็กนอยที่สุดแนวเขตรัศมี 1 กิโลเมตร ทางดานทิศใตของพื้นที่ศึกษาใกลกับเขตปาสงวน

แหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา มีแมน้ํานานพาดผานตอนกลางของพื้นที่ศึกษา โดยมีทิศทางการไหลจาก 

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสูทิศตะวันตก พื้นที่ศึกษาเกือบทั้งหมดมีระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตร หรือมีการใช

ประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม สวนใหญเปนนาขาว มีสวนผลไมและพืชไรแทรกสลับ นอกจากนี้ยังมี

พื้นที่สวนหนึ่งเปนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชน จะปรากฏพื้นที่รกรางวางเปลาแทรกสลับเปน

บางสวนในพื้นที่เกษตรกรรม จากการสํารวจภาคสนามในชวงวันที่ 18-23 สิงหาคม 2559 และพบวา ในพื้นที่

ศึกษาทั้งหมดมีพรรณพืชปกคลุมไมนอยกวา 172 ชนิด จําแนกเปนไมยืนตน 80 ชนิด และไมพื้นลางอีก  

92 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3.1-1 ไมปรากฏสภาพปาไมในพื้นท่ีศึกษา แสดงสภาพพื้นที่ที่ดําเนินการ

สํารวจทรัพยากรปาไมไดดังรูปที่ 3.3.1-1 พบเพียงหมูไมขนาดเล็กในบางพื้นที่ที่มักจะมีไมขนาดเล็กและไมพุม

ขึ้นปกคลุม และยังปรากฏตนไมบริเวณหัวไรปลายนา และไมใชสอย กระจายอยูทั่ว โดยมีรายละเอียดแยกตาม

พื้นท่ี ดังนี้ 

  (1) สภาพปจจุบันของพื้นที่ พื้นที่โครงการมีลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบลุมริมแมน้ํานาน 

โดยรอบบริเวณของพื้นท่ีโครงการมีภูมิประเทศเปนที่ราบ ปจจุบันเปนพื้นที่กอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

ลอมรอบดวยพื้นที่ชุมชน และนาขาว (Oryza sativa) มีหมูไมหัวไรปลายนา ขึ้นกระจายตัวหางๆ หลายจุด 

หมูไมปกคลุมดวยไมยืนตนและไมพุมเบิกนําหลายชนิด เชน สะแกนา (Combretum quadrangulare) กระทุมนา 

(Mitragyna javanica) ทองกวาว (Butea monosperma) หญาขัดมอญ (Sida sp.) ถั่วผี (Atylosia volubilis) 

เปนตน นอกจากนี้แลวยังพบพันธุไมเบิกนําและพันธุไมดั้งเดิมของพื้นที่หลายชนิด เชน เพกา (Oroxylum 

indicum) งิ้ว (Bombax ceiba) กระพี้เขาควาย (Dalbergia cultrata) เปนตน พื้นลางปกคลุมไปดวยไมพื้นลาง

และวัชพืชตางๆ เชน ตอยติ่ง (Hygrophila erecta) ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) หญาคา (Imperata 

cylindrica) เปนตน 
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  พื้นท่ีราบริมแมน้ําทางดานทิศเหนือของพื้นที่โครงการ บริเวณตลอดแนวฝงทางดานทิศเหนือ

ของแมน้ํานาน มีภูมิประเทศเปนที่ราบริมแมน้ํา ปจจุบันเปนพื้นที่ชุมชนลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม  

เกือบทั้งหมดเปนนาขาว (Oryza sativa) บางชวงเปนทางน้ํามีไมหัวไรปลายนา เชน จิกนา (Barringtonia 

macrocarpa) สะแกนา (Combretum quadrangulare) นุน (Ceiba pentandra) พุทรา (Zizyphus 

mauritiana) เปลา (Croton argyratus) กระโดน (Careya  arborea) ขึ้นกระจายตัวหางๆ ริมแมน้ํานาน

ปกคลุมดวยพืชน้ําและวัชพืชหลายชนิด เชน บอน (Colocasia esculenta) จอกหูหนู (Salvinia cucullata) 

ผักเปด (Alternanthera sessilis) เปนริมทางน้ําดังกลาวยังปกคลุมไปดวย ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) 

หนาแนนอีกดวย ริมแมน้ํานานบางสวนปกคลุมดวยวัชพืชและไมเลื้อยจําพวก เขี้ยวงู (Randia parvula) 

ตดหมูตดหมา (Paederia pilifera) ถอนเครือ (Dalbergia discolor) ผักขมหนาม (Amaranthus spinosus) 

ผักเสี้ยนผี (Cleome viscosa) หนาแนน แตพ้ืนน้ําเปดโลง 

  พื้นที่ราบเชิงเขาทางทิศใตของพื้นที่โครงการ บริเวณเชิงเขาหลังบานคุงยาง มีภูมิประเทศ 

เปนที่ราบเชิงเขา ปจจุบันลอมรอบดวยนาขาว มีไรขาวโพด (Zea mays) แทรกสลับในบางสวนพื้นที่ หมูไม 

หัวไรปลายนามีพื้นที่ขนาดเล็ก พบพันธุไมดั้งเดิมของพื้นท่ี เชน พฤกษ (Albizia lebbeck) มะคาแต (Sindora 

siamensis) ทองกวาว บางพ้ืนที่มีไมยืนตนจําพวก สะเดา (Azadirachta  indica) พฤกษ (Albizia lebbeck) 

จิกนา (Barringtonia macrocarpa) และจามจุรี (Samanea saman) ขึ้นปกคลุมคอนขางหนาแนน 

นอกจากนี้แลวยังพบไผจําพวก ไผรวก (Thyrsostachys siamensis) กระจายตัวหางๆ พื้นลางปกคลุมไปดวย

ไมพื้นลาง เชน เขี้ยวงู (Randia parvula) กกกลม (Cyperus tegetiformis) หญาคมบาง (Carex stramentita) 

คอนขางหนาแนน  

  (2) ระบบนิเวศในพื้นที่ศึกษา ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดมีลักษณะการใชประโยชนที่ดินที่คลายคลึงกัน 

สวนใหญมีการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม เมื่อพิจารณาจากลักษณะการใชประโยชนที่ดินจะพบไดวา 

พื้นที่ศึกษามีองคประกอบของระบบนิเวศของพื้นที่สวนใหญเปนระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตร และยังมีระบบ

นิเวศยอยอีก 3 ประเภท คือ ระบบนิเวศแหลงน้ํา ระบบนิเวศชุมชน และระบบนิเวศหมูไม โดยแตละระบบ

นิเวศยอยของพ้ืนที่มรีายละเอียด ดังนี้ 

   (2.1) ระบบนิเวศเกษตร ไดแก พื้นที่เกษตรกรรม การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่

เกษตรกรรม โดยมากเปนพ้ืนที่นาขาว นอกจากนี้ยังมีพืชไรจําพวก ออย ขาวโพด ถั่วเหลือง งา รวมทั้งพืชสวน

จําพวก สวนยางพารา และสวนผลไมหลายชนิด เชน กลวย มะมวง มะขาม อีกเล็กนอย นอกจากนี้ยังพบ  

สวนปาสักขนาดเล็กของราษฎรกระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ศึกษาอีกดวย  

   (2.2) ระบบนิเวศแหลงน้ํา ไดแก พื้นที่แหลงน้ําที่ปรากฏในพื้นที่ศึกษามี แมน้ํานาน  

พาดผานตอนกลางของพื้นที่ศึกษา โดยมีทิศทางการไหลจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปสูทิศตะวันตก 

นอกจากนี้ยังมีที่ลุมน้ําขังทั้งในและนอกพื้นที่เกษตรกรรม โดยมากในริมทางน้ํามักปกคลุมดวยวัชพืช เชน 

ไมยราบยักษ (Mimosa pigra) สาบเสือ (Chromolacna odorata) หญางวงชาง (Heliotropium indicum) 

เปนตน และที่ชื้นตามบริเวณริมแหลงน้ํายังพบพืชริมน้ําและพันธุไมน้ํา ผักเปด (Alternanthera sessilis) 

แพงพวยน้ํา (Jussiaea repens) ผักไผน้ํา (Polygonum flaccidum) เปนตน  
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   (2.3) ระบบนิเวศชุมชน ไดแก พื้นที่ชุมชนและที่สาธารณประโยชนตางๆ ประกอบดวย 

ชุมชน วัด สถานที่ราชการ และเสนทางคมนาคม ในพื้นที่ชุมชน วัด สถานที่ราชการตางๆ พบพรรณไมประดับและ

ไมใหรมหลายชนิด เชน คูณ (Cassia fistula) หางนกยูงฝรั่ง (Delonix regia) หูกวาง (Terminalia catappa) 

เปนตน และยังพบไมใชสอย เชน ขี้เหล็กบาน (Senna siamea) คูณ (Cassia fistula) สะเดา (Azadirachta  

indica) กระจายอยูทั่วไปในพ้ืนที่ชุมชนและริมเสนทางคมนาคม 

   (2.4) ระบบนิเวศหมูไม ไดแก พื้นที่รกรางและพื้นที่ที่มีหมูไมปกคลุม ในพื้นที่ศึกษาตาม 

บริเวณพื้นที่รกรางวางเปลา หัวไรปลายนา หรือริมแหลงน้ํา ปรากฏหมูไมขนาดเล็ก ดังเชน พื้นที่ปาชุมชน  

หมูที่ 7-หมูที ่10 ตําบลบานดาน ในพื้นที่ราบเชิงเขาทางทิศใตของพ้ืนที่โครงการ บริเวณเชิงเขาหลังบานคุงยาง  

ที่มีโครงสรางและลักษณะของสังคมพืชตามรายละเอียดดังนี้  

 ลักษณะสังคมพืช สังคมพืชดั้งเดิมเปนลักษณะของสังคมพืชปาเบญจพรรณชั้นสอง 

ที่มีไมดั้งเดิม รวมทั้งไมเบิกนําขนาดเล็ก ไมพุม และไมพ้ืนลางขึ้นปกคลุม  

 โครงสรางของสังคมพืช โครงสรางของสังคมพืชมีองคประกอบ (Structure) ของปา 

ที่ตองพิจารณาใน ประเด็นยอย คือ  

     ชนิด พบวา ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดมีชนิดพันธุพืชปกคลุมไมนอยกวา 172 ชนิด 

จําแนกเปนไมยืนตน 80 ชนิด และไมพื้นลางอีก 92 ชนิด ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3.1-1 

     ปริมาณ ผลการสํารวจ พบวา มีความหนาแนนของไมใหญ ลูกไม และกลาไม 

คอนขางเบาบาง เนื่องจากหมูไมแตละแหงมีพื้นท่ีขนาดเล็กแทรกสลับอยูกับพื้นท่ีเกษตรกรรม 

     สัดสวน นําสัดสวนของไมใหญ ลูกไม และกลาไม มาเขียนแผนภูมิแลว ไดลักษณะ

เปนรูปปรามิด ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการสืบตอพันธุและการทดแทนของตนไมตามธรรมชาติ เปนไปใน

ลักษณะการพยากรณที่ไมดีเทาใดนัก  

     การกระจาย จากการสํารวจพบวา ตนไมสวนใหญมีการกระจายเปนหมูไมขนาดเล็ก

ตามบริเวณพื้นที่รกรางวางเปลา หัวไรปลายนา หรือริมแหลงน้ําโดยทั่วไป ดังที่กลาวมาแลวในตอนตน 

     สภาพสังคมพืช มีสภาพเปนสังคมพืชปาเบญจพรรณ ปรากฏเรือนยอดปกคลุม 

(Crown Cover) สูงสุดประมาณ 60-80 เปอรเซ็นต มีดินเปนดินรวนถึงดินเหนียว ชั้นอินทรียวัตถุที่ปกคลุมพื้นลาง

ของปาหนาประมาณ 3-5 เซนติเมตร โครงสรางดานตั้งของปา (Plant profile) แบงเปน 3 ชั้นเรือนยอด  

โดยเรือนยอดชั้นบน มีความสูงระหวาง 15-25 เมตร ชนิดไมที่พบในชั้นเรือนยอดนี้เปนตนไมดั้งเดิมที่หลงเหลือ

จากการตัดฟนในพื้นที่ เชน พฤกษ (Albizia lebbeck) มะคาโมง (Afzelia xylocarpa) เปนตน เรือนยอด

ชั้นรองมีความสูงระหวาง 5-15 เมตร เปนไมหนุมของไมในเรือนยอดชั้นบน สวนเรือนยอดชั้นลาง มีความสูง

นอยกวา 5 เมตร และปกคลุมตอเนื่องถึงชั้นพ้ืนปา ชนิดไมสวนใหญเปนไมหนุม ลูกไม กลาไม ชนิดเดียวกับชนิด

ที่พบในชั้นเรือนยอดรอง รวมทั้งพบไมพุม และไมพื้นลางชนิดตางๆ ขึ้นปกคลุมพื้นดิน เชน โสน (Sesbania 

javanica) แมงลักคา (Hyptis suaveolens) โคกกระสุน (Psilotrichum ferrugineum) ตดหมูตดหมา 

(Paederia pilifera) ถอนเครือ (Dalbergia discolor) เปนตน 
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ไมยืนตน 

1 กระโดน Careya  arborea Lecythidaceae ไมยืนตน 

2 กระถินบาน Leucaena leucocephala Leguminosae ไมพุมยืนตน 

3 กระถินยักษ Leucaena glauca Leguminosae ไมยืนตน 

4 กระทุมนา Mitragyna javanica Rubiaceae ไมยืนตน 

5 กระทุมน้ํา   Ochreinauclea maingayi Rubiaceae ไมยืนตน 

6 กระพี้เขาควาย Dalbergia cultrata Papilionaceae ไมยืนตน 

7 เก็ดแดง Dalbergia dongnaiensis Papilionaceae ไมยืนตน 

8 เก็ดดํา Dalbergia assamica Papilionaceae ไมยืนตน 

9 กุมน้ํา Crateva adansonii Capparidaceae ไมพุมยืนตน 

10 ขนุน Artocarpus heterophyllus Moraceae ไมยืนตน (ไมผล) 

11 ขอย Streblus asper  Moraceae ไมพุมยืนตน 

12 ขี้เหล็ก Cassia  siamea Caesalpiniaceae ไมยืนตน 

13 ขวาว Haldina  corditulia Rubiaceae ไมยืนตน 

14 คูณ Cassia  fistula Caesalpiniaceae ไมยืนตน 

15 แคทราย Stereospermum 

neuranthum 

Bignoniaceae ไมยืนตน 

16 แคบาน Sesbania grandiflora Papilionaceae ไมพุมยืนตน 

17 แคหางคาง Markhamia stipulata Bignoniaceae ไมยืนตน 

18 งิ้ว Bombax ceiba Bombacaceae ไมยืนตน 

19 จามจุร ี Samanea saman Mimosaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

20 จิกนา Barringtonia macrocarpa Barrinatoniaceae ไมพุมยืนตน 

21 จําป Michelia alba Magnoliaceae ไมยืนตน 

22 แฉลบขาว Acacia harmandiana Mimosaceae ไมยืนตน 

23 แดง Xylia  xylocarpa Leguminosae ไมยืนตน 

24 ตะขบบาน Flacourtia rukam Flacourtiaceae ไมพุมยืนตน 

25 ตะขบปา Flacourtia indica Flacourtiaceae ไมพุมยืนตน 

26 ตะคลอ Schleichera oleosa Sapindaceae ไมยืนตน 

27 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Lythraceae ไมยืนตน 

28 ตาล Borassus  flabellifer Palmae ไมยืนตน (ปาลม) 

29 ทองกวาว Butea monosperma Leguminosae ไมยืนตน 

30 ไทร Ficus  sp. Moraceae ไมยืนตน 

31 ไทรยอย Ficus  benjamina Moraceae ไมยืนตน 

32 นอยหนา Annona squamosa Annonaceae ไมพุมยืนตน (ไมผล) 
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32 นุน Ceiba pentandra Bombacaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

33 ประดู Pterocarpus macrocarpus Leguminosae ไมยืนตน 

34 ปป Radermachera ignea Bignoniaceae ไมยืนตน 

35 ปอยาบ Colona  flagrocarpa Malvaceae ไมพุมยืนตน 

36 เปลา Croton argyratus Euphorbiaceae ไมพุมยืนตน 

37 พฤกษ Albizia  lebbeck Leguminosae ไมยืนตน 

38 เพกา Oroxylum indicum Bignoniaceae ไมยืนตน 

39 พุทรา Zizyphus  mauritiana Rhamnaceae ไมยืนตน 

40 โพธิ ์ Ficus religiosa Moraceae ไมยืนตน 

41 มะกรูด Citrus hystrix Rutaceae ไมพุมยืนตน (พืชเกษตร) 

42 มะเกลือ Diospyros  mollis Ebenaceae ไมยืนตน 

43 มะขาม Tamarindus indica Caesalpiniaceae ไมยืนตน (ไมผล) 

44 มะขามปอม Phyllanthus emblica Euphorbiaceae ไมยืนตน 

45 มะขามเทศ Pithecellobium dulce Mimosaceae ไมยืนตน 

46 มะคาแต Sindora siamensis Leguminosae ไมยืนตน 

47 มะคาโมง Afzelia  xylocarpa Caesalpiniaceae ไมยืนตน 

48 มะนาว Citrus aurantifolia Rutaceae ไมพุมยืนตน (พืชเกษตร) 

49 มะพราว Cocos nucifera Palmae ไมยืนตน (ปาลม) 

50 มะมวง Mangifera  indica Anacardiaceae ไมยืนตน (ไมผล) 

51 มะมวงปา Mangifera  sp. Anacardiaceae ไมยืนตน  

52 มะมวงหัวแมงวัน Buchanania latifolia Anacardiaceae ไมยืนตน  

53 มะยม Phyllanthus acidus Rutaceae ไมพุมยืนตน (ไมผล) 

54 มะรุม Moringa  oleifera Moringaceae ไมพุมยืนตน 

55 มะหวด Lepisanthes rubiginosa Sapindaceae ไมพุมยืนตน 

56 มะฮอกกาน ี Swietenia macrophylla Meliaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

57 ยางนา Dipterocarpus alatus Dipterocarpaceae ไมยืนตน 

58   ยางพารา   Hevea  brasiliensis  Euphorbiaceae ไมยืนตน (พืชเกษตร) 

59 ยอเถื่อน  Morinda elliptica Rubiaceae ไมพุมยืนตน 

60 ยอบาน Morinda citrifolia Rubiaceae ไมพุมยืนตน 

61 ยูคาลิปตัส Eucarliptus  carmaldulensis Myrtaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

62 รักนา Gluta carinata Anacardiaceae ไมยืนตน  

63 เลี่ยน Melia azedarach Meliaceae ไมยืนตน 

64  วาสนา Dracaena fragrans Agavaceae ไมพุมยืนตน (ไมประดับ) 

65 สมอพิเภก Terminalia bellerica Combretaceae ไมยืนตน 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-68 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที ่3.3.1-1 รายช่ือพรรณไมที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 
ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ชีพลักษณ 

66 สะเดา Azadirachta  indica Meliaceae ไมยืนตน 

67 สะแกนา Combretum quadrangulare Combretaceae ไมยืนตน 

68 สะเดาชาง Acrocarpus fraxinifolius Caesalpiniaceae ไมยืนตน  

69 สนุน Salix  tetrasperma Salicaceae ไมพุมยืนตน 

70 สมโอ Citrus maxima Rutaceae ไมพุมยืนตน (ไมผล) 

71 สัก Tectona grandis Labiatae ไมยืนตน 

72 โสก Saraca indica Caesalpiniaceae ไมยืนตน 

73 หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia Caesalpiniaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

74 หูกวาง Terminalia catappa Combretaceae ไมยืนตน 

75 หวา Syzygium cumini Myrtaceae ไมยืนตน 

76 เหมือด Symplocos sp. Symplocaceae ไมพุมยืนตน 

77 อโศกอินเดีย Polyalthia longifoli Annonaceae ไมยืนตนตางประเทศ 

78 อินทรชิต Lagerstroemia loudonii Lythraceae ไมยืนตน 

79 อินทนิลน้ํา Lagerstroemia speciosa Lythraceae ไมยืนตน 

80 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Lythraceae ไมยืนตน 

ไมพ้ืนลาง 

81 กกกลม Cyperus tegetiformis Cyperaceae หญา (กก) 

82 กกนา Cyperus haspan Cyperaceae หญา (กก) 

83 กกสามเหลี่ยม Scirpus grossus Cyperaceae หญา (กก) 

84 กระจูด Lepironia articulata Cyperaceae หญา (กก) 

85 กระดุมเงิน Eriocaulon henryanum Eriocauraceae ไมลมลุก 

86 กระทกรก Passiflora  foetida Passifloraceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 

87 กลวย Musa sapientum Musaceae ไมลมลุก (ไมผล) 

88 แกวมังกร Hylocereus undatus Cactaceae ไมลมลุก (ไมผล) 

89 ขาว Oryza  sativa Gramineae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

90 ขาวโพด Zea mays Gramineae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

91 ขา  Alpinia  sp. Zingiberaceae ไมลมลุก 

92 แขม Saccharum arundinaceum Gramineae  หญา 

93 เขี้ยวง ู Randia parvula Rubiaceae ไมลมลุก 

94 โคกกระสุน Psilotrichum ferrugineum Aaranthaceae ไมลมลุก 

95 งา Sesamum indicum Pedaliaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

96 จอกหูหนู  Salvinia cucullata Salviniaceae ไมลมลุก (เฟรนน้าํ) 

97 ชงโค Bauhinia pottsii Caesalpinioideae ไมพุม (ไมประดับ) 

98 ชบา Hibiscus rosa-sinensis Malvaceae ไมพุม (ไมประดับ) 
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99 ชะอม Acacia pennata Mimosaceae ไมเถา 

100 ตดหมูตดหมา Paederia  pilifera Rubiaceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 

101 ตะไคร Cymbopogon citratus Gramineae  หญา (พืชเกษตร) 

102 ตอยติ่ง Hygrophila erecta Acanthaceae ไมลมลุก 

103 ตําลึง Solena heterophylla Cucurbitaceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 

104 ถอนเครือ Dalbergia discolor Papilionaceae ไมเถา 

105 ถั่วแปบ Dolichos lablab Papilionaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

106 ถั่วผี Atylosia volubilis Papilionaceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 

107 ถั่วเหลือง Glycine max Papilionaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

108 เทียนนา Hydrocera triflora Balsaminaceae ไมลมลุก 

109 บานบุรี Allemanda cathartica Apocynaceae ไมลมลุก (ไมประดับ) 

110 บานไมรูโรย Gomphrena globosa Amaranthaceae ไมลมลุก (ไมประดับ) 

111 บุก Amorphallus campanulatus Araceae ไมลมลุก  

112 บอน Colocasia  esculenta Araceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

113 บัวสาย Nymphaea lotus Nymphaeaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

114115 ปาน Boehmeria sp. Urticaceae ไมลมลุก (ไมประดับ) 

116 โปยเซียน Euphorbia milii Euphorbiaceae ไมลมลุก (ไมประดับ) 

117 ผักขมหนาม Amaranthus spinosus Amaranthaceae ไมลมลุก  

118 ผักบุง Ipomoea aquatica Convalvulaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

119 ผักเปด  Alternanthera sessilis  Amaranthaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

120 ผักไผน้ํา  Polygonum  flaccidum Polygonaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

121 ผักเสี้ยนผี Cleome viscosa Clemaceae ไมลมลุก 

122 ไผซาง Dendrocalamus strictus Gramineae หญา (ไมไผ) 

123 ไผบาน Gigantochloa nigrociliata Gramineae หญา (ไมไผ) 

124 ไผปา Bambusa arundinacea Gramineae หญา (ไมไผ) 

125 ไผรวก Thyrsostachys siamensis Gramineae หญา (ไมไผ) 

126 ไผหนาม  Bambusa  bambos  Gramineae หญา (ไมไผ) 

127 ฝรั่ง Psidium guajava Myrtaceae ไมพุม (ไมผล) 

128 พุทธรักษา Canna indica Cannaceae ไมลมลุก (ไมประดับ) 

129 แพงพวยนํ้า Jussiaea repens  Onagraceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

130 ฟกทอง Cucurbita moschata Cucurbitaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

131 เฟองฟา Bougainvillea spectabilis Nyctaginaceae ไมเถา 

132 มะเขือพวง Solanum torvum Solanaceae ไมลมลุก 

133 มะระขี้นก Momordica sp. Cucurbitaceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 
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ตารางที ่3.3.1-1 รายช่ือพรรณไมที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 
ลําดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ชีพลักษณ 

134 มะละกอ Carica papaya Caricaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

135 มะแวง Solanum incanum Solanaceae ไมลมลุก 

136 มันสัมปะหลัง  Manihot esculenta  Euphorbiaceae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

137 แมงลักคา  Hyptis suaveolens Amaranthaceae ไมลมลุก 

138 ไมยราบ Biophytum sensitivum Oxalidaceae ไมลมลุก 

139 ไมยราบยกษ Mimosa pigra Mimosaceae ไมลมลุกตางประเทศ 

140 ยอนา Morinda pandurifolia Rubiaceae ไมพุม 

141 รักดอก Calotropis gigantea Apocynaceae ไมลมลุก 

142 เรว Amomum xanthioides Zingiberaceae ไมลมลุก 

143 ลูกใตใบ Phyllanthus amarus Euphorbiaceae ไมพุม 

144 สันตะวา Ottelia alismoides Hydrocharitaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

145 สาบเสือ Eupatorium odoratum  Asteraceae ไมลมลุก 

146 โสน Sesbania javanica Papilionaceae ไมลมลุก  

147 โสนคางคก Sesbania bispinosa Papilionaceae ไมลมลุก  

148 สรอยหงอนไก Rourea villosum Connaraceae ไมลมลุก  

149 สาหรายหางกระรอก  Hydrilla verticillata  Hydrocharitaceae ไมลมลุก (ไมน้ํา) 

150 หญาคา Imperata  cylindrica Gramineae หญา 

151 หญาคมบาง  Carex stramentita  Cyperaceae หญา (กก) 

152 หญาตีนนก Acrachne racemosa Gramineae หญา 

153 หญาปลอง Hymenachne 

pseudointerrupta 

Gramineae หญา 

154 หญาปากคอก Dactyloctenium 

aegyptiacum 

Gramineae หญา 

155 หญาพง     Sorghum halepense Gramineae หญา 

156 หญาแพรก Cynodon dactylon Gramineae หญา 

157 หญายาง Euphorbia heterophylla Euphorbiaceae ไมลมลุกตางประเทศ 

158 หญารังนก Chloris barbata Gramineae หญา 

159 หญางวงชาง Heliotropium  indicum Boaginaceae ไมลมลุก 

160 หญาหางหมาจิ้งจอก  Setaria geniculata  Gramineae หญา 

161 หญาขัดมอญ Sida  sp. Malvaceae ไมลมลุก  

162 หญาละมาน Oryza latifolia Gramineae หญา 

163 หญาหวาย Ischaemum barbatum Gramineae หญา 

164 หญาแหวหม ู Cyperus rotundus Cyperaceae หญา (กก) 

165 หิ่งเมน Crotalaria pallida Papilionaceae ไมลมลุกตางประเทศ 
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166 แหนแดง Azolla pinnata Azollaceae ไมลมลุก (เฟรนน้าํ) 

167 โหระพา Ocimum basilicum Labiatae ไมลมลุก (พืชเกษตร) 

168 ออ Arundo donax Gramineae หญา 

169 ออย Saccharum  officinarum Poaceae หญา (พืชเกษตร) 

170 อัญชัน Clitoria ternatea Papilionaceae ไมลมลุก (ไมเลื้อย) 

171 อุตพิด Alocasia odorata Araceae ไมลมลุก  

172 เอ็นอา Osbeckia watanae Melastomataceae ไมพุม 
ที่มา : รวบรวมโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 
 

   

บริเวณพื้นที่โครงการ เขื่อนทดน้ําผาจุก ทุงนาทายบานผาจักร 
 

 

 

 

 

 

ไรขาวโพดทายบานดานคุงยาง ทุงนาบานคลองนาพง ไรนาสวนผสมบานดานคุงยาง 
 

 

 

 

 

 

วัดคลองนาพง ชุมชนบานผาจุก คลองชลประทานบานหาดสารสม 
 

 

 

 

 

 

แมน้ํานานบริเวณวัดคลองนาพง หมูไมริมคลองนาพง สวนสักทายบานผาจักร 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 
 

รูปที่ 3.3.1-1 สภาพพื้นที่ท่ีดําเนินการสํารวจดานทรัพยากรปาไม 
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3.3.2 ทรัพยากรสัตวปา 
 

 1) วัตถุประสงค 

  (1) เพื่อศึกษาและสํารวจขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากรสัตวปาที่พบ ลักษณะของแหลงที่อยูอาศัย 

แหลงหากิน การอพยพโยกยาย แหลงกิจกรรมของสัตวปา ชนิดพันธุ ความหลากหลาย และสถานภาพของ

สัตวปาแตละชนิด บริเวณพ้ืนที่โครงการ  

  (2) เพื่อศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโครงการที่มีตอทรัพยากร

สัตวปาทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  

เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรสัตวปาในพื้นท่ีโครงการและบริเวณที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมเอกสารขอมูลทุติยภูมิดานสัตวปาในพื้นที่โครงการที่ดําเนินงานที่ผานมาจากเอกสาร

และรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ แผนแมบทการจัดการอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา  

และพื้นที่อนุรักษอื่นๆ บริเวณใกลเคียง รวมทั้งผลการศึกษาดานสัตวปาจากรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน  

  (2) การสํารวจทรัพยากรสัตวปาและสภาพนิเวศของพื้นที่ การศึกษาสํารวจสัตวปา แบงเปน  

2 วิธี ไดแก 

   -  การสํารวจทางตรง (Directed Method) เปนการเดินสํารวจเวลากลางวันและเวลา

กลางคืนใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดที่ใชกอสราง เพื่อคนหาสัตวปาหรือรองรอยและหลักฐานที่ใชระบุชนิด 

สัตวปาได เชน รอยตีน กองมูล ซาก ขน คราบ รู และโพรง รองรอยการทํารังหรือการทําเครื่องหมายและ 

จากการรับฟงเสียงรอง เปนตน ทั้งนี้ทําการสํารวจหลายวิธีควบคูกัน เชน สํารวจตามเสนทาง สํารวจตามถิ่น 

ที่อยูอาศัย โดยใชกลองสองทางไกล กลองถายภาพ และบันทึกขอมูลลงในแบบสํารวจสัตวปา 

   - การสํารวจทางออม (Indirected Method) เปนการรวบรวมขอมูลสัตวปาระหวางการ

สํารวจทางตรงดวยการสอบถามราษฎรผูที่มีพื้นที่ทํากินหรือตั้งบานเรือนอยูบริเวณพื้นที่กําหนดเปนจุดสํารวจ 

โดยสอบถามหลายครั้งและในพื้นที่หลายแหงเพื่อตรวจสอบความถูกตองของชนิดสัตวปาและเพื่อใหขอมูล

ความหลากชนิดสัตวปาใกลเคียงกับสภาพปจจุบันมากที่สุด เนื่องจากสัตวปาบางชนิดชุกชุมนอย หรือซุกซอน

ตัว หรือออกหากินเวลากลางคืน หรือเขามาใชประโยชนในพื้นที่เปนบางชวงเวลาของป ซึ่งทําใหการสํารวจ

โดยตรงที่มีชวงเวลาสั้นไมพบเห็นสัตวปาชนิดดังกลาว ความหลากชนิดสัตวปาจากวิธีการนี้ ใชเปนขอมูลเสริม

ชนิดสัตวปาที่ไมพบจากการคนหาโดยตรง 

   - การศึกษาสภาพนิเวศของพื้นที่ขณะสํารวจสัตวปาบริเวณพื้นที่ศึกษาทุกแหงที่กําหนด

เปนจุดสํารวจเพื่อวิเคราะหศักยภาพของพื้นท่ีในดานเปนแหลงอาศัยของสัตวปา โดยพิจารณาความสัมพันธกับ

ชนิดและประเภทสัตวปา และลักษณะการเขามาใชประโยชนในพื้นท่ีของสัตวปา  
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  (3) การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่รวบรวมไดจากการสํารวจทั้งทางตรงและทางออมมาทําการ

วิเคราะห และจัดทําบัญชีรายชื่อสัตวปา โดยจัดเรียงตามลําดับทางอนุกรมวิธาน (Taxonomy) การกระจายพันธุ

ภายในพื้นที่ศึกษา จากนั้นทําการประเมินระดับความชุกชุม สถานภาพ และระดับของผลกระทบตอสัตวปา 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   - ความชุกชุม ประเมินจากความถี่ในการพบเห็นในรูปรอยละของความชุกชุม โดยอาศัย

แนวทางของ Pettingill (1969) 

   - สถานภาพของสัตวปา ประเมินสถานภาพตามกฎหมายและสถานภาพปจจุบันของสัตวปา 

โดยมีหลักเกณฑในการประเมินดังนี้ 

     สถานภาพตามกฎหมาย อางอิงตามพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

และฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 

     สถานภาพปจจุบัน อางอิงตาม Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and 

Amphibians (2005) และ Thailand Red Data : Birds (2005) 

 3) ผลการศึกษา 

  (1) ความหลากหลายทางชีวภาพ พื้นท่ีศึกษาเกือบท้ังหมดมีระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตร การใช

ประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดมีลักษณะที่คลายคลึงกัน บริเวณพื้นที่ศึกษามีลักษณะภูมิประเทศเปนที่

ราบลุมเกือบท้ังหมดมีระบบนิเวศแบบนิเวศเกษตร หรือมีการใชประโยชนที่ดินเปนพื้นที่เกษตรกรรม สวนใหญ

เปนนาขาว มีสวนผลไมและพืชไรแทรกสลับ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สวนหนึ่งเปนพื้นที่ชุมชนและพื้นที่

สาธารณประโยชน จะปรากฏพื้นที่รกรางวางเปลาแทรกสลับเปนบางสวนในพื้นที่เกษตรกรรม ไมปรากฏสภาพ

ปาไมในพื้นที่ศึกษา พบเพียงหมูไมขนาดเล็กในบางพื้นที่ที่มักจะมีไมขนาดเล็กและไมพุมขึ้นปกคลุม และยัง

ปรากฏตนไมบริเวณหัวไรปลายนา และไมใชสอย กระจายอยูทั่ว  

   ในการสํารวจเก็บขอมูลไดแยกพื้นที่ศึกษาออกเปนสองตอน คือ พื้นที่ศึกษาตอนที่ 1 ไดแก

พื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมดตลอดแนวริมฝงแมน้ํานานทางดานทิศใต พื้นที่สวนใหญ

มีระบบนิเวศแบบระบบนิเวศเกษตร รองลงมาเปนระบบนิเวศชุมชน บางสวนของพื้นที่ปรากฏเปนระบบนิเวศ

หมูไมขนาดเล็กกระจายตัวหางๆ ตอเนื่องออกไปจนถึงพื้นที่ปาไมในเขตปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา

นอกเขตพื้นที่ศึกษา สวนพื้นที่ศึกษาตอนที่ 2 ไดแก พื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมดตลอดแนวริมฝง

แมน้ํานานทางดานทิศเหนือ พื้นที่สวนใหญมีระบบนิเวศแบบระบบนิเวศเกษตรแทรกสลับดวยระบบนิเวศ

ชุมชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน บางสวนเปนระบบนิเวศแหลงน้ํา ลักษณะองคประกอบของระบบนิเวศในพื้นที่

ศึกษาตอนที่ 2 นี้เปนลักษณะทั่วไปของพื้นที่ราบลุมแมน้ํานานตอเนื่องเปนพื้นที่กวางใหญนอกเขตพื้นที่ศึกษา 

โดยสามารถแสดงการแบงพ้ืนที่ศึกษาไดดังรูปที่ 3.3.2-2 
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-75 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

การวางกรงดักสตัวขนาดเล็ก การกางตาขายดักคางคาว เปดแดง (Dendrocygna javanica) 
 

 

 

 

 

 

นกยางควาย 

(Bubulcus ibis) 

นกแอนพง 

 (Artamus fuscus) 

นกกระแตแตแวด 

 (Vanellus indicus) 
 

 

 

 

 

 

นกกระจอกใหญ  

(Passer domesticus) 

กิ้งกาหัวแดง  

(Calotes versicolor) 

จิ้งจกหางหนาม  

(Hemidactylus frenatus) 
 

 

 

 

 

 

กบหนอง  

(Rana limnocharis) 

เขียดจะนา  

(Occidozyga lima) 

อึ่งอางบาน  

(Kaloula pulchra) 
ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.3.2-2 ตัวอยางสัตวปาที่พบบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ 

     

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-76 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   จากการสํารวจภาคสนามในชวงวันที่ 18-23 สิงหาคม 2559 พบสัตวปาในพื้นที่ศึกษา 

ทั้งสองตอนรวมทั้งสิ้นไมนอยกวา 96 ชนิด (Species) จาก 16 อันดับ (Order) 43 วงศ (Family) 71 สกุล 

(Genus) จําแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 6 ชนิด นก 73 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 9 ชนิด และสัตวสะเทินน้ํา

สะเทินบกอีก 8 ชนิด และยังพบวาทั้งในพ้ืนที่ศึกษาตอนที่ 1 ซึ่งมีความตอเนื่องของพื้นที่กับพื้นที่ปาไมนอกเขต

พื้นที่ศึกษา และพื้นที่ศึกษาตอนที่ 2 ที่มีองคประกอบของระบบนิเวศแบบเดียวกันคือเปนลักษณะทั่วไปของ

พื้นที่ราบลุมแมน้ํานานตอเนื่องเปนพื้นที่กวางใหญนอกเขตพื้นที่ศึกษา ไมมีความแตกตางของความหลากชนิด 

ความชุกชุม และการกระจายตัวของสัตวปาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 3.3.2-1 และมี

รายละเอียดผลการศึกษาในแตละพื้นท่ีดังนี้   

              พื้นที่ศึกษาตอนที่ 1 ไดแก พื้นที่โครงการและพื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมด 

ตลอดแนวริมฝงแมน้ํานานทางดานทิศใต พื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา 

โดยมีภูมิประเทศเปนที่ลาดเชิงเขานอกเขตพื้นที่ศึกษาตอเนื่องออกไปทางดานทิศใต พื้นที่สวนใหญมีระบบ

นิเวศแบบระบบนิเวศเกษตร รองลงมาเปนระบบนิเวศชุมชนเฉพาะริมเสนทางคมนาคม บางสวนของพื้นที่

ปรากฏเปนระบบนิเวศหมูไมขนาดเล็กกระจายตัวหางๆ และปรากฏหนาแนนขึ้นในภูมิประเทศที่เปนที่ลาดเชิงเขา

ทางดานทิศใตตอเนื่องออกไปจนถึงพื้นที่ปาไมบนภูเขาในเขต ปาสงวนแหงชาติปาคลองตรอนฝงขวา นอกเขต

พื้นท่ีศึกษา 

   - ความหลากชนิด จากการสํารวจภาคสนาม พบสัตวปาทั้งสิ้นไมนอยกวา 94 ชนิด 

(Species) จาก 16 อันดับ (Order) 43 วงศ (Family) 70 สกุล (Genus) จําแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

6 ชนิด นก 72 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 8 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 8 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้ 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม สํารวจพบทั้งหมด 6 ชนิด จาก 2 อันดับ 3 วงศ 6 สกุล  

ซึ่งเปนกลุมที่มีจํานวนและความหลากหลายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 6.38 ของสัตวปาที่พบทั้งหมด โดยเกือบ

ทั้งหมดเปนสัตวในอันดับสัตวฟนแทะ (Rodentia) ในวงศหนู (Muridae) และวงศกระรอก (Sciuridae) มีสัตว

ในอันดับสัตวสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมกินแมลง (Scandentia) เพียงชนิดเดียว คือ กระแตเหนือ (Tupaia  

balengeri)  

 นก สํารวจพบทั้งหมด 72 ชนิด จาก 12 อันดับ 32 วงศ 50 สกุล ซึ่งเปนกลุม 

ที่มีจํานวนและความหลากหลายมากที่สุด คิดเปนรอยละ 76.59 ของสัตวปาที่พบท้ังหมด โดยนกที่พบสวนใหญ

กวาครึ่งหนึ่งจัดอยูอันดับของนกจับคอน (Passeriformes) รองลงมาเปนนกในอันดับนกน้ํา (Ciconiiformes) 

แลวจึงเปนนกในอันดับยอยอื่นๆ ในลําดับตอมา 

 สัตวเลื้อยคลาน สํารวจพบทั้งหมด 8 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงศ 7 สกุล คิดเปนรอยละ 

8.51 ของสัตวปาที่พบทั้งหมด ทั้งหมดเปนสัตวในอันดับกิ้งกาและงู (Squamata) สัตวกลุมนี้เปนสัตวที่ออก 

หากินในเวลากลางคืนทําใหพบเห็นตัวไดยากเปนอุปสรรคในการศึกษา หากมีการติดตามตรวจสอบหรือ 

มีการศึกษาเพิ่มเติมแลว คาดวามีโอกาสที่จะพบสัตวสัตวเลื้อยคลานชนิดอื่นๆ ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีก  

  



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงก ารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

3-77 
FN_C3/1608 

ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Class Mammalia 

Order Scandentia 

Family Tupaiidae 

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

1 Tupaia  balengeri กระแตเหนือ  - - นอย -   -   

Order Rodentia 

Family Muridae 

 

2 Rattus  rattus หนูทองขาว - - นอย    -   

3 Bandicota  indica หนูพุกใหญ - - ปานกลาง -      

4 Mus caroli หนูหริ่งนาหางยาว - - มาก -   -   

Family Sciuridae  

5 Callosciurus erythraeus กระรอกทองแดง - - นอย -   -  - 

6 Menetes berdmorei กระจอน  - - นอย -   -   

 

 

 

 

  



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงก ารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

3-78 
FN_C3/1608 

ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Class Aves 

Order Ciconiiformes 

Family Podicipedidae 

นก 

1 Tachybaptus ruficollis เปดผเีล็ก คุมครอง - ปานกลาง -  -    

Family Phalacrocoracidae  

2 Phalacrocorax niger กาน้ําเล็ก คุมครอง - นอย -      

Family Ardeidae    

3 Ardeola bacchus ยางกรอกพันธุจีน คุมครอง - ปานกลาง -      

4 Bubulcus ibis ยางควาย คุมครอง - ปานกลาง -      

5 Ixobrychus flavicollis ยางดํา คุมครอง - ปานกลาง -      

6 Mesophoyx intermedia ยางโทนนอย คุมครอง - มาก -      

7 Casmerodius albus ยางโทนใหญ คุมครอง - นอย -      

8 I. cinnamomeus ยางไฟสีน้ําตาล คุมครอง - นอย -      

9 I. eurhythmus ยางไฟหัวเทา คุมครอง - นอย -      

10 Egretta garzetta ยางเปย คุมครอง - มาก -      

Family Ciconiidae  

11 Anastomus oscitans ปากหาง คุมครอง - มาก -      

Family Anatidae  

12 Dendrocygna javanica เปดแดง คุมครอง - มาก -      

 



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงก ารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

3-79 
FN_C3/1608 

ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Order  Falconiformes 

   Family  Accipitridae 

 

13 Elanus  caerulens เหยี่ยวขาว  คุมครอง - นอย -      

14 Accipiter badius เหยี่ยวนกเขาชิครา คุมครอง - นอย -      

15 A. virgatus เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก คุมครอง - ปานกลาง -      

Order Gruiformes 

Family Rallidae 

 

16 Amaurornis phoenicurus กวัก คุมครอง - นอย -  -    

Order Charadriiformes 

Family Charadriidae 

 

17 Vanellus indicus กระแตแตแวด  คุมครอง - มาก -  -    

Family Scolopacidae    

18 Tringa glareola ชายเลนน้ําจดื คุมครอง - ปานกลาง -  -    

Order Columbiformes 

Family Columbidae 

 

19 Geopelia striata เขาชวา - - มาก       

20 Streptopelia  chinensis เขาใหญ - - มาก       

21 S.  tranquebarica เขาไฟ คุมครอง - ปานกลาง    -   

22 Columba  livia พิราบ  - - มาก       

 



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงก ารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

3-80 
FN_C3/1608 

ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Order Cuculiformes 

Family Cuculidae 

 

23 Centropus  sinensis กระปูดใหญ คุมครอง - มาก -      

24 Eudynamys scolopacea กาเหวา คุมครอง - มาก -   -   

25 Surniculus lugubris คัคคูแซงแซว คุมครอง - นอย -   -   

26 Phaenicophaeus  tristis บั้งรอกใหญ คุมครอง - นอย -   -   

Order Strigiformes 

Family Strigidae 

 

27 Glaucidium brodiei เคาแคระ คุมครอง - ปานกลาง -   -   

28 G. cuculoides เคาแมว คุมครอง - นอย -   -   

Family Tytonidae  

29 Tyto alba แสก คุมครอง NT นอย    - -  

Order Apodiformes 

Family Apodidae 

 

30 Cypsiurus  balasiensis แอนตาล คุมครอง - ปานกลาง       

31 Apus  affinis แอนบาน คุมครอง - มาก       

Order Apodiformes 

Family  Aicedinidae 

 

32 Alcedo atthis กระเต็นนอยธรรมดา  คุมครอง - นอย -  -    

33 Halcyon smyrnensis กระเต็นอกขาว  คุมครอง - มาก -  -    



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงก ารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

3-81 
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Order Coraciiformes 

Family Meropidae 

 

34 Merops  orientalis จาบคาเล็ก  คุมครอง - ปานกลาง       

35 M.  philippinus จาบคาหัวเขียว คุมครอง - ปานกลาง       

36 M.  leschenaulti จาบคาหัวสสีม คุมครอง - ปานกลาง       

Family Coraciidae  

37 Coracias benghalensis ตะขาบทุง คุมครอง - มาก -      

Order Piciformes 

Family Megalaimidae 

 

38 Megalaima . 

haemacephala 

ตีทอง คุมครอง - นอย    -   

39 M. faiostricta โพระดกหูเขียว  คุมครอง - นอย -   -  - 

Order Passeriformes 

Family Hirundinidae 

 

40 Hirundo  rustica นางแอนบาน คุมครอง - มาก       

Family Motacillidae  

41 Anthus  richardi เดาดินทุง คุมครอง - นอย -   -   

42 A. hodgsoni เดาดินสวน คุมครอง - นอย -   -   

Family Chloropseidae  

43 Aegithina tiphia ขมิ้นนอยสวน คุมครอง - นอย -   -   



   

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Family Pycnonotidae  

44 Pycnonotus  blanfordi  ปรอดสวน คุมครอง - ปานกลาง    -   

45 P.  aurigaster ปรอดหัวสเีขมา คุมครอง - มาก    -   

46 P.  goiavier ปรอดหนานวล คุมครอง - ปานกลาง -   -   

Family Dicruridae  

47 Dicrurus  macrocercus แซงแซวหางปลา คุมครอง - มาก    -   

Family Corvidae  

48 Corvus macrorhynchos อีกา คุมครอง - นอย       

Family Sylviidae  

49 Orthotomus  atrogularis กระจิบคอดํา คุมครอง - นอย -   -   

50 O.  sutorius กระจิบสวน คุมครอง - ปานกลาง    -   

51 Prinia  rufescens กระจิบหญาสีขางแดง คุมครอง - ปานกลาง -   -   

52 P.  phoenicurus  กระจิบหญาสเีรียบ คุมครอง - มาก -   -   

53 P.  flaviventris กระจิบหญาทองเหลือง คุมครอง - ปานกลาง -   -   

54  Cisticola juncidis ยอดขาวหางแพนลาย คุมครอง - นอย -   -   

55  C. exilis ยอดขาวหางแพนหัวแดง คุมครอง - นอย -   -   

Family Turdidae  

56 Copsychus  saularis กางเขนบาน คุมครอง - ปานกลาง    -   

57 Saxicola  caprata ยอดหญาสีดํา คุมครอง - นอย -   -   

58 S. maura ยอดหญาหัวดํา คุมครอง - นอย -   -  - 
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/  1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Family Rhipiduridae  

59 Rhipidura javanica อีแพรดแถบอกดํา คุมครอง - ปานกลาง    -   

Family Laniidae  

60 Lanius  Lanius schach อีเสือหัวดํา คุมครอง - มาก -   -   

61 L.  cristatus อีเสือสีน้ําตาล คุมครอง - นอย -   -  - 

Family Artamidae  

62 Artamus  fuscus แอนพง คุมครอง - มาก -      

Family Sturnidae  

63 Sturnus nigricollis กิ้งโครงคอดํา คุมครอง - ปานกลาง -      

64 S.  contra เอี้ยงดาง คุมครอง - ปานกลาง -      

65 Acridotheres  tristis เอี้ยงสาลิกา คุมครอง - มาก       

66 A.  grandis เอี้ยงหงอน คุมครอง - มาก       

Family Dicaeidae  

67 Dicaeum cruentatum สีชมพูสวน คุมครอง - นอย    -   
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Family Passeridae  

68 Passer  flaveolus  กระจอกตาล คุมครอง - มาก    -   

69 P.   montanus กระจอกบาน - - มาก   - -   

70 P.  domesticus กระจอกใหญ คุมครอง - ปานกลาง   - -   

Family  Ploceidae  

71 Ploceus philippinus กระจาบธรรมดา คุมครอง NT มาก -      

Family  Estrildidae  

72 Lonchura  punctulata กระติด๊ขี้หม ู คุมครอง - มาก    -   

73 L.  striata กระติด๊ตะโพกขาว คุมครอง - ปานกลาง    -   
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Class Reptilia 

Order Squamata 

Family Gokkonidae 

สัตวเลื้อยคลาน 

1. Hemidactylus frenatus จิ้งจกหางหนาม - LC ปานกลาง    -   

2. H.  garnottii จิ้งจกหางเรียบ - LC มาก    -   

3. Cosymbotus platyurus จิ้งจกหางแบน  - LC นอย    -  - 

4. Gekko  gecko ตุกแกบาน - LC นอย    -   

Family Agamidae  

5. Calotes mystaceus กิ้งกาสวน คุมครอง LC ปานกลาง -   - -  

6. C.   versicolor  กิ้งกาหัวแดง  คุมครอง LC นอย    -   

Family Colubridae  

7. Gerarda prevostiana งูปลา - DD นอย -     - 

8. Oligodon joynsoni งูปแกวใหญ - LC นอย -      

9. Ptyas korros งูสิงบาน คุมครอง LC มาก -      
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ตารางที่ 3.3.2-1 รายช่ือสัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษา (ตอ) 

ลําดับ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถานภาพ ระดับ 

ความชุกชมุ 

การกระจายพันธุตามถิน่อาศัย3/ การกระจายพันธุในพื้นที่ศึกษา 

พ.ร.บ.1/ ส.ผ.2/ 1 2 3 4 ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 

Class Amphibia  

Order Anura 

Family Bufonidae 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 

1. Bufo melanostictus คางคกบาน - LC ปานกลาง   -    

Family Ranidae  

2. Hoplobatrachus rugulosa กบนา  LC มาก -  -    

3. Rana  limnocharis กบหนอง - DD นอย   -    

4. Occidozyga lima เขียดจะนา - LC นอย       

5. O. martensii เขียดทราย - LC นอย      - 

Family Rhacophoridae  

6. Polypedates mutus เขียดตะปาด - LC นอย       

Family Microhylidae  

7. Kaloula  pulchra อึ่งอางบาน - LC นอย       

8. Microhyla   berdmorei  อึ่งแมหนาว  - LC นอย -      

หมายเหตุ : 1/สถานภาพตามกฎหมายของสัตวปาแตละชนิดตามกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปาบางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
2/สถานภาพปจจุบันของสัตวปาแตละชนิดตามรายงานการประชุมเพื่อจัดสถานภาพทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทย ตามสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม, 2540 คือ 

1. Near threatened : NT (ใกลถูกคุกคาม)  2. Least Concern : LC (กลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด) 3. Data Deficient : DD (ขอมูลไมเพียงพอ) 
3/การกระจายพันธุของสัตวปาตามถิ่นอาศัยในสวนตางๆของพื้นที่ศึกษา โดยแยกถิ่นอาศัยออกเปน  

1. พื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณประโยชนตางๆ 2. พื้นที่เกษตรกรรม 3. พื้นที่รกรางและพื้นที่ที่มีหมูไมปกคลุม 4. พื้นที่แหลงน้ําและพื้นที่ที่ลุมน้ําขังทั้งในและนอกพื้นที่เกษตรกรรม 

ที่มา : ที่ปรึกษา, 2559 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจพบทั้งหมด 8 ชนิด ใน 1 อันดับ 4 วงศ 7 สกุล  

คิดเปนรอยละ 8.51 ของสัตวปาที่พบเทากับสัตวเลื้อยคลาน ทั้งหมดอยูในอันดับกบ-อึ่งอาง-คางคก (Anura) 

จากที่สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีความหลากชนิดนอยในการศึกษา เนื่องมาจากสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีถิ่น 

ที่อยูอาศัยตามแหลงน้ํา และออกหากินในเวลากลางคืนทําใหพบเห็นตัวไดยากเชนกัน 

   - ระดับความชุกชุม 

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมมาก ซึ่งสามารถพบเห็นไดบอยและมีถิ่นอาศัยหรือ 

แหลงหากินในพ้ืนที่ศึกษา มีสัตวปาที่มีระดับความชุกชุมมาก 28 ชนิด แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด 

คือ หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) นก 24 ชนิด เชน เปดแดง (Dendrocygna javanica) นกกระแตแตแวด 

(Vanellus indicus) นกปากหาง (Anastomus oscitans) เปนตน สัตวเลื้อยคลานมี 2 ชนิด คือ จิ้งจกหางเรียบ 

(Hemidactylus garnottii) และงูสิงบาน (Ptyas korros) สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมมาก 

มี 1 ชนิด คือ กบนา (Hoplobatrachus rugulosa) 

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมปานกลางมี 27 ชนิด จากที่พบทั้งหมด แยกเปนสัตว

เลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด คือ หนูพุกใหญ (Bandicota indica) สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด คือ จิ้งจกหางหนาม 

(H. frenatus) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 ชนิด คือ คางคกบาน (Bufo melanostictus) และนกที่มีระดับ

ความชุกชุมปานกลางมีอีก 24 ชนิด 

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมนอย พบเห็นตัวไดยากในพื้นที่ศึกษา อาจเนื่องมาจาก 

ไมมีถิ่นอาศัยแตเขามาใชประโยชนในพื้นที่เปนบางชวง เปนสัตวที่มีจํานวนประชากรต่ําโดยธรรมชาติ  

หรือเปนสัตวที่อพยพผานพื้นที่ศึกษา สัตวในกลุมนี้พบทั้งหมด 39 ชนิด แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม  

4 ชนิด นก 24 ชนิด สัตวเลื้อยคลานมี 5 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 6 ดังแสดงในตารางที่ 3.3.2-1 

   - สถานะภาพ 

 สถานภาพตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาสถานภาพตามกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปา

บางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 

พบวา ไมมีสัตวปาสงวนในพื้นที่ศึกษา มีเพียงสัตวปาที่ถูกจัดสถานภาพเปนสัตวปาคุมครองจํานวนทั้งหมด  

72 ชนิด โดยสวนใหญเปนสัตวปาจําพวกนก ซึ่งมีจํานวนถึง 69 ชนิด นกเหลานี้สวนใหญแลวไดรับการคุมครอง

ไวเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติและดํารงไวซึ่งหนาที่ในระบบนิเวศ หรือบางชนิดเปนนกที่ชวยกําจัดศัตรู

ทางการเกษตร นอกจากนี้แลวมีสัตวปาคุมครองที่เปนสัตวเลื้อยคลานอีก 3 ชนิด ไดแก กิ้งกาสวน (Calotes 

mystaceus) กิ้งกาหัวแดง (C. versicolor) และงูสิงบาน (Ptyas korros)  

     สวนสัตวปาที่เหลือทั้งหมด 22 ชนิด จัดเปนสัตวปานอกประเภท  ตามพระราชบัญญัติ

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มีนกท่ีพบในการศึกษาเพียง 4 ชนิด คือ นกเขาชวา (Geopelia striata) 

นกเขาใหญ (Streptopelia chinensis) นกพิราบ (Columba livia) และนกกระจอกบาน (Passer montanus) 

และสัตวเลื้อยคลานอีก 5 ชนิด รวมทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบทั้งหมด 
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ในการศึกษา ที่ไมไดรับการคุมครองโดยพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา เนื่องจากการเพาะเลี้ยง

แพรหลาย และมีจํานวนประชากรสูงในธรรมชาติ  

 สถานภาพปจจุบัน ตาม Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and 

Amphibians (2005) และ Thailand Red Data : Birds (2005)  ซึ่งไดกําหนดสถานภาพของสัตวปาออกเปน 

9 ประเภท สัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 94 ชนิด มีสัตวปาที่ไดรับการจัดสถานภาพปจจุบันอยู 17 ชนิด 

แตจัดเปนสถานภาพอันตรายเพียง 1 ชนิด จําแนกเปนประเภทที่มีสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near threatened : 

NT) คือ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) ถูกจัดอยูในสถานภาพดังกลาวเนื่องจากเปนสัตว 

ที่คุกคามถิ่นอาศัยและถิ่นหากิน นอกจากนี้แลวยังมีคานิยมที่ผิดๆ ของคนบางกลุม ที่นิยมนํารังนกกระจาบ 

มาหอยประดับตกแตงบานซึ่งเปนภัยคุกคามรายแรงตอประชากรนกกระจาบในปจจุบัน นอกจากนี้แลวสัตวปา

ที่ไดรับการจัดสถานภาพปจจุบันอีก 16 ชนิด จัดเปนสัตวปาที่อยูในกลุมที่มีขอมูลไมเพียงพอตอการประเมิน 

(Data Deficient : DD) 2 ชนิด คือ งูปลา (Gerarda prevostiana) และกบหนอง (Rana limnocharis)  

และยังมีสัตวปาที่อยูในกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : LC) 12 ชนิด ไดแก สัตวเลื้อยคลานและ

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่เหลืออีกอยางละ 7 ชนิด  

     สวนสัตวปาที่เหลืออีกทั้ง 77 ชนิด ที่สํารวจพบ ยังไมมีชนิดใดเลยไดรับการจัด

สถานภาพปจจุบัน นั่นหมายถึง สัตวปาทั้งหมดที่พบในพื้นที่ศึกษาสวนใหญแลวยังคงมีจํานวนประชากร 

ตามธรรมชาติอยูในระดับที่ปลอดภัย มีความสามารถในการสืบตอพันธุสูง และมีการกระจายพันธุไดอยาง

กวางขวางทั่วทั้งพื้นท่ีศึกษา  

   พื้นที่ศึกษาตอนที่ 2 ไดแก พ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมดตลอดแนวริมฝงแมน้ํานาน

ทางดานทิศเหนือ พื้นที่ทั้งหมดมีลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ราบลุมริมฝงแมน้ํา พื้นที่สวนใหญมีระบบนิเวศ

แบบระบบนิเวศเกษตรแทรกสลับดวยระบบนิเวศชุมชนในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน บางสวนของพื้นที่ปรากฏเปน

ระบบนิเวศแหลงน้ําในพื้นท่ีเกษตรกรรมและรวมไปถึงพ้ืนแมน้ํานานดวย ลักษณะองคประกอบของระบบนิเวศ

ในพื้นที่ศึกษาตอนที่ 2 นี้เปนลักษณะทั่วไปของพื้นที่ราบลุมแมน้ํานาน จึงมีความตอเนื่องเปนพื้นที่กวางใหญ

นอกเขตพ้ืนที่ศึกษาดวย 

   - ความหลากชนิด จากการสํารวจภาคสนาม พบสัตวปาทั้งสิ้นไมนอยกวา 89 ชนิด 

(Species) จาก 16 อันดับ (Order) 43 วงศ (Family) 69 สกุล (Genus) จําแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 

5 ชนิด นก 70 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 7 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 7 ชนิด มีรายละเอียดดังนี้ 

 สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม สํารวจพบทั้งหมด 5 ชนิด จาก 2 อันดับ 3 วงศ 5 สกุล  

ซึ่งเปนกลุมที่มีจํานวนและความหลากหลายนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 5.61 ของสัตวปาที่พบทั้งหมด โดยเกือบ

ทั้งหมดเปนสัตวในอันดับสัตวฟนแทะ (Rodentia) ในวงศหนู (Muridae) และวงศกระรอก (Sciuridae) มีสัตว

ในอันดับสัตวสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมกินแมลง (Scandentia) เพียงชนิดเดียวคือ กระแตเหนือ (Tupaia  

balengeri)      
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 สัตวปก สํารวจพบทั้งหมด 70 ชนิด จาก 12 อันดับ 32 วงศ 51 สกุล ซึ่งเปนกลุม 

ที่มีจํานวนและความหลากหลายมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 78.65 ของสัตวปาที่พบท้ังหมด โดยนกที่พบสวนใหญ

กวาครึ่งหนึ่งจัดอยูอันดับของนกจับคอน (Passeriformes) รองลงมาเปนนกในอันดับนกน้ํา (Ciconiiformes) 

แลวจึงเปนนกในอันดับยอยอื่นๆ ในลําดับตอมา 

 สัตวเลื้อยคลาน สํารวจพบทั้งหมด 7 ชนิด ใน 1 อันดับ 3 วงศ 6 สกุล คิดเปนรอยละ 

7.86 ของสัตวปาที่พบทั้งหมด ทั้งหมดเปนสัตวในอันดับกิ้งกาและงู (Squamata) สัตวกลุมนี้เปนสัตวที่ออก 

หากินในเวลากลางคืนทําใหพบเห็นตัวไดยากเปนอุปสรรคในการศึกษา หากมีการติดตามตรวจสอบหรือ 

มีการศึกษาเพิ่มเติมแลว คาดวามีโอกาสที่จะพบสัตวสัตวเลื้อยคลานชนิดอื่นๆ ในพื้นท่ีเพิ่มขึ้นอีก  

 สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สํารวจพบทั้งหมด 7 ชนิด ใน 1 อันดับ 4 วงศ 7 สกุล  

คิดเปนรอยละ 7.86 ของสัตวปาที่พบเทากับสัตวเลื้อยคลาน ทั้งหมดอยูในอันดับกบ-อึ่งอาง-คางคก (Anura) 

จากที่สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีความหลากชนิดนอยในการศึกษา เนื่องมาจากสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกมีถิ่น 

ที่อยูอาศัยตามแหลงน้ํา และออกหากินในเวลากลางคืนทําใหพบเห็นตัวไดยากเชนกัน  

   - ระดับความชุกชุม 

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมมาก ซึ่งสามารถพบเห็นไดบอยและมีถิ่นอาศัยหรือ 

แหลงหากินในพ้ืนที่ศึกษา มีสัตวปาที่มีระดับความชุกชุมมาก 28 ชนิด แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด 

คือ หนูหริ่งนาหางยาว นก 24 ชนิด เชน นกกาเหวา (Eudynamys scolopacea) นกนางแอนบาน (Hirundo  

rustica) นกแอนพง (Artamus  fuscus) เปนตน สัตวเลื้อยคลานมี 2 ชนิด คือ จิ้งจกหางเรียบ (H. garnottii) 

และงูสิงบาน (Ptyas korros) สวนสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่มีระดับความชุกชุมมากมี 1 ชนิด คือ กบนา 

(Hoplobatrachus rugulosa)  

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมปานกลางมี 28 ชนิด จากที่พบทั้งหมด แยกเปน 

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด คือ หนูพุกใหญ (Bandicota indica) สัตวเลื้อยคลาน 2 ชนิด คือ กิ้งกาสวน 

(Calotes mystaceus) และจิ้งจกหางหนาม (Hemidactylus frenatus) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 ชนิด 

คือ คางคกบาน (Bufo melanostictus) และนกท่ีมีระดับความชุกชุมปานกลางมีอีก 24 ชนิด 

 สัตวปาที่มีระดับความชุกชุมนอย พบเห็นตัวไดยากในพื้นที่ศึกษา อาจเนื่องมาจาก 

ไมมีถิ่นอาศัยแตเขามาใชประโยชนในพื้นที่เปนบางชวง เปนสัตวที่มีจํานวนประชากรต่ําโดยธรรมชาติ หรือเปน

สัตวที่อพยพผานพื้นที่ศึกษา สัตวในกลุมนี้พบทั้งหมด 33 ชนิด แยกเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 3 ชนิด ไดแก 

สัตวเลื้อยคลานมี 3 ชนิด ไดแก กระแตเหนือ (Tupaia balengeri) หนูทองขาว (Rattus rattus) และกระจอน 

(Menetes berdmorei) นอกจากนี้ยังมีสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 5 และนกอีก 22 ชนิด ดังแสดงในตารางที่ 

3.3.2-1 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   - สถานะภาพ 

 สถานภาพตามกฎหมาย เมื่อพิจารณาสถานภาพตามกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวปา

บางชนิดเปนสัตวปาคุมครอง พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวน และคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535  

พบวา ไมมีสัตวปาสงวนในพื้นที่ศึกษา มีเพียงสัตวปาที่ถูกจัดสถานภาพเปนสัตวปาคุมครองจํานวนทั้งหมด  

69 ชนิด โดยสวนใหญเปนสัตวปาจําพวกนก ซึ่งมีจํานวนถึง 66 ชนิด นกเหลานี้สวนใหญแลวไดรับการคุมครอง

ไวเพื่อความสวยงามตามธรรมชาติและดํารงไวซึ่งหนาที่ในระบบนิเวศ หรือบางชนิดเปนนกที่ชวยกําจัดศัตรู

ทางการเกษตร นอกจากนี้แลวมีสัตวปาคุมครองที่เปนสัตวเลื้อยคลานอีก 3 ชนิด ไดแก กิ้งกาสวน (Catotes 

mystaceus) กิง้กาหัวแดง (C. versicdorcolor) และงูสิงบาน (Ptyas korros)  

     สวนสัตวปาที่เหลือทั้งหมด 23 ชนิด จัดเปนสัตวปานอกประเภท ตามพระราชบัญญัติ 

สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 มีนกที่พบในการศึกษาเพียง 4 ชนิด คือ และสัตวเลื้อยคลานอีก 5 ชนิด 

รวมทั้งสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกที่พบทั้งหมดในการศึกษา ที่ไมไดรับการคุมครอง 

โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา เนื่องจากการเพาะเลี้ยงแพรหลาย และมีจํานวนประชากรสูง 

ในธรรมชาติ  

 สถานภาพปจจุบัน ตาม Thailand Red Data : Mammals, Reptiles and 

Amphibians (2005) และ Thailand Red Data : Birds (2005)  ซึ่งไดกําหนดสถานภาพของสัตวปาออกเปน 

9 ประเภท สัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งสิ้น 89 ชนิด มีสัตวปาที่ไดรับการจัดสถานภาพปจจุบันอยู 16 ชนิด 

แตจัดเปนสถานภาพอันตรายเพียง 2 ชนิด จําแนกเปนประเภทที่มีสถานภาพใกลถูกคุกคาม (Near threatened : 

NT) คือ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus) ถูกจัดอยูในสถานภาพดังกลาวเนื่องจากเปนสัตวที่คุกคาม

ถิ่นอาศัยและถิ่นหากิน นอกจากนี้แลวยังมีคานิยมที่ผิดๆ ของคนบางกลุม ที่นิยมนํารังนกกระจาบมาหอยประดับ

ตกแตงบานซึ่งเปนภัยคุกคามรายแรงตอประชากรนกกระจาบในปจจุบัน และอีกหนึ่งชนิด คือ นกแสก (Tyto 

alba) ที่มีจํานวนประชากรในธรรมชาติที่ลดลงอยางรวดเร็วเนื่องจากการไดรับยาเบื่อหนูจากหนูที่เปนอาหารหลัก

ของนกแสกแตก็เปนศัตรูหลักในนาขาวของเกษตรกรเชนกัน นอกจากนี้แลว สัตวปาที่ไดรับการจัดสถานภาพ

ปจจุบันอีก 16 ชนิด จัดเปนสัตวปาที่อยูในกลุมที่เปนกังวลนอยที่สุด (Least Concern : LC) 14 ชนิด ไดแก 

สัตวเลื้อยคลาน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก อีกอยางละ 7 ชนิด  

     สวนสัตวปาที่เหลืออีกทั้ง 77 ชนิด ที่สํารวจพบ ยังไมมีชนิดใดเลยไดรับการจัด

สถานภาพปจจุบัน นั่นหมายถึง สัตวปาทั้งหมดที่พบในพื้นที่ศึกษาสวนใหญแลวยังคงมีจํานวนประชากร 

ตามธรรมชาติอยูในระดับที่ปลอดภัย มีความสามารถในการสืบตอพันธุสูง และมีการกระจายพันธุไดอยาง

กวางขวางทั่วทั้งพื้นท่ีศึกษา  

  (2) ความสัมพันธของสัตวปากับถิ่นอาศัย ในการสํารวจเก็บขอมูลไดแยกพื้นที่ศึกษาออกเปน

สองตอน คือ ตอนที่ 1 ไดแกพื้นที่โครงการและพ้ืนที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมดตลอดแนวริมฝงแมน้ํานาน

ทางดานทิศใต สวนตอนที่ 2 ไดแก พื้นที่ศึกษาในรัศมี 1 กิโลเมตรทั้งหมดตลอดแนวริมฝงแมน้ํานานทางดาน

ทิศเหนือ จากการศึกษาสภาพการใชประโยชนที่ดินดวยภาพถายดาวเทียม  ภาพถายทางอากาศ และแผนที ่
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ภูมิประเทศ เบื้องตนพบวา พื้นที่ศึกษาทั้งหมด มีสภาพการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ศึกษาในลักษณะ 

ที่เหมือนกัน กลาวคือ เกือบทั้งหมดเปนพื้นที่เกษตรกรรม และมีพื้นที่ชุมชนบางสวน สภาพภูมิประเทศ 

มีลักษณะเปนที่ราบลุมในลุมน้ํานาน ดังนั้น พื้นที่ศึกษาทั้งหมดจึงสามารถจําแนกสภาพถิ่นที่อยูอาศัยของ 

สัตวปาที่เหมือนกันออกเปนประเภทตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   - ถิ่นอาศัยของสัตวปา บริเวณพื้นที่ศึกษาทั้งหมดไมมีพื้นที่ออนไหวทางธรรมชาติ 

มีลักษณะเปนพื้นที่เกษตรกรรมอันเปนถิ่นที่อยูอาศัยที่สําคัญของสัตวปาในพื้นที่ นอกจากนี้แลวถิ่นอาศัยของ

สัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษาจําแนกออกเปน 4 ประเภทยอยๆ โดยมีรายละเอียดเรียงตามลําดับของสัดสวนพื้นที่

จากมากไปหานอย ดังนี้ 

 พื้นที่เกษตรกรรม การใชประโยชนที่ดินสวนใหญเปนพื้นที่นาขาว นอกจากนี้ยังม ี

พืชไร พืชสวน รวมทั้งสวนปากระจายอยูทั่วไปในพื้นที่ศึกษาอีกดวย ตามลักษณะพื้นที่ศึกษาซึ่งมีพื้นที่ที่ม ี

ความเปนเนื้อเดียวกัน คือเปนพื้นที่ทางเกษตรเกือบทั้งหมด สามารถจัดเปนระบบนิเวศเกษตร สัตวปาที่พบ 

ในการศึกษาทั้งหมด 96 ชนิด จึงเปนสัตวปาที่มีความตองการถิ่นอาศัยแบบทุงโลงและพื้นที่เกษตรกรรม  

เปนสัตวปากลุมที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง และแพรกระจายพันธุไดดี อีกทั้งสวนมากมีการกระจาย

พันธุกวางขวาง สามารถพบเห็นไดโดยทั่วไปตามพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย จะเห็นไดจากนกที่พบ

สวนมากอยูในกลุมนกทุงและนกน้ํา ซึ่งตองการถิ่นอาศัยที่เปนทุงโลงหรือพื้นที่ทางการเกษตรหรือในระบบ

นิเวศเกษตร โดยสัตวที่พบในการศึกษาทุกชนิดสามารถพบเห็นไดในพื้นที่เกษตรกรรมโดยทั่วไปในภูมิภาค 

แถบนี้  

 พื้นท่ีชุมชนและที่สาธารณประโยชนตางๆ ประกอบดวย ชุมชน วัด สถานที่ราชการ 

และเสนทางคมนาคม พบพรรณไมประดับและไมใหรมหลายชนิด และยังพบไมใชสอยกระจายอยูทั่วไป  

เนื่องจากพื้นที่ชุมชนและพื้นที่สาธารณะประโยชนตางๆ ลอมรอบไปดวยพื้นที่เกษตรกรรม สัตวปาหลายชนิด

จึงสามารถปรับตัวเขามาใชประโยชนในพื้นที่ได โดยมีสัตวปา 38 ชนิด ที่พบในพื้นที่ชุมชน จําแนกเปน  

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด นก 26 ชนิด สัตวเลื้อยคลาน 5 ชนิด และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 6 ชนิด 

เนื่องจากสัตวปาเหลานี้มีความสามารถในการปรับตัวไดดี และจัดเปนสัตวในเมือง (Urban wildlife) ซึ่งมีถิ่น 

ที่อยูอาศัยรวมกับมนุษยในพ้ืนที่ชุมชนเปนพื้นที่ที่หนาแนนไปดวยกิจกรรมของมนุษย 

 พื้นที่แหลงน้ํา หรือที่ลุมน้ําขังทั้งในและนอกพื้นที่เกษตรกรรม ตามพื้นที่แหลงน้ํา 

มีไมลมลุกน้ําหลายชนิดโดยมากในที่แหงตามชายขอบมักปกคลุมดวยวัชพืช และที่ชื้นตามบริเวณริมแหลงน้ํา

ยังพบพืชริมน้ําและพันธุไมน้ํา สวนในน้ํายังจะพบพืชน้ํา ขึ้นกระจายอยูทั่วไป ถิ่นอาศัยประเภทนี้มีพื้นที่

คอนขางมากรองจากพื้นที่เกษตรกรรม แหลงน้ําลําธารทั้งสายหลักและคลองยอยๆ ในพ้ืนที่ศึกษาเหมาะสําหรับ

เปนถิ่นอาศัยของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก มีสัตวปาที่พบในการศึกษาตองการถิ่นอาศัยแบบจําเพาะที่เปนพื้นที่

แหลงน้ําทั้งสิ้น 50 ชนิด จําแนกเปน สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด นก 38 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 3 ชนิด 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีกทั้งหมด 8 ชนิด 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 พื้นที่รกรางและพื้นที่ที่มีหมูไมปกคลุม ในพื้นที่ศึกษาตามบริเวณพื้นที่รกรางวางเปลา 

หัวไรปลายนา หรือริมแหลงน้ําโดยทั่วไป ปรากฏสังคมพืชดั้งเดิมเปนลักษณะของสังคมพืชปาเบญจพรรณ 

ที่กระจายเปนหมูไมขนาดเล็ก มีไมดั้งเดิมขนาดใหญที่หลงเหลือจากการตัดฟน รวมทั้งไมเบิกนําขนาดเล็ก  

ไมพุม หรือไมในรุนที่สอง และไมพ้ืนลางขึ้นปกคลุม มีสัตวปาที่พบในพื้นที่รกรางและหมูไม 85 ชนิด จําแนกเปน 

สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 6 ชนิด และสัตวเลื้อยคลาน 9 ชนิด หรือท้ังหมดที่พบในการศึกษา สวนนกพบ 65 ชนิด 

และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 5 ชนิด 

   - การกระจายพันธุของสัตวปา สัตวปาที่พบในพื้นที่ศึกษาทั้งหมดสวนใหญแลวลวนแต

เปนสัตวที่มีความสามารถในการปรับตัวสูง และแพรกระจายพันธุไดดี มีการกระจายพันธุกวางขวาง จึงพบวา

สัตวปาที่พบในการศึกษาทั้งหมดสามารถพบไดทั่วไปในพื้นที่ศึกษา หรือจะพบในถิ่นอาศัยที่มีในพื้นที่ศึกษา 

ไมนอยกวา 4 ประเภท ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.3.2-1 แตก็มีสัตวบางกลุมที่ตองการถิ่นอาศัยแบบจําเพาะ 

คือ พบในถิ่นอาศัยเพียง 1-3 ประเภท ไดแก 

 สัตวที่ พบ เฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพื้ นที่ เกษตรกรรมและพื้ นที่ ชุ มชนหรือ 

ที่สาธารณประโยชนตางๆ มีนก 2 ชนิด คือ นกกระจอกบาน (Passer montanus) และนกกระจอกใหญ  

(P. domesticus) นกทั้งสองชนิดนี้จัดเปนสัตวในเมืองอยางแทจริง สามารถปรับตัวใหอยูอาศัยในพื้นที่ชุมชน

คุนเคยพ้ืนที่ที่หนาแนนไปดวยกิจกรรมของมนุษย จนไมสามารถดํารงชีวิตในพื้นท่ีธรรมชาติโดยแทจริงได 

 สัตวที่พบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่รกรางหรือพื้นที่ที่ม ี

หมูไมปกคลุม เปนสัตวปาที่คอนขางมีความออนไหวตอสิ่งรบกวน มีความระวังภัยสูง อยางไรก็ตาม กระแตเหนือ 

ก็ยังมีโอกาสพบเห็นในพื้นที่เกษตรกรรมที่เปนพื้นที่สวนอยูบาง มีสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 4 ชนิด คือ กระรอก

ทองแดง (Callosciurus erythraeus) กระแตเหนือ (Tupaia balengeri) กระจอน (Menetes berdmorei) 

หนูหริ่งนาหางยาว (Mus caroli) สัตวเลื้อยคลาน 1 ชนิด คือ ก้ิงกาสวน (Calotes mystaceus) และนกในกลุม

นกทุงอีก 20 ชนิด เชน นกเคาแคระ (Glaucidium brodiei) นกเดาดินทุง (Anthus richardi) นกกระจิบหญา

สีขางแดง (Prinia rufescens) เปนตน สัตวปากลุมนี้มักจะไมคุนเคยกับมนุษยและพยายามหลีกเลี่ยงจากพื้นที่

ที่มีกิจกรรมของมนุษยหนาแนน อยางไรก็ตาม ยังมีโอกาสพบเห็นในพื้นที่เกษตรกรรมอยูบาง 

 สัตวที่พบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่แหลงน้ํา มีนกในกลุม 

นกน้ํา 6 ชนิด เชน นกเปดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis) นกชายเลนน้ําจืด (Tringa glareola) นกกระเต็น

อกขาว (Halcyon smyrnensis) เปนตน และสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกอีก 1 ชนิด คือ กบนา (Hoplobatrachus 

rugulosa) สัตวปากลุมนี้ตองการถิ่นอาศัยแบบจําเพาะที่เปนพื้นที่แหลงน้ํา ไมคุนเคยกับมนุษยและพยายาม

หลีกเลี่ยงจากพ้ืนที่กิจกรรมของมนุษย อยางไรก็ตาม ยังมีโอกาสพบเห็นในพื้นที่เกษตรกรรมอยูบางเชนกัน 
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 สัตวที่ ไมพบในพื้นที่ แหลงน้ํ า  พบเฉพาะในถิ่นอาศัยแบบพื้นที่ชุมชนหรือ 

ที่สาธารณประโยชนตางๆ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่รกรางและพื้นที่ที่มีหมูไมปกคลุม มีทั้งหมด 14 ชนิด 

เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด คือ หนูทองขาว (Rattus rattus) นอกจากนี้แลวยังมีสัตวกลุมนก 13 ชนิด 

เชน นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi) นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus) นกกางเขนบาน 

(Copsychus saularis) เปนตน สัตวปากลุมนี้มีความสามารถในการปรับตัวไดดีพบในพื้นที่ชุมชนบอยครั้ง 

และไมไดมีความตองการถิ่นอาศัยแบบจําเพาะที่เปนแหลงน้ําจึงมักจะไมพบในบริเวณพื้นที่แหลงน้ําหรือพื้นที่

ชุมน้ํา 

 สัตวที่ไมพบในพื้นที่ชุมชนหรือที่สาธารณประโยชนตางๆ หรือพบเฉพาะในถิ่นอาศัย

แบบพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่รกรางและพื้นที่ที่มีหมูไมปกคลุม และพื้นที่แหลงน้ําหรือพื้นที่ชุมน้ํา มีทั้งหมด  

25 ชนิด เปนสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม 1 ชนิด คือ หนูพุกใหญ สัตวเลื้อยคลานในวงศงู (Colubridae) 3 ชนิด 

คือ งูปแกวใหญ (Oligodon joynsoni) งูปลา (Gerarda prevostiana) และงูสิงบาน (Ptyas korros)  

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 1 ชนิด คือ อึ่งแมหนาว (Microhyla berdmorei) นอกจากนี้แลวเปนนก 20 ชนิด 

เชน นกยางดํา (Ixobrychus flavicollis) เหยี่ยวขาว (Elanus caerulens) นกกิ้งโครงคอดํา (Sturnus 

nigricollis) เปนตน สัตวปากลุมนี้เปนสัตวปาที่คอนขางมีความออนไหวตอสิ่งรบกวน มีความระวังภัยสูง  

มักจะไมคุนเคยกับมนุษยและพยายามหลีกเลี่ยงจากพื้นท่ีที่มีกิจกรรมของมนุษยหนาแนน 

    จากลักษณะพื้นที่โครงการมีความสม่ําเสมอเปนเนื้อเดียวกัน คือ เปนพื้นที่ทางเกษตร

เกือบทั้งหมด สัตวปาที่พบจึงเปนสัตวปาที่มีความตองการถิ่นอาศัยแบบนิเวศเกษตร สัตวเหลานี้สามารถพบ

เห็นไดทั่วไปตามพื้นที่ทางการเกษตรของประเทศไทย ดังนั้น การกระจายพันธุของสัตวในพื้นที่โครงการ 

ของสัตวทุกกลุมจึ่งมีการกระจายพันธุแบบสม่ําเสมอทั่วทั้งพื้นที่ศึกษา โดยจะมีการเคลื่อนยายไปจุดตางๆ  

ตามกิจกรรมในชวงวัน โดยเฉพาะนกซึ่งเปนสัตวที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่สูง สวนสัตวในกลุมอื่นๆ  

แมจะมีการเคลื่อนที่ในวงแคบกวา แตมีความสามารถในการเพ่ิมประชากรสูง และมีการแพรกระจายพันธุไปได

ทั่วทั้งพื้นท่ีเชนเดียวกัน 

 

3.3.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาทางสถานภาพสิ่งมีชีวิตในน้ําและนิเวศวิทยาของแหลงน้ํา 

เชน ลักษณะ ประเภท (น้ํานิ่ง น้ําไหล) ขนาด ที่ตั้ง สิ่งมีชีวิต และพรรณไมน้ําชนิดตางๆ โดยระบุจํานวน ชนิด 

ขนาด/วัย ความหลากหลาย ปริมาณ และการแพรกระจาย 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบดานตางๆ เนื่องจากโครงการ เชน ผลกระทบตอลําน้ํา และผลกระทบ

จากมลภาวะตางๆ ที่อาจเกิดจากการพัฒนาโครงการตอระบบนิเวศทางน้ํา  
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  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดาน

นิเวศวิทยาทางน้ํา 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลการเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมงในแมน้ํานานบริเวณพื้นที่

โครงการ จากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงาน

ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ

เขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

  (2) การสํารวจภาคสนาม 

 สถานีเก็บตัวอยาง กําหนดจุดเก็บตัวอยางดานนิเวศวิทยาทางน้ําในแหลงน้ําที่อาจไดรับ

ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ ซึ่งเปนจุดเก็บตัวอยางเดียวกับการศึกษาดานคุณภาพน้ําผิวดิน  

 การสํารวจขอมูลทําการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้ํา ไดแก แพลงกตอนพืช แพลงกตอนสัตว  

สัตวหนาดิน ปลา และพรรณไมน้ํา โดยมีดัชนีที่วิเคราะห ดังนี้ 

- แพลงกตอนและสัตวหนาดิน ไดแก ชนิดหรือกลุม ปริมาณ ความหลากหลาย  

ความชุกชุม และลักษณะเดน 

- ปลา ไดแก ชนิด ปริมาณ ความหลากหลาย ความชุกชุม และผลผลิตตอพ้ืนที่ 

- พรรณไมน้ํา ไดแก ชนิด ประเภท การแพรกระจาย สภาพปญหาและการเพิ่ม/ลด

ปริมาณตามธรรมชาติ 

 ระยะเวลาในการเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตในน้ํา ทําการเก็บตัวอยางในชวงเวลาเดียวกับ 

การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน 

 เครื่องมือเก็บตัวอยางสิ่งมีชีวิตทางน้ํา ใชเครื่องมือและอุปกรณตามมาตรฐานของ 

American Fisheries Society (1996) และ APHA, AWWA and WEF (2005) ไดแก 

    - ถุงเก็บแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ขนาดชองตาขาย 20 และ 330 ไมครอน 

ตามลําดับ 

    - เครื่องเก็บตัวอยางสัตวหนาดินใช Ekman Grab (พื้นท่ีผิว 0.25 ตารางฟุต) 

    - อวนลากปลา ความยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร ขนาดชองตาขาย 1 เซนติเมตร 

    - การเก็บรักษาตัวอยางจะใชน้ํายาฟอรมาลินความเขมขน 7 เปอรเซ็นต สําหรับ

แพลงกตอนและสัตวหนาดิน และความเขมขน 10 เปอรเซ็นต สําหรับปลา 

  (3) วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา และความสัมพันธตอสภาพพื้นที่  

เพื่อประเมินสถานภาพ รวมทั้งวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอระบบนิเวศวิทยาทางน้ํา โดยเฉพาะ ผลกระทบ

ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตอพฤติกรรมของปลา โดยทําการตรวจสอบชนิดปลาอพยพที่สําคัญ 

และพิจารณาถึงบันไดปลาโจนดวย หากพบวาการพัฒนาโครงการกอใหเกิดผลกระทบ จะเสนอแนะมาตรการ

ลดผลกระทบดังกลาวเพิ่มเติม 
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 3) ผลการศึกษา  

  (1) การรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

   (1.1) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2556 

(กรกฎาคม 2556) ปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ําในบริเวณเหนือเขื่อน  

และทายเขื่อนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 4 สถานี ไดแก 

    สถานีที่ 1 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 2 บานเกาะ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 3 หลังที่วาการอําเภอตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 4 บานหนาพระธาตุ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี ้

         -  ชนิดสัตวน้ํา จากการสํารวจ 3 ครั้ง พบสัตวน้ํา 10 ครอบครัว 28 ชนิด โดยพบที่

เหนือเขื่อน 11 ชนิด ทายเขื่อน 28 ชนิด และสัตวน้ําที่พบทั้งเหนือ และทายเขื่อน 11 ชนิด ปลาขนาดใหญ

ที่สุดที่จับไดคือ ปลาชอนที่เหนือเขื่อนมีความยาว 57.3 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 1.5249 กิโลกรัม รองลงมาคือ 

ปลากระแห มีความยาว 37.3 เซนติเมตร มีน้ําหนัก 1.0767 กิโลกรัม พบทีบ่ริเวณทายเข่ือน แสดงรายละเอียด

ไดดังตารางที่ 3.3.3-1 

 

ตารางที่ 3.3.3-1 ชนิดสัตวน้ําจากโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกจากการสํารวจในป 2555  
Order Family ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย เหนือเขื่อน ทายเขื่อน 

Osteoglossiformes Notopteridae Notopterus notopterus (Pallas, 1769) สลาด + + 

Cypriniformes Cyprinidae Barbonymus altus (Gunther, 1868) ตะเพียนทอง  + 

  Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) ตะเพียนขาว  + 

  Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1854) กระแห + + 

  Crossocheilus oblonus (Valenciennes, 1842) เล็บมือนาง + + 

  Epalzeorhynchos frenatus (Fowler, 1934) กาแดง  + 

  Hampala macrolepidota (kuhl & van Hasselt, 1823) กระสูบขีด + + 

  Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881) สรอยขาว + + 

  Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850) กาดํา  + 

  Labiobarbus lineatus (Sauvage, 1878) ซา + + 

  Mystacoleucus marginatus (Valenciennes, 1842) หนามหลัง  + 

  Opsarius koratensis (Smith, 1931) น้ําหมึก  + 

  Osteochilus microcephalus (Valenciennes, 1842) รองไมตับ + + 

  Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842) สรอยนกเขา  + 

  Paralaubuca typus (Bleeker, 1864) แปบ  + 

  Rasbora myersi (Brittan, 1954) ซิว  + 

  Systomus orphoides (Valenciennes, 1842) แกมซ้ํา  + 

 Cobitidae Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) สรอยน้ําผึ้ง  + 

Siluriformes Bagridae Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) กด + + 

  Mytus singaringan (Bleeker, 1846) แขยงใบขาว  + 

Beloniformes Belonidae Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) กระทุงเหว  + 
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ตารางที่ 3.3.3-1 ชนิดสัตวน้ําจากโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกจากการสํารวจในป 2555 (ตอ) 
Order Family ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย เหนือเขื่อน ทายเขื่อน 

Perciformes Nandidae Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) หมอ

ชางเหยียบ 

+ + 

 Eleotridae Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) บูทราย + + 

 Osphronemidae Osphronemus gouramy (Lacepeda, 1801) แรด  + 

  Trichopodus microlepis (Gunther, 1861) กระดี่นาง  + 

  Trichopodus trichopterus (Pallas, 1770) กระดี่หมอ  + 

 Channidae Channa striata (Bloch, 1793) ชอน + + 

Decapoda Palaemonoidae Macrobrachium sp. กุง  + 

   รวมชนิด 11 28 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2555 

 

    -  ชนิดสัตวหนาดิน จากการสํารวจพบสัตวหนาดิน 9 ชนิด 1,556 ตัวตอตารางเมตร 

ชนิดที่พบมากท่ีสุดคือ หนอนแดง แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 3.3.3-2 

 

ตารางที ่3.3.3-2 สัตวหนาดินที่พบเหนือเขื่อน และทายเขื่อนของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกในป 2555 
Phylum Class Order Family Genus Species 

Anellida Clitellala Haplotaxida Naididae   

Arthropoda Insecta Diptera Chironomidae หนอนแดง  

   Ceratopogonidae   

  Ephemeroptera Ephemeridae   

Mollusca Gastropoda 

หอยฝาเดียว 

Mesogastropoda Thiaridae Brotia  

 Bivalvia หอนสองฝา Arcoidea Arcidae Scaphula Scaphula pinna 

(หอยกาบ) 

 Actinoplerygii Cypriniformes Gyrinocheilidae Gyrinocheilus Gyrinocheilus 

pennocki 

   Cyprinidae Crossocheilus Crossocheilus 

oblongus 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2555 

 

    -  ชนิดแพลงกตอน จากการสํารวจพบ 50 ชนิด แบงเปนแพลงกตอนพืช 4 ไฟลั่ม  

34 ชนิด และแพลงกตอนสัตว 6 ไฟลั่ม 16 ชนิด แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 3.3.3-3 
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ตารางที่ 3.3.3-3 ชนิดแพลงกตอนพืชและสัตวที่พบเหนือเขื่อน และทายเขื่อนทดน้ําผาจุกในป 2553 
ประเภท ชนิดที่พบ 

1. แพลงกตอนพืช 

- Phylum Cyanophyta สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน Cylindrospermopsis sp. Anabaena sp. Oscillatoria princeps 

Oscillatoria spp. Aphanizomenon sp. Lyngbya martensiana 

Lyngbya spp. Merismopedia tenuissimax Microcystis sp. 

- Phylum Chlorophyta สาหรายสีเขียว Scenedesmus spp. Coelastrum sp. Oocystis Lacuctris 

Pediastrum ovatum. Staurastrum spp. Monoraphidium sp. 

Spirogyra spp. Closterium spp. Cosmarium spp. 

- Phylum Euglenophyta Phylum Euglenophyta. Trachelomonas spp. 

- Phylum Pyrrhophyta Peridinium spp. 

2. แพลงกตอนสัตว 

- Phylum Protozoa Arcella spp 

- Phylum Porifera ฟองน้ํานํ้าจืด 

- Phylum Coelenterata Hydra 

- Phylum Rotifera Trichocerca sp. Brachionus sp. Trichotria sp. Lecane sp. 

Hexarthra sp. Polyarthra sp. 

- Phylum Arthropoda Bosmina sp. Alona sp. Cyclopoida. Calanoida. Conchostrac. 

- Phylum Bryozoa Freshwater bryozoa 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2553 

 

    (1.2) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ (ธันวาคม 2556) ไดดําเนิน

ติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ําในบริเวณเหนือเขื่อน และทายเขื่อนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

จํานวน 4 สถานี ไดแก 

    สถานีที่ 1 บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 2 บานเกาะ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 3 หลังที่วาการอําเภอตรอน อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 4 บานหนาพระธาตุ อําเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี ้

      -  ทรัพยากรปลา จากการสํารวจและเก็บขอมูลดวยอวนลอมประกอบกระแสไฟฟา

และการใชกระแสไฟฟาในชวงระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 พบปลาที่สุมตัวอยางไดทั้งหมด 35 ชนิด 

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2555 ที่สุมตัวอยางปลาไดทั้งหมด 27 ชนิด ทําใหประมาณการไดวาในแมน้ํานาน 

มีปลาอยางนอยไมต่ํากวา 41 ชนิด ทั้งนี้ การลดนอยลงของจํานวนชนิดปลาในป 2555-2556 อาจเกิดการ 

สุมตัวอยางปลาที่พบและไมพบตามชวงวันและเวลาที่ตางกัน โดยชนิดปลาที่สุมตัวอยางจับไดในปริมาณ 

มากที่สุด 6 อันดับแรก ไดแก ปลากระสูบขีด ปลาซา ปลาชอน ปลารองไมตับ ปลาสลาด และปลาตะเพียนขาว 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-98 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

โดยปลาขนาดใหญที่สุดที่จับไดคือ ปลากระสูบขีด (จับไดที่จุดสํารวจที่ 3 บริเวณบานหนาพระธาตุ ตําบลในเมือง 

อําเภอพิชัย) มีความยาว 54 เซนติเมตร น้ําหนัก 2.2 กิโลเมตร รองลงมาคือ ปลากดเหลือง ความยาว  

56 เซนติเมตร น้ําหนัก 2.1 กิโลกรัม จับไดที่จุดสํารวจเดียวกันในแมน้ํานานมีปลาชนิดเดนที่หายาก และเปน

ดัชนี ชี้วัดถึงความสําคัญในเรื่องของคุณคาทางความหลากหลายทางชีวภาพของแมน้ําสายนี้ ยกตัวอยาง เชน 

ปลาดุกดาน ที่นับวันจะหายากในแหลงน้ําตามธรรมชาติของประเทศไทย แตก็เปนเรื่องที่นายินดีที่ยังสามารถ

พบไดในแมน้ํานาน สวนปลาอื่นๆ อาทิเชน ปลากระแห ปลากาแดง ประหลาดแรด ปลาแขยงหิน ปลาน้ําหมึก 

ปลาจิ้งจก ก็เปนปลาที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งพบไดในบางแหลงน้ํา และการสํารวจก็ยังพบปลากดเกราะ  

ซึ่งเปนปลาตางถิ่นที่มีถิ่นกําเนิดในประเทศแถบอเมริกาใต แตกลับสามารถรุกรานเขามาในประเทศไทย  

และประสบความสําเร็จในการแพรกระจายตามแหลงน้ํา แสดงตารางชนิดปลาที่พบในป 2555 และป 2556 

ไดดังตารางที่ 3.3.3-4 

 

ตารางที่ 3.3.3-4  ชนิดปลาที่สํารวจพบในป 2555 และป 2556 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

    จังหวัดอุตรดิตถ 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ป 2555 ป 2556 

Family Anabantidae    

หมอไทย Anabas testudineus (Bloch, 1792)  *** 

Family Bagridae    

กดเหลือง Hemibagrus nemurus (Balenciennes, 1840) *** *** 

กดหิน Pseudomystus siamensis (Regan, 1913(  *** 

แขยงใบขาว Mytus singaringan (Bleeker, 1876) ***  

Family Balitoridae    

จิ้งจก Balitora sp.  *** 

Family Belonidae    

กระทุงเหว Xenentodon cancila (Hamilton, 1822) *** *** 

Family Belontidae    

กระดี่หมอ Trichogaster trichopterus (Pallas, 1770) *** *** 

Family Chandidae    

แปนแกว Parambassis siamensis (Fowler, 1937)  *** 

Family Chandidae    

ชอน Channa striata (Bloch, 1973) *** *** 

Family Clariidae    

ดุกดาน Clarias batrachus (Linnaeus, 1758)  *** 

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-99 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-4  ชนิดปลาที่สํารวจพบในป 2555 และป 2556 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

    จังหวัดอุตรดิตถ (ตอ) 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ป 2555 ป 2556 

Family Cyprinidae    

กระสูบขีด Hampala macrolepidota Kuhl and van Hasselt, 1823 *** *** 

กระแห Barbonymus schwanenfeldi (Bleeker, 1853) *** *** 

กาดํา Labeo chrysophekadion (Bleeker, 1850) *** *** 

กาแดง Epalzeorhynchos frenatus (Fowler, 1934) *** *** 

แกมชํ้า Puntius orphoides (Valenciennes, 1842) *** *** 

หนามหลัง Mystacoleucus marginatus (Balenciennes, 1842) *** *** 

ซิว Rasbora myersi Brittan, 1954 ***  

ซิวควาย Rasbora tornieri Ahl, 1922  *** 

ซา Dangila Lineate (Sauvage, 1878) *** *** 

ตะเพียน Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850) *** *** 

ตะเพียนทอง Barbonymus altus (Gunter, 1868) *** *** 

น้ําหมึกโคราช Opsarius koratensis (Smith, 1931) *** *** 

แปบ Paralaubuca typus Bleeker, 1864 ***  

รองไมตับ Osteochilus microcephalus (Balenciennes, 1842) *** *** 

Family Cyprinidae    

เล็บมือนาง Crosssocheilus oblongus (Valenciennes, 1842) *** *** 

สรอยนกเขา Osteochilus enneaporus (Bleeker, 1852) *** *** 

สรอยหลอด Henicorhynchus lobatus Smith, 1945  *** 

สรอยขาว Henicorhynchus siamensis (sauvage, 1881) ***  

ไสตัน Cyclocheilichthys armatus (Balenciennes, 1842)  *** 

ไสตันตาแดง Cyclocheilichthys apogon (Valenciennes, 1842)  *** 

อีมอม Osteochilus brachynotopteroides  *** 

Family Eleotridae    

บูทราย Oxyeleotris marmorata (Bleeker, 1852) *** *** 

Family Gyrinocheilidae    

สรอยน้ําผึ้ง Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) ***  

Family Loricariidae    

กดเกราะ Hypostomus Plecostomus (Linnaeus, 1758)  *** 

Family Nandidae    

หมอชางเหยียบ Pristolepis fasciata (Bleeker, 1851) *** *** 

 
 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-100 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-4  ชนิดปลาที่สํารวจพบในป 2555 และป 2556 โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

    จังหวัดอุตรดิตถ (ตอ) 

ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร ป 2555 ป 2556 

Family Notopteridae    

สลาด Notopterus notopterus (Pallas, 1769) *** *** 

Family Osphronemidae    

กระดี่นาง Trichogaster microlepis (Gunther, 1861) ***  

แรด Osphronemus gourami (Lacepeda, 1801) *** *** 

Family Pangasiidae    

สังกะวาดทองคม Pseudolais pleurotaenia (Savauge, 1878)  *** 

Family Siluridae    

น้ําเงิน Phalacronotus apogon (Bleeker, 1851)  *** 

Family Synbranchidae    

ไหลนา Monopterus albus (Zuiew, 1793)  *** 

 รวม (41 ชนิด) 27 35 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2555 และ 2556 

 

    - สัตวหนาดิน จากการสํารวจในชวงระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 พบสัตว

หนาดิน 12 ชนิด 11 วงศ ความหนาแนนเฉลี่ย 656 ตัวตอตารางเมตร จุดสํารวจที่ 1 บริเวณเหนือเขื่อนทดน้ํา

ผาจุก พบความหนาแนนของสัตวหนาดินมากที่สุด 1,956 ตัวตอตารางเมตร และจุดสํารวจที่ 2 บริเวณ 

บานเกาะ ตําบลบานเกาะ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ พบความหนาแนนของสัตวหนาดินนอยที่สุด 

15 ตัวตอตารางเมตร สัตวหนาดินในกลุมของตัวออนแมลงพบมากที่สุด โดยเฉพาะหนอนแดง เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ผลการสํารวจสัตวหนาดินในป 2555 พบวาในป 2556 พบจํานวนชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินเพิ่มขึ้น 

จากป 2555 ที่พบ 9 ชนิด และมีความหนาแนนเฉลี่ย 519 ตัวตอตารางเมตร แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 

3.3.3-5 

    -  แพลงกตอน จากการสํารวจในชวงระหวางวันที่ 19-21 มิถุนายน 2556 พบแพลงกตอน

พืชและแพลงกตอนสัตวรวมทั้งหมด 75 ชนิด แบงเปนแพลงกตอนพืช 5 ไฟลั่ม 50 ชนิด และแพลงกตอนสัตว  

5 ไฟลั่ม 25 ชนิด ความหนาแนนของแพลงกตอนพืชเฉลี่ย 160 หนวยตอมิลลิลิตร และความหนาแนนของ

แพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 1,500 ตัวตอลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสํารวจแพลงกตอนในป 2555 พบวา ในป 2556 

พบจํานวนชนิดและปริมาณของแพลงกตอนเพิ่มขึ้น จากป 2555 ที่พบ 55 ชนิด และมีความหนาแนนของ

แพลงกตอนพืชเฉลี่ย 106 หนวยตอมิลลิลิตร และความหนาแนนของแพลงกตอนสัตวเฉลี่ย 35 ตัวตอลิตร 

แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 3.3.3-6 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-101 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-5  ชนิดสัตวหนาดินที่สํารวจพบในแมน้ํานานในป 2555 และป 2556  

    โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

Family Genus ป 2555 ป 2556 

Arcidae Scaphula pinna ***  

Atyidae Unknow (ลูกกุง)  *** 

Ceratopogonidae  ***  

Chironomidae Chironomus sp. *** *** 

Chaoboridae Chaoborus sp.  *** 

Elminthidae   *** 

Ephemeridae  *** *** 

Gyrinochelildae Gyrinocheilus pennocki ***  

Lymnaeidae Lymnaea sp.  *** 

Naididae Unknown (1) ***  

 Unknown (2)  *** 

Polycentropidae   *** 

Perlidae   *** 

Thiaridae Brotia ***  

 Melanoides teberculata  *** 

 Thiara sp.  *** 

Viviparidae Mekongia sp.  *** 

Unknown    

 รวม (ชนิด) 8 12 
ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2555 และ 2556 
 

ตารางที่ 3.3.3-6 ชนิดแพลงกตอนพืชที่สํารวจพบในโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2556 

แพลงกตอนพืช 

1. Phylum Cynophyta 2. Phylum Chlorophyta 

 1 Calothrix sp.   26 Closterium ehrenbergii 

 2 Anabaena sp.  27 Closterium moniliferum 

 3 Oscillatoria princeps  28 Euastrum spinulosum 

 4 Oscillatoria spp.  29 Oedogonium sp. 

 5 Spirulina sp. 3. Phylum Euglenophyta 

 6 Chroococcus sp.  30 Phacus cf. orbicularis 

 7 Lyngbya spp.  31 Euglena acus 

 8 Merismopedia elegans  32 Euglena polymorpha 

 9 Microcystis sp.  33 Trachelomonas spp. 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-102 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-6 ชนิดแพลงกตอนพืชที่สํารวจพบในโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ป 2556 (ตอ) 

แพลงกตอนพืช 

2. Phylum Chlorophyta 4. Phylum Bacillariophyta 

 10 Cosmarium magaritatum   34 Fragilaria sp. 

 11 Cosmarium depressum  35 Navicula sp. 

 12 Crucigenia sp.  36 Nitzschia spp.  

 13 Treubaria sp.  37 Pinnularia sp. 

 14 Oocystis sp.  38 Synedra acus 

 15 Pediastrum simplex  39 Synedra spp. 

 16 Pediastrum duplex  40 Gyrosigma sp. 

 17 Eudorina sp.  41 Aulacoseira sp.  

 18 Pandorina sp.  42 Surirella robusta 

 19 Pleodorina sp.  43 Surirella tenera 

 20 Kirchmerella sp.  44 Surirella elegans 

 21 Staurastrum sp.  45 Cyclotella sp. 

 22 Mougeotia sp.  46 Cymbella sp. 

 23 Spirogyra spp.  47 Frustulia sp. 

 24 Micrasterias fimbriata  48 Tabellria fenestrate 

 25 Closterium macilentum  49 unknown 

แพลงกตอนสัตว 

1. Phylum Protozoa  64 Asplanchna sp. 

 51 Difflugia tuberculate  65 Polyarthra sp. 

 52 Difflugia corona  66 Unkhown 

 53 Arcellaspp 4. Phylum Arthropoda  

 54 Centropyxis ecornis  67 Cladocera 

 55 Centropyxis spp.  68 Diaphanosoma modigiliani 

2. Phylum Porifere  69 Alona karua 

 56 ฟองนํ้าน้ําจืด  70 Kurzia sp. 

3. Phylum Rotifera  71 Picripleuroxus straminius 

 57 Filinia sp.  72 Camptocerxus sp. 

 58 Anuraeopsis navicula Copepoda 

 59 Brachionus rubens  73 Cyclopoida 

 60 Axcomorpha sp.  74 Calanoida 

 61 Lecane ludwigii 5. Phylum Bryozoa 

 62 Lecane spp.  75 Freshwater bryozoan 

 63 Plationus patulus  76 Camtocerxus sp. 
ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2556 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-103 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   (1.3) โครงการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

(กรกฎาคม 2557) ดําเนินการสํารวจองคประกอบชนิดและความหนาแนนของสัตวน้ํา จากการสํารวจดวย

เครื่องมือไฟฟา และอวนทับตลิ่ง ในพื้นที่สํารวจโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ในเดือนเมษายน 

2557 จํานวน 1 ครั้ง จํานวน 5 สถานี ไดแก 

    สถานีที่ 1 บริเวณบานดาน ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

(เหนือพ้ืนที่โครงการ)    

    สถานีที่ 2 บริเวณทาน้ําวัดคลองนาพุง บานคลองนาพง ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ (ทายพ้ืนที่โครงการ)    

    สถานีที่ 3 บริเวณสะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ (พ้ืนที่ชลประทาน) 

    สถานีที่ 4 บริเวณสะพานขามแมน้ํานาน ใกลวัดทาทอง ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ (พื้นท่ีชลประทาน) 

    สถานีที่ 5 บริเวณสะพานขามแมน้ํานาน ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ 

(พื้นท่ีชลประทาน) 

    -  ความหลากหลาย พบสัตวน้ําทั้งหมด 35 ชนิด (Species) 12 วงศ (Families)  

โดยปลาชนิดที่พบจํานวนตัวมากซึ่งมีคารอยละความนาจะเปนที่พบสูง (Probability of occurrence; Oc.) 

10 ลําดับแรก ไดแก ปลาซารอยละ 26.27 ปลากระสูบขีดรอยละ 11.29 ปลาชอนรอยละ 6.88 ปลารองไมตับ

รอยละ 6.70 ปลาสรอยขาวรอยละ 5.38 ปลาซิวควายรอยละ 4.62 ปลาสลาดรอยละ 4.30 ปลาหมด

ชางเหยียบรอยละ 3.97 ปลาขี้ยอกหางเหลือง 3.87 และปลาตะเพียนขาวรอยละ 3.31 โดยจํานวนตัว 

    -  ความชุกชุมในแตละพื้นที่สํารวจ ผลการสํารวจจํานวนตัวของปลาทั้งหมดเทากับ 

705 ตัว (70.58 กิโลกรัม) ดานการเปลี่ยนแปลงของชนิดและปริมาณปลาในแตละจุดและเดือนที่สํารวจ พบวา 

โดยจํานวนตัว จุดสํารวจวัดทาทองพบวาจํานวนชนิดมากที่สุด 21 ชนิด และนอยที่สุดที่จุดสํารวจทาเสา 14 ชนิด 

จุดสํารวจบานคลองนาพงพบความชุกชุมสูงสุด 136 ตัว และนอยที่สุดที่จุดสํารวจทาเสา 100 ตัว 

    -  ความชุกชุมแพลงกตอนพืชและสัตว สัตวหนาดินในแตละพื้นที่สํารวจ สํารวจแลว

จํานวน หนึ่งครั้ง และกําลังศึกษาคัดแยกชนิด นับจํานวน ในหองปฏิบัติการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากร

ประมงน้ําจืด กรมประมง 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-104 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   (1.4) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 2 ปงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ไดดําเนินติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ในสวนของผลการศึกษา

คัดแยกชนิด นับจํานวนแพลงคตอนพืชที่ไดดําเนินการเก็บตัวอยางเมื่อเดือนเมษายน 2557 สรุปไดดังนี ้

    พบแพลงกตอน แบงเปนแพลงกตอนพืชทั้งสิ้น 5 ไฟลั่ม 39 ชนิด แพลงกตอนสัตว  

3 ไฟลั่ม 12 ชนิด และสัตวหนาดินทั้งสิ้น 4 ไฟลั่ม 1 ซับไฟลั่ม 9 ชั้น 26 วงศ เนื่องจากการเก็บตัวอยางทํา

เพียงสองครั้งในรอบปไมครอบคลุมทุกฤดูกาลทําใหไดชนิดแพลงกตอน และสัตวหนาดินมีจํานวนนอย  

เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของปที่ผานมา ป 2556 สวนความหลากหลายของปลาทั้งหมด 62 ชนิด (Species) 

42 สกุล (Genus) 20 วงศ (Families) และกุงฝอย 1 ชนิด  

   (1.5) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดดําเนินติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

สรุปไดดังนี ้ 

 ดําเนินการประกาศเขตที่รักษาพืชพรรณ เพื่ออนุรักษทรัพยากรประมงแบบยั่งยืน

หลังจากที่เข่ือนกอสรางแลวเสร็จ 

 จัดทําปายเตือนการหามจับสัตวน้ําเขตรักษาพืชพรรณ ติดตั้งเปนระยะทางประมาณ 

2.5 กิโลเมตร ตลอดบริเวณเหนือพ้ืนที่กอสรางและทายพื้นที่กอสราง 

 ประชาสัมพันธพื้นที่ที่กําหนดเปนเขตรักษาพืชพรรณ และการอนุรักษทรัพยากร

ประมงแบบยั่งยืนใหชุมชนและชาวประมงตระหนักถึงความจําเปนในการสงวนพันธุสัตวน้ํา 

 ความกาวหนาในการดําเนินการติดตั้งปายเตือนการหามจับสัตวน้ําเขตรักษาพืชพรรณ 

ไดดําเนินการติดตั้งเรียบรอยแลว จํานวน 5 ปาย 

- บริเวณริมน้ําหมู 4 และหมู 7 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

จํานวนหมูละ 1 ปาย 

- บริเวณแมน้ํานาน อําเภอตรอน 1 ปาย 

- บริเวณริมแมน้ํานาน อําเภอพิชัย 1 ปาย 

- บริเวณสํานักงานกอสราง 14 จํานวน 1 ปาย 

   (1.6) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 2 เดือนธันวาคม ประจําป

งบประมาณ 2558 ไดดําเนินติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

จํานวน 6 สถานี ไดแก 

    สถานีที่ 1 บานปากสิงห ตําบลแสนตอ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 2 วัดสามัคคียาราม ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-105 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

    สถานีที่ 3 ใตเขื่อนผาจุก บานคลองนาพง ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 4 สะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ  

    สถานีที่ 5 สะพานขามแมน้ํานาน วัดทาทอง ตําบลวังกะพี้ อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ 

    สถานีที่ 6 สะพานขามแมน้ํานาน ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี้  

    -  โครงสรางของปลา ในการสํารวจป 2558 ชนิดที่พบในโครงสรางโดยจํานวนตัว 

ประกอบดวย ปลาหนาหมอง รอยละ 16.31 ปลาขี้ยอกหางเหลือง รอยละ 13.56 ปลากระสูบขีด รอยละ 

8.04 ปลาขี้ยอกหลังดํา รอยละ 6.93 และปลาปากหนวด รอยละ 6.29 

    -  ชนิด ที่พบในโครงสรางโดยน้ําหนัก ประกอบดวย ปลาชอน รอยละ 12.39  

ปลากระสูบขีด รอยละ 12.07 ปลาหนาหมอง รอยละ 8.37 ปลาตะเพียนทอง รอยละ 8.74 และปลาซา  

รอยละ 7.72 

    -  ความหลากหลาย ของชนิดพันธุสัตวน้ําทั้ง 55 ชนิด (Species) 41 สกุล (Genus) 

18 วงศ (Families) สํารวจจากปลาทั้งหมด 3,486 ตัว (266.43 กิโลกรัม) แสดงรายละเอียดไดดังตารางที่ 

3.3.3-7 โดยความหลากหลายที่จุดสํารวจบานคลองนาพง พบจํานวนชนิดมากที่สุด 35 ชนิด และนอยที่สุด 

ที่จุดสํารวจบานปากสิงหและอําเภอตรอน 20 ชนิด 

    -  ความชุกชุม (Abundance) จุดสํารวจใตเขื่อนผาจุก บานคลองนาพง พบจํานวน 

1,237 ตัว และนอยที่สุดที่จุดสํารวจบานปากสิงห จํานวน 274 ตัว (ดตูารางที่ 3.3.3-7 ประกอบ) 

    -  น้ําหนัก (Biomass) จุดสํารวจใต เขื่อนผาจุก บานคลองนาพง พบจํานวน  

64.5 กิโลกรัม และนอยที่สุดที่จุดสํารวจวัดสามัคคียาราม ตําบลบานดาน จํานวน 18.8 กิโลกรัม (ดูตารางที่ 

3.3.3-7 ประกอบ) 
 

ตารางที่ 3.3.3-7 ความหลากหลายและชุกชุมในแตละพื้นที่ ปสํารวจ 2558 

ที ่ จุดสํารวจ Species Abundance Biomass 

1 บานปากสิงห ตําบลแสนตอ 22 274 31.41 

2 วัดสามัคคียาราม ตําบลบานดาน 20 276 18.80 

3 ใตเขื่อนผาจุก บานคลองนาพง 35 1,237 64.50 

4 สะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา 25 696 50.44 

5 สะพานขามแมน้ํานาน วัดทาทอง 31 490 51.07 

6 สะพานขามแมน้ํานาน อําเภอตรอน 20 512 50.23 

ผลรวม 55 3,486 266.4 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2558 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-106 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

    สรุปผลการศึกษาป 2558 การศึกษาในครั้งนี้ พบพันธุปลา 55 ชนิด (Species) 41 สกุล 

(Genus) 18 วงศ (Families) และคาผลสํารวจดวยเครื่องมืออวนทับตลิ่งเทากับ 2.2 กิโลกรัมตอไร ซึ่งถือ

ใกลเคียงการศึกษาป 2547 และป 2558 มีปญหาภัยแลงรุนแรงสงผลตอการแพรพันธุและการแพรกระจาย

ของสัตวน้ําในพื้นที่ศึกษาปลาในกลุม Cyprinidae มากที่สุด 31 ชนิด เปนสัดสวนรอยละ 56.36 ไดแก  

ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาหนาหมอง ปลาขี้ยอกหลังดํา กระสูบขีด และปลาสรอยขาว เปนชนิดเดน 

ในโครงสรางประชาคมปลา และแตกตางจากการสํารวจเมื่อป 2547 ที่พบปลาแปนแกวมากเปนโครงสรางหลัก

โดยจํานวนตัว แสดงสรุปผลการเปรียบเทียบไดดังตารางที่ 3.3.3-8 

 

ตารางที่ 3.3.3-8 เปรียบเทียบผลการศึกษากับ EIA ป 2547 กับป 2558 

ทรัพยากร 
หนวยนับวัด 

EIA กรมประมง กรมประมง กรมประมง 

ประมง (พ.ศ. 47) (มิ.ย. 56) (พ.ค.-ก.ค. 57) (มี.ค.-ก.ย. 58) 

ปลา ชนิด 44 35 61 55 

 ปริมาณ (กก./ไร) 2.5 7.6 4.6 2.2 

แพลงกตอนพืช สกุล/ชนิด - 50 39 36 สกุล 

 
ปริมาณ (หนวย/มล.) 4.25 160 798 

94,772 

หนวย/ลติร 

แพลงกตอนสัตว สกุล/ชนิด - 25 12 15 สกุล 

 ปริมาณ (ตัว/ลิตร) 101 1,500 380 4 ตัว/ลิตร 

สัตวหนาดิน ชนิด - 12 12 22 วงศ 

 ความหนาแนน  

(ตัว/ตร.ม.) 
- 656 28 

631 

ตัว/ตารางเมตร 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2547 และ 2559 

 

   (1.7) รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2559 

ไดดําเนินติดตามดานนิเวศวิทยาทางน้ํา โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี ้

    พบความหลากหลายของชนิดพันธุสัตวน้ํ าทั้ งหมด 57 ชนิด (Species) 22 วงศ 

(Families) สํารวจจากปลาทั้งหมด 2,491 ตัว (24.25 กิโลกรัม) ในเดือนมกราคม 2559 ชนิดที่พบมาก ไดแก 

ปลาซิวแกว รอยละ 31.61 ปลาปากหนวด H.malcolmi รอยละ 18.11 ปลาปากหนวด H.wetmorei รอยละ 

10.30 และปลานิลรอยละ 9.56 สวนในเดือนพฤษภาคม 2559 ชนิดที่พบมาก ไดแก ปลาสังกะวาด รอยละ 

39.97 ปลาขี้ยอกหลังดํา รอยละ 23.71 ปลานิล รอยละ 19.54 ปลาขี้ยอกหางเหลือง รอยละ 5.12 

รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3.3-9 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-107 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-9 ความหลากหลายและชุกชุมในแตละพื้นที่ ปสํารวจ 2559 

ที ่ จุดสํารวจ 
ครั้งท่ี 1 เดือนมกราคม 2559 ครั้งท่ี 2 เดือนพฤษภาคม 2559 

จํานวนชนิด จํานวนตัว น้ําหนัก จํานวนชนิด จํานวนตัว น้ําหนัก 

1 บานปากสิงห ตําบลแสนตอ 10 38 0.87 18 74 4.35 

2 วัดสามัคคียาราม ตําบลบานดาน 9 33 0.46 10 263 5.61 

3 ใตเขื่อนผาจุก บานคลองนาพง 8 31 0.23 10 545 6.78 

4 สะพานขามแมน้ํานาน บานทาเสา 8 116 0.23 16 166 1.87 

5 สะพานขามแมน้ํานาน วัดทาทอง 13 156 0.7 21 907 1.27 

6 อําเภอตรอน 11 7 0.11 27 155 1.78 

 รวม 29 381 2.61 49 2,110 21.65 

 ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2559 
 

    -  ความหลากหลาย จุดสํารวจสะพานขามแมน้ําที่วัดทาทอง และอําเภอตรอน  

พบจํานวนชนิดของปลามากที่สุด ในการสํารวจทั้งสองครั้ง สวนจุดที่พบชนิดปลานอยที่สุด คือที่วัดสามัคคียาราม 

ตําบลบานดาน บานคลองนาพง และบานทาเสา 

    -  ความชุกชุม ในเดือนมกราคม จุดสํารวจสะพานขามแมน้ําที่บานทาเสา และวัดทาทอง 

พบความชุกชุมมากที่สุด สวนในเดือนพฤษภาคม จุดสํารวจใตเขื่อนผาจุก บานคลองนาพง และสะพานขาม

แมน้ําทีว่ัดทาทอง พบความชุกชุมมากที่สุด 

    เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษา EIA ในป 2547 (รายละเอียดดังตารางที่ 3.3.3-10)  

ปลาในกลุม Cyprinidae ปลาขี้ยอกหางเหลือง ปลาขี้ยอกหลังดํา ปลาปากหนวด และมีกลุม Pangasiidae คือ 

ปลาสังกะวาด เปนชนิดเดนที่พบในเดือนพฤษภาคม แตกตางจากสํารวจเมื่อป 2547 พบปลาแปนแกว  

มากที่สุด และในการสํารวจครั้งนีเ้ริ่มพบปลาที่เปน Alien Species มากขึ้น เชน ปลากดเกา  
 

ตารางที่ 3.3.3-10 เปรียบเทียบผลการศึกษากับ EIA ป 2547 กับป 2559 

ทรัพยากร

ประมง 

หนวยนับวัด EIA 

(พ.ศ. 2547) 

กรมประมง 

(มิ.ย. 56) 

กรมประมง 

(พ.ค.-ก.ค. 57) 

กรมประมง 

(มี.ค.-ก.ย. 58) 

กรมประมง 

(ม.ค.-พ.ค. 59) 

ปลา ชนิด 44 35 61 55 57 

 ปริมาณ (กก./ไร) 2.5 7.6 2.4 2.2 2.13 

แพลงกตอนพืช สกุล/ชนิด - 50 39 36 สกุล  

 ปริมาณ  

(หนวย/มล.) 

4.25 160 798 94,772 

หนวย/ลิตร 

 

แพลงกตอนสัตว สกุล/ชนิด - 25 12 15 สกุล  

 ปริมาณ (ตัว/ลิตร) 101 1,500 380 4 ตัว/ลิตร  

สัตวหนาดิน ชนิด - 12 12 22 วงศ  

 ความหนาแนน  

(ตัว/ตร.ม.) 

- 656 28 631 

ตัว/ตารางเมตร 

 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2547 และ 2559 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-108 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  (2) นิเวศวิทยาทางน้ําบริเวณคลองชักน้ําใกลเคียงพื้นที่ศึกษาโครงการ จากการดําเนินการ 

เก็บตัวอยางดานนิเวศวิทยาทางน้ํา บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ เมื่อวันที่ 27 เดือนสิงหาคม 2559 จํานวน 

3 สถานี ซึ่งเปนบริเวณเดียวกับสถานีเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน (รูปที่ 3.2.5-1) โดยเก็บตัวอยางทั้ง 

แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว สัตวหนาดิน พันธุไมน้ํา และปลา สามารถแสดงภาพการเก็บตัวอยางไดดัง

รูปที่ 3.3.3-1 โดยมีผลการศึกษาดังนี้  

 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 2 คลองชักน้ําบริเวณท่ีตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 
 
 
 
 
 

  

สถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.3.3-1 สภาพทั่วไปของสถานีเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําบริเวณพื้นที่โครงการ  

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-109 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  (1) แพลงกตอน บริเวณพื้นที่โครงการ (ตั้งแตสถานีที่ 1-3) พบแพลงกตอนมีความหนาแนนรวม

ทั้งหมด 54,000-110,360 เซลลตอลูกบาศกเมตร (ตารางที่ 3.3.3-11) แสดงถึงบริเวณพื้นที่โครงการมีความ

อุดมสมบูรณของแพลงกตอนอยูในเกณฑต่ํา คาความหนาแนนต่ําสุดและสูงสุดพบในสถานีที่ 3 คลองระบายน้ํา

ทายโรงไฟฟา และสถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา ตามลําดับ โดยมีความ

หลากหลายชนิดอยูในเกณฑระดับต่ําถึงปานกลาง โดยมีรายละเอียดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 

ดังนี้  

   โดยมีรายละเอียดของการแพรกระจายของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว ในแตละ

สถานีสํารวจ ดังนี้ 

   สถานีที่ 1 (W1) คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบจํานวนชนิด

ของแพลงกตอน 9 ชนิด โดยมีจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 7 และ 2 ชนิด ตามลําดับ  

แพลงกตอนพืช ชนิดเดน คือ ไดอะตอม ชนิด Pleuroseira laevis สวนแพลงกตอนสัตว ทั้ง 2 ชนิด พบใน

ปริมาณเทากัน คือ โปรโตรซัว ชนิด Cyclopyxis puteus กับชนิด Difflugia lebes ปริมาณความหนาแนน

ของแพลงกตอนรวม เทากับ 110,360 เซลลตอลูกบาศกเมตร โดยมีความหนาแนนของแพลงกตอนพืช  

และแพลงกตอนสัตวเทากับ 103,240 และ 7,120 เซลลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สําหรับคาดัชนี 

ความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวเทากับ 1.50 และ 0.69 ตามลําดับ โดยคาดัชนี 

ความหลากหลายดังกลาวอยูในระดับปานกลาง และระดับต่ํา ตามลําดับ  

สถานีที่ 2 (W2) คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบจํานวนชนิดของแพลงกตอน 

6 ชนิด โดยมีจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 5 และ 1 ชนิด ตามลําดับ แพลงกตอนพืช 

ชนิดเดนมี 2 ชนิด พบในปริมาณที่เทากัน คือ ไดอะตอม ชนิด Pleuroseira laevis กับสาหรายสีเขียว  

ชนิด Spirogyra sp. สวนแพลงกตอนสัตว ชนิดเดน คือ โปรโตรซัว ชนิด Cyclopyxis puteus ปริมาณ 

ความหนาแนนของแพลงกตอนรวมเทากับ 101,500 เซลลตอลูกบาศกเมตร โดยมีความหนาแนนของ 

แพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวเทากับ 80,500 และ 21,000 เซลลตอลูกบาศกเมตร ตามลําดับ สําหรับ

คาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชเทากับ 1.42 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง สวนแพลงกตอนสัตว 

ไมสามารถหาคาดัชนีความหลากหลายได เนื่องจากพบเพียงชนิดเดียว 

สถานีที่ 3 (W3) คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา พบจํานวนชนิดของแพลงกตอน  

5 ชนิด โดยมีจํานวนชนิดของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว 3 และ 2 ชนิด ตามลําดับ แพลงกตอนพืช 

ชนิดเดนคือ สาหรายสีเขียว ชนิด Spirogyra sp. สวนแพลงกตอนสัตว  ชนิดเดน คือ โปรโตรซัว  

ชนิด Cyclopyxis puteus ปริมาณความหนาแนนของแพลงกตอนรวม เทากับ 54,000 เซลลตอลูกบาศกเมตร 

โดยมีความหนาแนนของแพลงกตอนพืช และแพลงกตอนสัตวเทากับ 45,000 และ 9,000 เซลลตอลูกบาศกเมตร 

ตามลําดับ สําหรับคาดัชนีความหลากหลายของแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตวเทากับ 0.99 และ 0.64 

ตามลําดับ โดยคาดัชนีความหลากหลายดังกลาวอยูในระดับต่ํา  

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-110 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-11 ชนิดและปริมาณของแพลงกตอนบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

     เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

ไฟลัม / ชนิดของแพลงกตอน 
สถาน ี

W1 W2 W3 

Phytoplankton       

Cyanophyta (blue green algae)       

     Oscillatoria  sp.        10,680        21,000         6,000 
        

Chlorophyta (green  algae)       

     Spirogyra  sp.        14,240        24,500        21,000 
        

Euglenophyta (euglenoids)       

     Trachelomonas  volvocina         3,560         3,500   
        

Bacillariophyta (diatom)       

     Hydrosera  triquetra         7,120     

     Pleuroseira  laevis        53,400        24,500        18,000 

     Surirella  robusta         3,560     

     Surirella  striatula        10,680     

     Synedra  ulna           7,000   
        

Zooplankton       

Protozoa       

     Cyclopyxis  puteus         3,560        21,000         6,000 

     Difflugia  lebes         3,560     

     Protocucurbitella  coroniformis             3,000 
        

รวมแพลงกตอนพืช     103,240       80,500       45,000 

รวมแพลงกตอนสัตว         7,120       21,000         9,000 

รวมทั้งหมด      110,360      101,500       54,000 

รวมชนิดแพลงกตอนพชื               7               5               3 

รวมชนิดแพลงกตอนสัตว               2               1               2 

คาดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนพืช           1.50           1.42           0.99 

คาดัชนีความหลากหลายแพลงกตอนสัตว           0.69              -             0.64 
หมายเหต ุ: สถานีที่ W1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตัง้โรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W3  คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-111 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

(2) สัตวหนาดิน ชนิดและความอุดมสมบูรณของสัตวหนาดินในพื้นที่โครงการ พบวา อยูใน

เกณฑความอุดมสมบูรณต่ํา โดยพบจํานวนชนิดอยูในชวง 7-9 ชนิด (ตารางที่ 3.3.3-12) และมีความหนาแนน

อยูในชวง 47-60 ตัวตอตารางเมตร คาความหนาแนนต่ําสุดและสูงสุดพบในสถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณ 

ดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา และสถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งมีกลุมชนิด 

และความอุดมสมบูรณไมตางกันนัก ชนิดสวนใหญที่พบเปนพวก กุงฝอยน้ําจืด ตัวออนชีปะขาวในครอบครัว 

Baetidae ครอบครัว Caenidae ครอบครัว Ephemeridae กับครอบครัว Heptageniidae มวนน้ําในครอบครัว 

Gerridae ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ําในครอบครัว Hydropsychidae ตัวออนริ้นน้ําจืด และตัวออนริ้นดํา 

เปนตน โดยมีดัชนีความหลากหลายอยูในระดับปานกลาง (1.58-1.81) โดยการแพรกระจายของสัตวหนาดิน

ในแตละสถานีสํารวจ รายละเอียดมีดังนี้   
 

ตารางที่ 3.3.3-12 ชนิดและปริมาณของสัตวหนาดินบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการ  

 เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

กลุม/ชนิดของสัตวหนาดิน 
สถาน ี

W1 W2 W3 
PHYLUM   ARTHROPODA     
 Class Malacostraca     
  Order  Decapoda     
   Family  Palaemonidae     
    Macrobrachium  sp. (กุงฝอยน้ําจืด) 11 7 20 
 Class  Insecta     
  Order  Ephemeroptera (ตัวออนชีปะขาว)     
   Family  Baetidae 16 21 15 
   Family  Caenidae 4 1 3 
   Family  Ephemeridae 1 2 1 
   Family  Heptageniidae   2   
  Order  Hemiptera (มวนน้ํา)     
   Family  Gerridae (จิงโจน้ํา) 2 3 3 
  Order  Trichoptera (ตัวออนแมลงหนอนปลอกน้ํา)     
   Family  Hydropsychidae   4   
  Order  Diptera     
   Family  Chironomidae (ตัวออนริ้นน้ําจืด) 7 10 15 
   Family  Simuliidae (ตัวออนริ้นดํา) 6 4 3 
รวม (ตัวตอตารางเมตร) 47 54 60 
รวมชนิด 7 9 7 
คาดัชนีความหลากหลาย 1.68 1.81 1.58 
หมายเหต ุ: สถานีที่ W1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตัง้โรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W3  คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-112 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

สถานีที่ 1 (W1) คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบสัตวหนาดิน 

มีจํานวน 7 ชนิด ความหนาแนนเทากับ 47 ตัวตอตารางเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 1.68  

ซึ่งคาความหลากหลายอยูในระดับปานกลาง แสดงวามีการกระจายตัวของสัตวหนาดินในบริเวณนี้ดี โดยชนิดของ

สัตวหนาดินสวนใหญที่พบเปนพวกตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Baetidae กุงฝอยน้ําจืด และตัวออนริ้นน้ําจืด 

มีความหนาแนนเทากับ 16, 11 และ 7 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้พบตัวออนริ้นดํา ตัวออนชีปะขาว

ในครอบครัว Caenidae มวนน้ําในครอบครัว Gerridae และตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Ephemeridae  

มีความหนาแนน 6, 4, 2 และ 1 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ  

สถานีที่ 2 (W2) คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบสัตวหนาดิน มีจํานวน 9 ชนิด  

ความหนาแนนเทากับ 54 ตัวตอตารางเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 1.81 ซึ่งคาความหลากหลาย

อยูในระดับปานกลาง แสดงวามีการกระจายตัวของสัตวหนาดินในบริเวณนี้ดี โดยชนิดของสัตวหนาดิน 

สวนใหญที่พบเปนพวกตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Baetidae ตัวออนริ้นน้ําจืด และกุงฝอยน้ําจืด มีความ

หนาแนนเทากับ 21, 10 และ 7 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้พบตัวออนริ้นดํา ตัวออนแมลงหนอน

ปลอกน้ําในครอบครัว Hydropsychidae และมวนน้ําในครอบครัว Gerridae มีความหนาแนน 4, 4 และ  

3 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ ชนิดที่เหลือมีจํานวนนอย  

สถานีที่ 3 (W3)คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา พบสัตวหนาดิน มีจํานวน 7 ชนิด 

ความหนาแนนเทากับ 60 ตัวตอตารางเมตร และมีคาดัชนีความหลากหลายเทากับ 1.58 ซึ่งคาความหลากหลาย

อยูในระดับปานกลาง แสดงวามีการกระจายตัวของสัตวหนาดินในบริเวณนี้ดี โดยชนิดของสัตวหนาดิน 

สวนใหญที่พบเปนพวกกุงฝอยน้ําจืด ตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Baetidae และตัวออนริ้นน้ําจืด มีความ

หนาแนนเทากับ 20, 15 และ 15 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ นอกจากนี้พบมวนน้ําในครอบครัว Gerridae 

ตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Caenidae ตัวออนริ้นดํา และตัวออนชีปะขาวในครอบครัว Ephemeridae  

มีความหนาแนน 3, 3, 3 และ 1 ตัวตอตารางเมตร ตามลําดับ  

  (3) ปลา จากการสํารวจชนิดพันธุปลา พบวาพันธุปลาทั้งหมดประกอบดวย 9 วงศ 14 สกุล  

รวม 17 ชนิด มีชนิดปลาที่สํารวจพบในแตละสถานีอยูระหวาง 6-10 ชนิด ปริมาณปลาตอพื้นที่มีระดับต่ํา  

โดยพบอยูในชวง 0.71-1.41 กิโลกรัมตอไร และมีคาดัชนีความหลายหลายอยูในระดับปานกลาง (1.2470-1.5951) 

ดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-13 ถึงตารางที่ 3.3.3-16 โดยมีการแพรกระจายดังนี้  

   สถานีที่ 1 (W1) คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบพันธุปลา

รวม 4 วงศ รวม 5 สกุล 6 ชนิด มีจํานวน 22 ตัว น้ําหนักปลารวม 44.5 กรัม (ดูตารางที่ 3.3.3-13) ปริมาณปลา

ตอพื้นที่อยูในระดับต่ํา พบเทากับ 0.71 กิโลกรัมตอไร และมีคาดัชนีความหลายหลายอยูในระดับปานกลาง 

(1.2470) โดยชนิดพันธุปลาที่พบ คือ ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorei) ปลาหนามหลังตาใส 

(Mystacoleucus  greenwayi) ปลาหนามหลัง (Mystacoleucus marginatus) ปลาคอลายแถบ (Schistura 

sexcauda) ปลากดเหลือง (Hemibagrus filamentus) และปลากระทิงทองขาว (Mastacembelus armatus)

    



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-113 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-13 แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํา 

 กอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
จํานวน  

(ตัว) 

ชวงความยาว 

(ซม) 

น้ําหนัก 

(กรัม) 

Cyprinidae Hypsibarbus  wetmorei ตะพาก 6 3.6-6.0 8.88 

  Mystacoleucus  greenwayi หนามหลังตาใส 1 5.3 1.71 

  Mystacoleucus  marginatus หนามหลัง, ขี้ยอก 12 2.3-9.8 24.16 

Balitoridae Schistura  sexcauda คอลายแถบ 1 3.1 0.37 

Bagridae Hemibagrus  filamentus กดเหลือง 1 9.1 5.52 

Mastacembelidae Mastacembelus  armatus กระทิงทองขาว 1 12.2 3.90 

รวม 4 วงศ รวม 5 สกุล 6 ชนิด   22   44.5 
หมายเหตุ :  ปริมาณปลาตอพื้นที่ (Standing Crop) = 0.71 กิโลกรัมตอไร  

 คาดัชนีความหลากหลาย = 1.2470  

 

ตารางที่ 3.3.3-14 แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา  

  เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
จํานวน  

(ตัว) 

ชวงความยาว 

(ซม) 

น้ําหนัก 

(กรัม) 

Cyprinidae Esomus  metalicus ซิวหนวดยาว 1 4.0 0.71 

  Hypsibarbus  wetmorei ตะพาก 3 5.2-8.0 14.18 

  Mystacoleucus  marginatus หนามหลัง, ขี้ยอก 17 3.1-9.5 54.01 

  Puntius orphoides แกมชํ้า 1 4.9 1.93 

Cobitidae Pangio  anguillaris สายทอง 1 7.3 0.70 

Balitoridae Balitora meridionalis จิ้งจกติดหิน 4 4.5-5.6 3.68 

  Schistura  sexcauda คอลายแถบ 1 3.4 0.38 

Bagridae Hemibagrus  filamentus กดเหลือง 1 10.2 8.30 

Sisoridae Glyptothorax  platypogonides แคติดหิน 1 4.5 0.75 

Mastacembelidae Mastacembelus  armatus กระทิงทองขาว 1 11.2 3.33 

รวม 6 วงศ รวม 10 สกุล 10 ชนิด   31   88.0 
หมายเหตุ :  ปริมาณปลาตอพื้นที่ (Standing Crop) = 1.41 กิโลกรัมตอไร  

 คาดัชนีความหลากหลาย = 1.5951  

 

 

 

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-114 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-15 แสดงชนิดพันธุปลาที่พบบริเวณสถานีที่ 3 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

  เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
จํานวน 

(ตัว) 

ชวงความยาว 

(ซม) 

น้ําหนัก 

(กรัม) 

Cyprinidae Esomus  metalicus ซิวหนวดยาว 1 5.2 1.43 

  Hypsibarbus  wetmorei ตะพาก 4 5.17.0 12.10 

  Mystacoleucus  cheilopterus หนามหลัง 22 1.9-7.4 13.17 

  Osteochilus  microcephalus รองไมตับ 1 12.3 16.90 

Synganthidae Ichthyocampus   carce จิ้มฟนจระเข  2 7.7-11.5 0.97 

Mastacembelidae Mastacembelus  favus กระทิง 2 5.7-10.7 3.64 

Ambasseidae Parambassis  siamensis แปนแกว, กระจก 1 2.2 0.24 

Nandidae Pristolepis  fasciatus หมอชางเหยียบ 3 9.3-8.1 14.50 

รวม 5 วงศ รวม 8 สกุล 8 ชนิด   36   63.0 
หมายเหตุ :  ปริมาณปลาตอพื้นที่ (Standing Crop) = 1.01 กิโลกรัมตอไร  

 คาดัชนีความหลากหลาย = 1.3720  

 

   สถานีที่ 2 (W2) คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบพันธุปลารวม 6 วงศ รวม 10 สกุล 

10 ชนิด มีจํานวน 31 ตัว น้ําหนักปลารวม 88.0 กรัม (ดูตารางที่ 3.3.3-14) ปริมาณปลาตอพ้ืนที่อยูในระดับต่ํา  

พบเทากับ 1.41 กิโลกรัมตอไร และมีคาดัชนีความหลายหลายอยูในระดับปานกลาง (1.5951) โดยชนิดพันธุปลา

ที่พบ คือ ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metalicus) ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorei) ปลาหนามหลัง 

(Mystacoleucus marginatus) ปลาแกมช้ํา (Puntius orphoides) ปลาสายทอง (Pangio anguillaris) 

ปลาจิ้งจกติดหิน (Balitora meridionalis) ปลาคอลายแถบ (Schistura sexcauda) ปลากดเหลือง 

(Hemibagrus filamentus) ปลาแคติดหิน (Glyptothorax platypogonides) และปลากระทิงทองขาว 

(Mastacembelus armatus) 

   สถานีที่ 3 (W3) คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา พบพันธุปลารวม 5 วงศ รวม 8 สกุล 

8 ชนิด มีจํานวน 36 ตัว น้ําหนักปลารวม 63.0 กรัม (ดตูารางที่ 3.3.3-15) ปริมาณปลาตอพ้ืนที่อยูในระดับต่ํา 

พบเทากับ 1.01 กิโลกรัมตอไร และมีคาดัชนีความหลายหลายอยูในระดับปานกลาง (1.3720) โดยชนิดพันธุปลา

ที่พบ คือ ปลาซิวหนวดยาว (Esomus metalicus) ปลาตะพาก (Hypsibarbus wetmorei) ปลาหนามหลัง 

(Mystacoleucus cheilopterus) ปลารองไมตับ (Osteochilus microcephalus) ปลาจิ้มฟนจระเข 

(Ichthyocampus carce) ปลากระทิง (Mastacembelus favus) ปลาแปนแกว (Parambassis siamensis) 

และปลาหมอชางเหยียบ (Pristolepis fasciatus) 

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-115 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.3.3-16 การแพรกระจายของชนิดปลาที่รวบรวมไดจากพื้นที่โครงการ 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย 
สถาน ี

W1 W2 W3 

Cyprinidae Esomus  metalicus ซิวหนวดยาว   X X 

  Hypsibarbus  wetmorei ตะพาก X X X 

  Mystacoleucus  cheilopterus หนามหลัง   X 

  Mystacoleucus  greenwayi หนามหลังตาใส X   

  Mystacoleucus  marginatus หนามหลัง, ขี้ยอก X X   

  Osteochilus  microcephalus รองไมตับ   X 

  Puntius orphoides แกมชํ้า   X   

Cobitidae Pangio  anguillaris สายทอง   X   

Balitoridae Balitora meridionalis จิ้งจกติดหิน   X   

  Schistura  sexcauda คอลายแถบ X X   

Bagridae Hemibagrus  filamentus กดเหลือง X X   

Sisoridae Glyptothorax  platypogonides แคติดหิน   X   

Synganthidae Ichthyocampus   carce จิ้มฟนจระเข    X 

Mastacembelidae Mastacembelus  armatus กระทิงทองขาว X X   

  Mastacembelus  favus กระทิง   X 

Ambasseidae Parambassis  siamensis แปนแกว, กระจก   X 

Nandidae Pristolepis  fasciatus หมอชางเหยียบ   X 

รวม 9 วงศ รวม 14 สกุล 17 ชนิด   6 10 8 
หมายเหต ุ: สถานีที่ W1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตัง้โรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W3  คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 

 (4) พันธุไมน้ํา จากการสํารวจพืชน้ํา พบวามี 1 วงศ 1 สกุล รวม 1 ชนิด ซึ่งเปนพืชชายน้ํา คือ 

ธูปฤาษี ซึ่งผลการสํารวจในครั้งนี้ไมพบพืชน้ําที่จะมีปญหาตอแหลงน้ํา และการคมนาคมทางน้ํา คือ ไมยราบยักษ 

และผักตบชวา ซึ่งรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.3.3-17 โดยมกีารแพรกระจายรายสถานดีังนี้  

  สถานีที่ 1 (W1) คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา ผลการสํารวจ

ไมพบพันธุไมน้ําในบริเวณนี้เลย เนื่องจากมีกระแสน้ําที่แรงมาก 

  สถานีที่ 2 (W2) คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา พบพันธุไมน้ําเพียงชนิดเดียว คือ 

ธูปฤาษี   

  สถานีที่ 3 (W3) คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา พบพันธุไมน้ําเพียงชนิดเดียว คือ 

ธูปฤาษี  
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ตารางที่ 3.3.3-17  แสดงชนิดพันธุไมน้ําที่พบบริเวณพื้นที่โครงการ  
     เก็บตัวอยางเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2559 

วงศ ชื่อวิทยาศาสตร ชื่อไทย ประเภท 
สถาน ี

W1 W2 W3 

Typhaceae Typha  angustifolia ธูปฤาษี ชายน้ํา   x x 

รวม 1 วงศ 1 สกุล 1 ชนิด     0 1 1 
หมายเหต ุ: สถานีที่ W1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตัง้โรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W2 คลองชักน้ําบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 สถานีที่ W3  คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

 

3.4 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  
 

 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย 9 ปจจัย ไดแก 

การใชประโยชนที่ดิน การใชประโยชนแหลงน้ํา การคมนาคมขนสง การเกษตรกรรม/ประมง/อุตสาหกรรม  

การระบายน้ําและการปองกันน้ําทวม การใชพลังงานและไฟฟา การจัดการของเสีย การปองกันและระงับ

อุบัติภัย การจัดการลุมน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.4.1 การใชประโยชนที่ดิน 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษารายละเอียด ประเภท และสัดสวนของการใชประโยชนที่ดินรูปแบบตางๆ ในสภาพ

ปจจุบันบริเวณที่ตั้งโครงการและพ้ืนที่ใกลเคียง รวมทั้งแผนพัฒนาพื้นที่และการกําหนดพื้นที่เฉพาะ  

  (2) เพื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจสงผลถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใชประโยชน

ที่ดินและทรัพยากรสิ่งแวดลอมอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอการใช

ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลจากเอกสารตางๆ อาทิ แผนที่การใชประโยชนที่ดินของจังหวัดอุตรดิตถ  

มาตราสวน 1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน แผนที่สภาพภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 

L7018 รวมทั้งภาพถายดาวเทียมบริเวณพื้นที่โครงการ และรายงานสภาพการใชที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษา 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เปนตน 
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  (2) รวบรวมขอมูลการศึกษาดานการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ

การปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

ของกรมชลประทาน 

  (3) สํารวจและตรวจสอบการใชที่ดินในภาคสนามบริเวณที่ตั้งโครงการและพื้นที่โดยรอบในรัศมี 

1 กิโลเมตร พรอมจัดทําแผนที่การใชประโยชนที่ดินปจจุบัน 

  (4) วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับสภาพการใชประโยชนที่ดินในปจจุบัน และความสัมพันธตอ

พื้นที่กอสรางโครงการ เพื่อประเมินสถานภาพการใชประโยชนที่ดินในอนาคต รวมทั้งวิเคราะหถึงปญหา

ของการใชประโยชนที่ดิน และประเมินผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน 

  (5) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และเสนอมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอการใช

ที่ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

 3) ผลการศึกษา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตั้งอยูทางฝงซายของเขื่อนทดน้ําผาจุก  

(อยูระหวางการกอสราง) ในพื้นที่ของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ บนแมน้ํานาน บริเวณหมูที่ 8  

บานคุงยาง ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ สภาพปจจุบันจึงมีสภาพเปนพื้นที่โลงและ 

มีอาคารบานพักที่กําลังกอสรางใกลริมน้ํานานบริเวณทายเขื่อนฯ สําหรับที่พื้นที่โดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร  

มีพ้ืนที่ 1,963.24 ไร สามารถจําแนกรูปแบบการใชประโยชนที่ดินสรุปไดในตารางที่ 3.4.1-1 และรูปที่ 3.4.1-1 

มีรายละเอียดดังนี้  

 

ตารางที ่3.4.1-1 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ประเภทการใชประโยชนที่ดิน 
พื้นที่ศึกษา 

ไร รอยละ 

1. พื้นท่ีเกษตรกรรม 901.33 45.91 

   1.1 นาขาว 718.83 36.61 

   1.2 ออย 114.18 5.82 

   1.3 ขาวโพด 13.18 0.67 

   1.4 มันสําปะหลัง 4.27 0.22 

   1.5 พืชไรผสม 38.54 1.96 

   1.6 ยูคาลิปตสั 1.89 0.10 

   1.7 สัก 10.44 0.53 

2. พื้นท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสราง 568.18 28.94 

3. พื้นท่ีอื่นๆ 343.74 17.51 

4. พื้นท่ีแหลงน้ํา 149.98 7.64 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,963.24 100.00 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2559 
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ที่มา : จัดทําแผนที่โดยบริษัททีป่รึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.4.1-1 การใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
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  (1) พื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ 901.33 ไร หรือคิดเปนรอยละ 45.91 สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว 

รองลงมาเปนพ้ืนที่ปลูกออย เนื่องจากเปนที่ราบและที่ลุมริมลําน้ํานาน 

  (2) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง มีพื้นที่ 568.18 ไร หรือคิดเปนรอยละ 28.94 ซึ่งทั้งหมดเปน 

สิ่งปลูกสรางที่ชุมชน สถานที่ราชการและสถาบันตางๆ และอาคารประกอบโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

  (3) พื้นที่อื่นๆ มีพื้นที่ 343.74 ไร หรือคิดเปนรอยละ 17.51 สวนใหญเปนพื้นที่โลง ทุงหญา  

ไมละเมาะ และพ้ืนที่ลุมริมแมน้ํานานซึ่งกระจายอยูเปนระยะๆ ในพื้นท่ี 

  (4) พื้นที่น้ํา มีพื้นที่ 149.98 ไร หรือคิดเปนรอยละ 31.63 สวนใหญเปนพื้นที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 

และเปนพ้ืนที่น้ําของแมน้ํานาน 

 

3.4.2 การใชประโยชนแหลงน้ํา 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ จากแหลงน้ําบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ความตองการ

ใชน้ํา ปริมาณ คุณภาพน้ํา และความพอเพียง 

  (2) เพื่อประเมินผลประโยชนและผลกระทบของการพัฒนาโครงการตอการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการใช

ประโยชนแหลงน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลผลการศึกษาการใชประโยชนแหลงน้ําจากบริเวณเขื่อนทดน้ําผาจุกและ 

แมน้ํานานบริเวณทายที่ตั้งโครงการในกิจกรรมตางๆ อาทิ น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค น้ําใชเพื่อการเกษตร 

และน้ําใชเพื่ออุตสาหกรรม เปนตน โดยรวบรวมขอมูลจากรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน รวมทั้งสอบถามจาก

ประชาชนรวมกับการสํารวจดานเศรษฐกิจ-สังคม  

  (2) การประเมินผลกระทบของการใชน้ําดานทายน้ําอันเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการ  

ความเพียงพอของการใชน้ํา และปญหาความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการใช

ประโยชนแหลงน้ํา เพื่อตอบสนองความตองการใชน้ําไดอยางทั่วถึงและเหมาะสม 
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 3) ผลการศึกษา 

  (1) น้ําใชเพื่อการอุปโภคบริโภค จากการรวบรวมขอมูลจํานวนผูใชน้ําประปาและปริมาณน้ํา

จําหนายในชวงป พ.ศ. 2549-2558 ของการประปาสวนภูมิภาค ในพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 

พบวา จํานวนผูใชน้ําในชวง 10 ปที่ผานมา ของสํานักงานประปาแตละแหงมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตั้งแต 1,987-

3,188 ราย โดยมีปริมาณน้ําที่สามารถผลิตไดในป พ.ศ.2558 อยูที่ประมาณ 0.74 ลานลูกบาศกเมตร และโดย

มีปริมาณน้ําที่สามารถขายไดอยูท่ีประมาณ 0.57 ลานลูกบาศกเมตร รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.4.2-1 

   สําหรับพื้นที่ทายน้ําของโรงไฟฟา และพื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ซึ่งประกอบดวย ชุมชนบานวังยาง 

(หมูที่ 1 และ 2) ชุมชนบานพระฝาง (หมูที่ 3 และ 4) ชุมชนบานผาจุก ชุมชนบานหมอนไม ชุมชนบานคลองนาพง 

ชุมชนบานผาจักร ชุมชนบานหนองบัว และชุมชนบานหาดฝาง ในเขตตําบลผาจุก จะใชน้ําของการประปา 

สวนภูมิภาคในการอุปโภคบริโภคเปนหลัก 

 (2) น้ําใชเพื่อการเกษตร จากลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ทายที่ตั้งโครงการ เปนพื้นที่ราบและที่ลุม

ริมแมน้ํานาน พืชที่ปลูกสวนใหญจึงเปนนาขาว และพืชไรจําพวกออย ขาวโพด มันสําปะหลัง (ดูรูปที่ 3.4.2-1 

ประกอบ) การใชน้ําเพื่อการเพาะปลูกในพื้นที่ติดริมแมน้ํานานจะใชน้ําจากแมน้ํานานโดยตรงซึ่งอยูในเขตพื้นที่

โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ สวนพื้นที่หางออกไปจะเปนการเกษตรใชน้ําฝนตามฤดูกาล 

 

ตารางที่ 3.4.2-1 สถิติผูใชน้ํา ปริมาณการผลิต และการจําหนาย ของการประปาสวนภูมิภาค  

 จังหวัดอุตรดิตถ  ปงบประมาณ 2549-2558 

รายการ 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 

(2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) 

ผูใชน้ํา (ราย) 1,987 2,152 2,249 2,583 2,719 2,816 2,873 2,940 3,075 3,188 

ปริมาณน้ําผลิตจริง (ลูกบาศกเมตร) 515,250 602,307 596,256 669,196 724,452 672,037 715,071 702,011 679,729 737,140 

ปริมาณน้ําขาย (ลูกบาศกเมตร) 358,675 398,236 426,793 482,472 548,932 504,678 541,865 540,607 531,537 577,371 

ที่มา : การประปาสวนภูมิภาค 

 

3.4.3 การคมนาคมขนสง 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาโครงขายเสนทางคมนาคมปริมาณการจราจรบนเสนทางสายหลักและเสนทาง

เขาสูพื้นที่โครงการ ที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

(2) เพื่อประเมินความสามารถในการรองรับ และสภาพของการคมนาคมขนสง เพื่อประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินกิจกรรมของโครงการ 

(3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไขผล และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคมนาคม

ขนสง  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-121 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทําแผนที่โดยบริษัททีป่รึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.4.2-1 แสดงพื้นที่ทําการเกษตรบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-122 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลโครงขายเสนทางและปริมาณการจราจรของการคมนาคมบริเวณพื้นที่ศึกษา 

โดยเฉพาะเสนทางเขาสูโครงการที่อาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ โดยรวบรวมจากเอกสาร 

รายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 

ของกรมแผนที่ทหาร ขอมูลดาวเทียม แผนพัฒนาของทองถิ่น 

  (2) รวบรวมขอมูลผลการศึกษาดานคมนาคมท่ีเกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ จากรายงานการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน ตรวจสอบสภาพเสนทาง

คมนาคมและปริมาณการจราจร  

  (3) ประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการพัฒนาโครงการตอการขนสงบริเวณพื้นที่โครงการและ

บริเวณใกลเคียง 

  (4) เสนอมาตรการปองกัน แกไขผล และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคมนาคมขนสง 

 3) ผลการศึกษา ในการประเมินโครงขายการคมนาคมขนสงและการเชื่อมโยงของเสนทางหลัก 

ที่คาดวาจะใชเดินทางเขาพื้นที่โครงการ ไดแก ทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4009 (ทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 1213) มีระยะทางรวม 45.367 กิโลเมตร ซึ่งเปนถนนที่เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 11 ซึ่งเปน

เสนทางหลักจากอําเภอเมืองอุตรดิตถ โดยจากขอมูลสํานักความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท พบวา ไมมีการ

สํารวจการจราจรแยกเปนชนิดของยานพาหนะ มีเพียงสรุปขอมูลโครงขายในภาพรวมที่ระบุวามีปริมาณจราจร 

เทากับ 475 PCU ซึ่งหากพิจารณาความคลองตัวในการสัญจรในพื้นที่จะพิจารณารวมกับความสามารถในการ

รองรับปริมาณจราจรของถนนดังตารางท่ี 3.4.3-1 
 

ตารางที่ 3.4.3-1 ความสามารถในการรองรับปริมาณจราจรของถนน 

ชนิดของถนน ความสามารถในการรองรับ (PCU/ชั่วโมง) 

ถนน 1 ชองจราจร 2 ทิศทาง 1,000 

ถนน 2 ชองจราจร 2 ทิศทาง 2,000 

ถนน 3 ชองจราจร 2 ทิศทาง 4,000 

ถนนหลายชองจราจร 2,000 (ตอ 1 ชองจราจร) 
ที่มา : เผาพงศ นิลจันทรพันธศรี, 2540 

 

  จากนั้นนํามาใชคํานวณคาดัชนีจราจรติดขัดไดโดยใชสูตร  
 

   คา V/C Ratio   =             (ปริมาณจราจร) 

                     (ปริมาณความจุของชองจราจร) x (จํานวนชองทางจราจร) 

      = 475/(1,000x2) 

      = 0.23 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-123 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.4.3-2 เกณฑบงชี้คาดัชนีการจราจรติดขัด (V/C Ratio) 

V/C Ratio สภาพการจราจร 

0.88-1.00 สภาพการจราจรติดขัดอยางรุนแรง 

0.67-0.87 สภาพการจราจรติดขัดมาก 

0.52-0.66 สภาพการจราจรเคลื่อนตัวพอใช 

0.36-0.51 สภาพการจราจรคลองตัวดี 

0.20-0.35 สภาพการจราจรคลองตัวดีมาก 
ที่มา : เผาพงศ นิลจันทรพันธศรี, 2540 

 

เมื่อนําคา V/C Ratio ที่คํานวณไดไปเปรียบเทียบคากับเกณฑบงชี้คาดัชนีการจราจรติดขัด (V/C 

Ratio) ในตารางที่ 3.4.3-2 พบวา ที่คา V/C Ratio เทากับ 0.23 มีสภาพการจราจรคลองตัวสูงดีมาก ดังนั้น 

แสดงวาบริเวณถนนทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4009 ที่ใชสัญจรไปยังพื้นที่โครงการ มีสภาพการจราจร

คลองตัวดีมาก แสดงสภาพถนนตามแนวเสนทางเขาสูโครงการไดดังรูปที่ 3.4.3-1 

 

3.4.4 การเกษตรกรรม/ประมง/อุตสาหกรรม 
  

 1) การเกษตรกรรม 

  (1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

   - เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน สภาพการผลิตเกษตรกรรมปจจุบัน และรูปแบบ

การผลิต ชนิดพืช ความถี่ของการปลูกพืชในรอบป ชนิดของสัตวน้ําบริเวณพ้ืนที่โครงการและชุมชนใกลเคียง 

   - เพื่อศึกษาสถานภาพและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  

ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่โครงการ และบริเวณ

โดยรอบ 

   - เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (2) วิธีการศึกษา 

   - รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตวน้ําในบริเวณพื้นที่โครงการ  

ของตําบลบานดานและตําบลผาจุก ที่เกี่ยวกับชนิดพืชและสัตวน้ํา ปริมาณและพื้นที่การผลิต ราคาผลผลิต

การเกษตรและการเลี้ยงสัตวน้ํา ปญหาและอุปสรรคจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ จากสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร และผลการศึกษาจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทาน

อุตรดิตถ และรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการเขือ่นทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-124 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 
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การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-125 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   - การตรวจสอบในภาคสนามและสัมภาษณเกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมกับการศึกษา

ดานเศรษฐกิจ-สังคม 

   - วิเคราะหขอมูลการผลิตเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่โครงการจากที่มีอยูเดิมและภายหลัง

การพัฒนาโครงการรวมกับผลการศึกษาดานทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใหไดขอมูลการผลิต

เกษตรกรรมที่เปนปจจุบัน 

   - ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพและการทําการเกษตรของประชาชนในพื้นที่โครงการ และบริเวณ

โดยรอบ  

   - เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (3) ผลการศึกษา การเกษตรกรรม จากขอมูลของสํานักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ ป 2557 

พบวา พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ประกอบดวย ขาวเจานาป ขาวเหนียวนาป พืชไรจําพวก ขาวโพดเลี้ยงสัตว  

มันสําปะหลัง และออย เปนตน โดยขาวเจานาปถือเปนพืชที่มีความสําคัญและมีสัดสวนพื้นที่ปลูกมากที่สุด 

ในจังหวัดอุตรดิตถ  

   สภาพการทําเกษตรในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

พื้นที่โดยรอบรัศมี 1 กิโลเมตร มีพื้นที่เกษตร 901.33 ไร สวนใหญเปนพื้นที่นาขาว 718.83 ไร คิดเปนรอยละ 

36.61 รองลงมาเปนพื้นที่ปลูกออย 114.18 ไรคิดเปนรอยละ 5.82 ตามลําดับ ดังรายละเอียดในตารางที่ 

3.4.4-1 

 

ตารางที ่3.4.4-1 การเกษตรกรรมในพื้นที่ศึกษาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

การเกษตรกรรม 
พื้นที่ศึกษา 

ไร รอยละ 

 นาขาว 718.83 79.75 

 ออย 114.18 12.67 

 ขาวโพด 13.18 1.46 

 มันสําปะหลัง 4.27 0.47 

 พืชไรผสม 38.54 4.28 

 ยูคาลิปตสั 1.89 0.21 

 สัก 10.44 1.16 

รวมพื้นที่ทั้งหมด 901.33 100.00 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2559 
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 2) การประมง 

  (1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

   - เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน ชนิด ปริมาณการจับสัตวน้ํา เครื่องมือประมง จํานวน 

ผูประกอบอาชีพประมง และสถิติการประมงของพ้ืนที่ศึกษาโครงการ จากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ และจาก

การสอบถามจากประชาชนที่อยูในพื้นที่ศึกษาโครงการ 

   - เพื่อศึกษาสถานภาพและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ  

ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพและการทําการประมงของประชาชนในพื้นที่

โครงการ และบริเวณโดยรอบ 

   - เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (2) วิธีการศึกษา 

   - รวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ขอมูลดานการประมงในพื้นที่ศึกษา

โครงการ จากสํานักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานประมงอําเภอเมืองอุตรดิตถ รวมทั้งผลการศึกษาดาน

ประมงจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ และรายงานติดตาม

การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

เขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน     

   - การสัมภาษณเจาหนาที่ในทองถิ่น ชาวประมงและผูประกอบการในบริเวณพื้นที่ที่ตั้ง

โครงการขอมูลที่รวบรวม เชน ประเภทของปลาที่สําคัญในพื้นที่โครงการ จํานวนปลาที่จับได ตลอดจนฤดูกาล

จับปลา แหลงจับปลา และประเภทของเครื่องมือประมง  

   - ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพและการทําการประมงของประชาชนในพื้นที่โครงการ และบริเวณ

โดยรอบ 

   - เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (3) ผลการศึกษา การทําประมงในลําน้ํานานมีนอยมากเนื่องจากปลาไมชุกชุมเพราะความอุดมสมบูรณ

ของแพลงกตอนและสัตวหนาดินมีนอยเม่ือเปรียบเทียบกับแหลงน้ําทั่วๆ ไปการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ํานาน 

ไดแก การเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม (นิลแดง) เปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 85.7 และเลี้ยงปลาในกระชังแบบรวม

คิดเปนรอยละ 14.3 โดยมีการเลี้ยงปลานิลรวมกับปลาอื่นๆ เชน ปลาสวาย ปลากดเหลือง และปลาแรด เปนตน 

โดยผูประกอบการเลี้ยงปลาในกระชังจะมีปริมาณกระชังเฉลี่ย 4 กระชังตอราย 

  ลักษณะกระชังสวนใหญเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดแตกตางกันไป โดยมากนิยมใชกระชังขนาด 

5x5x2.5 เมตร และ 5x3x2.5 เมตร เลี้ยงโดยใชอาหารสําเร็จรูปชนิดเม็ดลอยน้ํา ระยะเวลาเลี้ยง 4-6 เดือน 

ตามแตขนาดที่ตองการ โดยอัตราการปลอย 900-1,200 ตัวตอกระชัง ขนาด 5x5x2.5 เมตร เลี้ยง 2 รุนตอป 
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   ปญหาและอุปสรรคในระหวางการเลี้ยงมักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม ไดแก 

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา และอากาศ ชวงที่ปลาเปนโรคคือ ชวงเปลี่ยนฤดูกาล และในชวงฤดูหนาวที่น้ําเย็น 

ปลาไมกินอาหาร เจริญเติบโตชา 

   พื้นที่สวนใหญในการเลี้ยงปลาในกระชังในลําน้ํานานไดแก พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ 

นาน และพิษณุโลก สวนในอําเภออื่นๆ จะมีการเลี้ยงกระจายในแหลงน้ําทั่วไปแตไมหนาแนนเทาในเขตอําเภอเมือง 

 3) อุตสาหกรรม 

  (1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

   -  เพื่อรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน จํานวน ที่ตั้ง ประเภทของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่

โครงการและบริเวณใกลเคียง 

   -  เพื่อศึกษาสถานภาพและประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจ

สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นที่โครงการ

และบริเวณโดยรอบ 

   - เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (2) วิธีการศึกษา 

   - รวบรวมขอมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับจํานวน ที่ตั้ง ประเภทของโรงงานระดับตําบล และระดับ

อําเภอปลาสุด จากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

อุตรดิตถ องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก และหนวยงานที่เก่ียวของในจังหวัดอุตรดิตถ 

   - ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งอาจสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอรูปแบบการประกอบอาชีพหรืออุตสาหกรรมของประชาชนในพื้นที่โครงการและบริเวณ

โดยรอบ 

   - เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

ที่อาจเกิดขึ้นตามความเหมาะสม 

  (3) ผลการศึกษา จากการรวบรวมขอมูลโรงงานอุตสาหกรรม ป พ.ศ. 2559 จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม พื้นที่ศึกษาโครงการในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

สามารถสรุปจํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมแยกเปนรายตําบล ไดดังนี้ 

   ในป พ.ศ. 2559 อําเภอเมืองอุตรดิตถ มีโรงงานที่ไดรับอนุญาตประกอบกิจการ จํานวน  

222 โรงงาน มีเงินลงทุนรวม 8,045.31 ลานบาท และมีคนงานรวม 4,350 คน หากพิจารณาเปนรายตําบล 

พบวา ตําบลทาอิฐ มีจํานวนโรงงานมากที่สุด 49 โรงงาน รองลงมาคือ ตําบลปาเซา 29 โรงงาน และตําบลวังกะพี ้

28 โรงงาน รายละเอียดของโรงงานในแตละตําบล แสดงดังตารางที่ 3.4.4-2 
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ตารางที่ 3.4.4-2  จํานวนสถานประกอบการอุตสาหกรรมจําแนกเปนรายตําบล ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

    จังหวัดอุตรดิตถ 

ตําบล 
จํานวนสถานประกอบการ

อุตสาหกรรม (โรงงาน) 

จํานวนเงินทุน  

(บาท) 

จํานวนคนงาน  

(คน) 

ทาอิฐ 49 128,091,792 483 

ทาเสา 3 689,468,000 208 

บานเกาะ 23 465,450,900 171 

ปาเซา 29 416,873,756 328 

คุงตะเภา 19 4,474,506,965 2,305 

วังกะพี้ 28 1,188,306,280 185 

หาดกรวด 17 193,144,394 114 

น้ําริด 3 825,050 5 

งิ้วงาม 21 138,669,500 169 

บานดานนาขาม 2 3,380,000 6 

บานดาน 5 5,173,000 12 

ผาจุก 10 312,210,000 296 

วังดิน 1 1,010,000 5 

แสนตอ 4 1,008,000 13 

หาดงิ้ว 3 151,000 18 

ขุนฝาง 2 22,300,000 11 

ถ้ําฉลอง 3 4,746,000 21 

รวมทั้งสิ้น 222 8,045,314,637 4,350 
ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2559 

 

   เมื่อพิจารณาประเภทอุตสาหกรรมของตําบลบานดานและตําบลผาจุก ซึ่งเปนพื้นที่โครงการ

และบริเวณใกลเคียง พบวา มีจํานวนโรงงานรวม 5 และ 10 โรงงาน ตามลําดับ มีเงินลงทุนรวม 5.17 และ 

312.21 ลานบาท ตามลําดับ มีจํานวนคนงานรวม 12 และ 296 คน ตามลําดับ ซึ่งอุตสาหกรรมสวนใหญเปน

อุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสราง และโรงสีขาว ตามลําดับ 
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3.4.5 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกที่จะมีผลตอการ

ระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่ทายน้ํา 

  (2) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดาน 

การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมในพ้ืนที่โครงการและพื้นท่ีบริเวณใกลเคียง 

 2) วิธีการศึกษา  

  (1) ดําเนินการศึกษา รวบรวมขอมูลการระบายน้ําและปองกันน้ําทวมบริเวณพื้นที่โครงการควบคู

กับการศึกษาดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน โดยมีขอมูลที่ศึกษารวบรวมคือ ปริมาณน้ําหลากที่รอบปการเกิดซ้ําตางๆ 

ของโครงการ รวมทั้งผลการศึกษาดานการระบายน้ํา และการปองกันน้ําทวม จากรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

  (2) สอบถามและสัมภาษณประชาชนที่อาศัยอยูตามลําน้ํา 

  (3) ศึกษาวิเคราะหปริมาณน้ําท่ีระบายผานโรงไฟฟาพลังน้ํา  

 3) ผลการศึกษา จากผลการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ไดพิจารณาระดับ

เก็บกักของเขื่อนทดน้ําผาจุกที่ +68.00 เมตร รทก. เพื่อลดกระทบจากสภาวะน้ําเออทางดานเหนือน้ํา  

โดยไดกําหนดแนวทางการเก็บกักและการระบายน้ําดังนี้ 

(1) สภาวะน้ําเออในฤดูแลง การเก็บกักเพื่อยกระดับน้ําใหสามารถเขาสูคลองสงน้ําสายใหญ 

ทั้งฝงซายและฝงขวา จะมีผลทําใหระดับน้ําทางดานเหนือน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุกมีระดับสูงขึ้น โดยการเก็บ

กักน้ําในลําน้ําจะมีผลทําใหระดับน้ําสูงขึ้นประมาณ 0.5-8.7 เมตร เปนระยะทางตามลําน้ําประมาณ 42 กิโลเมตร 

สามารถเก็บกักน้ําไดประมาณ 46.76 ลาน ลูกบาศกเมตร 

(2) สภาวะน้ําเออในชวงน้ําหลาก ในชวงฤดูฝนจะมีการเก็บกักน้ําเพื่อยกระดับน้ําใหเขาสูคลอง

สงน้ําสายใหญเชนเดียวกัน และเมื่อมีปริมาณน้ําหลากจากทางดานเหนือน้ํา จะทําการยกประตูบานโคง 

ใหสามารถระบายน้ําไปทางทายน้ําได ซึ่งเมื่อทําการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางระดับน้ําและอัตรา 

การไหลที่ระดับตางๆ สรุปไดวา การออกแบบเขื่อนทดน้ําผาจุกจะทําใหมีความสามารถในการระบายน้ํา 

ไดดีกวาในปจจุบัน  
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3.4.6 การใชพลังงานและไฟฟา 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาและรวบรวมขอมูลดานพลังงานที่ใชในชุมชน ระบบผลิตไฟฟา ระบบสายสงไฟฟา 

ความมั่นคงของการจายกระแสไฟฟา สภาพการใชไฟฟาของประชาชน ปริมาณการใชไฟฟา จํานวนผูใช  

และปญหาการใชไฟฟา ในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

(2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งสงผลใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงตอปริมาณการใชพลังงานและไฟฟาในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

(3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตอการใชพลังงานและไฟฟาในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการผลิต ระบบสายสง การจําหนายไฟฟา จากการไฟฟาสวนภูมิภาค

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

  (2) สอบถามสัมภาษณประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของในดานปญหาของการใชไฟฟา 

ในครัวเรือน รวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

(3) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ซึ่งสงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงตอปริมาณการใชพลังงานและไฟฟาในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

(4) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ที่อาจเกิดขึ้นตอการใชพลังงานและไฟฟาในพื้นท่ีศึกษาโครงการ 

 3) ผลการศึกษา จากการรวบรวมขอมูลจากการใชไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ เปนรายอําเภอ 

ตั้งแต พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2557 (ตารางที่ 3.4.6-1) การใชไฟฟาจังหวัดอุตรดิตถ มีจํานวนผูใชไฟฟาและ 

การจําหนายกระแสไฟฟารวมทั้งสิ้น 149,149 ราย ในป พ.ศ. 2557 มีปริมาณการใชไฟฟา 458.429 ลานกิโลวัตต 

ตอชั่วโมง หากพิจารณาเปนรายอําเภอ พบวา พื้นที่โครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ตั้งอยูที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

ซึ่งมีปริมาณการจําหนายกระแสไฟฟามากที่สุดคือ 239.475 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง รองลงมาคือ อําเภอพิชัย 

73.283 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง และอําเภอตรอน 36.758 ลานกิโลวัตตตอชั่วโมง ตามลําดับ หากเปรียบเทียบ

ตามประเภทผูใช พบวา มีปริมาณการใชเพื่อสถานธุรกิจและอุตสาหกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ ใชเพื่อที่อยูอาศัย 

และใชเพื่อสถานที่ราชการและสาธารณะ ตามลําดับ 

  และจากขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลบานดาน และเทศบาลตําบลผาจุก ซึ่งเปนพื้นที่

โครงการและบริเวณใกลเคียงโครงการ สามารถสรุปไดดังนี้ พลังงานที่ใชในการดํารงชีวิตและกิจกรรม 

ของประชาชนและหนวยงานในพื้นที่ คือ พลังงานจากน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะและเครื่องสูบน้ํา  

และพลังงานไฟฟาโดยรับไฟฟาการไฟฟาสวนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ โดยประชาชนทุกครัวเรือนของทั้งสอง

ตําบลมีไฟฟาใชครบถวน รวมทั้งมีไฟฟาสาธารณะครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งตําบล 
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ตารางที่ 3.4.6-1 สถิติผูใชไฟฟา และการจําหนายพลังงานไฟฟาสวนภูมิภาค จําแนกตามประเภทผูใช  

เปนรายอําเภอ ปงบประมาณ 2555-2557 

ลําดับที่ ป พ.ศ. / อําเภอ 
จํานวน 

ผูใชไฟฟา 
(ราย) 

การจําหนายกระแสไฟฟา (ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง) 

รวม ที่อยูอาศัย 
สถานธุรกิจ 

และอุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ 
และสาธารณะ 

อื่นๆ 

1. จังหวัดอุตรดิตถ 
1.1 ป พ.ศ. 2555 142,754 466.052 218.846 154.862 90.304 61.481 
1.2 ป พ.ศ. 2556 97,651 429.276 185.844 188.917 0.021 54.504 
1.3 ป พ.ศ. 2557 149,149 458.429 191.652 195.088 20.013 51.675 

2. อําเภอเมืองอุตรดิตถ 
2.1 ป พ.ศ. 2555 53,041 219.170 79.295 105.184 33.399 1.292 
2.2 ป พ.ศ. 2556 29,551 211.277 85.704 123.317 - 12.257 
2.3 ป พ.ศ. 2557 55,821 239.475 88.968 127.781 9.353 13.373 

3. อําเภอตรอน 
3.1 ป พ.ศ. 2555 7,182 37.249 9.525 12.662 15.001 59.508 
3.2 ป พ.ศ. 2556 4,690 38.648 10.444 14.294 - 13.910 
3.3 ป พ.ศ. 2557 7,475 36.758 10.841 12.339 1.091 12.487 

4. อําเภอทองแสนขัน 
4.1 ป พ.ศ. 2555 9,863 23.024 9.105 10.570 3.226 0.123 
4.2 ป พ.ศ. 2556 7,980 24.151 9.708 12.698 - 1.754 
4.3 ป พ.ศ. 2557 10,290 27.302 9.985 14.136 1.988 1.192 

5. อําเภอทาปลา 
5.1 ป พ.ศ. 2555 15,263 24.017 14.031 4.178 5.736 0.071 
5.2 ป พ.ศ. 2556 12,488 24.021 14.770 6.426 - 2.825 
5.3 ป พ.ศ. 2557 15,920 27.835 15.409 7.654 1.345 3.427 

6. อําเภอน้ําปาด 
6.1 ป พ.ศ. 2555 10,997 64.376 57.791 3.947 2.563 0.073 
6.2 ป พ.ศ. 2556 8,860 15.294 9.093 5.678 0.008 0.515 
6.3 ป พ.ศ. 2557 11,146 16.827 9.165 6.101 1.060 0.501 

7. อําเภอบานโคก 
7.1 ป พ.ศ. 2555 5,403 5.921 3.726 1.266 0.859 0.069 
7.2 ป พ.ศ. 2556 4,533 5.766 3.826 1.860 0.004 0.076 
7.3 ป พ.ศ. 2557 5,555 7.429 3.839 2.299 0.324 0.968 

8. อําเภอพิชัย 
8.1 ป พ.ศ. 2555 23,647 67.639 29.792 13.333 24.281 0.232 
8.2 ป พ.ศ. 2556 15,995 73.022 33.509 17.178 0.008 22.326 
8.3 ป พ.ศ. 2557 24,672 73.283 33.997 17.305 2.547 19.435 

9. อําเภอฟากทา 
9.1 ป พ.ศ. 2555 4,485 4.033 1.663 0.539 1.802 0.029 
9.2 ป พ.ศ. 2556 3,575 6.792 3.781 2.304 - 0.708 
9.3 ป พ.ศ. 2557 4,557 6.500 3.904 2.079 0.416 0.101 

10. อําเภอลับแล 
10.1 ป พ.ศ. 2555 12,873 20.623 13.918 3.183 3.437 0.084 
10.2 ป พ.ศ. 2556 9,979 20.304 15.008 5.162 - 0.134 
10.3 ป พ.ศ. 2557 13,713 23.018 15.544 5.394 1.889 0.190 
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3.4.7 การจัดการของเสีย 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาขอมูลดานการจัดการของเสีย ลักษณะและปริมาณ น้ําเสียและขยะมูลฝอย 

จากแหลงกําเนิดประเภทตางๆ วิธีการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยของทองถิ่นหรือหนวยงานที่เก่ียวของ 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่มีผลตอระบบการจัดการของเสียของทองถิ่น 

และผลกระทบจากการจัดการของเสียของโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการจัดการของเสีย

จากการดําเนินโครงการ  

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลประเภทและปริมาณน้ําเสียและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ 

บริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งแนวทางและความสามารถในการจัดการน้ําเสียและขยะมูลฝอยจากหนวยงาน

ทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนตําบลบานดานและเทศบาลตําบลผาจุก   

  (2) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่มีผลตอระบบการจัดการของเสียของทองถิ่น 

และผลกระทบจากการจัดการของเสียของโครงการที่มีผลกระทบตอคุณภาพน้ําบริเวณที่ตั้งโครงการ 

  (3) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการจัดการของเสีย 

จากการดําเนินโครงการ  

 3) ผลการศึกษา การศึกษาสภาพปจจุบันดานการจัดการของเสียที่เสนอในรายงาน ประกอบดวย 

การรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสีย และขยะมูลฝอย โดยเฉพาะบริเวณ

ตําบลบานดาน ซึ่งเปนตําบลที่ตั้งโครงการ รวมทั้งการสอบถามประชาชนที่เกี่ยวของกับการจัดการของเสีย 

สรุปไดดังนี ้

  (1) การจัดการขยะมูลฝอย ในการศึกษาไดรวบรวมขอมูลดานการจัดการขยะมูลฝอย 

จากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอบถามและสังเกตการณในภาคสนามบริเวณขอบเขตพื้นที่เขื่อนทดน้ําผาจุก  

และชุมชนในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ สรุปไดดังนี้ 

   - พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ในพื้นที่ที่ตั้งโครงการ ปจจุบันมีขยะ 

มูลฝอยเกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ จากการกอสราง และบริเวณอาคารสํานักงานชั่วคราว โครงการเขื่อนทดน้ํา

ผาจุก ของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันกรมชลประทานไดประสานงานกับเทศบาลตําบลผาจุก ในการจัดเก็บ

ขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึน และนําไปกําจัดโดยการฝงกลบบริเวณพ้ืนที่รับกําจัดของตําบลผาจุก 
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   - พื้นที่ชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุก กิจกรรมที่กอใหเกิดขยะมูลฝอย ไดแก  

การบริโภคอาหารของครัวเรือน การกําจัดกิ่งไม ใบไม วัชพืช บริเวณรอบบาน องคการบริหารสวนตําบล 

บานดาน มีการจัดเก็บมูลฝอยเปนประจําทุกวัน โดยรถบรรทุกขยะขององคการบริหารสวนตําบล และกําลัง

ดําเนินการศึกษาการจัดของเสียในชุมชน โดยอยูชวงระหวางการจัดการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที ่

สําหรับเทศบาลตําบลผาจุก มีการจัดการขยะมูลฝอยทุกวัน โดยมีรถบรรทุกขยะ จํานวน 2 คัน โดยมีพนักงาน

ประจํารถขยะออกทําการเก็บขนขยะมูลฝอยทุกวัน และมีการตั้งถังขยะไวทุกจุดในเขตตําบลผาจุก จากนั้น 

จึงนําไปกําจัดดวยการฝงกลบ 

  (2) การจัดการน้ําเสีย การจัดการน้ําเสียบริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

และชุมชนในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ สรุปดังนี้ 

   - พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก บริเวณที่ตั้งโครงการปจจุบันมีน้ําเสีย 

ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตางๆ จากการกอสราง และบริเวณอาคารสํานักงานชั่วคราว โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

ของกรมชลประทาน ซึ่งมีกิจกรรมการใชน้ํา อาทิ การลางภาชนะตางๆ การใชหองน้ํา การรดน้ําตนไม เปนตน 

สวนน้ําจากหองน้ําหองสวมถูกระบายลงบอเกรอะบอซึม หรือมีระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะแหงจากแหลงกําเนิด

น้ําเสีย กอนปลอยลงสูลําน้ําสาธารณะ ไมไดระบายลงคลองผันน้ําหรือแมน้ํานานที่อยูบริเวณใกลเคียง 

   - พื้นที่ชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุก จากการสอบถามเจาหนาที่องคการบริหาร

สวนตําบลบานดาน และเทศบาลตําบลผาจุก แจงวาทั้ง 2 ตําบลนี้ไมมีระบบบําบัดน้ําเสียรวม กิจกรรมการใชน้ํา

มีลักษณะเชนเดียวกับชุมชนทั่วไป ไดแก การซักลาง การอาบน้ํา และการใชหองน้ํา โดยน้ําที่ใชซักลาง  

ทําความสะอาดตางๆ จะถูกระบายและซึมลงพื้นดิน สวนน้ําจากหองน้ําหองสวมถูกระบายลงบอเกรอะบอซึม 

หรือมีระบบบําบัดน้ําเสียเฉพาะแหงจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย กอนปลอยลงสูลําน้ําสาธารณะ ไมไดระบายลง

คลองผันน้ําหรือแมน้ํานานที่อยูบริเวณใกลเคียง 

 

3.4.8 การปองกันและระงับอุบตัิภัย 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาขอมูลลักษณะกิจกรรมของการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

การจัดการปองกันและระงับอุบัติภัย เชน จํานวนบุคลากร อุปกรณดานการปองกันและระงับอุบัติภัย สถิติ 

การเกิดสาธารณภัยบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ รวมไปถึงวิธีในการปองกันและระงับอุบัติภัย 

(2) เพื่อศึกษาขอมูลดานความสามารถในการปองกันและระงับอุบัติภัยของหนวยงานที่ม ี

เขตรับผิดชอบในพื้นที่โครงการ และพ้ืนที่ใกลเคียงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 

(3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในดาน 

การปองกันและระงับอุบัติภัย 
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 2) วิธีการศึกษา  

  (1) รวบรวมและทบทวนขอมูลการทํางานและแผนการดําเนินการของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ จากรายงานการศึกษาความเหมาะสม ไดแก 

   - ประเภทกิจกรรมหรือชนิดของเครื่องจักรที่อาจกอใหเกิดอุบัติภัยตอพนักงานหรือคนงาน

ภายในโรงไฟฟาพลังน้ํา หรือมีผลกระทบตอชุมชนหรือสภาพแวดลอมที่อยูใกลเคียง 

   - มาตรการ/แผนปฏิบัติการดานการปองกันและระงับอุบัติภัยของโรงไฟฟาพลังน้ํา 

เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

  (2) รวบรวมขอมูลความสามารถในการเขารวมระงับอุบัติภัยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ โดยขอมูล 

ที่รวบรวม ไดแก จํานวนพนักงาน เครื่องมือและอุปกรณ จํานวนยานพาหนะ และแผนรองรับอุบัติภัย  

(3) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในดานการปองกัน

และระงับอุบัติภัย 

 3) ผลการศึกษา 

  (1) จํานวนบุคลากรและอุปกรณ จากการรวบรวมขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการระงับ

อุบัติภัยตางๆ ที่อยูใกลเคียงพื้นที่ตั้งโครงการ คือ องคการบริหารสวนตําบลบานดาน และเทศบาลตําบลผาจุก 

รวมถึงหนวยงานที่อยูในพื้นที่ใกลเคียง สรุปจํานวนบุคลากร รวมถึงอุปกรณและยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติ

หนาที่ ดังแสดงในตารางที่ 3.4.8-1 และรูปที่ 3.4.8-1 สรุปไดดังนี ้ 

 

ตารางที่ 3.4.8-1 บุคลากรและยานพาหนะที่ใชในการปองกันและระงับอุบัติภัย 

   ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ศึกษาโครงการ 

หนวยงาน 

บุคลากร ยานพาหนะ/อุปกรณ 

ประเภท 
จํานวน 

(คน) 
ประเภท 

จํานวน  

(คัน/เครื่อง) 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน1/ 

เจาหนาที่ในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 
4 

รถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค 
1 

- - 
รถบรรทุก

เอนกประสงค 
1 

เทศบาลตาํบลผาจุก2/ 

เจาหนาที่ในงานปองกัน

และบรรเทาสาธารณภยั 
20 

รถยนตบรรทุกน้ํา

เอนกประสงค 
1 

- - 
รถบรรทุก

เอนกประสงค 
1 

- - รถกระเชาไฟฟา 1 
ที่มา :  1/ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลบานดาน พ.ศ. 2558-2562   

 2/ แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เทศบาลตําบลผาจุก พ.ศ. 2558-2562  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-135 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก 

ที่มา : ถายภาพแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 
 

รูปที่ 3.4.8-1 ตัวอยางยานพาหนะที่ใชในการปองกันและระงับอุบัติภัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ที่อยูในพื้นที่ศึกษาโครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 
 

   - องคการบริหารสวนตําบลบานดาน ยังไมมีบุคลากรประจําในสวนของการปองกันและ

ระงับอุบัติภัย หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นจะมีการประสานงานไปยังสํานักงานปลัดตําบลบานดาน เพื่อสง

เจาหนาที่ใหความชวยเหลือจํานวน 2 คน รวมกับเจาหนาที่ประจํารถ รวมเปน 4 คน สวนอุปกรณที่พรอมจะ

ใหบริการปองกันและระงับอุบัติภัย ไดแก รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค (รถดับเพลิง) จํานวน 1 คัน 

รถบรรทุกเอนกประสงค จํานวน 1 คัน โดยองคการบริหารสวนตําบลบานดานมีระยะหางกับตําแหนงที่ตั้ง

โครงการประมาณ 2 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 5 นาที ถึงท่ีตั้งโครงการ 

   -  เทศบาลตําบลผาจุก มีบุคลากรและอุปกรณที่พรอมจะใหบริการปองกันและระงับ

อุบัติภัย โดยมีเจาหนาที่ในงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จํานวน 20 คน รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงค 

จํานวน 1 คัน รถบรรทุกเอนกประสงค จํานวน 1 คัน และรถกระเชาไฟฟาจํานวน 1 คัน โดย เทศบาลตําบล

ผาจุกมีระยะหางกับตําแหนงที่ตั้งโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 10 นาท ี 

ถึงท่ีตั้งโครงการ 

 2) สถิติดานสาธารณภัย จากการรวบรวมและสอบถามสถิติดานสาธารณภัยในพื้นที่โครงการและ

บริเวณใกลเคียง ของตําบลบานดานและตําบลผาจุก ซึ่งมีรายงานการเกิดสาธารณภัยลาสุด สรุปดังนี้ 

  (1) ตําบลบานดาน สาธารณภัยสวนใหญในพื้นที่จะเปนการเกิดเพลิงไหมนาและหญาแหงในชวง

หนาแลง เชน เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 พื้นที่ หมู 12 บานเดนดาน พื้นที่นาและพื้นที่เกษตรกรรม  

ที่หยุดการเพาะปลูกเกิดเพลิงไหม ไดรับความเสียหายประมาณ 30 ไร องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

ประสานงานขอความชวยเหลือจากเทศบาลตําบลผาจุก และองคการบริหารสวนตําบลวังดิน เขารวมระงับเหตุ

เพลิงไหม เมื่อเพลิงสงบตรวจสอบไมพบความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน และมีการชวยเหลือผูไดรับบาดเจ็บ 

จากอุบัติเหตุตกจากรถรับสงคนงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 บริเวณ หมูที่ 2 บานคลองดินหมอ ผูบาดเจ็บ

มีอาการศีรษะแตก มีแผลฉีกขาดเล็กนอย ปวดบริเวณไหลซาย โดยไดนําผูไดรับบาดเจ็บสง โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานดานเพื่อรักษาจนอาการเปนปกต ิ
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  (2) ตําบลผาจุก เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 เวลาประมาณ 12.50 น. เกิดอัคคีภัย บานพักอาศัย 

ของนายเพลิน แกวอราม อายุ 82 ป อาศัยอยูบานเลขที่ 100 หมู 4 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งไดรับความเสียหายทั้งหลัง และมีผูอาศัย จํานวน 3 คน ประกอบดวย 1. นายเพลิน แกวอราม 

(เจาบาน) อายุ 82 ป 2. นางสะอิ้ง แกวยอราม อายุ 78 ป 3. นายสมพงษ แกวอราม (ผูพิการ) อายุ 56 ป 

เทศบาลตําบลผาจุก ไดเขาดําเนินการระงับอัคคีภัยและมีการชวยเหลือบริจาคเงินและสิ่งของใหกับผูประสบ

อัคคีภัยในครั้งนี้โดยการประสานงานกับศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบอัคคีภัย เทศบาลตําบลผาจุก 

 

 3.4.9 การจัดการลุมน้ํา 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาขอมูลนิเวศของลุมน้ําครอบคลุมพื้นที่โครงการในลักษณะการวิเคราะหขอมูล 

ในภาพรวมชั้นคุณภาพลุมน้ํา มาตรการใชที่ดินของชั้นคุณภาพลุมน้ํา ขอมูลเชิงแผนที่ที่เกี่ยวของกับการศึกษา

ดานการจัดการลุมน้ํา 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่

ของระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ํา  

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกันและแกไขที่เหมาะสมทางดานการจัดการลุมน้ํา   

 2) วธิีการศึกษา  

  (1) รวบรวมแผนที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ เชน แผนที่การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่โครงการ แผนที่

การใชที่ดิน เปนตน 

   (2) รวบรวมขอมูลผลการศึกษาดานการจัดการลุมน้ําจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ  

  (3) ศึกษาการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่ศึกษา และลักษณะการใชประโยชนที่ดิน 

พรอมวิเคราะหสภาพและสัดสวนของพ้ืนที่ดังกลาว ในลักษณะตางๆ ที่เก่ียวของกับการจัดการลุมน้ํา  

  (4) เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่

ของระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ํา  

  (5) เพื่อเสนอมาตรการปองกันและแกไขที่เหมาะสมทางดานการจัดการลุมน้ํา   

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-137 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 3) ผลการศึกษา โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตั้งอยูในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 

เขื่อนทดน้ําผาจุกตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีขนาดพื้นที่กอสรางโครงการ 20 ไร 

หรือประมาณ 3.2 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูในลุมน้ําหลักลุมน้ํานาน (รหัสลุมน้ํา 09) ซึ่งมีเนื้อที่ 34,906.11 

ตารางกิโลเมตร (กรมทรัพยากรน้ํา, 2552) และอยูในลุมน้ําสาขาแมน้ํานานสวนที่ 4 (รหัสลุมน้ํา 0911)  

ซึ่งมีเนื้อที่ 2,687.91 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 3.4.9-1) ลุมน้ําสาขาแมน้ํานานสวนที่ 4 เปนลุมน้ําสาขาที่อยู

ตอนกลางเยื้องมาทางทิศตะวันตกของลุมน้ํานาน ครอบคลุมพื้นที่อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  

อําเภอตรอน อําเภอทาปลา อําเภอพิชัย อําเภอเมืองอุตรดิตถ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ สภาพภูมิประเทศ

เปนภูเขาลาดชันบางเล็กนอยบริเวณตนน้ํารอยตอกับลุมน้ําสาขาแมน้ํานานสวนที่ 3 สวนใหญเปนพื้นที่

เกษตรกรรม   

  จากการตรวจสอบขอมูลการจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ํา มาตราสวน 1:50,000 ของสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2544 พบวา พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก และพ้ืนที่ศึกษาโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 5 ทั้งหมด (รูปที่ 3.4.9-2) 

ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา และขอเสนอแนะมาตรการ

การใชที่ดินในเขตลุมน้ํายม-นาน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 โดยมีมาตรการควบคุมการใชที่ดินในพื้นที่ 

ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5 คือ การทําเหมืองแร การเกษตร ปาไม และกิจการอื่นๆ อนุญาตไดตามปกติ สวนการ

ใชที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในบริเวณที่ดินลึกนอยกวา 50 เซนติเมตร ควรปลูกพืชไร ปาเอกชน ไมผล  

และทุงหญาเลี้ยงสัตวหรือที่พักผอนหยอนใจ และบริเวณที่ดินลึกมากกวา 50 เซนติเมตร ควรปลูกขาวและพืชไร 

และตองระมัดระวังดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ  

 

3.5 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

 การศึกษาสภาพแวดลอมปจจุบันดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก  

สภาพเศรษฐกิจสังคม การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพและการทองเที่ยว  

และประวัติศาสตรและโบราณคดี  

 

3.5.1 สภาพเศรษฐกิจสังคม  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) ศึกษาสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนที่เกี่ยวของในพื้นท่ีโครงการและบริเวณใกลเคียง 

  (2)  ศึกษาความคิดเห็นของประชาชนและประเด็นวิตกกังวลตอการดําเนินการโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-138 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 

รูปที่ 3.4.9-1 ขอบเขตลุมน้ํานานและลุมน้ํายอย 

 

ที่ตั้งโครงการ 

โรงไฟฟาพลัง

น้ํา 

เขื่อนผาจุก 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-139 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
ที่มา : จัดทําแผนที่โดยบริษัททีป่รึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.4.9-2 ชั้นคุณภาพลุมน้ําในพื้นที่ศึกษาตามแนวพ้ืนที่โครงการ 
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  (3) ศึกษาผลกระทบดานบวกและดานลบที่คาดวาจะเกิดขึ้นหากมีการพัฒนาโครงการทั้งในชวง

ระยะกอสรางโครงการและระยะดําเนินการโครงการ 

  (4) เสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบในดานเศรษฐกิจ

สังคมจากการดําเนินการโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา  

  (1) รวบรวมขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบริเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกลเคียง 

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาประจําป 2558-2562 และแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2559-2561) ของเทศบาล

ตําบลผาจุก และองคการบริหารสวนตําบลบานดาน โดยมีขอมูลพื้นฐานที่รวบรวม เชน ขอมูลจํานวนประชากร 

การประกอบอาชีพ รายได รายจาย การมีไฟฟาใชในหมูบาน ปญหาของหมูบาน เปนตน 

  (2) การสํารวจภาคสนามดวยแบบสอบถาม เพื่อสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตชุมชน 

ความคิดเห็น และทัศนคติตอการพัฒนาโครงการในพื้นที่ศึกษา จากผูนําชุมชน ตัวแทนครัวเรือน หรือผูที่

สามารถใหขอมูลได โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   - พื้นที่ศึกษา คือ ชุมชนบริเวณพื้นท่ีที่เสนอใหเปนที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

รวมทั้งพื้นที่ชุมชนริมแมน้ํานานดานเหนือน้ําและทายน้ําของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ในเขตตําบลผาจุก 

และเขตตําบลบานดาน ซึ่งประกอบดวย (แสดงพ้ืนที่ศึกษาดังรูปที่ 3.5.1-1) 

 พื้นที่เหนือน้ําของโรงไฟฟา คือ พื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ในเขตตําบลบานดาน ไดแก 

หมูที่ 3 บานดาน หมูที่  4 บานหาดสารสม หมูที่ 7 บานคุงยาง และหมูที่ 10  

บานน้ําวังหลวง 

 พื้นท่ีตั้งโรงไฟฟาในเขตตําบลบานดาน คือ หมูที่ 8 บานคุงยาง 

 พื้นท่ีทายน้ําของโรงไฟฟา คือ พื้นท่ีชุมชนริมน้ํานาน ในเขตตําบลผาจุก ไดแก  

หมูที่ 1 บานวังยาง หมูที่ 2 บานวังยาง หมูที่ 3 บานพระฝาง 

หมูที่ 4 บานพระฝาง หมูที่ 5 บานผาจุก หมูที่ 6 บานหมอนไม 

หมูที่ 7 บานคลองนาพง หมูที่ 8 บานผาจักร หมูที่ 9 บานหนองบัว 

หมูที่ 13 บานหาดฝาง 

   - กลุมตัวอยาง ทําการกระจายจํานวนตัวอยาง โดยการสุมตัวอยางครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา

แบบบังเอิญ หรือแบบสะดวก (Accidental or Convenient Sampling) เพื่อเปดโอกาสใหหัวหนาครัวเรือน

หรือตัวแทนในหมูบานไดเปนตัวแทนที่เทาเทียมกัน โดยพื้นที่ศึกษาดําเนินการสุมตัวอยางตามหลักสถิติ  

จึงกําหนดขนาดตัวอยางจากสูตรการคํานวณของ Taro Yamane (1973) ดังนี้ 

 

  สูตร  n =
�

�����
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

ที่มา : จัดทําแผนที่โดยบริษัททีป่รึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.5.1-1 การกระจายตัวอยางการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ศึกษา 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-142 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 โดยที่  n  =   ขนาดตัวอยางที่ตองการ 

  N =  จํานวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษา 

  e = คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดในการสุมตัวอยาง  

    กําหนดให e เทากับ 0.1 

    คาระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 

      n =
�,���

��(�,����(�.�)�)
 

 

      n =
�,���

��(��.��)
 

     
    n = 96.74	ป	97 

 

    และตรวจสอบจากตารางสําเร็จรูปที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยกําหนดคาความ 

คลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดที่ 10% ไดจํานวนตัวอยาง 97 ตัวอยาง (จํานวนครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม 

2,974 ครัวเรือน) และกระจายตัวอยางตามสัดสวนของพื้นที่ โดยปรับเพิ่มจํานวนตัวอยางในชุมชนบริเวณ 

ที่ตั้งโครงการในเขตตําบลบานดาน (หมูที่ 8 บานคุงยาง) จํานวน 3 ตัวอยาง รวมเปนจํานวนตัวอยางทั้งหมด 

100 ตัวอยาง และกระจายสัดสวนดังนี้ (ตารางที่ 3.5.1-1) 

   - การกําหนดขนาดตัวอยางสําหรับใชในโครงการที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และกําหนด 

คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดท่ี 10% เนื่องจาก 

 คาความคลาดเคลื่อนที่กําหนดสามารถยอมรับไดทางสังคมศาสตร และขนาด

ตัวอยางที่ไดเปนไปตามหลักการทางสถิต ิ

 ในการศึกษามีการกําหนดพื้นที่เปาหมายและทราบจํานวนประชากรชัดเจน  

 ลักษณะประชากร และสภาพทางดานเศรษฐกิจสังคมของพื้นที่ศึกษาไมมีความ

แตกตางกัน (พิจารณาจากขอมูลบรรยายสรุปเบื้องตนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น) ความแปรปรวนในกลุม

ตัวอยางจึงนอย ทําใหขนาดตัวอยางที่ไดสามารถใชเปนตัวแทนของประชากรในการวิเคราะหสภาพ 

ทางเศรษฐกิจและสังคมไดอยางเพียงพอตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

 มีการกระจายตัวอยางเพ่ือใหมีตัวแทนของครัวเรือนในการเก็บขอมูลครอบคลุมพื้นที่

เปาหมาย โดยพิจารณาชุมชนที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินงานโครงการเปนหลัก โดยเฉพาะ

ชุมชนที่อยูอาศัยหรือใชประโยชนตามริมลําน้ํา 

 กลุมเปาหมายที่ทําการสํารวจเปนกลุมของผูนําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนหรือ 

ผูที่สามารถใหขอมูลได จึงถือเปนกลุมบุคคลที่สามารถเปนตัวแทนชุมชน-ครัวเรือนที่ใหขอมูลที่มีความถูกตอง

ไดมากท่ีสุด 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-1 ขนาดตัวอยางและการกระจายตามสัดสวน 

พื้นที่ศึกษา 
จํานวนครัวเรือน  

ป 2558 

ขนาดตัวอยางและการกระจายตามสัดสวน 

จากการคํานวณ ปรับจํานวนตัวอยาง** 

พื้นที่เหนือน้ําของโรงไฟฟาและพื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ในเขตตําบลบานดาน 

 หมูที่ 3 บานดาน 170 6 6 

 หมูที่ 4 บานหาดสารสม 243 8 8 

 หมูที่ 7 บานคุงยาง 94 3 3 

 หมูที่ 10 บานน้ําวังหลวง 81 3 3 

ที่ต้ังโรงไฟฟา ในเขตตําบลบานดาน 

 หมูที่ 8 บานคุงยาง 120 4 7 

พื้นที่ทายน้ําของโรงไฟฟาและพื้นที่ชุมชนริมน้ํานาน ในเขตตําบลผาจุก 

 หมูที่ 1 บานวังยาง 348 11 11 

 หมูที่ 2 บานวังยาง 242 8 8 

 หมูที่ 3 บานพระฝาง 333 11 11 

 หมูที่ 4 บานพระฝาง 320 10 10 

 หมูที่ 5 บานผาจุก 237 8 8 

 หมูที่ 6 บานหมอนไม 159 5 5 

 หมูที่ 7 บานคลองนาพง 198 6 6 

 หมูที่ 8 บานผาจักร 208 7 7 

 หมูที่ 9 บานหนองบัว 117 4 4 

 หมูที่ 13 บานหาดฝาง 104 3 3 

รวม 2,974 97* 100 
หมายเหต ุ: * กําหนดขนาดตวัอยางจากตารางของ Taro Yamane ที่ความเชื่อมั่นรอยละ 95 ความคลาดเคลื่อน 10%  

 

   - การวิเคราะหและรายงานผลขอมูล แบบสอบถามที่ไดจากการสํารวจจะถูกนํามา

ตรวจสอบความถูกตองเพื่อความสมบูรณ และวิเคราะหประมวลผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูป เพื่อการ

วิเคราะหและประมวลผลขอมูลเชิงสถิติ SPSS for Windows (Statistical Package of Social Sciences) 

โดยในการวิเคราะหขอมูล เนนใชเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เปนหลัก และมีการ

ผสมผสานเทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพิม่เติม สรุปไดดังนี ้

    การวิเคราะหเชิงปริมาณ เนนการวิเคราะหขอมูลที่จะนํามาใชเปนดัชนีดานเศรษฐกิจ

สังคม ซึ่งจะเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนคาทางสถิติอื่นๆ  

จะถูกนํามาพิจารณาใชประกอบเพ่ือความเหมาะสมของการศึกษา 

    การวิเคราะหเชิงคุณภาพ เปนการวิเคราะหขอมูลในลักษณะเนื้อหา ไดแก การวิเคราะห

เชิงเปรียบเทียบสาระสําคัญของขอมูล และขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นที่ไดจากกลุมตัวอยาง 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 3) ผลการศึกษา 

  (1) การรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบัน การศึกษาสภาพปจจุบันดานเศรษฐกิจสังคม ไดรวบรวม

ขอมูลจากแผนพัฒนา 3 ป (ป พ.ศ. 2559-2561) ของแตละตําบล รวมถึงขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน กชช. 2ค 

ของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2558 และเอกสารสถิติที่เกี่ยวของโดยไดกําหนดพื้นที่ศึกษา

เพื่อตรวจสอบขอมูลในปจจุบันและประเมินผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นในขณะกอสรางและดําเนินโครงการ 

ครอบคลุมชุมชนบริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ และชุมชนอยูบริเวณพื้นที่รับประโยชนจากลําน้ํานาน (ที่ตั้งโครงการฯ-

เขื่อนผาจุก) ซึ่งประกอบดวย 2 ตําบล ไดแก 1) ตําบลบานดาน และ 2) ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ รายละเอียดสภาพเศรษฐกิจสังคมสรุปไดดังนี้ 

   - ตําบลบานดาน ตั้งอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ จัดตั้งเปนองคการบริหาร

สวนตําบล เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2539 มีพ้ืนที่ทั้งหมด 37.54 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน 12 หมูบาน 

ไดแก หมูที่ 1 บานคลองสรวง หมูที่ 2 บานคลองดินหมอ หมูที่ 3 บานดาน หมูที่ 4 บานหาดสารสม  

หมูที่ 5 บานไร หมูที่ 6 บานคุงยาง หมูที่ 7 บานคุงยาง หมูที่ 8 บานคุงยาง หมูที่ 9 บานเนินตาตุม หมูที่ 10 

บานน้ําวังหลวง หมูที่ 11 บานเดนดานเหนือ หมูที่ 12 บานเดนดาน จากการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาตําบล

สามป (พ.ศ. 2559-2561) องคการบริหารสวนตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

สรุปสภาพเศรษฐกิจสังคมไดดังนี้ 

 ดานประชากร จากขอมูลขององคการบริหารสวนตําบลบานดาน พบวา มีประชากร

รวม 4,961 คน แยกเปนชาย 2,369 คน และหญิง 2,592 คน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,613 ครัวเรือน  

มีความหนาแนนประชากรเฉลี่ยเพียง 132 คนตอตารางกิโลเมตร และมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 3.08 คน 

ตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.5.1-2) 

 ดานเศรษฐกิจ ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร 

และทําสวน เมื่อพิจารณารายได จากขอมูล กชช. 2ค ป พ.ศ. 2558 พบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยจากการ

เกษตรกรรม 115,402 บาทตอป  

 ดานสังคม ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 5 แหง สํานักสงฆ 

1 แหง งานประเพณีที่สําคัญ เชน ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง ประเพณีตักบาตร สลากภัตร  

และตักบาตรเทโว ทําบุญวันเขาพรรษา และประเพณีสรงน้ําศาลปู เจา นอกจากนี้ ในดานการศึกษา  

ตําบลบานดานมีโรงเรียนระดับประถมศึกษารวม 3 แหง โรงเรียนอนุบาล 3 แหง ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน 

1 แหง ศูนยเรียนรูประจําตําบล 1 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุข 

พบวา ในชุมชนมีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 1 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานดาน  

และคลินิค 1 แหง  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-2 จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลบานดาน จําแนกรายหมูบาน 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ประชากร (คน) 
จํานวน 

ครัวเรือน 

สมาชิก 

ครัวเรือนเฉลี่ย 

(คน/ครัวเรือน) 
ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 บานคลองสรวง 333 343 676 224 3.02 

หมูท่ี 2 บานคลองดินหมอ 263 293 556 186 2.99 

หมูท่ี 3 บานดาน 198 206 404 170 2.38 

หมูท่ี 4 บานหาดสารสม 371 403 774 243 3.19 

หมูท่ี 5 บานไร 166 196 362 106 3.42 

หมูท่ี 6 บานคุงยาง 66 54 110 24 4.58 

หมูท่ี 7 บานคุงยาง 165 177 342 94 3.64 

หมูท่ี 8 บานคุงยาง 181 209 390 120 3.25 

หมูท่ี 9 บานเนินตาตุม 175 207 382 120 3.18 

หมูท่ี 10 บานน้ําวังหลวง 149 155 304 81 3.75 

หมูท่ี 11 บานเดนดานเหนือ 140 164 304 117 2.60 

หมูท่ี 12 บานเดนดาน 172 185 357 128 2.79 

รวมทั้งหมด 2,369 2,592 4,961 1,613 3.08 

ความหนาแนนเฉลี่ย 132 คนตอตารางกิโลเมตร  

ที่มา : แผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2559-2561) องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 
 

     ดานการรวมกลุมของชุมชนเปนการสะทอนถึงลักษณะชุมชน และความสัมพันธของ

ชุมชนในอีกมิติหรือกลาวอีกนัยหนึ่งเปนการสะทอนไดถึงความเขมแข็งของชุมชน ซึ่งเปนขอมูลพื้นฐานสําคัญ  

ที่จะนํามาใชประกอบการวางแผน/เตรียมการในการเขาถึงชุมชน การวางแผนการมีสวนรวมของชุมชน 

และการสรางความเชื่อมั่นใหกับชุมชน โดยนําขอมูลชุมชนระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ของกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย ป พ.ศ. 2558 มาใชในการวิเคราะห โดยพิจารณาความเกี่ยวของใน 5 มิติ คือ 1) มิติ 

การมีสวนรวมของชุมชน 2) มิติการรวมกลุมของประชาชน 3) มิติการเขาถึงแหลงเงินทุน 4) มิติการเรียนรู 

โดยชุมชน และ 5) การคุมครองทางสังคม ผลการศึกษาสรุปไดวา ตําบลบานดานมีระดับความเขมแข็งของ

ชุมชนมากพอสมควร กลาวคือมีคาคะแนนเฉลี่ยที่ดีกวาคาเฉลี่ยของพื้นที่โครงการ (ตารางที่ 3.5.1-3) โดยมี

คาเฉลี่ยในมิติดานความเขมแข็งของชุมชนระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.57) เมื่อพิจาณาจําแนกในแตละมิติยอย

สามารถเรียงลําดับจากมิติที่มีระดับความเขมแข็งมากสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1 มี 2 มิติ คือ การมีสวนรวม

ของชุมชน และการคุมครองทางสังคม อันดับที่ 2 การเขาถึงแหลงเงินทุน และอันดับที่ 3 การรวมกลุมของ

ประชาชนมีความเขมแข็งในระดับปานกลาง 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-3 สภาพปญหาของพื้นที่ดานความเขมแข็งของชุมชนในแตละมิติ 

มิติดานความเขมแข็ง 

ของชุมชน 

พื้นที่โครงการ 

ตําบลบานดาน ตําบลผาจุก คาเฉลี่ย 2 ตําบล 

คะแนน ระดับ (ลําดับ) คะแนน ระดับ (ลําดับ) คะแนน ระดับ (ลําดับ) 

1.การมีสวนรวมของชุมชน 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 

2.การคุมครองทางสังคม 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 3.00 มาก (1) 

3.การเรียนรูโดยชุมชน 1.67 ปานกลาง (4) 1.14 นอย (4) 1.41 นอย (4) 

4.การเขาถึงแหลงเงินทุน 2.83 มาก (2) 2.79 มาก (2) 2.81 มาก (2) 

5.การรวมกลุมของประชาชน 2.33 ปานกลาง (3) 2.00 ปานกลาง (3) 2.17 ปานกลาง (3) 

คาเฉลี่ย 2.57 มาก 2.39 มาก 2.48 มาก 
หมายเหตุ :  คาเฉลี่ย 1.00-1.66 = ระดับความเขมแข็งของชุมชนนอย 

  คาเฉลี่ย 1.67-2.33 = ระดับความเขมแข็งของชุมชนปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 2.34-3.00 = ระดับความเขมแข็งของชุมชนมาก 

ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน, 2558  

 

     สําหรับการรวมกลุมของชุมชน พบวา ประชาชนในตําบลบานดาน อําเภอเมือง

อุตรดิตถ ไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆ จําแนกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต  

กลุมอาชีพทั่วไป กลุมผูผลิต OTOP และกลุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนใหความสนใจ

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมากที่สุด (รอยละ 25.80) รองลงมาคือกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (รอยละ 

16.91) กลุมอาชีพทั่วไป (รอยละ 2.72) และกลุมผูผลิต OTOP (รอยละ 0.60) รายละเอียดดังตารางที่ 3.5.1-4 

 

ตารางที่ 3.5.1-4 การเปนสมาชิกกลุมและการใชแหลงสินเชื่อของชุมชน 

พื้นทีโ่ครงการ 
กลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิต กลุมอาชีพทั่วไป 

จํานวนกลุม สมาชกิ (คน) รอยละ จํานวนกลุม สมาชกิ (คน) รอยละ 

ตําบลบานดาน 11 839 16.91 6 135 2.72 

ตําบลผาจุก 9 695 8.40 5 168 2.03 
 

พื้นทีโ่ครงการ 
กลุมผูผลิต OTOP กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

จํานวนกลุม สมาชกิ (คน) รอยละ จํานวนกลุม สมาชกิ (คน) รอยละ 

ตําบลบานดาน 1 30 0.60 1 1,280 25.80 

ตําบลผาจุก 3 80 0.97 1 1,445 17.47 
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน, 2558 
 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-147 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 สภาพปญหาของชุมชน จากขอมูล กชช. 2ค ป พ.ศ. 25581 พบตัวชี้วัดที่มีปญหา 

7 รายการ พิจารณาจากจํานวนหมูบานที่มีปญหาเรียงลําดับจากจํานวนมากไปนอย ไดแก การเรียนรู 

โดยชุมชน (10 หมูบาน) การไดรับการศึกษา (7 หมูบาน) การมีที่ดินทํากิน (5 หมูบาน) การทํางาน 

ในสถานประกอบการ (4 หมูบาน) การกีฬา (2 หมูบาน) การเขาถึงแหลงเงินทุน (1 หมูบาน) ความปลอดภัย

จากภัยพิบัติ (1 หมูบาน)  

   - ตําบลผาจุก ตั้งอยูในอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ไดรับการยกฐานะเปน

เทศบาลตําบลผาจุก เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550 มีพื้นที่ทั้งหมด 71 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองเปน 

2 เขต 14 หมูบาน ไดแก เขตที่ 1 มีจํานวน 8 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 1 บานวังยาง หมูที่ 2 บานวังยาง 

หมูที่ 5 บานผาจุก หมูที่ 6  บานหมอนไม หมูที่ 10 บานมอนหินขาว หมูที่ 12 บานแดงหลง หมูที่ 13  

บานหาดฝาง และหมูที่ 14 บานวังยาง และเขตที่ 2 มีจํานวน 6 หมูบาน ประกอบดวย หมูที่ 3 บานพระฝาง 

หมูที่  4 บานพระฝาง หมูที่  7 บานคลองนาพง หมูที่  8 บานผาจักร หมูที่  9 บานหนองบัว หมูที่  11  

บานเดนกระตาย จากการรวบรวมขอมูลแผนพัฒนาตําบลผาจุก 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) เทศบาลตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ สรุปสภาพเศรษฐกิจสังคมไดดังนี้ 

 ประชากร จากขอมูลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลผาจุก (ป พ.ศ. 2559-2561)  

ซึ่งจัดทําในป พ.ศ. 2559 ตําบลผาจุก มีประชากรรวม 8,269 คน แยกเปนชาย 4,071 คน และหญิง 4,198 คน 

มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 2,857 ครัวเรือน มีความหนาแนนประชากรเฉลี่ย 116 คนตอตารางกิโลเมตร  

และมีสมาชิกครัวเรือนเฉลี่ย 2.89 คนตอครัวเรือน (ตารางที่ 3.5.1-5)  

 ดานเศรษฐกิจ ครัวเรือนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ไดแก ทํานา ทําไร 

และทําสวน เมื่อพิจารณารายได จากขอมูล กชช. 2ค ป พ.ศ. 2558 พบวา ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยจากการ

เกษตรกรรม 116,025 บาทตอป 

 ดานสังคม ประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ มีวัดจํานวน 7 แหง สํานักสงฆ 

2 แหง งานประเพณีที่สําคัญ ไดแก งานประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง และสมโภชองคพระฝาง

ทรงเครื่อง นอกจากนี้ ในดานการศึกษา ตําบลผาจุกมีโรงเรียนระดับประถมศึกษารวม 4 แหง ระดับมัธยมศึกษา 

1 แหง และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3 แหง สําหรับการใหบริการดานสาธารณสุข พบวา ในชุมชนมีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานพระฝาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลผาจุก 

 

  

                                            
1 ขอมูล กชช. 2ค จัดเก็บขอมูลทุก 2 ป โดยขอมูลในป พ.ศ. 2558 มีการดําเนินงาน 2 ขั้นตอน ไดแก ขั ้นเตรียมการ (ต.ค.-ธ.ค. 2557)  

ขั้นจัดเก็บขอมูลและเผยแพรขอมูล (ม.ค.-พ.ค. 2558) ดําเนินการโดยคณะทํางานบริหารการจัดเก็บขอมูลฯ ระดับตําบล โดยกรอกขอมูลในสวน 

ที่มีอยูแลวและสัมภาษณซํ้าจากคณะกรรมการหมูบานและผูนําชุมชน 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-148 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-5 จํานวนประชากรและครัวเรือนของตําบลผาจุก จําแนกรายหมูบาน  

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 

ประชากร (คน) 
จํานวน 

ครัวเรือน 

สมาชิก 

ครัวเรือนเฉลี่ย 

(คน/ครัวเรือน) 
ชาย หญิง รวม 

หมูท่ี 1 บานวังยาง 464 489 953 348 2.74 

หมูท่ี 2 บานวังยาง 324 344 668 242 2.76 

หมูท่ี 3 บานพระฝาง 519 547 1066 333 3.20 

หมูท่ี 4 บานพระฝาง 484 508 992 320 3.10 

หมูท่ี 5 บานผาจุก 341 342 683 237 2.88 

หมูท่ี 6 บานหมอนไม 265 263 528 159 3.32 

หมูท่ี 7 บานคลองนาพง 284 292 576 198 2.91 

หมูท่ี 8 บานผาจักร 312 306 618 205 3.01 

หมูท่ี 9 บานหนองบัว 171 182 353 117 3.02 

หมูท่ี 10 บานมอนหินขาว 264 283 547 176 3.11 

หมูท่ี 11 เดนกระตาย 158 152 310 146 2.12 

หมูท่ี 12 บานแดงหลง 110 87 197 82 2.40 

หมูท่ี 13 บานหาดฝาง 165 177 342 104 3.29 

หมูท่ี 14 บานวังยาง 210 226 436 190 2.29 

รวมทั้งหมด 4,071 4,198 8,269 2,857 2.89 

ความหนาแนนเฉลี่ย 116 คนตอตารางกิโลเมตร 

ที่มา : แผนพัฒนาตําบลผาจุก 3 ป พ.ศ. 2559-2561 

 

ดานการรวมกลุมของชุมชนในพื้นที่ตําบลผาจุก สรุปไดวา ตําบลผาจุกมีระดับ 

ความเขมแข็งของชุมชนมากพอสมควร แตยังคงมีคาคะแนนเฉลี่ยนอยกวาคาเฉลี่ยของพื้นที่โครงการเล็กนอย 

(ตารางที่ 3.5.1-3) มีคาเฉลี่ยในมิติดานความเขมแข็งของชุมชนระดับมาก (คาเฉลี่ย 2.39) เมื่อพิจารณา

จําแนกในแตละมิติยอยสามารถเรียงลําดับจากมิติที่มีระดับความเขมแข็งมากสุดไปนอยสุด ไดแก อันดับที่ 1  

มี 2 มิติ คือ การมีสวนรวมของชุมชน การคุมครองทางสังคม อันดับที่ 2 การเขาถึงแหลงเงินทุน อันดับที่ 3 

การรวมกลุมของประชาชนมีความเขมแข็งในระดับปานกลาง และอันดับที่ 4 การเรียนรูโดยชุมชน 

มีความเขมแข็งในระดับนอย เนื่องจากในรอบหนึ่งป มีชาวบานเขามารวมการเรียนรูจากปราชญชาวบานและ 

ศูนยการเรียนรูของชุมชนคอนขางนอย  

สําหรับการรวมกลุมของชุมชน พบวา ประชาชนในตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

ไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆ จําแนกเปน 4 กลุมหลัก ไดแก กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต กลุมอาชีพทั่วไป 

กลุมผูผลิต OTOP และกลุมกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึ่งประชาชนในชุมชนใหความสนใจกองทุน

หมูบานและชุมชนเมืองมากที่สุด (รอยละ 17.47) รองลงมาคือ กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต (รอยละ 8.40) 

กลุมอาชีพทั่วไป (รอยละ 2.03) และกลุมผูผลิต OTOP (รอยละ 0.97) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.5.1-4 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-149 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 สภาพปญหาของชุมชน จากขอมูล กชช. 2ค ป พ.ศ. 2558 พบตัวชี้วัดที่มีปญหา 

12 รายการ พิจารณาจากจํานวนหมูบานที่มีปญหา เรียงลําดับจากจํานวนมากไปนอย ไดแก การเรียนรู 

โดยชุมชน (13 หมูบาน) คุณภาพน้ํา (10 หมูบาน) การไดรับการศึกษา (8 หมูบาน) การมีที่ดินทํากิน  

(4 หมูบาน) การทํางานในสถานประกอบการ (3 หมูบาน) การกีฬา (3 หมูบาน) การไดรับประโยชนจากการ 

มีสถานที่ทองเที่ยว (2 หมูบาน) การเขาถึงแหลงเงินทุน (1 หมูบาน) การรวมกลุมของชุมชน (1 หมูบาน)  

ความปลอดภัยจากภัยพิบัต ิ(1 หมูบาน) การมีงานทํา (1 หมูบาน) และผลผลิตจากการทําไร (1 หมูบาน) 

  (2) การทบทวนรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ฉบับที่ 2 ปงบประมาณ 2557 

และ 2558  

   รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ จัดทําโดยกรมชลประทาน ซึ่งดําเนินงาน

ติดตามการปฏิบัติงานมาแลว 3 ป งบประมาณตั้งแต ป พ.ศ. 2556-2558 แตไดเริ่มติดตามผลสภาพเศรษฐกิจ

สังคม ในปงบประมาณ 2557 และ 2558  

   จากการทบทวนขอมูล พบวา เกษตรกรมีการเพาะปลูกพืชเพิ่มขึ้นจากรอยละ 93.50 ในป 2557 

เปนรอยละ 95.49 ในป 2558 แตกลับมีพื้นที่การเกษตรตอครัวเรือน ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่นาป/นาปรัง  

ลดลงจาก 34.57 ไรตอครัวเรือน ในป 2557 เปน 24.25 ไรตอครัวเรือน ในป 2558 โดยมีปญหาที่พบ 

อยางตอเนื่อง คือ ปญหาดานการเกษตรเกี่ยวกับสภาพของดิน ซึ่งเปนดินปนทราย ปญหาคุณภาพน้ํามีความ

เปรี้ยว/กรด และปญหาการผลิต เนื่องจากพื้นที่การเกษตรสามารถทําไดเพียง 1 ครั้งตอป เทานั้น สําหรับผลกระทบ

ทางบวกและทางลบที่เกิดข้ึนจากโครงการนั้น สรุปไดดังนี ้

    - ปงบประมาณ 2557 เกษตรกรมีทัศนคติดานผลกระทบทางบวกจากโครงการคิดเปน 

รอยละ 75 ประกอบดวย รายไดทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ 67.25) บรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในชวงฤดูแลง/ฝนทิ้งชวง (รอยละ 61.75) สามารถปลูกพืชฤดูแลงได (รอยละ 61.25) มีพื้นที่ทําการเกษตร

เพิ่มขึ้น (รอยละ 39.75) บรรเทาปญหาน้ําทวม (รอยละ 36.25) และลดการใชปุยเคมี/สารเคมี (รอยละ 18) 

สวนเกษตรกรมีทัศนคติดานผลกระทบทางลบจากโครงการ คิดเปนรอยละ 77 เกี่ยวกับการสูญเสียพื้นที่ 

ทําเกษตรถูกเวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางคลอง อัตราคาเชาที่ดินที่มีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น และทําใหเกิดน้ําทวม 

   - ปงบประมาณ 2558 เกษตรกรมีทัศนคติดานผลกระทบทางบวกจากโครงการคิดเปน 

รอยละ 76.18 ประกอบดวย สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฝนทิ้งชวง (รอยละ 74.19) สามารถ

ปลูกพืชฤดูแลงได (รอยละ 74.18) รายไดทางการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ 71.18) ความเหมาะสมกับพื้นที่ 

(รอยละ 70.43) พื้นที่ทําการเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ 54.88) บรรเทาปญหาน้ําทวม (รอยละ 37.35) และลด

การใชปุยเคมี/สารเคมี (รอยละ 34.33) สวนเกษตรกรมีทัศนคติดานผลกระทบทางลบจากโครงการ คิดเปน

รอยละ 60.90 รายละเอียดในตารางที่ 3.5.1-6 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-150 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-6 การสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ 
ปจจัย ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

หัวหนาครัวเรือน -  เพศชาย รอยละ 74.75  

-  เกษตรกร มีอายุเฉลี่ย 56.23 ป  

-  อายสุวนใหญอยูชวง 46-55 ป รอยละ 34.75  

-  รายไดเงินสดการเกษตร ปเพาะปลูก 2556/57 

จําแนกเปน 

1. ดานพืชมีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด  

 419,639 บาท/ครัวเรือน  

2.  ดานปศุสตัวมีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด  

9,942 บาท/ครัวเรือน  

3.  ดานสัตวน้ํามีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด  

 241 บาท/ครัวเรือน 

-  เพศชาย รอยละ 79.20  

-  อายุสวนใหญอยูชวง 56-65 ป รอยละ 20.80  

-  รายไดเงินสดการเกษตร รวมทั้งหมดเทากับ 

255,568 บาท/ครัวเรือน  

1. ดานพืชมีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด 

245,160 บาท/ครัวเรือน สวนใหญเปน

รายไดจากการปลูกขาวเจานาป  

2.  ดานปศุสตัวมีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด  

9,711 บาท/ครัวเรือน สวนใหญเปน 

รายไดจากการเลีย้งสุกร  

3.  ดานสัตวน้ํามีรายไดเงินสดรวมทั้งหมด  

697 บาท/ครัวเรือน สวนใหญเปน 

รายไดจากการเลีย้งปลาน้ําจดื 

ระดับการศึกษา -  สวนใหญเรียนจบชั้นประถมการศกึษาตอนตน 

(ป.4) รอยละ 50 

-  สวนใหญเรียนจบชั้นประถมการศกึษาตอนตน  

 (ป.4) รอยละ 55.88 

อาชีพหลัก -  การเพาะปลูกพืชคิดเปนรอยละ 93.50 -  การเพาะปลูกพืชคิดเปนรอยละ 95.49 

พื้นท่ีการเกษตร -  สวนใหญเปนพื้นท่ีนาป/นาปรังจํานวน  

34.57 ไร/ครัวเรือน 

-  สวนใหญเปนพื้นท่ีนาป/นาปรังจํานวน  

24.25 ไร/ครัวเรือน 

ดานปศุสตัว -  เกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวคือ ดานปศุสัตว 

ไดแก ไกพื้นเมือง/ไกบาน จาํนวน 4.86 ตัว 

สุกรจํานวน 0.17 ตัว และโคเนื้อจาํนวน  

0.70 ตัว ดานสัตวน้ํา ปลาน้ําจืดเฉลี่ย  

10.08 กิโลกรัม/ครัวเรือน 

- 

กลุมสมาชิก -  เปนสมาชิกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) รอยละ 12.00 

- แหลงกูยืมเงินสวนใหญเปนแหลงกูยืมในระบบ

รอยละ 92.50 ซึ่งเปนหนี้กับธนาคาร 

เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) 

รอยละ 80.25 

- 

 
 
 
 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-151 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-6 การสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (ตอ) 
ปจจัย ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

รายจาย - -  รายจายเงินสดการเกษตร รวมทั้งหมดเทากับ 

181,421 บาท/ครัวเรือน  

-  ดานพืช 173,109 บาท/ครัวเรือน  

-  ดานปศุสตัว 7,784บาท/ครัวเรือน 

-  ดานสัตวน้ํา 528 บาท/ครัวเรือน 

ปญหาดานตางๆ ปญหาทางดานการเกษตร คือ  

- ปญหาเรื่องที่ดิน ดิน สภาพพ้ืนที่ทําการเกษตร 

เนื่องจากสภาพพ้ืนที่การเกษตรเปนดินปนทราย  

และสภาพพื้นท่ีเปนที่ลุมน้ํา 

-  ปญหาเรื่องน้ํา คือ คุณภาพของน้ํามีปญหา

เกี่ยวกับความเปรี้ยว/กรด  

-  ปญหาเรื่องการผลิตและการตลาด คือ  

 พื้นท่ีทําการเกษตรสามารถทําไดเพียง  

 1 ครั้งตอป 

ปญหาทางดานการเกษตร คือ 

-  ปญหาเรื่องดิน เนื่องจากสภาพพื้นท่ีการเกษตร 

เปนดินปนทรายคิดเปนรอยละ 3.26  

-  ปญหาเรื่องน้ํา คุณภาพน้ําของนามีปญหา

เกี่ยวกับความเปรี้ยว/กรด 

-  ปญหาเรื่องการผลิตและการตลาด  

เนื่องจากพื้นท่ีทําการเกษตรสามารถทําไดเพียง 

1 ครั้งตอป โรคพืชและแมลงระบาด 
 

ระดับความ

ตองการน้ําของ

เกษตรกร 

ความตองการน้ําของเกษตรกร  

- ระดับมาก รอยละ 32.75 

- ระดับคอนขางมาก รอยละ 18.25 

- ระดับคอนขางนอย รอยละ 15.25 

- ระดับนอย รอยละ 33.75  

ความตองการน้ําของเกษตรกร  

- ระดับมาก รอยละ 58.64 

- ระดับคอนขางมาก รอยละ 15.79 

- ระดับคอนขางนอย รอยละ 7.27 

- ระดับนอย รอยละ 18.30 

ผลกระทบทางบวก

จากโครงการ 

-  โครงการมผีลกระทบทางบวก รอยละ 75  

 ประกอบดวย 

1. รายไดทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 67.25 

2. บรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในชวง 

ฤดูแลง/ฝนทิ้งชวง รอยละ 61.75  

สามารถปลูกพืชฤดูแลงได รอยละ 61.25 

3. มีพื้นท่ีทําการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 39.75 

4. บรรเทาปญหาน้ําทวม รอยละ 36.25 

5. ลดการใชปุยเคมี/สารเคมี รอยละ 18 

-  โครงการมผีลกระทบทางบวก รอยละ 76.18

ประกอบดวย 

1. สามารถแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา

ในชวงฝนทิ้งชวง รอยละ 74.19 

2. สามารถปลูกพืชฤดูแลงได รอยละ 74.18 

3. รายไดทางการเกษตรเพิ่มขึ้น รอยละ 

71.18 

4. ความเหมาะสมกับพ้ืนที่ รอยละ 70.43 

5. พื้นท่ีทําการเกษตรเพิม่ขึ้น รอยละ 54.88 

6. บรรเทาปญหาน้ําทวม รอยละ 37.35 

7. ลดการใชปุยเคมี/สารเคมี รอยละ 34.33 

 
 
  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-152 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.1-6 การสํารวจดานเศรษฐกิจและสังคมของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (ตอ) 
ปจจัย ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ผลกระทบทางลบ

จากโครงการ 

-  ไมมผีลกระทบทางลบจากโครงการ   

รอยละ 23 

-  มีผลกระทบทางลบจากโครงการ 

 รอยละ 77 เกี่ยวกับการสญูเสยีพื้นท่ี 

ทําเกษตรถูกเวนคืนท่ีดินเพื่อกอสรางคลอง 

อัตราคาเชาท่ีดินทีม่ีแนวโนมเพิม่สงูข้ึน  

และทําใหเกิดน้าํทวม 

-  ไมมผีลกระทบทางลบจากโครงการ 

รอยละ 39.10  

-  มีผลกระทบทางลบจากโครงการ  

รอยละ 60.90 (ไมระบุรายละเอียดประกอบ) 

 

 2) การสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ในการศึกษาไดดําเนินการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและ

ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ระหวางวันที่ 30 สิงหาคม - 20 กันยายน  

พ.ศ. 2559 โดยไดจัดเตรียมขอมูลเกี่ยวของภาพจําลองของโครงการเปนแผนภาพสี ขนาด A4 เพื่อใชประกอบ 

การสอบถามหรือสัมภาษณ  (รูปที่ 3.5.1-2) ซึ่งชวยใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจและเห็นภาพจําลองของ

รูปแบบโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกที่จะกอสรางได (แสดงภาพกิจกรรมการสํารวจภาคสนามและ 

สภาพเศรษฐกิจสังคมดังรูปที่ 3.5.1-3)  

  จากการสอบถามผูนําชุมชนของทั้ง 2 ตําบล ไดแก ตําบลบานดาน 5 หมูบาน และตําบลผาจุก 

10 หมูบาน เกี่ยวกับสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในภาพรวม พบวา ชุมชนสวนใหญเปนชุมชน

ดั้งเดิม คนในชุมชนมีทั้งคนเกาแกและคนที่อพยพมาใหม สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีประเพณี/วัฒนธรรม 

ที่คลายกัน เชน วันลอยกระทง งานบวชนาคสามัคคี แหบายศรี และสงกรานต เปนตน การรวมกลุมในชุมชน

สวนใหญเกี่ยวของกับการเพาะปลูกพืช การเลี้ยงสัตว กลุมผูใชน้ํา เปนตน โดยทุกครัวเรือนมีไฟฟา/ประปา

หมูบานใช แหลงน้ําสําคัญท่ีใชดื่มคือ น้ําประปา สวนน้ําใช คือ น้ําประปาและน้ําฝน สําหรับน้ําเพื่อการเกษตร

จะใชจากน้ําฝนเปนสวนใหญ (ตารางที่ 3.5.1-7 และตารางที่ 3.5.1-8 ) 

  ในการสํารวจดานเศรษฐกิจสังคม ไดสัมภาษณครัวเรือนในพื้นที่ตําบลบานดาน 5 หมูบาน  

และตําบลผาจุก 10 หมูบาน ซึ่งเปนพื้นที่ตั้งโครงการและชุมชนริมแมน้ํานาน พื้นที่เหนือน้ํา-ทายน้ํา จํานวน 

100 ตัวอยาง กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชายรอยละ 64 อายุเฉลี่ย 53.5 ป อายุต่ําสุด 23 ป สูงสุด 80 ป  

มีชวงอายุระหวาง 46-60 ป มากที่สุดรอยละ 52 และเปนหัวหนาครัวเรือนรอยละ 68 สวนใหญจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพรอยละ 28 กลุมตัวอยางสวนใหญมีถิ่นฐานอยูใน 

พื้นที่มาแตดั้งเดิมรอยละ 85 ระยะเวลาที่อยูอาศัยเฉลี่ย 47.2 ป (ชวงเวลา 15-78 ป) สําหรับกลุมตัวอยาง 

ที่ยายถิน่ฐานมาจากพ้ืนที่อ่ืนนั้น มาดวยเหตุผลของการไดอยูใกลที่ดินทํากิน/แหลงหากิน เปนสําคัญ และกลุม

ตัวอยางรอยละ 81 ไมคิดที่จะยายถิ่นฐานไปไหน เพราะปจจุบันครอบครัวมีความมั่นคงทางอาชีพแลว  

และพ้ืนที่อยูอาศัยยังมีความอุดมสมบูรณมาก (ตารางแสดงผลการวิเคราะหในภาคผนวก ข) 
 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-153 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 
 

รูปที่ 3.5.1-2 แผนภาพแสดงขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

ที่ใชประกอบการสอบถามความคิดเห็น 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-154 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 

 

 
การสอบถาม สัมภาษณผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือน 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 
 

รูปที่ 3.5.1-3 บรรยากาศการสอบถามขอมูล สภาพชุมชนและเศรษฐกิจสังคมในพื้นทีโ่ครงการ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-155 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  
ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ํา ตําบลผาจกุ 

  
ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ํา ตําบลบานดาน 

  
วัดพระฝาง ตําบลผาจุก วัดคุงยาง ตําบลบานดาน 

  
เสนทางคมนาคมในชุมชน 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที่ 3.5.1-3 บรรยากาศการสอบถามขอมูล สภาพชุมชนและเศรษฐกิจสังคมในพื้นทีโ่ครงการ (ตอ) 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-156 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  
เสียงตามสายและสาธารณูปโภคในชุมชน 

  

  

  
พื้นท่ีการเกษตร-บานเรือน-เศรษฐกิจสังคมทั่วไปในชุมชน 

ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

รูปที่ 3.5.1-3 บรรยากาศการสอบถามขอมูล สภาพชุมชนและเศรษฐกิจสังคมในพื้นทีโ่ครงการ (ตอ) 

 



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-157 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

ตารางที่ 3.5.1-7 ขอมูลสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในพื้นที่ตําบลบานดาน อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
ประเด็นศึกษา หมูที่ 3 บานดาน หมูที่ 4 บานหาดสารสม หมูที่ 7 บานคุงยาง หมูที่ 8 บานน้ําวังหลวง หมูที่ 10 บานคุงยาง 

1) ประวัติหมูบาน ชุมชนดั้งเดิมหลายรอยป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 300 ป ชุมชนดั้งเดิมคอนขางใหม 

ประมาณ 39 ป 

ชุมชนดั้งเดิมคอนขางใหม 

ประมาณ 54 ป 

ชุมชนดั้งเดิมคอนขางใหม 

ประมาณ 37 ป 

2) การตั้งถิ่นฐาน ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (90%) 

อพยพ (10%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (70%) 

อพยพ (30%) 

3) ประเพณี/วัฒนธรรม รดน้ําดําหัว/สรงน้ําพระ/ 

ลอยกระทง และทําบุญตกับาตร

ทุกๆ วันพระ 

สงกรานต/ลอยกระทง รดน้ําดําหัว/สรงน้ําพระ/ 

ลอยกระทง และทําบุญตกับาตร

ทุกๆ วันพระ 

รดน้ําดําหัว/สรงน้ําพระ/ 

ลอยกระทง และทําบุญตกับาตร

ทุกๆ วันพระ 

รดน้ําดําหัว/สรงน้ําพระ/ 

ลอยกระทง และทําบุญตกับาตร

ทุกๆ วันพระ 

4) ศาสนา พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ 

5) การรวมกลุมในชุมชน การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว/

กลุมผูใชน้ํา 

การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว/

กลุมผูใชน้ํา 

การเพาะปลกูพืช/กลุมผูใชน้ํา การเพาะปลกูพืช/กลุมผูใชน้ํา - 

6) สาธารณูปโภค 

 6.1) ไฟฟา 

 

มี (80%) 

 

มี (90%) 

 

มี (100%) 

 

มี (100%) 

 

มี 

 6.2) ประปา ประปาหมูบาน (10%) ประปาหมูบาน (90%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน 

7) แหลงนํ้า 

 7.1) น้ําดื่ม 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 7.2) น้ําใช น้ําฝน/น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา 

 7.3) น้ําการเกษตร น้ําฝน ชลประทาน แมน้ํานาน แมน้ํานาน แมน้ํานาน 

8) ปญหาที่เกิดในชุมชน ขยะมูลฝอย/ยาเสพติด/น้าํเสีย ขาดที่ดินทํากิน/ยาเสพติด/ 

ขยะมูลฝอย/ฝุนละออง 

ขยะมูลฝอย ขาดที่ดินทํากิน/ยาเสพติด - 

ที่มา : จากการสํารวจโดยคณะผูศึกษาเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 

 

 

 

 

 



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-158 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

ตารางที่ 3.5.1-8 ขอมูลสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในพื้นที่ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
ประเด็นศึกษา หมูที่ 1 บานวังยาง หมูที่ 2 บานวังยาง หมูที่ 3 บานพระฝาง หมูที่ 4 บานพระฝาง หมูที่ 5 บานผาจุก 

1) ประวัติหมูบาน ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 100 ป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 100 ป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 700 ป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 200 ป ชุมชนดั้งเดิมหลายรอยป 

 

2) การตั้งถิ่นฐาน ดั้งเดิม (99%)  

อพยพ (1%) 

ดั้งเดิม (100%) ดั้งเดิม (100%) ดั้งเดิม (100%) ดั้งเดิม (99%)  

อพยพ (1%) 

3) ประเพณี/วัฒนธรรม สงกรานต/บวชพระสามัคคี สงกรานต/รดน้ําดําหัว สงกรานต/ลอยกระทง/ ประเพณี

ฉลากภัตรทาน/แหบายศรี/

ประจําปสมโภชองคพระฝาง 

ประเพณีฉลากภัตรทาน/ 

งานประจําปสมโภชองคพระฝาง/

ประเพณีลอยกระทง/แหบายศรี

และหมผาองคพระธาต ุ

สงกรานต/รดน้ําดําหัว 

4) ศาสนา พุทธ (98%)  

อิสลาม (1%) 

คริสต (1%) 

พุทธ พุทธ พุทธ พุทธ 

5) การรวมกลุมในชุมชน การเพาะปลกูพืช กลุมผูใชน้ํา กลุมออมทรัพยเพือ่การผลิต การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว/

กลุมผูใชน้ํา 

การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว/

กลุมผูใชน้ํา 

6) สาธารณูปโภค 

 6.1) ไฟฟา 

 

มี (95%) 

 

มี (100%) 

 

มี (100%) 

 

มี (100%) 

 

มี (100%) 

 6.2) ประปา ประปาหมูบาน (80%) 

ประปาสวนภูมิภาค (20%) 

ประปาหมูบาน (96%) 

ประปาสวนภูมิภาค (4%) 

ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) 

7) แหลงนํ้า 

 7.1) น้ําดื่ม 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา  

 7.2) น้ําใช น้ําประปา/น้ําฝน น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา/น้ําฝน 

 7.3) น้ําการเกษตร น้ําฝน ชลประทาน น้ําฝน น้ําฝน น้ําฝน 

8) ปญหาที่เกิดในชุมชน การพนัน/ยาเสพติด/การวางงาน/

ฝุนละออง/เสียงดัง/เขมาควัน/

กลิ่นเหม็น/การคมนาคมขนสง/

อุบัติเหตุ 

น้ําเสีย/ฝุนละออง/กลิ่นเหม็น/ 

การคมนาคมขนสง/อุบัติเหตุ 

ขาดที่ดินทํากิน/ขยะมูลฝอย/ 

กลิ่นเหม็น 

ขาดที่ดินทํากิน/ขยะมูลฝอย/ 

กลิ่นเหม็น/ฝุนละออง 

เสียงดัง/กลิ่นเหม็น 



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-159 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

 

ตารางที่ 3.5.1-8 ขอมูลสภาพวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชนในพื้นที่ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ (ตอ) 
ประเด็นศึกษา หมูที่ 6 บานหมอนไม หมูที่ 7 บานคลองนาพง หมูที่ 8 บานผาจักร หมูที่ 9 บานหนองบัว หมูที่ 13 บานหาดฝาง 

1) ประวัติหมูบาน ชุมชนดั้งเดิมกวารอยป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 270 ป ชุมชนดั้งเดิมประมาณ 700 ป ชุมชนดั้งเดิมคอนขางใหม 

ประมาณ 41 ป 

ชุมชนดั้งเดิมคอนขางใหม 

ประมาณ 14 ป 

2) การตั้งถิ่นฐาน ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (100%) 

 

ดั้งเดิม (98%) 

อพยพ (2%) 

ดั้งเดิม (100%) 

 

3) ประเพณี/วัฒนธรรม วันสงกรานต/ลอยกระทง  วันสงกรานต/ลอยกระทง/ 

งานบวชนาคสามัคค ี

วันสงกรานต/ลอยกระทง/ 

งานบวชนาคสามัคค ี

วันสงกรานต/ลอยกระทง ลอยกระทง/แหบายศร/ี 

วันสงกรานต 

4) ศาสนา พุทธ (100%) 

 

พุทธ (99.50%) 

คริสต (1%) 

พุทธ (95%) 

คริสต (5%) 

พุทธ (100%) 

 

พุทธ (100%) 

 

5) การรวมกลุมในชุมชน การเพาะปลกูพืช/กลุมผูใชน้ํา การเลี้ยงสัตว/กลุมผูใชน้ํา การเลี้ยงสัตว/ผลิตภัณฑ 

กลุมแมบาน (ขาวเกรียบกุง)/

กองทุนหมูบาน 

การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว การเพาะปลกูพืช/การเลี้ยงสัตว/

กลุมผูใชน้ํา 

6) สาธารณูปโภค 

 6.1) ไฟฟา 

 

มี (80%) 

 

มี (95%) 

 

มี (95%) 

 

มี (100%) 

 

มี (100%) 

 6.2) ประปา ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) ประปาหมูบาน (100%) 

7) แหลงนํ้า 

 7.1) น้ําดื่ม 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 

น้ําประปา 

 7.2) น้ําใช น้ําประปา/น้าํฝน น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา น้ําประปา 

 7.3) น้ําการเกษตร น้ําฝน/ชลประทาน ชลประทาน ชลประทาน น้ําฝน น้ําฝน 

8) ปญหาที่เกิดในชุมชน การพนัน/ยาเสพติด/ขยะมูลฝอย/

กลิ่นเหม็น 

ยาเสพติด/ขาดที่ดินทํากิน/ 

การวางงาน/ขยะมูลฝอย/ 

ฝุนละออง/เสียงดัง/เขมาควัน 

ยาเสพติด/ขาดที่ดินทํากิน/ 

การวางงาน/ฝุนละออง/เสียงดัง/

เขมาควัน/กลิ่นเหม็น  

การวางงาน/เขมาควัน/ฝุนละออง ฝุนละออง/กลิ่นเหม็น 

ที่มา : จากการสํารวจโดยคณะผูศึกษาเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-160 FN_C3/1608 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

  2.1) สภาพความเปนอยูในปจจุบัน 

   (1) ลักษณะครัวเรือนและการถือครองที่ดิน กลุมตัวอยางเกือบครึ่งหนึ่งรอยละ 49 จะแยก

ออกมาสรางครอบครัวเอง โดยมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.9 คนตอครัวเรือน หรือประมาณ 3-4 คน  

สวนใหญอายุระหวาง 15-59 ป ลักษณะของที่อยูอาศัยเปนบานครึ่งตึกครึ่งไมมากที่สุด รอยละ 37 รองลงมา

เปนบานตึกชั้นเดียว รอยละ 32 และมีกรรมสิทธิ์ในการถือครองเปนของตนเองมากที่สุด รอยละ 84 เอกสารสิทธิ์

เปนโฉนดที่ดิน รอยละ 87 มีการถือครองเฉลี่ย 11.25 ไรตอครัวเรือน (0.2-50 ไร) แบงเปนพื้นที่อยูอาศัยเฉลี่ย 

1.35 ไรตอครัวเรือน (0.2-14 ไร) พื้นท่ีทํากินเฉลี่ย 13.36 ไรตอครัวเรือน (0.5-49.5 ไร) 

   (2) ดานเศรษฐกิจและการใชประโยชนจากทรัพยากร กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมเปนหลัก รอยละ 53 พืชที่ปลูก ไดแก ขาว ขาวโพด ออย อาชีพรองสวนใหญยังอยูในภาค

การเกษตร คือ การทํานา รอยละ 40 โดยมีจํานวนสมาชิกของครัวเรือนที่มีงานทํา 1-5 คนตอครัวเรือน  

เฉลี่ยประมาณ 2 คนตอครัวเรือน รายไดเฉลี่ย 22,917 บาทตอครัวเรือนตอเดือน (3,500-100,000 บาท) 

รายจายเฉลี่ย 19,000 บาทตอครัวเรือนตอเดือน (3,000-150,000 บาท) และยังคงมีหนี้สิน รอยละ 77  

โดยมีแหลงเงินกู ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และกองทุน

หมูบาน แมวากลุมตัวอยางจะมีหนี้สิน แตก็มีการออม รอยละ 1-5 ของรายได ซึ่งอยูในระดับนอยเมื่อเทียบกับ

รายได คิดเปนรอยละ 54 สําหรับการใชประโยชนจากทรัพยากรในทองถิ่น พบวา มีการใชประโยชน รอยละ 56 

ซึ่งเปนการหาของปาตามฤดูกาลมากที่สุด รอยละ 30 ไดแก เห็ด (ชวงฤดูฝน เดือนกรกฎาคม-กันยายน)  

ไขมดแดง (ชวงฤดูรอน เดือนมีนาคม-เมษายน) และหนอไม (ชวงฤดูฝน เดือนกรกฎาคม-กันยายน) 
   (3) ดานสังคมและการรวมกลุมในชุมชน พบวา ความสัมพันธของคนในชุมชนสวนใหญอยูกัน

แบบเครือญาติ และถือญาติพ่ีนองเปนหลัก รอยละ 82 โดยกลุมตัวอยางและสมาชิกในครัวเรือนไดเขารวมงาน

ประเพณีหรือกิจกรรมของชุมชนบอยครั้ง (มากกวา 3 ครั้งตอป) โดยเฉพาะงานทางศาสนา เชน วันเขาพรรษา 

วันออกพรรษา วันมาฆะบูชา วันวิสาขบูชา ทอดกฐิน เปนตน รอยละ 52 สวนบุคคลที่คนในครัวเรือนหรือ

ชุมชนใหความเคารพนับถือเปนกลุมของผูนําชุมชนและพระภิกษุสงฆ รอยละ 81 และรอยละ 61 ตามลําดับ 

กลุมตัวอยางและสมาชิกในครัวเรือนไดเขารวมเปนสมาชิกกลุมตางๆ รอยละ 90 โดยเฉพาะกลุมอาชีพตางๆ 

เชน กลุมผูใชน้ํา การเพาะปลูกพืช เปนตน ซึ่งผูที่เปนสมาชิกจะเขารวมในกิจกรรมของกลุมรอยละ 94 และ 

เขารวมเปนประจําทุกเดือน รอยละ 69.1 สําหรับปญหาสังคมที่กลุมตัวอยางรอยละ 50 ตองประสบมากที่สุด

คือ ขาดที่ดินทํากิน รอยละ 24 รองลงมาคือ การวางงาน รอยละ 19  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   (4) ดานการศึกษาและสาธารณูปโภค กลุมตัวอยางมีความเห็นวา จํานวนโรงเรียน ครู และ

อุปกรณการเรียนการสอนมีเพียงพอ สําหรับการรองรับบุตรหลาน (มากกวารอยละ 50) สวนการไดรับบริการ

สาธารณูปโภคนั้น พบวา ระบบไฟฟามีไฟฟาเพียงพอ รอยละ 52 แตยังมีไฟฟาตกหรือดับบอย รอยละ 44 

กลุมตัวอยางใชน้ําประปาหมูบานในการอุปโภค-บริโภคในครัวเรือน รอยละ 91 สําหรับการเพาะปลูกจะใชน้ํา

จากระบบชลประทาน รอยละ 33 และน้ําจากลําน้ํา รอยละ 22 ไดแก แมน้ํานาน หวยฝางแลง โปรงแดงยาว 

ตะคุ สวนความเพียงพอของปริมาณน้ํานั้น ดานน้ําดื่มคุณภาพพอใช รอยละ 45 มีเพียงพอตลอดทั้งป  

รอยละ 54 น้ําใชคุณภาพพอใชและดีใกลเคียงกัน รอยละ 38 และรอยละ 35 มีเพียงพอตลอดป รอยละ 51 

น้ําเพื่อการเกษตรมีคุณภาพพอใช รอยละ 30 และขาดแคลนปานกลาง รอยละ 29 

   (5) การบริการสาธารณสุข ในรอบ 1 ปที่ผานมา กลุมตัวอยางมีภาวะการเจ็บปวยใน  

3 ลําดับแรก ไดแก ไขหวัด รอยละ 52 ความดันโลหิตสูง รอยละ 49 และเบาหวาน รอยละ 29 เวลาที่เจ็บปวย

จะใชบริการของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.) รอยละ 76 รองลงมาคือ โรงพยาบาล

ประจําจังหวัด รอยละ 68 โดยไดรับบริการดานสาธารณสุขอยางท่ัวถึง รอยละ 73 

   (6) การคมนาคม โดยปกติกลุมตัวอยางเดินทางโดยใชรถยนต/รถกระบะเปนหลัก รอยละ 82  

ซึ่งถนนที่ใชสัญจรสวนใหญเปนถนนลาดยาง รอยละ 68 สภาพถนนใชงานไดดีตลอดทั้งป รอยละ 46  

อยางไรก็ตาม การคมนาคมระหวางอําเภอยังคงมีความสะดวก แมวาจะประสบปญหาชํารุด เปนหลุมเปนบอบาง 

รอยละ 47.5 

   (7) ความตองการการพัฒนา ในชวง 5 ปที่ผานมา ทองถิ่นมีการพัฒนาที่เปนสาธารณูปโภค 

เปนหลัก รอยละ 55 โดยเฉพาะดานน้ําเพื่อการเกษตร ถนน และน้ําดื่มน้ําใช มากกวารอยละ 90 การพัฒนา 

ในลําดับตอมา คือ ดานการประกอบอาชีพ/การสงเสริมการมีรายไดเพิ่มขึ้น รอยละ 45 ในอนาคตกลุมตัวอยาง

ยังคงตองการใหมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภคเชนเดิม รอยละ 83 โดยเนนเรื่องน้ําเพื่อการเกษตร รอยละ 89 

รองลงมาคือ น้ําดื่มน้ําใช รอยละ 66.3 

   (8) ปญหาน้ําทวม พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ  รอยละ 67 ไมมีปญหาน้ําทวม  

(สภาพภูมิประเทศของตําบลผาจุกและบานดานคอนขางเปนที่สูง จึงไมคอยประสบปญหาน้ําทวม) สําหรับ

ปญหาน้ําทวมที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้น 1-2 วันตอป หรือปเวน 2-3 ป น้ําทวมครั้งหลังสุดแตละพื้นที่จะแตกตางกัน 

ไดแก พ.ศ. 2538, 2549, 2554, 2557 และ 2559 ในสวนของบานเรือนจะทวมขัง 1-2 วัน ระดับน้ํา  

20 เซนติเมตร พื้นที่ทํากินจะทวมขัง 1-7 วัน ระดับน้ํา 50-150 เซนติเมตร น้ําทวมรุนแรงที่สุดป พ.ศ. 2538 

และ 2549 ในสวนของบานเรือนชวงที่น้ําทวม ระดับน้ําสูงประมาณ 30 เซนติเมตร แตพื้นที่ทํากิน ระดับน้ําสูง

ประมาณ 70-150 เซนติเมตร ระยะเวลาทวม 2-10 วัน การแกปญหาน้ําทวมบานเรือนโดยขุดระบายน้ําหรือ

ทํารางระบายน้ํา สวนพื้นที่ทํากินจะขุดลอกคลองหรือทอระบายน้ํา และขยายทอระบายน้ํา 
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   (9) ปญหาสิ่งแวดลอมปจจุบันและแนวทางแกไข กลุมตัวอยางสวนใหญจัดการความสะอาด

บริเวณบานไดพอใช รอยละ 63 มีสวมที่สะอาดดี รอยละ 47 การระบายน้ําเสียภายในบานสวนใหญไมม ี

รางระบาย รอยละ 42 รองลงมาคือ ตกแตงรองดินใหเปนรางระบายน้ํา รอยละ 31 กลุมตัวอยางมีการกําจัด

น้ําเสีย รอยละ 42 โดยระบายลงสูบอซึม รอยละ 45.2 ลักษณะของการกําจัดน้ําเสียไมคอยถูกสุขลักษณะ  

รอยละ 23.8 ในกลุมที่ไมมีการกําจัดมีสภาพน้ําเสียสะอาดพอใช รอยละ 25 ในครัวเรือนมีการกําจัดขยะโดยใช

ถังขยะรองรับ รอยละ 79 ซึ่งเปนถังขยะที่ถูกสุขลักษณะ รอยละ 51.9 และจะมีเทศบาลมาจัดเก็บและนําไป

กําจัด รอยละ 69 

    สําหรับการใชสารเคมีทางการเกษตร มีการใชสารเคมีเพื่อกําจัดวัชพืช ฆาแมลง และ

ปุยเคมี รอยละ 58 ตัวอยางของสารเคมีทางการเกษตรมีดังนี้ 

 สารกําจัดวัชพืช สวนใหญเปนยาฆาหญา 

- ตราดาราโซน ชนิดสารพาราควอต  

- ตราสิงหโซน ชนิดสารพาราควอต  

- ตรากรัมม็อกโซน ชนิดสารพาราควอต  

- ตราพาราควอต ชนิดสารพาราควอต 

- ตรานอกโซน ชนิดสารพาราควอต 

- ตราสิงหไกล 48 ชนิดสารไกลโฟเซต  

- ตราราวดอั๊พ ชนิดสารไกลโฟเซต  

- ตราทิลเลอร ชนิดสารฟโนซาพรอป  

 สารฆาแมลง สวนใหญกําจัดหนอน เพลี้ย 

- ตรานอคทริน 35 ชนิดสารไซเปอรเมทริน 

- ตราอาทาบรอน ชนิดสารคลอรฟลูอาซูรอน 

- ตราอะบาเม็กติน ชนิดสารอะบาเม็กติน 

 ปุยเคม ีสวนใหญใชกับพืชไรเพ่ือเสริมสรางการเจริญเติบโตของลําตน ใย ดอก ผล 

- ตรากระตาย ยูเรีย สูตร 46-0-0, 21-0-0, 16-20-0, 15-15-15 

- ตรามาบิน สูตร 16-8-8  

    ซึ่งสมาชิกครัวเรือนที่เคยเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีการเกษตรดังกลาว 

มีนอยมาก เพียงรอยละ 3 ผูไดรับสารเคมีจะมีอาการออนเพลีย ปวดศีรษะ อาเจียน ระยะเวลาที่ปวยประมาณ 

2-3 วันตอครั้ง วิธีรักษาโดยการไปหาหมอ หรือปลอยใหหายเอง 
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   (10)  ปญหาสิ่งแวดลอมที่มีตอชีวิตประจําวัน กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ปญหา 

ที่สงผลกระทบตอชีวิตประจําวันในระดับปานกลางถึงมาก รวมกันมากที่สุดคือ กลิ่นเหม็น รอยละ 56 รองลงมาคือ 

ฝุนละอองและเขมาควัน รอยละ 39 และรอยละ 32 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับปญหาที่ชุมชนคิดวาสําคัญมาก

และสมควรไดรับการแกไข 3 ลําดับแรก ไดแก  

 กลิ่นเหม็น สงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ รําคาญ มีแนวทางแกไข คือ 

ปรับปรุงระบบกําจัดกลิ่นในโรงงานตางๆ และจัดการขยะใหมีประสิทธิภาพ 

 ขยะมูลฝอย สงผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็น สกปรก มีแนวทางแกไขคือ จัดวางถังขยะ 

ในแตละจุด จัดใหมีรถเก็บขยะตามวัน เวลา และสรางจิตสํานึกของคนในชุมชน 

 ฝุนละอองและเขมา สงผลกระทบเรื่องการปนเปอนในอากาศ ระบบทางเดินหายใจ 

คัน ตาแดง มีแนวทางแกไข คือ ปรับปรุงระบบกําจัดฝุน และฉีดพรมน้ําตามแนวเสนทางขนสง 

  2.2) ความคิดเห็นตอเขื่อนทดน้ําผาจุก (กรมชลประทาน) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับและความพึงพอใจตอการพัฒนาเขื่อนทดน้ําผาจุกของกรมชลประทานในระดับมาก

และปานกลาง รวมกันมากกวารอยละ 80 โดยคิดวาจะมีประโยชนมากที่สุดในเรื่องของการเปนแหลงทําประมง

และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา รวมกันรอยละ 91 รองลงมาคือ พัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

และเปนแหลงน้ําเพื่อผลิตน้ําประปาชุมชน รอยละ 88 เทากัน 

   สําหรับผลกระทบ ณ ปจจุบันที่คาดวาเกิดขึ้นจากการกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก โดยกลุมตัวอยาง

เห็นวา เกือบทุกประเด็นมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น สวนใหญอยูในระดับปานกลางถึงมาก ซึ่งประเด็นที่มีการ

เปลี่ยนแปลงมากกวารอยละ 60 ไดแก การทองเที่ยว ปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร และโอกาสในการประกอบอาชีพ 

ทั้งนี้มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอเขื่อนทดน้ําผาจุกของกรมชลประทาน ดังนี้ 

   (1) เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางความเปนอยูของชุมชน 

   (2) จางแรงงานในพื้นท่ี 

   (3) สงน้ําใหครอบคลุมพ้ืนที่เกษตรกรรม 

   (4) ปรับภูมิทัศนโดยรอบพ้ืนที่ใหเปนแหลงทองเที่ยว 

   (5) ใหความเชื่อมั่นในเรื่องของการดําเนินการที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ 

  2.3) ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก เพื่อผลิตกระแสไฟฟา (การไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทย) กลุมตัวอยางสวนใหญรับทราบวาจะมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

ในพื้นที่ที่กําลังกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุกแหงนี้แลว รอยละ 77 โดยทราบจากผูนําชุมชนและเจาหนาที่ 

กรมชลประทาน รอยละ 66.2 และรอยละ 54.5 ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญมีความเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง

ตอการพัฒนาโรงไฟฟามากกวารอยละ 74 ในทุกประเด็น โดยเห็นดวยรวมกันมากท่ีสุดในประเด็นการผลิตไฟฟา

เปนพลังงานสะอาด และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รอยละ 88 รองลงมาเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา 

ที่ระบายจากเขื่อนทดน้ําผาจุกใหเกิดประโยชนสูงสุด รอยละ 84 แตยังไมมั่นใจวาในระยะกอสรางโครงการฯ 

จะชวยใหมีการจางงานในชุมชนมากขึ้นหรือไม 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบท้ังทางดานบวกและดานลบ สรุปไดดังนี ้

   ระยะกอสราง กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา จะมีรายไดจากการจางงานในชวงกอสราง

โครงการ ซึ่งเปนผลกระทบดานบวก รอยละ 30 สวนผลกระทบดานลบในภาพรวมเห็นวาไมเกิดผลกระทบหรือ

เกิดนอยมาก มากกวารอยละ 56 โดยมีประเด็นที่คาดวาจะไมเกิดผลกระทบหรือเกิดนอยมาก ในสัดสวนที่มาก

ที่สุด คือ ผลกระทบตอการใชน้ําในพื้นที่การเกษตร รอยละ 74 รองลงมาคือ ผลกระทบตอสัตวปา รอยละ 71 

   ระยะดําเนินการ กลุมตัวอยางแสดงความเห็นในภาพรวมวา สงผลกระทบทิศทางบวกใน

ระดับปานกลางถึงมาก รวมแลวมากกวารอยละ 65 และมีสัดสวนที่ใกลเคียงกัน โดยเฉพาะในประเด็นของ 

การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว รอยละ 74 ลดการนําเขาไฟฟาจากตางประเทศและเปนสถานที่ดูงานใหเยาวชน 

รอยละ 73 เทากัน และยังชวยเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟา รอยละ 72 สวนผลกระทบในดานลบนั้น  

มีความวิตกกังวลวา จะเกิดเสียงดังจากการเดินเครื่องและทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลง รอยละ 60 และ 

รอยละ 59 ตามลําดับ 

   ขอกังวลใจถึงผลกระทบดานสังคมนั้น สวนใหญเห็นวา การกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา 

ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดดานสังคม รอยละ 34-42 หรือหากมีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย 

โดยประเด็นที่กังวลมากที่สุด คือ การขาดที่ดินทํากิน รวมรอยละ 40 รองลงมาคือ ยาเสพติด การวางงาน  

และโจรผูราย 

   ขอกังวลเรื่องผลกระทบตอสุขภาพ สวนใหญมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับทางดาน

สังคม กลาวคือ การกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสุขภาพ รอยละ 38-45 หรือหาก

มีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเพียงเล็กนอย โดยประเด็นที่กังวลมากที่สุด คือ การเกิดอุบัติเหตุ รวมรอยละ 22 

รองลงมาคือ การเขาถึงบริการสาธารณสุข/สุขภาพ ความเครียดและสุขภาพจิตเสีย 

   ขอกังวลดานอื่นๆ ตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สรุปไดดังนี ้

   (1) ปริมาณน้ําในการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรลดลง 

   (2) การบริหารจัดการน้ําเมื่อเปดดําเนินการ 

   (3) การเวนคืนที่ดินในอนาคต เพื่อจัดการแนวสายสง 

   (4) การเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาและคุณภาพน้ํา 

   (5) เสียงดังจากการเดินระบบ 
   ขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาที่เกี่ยวของและตอเนื่องทั้งจากเขื่อนทดน้ําผาจุก และโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก สรุปไดดังนี ้

   (1) ภาครัฐควรสงเสริมดานการทองเที่ยวและแหลงน้ําบริเวณเขื่อนทดน้ําผาจุก และโรงไฟฟาฯ  

รอยละ 74 

   (2) สงเสริมอาชีพการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา เชน การใหความรู กองทุน การตลาด 

เปนตน รอยละ 70 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   (3) ควรสงเสริมอาชีพที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว เชน งานหัตถกรรม จักสาน และสินคา 

ที่ระลึก รอยละ 62 

   (4) สงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหารที่ไดจากการประมงในเขื่อนทดน้ําผาจุก เปนตน รอยละ 56 

   (5) สนับสนุนดานกระแสไฟฟาเพ่ือการสูบน้ํา และการจางงานในทองถิ่น รอยละ 9 

 

   ขอเสนอแนะในการปองกัน แกไข และติดตามผลกระทบที่วิตกกังวลวาอาจจะเกิดขึ้นจาก

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สรุปไดดังนี ้

 
มาตรการ แนวทางการกําหนดมาตรการ 

1)  ฝุนละออง -  พรมน้ําดักฝุนละอองบริเวณพื้นทีก่อสราง 

-  ปรับภูมิทัศนใหสามารถปองกันฝุนละอองได 

-  จัดรถพรมน้ําตามแนวเสนทางขนสงในเขตชุมชน 

2)  เสียงดัง/ความสั่นสะเทือน -  ควบคุมเสยีงดังจากแหลงกําเนิด 

-  กําหนดชวงเวลาทํางานเฉพาะกลางวัน 

-  ลดความเร็วยานพาหนะ 

3)  ปริมาณและคุณภาพนํ้า -  กําหนดเวลาเปด-ปดใหแนนอนเพือ่ควบคุมระดับน้ํา 

-  ตรวจวัดคณุภาพน้ําตามระยะเวลา 

4)  นิเวศวิทยาทางน้ํา -  รักษาสมดุลนเิวศของน้ําทั้งหนาเขื่อนและทายเขื่อน 

-  ปลอยพันธุสัตวน้ํา 

5)  อุบัติเหตุและการจราจร -  จัดทําปายกําหนดความเร็ว และปายเตือนทางแยกทางโคง 

ใหชัดเจน    

6)  ปริมาณน้ําที่ระบายลงสูลําน้ํานาน  

 และการใชประโยชน 

-  บริหารจดัการน้ําใหมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอ 

ความตองการของประชาชน 

7)  เศรษฐกิจสังคม -  จางแรงงานทองถ่ิน 

-  ทํากิจกรรมตางๆ รวมกับชุมชน    

-  สงเสริมอาชีพ 

8)  ดานประชาสัมพันธ -  ในระยะดําเนินการ ควรจัดเจาหนาที่ท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี

ไวคอยแนะนําใหความรูกับประชาชนและนักทองเที่ยว 
หมายเหตุ :  ขอเสนอแนะแนวทางในการกําหนดมาตรการจากกลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจดานเศรษฐกิจสังคม ไดนําไปประกอบการพิจารณา

จัดทํามาตรการตางๆ ที่เกี่ยวของแลว 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก (การไฟฟา 

ฝายผลิตแหงประเทศไทย) สวนใหญเห็นดวยและเห็นดวยอยางยิ่ง รอยละ 78 (รูปที่ 3.5.1-4) อยางไรก็ตาม  

ยังมีผูที่ไมเห็นดวยกับโครงการ รอยละ 1 (จากการสอบถามพบวา เพิ่งทราบรายละเอียดเบื้องตนเรื่องการ

พัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกครั้งแรกจากพนักงานสัมภาษณ แตเคยทราบวา จะมีการพัฒนา

โครงการมากอนแลวจากผูนําชุมชน) รวมทั้งยังมีผูที่ไมแนใจและไมแสดงความความเห็นในประเด็นนี้เชนกัน 
 

 
 

รูปที่ 3.5.1-4 ความคิดเห็นในภาพรวมตอการดําเนินงานโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 
 

  2.4) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

(การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) การรับทราบขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกนั้น พบวา  

กลุมตัวอยาง รอยละ 11 เพิ่งทราบครั้งแรกจากพนักงานสัมภาษณ สวนที่เคยทราบเรื่องแลว (รอยละ 77) 

ทราบจากผูนําชุมชนมากที่สุด รอยละ 72.7 รองลงมาจากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 53.2 

และจากหนวยงานราชการในพื้นที่ รอยละ 42.9 สําหรับการประชาสัมพันธโครงการเพิ่มเติมนั้น กลุมตัวอยาง

รอยละ 73 เห็นควรใหมีการประชาสัมพันธขอมูลเพิ่มเติม ผานผูนําชุมชน (กํานันหรือผูใหญบาน) รอยละ 83.6 

รองลงมาคือ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น รอยละ 74 และหนวยงานราชการในพื้นที่ รอยละ 64.4  

ซึ่งสาระสําคัญที่ตองการรับทราบ ไดแก ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รอยละ 76 รองลงมาคือ มาตรการปองกัน

และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รอยละ 73 สวนรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมควรแจงขอมูลขาวสาร 

ผานกํานัน ผูใหญบาน รอยละ 61 รองลงมาคือ การจัดประชุม รอยละ 60 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญยินดี 

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโครงการ รอยละ 83 เหตุผลคือ ตองการทราบรายละเอียดโครงการ ผลกระทบ 

มาตรการตางๆ และตองการชวยประชาสัมพันธโครงการอีกทางหนึ่ง 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   กลุมตัวอยางมีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สรุปได

ดังนี้ 

   (1) ใหความชวยเหลือเรื่องคากระแสไฟฟาแกเกษตรกรเพ่ือลดคาใชจายภาคครัวเรือน 

   (2) ชี้แจงทําความเขาใจรายละเอียดโครงการกับกลุมประชาชนที่ยังไมเขาใจ เพื่อลดความ

ขัดแยงท่ีอาจเกิดขึ้นได 

   (3) ควรจางแรงงานในทองถิ่นใหเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาหรือในกิจกรรมอื่นๆ ของ

หนวยงาน 

   (4) จัดสรรงบประมาณ เพื่อรวมกิจกรรมทองถิ่น เชน ผาปา กฐิน ลอยกระทง และสงเสริม

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น 

   (5) จัดตั้งศูนยหรือตูรับเรื่องรองเรียนจากชุมชน 

   (6) ประชาสัมพันธรายละเอียดโครงการอยางตอเนื่อง 

   (7) หลีกเลี่ยงหรือทําสิ่งที่กอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนใหนอยที่สุด 

   

3.5.2 การสาธารณสุข 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาสภาพสาธารณสุขในปจจุบัน ไดแก สถิติชีพ สถานบริการสาธารณสุข บุคลากร 

ทางสาธารณสุข ขอมูลการปวยของผูปวยนอก ขอมูลการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ขอมูล 

การตายของประชากร และพาหะนําโรคที่สัมพันธกับน้ํา  

(2) เพื่อประเมินผลกระทบดานสาธารณสุขที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการทั้งในระยะ

กอสรางและดําเนินการ 

(3) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบดานสาธารณสุข 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสภาพสาธารณสุขจากหนวยงานดานสาธารณสุข ไดแก สํานักงาน

สาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลผาจุก โดยรวบรวมขอมูลยอนหลัง 3 ป ประกอบดวย  

 สถิติชีพ ไดแก จํานวนประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย และอัตราการเพิ่มตาม

ธรรมชาติ 

 สถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน ไดแก โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบล ศูนยบริการสาธารณสุขตางๆ และคลินิกประเภทตางๆ 

 บุคลากรทางสาธารณสุข ไดแก แพทย ทันตแพทย เภสัชกร และพยาบาล 

 สาเหตุการปวยของผูปวยนอก 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-168 FN_C3/1608 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 สาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

 สาเหตุการตาย 

  (2) รวบรวมผลการสํารวจพาหะนําโรค ไดแก ยุง หอย และปลา ที่มีการศึกษาบริเวณพื้นที่

โครงการจากรายงานที่เกี่ยวของ ไดแก รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทาน

อุตรดิตถ กรมชลประทาน และรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน  

 3) ผลการศึกษา  

  (1)  การรวบรวมจากรายงานการศึกษาที่เกี่ยวของ 

   - การทบทวนจากโครงการพัฒนาลุมน้ํานาน งานศึกษาความเหมาะสมและศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ เดือนมกราคม 2552 ไดดําเนินการสํารวจ

ภาคสนามเพื่อสํารวจการติดเชื้อปรสิต และพาหะนําโรคบริเวณพื้นที่หัวงานเขื่อนทดน้ําผาจุก ในชวงป พ.ศ. 

2547-2548 สรุปไดดังนี ้

 การศึกษาการติดเชื้อปรสิต ไดทําการสํารวจหาความชุกชุมของการติดเชื้อปรสิต

ของประชาชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2548 ในพื้นที่หัวงานเขื่อนทดน้ําผาจุก บริเวณตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ มีจํานวนอุจจาระตัวอยางท่ีไดรับ 140 ตัวอยาง ผลการตรวจอุจจาระพบการติดเชื้อปรสิต 

รอยละ 27.14 หรือจํานวน 38 ตัวอยาง จากจํานวนทั้งหมด 140 ตัวอยาง จําแนกชนิดการติดเชื้อเปนการ 

ติดเชื้อพยาธิปากขอ Hookworms รอยละ 0.71 พยาธิเสนดาย Strongyloides stercoralis รอยละ 2.14 

พยาธิตัวตืด Taenia sp. รอยละ 1.43 พยาธิกลุมโปรโตซัว เชื้อบิด Entamoeba histolytica รอยละ 11.43 

Entamoeba coli รอยละ 2.14 Giardia lamblia รอยละ 3.57 Endolimax nana รอยละ 5.00 

Blastocystis hominis รอยละ 12.14 โดยจํานวนผูติดเชื้อเพศชายและหญิงใกลเคียงกันคือ 17 และ 21 คน 

ตามลําดับ แตหากพิจารณาที่ชนิดเชื้อพบวา เพศหญิงมีการติดเชื้อบิด E. histolytica สูงกวาเพศชาย 3 เทา  

 การสํารวจยุงพาหะของโรค ไดดําเนินการ 2 ครั้ง คือ ชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 

2547 และชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2548 โดยสํารวจทั้งระยะตัวออนหรือลูกน้ํายุง และระยะตัวเต็มวัย 

โดยมีผลการสํารวจดังนี้ 

     ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547) การสํารวจ

ยุงระยะตัวเต็มวัย โดยการใช Black Light Trap โดยวางกับดักในพื้นที่บริเวณตนน้ําเหนือเขื่อนทดน้ําผาจุก  

รวม 4 บริเวณ คือ บานทุงยั้ง ตําบลทุงยั้ง บานวัดปา ตําบลฝายหลวง อําเภอลับแล บานปากฝาง ตําบลงิ้วงาม 

บานบอพระ ตําบลคุงตะเภา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ จับยุงทั้งหมดได 14 ชนิด 4 สกุล ชนิดที่มี

ความสําคัญในทางการแพทยคือ ยุง Anopheles (Cellia) minimus พาหะนําโรคมาลาเรีย ยุง Culex 

(Culex) tritaeniorhynchus, Cx. (Cux.) gelidus, Cx. (Cux.) fuscocephala และ Cx. (Cux.) vishnui 

พาหะของโรคไขสมองอักเสบญี่ปุน (Japanese encephalitis, JEV) ยุง Cx. (Cux.) quinquefasciatus และ 

ยุง Mansonia (Mansonioides) uniformis, Ma. (Man.) annulifera พาหะของโรคเทาชางชนิด  

Brugia malayi  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

     สวนผลการสํารวจยุงระยะตัวเต็มวัยดวยวิธี Biting Collection บริเวณพื้นที่เหนือเขื่อน

ทดน้ําผาจุก ในอําเภอลับแล และอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 46 บาน จับไดยุง 13 ชนิด 5 สกุล  

ชนิดที่มีความสําคัญในการเปนพาหะนําโรค ไดแก ยุง Aedes (Stegomyia) aegypti, Ae. (Stg.) albopictus 

พาหะของโรคไขเลือดออกเด็งกี่ ยุง Cx. (Cux.) tritaeniorhynchus, Cx. (Cux.) gelidus และ Cx. (Cux.) 

fuscocephala พาหะของโรคไขสมองอักเสบญี่ปุน พบยุง Cx. (Cux.) quinquefasciatus พาหะของ 

โรคเทาชางชนิด W. bancrofti และยุง Mansonia (Mansonioides) uniformis, Ma. (Man.) annulifera 

พาหะของโรคเทาชางชนิด Brugia malayi  

     สําหรับการสํารวจยุงระยะตัวออนในแหลงน้ําเพาะพันธุ สํารวจพื้นที่ตนน้ําเหนือ

เขื่อนทดน้ําผาจุก 6 บริเวณ พบยุง 7 ชนิด เปนชนิดที่สามารถนําโรคไขสมองอักเสบญี่ปุน 2 ชนิด ไดแก  

ยุง Cx. (Cux.) tritaeniorhynchus และ Cx. (Cux.) gelidus  

      จากผลการสํารวจครั้งนี้ แสดงใหเห็นวา ในพื้นที่โครงการมียุงที่สามารถเปนพาหะ

ของโรคติดตอคือ ยุงพาหะของโรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออกเด็งกี่ ไขสมองอักเสบญี่ปุน และโรคเทาชาง 

     ผลการสํารวจครั้งที่ 2 ชวงตนฤดูแลง (กุมภาพันธ-มีนาคม 2548) การสํารวจยุง

ระยะตัวเต็มวัย โดยใช Black Light Trap วางกับดักในพื้นที่ตนน้ําเหนือเขื่อนทดน้ําผาจุกรวม 4 บริเวณ 

เชนเดียวกับครั้งแรกชนิดยุงที่จับไดมีจํานวน 11 ชนิด 4 สกุล โดยมีชนิดที่สามารถเปนพาหะของโรคไดคือ  

ยุง Ae. (Stg.) aegypti พาหะของโรคไขเลือดออกเด็งกี่ ยุง Cx. (Cux.) tritaeniorhynchus, Cx. (Cux.) 

gelidus และ Cx. (Cux.) vishnui พาหะของโรค Japanese encephalitis ยุง Cx. (Cux.) quinquefasciatus 

และยุง Ma. (Coq.) crassipes พาหะของโรคเทาชางชนิด W.bancrofti ยุง Ma. (Man.) uniformis พาหะ

ของโรคเทาชางชนิด B. malayi จากการสํารวจครั้งที่สองไมพบยุงพาหะของโรคมาลาเรีย สวนยุงพาหะของ

โรคอ่ืนๆ ยังคงปรากฏอยูเหมือนเดิม  

     สวนการสํารวจยุงระยะตัวเต็มวัยโดยวิธี Biting Collection บริเวณเหนือเขื่อนและ

หัวงาน ไดยุงจาก 43 บาน ในพื้นที่อําเภอลับแลและอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ชนิดยุงที่พบมี  

13 ชนิด ใน 5 สกุล ชนิดยุงพาหะนําโรคยังคงเปนชนิดเดิมที่สํารวจพบไดในครั้งแรกคือ ยุงพาหะของโรค

ไขเลือดออกเด็งกี่ โรคไขสมองอักเสบ และโรคเทาชาง  

     สําหรับการสํารวจยุงระยะตัวออน สํารวจพื้นที่เหนือเขื่อนและหัวงาน จํานวน  

7 บริเวณ พบยุงตัวออนในพื้นที่เหนือเขื่อนและหัวงานจํานวน 3 ชนิด ลักษณะแหลงเพาะพันธุสวนใหญเปน 

ทุงนา สระน้ํา และแองน้ําขัง พบยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ และพาหะของโรคเทาชาง  

      โดยสรุป ผลการสํารวจยุงทั้ง 2 ครั้ง ในชวงปลายฤดูฝนและตนฤดูแลง สามารถพบ

ยุงพาหะของโรคไขเลือดออก ไขสมองอักเสบ และโรคเทาชางไดทั้งสองครั้ง โดยเฉพาะยุงพาหะของ 

โรคไขสมองอักเสบนั้น การสํารวจครั้งที่ 2 ในชวงตนฤดูแลงสามารถจับยุงเหลานี้ ไดจํานวนมาก ซึ่งสาเหต ุ

อาจเนื่องมาจากมีการเริ่มทํานาใหม ทุงนาที่มีตนขาวออนเปนแหลงเพาะพันธุที่สําคัญของยุง Cx. (Cux.) 

tritaeniorhynchus สวนพาหะของโรคมาลาเรียไมพบในการสํารวจครั้งที่ 2 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 การสํารวจหอยที่มีความสําคัญทางการแพทย ไดดําเนินการสํารวจหอยน้ําจืด 

ทุกชนิดในพื้นที่หรือบริเวณที่มีนิเวศเหมาะสมสําหรับการดํารงชีวิตและแพรพันธุของหอยบริเวณแมน้ํานาน  

จุดที่จะสรางคลองสงน้ําเพื่อนําน้ํามาจากแมน้ํานานไปใชเพื่อการชลประทาน ในพื้นที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 3 จุด ทําการสํารวจ 2 ครั้ง คือ ชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547) และ

ชวงตนฤดูแลง (กุมภาพันธ-มีนาคม 2548) โดยมีผลการสํารวจดังนี้ 

     ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547) พบหอยน้ําจืด

ทั้งหมด 6 ชนิด เปนหอยฝาเดี่ยวทั้งหมด พบหอยที่มีความสําคัญทางการแพทยคือ หอย Melanoides 

tuberculate ที่สามารถเปนโฮสตกึ่งกลางของเชื้อพยาธิใบไมลําไสขนาดเล็กของคนชนิด Haplorchis sp. 

และเปนตัวนําพยาธิใบไมปอดของคนในประเทศจีนและไตหวัน หอย Tarebia granifera สามารถเปนโฮสต

กึ่งกลางของเชื้อพยาธิใบไมปอด Paragonimus sp. หอย Gyraulus convexiusculus พาหะนําเชื้อพยาธิ

ใบไมลําไสชนิด Echinostoma sp. มีขอสังเกตคือ สํารวจพบหอยเชอรี่ (Pomacea canaliculata)  

ตัวเต็มวัย (Adult) และไขใหมๆ ของหอยในลักษณะเปนกลุม ไขติดอยูกับกิ่งไม พืชน้ํา ฯลฯ ที่อยูในแหลงน้ํา 

สระน้ํา คลอง (น้ํานิ่ง) หนองน้ําเหนือระดับผิวน้ําเปนจํานวนมาก และในบางจุดพบตัวออนขนาดเล็ก 

เปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในแมน้ํานานพบหอยตัวเต็มวัยเพียง 1 ตัว  

      ผลการสํารวจครั้งที่ 2 ชวงตนฤดูแลง (กุมภาพันธ-มีนาคม 2548) ไดสํารวจซ้ํา

บริเวณเดิมในครั้งแรก ผลการสํารวจพบหอยทั้งหมด 8 ชนิด เปนหอยชนิดฝาเดี่ยวทั้งหมด และยังพบหอย 

ทั้ง 3 ชนิด ที่สามารถเปนตัวนําเชื้อพยาธิใบไมตางๆ ที่กลาวแลวขางตน ไดแก หอย M. tuberculata,  

T. granifera และ L. (R.) a. rubiginosa และเพิ่มอีก 1 ชนิด คือ หอย B. (D.) s. siamensis ที่สามารถเปน

โฮสตกึ่งกลางของเชื้อพยาธิใบไมตับของคน (Opisthorchis viverrini) โดยเชื้อสามารถเจริญในตัวหอยและ

เพิ่มจํานวนได 

     ทั้งนี้ จากการสํารวจหอยชนิดที่อาจนําเชื้อพยาธิใบไมได บริเวณแมน้ํานานทั้ง 2 ครั้ง 

ถูกนํามาตรวจหาเชื้อพยาธิในหองปฏิบัติการ พบวาจากการสํารวจครั้งที่ 1 ชนิด หอยตัวอยางที่ตรวจรวม 4 ชนิด 

คือ หอย Melanoides tuberculata, Tarebia granifera, Guraulus convexciusculus และ Indoplanorbis 

exustus ซึ่งไมพบหอยตัวอยางดังกลาวมีการติดเชื้อพยาธิใบไม สวนการตรวจหอยในครั้งที่ 2 พบหอยทั้งหมด 

4 ชนิด ไดแก หอย B. (D.) s. siamensis, M. tuberculata, T. granifera  และ L. (R.) a. rubiginosa ซึ่งไมพบ

หอยตัวอยางดังกลาวมีการติดเชื้อพยาธิใดๆ เชนเดียวกัน 

 การตรวจปลาเพื่อหาเชื้อพยาธิใบไม การสํารวจหาเชื้อพยาธิในปลา เปนการตรวจหา

เชื้อระยะติดตอ (Metacercariae) ของพยาธิที่มักพบในเนื้อปลา ครีบปลา ทําการสํารวจ 2 ชวง คือ  

     ผลการสํารวจครั้งที่ 1 ชวงปลายฤดูฝน (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547) ตรวจปลา

ตัวอยางชนิดตางๆ คือ ปลาซิวขาว ปลาซิวหางแดง ปลากระดี่ ปลาสรอย ปลาขาวนาหรือปลาสรอยไสตัน  

ปลากริม จํานวน 36 ตัว โดยไมพบเชื้อพยาธิในปลาตัวอยางท่ีตรวจ 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

     ผลการสํารวจครั้งที่ 2 ชวงตนฤดูแลง (กุมภาพันธ-มีนาคม 2548) ตรวจปลา

ตัวอยางคือ ปลาซิวขาว ปลาซิวหางแดง ปลากริม จํานวน 86 ตัวอยาง โดยไมพบปลาตัวอยางทั้งหมดมีการ 

ติดเชื้อพยาธิ  

   - การทบทวนจากรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและ

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ประจําป

งบประมาณ 2555 ประจําปงบประมาณ 2556 และประจําปงบประมาณ 2558 ไดดําเนินติดตามเฝาระวัง

โรคติดตอนําโดยยุง และติดตามเฝาระวังโรคพยาธิใบไมในคน สรุปไดดังนี ้

 การติดตามเฝาระวังโรคติดตอนําโรคยุง  

     พื้นที่สํารวจยุงพาหะนําโรค : บริเวณเหนือเข่ือนและใตเขื่อน จํานวน 2 หมูบาน คือ 

หมูที ่10 ตําบลบานดาน และหมูที ่8 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

     ชวงเวลารวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ 2555 ปงบประมาณ 2556 และปงบประมาณ 

2558 ดําเนินการปละ 2 ครั้ง 

     ขอมูลที่สํารวจ/รวบรวม : การสํารวจยุงตัวเต็มวัยทั้งยุงกลางวันและยุงกลางคืน 

การสํารวจลูกน้ํายุง รวบรวมขอมูลผูปวยโรคติดตอนําโดยแมลง ไดแก ไขมาลาเรีย ไขสมองอักเสบ 

ไขเลือดออก 

     สรุปผลการสํารวจ/ศึกษา : 

     - การเฝาระวังโรคติดตอนําโดยยุง จากการดําเนินการเฝาระวังโรคติดตอนําโดยยุง

ในพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (เขื่อนทดน้ําผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน 

ดําเนินการในป พ.ศ. 2555 2556 และ 2558 โดยผลการสํารวจพบวา ชนิดของยุงในป พ.ศ. 2555  

มีความหลากหลายของชนิดยุงสูงสุด สวนป พ.ศ. 2556 และ 2558 มีแนวโนมลดลง ดังแสดงในตารางที่ 

3.5.2-1 ทั้งนี้ในชวงที่ดําเนินการใน 3 ปนี้ ยังคงพบยุงพาหะชนิดที่เปนพาหะนําโรคไขเลือดออก ไขปวดขอ

ยุงลาย ไขมาลาเรีย โรคเทาชาง และไขสมองอักเสบ 

 

ตารางที่ 3.5.2-1 ชนิดยุงพาหะที่สํารวจพบในพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ  

  (เขื่อนทดน้ําผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2555 2556 และ 2558 

ชนิดยุงพาหะ 
ชนิดยุงพาหะที่สํารวจพบ 

ป พ.ศ. 2555 (20 ชนิด) ป พ.ศ. 2556 (14 ชนิด) ป พ.ศ. 2558 (15 ชนิด) 

- ยุงพาหะนําโรคไขเลือดออก 

  และไขปวดขอยุงลาย 

- Ae. albopictus 

 

1. Ae. aegypti 

2. Ae. albopictus 

1. Ae. aegypti 

2. Ae. albopictus 

- ยุงพาหะนําโรคมาลาเรีย 1. An. dirus complex 

2. An. minimus complex 

3. An. maculatus group 

1. An. dirus complex 

2. An. minimus complex 

3. An. maculatus group 

- An. minimus complex 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.2-1 ชนิดยุงพาหะที่สํารวจพบในพื้นที่โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ  

  (เขื่อนทดน้ําผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2555 2556 และ 2558 (ตอ) 

ชนิดยุงพาหะ 
ชนิดยุงพาหะที่สํารวจพบ 

ป พ.ศ. 2555 (20 ชนิด) ป พ.ศ. 2556 (14 ชนิด) ป พ.ศ. 2558 (15 ชนิด) 

- ยุงพาหะนําโรคเทาชาง 1. Ae. niveus subgroup 

2. Mn. bonneae 

3. Mn. uniformis 

4. Mn. Indiana 

1. Ae. niveus subgroup 

2. Mn. Indiana 

1. Mn. uniformis 

2. Mn. Indiana 

3. Manasonia sp. 

- ยุงพาหะนําโรคไขสมอง 

  อักเสบ 

1. Cx. tritaeniorhynchus 

2. Cx. gelidus 

1. Cx. tritaeniorhynchus 

2. Cx. fuscocephala  

1. Cx. tritaeniorhynchus 

2. Cx. gelidus 

- ยุงอ่ืนๆ 1. An. brabirostris group 

2. An. hyrcanus group 

3. An. nivipes 

4. An. tessellatus 

5. An. umbrosus group 

6. Cx. quinquefasciatus 

7. Cx. Vishnui 

8. Ar.subalbatus 

9. Armigeres spp. 

10. Aedes annandalei 

1. Armigeres spp. 

2. An. brabirostris group 

3. An. hyrcanus group 

4. Cx. quinquefasciatus 

5. Cx. vishnui 

 

1. Ae. w-albus group 

2. Cx. quinquefasciatus 

3. Cx. vishnui 

4. An. hyrcanus group 

5. An. umbrosus group 

6. Armigeres spp. 

7. Culex spp. 

ที่มา :  รายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจกุ 

จังหวัดอุตรดิตถ กรมชลประทาน, 2556 ถึง 2558 

 

     จากผลการสํารวจยุงพาหะชนิดตางๆ ที่พบในเวลากลางคืนของ ป พ.ศ. 2555 2556 

และ 2558 มี 11 ชนิด โดยชนิดที่นําโรคไขเลือดออกและไขปวดขอยุงลายมี 2 ชนิด คือ Ae. Aegypti และ 

Ae. albopictus เปนพาหะหลักของนําไขมาลาเรียมี 3 ชนิด คือ An. dirus complex, An. minimus complex 

และ An. maculatus group โดยในป พ.ศ. 2555 และ 2556 พบทั้ง 3 ชนิด แตชนิด An. minimus 

complex พบเฉพาะระยะลูกน้ํา จํานวน 3 ตัว แตไมพบระยะตัวเต็มวัย อาจเนื่องมาจากชวงเวลาดังกลาว 

ปริมาณความหนาแนนของยุงต่ํา ทําใหสํารวจไมพบในระยะตัวเต็มวัย แตระยะลูกน้ําของยุงชนิดนี้ ยังสํารวจ

พบในพื้นที่ดังกลาว สําหรับป พ.ศ. 2558 พบยุงพาหะนําไขมาลาเรียเพียงชนิดเดียวคือ An. minimus 

complex และพบระยะลูกน้ําจํานวน 45 ตัว ระยะตัวเต็มวัยสํารวจไมพบ เนื่องจากชวงเวลาสํารวจมีฝนตก

หนักมาก อาจสงผลใหสํารวจยุงชนิดนี้ ไมพบในพื้นที่ จากการสํารวจยุงในพื้นที่โครงการฯ พบ An. minimus 

complex ทุกป สําหรับยุงพาหะนําโรคเทาชางพบ 4 ชนิด คือ ยุงเสือ (Mansonia spp.) และยุงลายปา  

(Ae. niveus subgroup) โดยยุงเสือพบ 3 ชนิด คือ Mn. bonneae, Mn. uniformis และ Mn. indiana ชนิดที่

พบทุกปคือ Mn. indiana สําหรับ Ae. niveus subgroup ในป พ.ศ. 2558 สํารวจไมพบ สําหรับยุงพาหะนําไข
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

สมองอักเสบพบ 3 ชนิด คือ Cx. tritaenniorhynchus, Cx. gelidus และ Cx. fuscocephala ชนิดที่พบทุกป

และมีจํานวนมากคือ Cx. tritaenniorhynchus เนื่องจากยุงชนิดนี้ มีแหลงเพาะพันธุสวนใหญอยูตามทุงนา 

ตามรอยเทาสัตวที่มีน้ําขังที่อยูในทุงนา บอน้ําเล็กที่มีพืชน้ํา ลําธาร หรือทุงหญารอบๆ นาขาว ซึ่งเปนลักษณะ

สภาพพ้ืนที่สวนใหญของโครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ (เข่ือนทดน้ําผาจุก) จังหวัดอุตรดิตถ ที่เปนทุงนา 

     - ขอมูลผูปวยโรคติดตอนําโดยแมลง จากการรวบรวมขอมูลผูปวยโรคติดตอ 

นําโดยแมลง ไดแก ไขมาลาเรีย ไขสมองอักเสบ และไขเลือดออก ในพื้นที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ ตั้งแตป พ.ศ.

2550-2558 เพื่อใหทราบถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงสถานการณของโรค สรุปไดดังตารางที ่3.5.2-2  
 

ตารางที่ 3.5.2-2 จํานวนผูปวยโรคติดตอนําโดยแมลงในพื้นทีอ่ําเภอเมืองอุตรดิตถ ระหวางป พ.ศ. 2550-2558 

ชื่อโรค 
จํานวนผูปวย (ราย) 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 

ไขมาลาเรยี 2 5 5 0 2 1 0 0 0 

ไขสมองอักเสบ 0 1 0 0 0 1 0 5 8 

ไขเลือดออก 75 593 57 128 134 164 173 60 10 
หมายเหตุ : ขอมูล ป 2558 เปนขอมูลระหวางเดือนมกราคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
 

      จากขอมูลผูปวยโรคติดตอนําโดยแมลงของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ระหวาง ป พ.ศ. 

2550-2558 พบวา พื้นท่ีอําเภอเมืองอุตรดิตถ ยังมีรายงานผูปวยไขมาลาเรีย ไขสมองอักเสบ และไขเลือดออก 

ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2558 พบเฉพาะผูปวยดวยโรคไขสมองอักเสบและไขเลือดออก แตไมพบผูปวยดวยโรค 

ไขมาลาเรีย อยางไรก็ตาม ในชวงป พ.ศ. 2550-2555 (ยกเวน ป พ.ศ. 2553) เคยมีรายงานผูปวยโรคมาลาเรีย

ในพื้นที่ ประกอบกับขอมูลการสํารวจยุงพาหะ ใน ป พ.ศ. 2555 2556 และ 2558 ยังคงพบยุงพาหะ 

นําโรคติดตอโดยแมลงทั้ง 4 โรค คือ ไขมาลาเรีย ไขสมองอักเสบ ไขเลือดออก และโรคเทาชาง 

 การติดตามเฝาระวังโรคพยาธิใบไมในคน 

     พื้นที่ปฏิบัติงาน : พื้นที่ผลกระทบของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกจํานวน 2 ตําบล  

รวม 23 หมูบาน ไดแก  

     ตําบลบานดาน   

     หมูที ่1 บานคลองสรวง    หมูที ่2 บานคลองหมอดิน  

     หมูที ่3 บานดาน    หมูที ่4 บานหาดสารสม  

     หมูที ่5 บานไร     หมูที ่6, 7, 8 บานคุงยาง  

     หมูที ่9 บานเนินตาตุม    หมูที ่10 บานน้ําวังหลวง  

     หมูที ่11 บานเดนดานเหนือ   หมูที ่12 บานเดนดาน 

     ตําบลผาจุก เขต 1    

     หมูที ่1, 2, 14 บานวังยาง   หมูที ่5 บานผาจุก  

     หมูที ่6 บานหมอนไม   หมูที ่13 บานหาดแฝด 
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

     ตําบลผาจุก เขต 2   

     หมูที ่3, 4 บานพระฝาง   หมูที ่7 บานคลองนาพง 

     หมูที ่8 บานผาจักร   หมูที ่9 บานหนองบัว          

     ชวงเวลารวบรวมขอมูล : ปงบประมาณ 2558 ดําเนินการปละ 2 ครั้ง 

     ขอมูลที่สํารวจ : การสํารวจโรคหนอนพยาธิในสัตวรังโรค ไดแก สุนัข แมว วัว 

ควาย ที่ติดตอมาสูคน โดยอัตราการติดเชื้อในสัตวรังโรคถือเปนสัญญาณเตือนภัยที่บอกใหรูวาการแพรระบาด

กําลังติดตอถึงคนในชุมชนไดในชวงใกลๆ นี้ 

     สรุปผลการสํารวจ/ศึกษา : 

     - ผลการเก็บและผลตรวจมูลสุนัข ผลการเก็บและตรวจตัวอยางมูลสุนัขในพื้นที่

ผลกระทบและพื้นที่รับประโยชนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ บริเวณพื้นที่ตําบลบานดานและ

ตําบลผาจุกสามารถเก็บและตรวจมูลไดจํานวนทั้งสิ้น 160 ตัวอยาง ในจํานวนนี้ ตรวจพบวาสุนัขจํานวน  

33 ตัว (รอยละ 20.6) มีการติดเชื้อหนอนพยาธิทั้งหมดโดยรวม 2 ชนิด แยกเปนหนอนพยาธิตัวกลม 

(Roundworm) 2 ชนิด คือ พยาธิปากขอ (Hookworm) จํานวน 22 ตัวอยาง (รอยละ 13.8) Roundworm 

Larva จํานวน 11 ตัวอยาง (รอยละ 6.9) โดยสรุปผลการตรวจตัวอยางมูลของสุนัขจากพื้นที่ตําบลบานดาน 

และตําบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถนั้น ตรวจไมพบไขของพยาธิใบไมในเลือดของคน Schistosoma mekongi 

ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา 

     - ผลการเก็บและตรวจมูลแมว ผลการเก็บและตรวจตัวอยางมูลแมวในพื้นที่

ผลกระทบและพื้นที่รับประโยชนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ บริเวณพื้นที่ตําบลบานดานและ

ตําบลผาจุก พบวาสามารถเก็บและตรวจมูลไดจํานวน 58 ตัวอยาง ในจํานวนนี้ พบวาแมวจํานวน 10 ตัว  

(รอยละ 17.2) มีการติดเชื้อหนอนพยาธิทั้งหมดจํานวน 4 ชนิด แยกเปนหนอนพยาธิตัวกลม (Roundworm) 

2 ชนิด คือ พยาธิปากขอ (Hookworm) จํานวน 5 ตัวอยาง (รอยละ 8.6) Roundworm Larva จํานวน  

2 ตัวอยาง (รอยละ 3.4) พบการติดเชื้อพยาธิใบไม 1 ชนิด จํานวน 2 ตัวอยาง (รอยละ 3.4) และพบการติดเชื้อ

พยาธิตืด (Tapeworm) 1 ชนิด คือ Spirometra mansoni จํานวน 1 ตัวอยาง (รอยละ 1.7) แมวที่สํารวจ

พบทั้งหมดนั้น พบวามีหนอนพยาธิที่สามารถทําใหเกิดโรคในคนได จํานวน 3 ชนิด คือ พยาธิปากขอ  

พยาธิใบไมตับ และพยาธิตืด (Tapeworm) คือ Spirometra mansoni  

     - ผลการเก็บและตรวจมูลวัว ผลการเก็บและตรวจตัวอยางมูลวัว ในพื้นที่

ผลกระทบและพ้ืนที่รับประโยชนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ บริเวณพื้นที่ตําบลผาจุก สามารถ

เก็บและตรวจตัวอยางมูลวัวไดจํานวนทั้งสิ้น 97 ตัวอยาง ตรวจพบวามีวัวจํานวน 15 ตัว (รอยละ 15.5)  

มีการติดเชื้อหนอนพยาธิทั้งหมด 3 ชนิด โดยหนอนพยาธิที่พบแยกเปนหนอนพยาธิตัวกลม (Roundworms) 

2 ชนิด ไดแก พยาธิปากขอ (Hookworm) จํานวน 1 ตัวอยาง (รอยละ 1.0) Roundworm Larva จํานวน  

8 ตัวอยาง (รอยละ 8.2) และเปนพยาธิใบไมตับ วัว ควาย คือ Fasciola gigantiga จํานวน 6 ตัวอยาง  

(รอยละ 6.1) 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

     - ผลการเก็บและตรวจมูลควาย ผลการเก็บและตรวจตัวอยางมูลควายในพื้นที่

ผลกระทบและพ้ืนที่รับประโยชนโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ บริเวณพื้นที่ตําบลผาจุก สามารถ

เก็บและตรวจตัวอยางมูลควายไดจํานวนทั้งสิ้น 4 ตัวอยาง ตรวจไมพบไขของพยาธิ  

     โดยสรุปการติดโรคหนอนพยาธิในสัตวรังโรคในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

ในภาพรวมการศึกษาและสํารวจครั้งนี้ ในมูลของสัตวรังโรคทุกชนิด ไดแก สุนัข แมว วัว ควาย โดยมีผลตรวจ

ที่นาสนใจ ดังนี้ 

     - สุนัข-แมว ตรวจพบหนอนพยาธิรอยละ 20.6 และรอยละ 17.2 ตามลําดับ และ

สามารถกอใหเกิดโรคในคนไดจํานวน 3 ชนิด ไดแก พยาธิปากขอ (A. Caninum) พยาธิใบไมตับ (O. viverrini) 

และพยาธิตัวตืด (S. mansoni) 

      - วัว-ควาย ตรวจพบหนอนพยาธิรอยละ 15.5 และไมพบ ตามลําดับ โดยผลตรวจ

ไมพบไขพยาธิใบไมเลือดของคน (S. mansoni) ในมูลวัวควาย 

     จากการศึกษาครั้งนี้ ในปงบประมาณ 2558 ยังสํารวจไมพบหลักฐานทางวิชาการ 

ในเรื่องผลการสํารวจในสัตวรังโรคที่ยืนยันไดวา ยังไมมีสัญญาณเตือนในเรื่องการแพรโรคพยาธิใบไมเลือดของคน 

โดยรวมยังไมพบวามีปญหาการเปนโรคพยาธิใบไมเลือดรวมถึงพยาธิใบไมตับในพื้นที่ของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

  (2) การรวบรวมขอมูลจากหนวยงานสาธารณสุข จากการรวบรวมขอมูลสาธารณสุขจาก

หนวยงานดานสาธารณสุขบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ไดแก สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก สรุปไดดังนี ้

   -  ขอมูลประชากรและสถิติชีพ  

 อําเภอเมืองอุตรดิตถ จากขอมูลประชากรในอําเภอเมืองอุตรดิตถในชวงป พ.ศ. 

2556-2558 พบวาประชากรมีแนวโนมลดลง จากจํานวนประชากรรวม 156,481 คน ในป พ.ศ. 2556 ลดลง

เหลือ 153,417 คน ในป พ.ศ. 2558 แยกเปนชาย 74,025 คน และหญิง 79,392 คน ดังรายละเอียดใน 

ตารางที่ 3.5.2-3 
 

ตารางที่ 3.5.2-3 ขอมูลสถิติชีพของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558 

ป 
ประชากร 

ชาย หญิง รวม 

2556 76,346 80,135 156,481 

2557 75,328 80,065 155,393 

2558 74,025 79,392 153,417 
ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขอาํเภอเมืองอุตรดิตถ, 2559 
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 ตําบลบานดาน ในป พ.ศ. 2558 พื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานดาน มีประชากรทั้งสิ้น 5,703 คน แยกเปนชาย 2,748 คน และหญิง 2,955 คน  

เมื่อพิจารณาขอมูลสถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน  

ชวงป พ.ศ. 2556-2558 พบวา อัตราการเกิดมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นจาก 3.70 ตอประชากรพันคน ใน ป พ.ศ. 2556 

เปน 4.55 ตอประชากรพันคน ใน ป พ.ศ. 2558 สวนอัตราการตายมีแนวโนมลดลงเล็กนอย โดยในป พ.ศ. 2557 

มีอัตราตายต่ําสุดคือ 10.06 ตอประชากรพันคน และอัตราการลดลงตามธรรมชาติมีแนวโนมลดลงเล็กนอย 

โดยใน ป พ.ศ. 2556 มีอัตราลดลงของประชากรสูงสุด 7.75 ตอประชากรพันคน ดังรายละเอียดในตารางที่ 

3.5.2-4 

 
ตารางที ่3.5.2-4 ขอมูลสถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน 

    ป พ.ศ. 2556-2558 

ป 

ประชากร 
อัตราการเกิดตอ

ประชากร 1,000 คน 

อัตราการตายตอ

ประชากร 1,000 คน 

อัตราการเพิ่ม 

ตามธรรมชาติตอ

ประชากร 1,000 คน 
ชาย หญิง รวม 

2556 2,867 3,068 5,935 22/3.70 68/11.46 -7.75 

2557 2,683 2,879 5,562 25/4.49 56/10.06 -5.57 

2558 2,748 2,955 5,703 26/4.55 58/10.17 -5.67 
ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน, 2559 

 

 ตําบลผาจุก ในป พ.ศ. 2558 พื้นที่ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลผาจุก มีประชากรทั้งสิ้น 4,750 คน แยกเปนชาย 2,337 คน และหญิง 2,413 คน เมื่อพิจารณาขอมูล

สถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ชวงป พ.ศ. 2556-2558 

พบวา อัตราการเกิดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจาก 5.0 ตอประชากรพันคน ใน ป พ.ศ. 2556 เปน 9.3 ตอประชากร

พันคน ใน ป พ.ศ. 2558 ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.5.2-5 

 

ตารางที ่3.5.2-5 ขอมูลสถิติชีพของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก 

    ป พ.ศ. 2556-2558 

ป 
ประชากร 

อัตราการเกิดตอประชากร 1,000 คน 
ชาย หญิง รวม 

2556 2,547 2,660 5,207 5.0 

2557 2,562 2,667 5,229 8.0 

2558 2,337 2,413 4,750 9.3 
ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก, 2559 
 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-177 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   - สถานบริการทางสาธารณสุข สถานบริการทางสาธารณสุขของอําเภอเมืองอุตรดิตถ  

ในป พ.ศ. 2558 พบวา มีสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ ประกอบดวย โรงพยาบาลศูนย 1 แหง โรงพยาบาล

ชุมชนขนาด 10 เตียง จํานวน 1 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 21 แหง และศูนยบริการเทศบาล  

1 แหง สวนสถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน ประกอบดวย สถานพยาบาลแผนโบราณ 1 แหง และ 

รานขายยาทุกประเภท 34 แหง 

    สําหรับในพื้นที่โครงการมีสถานบริการสาธารณสุขที่อยูใกลเคียงจํานวน 2 แหง คือ  

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดานมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทุกหมูบานในตําบลบานดานจํานวน 12 

หมูบาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก มีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุม 8 หมูบาน ไดแก หมูที่ 1  

วังยาง หมูที่ 2 วังยาง หมูที่ 5 ผาจุก หมูที่ 6 หมอนไม หมูที่ 7 คลองนาพง หมูที่ 10 มอนหินขาว หมูที่ 13  

หาดฝาง และหมูที่ 14 วังยาง  

   - บุคลากรทางสาธารณสุข บุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บริเวณพื้นที่โครงการในป พ.ศ. 2558 (ตารางที่ 3.5.2-6) พบวา โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน 

มีบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจํานวน 5 คน รวมทั้งมีเจาหนาที่อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน (อสม.) จํานวน 184 คน สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุกมีบุคลากรทางการแพทยและ

สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานจํานวน 8 คน 

 

ตารางที่ 3.5.2-6 บุคลากรทางสาธารณสุขของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบริเวณพื้นที่โครงการ  

     ใน ป พ.ศ. 2558 

บุคลากร ร.พ. สต. บานดาน รพ. สต. ผาจุก 

 จํานวน อัตราสวน : ประชากร จํานวน อัตราสวน : ประชากร 

แพทย 1 1:5,703 - - 

นักวิชาการสาธารณสุข 2 1:2,851.5 1 1 : 4,750 

เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน 1 1:5,703 2 1 : 2,375 

เจาพนักงานทันตสาธารณสุข - - 1 1 : 4,750 

พยาบาลวิชาชีพ 1 1:5,703 1 1 : 4,750 

พนักงานผูชวยเหลือคนไข - - 1 1 : 4,750 

พนักงานบริการ - - 1 1 : 4,750 

พนักงานชวยเหลือดานแพทย

แผนไทย 
- - 1 1 : 4,750 

ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจกุ, 2559  

 

 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-178 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   -  การปวยของผูปวยนอก สาเหตุการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่เขามารับบริการใน 

สถานบริการสาธารณสุขของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ในชวงปงบประมาณ  2556-2558 พบวามีสาเหตุการปวย  

อันดับแรกเหมือนกันกลาวคือ ความดันโลหิตสูงที่ไมมีสาเหตุนํามีอัตราปวยมากที่สุด โดยในปงบประมาณ 

2556 2557 และ 2558 มีอัตราปวย 231.53 499.38 และ 595.84 ตอประชากรพันคน ตามลําดับ โดยสาเหตุ

การปวยอันดับรองลงมาในปงบประมาณ 2557-2558 คือ โรคเบาหวาน และเนื้อเยื่อผิดปกติ ตามลําดับ ในขณะที ่

ปงบประมาณ 2556 คือ โรคเนื้อเยื่อผิดปกติ และโรคคออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอักเสบ ตามลําดับ 

สวนสาเหตุของผูปวยนอกที่มีปญหาการเจ็บปวยนอยที่สุดคือ ความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและโครงสราง  

และขออักเสบรูมาตอยและขออักเสบหลายขอ รายละเอียดแสดงในตารางที ่3.5.2-7 

    สําหรับสาเหตุการปวยของผูปวยนอกที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล

บริเวณพ้ืนที่โครงการ สรุปไดดังนี ้ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน สาเหตุการเจ็บปวยของผูปวยนอก 

ที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ในปงบประมาณ 2556-2558 พบวา มีสาเหตุ

การปวยอันดับแรกเหมือนกันคือ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการ 

โดยมีจํานวนผูปวยมากที่สุดในปงบประมาณ 2556 จํานวน 4,194 คน หรือคิดเปนอัตราปวย 706.6  

ตอประชากรพันคน สวนในอันดับ 2 และอันดับ 3 มีสาเหตุการปวยสลับกันระหวางโรคเกี่ยวกับตอมไรทอ 

โภชนาการ และเมตะบอลิสัม โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม 

สวนสาเหตุของผูปวยนอกที่มีปญหาการเจ็บปวยนอยที่สุดคือ โรคติดเชื้อและปรสิต สาเหตุจากภายนอกอื่นๆ  

ที่ทําใหปวยหรือตายและโรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.5.2-8 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก สาเหตุการเจ็บปวยของผูปวยนอกที่เขามา

รับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก พบวา ในปงบประมาณ 2556 และ 2558 มีสาเหตุการปวย 

3 อันดับแรกเหมือนกัน คือ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบทางคลินิกและทางหองปฏิบัติการเปน

อันดับแรก รองลงมาคือ โรคระบบหายใจ และโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม ตามลําดับ 

ในขณะที่ปงบประมาณ 2557 มีสาเหตุการปวย 3 อันดับแรกเหมือนกัน แตมีการสลับลําดับกัน กลาวคือ  

โรคระบบหายใจเปนอันดับแรก รองลงมาคือ อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบทางคลินิกและ 

ทางหองปฏิบัติการ และโรคระบบกลามเนื้อรวมโครงราง และเนื้อยึดเสริม ตามลําดับ สวนสาเหตุของผูปวยนอก

ที่มปีญหาการเจ็บปวยนอยที่สุดคือ โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะและสาเหตุ

จากภายนอกอื่นๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.5.2-9 

 



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-179 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

ตารางที่ 3.5.2-7 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ 10 อันดับแรก ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

 ปงบประมาณ 2556-2558 

สาเหตุการปวย 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ จํานวน 
อัตราปวยตอ 

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ 

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ 

พันประชากร 

ความดันโลหิตสูงท่ีไมมีสาเหตุนํา 1 36,230 231.53 1 77,600 449.38 1 91,397 595.84 

โรคเบาหวาน 5 12,852 82.13 2 43,079 277.23 2 54,096 352.67 

เนื้อเยื่อผิดปกต ิ 2 17,648 112.78 3 31,610 203.42 3 34,444 224.55 

พยาธิสภาพของหลังสวนอื่นๆ * * * 5 24,326 156.55 4 31,240 203.66 

การติดเช้ือของทางเดินหายใจสวนบน 

แบบเฉียบพลัน 

4 14,339 91.63 6 23,135 148.88 5 24,379 158.93 

คออักเสบเฉียบพลันและตอมทอนซิลอักเสบ 3 17,521 111.97 4 24,372 156.84 6 23,203 151.27 

การบาดเจ็บระบุเฉพาะอื่นๆ/ไมระบุเฉพาะ 6 7,234 46.23 7 16,263 104.66 7 18,286 119.21 

โรคอื่นๆ ของหลอดอาหารและกระเพาะ/ 

ดูโอเดนับ 

7 6,375 40.74 8 13,321 85.72 8 14,295 93.19 

โรคอื่นๆ ของผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 8 4,110 26.67 9 11,135 71.66 9 13,512 88.09 

ความผิดปกติอื่นๆ ของฟนและโครงสราง 9 3,116 19.91 10 10,438 67.17 10 12,280 80.06 

ขออักเสบรูมาตอยและขออักเสบหลายขอ 10 2,558 16.35 * * * * * * 
หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูใน 10 อันดับแรก 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ, 2559 

 

 

 



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-180 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

ตารางที่ 3.5.2-8 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ 10 อันดับแรก  

 ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ปงบประมาณ 2556-2558 

สาเหตุการปวย 

ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

ลําดับ จํานวน 
อัตราปวยตอ 

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ 

พันประชากร 

อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบทางคลินิก

และทางหองปฏิบัติการ 

1 4,194 706.6 1 3,337 599.9 1 3,403 596.7 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 5 1,828 308.0 4 2,466 443.3 2 2,637 462.3 

โรคระบบไหลเวยีนเลือด 3 2,477 417.35 2 2,793 502.1 3 2,393 419.6 

โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยดึเสริม 2 2,482 418.19 3 2,595 466.5 4 2,228 390.6 

โรคระบบหายใจ 4 2,004 337.6 5 2,000 359.5 5 1,984 347.8 

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 6 716 120.6 6 455 81.8 6 587 102.9 

ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 7 418 70.42 8 385 69.2 7 416 72.94 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 8 400 67.39 7 409 73.5 8 333 58.39 

สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย 9 209 35.21 10 196 35.2 9 209 36.64 

โรคผิวหนังและเนื้อเยื้อใตผิวหนัง * * * * * * 10 135 23.67 

โรคตดิเชื้อและปรสติ 10 190 32.01 9 269 48.36 * * * 
หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูใน 10 อันดับแรก 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ, 2559 

 

  



  

 

 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

 

บทที่ 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3-181 
การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ 

FN_C3/1608  

ตารางที ่3.5.2-9 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรพันคน) ของผูปวยนอกจําแนกตามกลุมสาเหตุ 10 อันดับแรก  

  ที่มารับบริการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ปงบประมาณ 2556-2558 

สาเหตุการปวย 

ปงบประมาณ 2556 ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

ลําดับ จํานวน 
อัตราปวยตอ 

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ

พันประชากร 
ลําดับ จํานวน 

อัตราปวยตอ

พันประชากร 

อาการ อาการแสดงและสิ่งผดิปกติที่พบทางคลินิก

และทางหองปฏิบัติการ 
1 2,949 566.35 2 2,379 454.96 1 2,798 589.05 

โรคระบบหายใจ 2 2,274 436.72 1 2,473 472.93 2 2,346 493.89 

โรคระบบกลามเนื้อ รวมโครงราง และเนื้อยดึเสริม 3 2,001 384.29 3 2,115 404.48 3 1,971 414.95 

โรคเกี่ยวกับตอมไรทอ โภชนาการ และเมตะบอลิสัม 5 1,355 260.27 5 1,809 345.96 4 1,773 373.26 

โรคระบบไหลเวยีนเลือด 4 1,735 333.21 4 2,076 397.02 5 1,350 284.21 

โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 6 963 184.94 6 1,145 218.97 6 1,032 217.26 

โรคตารวมสวนประกอบของตา 8 328 62.99 7 424 81.09 7 300 63.16 

โรคตดิเชื้อและปรสติ 9 228 43.79 9 357 68.27 8 289 60.84 

โรคระบบประสาท 7 611 117.34 8 372 71.14 9 154 32.42 

สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ที่ทําใหปวยหรือตาย * * * * * * 10 109 22.95 

โรคระบบสืบพันธุรวมปสสาวะ * * * 10 84 16.06 * * * 

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 10 121 23.24 * * * * * * 
หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูใน 10 อันดับแรก 

ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ, 2559 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-182 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   - การปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 (ตารางที ่

3.5.2-10) พบวา มีสาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาที่เขามารับบริการในสถานบริการ

สาธารณสุขของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ทั้ง 3 ป มีอัตราปวยดวยโรคอุจจาระรวงเปนอันดับแรก โดยใน 

ป พ.ศ. 2556 มีอัตราปวยมากท่ีสุดคือ 1,433.43  ตอประชากรแสนคน สวนสาเหตุการปวยในอันดับ 2 และ 3 

มีความแตกตางกันในแตละป กลาวคือ ใน ป พ.ศ. 2556 คือ โรคปอดบวม และไขหวัดใหญ ตามลําดับ ป พ.ศ. 

2557 คือ โรคตาแดง และปอดบวม ตามลําดับ และป พ.ศ. 2558 คือ ไขไมทราบสาเหตุ และปอดบวม 

ตามลําดับ  

 

ตารางที ่3.5.2-10  จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา 

    จําแนกตามกลุมสาเหตุ 10 อันดับแรก ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558  

สาเหตุการปวย 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 

อุจจาระรวง 1 2,219 1,433.43 1 1,895 1,224.13 1 1,679 1,084.60 

ไขไมทราบสาเหต ุ 5 288 186.04 5 401 259.04 2 648 418.59 

ปอดบวม 2 480 310.07 3 701 452.83 3 602 388.88 

ไขหวัดใหญ 3 418 270.02 4 509 328.80 4 340 219.63 

ตาแดง 9 40 25.84 2 1,054 680.86 5 266 171.83 

อาหารเปนพษิ 4 321 207.36 6 270 174.41 6 254 164.08 

ไขเลือดออก 6 185 119.51 9 62 40.05 7 141 91.08 

สุกใส 8 100 64.60 7 140 90.44 8 64 41.34 

มือเทาปาก 7 119 76.87 8 82 52.97 9 38 24.55 

S.T.D. Total 10 23 14.86 10 16 10.34 10 33 21.32 

หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูใน 10 อันดับแรก 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ, 2559 
    

    สําหรับสาเหตุการปวยดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยาของผูปวยนอกที่เขามารับ

บริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบริเวณพ้ืนที่โครงการ สรุปไดดังนี ้

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน จากขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคที่ตอง 

เฝาระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ในป พ.ศ. 2556-2558 พบวา  

มีสาเหตุการปวยอันดับแรกคือ ทองรวง ยกเวนในป พ.ศ. 2557 ที่มีโรคตาแดงเปนโรคที่ตองเฝาระวัง 

ทางระบาดวิทยาอันดับแรก สวนสาเหตุอันดับที่ 2 และอันดับ 3 ในป พ.ศ. 2556 คือกระเพาะอาหารกับ 

ลําไสอักเสบ และอีสุกอีใส ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2557 คือ โรคทองรวงและกระเพาะอาหารกับลําไสอักเสบ 

ตามลําดับ และในป พ.ศ. 2558 คือ กระเพาะอาหารลําไสอักเสบลําไสใหญ และกระเพาะอาหารกับลําไสอักเสบ 

ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.5.2-11 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-183 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.2-11 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา

    จําแนกตามกลุมสาเหตุของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน  

    ป พ.ศ. 2556-2558  

สาเหตุการปวย 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 

ทองรวง 1 56 943.5 2 19 341.6 1 55 964.4 

กระเพาะอาหารลําไสอักเสบ 

ลําไสใหญ 

* * * * * * 2 24 420.8 

กระเพาะอาหารกับลําไสอักเสบ 2 15 252.7 3 15 269.6 3 2 35.1 

ตาแดง * * * 1 148 2,660.9 * * * 

อีสุกอีใส 3 14 235.8 4 13 233.7 * * * 

หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูในอันดับที่นํามาพิจารณา 

ที่มา :       โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน, 2559 
 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก จากขอมูลการเจ็บปวยดวยโรคที่ตอง 

เฝาระวังทางระบาดวิทยาของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ในป พ.ศ. 2557-2558 พบวา 

มีสาเหตุการปวยอันดับแรกเหมือนกันคือ อุจจาระรวงเฉียบพลับ โดยใน ป พ.ศ. 2557 มีสาเหตุการปวย 

อันดับ 2 คืออาหารเปนพิษ และอันดับ 3 คือ ไขหวัดใหญ มือ เทา ปาก ไขไมทราบสาเหตุ และตาแดง ตามลําดับ 

สวนในป พ.ศ. 2558 คือ ไขหวัดใหญ และ มือ เทา ปาก ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.5.2-12 
 

ตารางที่ 3.5.2-12 จํานวนและอัตราปวย (ตอประชากรแสนคน) ดวยโรคที่ตองเฝาระวังทางระบาดวิทยา

    จําแนกตามกลุมสาเหตุของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ป พ.ศ. 2557-2558  

สาเหตุการปวย 

ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 

(ราย) 

อัตรา :  

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน  

(ราย) 

อัตรา :  

แสน ปชก. 

อุจจาระรวงเฉียบพลัน 1 11 210.19 1 7 174.37 

ไขหวัดใหญ 3 2 38.24 2 4 84.21 

มือ เทา ปาก 3 2 38.24 3 3 63.16 

ปอดบวม 7 1 19.12 4 2 52.11 

ไขไมทราบสาเหตุ 3 2 38.24 5 1 21.05 

ตาแดง 3 2 38.24 5 1 21.05 

ไขเลือดออก * * * * * * 

อีสุกอีใส * * * * * * 

คางทูม 7 1 19.12 * * * 

โรคหัด 7 1 19.12 * * * 

อาหารเปนพิษ 2 5 95.62 * * * 

หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูในอันดับที่นํามาพิจารณา 

ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก, 2559   



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-184 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

   - สาเหตุการตาย ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 พบวา สาเหตุการตายของผูเขามารับบริการ 

ในสถานบริการสาธารณสุขของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ทั้ง 3 ป มีอัตราตายดวยโรค 3 อันดับแรกเหมือนกัน 

กลาวคือ หัวใจลมเหลวไมระบุรายละเอียดเปนอันดับแรก รองลงมาคือ วัยชรา และหัวใจลมเหลว ตามลําดับ

รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.5.2-13 

 

ตารางที่ 3.5.2-13 จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ 

    ของอําเภอเมืองอุตรดิตถ ป พ.ศ. 2556-2558 

อัตราการตาย 

ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 

(ราย) 

อัตรา :  

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา : 

แสน ปชก. 
ลําดับ 

จํานวน 

(ราย) 

อัตรา :  

แสน ปชก. 

หัวใจลมเหลวไมระบุรายละเอียด 1 369 235.81 1 307 197.56 1 287 187.07 

วัยชรา 2 177 113.11 2 108 69.50 2 130 84.74 

หัวใจลมเหลว 3 53 33.87 3 39 25.10 3 57 37.15 

การหายใจลมเหลว 

ไมระบุรายละเอียด 

10 7 4.47 * * * 4 32 20.86 

การติดเชือ้ในกระแสเลอืด 

ไมระบุชนิด 

5 16 10.22 4 28 18.02 5 22 14.34 

มะเรง็เซลลตับ 4 21 13.42 9 8 5.15 6 15 9.78 

มะเรง็ ณ จุดเริ่ม ไมระบุ

รายละเอียด 

* * * * * * 7 11 7.17 

สาเหตุการตายอื่นๆ ที่ไมชัดเจน  

ไมระบุรายละเอียด 

* * * * * * 8 6 3.91 

มะเรง็ ณ จุดเริ่มของหลอดลม 

และปอด 

* * * 8 9 5.79 8 6 3.91 

ไตวายเรื้อรัง 9 10 6.39 6 14 9.01 8 6 3.91 

กลามเนื้อหวัใจตายเฉียบพลัน 7 14 8.95 5 18 11.58 * * * 

ความดันโลหิตสูง 6 15 9.59 7 11 7.08 * * * 

การหายใจลมเหลวเฉียบพลัน 8 11 7.03 10 7 4.50 * * * 

หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการตายของโรคดังกลาว ไมอยูใน 10 อันดับแรก 

ที่มา :  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองอุตรดิตถ , 2559 
 

    สําหรับสาเหตุการตายที่เขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบริเวณพื้นที่

โครงการ สรุปไดดังนี ้

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 พบวา 

สาเหตุการตายของผูเขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ทั้ง 3 ป มีอัตราตายดวยโรค 

3 อันดับแรกเหมือนกันคือ โรงหัวใจลมเหลว เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ชราภาพ และโรคติดเชื้อ 

ในกระแสเลือด และโรคมะเร็งตับ (เฉพาะ ป พ.ศ. 2558) รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3.5.2-14 

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-185 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

ตารางที่ 3.5.2-14 จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุที่สําคัญ 

    ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน ป พ.ศ. 2556-2558 

อัตราการตาย 
ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

โรคหัวใจลมเหลว 1 39 657.1 1 30 539.3 1 34 596.1 
ชราภาพ 2 18 303.2 2 16 287.6 2 6 105.20 
โรคมะเร็งตับ * * * * * * 3 3 52.60 
ติดเช้ือในกระแสเลือด 3 12 202.1 3 13 233.72 3 3 52.60 
โรคมะเร็งปอด * * * * * * 5 2 35.06 
กลามเนื้อหัวใจตายเฉยีบพลัน * * * * * * 6 1 17.53 
หลอดเลือดสมอง * * * 4 3 53.93 * * * 
โรคมะเร็งลําไสใหญ 4 2 33.69 5 2 35.95 * * * 
โรคมะเร็งไมระบุ 4 2 33.69 * * * * * * 
หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูในอันดับที่นํามาพิจารณา 

ที่มา : โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน, 2559 
 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ในชวงป พ.ศ. 2556-2558 พบวา สาเหตุ

การตายของผูเขามารับบริการในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ใน 3 อันดับแรก มีความแตกตางกัน 

กลาวคือ ในป พ.ศ. 2556 คือ โรคหัวใจลมเหลว เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ไมระบุสาเหตุการตายและ  

ชราภาพ ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2557 คือ โรคหัวใจลมเหลวและชราภาพ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

โรคมะเร็งและโรคความดัน ตามลําดับ ในป พ.ศ. 2558 คือ โรคความดัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ถุงลม

โปงพอง และชราภาพ ตามลําดับ รายละเอียดแสดงในตารางที ่3.5.2-15 
 

ตารางที่ 3.5.2-15 จํานวนและอัตราตาย (ตอประชากรแสนคน) จําแนกตามสาเหตุการตาย  

    ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก ป พ.ศ. 2556-2558 

สาเหตุการตาย 
ป พ.ศ. 2556 ป พ.ศ. 2557 ป พ.ศ. 2558 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

ลําดับ 
จํานวน 
(ราย) 

อัตรา : 
แสน ปชก. 

โรคความดัน * * * 4 5 95.62 1 6 126.31 
ถุงลมโปงพอง * * * 10 1 19.12 2 3 63.15 
ชราภาพ 3 6 115.22 1 7 133.86 2 3 63.15 
โรคเบาหวาน * * * 7 3 57.37 4 2 42.10 
โรคหัวใจลมเหลว 1 14 268.86 1 7 133.86 4 2 42.10 
โรคตับ * * * * * * 4 2 42.10 
อุบัติเหตุจากการจราจร * * * 5 4 76.49 4 2 42.10 
โรคมะเร็ง * * * 3 6 114.74 4 2 42.10 
ติดเช้ือในกระแสเลือด 4 3 57.61 5 4 76.49 9 1 21.05 
โรคไต * * * * * * 9 1 21.05 
โรคเชื้อราในสมอง * * * 8 2 38.24 * * * 
โรคหัวใจโต * * * 9 1 19.12 * * * 
ไมระบุสาเหตุการตาย 2 12 230.45 * * * * * * 
หมายเหต ุ:   * หมายถึง สาเหตุการปวยของโรคดังกลาว ไมอยูในอันดับที่นํามาพิจารณา 

ที่มา :  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก, 2559 
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3.5.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อรวบรวมกิจกรรมของโครงการกิจกรรมของโครงการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบดาน 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของ ตลอดจนบุคลากร อุปกรณและเครื่องมือ 

ในการบรรเทาสาธารณภัย 

(2) เพื่อเสนอแนะมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยของโครงการ 

 2) วิธีการศึกษา  

  (1) รวบรวมขอมูลโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จากรายงานการศึกษาความเหมาะสมหรือ

แผนการดําเนินโครงการ ทั้งในสวนของมาตรการดานความปลอดภัยและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

ที่เตรียมไว รวมทั้งแผนปฏิบัติการดานความปลอดภัย 

  (2) รวบรวมขอมูลความสามารถในการดับเพลิงของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก งานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยขององคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก กองอํานวยการปองกันภัย 

ฝายพลเรือนจังหวัดอุตรดิตถ โดยขอมูลที่รวบรวม ไดแก จํานวนอุปกรณและเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย 

จํานวนรถดับเพลิง แผนรองรับเหตุเพลิงไหม (ถามี)   

(3) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบดานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยของโครงการ 

 3) ผลการศึกษา 

   การศึกษาสภาพปจจุบันดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดําเนินการรวบรวมขอมูลจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ใกลเคียงที่ตั้งโครงการเกี่ยวกับความสามารถในการใหความชวยเหลือจัดการ 

ดานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย สรุปได ดังนี้ 

  (1) องคการบริหารสวนตําบลบานดาน มีระยะหางกับตําแหนงที่ตั้งโครงการประมาณ  

2 กิโลเมตร เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ดูแลพื้นที่รับผิดชอบบริเวณโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

โดยมีเครือขายสถานบริการมีเครือขายเชื่อมโยงกับสถานบริการที่อยูใกลเคียง เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลบานดาน คลินิกในชุมชน กรณีที่สถานพยาบาลที่อยูในพื้นที่ ไมสามารถปฐมพยาบาลได จะมีรถสงตอ

ผูปวยไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง คือโรงพยาบาลอุตรดิตถ นอกจากนี้หากเกิดไฟไหมหรือเหตุฉุกเฉินอื่นๆ 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน ยังสามารถชวยระงับเหตุได โดยมีเจาหนาที่ในงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยจากสํานักงานปลัดตําบลบานดาน และอุปกรณเครื่องมือที่จะชวยเหลือได เชน รถดับเพลิง 

รถบรรทุกน้ํา ถังดับเพลิง เปนตน 
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  (2) เทศบาลตําบลผาจุก มีระยะหางกับตําแหนงที่ตั้งโครงการประมาณ 5 กิโลเมตร โดยมี

เครือขายสถานบริการมีเครือขายเชื่อมโยงกับสถานบริการที่อยูใกลเคียง เชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลผาจุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระฝาง กรณีที่สถานพยาบาลที่อยูในพื้นที่ ไมสามารถ 

ปฐมพยาบาลได จะมีรถสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลใกลเคียง คือโรงพยาบาลอุตรดิตถ นอกจากนี้หากเกิด

ไฟไหมหรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ เทศบาลตําบลผาจุก ยังสามารถชวยระงับเหตุได โดยมเีจาหนาที่ในงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และอุปกรณเครื่องมอืท่ีจะชวยเหลือได เชน รถดับเพลิง รถบรรทุกน้ํา ถังดับเพลิง เปนตน 

  

3.5.4 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

(1) เพื่อศึกษาสถานการณทองเที่ยวในพื้นที่โครงการ ความสวยงามในทิวทัศนตามธรรมชาติ 

แหลงธรรมชาติที่ควรอนุรักษ สถาปตยกรรม ทัศนียภาพ และความเปนเอกลักษณ   

(2) เพื่อประเมินผลกระทบทางตรงและทางออมตอการทองเที่ยว เนื่องจากการดําเนินการ

กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

(3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอทัศนียภาพ

และการทองเที่ยว  

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมขอมูลทุติยภูมิดานแหลงทองเที่ยว จํานวนนักทองเที่ยว และสถานที่พักแรมและ 

สิ่งอํานวยความสะดวก จากเอกสารและรายงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย ขอมูลบรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถและแผนพัฒนาขององคการบริหาร 

สวนตําบลบานดาน และเทศบาลตําบลผาจุก รวมทั้งผลการศึกษาดานคุณคาการพักผอนหยอนใจและ 

การทองเที่ยวจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ  

  (2) การสังเกตการณสภาพปจจุบันของแหลงทองเทีย่วบริเวณพื้นท่ีโครงการ โดยแสดงรายละเอียด

เกี่ยวกับตําแหนงที่ตั้ง ลักษณะและความสําคัญของแหลงทองเที่ยว ระยะหางจากโครงการ พรอมทั้งประเมิน 

ผลกระทบทางตรงและทางออมตอการทองเที่ยว เนื่องจากการดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุก 

  (3) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอทัศนียภาพและ

การทองเที่ยว 
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 3) ผลการศึกษา 

  (1) แหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่โครงการ จากการรวบรวมขอมูลสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ

และวัฒนธรรมที่อยูในบริเวณพื้นที่อําเภอเมืองอุตรดิตถ จากบรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งเปนพื้นที่ศึกษา

ของโครงการพื้นที่ใกลเคียง พบวา มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญทั้งสิ้น 17 แหง สวนใหญเปนแหลงทองเที่ยว 

ทางประวัติศาสตร รายละเอียดที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวและระยะหางจากบริเวณพื้นที่โครงการแสดงไดดัง

ตารางที ่3.5.4-1 และรูปที่ 3.5.4-1  

 

ตารางที ่3.5.4-1  แหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง  

    ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ แหลงทองเที่ยว ตําบลที่ตั้ง 
ประเภทของ 

แหลงทองเที่ยว 

ระยะหาง 

จากพื้นที่

โครงการ (กม.) 

1 วัดกลางธรรมสาคร บานเกาะ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 19.07 

2 วัดคลองโพธิ์ (พระอารามหลวง) บานเกาะ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.80 

3 วัดทาถนน (วัดวังตาหมอ)  ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.48 

4 หอวัฒนธรรม ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.35 

5 พิพิธภัณฑดาบเหล็กน้ําพี้  ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.41 

6 อนุสาวรียพระยาพิชัยดาบหัก ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.39 

7 พิพิธภัณฑพระยาพิชัยดาบหัก ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 18.39 

8 วัดธรรมาธิปไตย ทาอิฐ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 17.74 

9 วัดใหญทาเสา  ทาเสา แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 15.92 

10 พิพิธภัณฑทองถ่ินวัดคุงตะเภา คุงตะเภา แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 13.76 

11 พิพิธภัณฑวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ผาจุก แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 4.75 

12 วัดดอยแกว แสนตอ แหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร 4.27 

13 น้ําตกจํายาง บานดานนาขาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 19.32 

14 น้ําตกแมเฉย บานดานนาขาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 20.43 

15 น้ําตกขุนริด บานดานนาขาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 23.18 

16 น้ําตกตาดคอมา บานดานนาขาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 25.71 

17 จุดชมวิวเขาพลึง บานดานนาขาม แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ 30.17 

ที่มา : บรรยายสรุปจังหวัดอุตรดิตถ, 2559 สืบคนจาก : http://www.uttaradit.go.th/acrobat/infobrief_utt.pdf เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 
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ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.5.4-1 แหลงทองเที่ยวบริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง 
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   หากพิจารณาเฉพาะบริเวณตําบลผาจุก พบวา มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญ 1 แหง คือ พิพิธภัณฑ

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร (รูปที่ 3.5.4-2) โดยมีขอมูลที่สําคัญ

ดังนี้ 

 พิพิธภัณฑวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยูบานพระฝาง หมูที่ 3 ตําบลผาจุก  

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีปูชนียสถานที่สําคัญที่สุดคือพระมหาธาตุเจดีย บรรจุพระบรม

สารีริกธาตุ ตั้งอยูกลางกลุมโบราณสถานวัดพระฝาง สันนิษฐานวาพระเจดียองคนี้สรางในสมัยกรุงสุโขทัย 

เปนราชธานี มีหลักฐานยืนยันวาเปนพระบรมธาตุศักดิ์สิทธิ์สําคัญของอาณาจักรมาตั้งแตสมัยสุโขทัย  

พระประธานคือ พระฝางทรงเครื่องจําลอง พระพุทธรูปสําคัญ คือ หลวงพอเชียงแสน เจาอาวาส พระมหาณรงค 

กิตติสาโร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเปนแหลงโบราณสถาน ที่สําคัญของจังหวัด กิจกรรมการทองเที่ยว

คือ นมัสการพระบรมธาตุ และชมโบราณสถานภายในวัด และมีงานสมโภชองคพระฝางทรงเครื่องในเดือน

เมษายนของทุกป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายขอมูลแหลงทองเที่ยว พิพิธภัณฑวัดพระฝาง วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 
ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที ่3.5.4-2 บริเวณพิพิธภัณฑวัดพระฝาง ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

 

  (2) สถิติการทองเที่ยว จากการรวบรวมขอมูลสถิตินักทองเที่ยวในจังหวัดอุตรดิตถของกรมการ

ทองเที่ยวในชวงป พ.ศ. 2555-2557 ดังแสดงในตารางที่ 3.5.4-2 พบวา มีจํานวนผูมาเยี่ยมเยือนทั้งสิ้น 

762,212 756,933 และ 784,214 คน ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 5.7% และ 2.8% 

ตามลําดับ สวนใหญเปนชาวไทยมากกวาชาวตางประเทศ โดยเปนผูมาเยี่ยมเยือนประเภทนักนักทองเที่ยว 

ที่พักคางแรมมากกวานักทองเที่ยวที่ไมพักคางแรม คิดเปนรายไดในป พ.ศ. 2555-2557 เทากับ 1,146 1,200 

และ 1,348 ลานบาท คิดเปนอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 4.7% และ 12.3% ตามลําดับ 
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ตารางที่ 3.5.4-2 สรุปสถานการณทองเที่ยวภายในประเทศ จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2555-2557 

รายการ พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 
อัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
พ.ศ. 2556 พ.ศ.  2557 

จํานวนหอง (หอง) 1,227 1,721 1,721 5.7 2.8 
จํานวนผูเยีย่มเยือน 762,212 756,933 784,214 -0.7 3.6 

ชาวไทย 755,342 750,090 777,332 -0.7 3.6 
      ชาวตางชาติ 6,870 6,843 6,882 -0.4 0.6 

จํานวนนักทองเที่ยว 559,620 531,306 550,640 -5.1 3.6 
ชาวไทย 556,850 528,355 547,589 -5.1 3.6 

      ชาวตางชาติ 3,040 2,951 3,051 -2.9 3.4 
จํานวนนักทัศนาจร 202,592 225,627 233,574 11.4 3.5 

ชาวไทย 198,762 221,735 229,743 11.6 3.6 
      ชาวตางชาติ 3,830 3,892 3,831 1.6 -1.6 

ระยะเวลาพํานักเฉลี่ยของนักทองเที่ยว (วัน) 2 2 2 2.4 5.9 
ชาวไทย 2 2 2 2.4 5.9 

      ชาวตางชาติ 2 2 2 11.0 1.7 
คาใชจายเฉลี่ย (บาท/คน/วัน) 
     ผูเยี่ยมเยือน 1,014 1,062 1,100 4.8 3.5 

ชาวไทย 1,014 1,063 1,101 4.8 3.5 
      ชาวตางชาติ 965 1,013 1,050 4.9 3.7 

     นักทองเที่ยว 1,101 1,164 1,197 5.7 2.8 
ชาวไทย 1,101 1,163 1,196 5.7 2.8 

      ชาวตางชาติ 1,176 1,238 1,274 5.2 2.9 
     นักทัศนาจร 613 657 691 7.1 5.2 

ชาวไทย 612 656 691 7.3 5.3 
      ชาวตางชาติ 692 704 723 1.7 2.7 

รายไดจากการทองเที่ยว (ลานบาท) 
     ผูเยี่ยมเยือน 1,146 1,200 1,348 4.7 12.3 

ชาวไทย 1,137 1,190 1,338 4.7 12.4 
      ชาวตางชาติ 8 9 10 10.3 6.1 

หมายเหตุ :   นักทองเที่ยว หมายถึง ผูที่เดินทางไปเยือนจังหวัดนั้น โดยวัตถุประสงคตางๆ ที่ไมใชการไปทํางานประจํา การศึกษา และไมใชคน

 ทองถิ่นที่มีภูมิลําเนา หรือศึกษาอยูที่จังหวัดนั้น ทั้งนี้ตองพักคางคืนอยางนอย 1 คืน นักทัศนาจร หมายถึง ผูเยี่ยมเยือนที่ไมพักคางคืน 

ที่มา : กรมการทองเที่ยว, 2559  

 สํานักงานสถิติจังหวัดอุตรดิตถ, 2559 

  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-192 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

3.5.5 ประวัติศาสตรและโบราณคดี 
 

 1) วัตถุประสงคของการศึกษา 

  (1) เพื่อศึกษาขอมูลดานแหลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ แหลงสําคัญทางประวัติศาสตรและ

โบราณคด ีเอกลักษณทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรมทองถิ่น 

  (2) เพื่อประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดตอแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี

ของทองถิ่น 

  (3) เพื่อเสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานประวัติศาสตร

และโบราณคดี 

 2) วิธีการศึกษา 

  (1) รวบรวมผลการศึกษาดานโบราณคดีและประวัติศาสตร รวมทั้งผลการสํารวจดาน 

แหลงโบราณคดีจากรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

ของกรมชลประทาน ที่ไดดําเนินการศึกษาไวครบถวนแลว 

  (2) ตรวจสอบขอมูลและสังเกตการณเกี่ยวกับแหลงโบราณสถาน แหลงโบราณคดี และสถานที่

สําคัญทางประวัติศาสตร เพื่อตรวจสอบแหลงโบราณสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่

โครงการและบริเวณใกลเคียง ทําใหทราบถึงชนิด ตําแหนงที่ตั้ง อายุ และลักษณะคุณคาทางโบราณคดีหรือ

แหลงประวัติศาสตรและสถานที่สําคัญทางศาสนาความสําคัญ พรอมทั้งระบุระยะหางจากโครงการ  

  (3) ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการที่อาจเกิดตอแหลงประวัติศาสตรและโบราณคดี

ของทองถิ่น 

  (4) เสนอมาตรการปองกัน แกไข และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานประวัติศาสตร

และโบราณคดี 

 3) ผลการศึกษา จากการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิและตรวจสอบขอมูลจากกรมศิลปากร และการสํารวจ

ภาคสนามพบโบราณสถานและสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

ตําบลบานดานและตําบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ พบทั้งสิ้น 15 แหง แบงเปนแหลงโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียน

กับกรมศิลปากรจํานวน 5 แหง ไดแก วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ริมหวยน้ําปาด วัดกลาง วัดทองเหลือ  

และวัดใหญทาเสา และแหลงโบราณสถานที่ไมขึ้นทะเบียน จํานวน 10 แหง ไดแก จวนผูวาราชการจังหวัด

อุตรดิตถ (หลังเกา) เตาเผาที่บานทากระเบื้อง บานบุงวังงิ้ว ปางตนผึ้ง วัดดอยแกว วัดทาถนน วัดทาอิฐ  

วัดวังหมู หอวัฒนธรรม และแหลงโบราณคดีน้ําตกวังดิน รายละเอียดและระยะหางจากพื้นที่โครงการเบื้องตน 

แสดงดังรูปที่ 3.5.5-1 และตารางที่ 3.5.5-1  
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ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 

 

รูปที่ 3.5.5-1 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและบริเวณใกลเคียง 
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ตารางที่ 3.5.5-1 แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร บริเวณพื้นที่ศึกษาของโครงการและ 

 บริเวณใกลเคียง ในอําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

ลําดับ สถานที ่ พิกัด X พิกัด Y 

ระยะหางจาก 

พื้นที่โครงการ 

(กิโลเมตร) 

การขึ้นทะเบียน

กับกรมศิลปากร 

1 วัดวังหมู 619278 1940727 18.97 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

2 วัดทองเหลือ 613355 1946616 21.94 ขึ้นทะเบียน 

3 วัดกลาง 616139 1946969 19.16 ขึ้นทะเบียน 

4 บานบุงวังงิ้ว 618254 1948240 16.81 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

5 วัดทาถนน (วัดวังเตาหมอ) 616488 1948500 18.48 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

6 หอวัฒนธรรม 616512 1949181 18.35 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

7 จวนผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 616504 1949263 18.35 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

8 วัดทาอิฐ 617908 1949239 16.96 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

9 วัดใหญทาเสา 618752 1951607 15.92 ขึ้นทะเบียน 

10 วัดพระฝางสวางคบุรมีุนีนาถ 630081 1950610 4.75 ขึ้นทะเบียน 

11 วัดดอยแกว 638845 1952746 4.27 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

12 ริมหวยน้ําปาด 639039 1952665 4.45 ขึ้นทะเบียน 

13 เตาเผาที่บานทากระเบื้อง 619658 1959994 17.10 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

14 แหลงโบราณคดีน้ําตกวังดิน 631448 1964948 13.52 ยังไมขึ้นทะเบยีน 

15 ปางตนผึ้ง 613708 1968662 26.89 ยังไมขึ้นทะเบยีน 
 

  โดยหากพิจารณาบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จะมีแหลงโบราณสถานเพียงแหงเดียว คือ  

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ซึ่งขึ้นทะเบียนโบราณสถานกับกรมศิลปากร ในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการ

กําหนดจํานวนโบราณสถานระดับชาติ เลมที่ 52 หนาที่ 3716 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2478 และประกาศ

กําหนดเขตที่ดินโบราณสถานระดับชาติ ในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 12 ตอนที่ พิเศษ 126 ง ลงวันที่  

7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 โดยรายละเอียดที่สําคัญดานโบราณคดีและประวัติศาสตร ดังนี้ (กรมศิลปากร, 2559) 

  - ประวัติ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ตั้งอยูริมแมน้ํานาน หมูที่ 3 บานพระฝาง ตําบลผาจุก 

หางจากตัวเมืองประมาณ 25 กิโลเมตร จากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 1045 ถึงทางหลวงหมายเลข 11 

เลี้ยวขวาไปทางพิษณุโลก 2 กิโลเมตร แลวเลี้ยวซายจากทางแยกเขาไป 14 กิโลเมตร วัดนี้มีชื่อเต็มวา  

“วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ” เคยเปนวัดที่จําพรรษาของ “เจาพระฝาง” เมืองสวางคบุรี ซึ่งอยูในสมณเพศ

แตนุงหมผาแดงและมิไดสึกเปนฆราวาส ทานไดซองสุมผูคนสมัยกรุงศรีอยุธยาแตกครั้งที่ 2 เพื่อจะกูเอกราช 

วัดพระฝาง ประกอบดวย โบสถ อยูดานหลังสุด มีบานประตูไมแกะสลักสวยงาม พระธาตุเจดีย เปนที่บรรจุ 

พระบรมสารีริกธาตุ องคเดิมปรักหักพังไปมากจึงบูรณะใหมในสมัยรัชกาลที่ 4 พระวิหารหลวง หันหนาไปทาง

ทิศตะวันออก เดิมเปนที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปเชียงแสน และมีบานประตูแกะสลักปจจุบันเก็บรักษาไวที่

วัดธรรมาธิปไตย ปจจุบันวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถมีพระมหาณรงค กิตฺติสาโร (ป.ธ.3) เปนเจาอาวาส 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-195 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

      พระฝางทรงเครื่อง เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องจักรพรรดิราช ศิลปะสมัยอยุธยา 

วัสดุสัมฤทธิ์ปดทอง หนาตักกวาง 1 ศอก 1 คืบเศษ สรางสมัยพระเจาอยูหัวบรมโกศ ประมาณ พ.ศ. 2280  

ประดิษฐานที่มุขวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสเมืองอุตรดิตถ และไดเสด็จพระราชดําเนินไปยังวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ  

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2444 และทรงนมัสการพระฝางทรงเครื่อง ทรงเห็นวาพระฝางองคนี้มีความสงางามมาก 

โดยไดอัญเชิญมาไวยังวัดเบญจมบพิตรถึงปจจุบัน สันนิษฐานวาผูสรางพระฝางทรงเครื่อง คือ เจาพระฝาง  

ซึ่งเปนเจาอาวาสวัดพระฝาง เปนพระพุทธรูปประธานในอุโบสถวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ พ.ศ. 2549  

คณะศิษยเกาวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรและกองทัพอากาศ กรมศิลปากร คณะสงฆ หนวยงานราชการและ

ประชาชน ไดขอพระบรมราชานุญาตจัดสรางพระฝางองคจําลองขึ้น ซึ่งไดรวมใจหลอพระฝางทรงเครื่อง 

(จําลอง) องคใหม ขนาดหนาตักกวาง 31 นิ้ว โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบ

พิธีเททองหลอพระฝางทรงเครื่อง ณ วัดเบญจมบพิตร เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนําพระฝาง

ทรงเครื่อง (จําลอง) ที่ไดหลอขึ้นใหมกลับสูจังหวัดอุตรดิตถ และในวันที่ 1 พฤษภาคม 2552 ไดอันเชิญ 

พระฝางทรงเครื่องจากสนามกีฬากลางจังหวัดอุตรดิตถ ไปประดิษฐานสถานที่วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ  

หมูที่ 3 ตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ โดยวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถเปนวัดเกาแกที่สรางมา

ตั้งแตสมัยสุโขทัย ตามทะเบียนวัดระบุสรางเมื่อประมาณป พ.ศ. 1700 (กอนสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช)  

ปจจุบันวัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถไดรับขึ้นทะเบียนของกรมศิลปากรเปนโบราณสถาน ตามประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเลม 52 ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ไดรับประกาศเปนโบราณสถาน 32 ไร 3 งาน 

90 ตารางวา  

  - ลักษณะทางสถาปตยกรรม ศิลปกรรม หรือสภาพแหลงโบราณสถาน อุโบสถ วิหารใหญ 

เจดียประธาน วิหารพระสังกัจจายน เจดียราย 7 องค กําแพงแกว ศาลพระพรหม สาลพระภูมิ บานประตู 

พระวิหารหลวง องคพระฝาง (องคพระฝางอยูที่วิหารสมเด็จวัดเบญจมบพิตร) 

  - สภาพปจจุบัน อุโบสถ วิหารและเจดียมีสภาพชํารุดทรุดโทรมมาก   

  - ลักษณะการใชงานปจจุบัน เปนที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

  สามารถแสดงสภาพพื้นที่ปจจุบันจากการสํารวจภาคสนามเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ไดดัง 

รูปที่ 3.5.5-2 

 

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 3-196 FN_C3/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 3 สภาพแวดลอมปจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปายขอมูลแหลงโบราณสถาน วิหารหลวง เจดียพระทันตธาตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โบสถพระสังกัจจาย โบสถมหาอุตม โบสถหลวงพอเชียงแสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยพระพุทธบาท เจดีราย พิพิธภัณฑวัดพระฝาง 
ที่มา : ถายภาพโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2559 

 

รูปที ่3.5.5-2 วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ 

 

 



  

บทที่บทที่  44    

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 4-1 FN_C4/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

บทท่ี 4 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 

 พื้นที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก อยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ

ของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการกอสรางคาดวาจะแลวเสร็จในป 2562 การพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก เปนการกอสรางระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาด 14 เมกะวัตต บริเวณคลองผันน้ํา

จากการกอสรางเขื่อนผาจุก ในการผลิตไฟฟาพลังน้ําจะใชน้ําที่ระบายลงทายน้ําที่ตั้งอยูทางฝงซายของประตู

ระบายน้ําของเขื่อนผาจุก ผานเครื่องกําเนิดไฟฟากอนปลอยสูลําน้ํานานดังเดิม การผลิตไฟฟาพลังน้ํา 

จะดําเนินการตามแผนการระบายน้ําตามปกติของกรมชลประทาน ดังนั้นในการใชน้ําเพื่อการเกษตรและ

กิจกรรมใชน้ําดานตางๆ ดานทายน้ํา จึงไมมีผลกระทบตอปริมาณน้ําที่ระบายลงแมน้ํานาน โดยพื้นที่ทายน้ํา

ยังคงใชประโยชนจากน้ําไดดังเดิม 

 ในการศึกษามีการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุกอยางรอบดาน มีการดําเนินการประเมินผลกระทบตอปจจัยสิ่งแวดลอมและคุณคาตางๆ  

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการครอบคลุมปจจัยสิ่งแวดลอมและคุณคาทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย  

และคุณคาตอคุณภาพชีวิต ตลอดจนรวบรวมประเด็นขอวิตกกังวลตางๆ ของชุมชนทองถิ่น หนวยงานและ 

ภาคสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดแสดงความคิดเห็นผานกิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการ มาประกอบการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงเกณฑการประเมินผลกระทบและการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากการพัฒนาโครงการ ดังนี้ 
 

4.1 เกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 
 

 การกําหนดเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 

เขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ไดพิจารณาจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (มกราคม 2559) 

และนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับการศึกษาโครงการ โดยมีเกณฑการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

เบื้องตน ดังนี้ 

 1) การกําหนดทิศทางผลกระทบ จะพิจารณาจากความสัมพันธระหวางทรัพยากรสิ่งแวดลอมและ

คุณคากับการพัฒนาโครงการ สามารถพิจารณาความสัมพันธตอกัน จําแนกตามลักษณะผลกระทบได 3 กรณี 

คือ 

  (1) กรณีไมมีผลกระทบ (No Impact) หมายถึง กิจกรรมท่ีจะดําเนินการหรือผลจากการพัฒนา

โครงการไมเกี่ยวของหรือไมสงผลกระทบตอสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 4-2 FN_C4/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

  (2) กรณีมีผลกระทบทางบวก (Positive Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดําเนินการหรือ 

ผลจากการพัฒนาโครงการกอใหเกิดผลดีหรือเปนประโยชนตอสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการ

และบริเวณใกลเคียง 

   (3) กรณีมีผลกระทบทางลบ (Negative Impact) หมายถึง กิจกรรมที่จะดําเนินการหรือ 

ผลจากการพัฒนาโครงการจะกอใหเกิดผลเสียหายตอสภาพทรัพยากรสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการและ 

บริเวณใกลเคียง 

 2) การกําหนดระดับผลกระทบ การกําหนดระดับผลกระทบจะพิจารณาตามประเภทของผลกระทบ

ตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาที่มีตอประชาชน/ชุมชนที่ไดรับผลกระทบดานบวกและ/หรือดานลบจาก

โครงการ โดยจําแนกเปนระดับผลกระทบตางๆ สรุปดังตารางที่ 4.1-1 มีความหมายของระดับผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ดังนี้ 

  (1) ไมมีผลกระทบ กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน 0 คือ สภาวะที่โครงสรางหรือองคประกอบ 

(ชนิด ปริมาณ สัดสวน และการกระจาย) และการทํางานของระบบสิ่งแวดลอมไมเปลี่ยนแปลง หรือมีการ

เปลี่ยนแปลงไดภายใตคามาตรฐานที่ยอมรับได 

  (2) ผลกระทบระดับนอย กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน + 1 คือ สภาวะที่ระบบสิ่งแวดลอมนั้น 

ยังคงทํางานและทําหนาที่ปกติ แตมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมนอย และสามารถฟนฟู

ตัวเองไดในชวงเวลาสั้น 

 

ตารางที่ 4.1-1 ความหมายและระดับของผลกระทบสิ่งแวดลอม   

ลําดับท่ี คําอธิบาย ระดับผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลงตอทรัพยากรสิ่งแวดลอม 

1 มาก (± 3) -  มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางชัดเจน  

-  จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการ

 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 

2 ปานกลาง (± 2) -  มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น  

-  จําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการ

 ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

3 นอย (± 1) -  มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอย 

-  สามารถฟนฟูตัวเองไดในชวงเวลาสั้น 

4 ไมมผีลกระทบ (0) -  ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
ที่มา : ประยุกตจากแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา. 

        สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2559 

 

  (3) ผลกระทบระดับปานกลาง กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน + 2 คือ สภาวะที่โครงสรางหรือ

ลักษณะตามธรรมชาติ (Function) มีการเปลี่ยนแปลงภายในชวงคามาตรฐานหรือคาปกติ และจําเปนตองมี

มาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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  (4) ผลกระทบระดับมาก กําหนดเกณฑระดับคะแนนเปน + 3 คือ สภาวะที่โครงสรางหรือ

ลักษณะธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอยางชัดเจน และจําเปนตองมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ชัดเจน 

 3) การกําหนดระยะเวลาที่ไดรับผลกระทบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมพิจารณาเปน  

2 ชวงเวลา คือ ระยะกอสรางครอบคลุมตั้งแตขั้นเตรียมการจนถึงการกอสรางองคประกอบตางๆ ของโครงการ 

และระยะดําเนินการผลิตไฟฟาพลังน้ําจากโครงการ 

 

4.2 กิจกรรมของโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
 

 ในการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ ไดพิจารณาลักษณะของกิจกรรมโครงการที่อาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตั้งแตระยะกอสราง

และระยะดําเนินการ ดังนี้ 

 1) ระยะกอสราง (Construction Phase) มีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไดแก การปรับพื้นที่ การกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบ และการขนสงวัสดุกอสราง  

และอุปกรณเพ่ือนํามาติดตั้งอุปกรณเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

 2) ระยะดําเนินการ (Operation Phase) มีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

ไดแก การผลิตไฟฟาพลังน้ํา และการระบายน้ําจากโรงไฟฟาพลังน้ําลงสูลําน้ําเดิม  

 ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ จะพิจารณาประเมินทิศทางและระดับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลักษณะการดําเนิน

กิจกรรมของโครงการและสภาพแวดลอมปจจุบันดานตางๆ บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ ทั้งนี้มีแนวทาง/

ประเด็นที่สําคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนจากการพัฒนาโครงการของแตละปจจัย

สิ่งแวดลอมดังนี ้

 

4.3 สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ 
 

 การศึกษา วิเคราะหและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ไดดําเนินการประเมินผลกระทบตอ

ปจจัยสิ่งแวดลอมและคุณคา ครอบคลุม ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาตอคุณภาพชีวิต โดยวิเคราะหความเชื่อมโยงของกิจกรรมตางๆ 

ของโครงการตั้งแตระยะกอสราง และระยะดําเนินการ ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม จากผลการศึกษา

กลาวไดวา การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก พบวา มีมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นอยางครอบคลุม ประกอบกับพื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน ซึ่งมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีมาตรการปองกัน แกไข และ
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ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมครบถวน ดังนั้นในระยะกอสรางโครงการ จึงไมกอใหเกิดผลกระทบทั้งยังสงผลดีตอ

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาในระยะดําเนินการอีกดวย แสดงสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้น

จากการพัฒนาโครงการไดดังตารางที่ 4.3-1  
 

ตารางที่ 4.3-1  สรุปผลกระทบส่ิงแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

   เขื่อนผาจุก 

ลําดับ ประเภททรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ไมมี

ผลกระทบ 

ทิศทางและระดับ

ผลกระทบ หมายเหต ุ

ดานบวก ดานลบ 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1 สภาพภูมิประเทศ     

2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ     

3 เสียงและความสั่นสะเทือน     

4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน     

5 คุณภาพน้ําผิวดิน     

6 อุทกธรณีวิทยา     

7 น้ําใตดิน     

8 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน     

9 ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว     

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ     

10 ทรัพยากรปาไม  (+1) 
 

มีการปรับปรุงภูมิทัศนและปลูกตนไม 

บริเวณพ้ืนที่โครงการในระยะดําเนินการ 

11 ทรัพยากรสัตวปา     

12 นิเวศวิทยาทางน้าํ     

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย     

13 การใชประโยชนที่ดิน 
 

(+2) 
 

มีการใชพื้นที่เปนแหลงผลิตไฟฟาและเปน

สถานที่พักผอนหยอนใจในระยะดําเนินการ 

14 การใชประโยชนแหลงน้ํา 
 

(+3) 
 

เปนการใชน้ําใหเกิดประโยชนสูงสุดเพือ่ผลิต

กระแสไฟฟาและสามารถใชน้ําไดตามปกติ 

15 การคมนาคมขนสง     

16 การเกษตรกรรม/ประมง/อุตสาหกรรม  (+1) 

 

ในระยะดําเนินการจะมีปริมาณน้ํามากขึ้น 

ในพื้นที่ชลประทานยอมเพิ่มกิจกรรม 

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดมากขึ้น 

17 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม 
 

(+1) 
 

การระบายน้ําผานโรงไฟฟาในระยะดําเนินการ

เปนการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ํา 

18 การใชพลังงานและไฟฟา 
 

(+2) 
 

ในระยะดําเนินการเปนการเพิ่มแหลงผลิตไฟฟา 

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในพื้นที ่

19 การจัดการของเสีย     

20 การปองกันและระงับอุบัติภัย     

21 การจัดการลุมน้ํา     
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ตารางที่ 4.3-1  สรุปผลกระทบส่ิงแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

   เขื่อนผาจุก (ตอ) 

ลําดับ ประเภททรัพยากรสิ่งแวดลอม 
ไมมี

ผลกระทบ 

ทิศทางและระดับ

ผลกระทบ หมายเหต ุ

ดานบวก ดานลบ 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต     

22 สภาพเศรษฐกิจสังคม  (+2)  การพัฒนาโครงการจะเปนการพัฒนาเศรษฐกิจ

สภาพสังคมของคนในชมุขนบริเวณพื้นที่โครงการ

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

23 การสาธารณสุข     

24 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     

25 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว     

26 ประวัติศาสตรและโบราณคดี     

 

4.4 การประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 

 การประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวย สภาพภูมิประเทศ 

อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดิน  

อุทกธรณีวิทยา คุณภาพน้ําใตดิน ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและ

แผนดินไหว แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

4.4.1 สภาพภูมิประเทศ  
  

 1) ระยะกอสราง โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ตั้งอยูบนคลองผันน้ําเดิมทางฝงซายของเขื่อน

ทดน้ําผาจุกในพื้นที่ของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งในระหวางการกอสรางโรงไฟฟาจะมีการ

กอสรางทํานบดินชั่วคราวเพื่อปดกั้นคลองระบายน้ําบริเวณกอนจุดบรรจบของคลองผันน้ําเดิมกับลําน้ํา

ธรรมชาติ ระดับสันทํานบอยูที่ +72 ม.รทก. อยางไรก็ตาม บริเวณที่มีการกอสรางพื้นที่โรงไฟฟาจะไมมี

ผลกระทบ (0) ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศในภาพรวม ตลอดจนลักษณะพื้นที่บริเวณเขื่อนทดน้ําผาจุก 

หรือลักษณะทางน้ําของแมน้ํานานบริเวณทายที่ตั้งโครงการแตอยางใด 

 2) ระยะดําเนินการ เมื่อกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไฟฟานั้น  

จากลักษณะโครงการเปนการนําน้ําผานคลองผันน้ํา มาผานเครื่องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะดําเนินการผลิตไฟฟา 

ตามแผนการระบายน้ําตามปกติของกรมชลประทาน โดยน้ําที่ผานอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําจะถูกระบาย 

ลงแมน้ํานานดังเดิม ดังนั้นในระยะดําเนินการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอสภาพ 

ภูมิประเทศ 
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4.4.2 อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 
 

 1)  อุตุนิยมวิทยา ประเด็นที่วิเคราะหผลกระทบ คือ ผลกระทบตอภูมิอากาศที่สําคัญ ไดแก  

ปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิและการระเหยของน้ํา   

   (1) ระยะกอสราง การกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มีกิจกรรมกอสราง 

คลองชักน้ําเขาโรงไฟฟา อาคารโรงไฟฟา คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา และบริเวณลานไกไฟฟา ซึ่งใชพื้นที ่

ไมมากนัก จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน ความชื้นสัมพัทธ อุณหภูมิ หรือสภาพ

ภูมิอากาศแตอยางใด   

  (2) ระยะดําเนินการ การดําเนินงานผลิตไฟฟาพลังน้ําเปนเพียงการระบายน้ําผานเครื่องกําเนิด

ไฟฟา อยูภายในอาคารปดมิดชิด จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอสภาพภูมิอากาศบริเวณที่ตั้งโครงการ 

 2)  คุณภาพอากาศ ประเด็นที่วิเคราะหผลกระทบ ไดแก การฟุงกระจายของฝุนละอองรวม (Total 

Suspended Particulate : TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) จากกิจกรรมการขนสง

วัสดุอุปกรณกอสรางและการกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบ  

  (1) ระยะกอสราง มีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับคุณภาพอากาศ ไดแก การเปดพื้นที่กอสราง 

และการขนสงวัสดุอุปกรณในงานกอสราง ซึ่งคาดวาจะกอใหเกิดฝุนละอองเพ่ิมขึ้นจากปจจุบัน สามารถประเมิน 

ผลกระทบ ไดดังนี้  

    ฝุนละอองจากกิจกรรมการกอสรางบริเวณที่ตั้งโครงการ ไดคํานวณการแพรกระจาย 

ของฝุนละออง จากกิจกรรมที่ทําใหเกิดฝุนละออง เชน การปรับถมพื้นที่ การขุดเจาะ การกอสรางฐานราก  

การวางกองวัสดุ เปนตน โดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรรูปกลอง (Box Model) ดังนี้ 

 

       C  =  Q/(W x D x M)  

 

     โดย    C  =  ความเขมขนของฝุนละออง (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร; มก.ตอลบ.ม.) 

        Q  =  อัตราการระบายฝุนละออง* (มิลลิกรัมตอวินาท;ี มก.ตอวินาที) 

           (แทนคา Q = 3,660 มิลลิกรัมตอวินาที) 

       W  =  ความเร็วลม (เมตรตอวินาที) ใชคาความเร็วลมต่ําสุดเนื่องจากจะทําใหเกิด

ฝุนในพื้นที่กอสรางไดสูงสุด โดยใชขอมูลความเร็วลมเฉลี่ยต่ําสุดในคาบ  

30 ป จากสถิติภูมิอากาศของสถานีอุตรดิตถซึ่งใกลเคียงพื้นที่โครงการ  

มีความเร็วลมต่ําสุด 0.4 เมตรตอวินาท ี

       D  =  ระยะขจัดของพ้ืนที่กอสรางดานที่ตั้งฉากกับทิศทางลม (2,000 เมตร) 
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       M  =  ความสูงผสม (เมตร) เพื่อศึกษาการฟุงกระจายของสารมลพิษทางอากาศ 

โดยใชคาเฉลี่ยสูงสุดในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ของสถานีตรวจวัดจังหวัด

เชียงใหม ซึ่งจะใชความสูง 1,300 เมตร 

 

       การพิจารณาเลือกใชขอมูลทางดานอุตุนิยมวิทยาในดานความสูงผสมของอากาศ

และความเร็วลมที่ตรวจวัดไดจากจังหวัดเชียงใหม เนื่องจากเปนสถานีที่ใกลเคียงกับพื้นที่โครงการมากที่สุด 

และกรมอุตุนิยมวิทยาจะทําการตรวจวัดความสูงผสมอากาศเพียง 5 สถานี คือ บางนา เชียงใหม อุบลราชธานี 

ภูเก็ต และสงขลา โดยวิธีของ Hobyworth’s Method (Hobyworth, 1964) โดยวัดอุณหภูมิบริเวณพื้นผิว 

และอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงตามระดับความสูงเหนือพ้ืนดินดวย Radio-Sonde  

      

      แทนคา C =  3,660 / (0.4 x 2,000 x 1,300) 

           =  0.003519 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

 

      จากความเขมขนของฝุนละอองจากการกิจกรรมกอสรางโครงการ ณ บริเวณพื้นที่
โครงการไฟฟาพลังน้ํา 0.0035 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร นํามารวมกับปริมาณฝุนละอองรวม (คาเฉลี่ย  

24 ชั่วโมง) ที่ตรวจวัดไดสูงสุดในสภาพปจจุบัน ประเมินไดวาความเขมขนฝุนละอองรวมบริเวณพื้นที่โครงการ 

มีดังนี ้
      - ฝุนละอองบริเวณวัดคุงยาง เทากับ 0.0395 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 

      -  ฝุนละอองบริเวณโรงเรียนวัดผาจักร  เทากับ 0.0365 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร 
 

      ความเขมขนของฝุนละอองที่ประเมินได จากการเปดพื้นที่กอสรางบริเวณพื้นที่

โครงการ มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไปที่กําหนดไมใหเกิน 0.33 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร จึงไมมีผลกระทบ (0) ดานฝุนละอองในบริเวณที่ตั้งโครงการ รวมทั้งในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง

โครงการไมมีชุมชนหรือพ้ืนที่ออนไหวที่อาจไดรับผลกระทบจากฝุนละอองจากการกอสรางแตอยางใด 

  (2) ระยะดําเนินการ การผลิตไฟฟาพลังน้ําจะอยูในอาคารปดมิดชิด แลวจึงระบายน้ําลงสู 

ทายน้ํา และไมมีกิจกรรมใดๆ ของโครงการที่กอใหเกิดปริมาณฝุนละอองเพิ่มขึ้นจากสภาพปจจุบัน ดังนั้น 

กิจกรรมในระยะดําเนินการจึงไมมีผลกระทบดานคุณภาพอากาศ (0)  

  
 

*คาอัตราการระบายฝุนละอองการกอสรางของโครงการเปดพื้นที่กอสราง 20 ไร หรือ 32,000 ตารางเมตร จากรายงานการศึกษาของ United 

State Environmental Protection Agency, U.S. EPA. (1977) ที่ใหคาการฟุงกระจายของฝุนละอองสูบรรยากาศประมาณ 9.88 กรัมตอ ตร.ม.

ตอวัน ซึ่งใกลเคียงกับสภาพของประเทศไทย คํานวณอัตราการระบายฝุนละอองที่เกิดขึ้นจากพื้นที่โครงการได ดังนี ้

                                              Qพื้นที่กอสราง  = (9.88 x 32,000 x 1,000)/ 24 x 60 x 60 

            =  3,660 มิลลิกรัมตอวินาที 
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4.4.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 
 

 1) เสียง 

  (1) ระยะกอสราง เสียงที่เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมตางๆ ของการกอสราง อาทิ การปรับพื้นที่กอสราง

อาคารโรงไฟฟา และการขนสงวัสดุกอสราง การประเมินผลกระทบดานเสียงจะพิจารณาจากแหลงกําเนิดเสียง 

(Sources) และระยะหางจากแหลงกําเนิดเสียง โดยทําการประเมินระดับเสียงที่เกิดจากการกอสราง และระดับ

การรบกวน ดังนี้ 

   - การประเมินระดับเสียงที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสรางหลักของโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก ไดพิจารณาอางอิงจากขอมูลระดับความดังของเสียงจากกิจกรรมการกอสรางของ US.EPA 

(1971) ประกอบดวย ระดับเสียงในกิจกรรมการปรับพื้นที่ งานกอสรางฐานราก การกอสรางตัวอาคาร  

การเก็บงาน แสดงดังตารางที่ 4.4.3-1 ซึ่งกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังมากที่สุด ไดแก กิจกรรมในชวงงาน 

ขุดกอสรางฐานราก ระดับเสียงที่ตรวจวัดไดในระยะทางหางจากแหลงกําเนิด 15 เมตร มีคาเฉลี่ยเทากับ  

89 dB(A) นํามาประเมินเปนระดับเสียงที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมโครงการตอพื้นที่จุดสังเกตโดยใชสมการ Decay 

Formula ดังนี้ 

 

      Lp2    = Lp1 – 20 log R2/R1 

 

ตารางที่ 4.4.3-1 ระดับความดังของระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสราง 
กิจกรรม ระดับเสียงเฉลี่ยที่ระยะ 15 เมตร dB(A) 

1. การปรับพื้นที ่ 84 

2. งานขุดกอสรางฐานราก 89 

3. การกอสรางตัวอาคาร 85 

4. การเก็บงานรายละเอียด 84 
ที่มา : U.S.EPA, 1971 

  

    เมื่อ   Lp2  = ระดับเสียงที่จุดตรวจวัดระดับเสียงที่หาง 

         จากแหลงกําเนิดเทากับ R2 dB(A) 

        Lp1  =   ระดับเสียงที่จุดตรวจวัดระดับเสียงที่หาง 

         จากแหลงกําเนิดเทากับ R1 dB(A) (งานฐานราก 89 dB(A))    

      R2  = ระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงจุดตรวจวัดระดับเสียง (เมตร)  

        =  ระยะทางจากบริเวณที่มีงานฐานราก (โรงไฟฟา) ไปยังจุดตรวจวัด 

         ที่บริเวณโรงเรียนบานผาจักรที่ระยะ 2,000 เมตร 
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         R1  = ระยะทางจากแหลงกําเนิดเสียงถึงจุดตรวจวัดระดับเสียง (กําหนด

ใชระยะทาง 50 ฟุต หรือ 15 เมตร  

    แทนคา Lp2  = 89-20 log (2,000/15) 

        =  89-42.50 

        = 46.50 dB(A)   

 

    จากสมการดังกลาวประเมินไดวางานขุดกอสรางฐานรากซึ่งกอใหเกิดเสียงดังที่สุด  

(ระดับเสียง 89 dB(A)) จะมีระดับเสียงลดลงตามระยะทาง โดยจะมีระดับเสียงต่ํากวาคามาตรฐานระดับเสียง

ทั่วไป คือ 70 dB(A) และระยะทางจากชุมชนและตัวแทนพื้นที่ออนไหวถึงแหลงกําเนิดเสียงจากกิจกรรม 

การกอสราง อยูหางกันประมาณ 2,000 เมตร กิจกรรมการกอสรางจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอพื้นที่ออนไหวและ

ชุมชนใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ 

    - การประเมินระดับเสียงรบกวน ไดหาคาระดับการรบกวน ตามประกาศกรมควบคุม

มลพิษ เรื่อง กําหนดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน และระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคํานวณคาระดับ

เสียงขณะมีการรบกวน และคาระดับการรบกวน พ.ศ. 2550 มีสมการ คํานวณได ดังนี้ 

    คาระดับการรบกวน  =  คาระดับเสียงขณะมีการรบกวน -  

         คาระดับเสียงพ้ืนฐาน 

    เมื่อ  คาระดับเสียงพ้ืนฐาน  = คา L90 ต่ําสุดที่ตรวจวัดไดบริเวณพื้นที่ออนไหว

ใกลเคียงพื้นที่โครงการเทากับ 40.50 dB(A) 

    แทนคา คาระดับการรบกวน  =  46.50-40.50 = 6.00 dB(A)   

 

    เมื่อพิจารณาเสียงรบกวนบริเวณจุดรับเสียงวัดคุงยาง และโรงเรียนบานผาจักร แทนคา

ระดับการรบกวน พบวา ระดับเสียงรบกวนจากกิจกรรมกอสราง เทากับ 6.00 dB(A) ซึ่งไมเปนระดับเสียงที่มี

การรบกวนตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) ที่กําหนดใหระดับเสียง

รบกวนไมเกิน 10 dB (A) จึงไมมีผลกระทบดานเสียงรบกวน (0) จากบริเวณพื้นที่โครงการตอพื้นที่ออนไหว

และชุมชนใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

   - สวนเสียงจากการขนสงวัสดุอุปกรณตอชุมชนหมูที่ 8 บานคุงยาง ตําบลบานดาน  

และพื้นที่ชุมชนตําบลผาจุก ริมทางหลวงชนบท อต.4009 โดยผานบานเรือนของประชาชนสลับกับพื้นที่

การเกษตร ซึ่งสภาพผิวจราจรปจจุบันเปนถนนลาดยาง โดยตลอดระยะเวลากอสราง 36 เดือน การขนสง 

จะเกิดขึ้นเพียงบางชวงเวลาและไมไดเกิดตลอดทั้งวัน จึงไมมีผลกระทบดานเสียง (0) ตอชุมชนใกลเคียง 

  (2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังน้ําอยูในอาคารที่ปดมิดชิด และมีอุปกรณ

ปองกันสวนบุคคลใหกับผูปฏิบัติงานในอาคาร จึงไมมีผลกระทบดานระดับเสียง (0)  
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 2) ความสั่นสะเทือน ประเด็นที่วิเคราะหผลกระทบคือ ระดับความสั่นสะเทือนจากกิจกรรม 

การกอสรางโครงการที่จะมีผลกระทบตอมนุษยและสิ่งปลูกสราง 

  (1) ระยะกอสราง ไดประเมินผลกระทบดานความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการกอสราง

บริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จากการรวบรวมขอมูลคาระดับความสั่นสะเทือนที่เกิดจาก

เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการกอสรางแตละประเภท ที่ระยะหางจากเครื่องจักรและอุปกรณ 25 ฟุต  

หรือ 7.62 เมตร (Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006) มีดังนี ้

    -  รถขุดดินขนาดใหญ มีคาความเร็วอนุภาค 0.089 นิ้วตอวินาที 

   -  รถบรรทุก   มีคาความเร็วอนุภาค 0.076 นิ้วตอวินาที 

    -  รถเกลี่ยและรถบดอัดขนาดเล็ก มีคาความเร็วอนุภาค 0.003 นิ้วตอวินาที 

   กิจกรรมที่จะทําใหเกิดความสั่นสะเทือนจากการกอสรางโครงการมากที่สุด คือ รถขุดดิน

ขนาดใหญ รองลงมาคือ รถบรรทุก และรถเกลี่ยและรถบดอัด ซึ่งสามารถนํามาประเมินระดับความสั่นสะเทือน 

ณ จุดที่คาดวาจะรับผลกระทบไดจากสมการ 

 

PPV equip = PPV ref x (D1/D2)
1.5 

 

   โดย  PPV equip = คาความสั่นสะเทือนในรูปความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity) ของอุปกรณกอสราง ณ ตําแหนงตางๆ จากจุดกําเนิด 

(นิ้วตอวินาที) 

      PPV ref    =  คาความสั่นสะเทือนที่ระยะอางอิง 25 ฟุต หรือ 7.75 เมตร  

(นิ้วตอวินาที) 

      D1     =  ระยะอางอิง (25 ฟุต หรือ 7.75 เมตร) 

     D2      =  ระยะหางจากเครื่องจักรถึงจุดทีค่าดวาจะไดรับผลกระทบ (ฟุต) 

   แทนคา PPV equip = 0.089 x (25/25)1.5  

        = 0.089 x (1) 1.5 

        = 0.089 นิ้วตอวินาที 

   ในการศึกษาไดทําการประเมินความสั่นสะเทือน ณ จุดตางๆ ที่เกิดจากเครื่องจักร อุปกรณ

ชนิดตางๆ ที่ใชในการกอสราง โดยทําการประเมินที่ระยะหางจากเครื่องจักรเปนระยะตางๆ แสดงในตารางที่ 

4.4.3-2  
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ตารางที่ 4.4.3-2 ระดับความเร็วอนุภาคสูงสุดของอุปกรณกอสรางแตละชนิดที่ระยะหางตางๆ 

ประเภทเครื่องจักร 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด (นิ้วตอวินาที) ณ ระยะหางตางๆ 

25 ฟุต 

(7.75 m) 

50 ฟุต 

(15.5 m) 

100 ฟุต 

(31 m) 

150 ฟุต 

(46.5 m) 

200 ฟุต 

(62 m) 

300 ฟุต 

(93 m) 

1. รถขุดขนาดใหญ 0.089 0.031 0.011 0.006 0.004 0.002 

2. รถบรรทุก 0.076 0.027 0.010 0.005 0.003 0.002 

3. เครื่องเจาะดวยมือ 0.035 0.012 0.004 0.002 0.002 0.001 

4. รถเกลี่ยและรถบดอัดขนาดเล็ก 0.003 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 
ที่มา : Transit Noise and Vibration Impact Assessment, 2006 

 

   การกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกและอาคารประกอบ เครื่องจักรอุปกรณกอสราง 

ที่กอใหเกิดความสั่นสะเทือนมากที่สุด คือ รถขุดขนาดใหญมีความสั่นสะเทือน 0.089 นิ้วตอวินาที  

ในระยะ 25 ฟุต หรือ 7.75 เมตร เปนความสั่นสะเทือนที่อยูในระดับเริ่มตนของการเกิดความเสียหาย 

ทางสถาปตยกรรมตามมาตรฐานของ DIN 4150 แสดงดังตารางที่ 4.4.3-3 ทั้งนี้บริเวณกอสรางมีระยะหาง

จากวัดคุงยางและโรงเรียนวัดผาจักรประมาณ 2,000 เมตร ซึ่งจะไดรับความสั่นสะเทือนจากการกอสราง 

นอยกวา 0.002 นิ้วตอวินาที จึงไมมีผลกระทบ (0) หรือสรางความเสียหายตออาคาร และหากพิจารณา

ผลกระทบตอชุมชนที่อยูใกลเคียงโครงการ พบวา พื้นที่กอสรางโครงการอยูหางจากชุมชนที่ใกลที่สุดประมาณ 

1 กิโลเมตร ความสั่นสะเทือนจากการกอสรางองคประกอบของโครงการ จึงไมมีผลกระทบ (0) ถึงชุมชน  

 

ตารางที่ 4.4.3-3 ขอกําหนดดานความสั่นสะเทือนตอสิ่งปลูกสรางของ DIN 4150 

ความเร็วอนุภาคสูงสุด 
ผลกระทบตออาคาร 

มม.ตอวินาท ี นิ้วตอวินาท ี

2 0.079 ไมเปนอันตรายแมแตสิ่งปลูกสรางเกาแก 

5 0.197 เกิดความเสียหายทางสถาปตยกรรม 

10 0.394 ยอมใหไดสําหรับบานพักอาศัยที่อยูในสภาพด ี

20 - 40 0.787 – 1.575 ยอมใหเกิดไดสาํหรับโรงงานอุตสาหกรรม 
ที่มา : Wiffin, A.C., and D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971 

 

   การประเมินผลกระทบตอผูปฏิบัติงานหรือคนงานนั้น จากลักษณะการกอสรางที่มีเพียง

อาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา ซึ่งมีขนาดเล็กและคนงานไมไดใชอุปกรณเครื่องจักรตอเนื่อง ขณะที่เครื่องจักร เชน  

รถขุดขนาดใหญทํางานจะไมใหคนงานเขาใกลเครื่องจักรเกินกวา 10 เมตร คนงานจึงไดรับความสั่นสะเทือน 

ไมเกิน 0.089 นิ้วตอวินาที (อางอิงที่ 7.75 เมตร) ดังนั้นผูปฏิบัติงานกอสรางจะรูสึกรําคาญเพียงบางชวงเวลา 

และไมเกิดผลกระทบ (0) ตอสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ดังแสดงในตารางที่ 4.4.3-4 
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ตารางที่ 4.4.3-4 ผลกระทบจากความสั่นสะเทือนที่มีตอมนุษยและอาคารสิ่งปลูกสราง 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด 

ผลกระทบตอมนุษย ผลกระทบตอโครงสรางอาคาร 
(ม.ม.ตอวินาที) (นิ้วตอวินาที) 

0-0.15 0-0.006 ไมสามารถรับความรูสึกได ไมสงผลกระทบ/ความเสียหายตอโครงสราง

อาคารทุกประเภท 

0.15-0.3 0.006-0.012 ระดับที่เปนไปไดที่จะรับรู ไมสงผลกระทบ/ความเสียหายตอโครงสราง

อาคารทุกประเภท 

2.0 0.079 รูสึกไดถึงความสั่นสะเทือน ไมเสี่ยงตอความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กับ

อาคารทั่วไป หรือโครงสรางทาง

สถาปตยกรรม 

2.5 0.098 ถาความสั่นสะเทือนเปนไปอยาง

ตอเนื่อง จะรูสึกรําคาญ 

ไมเสี่ยงตอความเสยีหายที่จะเกิดขึน้กับ

อาคารทั่วไป หรือโครงสรางทาง

สถาปตยกรรม 

5.0 0.197 ความสั่นสะเทือนรบกวนตอคนที่อยู

อาศัยในอาคาร (ระดับที่สงผลกระทบ

ตอคนที่อยูบนสะพาน และไดรับใน

ชวงเวลาสั้นๆ) 

ระดับที่จะสงผลใหเกดิความเสียหายตอ

โครงการทางสถาปตยกรรม บานเรือนทั่วไป

ที่มีผนังเพดานแบบ Plaster (สวนผสมทีม่ี

ปูน ทราย น้ํา และใยตางๆ) ในกรณีที่เปน

ผนัง/ฝาเพดาน แบบที่ยืดหยุนจะไดรับ 

ความเสยีหายเพียงเล็กนอย 

10-15 0.394-0.591 คนจะรูสึกไมพอใจถาเกดิ

แรงสั่นสะเทือนอยางตอเนื่อง  

และคนที่เดินบนสะพาน 

จะไมสามารถยอมรับได 

ระดับความสั่นสะเทือนที่สูงกวาการจราจร

ปกติ ซึ่งจะทําใหเกิดความเสียหายตอ

โครงสรางทางสถาปตยกรรม และสราง 

ความเสยีหายตอบานเรือนเล็กนอย 
ที่มา : Wiffin, A.C., and D.R., A Survey of Traffic Induced Vibration, Eng., 1971 

 

   การประเมินความสั่นสะเทือนที่เกิดจากรถบรรทุกขนวัสดุกอสรางที่จะแลนผานถนนชุมชน 

ที่ใชเปนถนนสายหลัก โดยคิดที่ระยะที่บานเรือนชุมชนซึ่งอยูใกลถนนไมนอยกวา 10 เมตร มีคาความสั่นสะเทือน

ไมเกิน 0.089 นิ้วตอวินาที (อางอิงที่ 7.75 เมตร) โดยระดับความสั่นสะเทือนไมมีผลกระทบตอบานเรือน 

อาคาร และสิ่งปลูกสรางริมถนนของประชาชนในตําบลบานดานและตําบลผาจุก เมื่อเทียบกับมาตรฐานของ 

DIN 4150 อีกทั้งรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางจะวิ่งผานชุมชนเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ โดยปริมาณ

รถบรรทุกขนสงอุปกรณจะมีมากในชวงกอสรางอาคารโรงไฟฟาไมไดเกิดขึ้นทุกวัน และไมไดเพิ่มจากสภาพของ

การจราจรปกตมิากขึ้น ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (0) ดานความสั่นสะเทือน  

  (2) ระยะดําเนินการ เมื่อเปดดําเนินการจะไมมีกิจกรรมการกอสราง หรือกิจกรรมที่กอใหเกิด

ความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น จึงไมมีผลกระทบดานความสั่นสะเทือนทั้งในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ชุมชนที่อยู

ใกลเคียง (0) 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

4.4.4 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน  
 

 1) ระยะกอสราง เนื่องจาก โรงไฟฟาพลังน้ําจะกอสรางอยูบริเวณคลองผันน้ํา ทางดานทายน้ําของ 

Closure dam ซึ่งกรมชลประทานไดกอสรางไวแลว ในระยะกอสรางจะไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการไหลของ

ปริมาณน้ําทา ปริมาณน้ําในแมน้ํานานที่จะไหลจากเหนือน้ําสูทายน้ํา ผานอาคารระบายน้ําลนของเขื่อนผาจุก 

เชนเดียวกับการไหลในสภาพปจจุบัน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาทายที่ตั้ง

โครงการ 

 2) ระยะดําเนินการ ในระยะดําเนินการจะมีการระบายน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยจะควบคุม

ปริมาณน้ําที่ไหลจากเหนือน้ําเขาสูทางรับน้ําเขาโรงไฟฟา สูงสุดประมาณ 252.72 ลานลูกบาศกเมตรตอวินาที 

แลวระบายออกผานทางระบายน้ําจากโรงไฟฟาลงสูทายน้ําแมน้ํานานดังเดิม ดังนั้นปริมาณน้ําในแมน้ํานาน 

จะไหลจากเหนือน้ําสูทายน้ําเชนเดียวกับสภาพปจจุบัน ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการเปลี่ยนแปลง

ปริมาณน้ําทาทายที่ตั้งโครงการ 

 

4.4.5 คุณภาพน้ําผิวดิน  
 

 1) ระยะกอสราง การดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มีกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอ

พื้นที่ ในระยะเวลาการกอสรางทั้งหมด 36 เดือน ดังรายละเอียดของกิจกรรมงานกอสราง คือ งานขุดและ 

งานฐานราก งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถมและบดอัด และงานขนสงและติดตั้งอุปกรณ  

งานกอสรางโรงไฟฟาและอาคารระบายน้ํา และงานเครื่องจักรกลไฟฟาพลังน้ํา ทายสุดคือการทดสอบระบบ 

ซึ่งอาจจะกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําในบริเวณแหลงน้ําผิวดินในบริเวณโครงการ ดังนี้   

     (1) ผลกระทบจากการฟุงกระจายของดินตะกอน การกอสรางงานถนนสําหรับสําหรับเขาพื้นที่

โครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ งานขุด และงานฐานราก อาจจะมีกิจกรรมที่กอใหเกิดความขุนจากการชะลางดิน

ตะกอนลงสูแหลงน้ําได โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน แตกิจกรรมกอสรางจะวางแผนใหดําเนินการตอเนื่องในชวง 

ฤดูแลง และมีการสรางทํานบดินกั้นน้ําดานเหนือและทายบริเวณที่ทําการกอสราง ดังนั้นจึงไมกอใหเกิด

ผลกระทบจากตะกอนความขุนตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (0)  

     (2) ผลกระทบจากน้ําทิ้งจากบานพักคนงาน ทางโครงการไดกําหนดใหบริษัทกอสรางมีการ

สรางบานพักคนงานที่อยูนอกพื้นที่กอสราง ซึ่งมีระบบสาธารณูปโภคครบถวนและจัดตั้งอาคารสํานักงาน

ชั่วคราว หางจากแหลงน้ําผิวดินตามธรรมชาติไมต่ํากวา 50 เมตร มีการสรางหองน้ําที่มีบอเกรอะบอซึมและ 

บอดักตะกอนสําหรับน้ําเสียอยูแลว ดังนั้นน้ําที่ระบายลงสูแมน้ํานานจึงเปนน้ําที่ผานการบําบัดแลว ทําใหไมมี

ผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ํานาน (0) 
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 2) ระยะดําเนินการ พื้นท่ีโดยรอบโรงไฟฟาพลังน้ําจะมีการฟนฟูปรับสภาพพื้นที่กอสรางใหมีพืชคลุม

ดินเพื่อความสวยงามและลดการชะลางพังทลายของดิน จึงไมมีผลกระทบตอความขุนและคุณภาพน้ําผิวดิน 

สวนการดําเนินการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํานั้น เปนเพียงการเดินเครื่องเครื่องกังหันน้ํา และเครื่องกําเนิด

ไฟฟา ไมมีผลทําใหคุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังผานกระบวนการผลิต ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ 

เคมี และชีวภาพดังนั้นในระยะดําเนินการ จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินในบริเวณทายน้ํา

ของโครงการ  

 

4.4.6 อุทกธรณีวิทยา 
 

 1) ระยะกอสราง ระยะกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จากสภาพอุทกธรณีวิทยาที่ประกอบดวย 

ตะกอนทรายขนาดตางๆ ทรายแปง กรวดขนาดตางๆ และชั้นดินเหนียว มีระดับน้ําใตดินในพื้นที่โครงการ 

อยูที่ระดับตั้งแต 60 ถึง 160 เมตรจากผิวดิน มีทิศทางการไหลของน้ําใตดินสวนใหญไหลลงสู แมน้ํานานและ

พื้นที่ต่ํา ซึ่งในระยะกอสรางอาจมีผลกระทบจากการปนเปอนของน้ําเสียจากงานกอสรางและบานพักคนงาน

กอสรางได แตโดยทั่วไปจะมีกฎหมายและระเบียบควบคุมงานปองกันและควบคุมมลภาวะในการกอสราง 

ดังนั้นจึงไมมผีลกระทบที่เกิดขึ้นตออุทกธรณีวิทยาในระยะกอสราง (0) 

 2) ระยะดําเนินการ การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาในระยะดําเนินการ จากอุทกธรณีวิทยาที่ประกอบดวย 

ตะกอนทราย ทรายแปง กรวด และชั้นดินเหนียว ระดับน้ําใตดินที่ระดับตั้งแต 60 ถึง 160 เมตรจากผิวดิน 

และทิศทางการไหลของน้ําใตดินที่สวนใหญไหลลงสูแมน้ํานานและพื้นที่ต่ํานั้น หลังมีการกอสรางแลวจะไม

กอใหเกิดผลตอการเปลี่ยนแปลงสภาพอุทกธรณีวิทยา จึงไมเกิดผลกระทบ (0)  

 

4.4.7 น้ําใตดิน 
  

 1) ระยะกอสราง ระยะกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ซึ่งเปนการกอสรางบนผิวดิน ในการ

รวบรวมขอมูลคุณภาพน้ําใตดิน จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัดมาตราสวน 1:100,000 ของ 

กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ป พ.ศ. 2542 และรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการพัฒนา

ชลประทานอุตรดิตถ (กรมชลประทาน, 2552) ที่มีการสํารวจคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่โครงการ พบวา 

พื้นที่โครงการมีคุณภาพน้ําปานกลาง สามารถนําน้ําไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมตางๆ ได และระดับน้ําใตดิน

พบท่ีระดับตั้งแต 60 ถึง 160 เมตร จากผิวดิน การกอสรางจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดิน (0)  

 2) ระยะดําเนินการ การดําเนินการผลิตไฟฟาพลังน้ําไมมีกิจกรรมที่กอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ํา

และทิศทางการไหลของน้ําใตดิน จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําใตดิน (0) 
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4.4.8 ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน 
 

 1) ระยะกอสราง ผลกระทบดานทรัพยากรดินในภาพรวมสรุปไดวา การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรดิน

เนื่องจากการกอสรางที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกนั้น จะทําใหมีผลกระทบตอคุณสมบัติทางกายภาพของ

ที่ดินที่เปลี่ยนไปจากสภาพธรรมชาติ โดยจะทําใหดินมีความหนาแนนมากขึ้นที่เกิดจากการบดอัดจากกิจกรรม

การกอสราง และอาจเกิดการชะลางพังทลายของดินบางสวนที่อาจทําใหตะกอนดินไหลลงสูบริเวณทายน้ําได 

อยางไรก็ตาม พื้นที่กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําจะใชพื้นที่ไมมากนัก และมีการสรางทํานบดินชั่วคราวดานเหนือและ

ทายของบริเวณที่ทําการกอสราง จึงคาดวาจะไมเกิดผลกระทบตอการชะลางพังทลายของดินแตอยางใด (0) 

 2) ระยะดําเนินการ เมื่อกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําแลวเสร็จและดําเนินการผลิตไฟฟานั้น  

จากลักษณะโครงการที่มีองคประกอบตางๆ เชน คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาดาดดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก 

และดานขางคลองระบายน้ําทําการปูดวยหินเรียงหนา 0.50 เมตร เพื่อปองกันการกัดเซาะตลิ่ง จึงไมเกิด 

ผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของตลิ่งบริเวณทายที่ตั้งโครงการและพื้นท่ีทายน้ํา  

 

4.4.9 ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว   
 

 ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ สภาพธรณีวิทยาฐานรากบริเวณพื้นที่โครงการและใกลเคียง  

พบสภาพธรณีวิทยาเปนดินเหนียวปนทราย ชั้นกรวด หินฟลไลต และหินดินดานกึ่งแปร หินสวนใหญมีอัตรา

การผุพังเล็กนอยถึงปานกลาง คาอัตราการรั่วซึมต่ํา การพัฒนาโครงการไมไดทําใหสภาพธรณีวิทยามีการ

เปลี่ยนแปลงไป จึงไมมีผลกระทบทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ (0) 

 สภาพธรณีวิทยาแผนดินไหวใกลบริเวณที่ตั้งโครงการพบรอยเลื่อนมีพลัง (Active Fault) ไดแก  

กลุมรอยเลื่อนอุตรดิตถ รอยเลื่อนเถิน รอยเลื่อนยอยน้ําถม และรอยเลื่อนยอยแมน้ํายม ที่ตั้งโครงการมีความเสี่ยง

ของการเกิดแผนดินไหวอยูในเขตเสี่ยงภัยแผนดินไหวเขต 2ก คาอัตราเรงสูงสุดของพื้นดินที่มีโอกาสเพียง 2% 

และ 10% ที่จะมีคาสูงกวาในคาบเวลา 50 ป ของบริเวณที่ตั้ง มีความเสี่ยงในการเกิดความเสียหายในระดับ

นอยถึงปานกลาง แตในการดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ดําเนินการตามมาตรฐาน 

การออกแบบอาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว มยผ.1302 กรมโยธาธิการและผังเมือง 

กระทรวงมหาดไทย ภายใต กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร 

และพ้ืนดินที่รองรับในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบ

ในสวนของสภาพธรณีวิทยาและแผนดินไหว (0) 
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4.5 การประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
 

 การประเมินผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ประกอบดวย ทรัพยากรปาไม ทรัพยากร

สัตวปา และนิเวศวิทยาทางน้ํา แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 

4.5.1 ทรัพยากรปาไม  
 

 1) ระยะกอสราง 

  (1) ผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมทางตรง กิจกรรมของโครงการ เมื่อมีการดําเนินโครงการจะมี

การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนพื้นที่ กิจกรรมดังกลาวทั้งหมดไมกอใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ปาไม เนื่องจาก

พื้นท่ีศึกษาทั้งหมดของโครงการไมมีสภาพปาไม จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมทางตรง (0) 

  (2) ผลกระทบตอระบบนิเวศปาไมทางออม การสูญเสียมูลคาของระบบนิเวศปาไม และการ

สูญเสียประโยชนของปา เมื่อมีการดําเนินโครงการจะไมมีการตัดฟนพื้นที่ปา จึงไมกอเกิดการสูญเสียพื้นที่ปาไม 

แมอาจกอใหเกิดผลกระทบตอพื้นที่ปาไมในบริเวณใกลเคียง และระบบนิเวศอื่นๆ ที่เกี่ยวของ แตในการ

กอสรางโครงการมีพื้นที่เพียงเล็กนอย และอยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ดังนั้น 

ไมกอใหเกิดผลกระทบทางออมตอนิเวศวิทยาปาไม (0) 

 2) ระยะดําเนินการ การดําเนินโครงการจะไมสงผลกระทบตอนิเวศวิทยาปาไม เนื่องจากเปนการ

ดําเนินการในพื้นที่เดิมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตั้งแตมีการกอสรางโครงการ และยังมีการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน 

ในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณโดยรอบ มีการปลูกตนไมทั้งในบริเวณพื้นที่โครงการและตามแนว 

ถนนทั้งหมด ชวยลดฝุนละอองในอากาศจากการปรับปรุงสภาพถนน ดังนั้นจึงมีผลกระทบดานบวกในระดับนอย 

(+1) 

 

4.5.2 ทรัพยากรสัตวปา  
 

 1) ระยะกอสราง เมื่อพิจารณากิจกรรมในระหวางการกอสรางโครงการ พบวา จะกอใหเกิดผลกระทบ 

ในดานการเปลี่ยนแปลงถิ่นที่อยูอาศัยและรบกวนการดํารงชีวิตของสัตวปา แตเมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ

ของสัตวปากับถิ่นที่อยูอาศัย พบวา พื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกตั้งอยูในพื้นที่เขื่อนทดน้ําผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ และถูกลอมรอบดวยพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่โดยรอบตางๆ เหลานี้เปนเสนทางเชื่อมตอ 

ตามธรรมชาติระหวางพ้ืนที่โครงการกับพ้ืนที่ประเภทอื่นอีก สัตวปาที่พบทั้งหมดในพื้นที่ศึกษาจึงมีพื้นที่สําหรับ

กระจายพันธุหรืออพยพโยกยายตอเนื่องถึงเกษตรกรรมและพื้นที่ปาไมอื่นๆ ที่มีความเหมาะสมกับการ

ดํารงชีวิตของสัตวปาได ซึ่งหากพิจารณาผลกระทบตอทรัพยากรสัตวปาในระหวางการกอสรางโครงการ 

จําแนกผลกระทบตามกลุมของสัตวปา ไดดังนี้ 
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  (1) สัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม แมการกอสรางโครงการทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และทําลาย 

ถิ่นที่อยูอาศัย รวมทั้งรบกวนและคุกคามการดํารงชีวิต แตเนื่องจากเปนการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ไปอยางถาวร 

เมื่อสิ้นสุดการกอสราง ปจจัยรบกวนการดํารงชีวิตก็จะเปลี่ยนรูปแบบไป สัตวปากลุมที่ไดรับผลกระทบจะถูก

ผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเคลื่อนยายออกจากพื้นที่โครงการ เพื่อเขาไปใชประโยชนในพื้นที่

ใกลเคียง ประกอบกับปญหาที่เกิดจากการลาสัตวในพื้นที่ศึกษาเปนปญหาที่ไมรุนแรงพอที่จะสงเสริมใหเกิด 

ผลกระทบในระดับกลุมประชากรในพื้นที่ อยางไรก็ตาม ในการกอสรางโครงการมีพื้นที่ขนาดเล็ก อีกทั้งผลกระทบ

ในระยะกอสรางโครงการเปนผลกระทบในชวงเวลาอันสั้นเทานั้น จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ (0) 

  (2) นก ในระหวางการกอสรางโครงการ พื้นที่บริเวณกอสรางเปนพื้นที่โลงกวาง ไมมีตนไมหรือ

พื้นที่ปา ซึ่งไมไดเปนถิ่นที่นกอาศัยหรือเกาะนอน ดังนั้นจึงจะไมไดรับผลกระทบ (0) โดยตรงจากการกอสราง

โครงการ เนื่องมาอุปนิสัยการดํารงชีวิต และการหากินของนกที่เปนสัตวที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ไดดี 

สามารถเคลื่อนยายเพ่ือหลบภัยจากปญหาตางๆ หรือใชประโยชนไดในหลายพื้นที่เปนบริเวณกวาง อีกทั้งพื้นที่

โดยรอบโครงการมีถ่ินที่อยูอาศัยที่สามารถรองรับประชากรของนกไดจํานวนมาก 

  (3) สัตวเลื้อยคลาน สัตวเหลานี้มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดี  

และมีความสามารถในการกระจายพันธุไดกวาง อีกทั้งในสภาพธรรมชาติมีจํานวนประชากรสูง ดังนั้น สัตวปา

ในกลุมนี้จึงอาจสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปได หรืออาจอพยพออกจากพื้นที่ไปใช

ประโยชนในพื้นที่อ่ืนไดเชนเดียวกัน จึงไมไดรับผลกระทบ (0)  

  (4) สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก สัตวปากลุมนี้จะไมไดรับผลกระทบ (0) จากกิจกรรมการกอสราง

โครงการ หากมีการดําเนินการตามมาตรการปองกันผลกระทบเกี่ยวกับการชะลางพังทลายพังทลายของดิน 

โดยเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบตอเนื่องที่อาจจะเกิดขึ้นตอสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เนื่องจากสัตวปาที่มี

ถิ่นอาศัยแบบจําเพาะในลําธารเทานั้น และโดยรอบพื้นที่โครงการมีพื้นที่แหลงน้ําที่สามารถรองรับประชากร

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบกไดจํานวนมาก  

 2) ระยะดําเนินการ มีการจํากัดการใชประโยชนพื้นที่ในพื้นที่เดิมที่มีการกอสรางโครงการไมมีการ

เปดพื้นที่ใหม แตอยางไรก็ตาม สัตวปาที่พบสวนใหญเปนสัตวปาขนาดเล็ก มีระดับความชุกชุมนอย  

สัตวปาบางกลุมสามารถที่จะเคลื่อนยายออกจากพื้นที่โครงการเพื่อเขาไปใชประโยชนในพื้นที่อื่นๆ ที่อยู

ใกลเคียง และบางกลุมสามารถปรับตัวและกลับเขามาใชประโยชนในพื้นที่ได ดังนั้น จึงสามารถประเมินไดวา

ในระยะดําเนินการไมมีผลกระทบ (0) ตอทรัพยากรสัตวปา  
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4.5.3 นิเวศวิทยาทางน้ํา  
 

 1)  ระยะกอสราง การดําเนินการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มีกิจกรรมที่อาจสง 

ผลกระทบดานนิเวศวิทยาทางน้ํา คือ กิจกรรมการขุดเปดหนาดิน การถมดิน การปรับยกระดับดินเดิม  

การกอสรางอาคารโรงไฟฟาและองคประกอบ เปนพื้นที่มีการปองกันปดกั้นลําน้ําทั้งเหนือน้ําและทายน้ํา 

ดวยทํานบดินชั่วคราว ทําใหการชะลางและพัดพาตะกอนเนื่องจากน้ําฝนที่ตกในบริเวณพื้นที่กอสรางมีนอย  

ทําใหตะกอนที่จะเพิ่มในลําน้ํามีนอย อีกทั้งการกอสรางอาคารหัวงานของโครงการจะมีงานปรับปรุงฐานราก 

และมีงานขุดเปดหนาดินไมมากนัก โดยกิจกรรมหลักๆ ดังกลาวจะดําเนินการในชวงฤดูแลง และเมื่อพิจารณา

จากขอมูลปจจุบันที่พบวา ในบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการมีความหนาแนนของแพลงกตอน สัตวหนาดิน ปลา 

และพันธุไมน้ําต่ํา ดังนั้นจึงไมมผีลกระทบจากการกอสราง ตอสภาพนิเวศวิทยาทางน้ํา (0)         

 ในสวนของงานคลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา (Tailrace Channel) อาจจะมีการปดบันไดปลาโจน

ชั่วคราว เปนระยะเวลาสั้นๆ เพื่อทําการปรับปรุงคลองระบายน้ําทายโรงไฟฟา ซึ่งเมื่อพิจารณาจากผลการศึกษา

ทรัพยากรปลาในน้ํานานบริเวณดานเหนือน้ํา และทายน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุก ที่ทางกรมชลประทานเคยทํา

การสํารวจไวในรายงานติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ทรัพยากรปลาที่สํารวจพบทุกชนิด

เปนพันธุปลาที่พบทั่วไปในแหลงน้ําภาคกลางและภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย รวมทั้งเปนปลา 

ที่สามารถอยูไดแหลงน้ํานิ่งและแหลงน้ําไหล ไมใชปลาที่มีสถานภาพหายาก ปลาอพยพเพื่อการวางไข  

หรือพันธุปลาเฉพาะถิ่น (Endemic species) และปลาทุกชนิดสามารถวายทวนน้ําเพื่อหาอาหาร/หาที่วางไข 

ที่เหมาะสมในชวงน้ําหลากและในชวงกลางฤดูฝน ตามพื้นที่น้ําทวม (Flood plain) และตามพื้นที่ชายน้ําทั่วไปได 

รวมทั้งกรณีทีท่ายน้ํามีระดับน้ําสูงและมีการเปดบายระบาย ดังนั้นการกอสรางบันไดปลาโจนในลักษณะชั่วคราว

เพื่อรองรับตลอดระยะเวลากอสราง จึงไมมีความจําเปนแตอยางใด 

 2) ระยะดําเนินการ การดําเนินการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาพลังน้ํา เปนการผลิตไฟฟาโดยใหน้ํา 

ไหลผานเครื่องกังหันน้ํา ดังนั้นคุณภาพน้ําไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลังจากผานกระบวนการผลิตไฟฟา 

พลังน้ําแลว ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ดังนั้นการใชน้ําในการผลิตไฟฟาจากพลังน้ํา  

จะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําแตอยางใด (0)  

 

4.6 การประเมินผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

 การประเมินผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย การใชประโยชนที่ดิน  

การใชประโยชนแหลงน้ํา การคมนาคมขนสง การเกษตรกรรม/ประมง/อุตสาหกรรม การระบายน้ําและปองกัน

น้ําทวม การใชพลังงานและไฟฟา การจัดการของเสีย การปองกันและระงับอุบัติภัย และการจัดการลุมน้ํา 
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4.6.1 การใชประโยชนที่ดิน  
 

 1) ระยะกอสราง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของและมีผลกระทบตอการใชประโยชนที่ดิน คือ กิจกรรมการปรับ

พื้นท่ี และกิจกรรมการกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบ ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงเฉพาะบริเวณ

พื้นที่กอสราง กลาวคือเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่คลองผันน้ําเปนพื้นที่กอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบ

อยางถาวร แตกิจกรรมบางสวนอาจกีดขวางหรือกอใหเกิดความไมสะดวกในการเขาไปใชประโยชนที่ดิน 

บริเวณใกลเคียงของกรมชลประทานในบางชวงเวลา ซึ่งสามารถปองกันแกไขได จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ (0) 

 2) ระยะดําเนินการ จะมีการปลูกตนไมเพิ่มเติมพรอมปรับปรุงภูมิทัศน ทัศนียภาพในบริเวณพื้นที่

โครงการ จึงเปนประโยชนตอการใชประโยชนที่ดินของมนุษยมากขึ้น ทั้งเปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาและ

สถานที่ทองเที่ยวแหงใหมของชุมชน จึงเปนผลกระทบดานบวกในระดับปานกลาง (+2) ตอการใชประโยชนที่ดิน 

 

4.6.2 การใชประโยชนแหลงน้ํา  
 

 1) ระยะกอสราง อาคารรับน้ําทอสงน้ําเขาสูอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและอาคารระบายทายน้ําในพ้ืนที่

ผันน้ําจะมีการดําเนินการใหสอดคลองกับแผนการระบายน้ําของกรมชลประทาน และการใชน้ําเพื่อการเกษตร

บริเวณทายท่ีตั้งโครงการสามารถใชน้ําไดตามปกติจากการปลอยน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุก จึงไมมีผลกระทบ (0)  

 2) ระยะดําเนินการ ในการผลิตไฟฟาพลังน้ํามีการใชน้ําจากเขื่อนทดน้ําผาจุก โดยปริมาณน้ําทั้งหมด

ที่ระบายผานโรงไฟฟาพลังน้ําจะระบายกลับคืนลงสูทายน้ําดังเดิม จึงไมกระทบ (0) ตอการใชประโยชนน้ํา 

ดานทายน้ํา นอกจากนี้ ในการนําน้ํามาผลิตไฟฟาพลังน้ํากอนที่จะระบายลงสูคลองชลประทานและทายน้ํา 

ตามแผนปกติของกรมชลประทาน เปนการนําทรัพยากรน้ํามาใชอยางคุมคา นับเปนผลประโยชนที่ไดเพิ่มเติม

จากการระบายน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุก ดังนั้นประเมินวาเปนผลกระทบดานบวกระดับมาก (+3) 

 

4.6.3 การคมนาคมขนสง  
 

 1)  ระยะกอสราง การขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ ในการกอสรางจะใชยานพาหนะประเภทรถบรรทุก 

10 ลอ รถบรรทุก 6 ลอ ซึ่งการขนสงจะมีจํานวนเที่ยวรถบรรทุกสูงสุดเทากับ 7 คันตอวัน คือ ชวงกิจกรรม 

งานขุดดิน งานถมกลับ และงานปรับปรุงทางน้ําเทานั้น ไมไดมีการขนสงตอเนื่องตลอดระยะกอสราง 36 เดือน 

โดยในการกอสรางอาคารโรงไฟฟาและองคประกอบ จะดําเนินการในชวงตนของการกอสรางเทานั้น และยังมี

การจํากัดน้ําหนักบรรทุกไวไมเกิน 21 ตัน จํากัดความในเร็วการขนสงบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ บริเวณ

ชุมชนและพ้ืนที่ออนไหวไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง 
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  เสนทางการขนสงใชเสนทางถนนทางหลวงชนบท อต. 4009 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213) 

โดยชวงที่ผานชุมชนมีสภาพเปนถนนลาดยางที่มีสภาพชํารุดบางจุดตามการใชงาน เปนเสนทางที่ไมผานบริเวณ

สันเขื่อนของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก และจากคาดัชนีจราจรติดขัดซึ่งพบวาสภาพจราจรบริเวณเสนทาง 

เขาไปยังพื้นที่โครงการคลองตัวสูงมาก ประกอบกับการขนสงจะดําเนินการในชวงเวลากลางวันเทานั้น  

ไมไดขนสงตอเนื่องตลอดทั้งวัน ดังนั้น จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอการคมนาคมบริเวณพื้นที่โครงการและ

บริเวณใกลเคียง (0) 

 2)  ระยะดําเนินการ กิจกรรมการผลิตไฟฟาดําเนินการในพื้นที่จํากัดและไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของ 

กับการคมนาคมขนสง จึงไมมีผลกระทบ (0) 

 

4.6.4 การเกษตรกรรม/ประมง/อุตสาหกรรม   
 

 1) เกษตรกรรม  

  (1) ระยะกอสราง พื้นที่ตั้งโครงการไมมีการปลูกพืชหรือการทําการเกษตร การกอสรางของ

โครงการจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการเกษตร สวนในพื้นที่ใกลเคียงมีรูปแบบการปลูกพืชใชน้ําฝนเปนหลักและ

ในฤดูแลงจะมีการใชน้ําที่มีอยูในแมน้ํานานเฉพาะพื้นที่ริมน้ํา ซึ่งในระยะกอสรางยังสามารถใชน้ําเพื่อการเกษตร 

ไดเชนปจจุบัน จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการทําการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ใกลเคียงโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ การผลิตไฟฟาพลังน้ําดําเนินการตามแผนการระบายน้ําปกติจากเขื่อน 

ทดน้ําผาจุก กระบวนการผลิตไฟฟาพลังน้ําที่ไมมีการใชสารเคมี ทําใหไมมีสารเคมีปนเปอน และมีคุณภาพน้ํา

เปนปกติเชนเดียวกับน้ําที่ระบายจากเขื่อนทดน้ําโดยตรง อีกทั้งปริมาณและคุณภาพน้ําที่ผานโรงไฟฟาพลังน้ํา

และระบายลงสูคลองชลประทานและแมน้ํานาน เพื่อใชในการปลูกพืชตามปกติเชนสภาพปจจุบัน จึงไมมี

ผลกระทบ (0) ตอการเกษตรกรรมในระยะดําเนินการ 

 2) ประมง 

  (1) ระยะกอสราง ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปในระหวางการกอสรางอาจมีผลตอคุณภาพน้ํา

และการไหลของน้ําในลําน้ํานาน โดยที่บริเวณพื้นที่ตั้งโครงการ จัดวามีความอุดมสมบูรณของสัตวน้ําสูงกวา

ทายน้ํา ดังนั้นผลกระทบจากกิจกรรมการกอสรางอาจมีผลตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ําทั่วบริเวณเหนือน้ําและ

ทายน้ําของพ้ืนที่กอสราง แตเนื่องจากการดําเนินการกอสรางจะทําการในชวงฤดูแลง และมีการสรางทํานบดิน

ชั่วคราวไวเพื่อปองกันการชะลางของดินลงสูแหลงน้ํา ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอการประมงในพื้นที่

โครงการและบริเวณใกลเคียง (0) 
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  (2) ระยะดําเนินการ ผลกระทบตอทรัพยากรประมงในแมน้ํานาน ซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ําระดับชาติ

ของพ้ืนที่โครงการจะเปนผลกระทบทางบวกคือ จะทําใหผลผลิตของทรัพยากรประมงในแหลงน้ํามีเพิ่มมากขึ้น 

และไมมีผลในความแตกตางของชนิดพันธุปลาตลอดลําน้ํานานซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ํา ทั้งนี้เพราะจะมีการเพิ่มพื้นที่

เพาะขยายพันธุสัตวน้ํา และสัตวน้ําจากบริเวณทายน้ําจะสามารถสืบพันธุในพื้นที่น้ําทวม (Flood Plain)  

ตามบริเวณชายน้ําที่น้ําทวมถึง 

   สําหรับการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพื้นที่โครงการยอมจะไดผลจากการมีปริมาณน้ํามากขึ้น 

ในพื้นท่ีชลประทานยอมจะสามารถเพิ่มกิจกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําไดมากขึ้น สําหรับกิจกรรมการเลี้ยงปลา

ในกระชัง การเพิ่มพื้นที่น้ํายอมเอื้ออํานวยตอการเลี้ยงปลาในกระชังอีกดวย จึงเปนผลกระทบทางบวก 

ในระดับนอย (+1) 

 3) อุตสาหกรรม ในพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง ในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อําเภอ

เมืองอุตรดิตถจังหวัดอุตรดิตถ พบวา มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 5 และ 10 แหง ตามลําดับ โดยสวนใหญ

เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับวัสดุกอสราง และโรงสีขาว ซึ่งไมไดอยูในบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสรางโครงการ

หรือเสนทางขนสงวัสดุกอสรางแตอยางใด รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมใชน้ําประปาในการประกอบกิจกรรม 

ดังนั้นทั้งในระยะกอสรางและดําเนินการจึงไมมีผลกระทบ (0) ตออุตสาหกรรมในพ้ืนที ่

 

4.6.5 การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม  
 

 1) ระยะกอสราง เนื่องจากโรงไฟฟาพลังน้ําจะกอสรางอยูในพื้นที่คลองผันน้ําที่ใชในระหวาง 

การกอสรางเขื่อนผาจุก ซึ่งภายหลังการกอสรางตัวเขื่อนแลวเสร็จ จะมีการกอสราง Closure dam บริเวณตอนบน

ของคลองผันน้ํา สวนทางดานทายน้ํากอนระบายลงสูแมน้ํานาน จะตองกอสราง Cofferdam เพื่อปองกัน

ปริมาณน้ําจากแมน้ํานาน ดังนั้นในระยะกอสรางจะไมมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับปริมาณการระบายน้ําและ

บรรเทาน้ําทวมของโครงการ จึงจัดวาไมมีผลกระทบ (0) ตอสภาพการระบายน้ําและการบรรเทาน้ําทวม  

 2) ระยะดําเนินการ โรงไฟฟาพลังน้ําจะกอสรางอยูในพื้นที่คลองผันน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุก  

ซึ่งหากไมมีโครงการ บริเวณคลองผันน้ํา จะมีการ Closure dam ปดกั้นการไหลของน้ําไว เพื่อใหปริมาณน้ํา

ทั้งหมดไหลผานเขื่อนทดน้ําผาจุกโดยตรง แตเมื่อมีโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกขึ้น จะมีปริมาณน้ํา

บางสวนไหลผานโรงไฟฟาพลังน้ํา กอนที่จะระบายลงสูแมน้ํานานทางดานทายน้ําของเขื่อนทดน้ําผาจุกได 

ดังนั้นการระบายน้ําผานทางโรงไฟฟา นับวาเปนการเพิ่มความสามารถในการระบายน้ําของแมน้ํานานไดสวนหนึ่ง 

จึงจัดวามีผลกระทบทางบวกในระดับนอย (+1) ตอสภาพการระบายน้ําและการบรรเทาน้ําทวม  
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4.6.6 การใชพลังงานและไฟฟา  
 

 1) ระยะกอสราง พื้นที่กอสรางและองคประกอบโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกใชพื้นที่

ประมาณ 20 ไร ดําเนินการในขอบเขตพ้ืนทีท่ั้งหมดอยูในโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก พลังงานไฟฟาที่ใชในระยะ

กอสรางจากระบบไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ใชในการกอสรางเขื่อนผาจุกในปจจุบัน จึงไมมีผลกระทบ

ตอการใชไฟฟาของชุมชนใกลเคียง (0) 

 2)  ระยะดําเนินการ โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ย 91.62 ลานหนวย

ตอป กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะเชื่อมตอกับระบบไฟฟาขนาด 115 กิโลโวลต โดยมีการสรางแนวสายสง  

ยาว 7 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมตอกับแนวตัดสายสงของ กฟผ. บริเวณแนวตัดอุตรดิตถ-สิริกิติ์ เมื่อประเมินลักษณะ

การใชพลังงานไฟฟาของครัวเรือนในพื้นที่ศึกษาโครงการในตําบลบานดานและตําบลผาจุก ที่มีการใชอุปกรณ 

เครื่องใชไฟฟาพื้นฐานในครัวเรือน ไดแก หลอดไฟ ทีวี ตูเย็น หมอหุงขาว พัดลม และเตารีด คิดเปนปริมาณ

การใชพลังงานไฟฟาประมาณ 5 หนวยตอครัวเรือนตอวัน หรือ 1,825 หนวยตอครัวเรือนตอป ซึ่งพลังงาน

ไฟฟาที่ผลิตไดจากโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก เฉลี่ย 91.62 ลานหนวยตอปนั้น เปรียบเทียบเปนพลังงานไฟฟา

แกครัวเรือน 50,202 ครัวเรือนตอป กลาวไดวาการพัฒนาโครงการเปนการเพิ่มแหลงผลิตพลังไฟฟาและ 

เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟาในพื้นที่ จึงเปนผลกระทบดานบวกระดับปานกลาง (+2) 

 

4.6.7 การจัดการของเสีย  
 

 1) การจัดการขยะมูลฝอย 

  (1) ระยะกอสราง วัสดุเหลือใช จากกิจกรรมการกอสราง อาทิ เศษเหล็ก พลาสติก อลูมิเนียม  

จะถูกรวบรวมและพักไวในพื้นที่วางกองวัสดุในสวนที่มีหลังคาคลุมหรือมีผาใบคลุม โดยตองกําหนดขอบเขต

พื้นที่วางพักวัสดุเหลือใช ปายสัญลักษณใหชัดเจนและไมปะปนกับวัสดุกอสรางอื่นๆ ทั้งนี้วัสดุเหลือใชจาก 

การกอสรางนั้น ใหบริษัทกอสรางรวบรวมนําไปจําหนายแกรานรับซื้อของเกาในตําบลบานดานหรือตําบลผาจุก  

อําเภอเมืองอุตรดิตถ  

   สวนขยะมูลฝอยทั่วไปเนื่องจากพิจารณาใชแรงงานจากทองถิ่นและกําหนดไมใหมีการพัก 

คางคืนบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ขยะมูลฝอยสวนใหญจึงเกิดจากการอุปโภค-บริโภคของคนงาน 

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กอสรางจํานวน 50 คน หากคิดตามอัตราการเกิดมูลฝอยแบบไมคางคืนที่ 0.06 กิโลกรัม

ตอคนตอวัน จะพบวามีปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นเทากับ 3.0 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งจะรวบรวมไวในภาชนะรองรับ 

มูลฝอยที่ปดมิดชิดและใหบริษัทกอสรางรับผิดชอบนําไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบหรือประสานงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับขยะไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักสุขาภิบาล จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ (0)  

ตอการจัดการขยะมูลฝอย 
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  (2) ระยะดําเนินการ เมื่อเปดดําเนินการมีเจาหนาที่อยูประจําโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเพียง 

1-2 คนตอกะ คือ พนักงานเดินระบบ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ซึ่งกอใหเกิดขยะจํานวนไมมากนัก  

ซึ่งจะถูกรวบรวมไวกอนนําไปกําจัดอยางเหมาะสม โดยไมมีการเผาหรือทําลายในพื้นที่โครงการ สวนการ

จัดการมูลฝอยจากประชาชนหรือผูที่สนใจมาทัศนศึกษาดูงาน หรือทองเที่ยวชมทัศนียภาพบริเวณโรงไฟฟา

พลังน้ํานั้น จะจัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทตั้งไว และมีปายรณรงครักษาความสะอาด  

ทิ้งขยะลงภาชนะใหถูกตองตามประเภท โดยมูลฝอยประเภทที่นํากลับมาใชได อาทิ ขวดพลาสติก กระปอง

อลูมิเนียม จะรวบรวมเพื่อจําหนายแกรานรับซื้อของเกาในตําบลบานดานหรือตําบลผาจุก และอําเภอเมือง

อุตรดิตถ สวนมูลฝอยท่ีไมสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดจะนําไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบ หรือประสานงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับขยะไปกําจัดอยางถูกตองตามหลักอาชีวอนามัย จึงไมกอใหเกิด

ผลกระทบ (0) ตอการจัดการขยะมูลฝอย  

 2) การจัดการน้ําเสีย 

  (1) ระยะกอสราง สําหรับหองน้ํา-หองสวมจะใชในบริเวณอาคารสํานักงานชั่วคราวและบริเวณ

ใกลเคียงพื้นที่กอสราง ซึ่งหองน้ํา-หองสวมตั้งอยูหางจากลําน้ํานานมากกวา 50 เมตร คิดปริมาณน้ําเสียจาก

คนงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จํานวน 50 คน หากคิดตามอัตราการใชน้ําแบบไมคางคืนที่ 80 ลิตรตอคนตอวัน 

จะมีปริมาณน้ําเสียเกิดขึ้น 4,000 ลิตรตอวัน หรือ 4.0 ลูกบาศกเมตรตอวัน อัตราการเกิดน้ําเสียเทากับรอยละ 80 

ดังนั้นจะมีน้ําเสียเกิดขึ้น 3.2 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซึ่งจะมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite 

Treatment) ขนาด 2.0 ลูกบาศกเมตรตอถัง จํานวน 2 ถัง โดยไมมีการปลอยน้ําเสียออกสูภายนอกและไมปลอย

ลงคลองผันน้ําหรือแมน้ํานาน ดังนั้นระยะกอสรางจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอการจัดการน้ําเสีย 

  (2) ระยะดําเนินการ เมื่อเปดดําเนินการหองน้ํา-หองสวมในอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา ไดติดตั้ง

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ไวแลว และไมมีการระบายลงคลองผันน้ําหรือแมน้ํานาน จึงประเมินไดวาไมมี

ผลกระทบ (0) ดานการจัดการน้ําเสีย 

 

4.6.8 การปองกันและการระงับอุบัติภัย  
 

 1) ระยะกอสราง กิจกรรมกอสรางในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก อาจกอใหเกิด

อุบัติภัยและอุบัติเหตุได จึงตองมีมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ใหบริษัทกอสรางใชดําเนินการควบคุมคนงานในการกอสราง และในสวนของอุบัติเหตุจากการขนสงวัสดุอุปกรณ

กอสราง เนื่องจากการขนสงทั้งหมดจะดําเนินการเพียงบางชวงเวลาและไมไดขนสงตอเนื่องทุกวัน สามารถ

ปองกันได โดยในการกอสรางไดกําหนดใหมีการจัดทําปายแสดงขอบเขตพื้นที่กอสราง ปายประชาสัมพันธ 

เครื่องหมาย สัญลักษณจราจรอยางชัดเจน พรอมทั้งมีอุปกรณสื่อสารและหมายเลขโทรศัพทเพื่อแจงเหตุติดตอ

ประสานงานกับ หนวยงานทองถิ่นที่รับผิดชอบดานปองกันและระงับอุบัติภัยไดอยางทันทวงที ดังนั้นในภาพรวม

จึงมีการปองกันและระงับอุบัติภัยไวอยางครอบคลุม จึงไมกอใหเกิดผลกระทบ (0) ในระยะกอสรางโครงการ 
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 2) ระยะดําเนินการ โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเปนโรงไฟฟาขนาดเล็ก ไมไดมีกระบวนการผลิต 

ที่เปนอันตรายหรือมีสารเคมีรายแรง ประกอบกับในพื้นที่โรงไฟฟาพลังน้ําจะจัดอุปกรณปองกันระงับอุบัติภัย

ตางๆ ตลอดจนมีอุปกรณสื่อสาร หมายเลขโทรศัพทที่สามารถแจงเหตุอุบัติภัยแกหนวยงานทองถิ่นที่อยู

ใกลเคียงได ดังนั้นจึงไมมีผลกระทบ (0) 
 

4.6.9  การจัดการลุมน้ํา 
 

 

 1)  ระยะกอสราง การกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จะกอสรางเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบ

ในเขตโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกของกรมชลประทาน ซึ่งปจจุบันไมมีสภาพปาไมปกคลุมแลว ดังนั้น กิจกรรม

กอสรางโครงการจะไมมีการตัดฟนตนไมจึงไมสงผลกระทบตอโครงสรางของพื้นที่ลุมน้ําในปจจุบัน และเมื่อ

พิจารณาสัดสวนของพื้นที่ลุมน้ําที่โครงการตั้งอยู พบวา พื้นที่กอสรางโครงการขนาด 20 ไร หรือประมาณ  

3.2 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 0.008 ของพื้นที่ลุมน้ํานาน และรอยละ 0.06 ของพื้นที่ลุมน้ําสาขาแมน้ํานาน

สวนที่ 4 เทานั้น จึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงโครงสรางและหนาที่ของระบบนิเวศในพื้นที่ 

ลุมน้ําดังกลาว นอกจากนี้เมื่อพิจารณามาตรการการใชประโยชนที่ดินในเขตลุมน้ํานาน ตามมติคณะรัฐมนตรีฯ  

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2529 พบวา กิจกรรมกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ําของโครงการสามารถอนุญาตใหดําเนินการ

ไดตามปกติ เนื่องจากตั้งอยูในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5 ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอยหรือมีความ

ออนไหวนอยตอการเปลี่ยนแปลงการใชพื้นที่ทํากิจกรรมตางๆ เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมชั้นอื่นๆ 

ดังนั้น จึงไมเกิดผลกระทบตอการจัดการลุมน้ํา (0) บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 

 2)  ระยะดําเนินการ มีเพียงกิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังน้ําภายในโรงไฟฟา ดังนั้น จึงไมเกิดผลกระทบ

ตอการจัดการลุมน้ํา (0) บริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง 
 

4.7 การประเมินผลกระทบตอคุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

 การประเมินผลกระทบตอคุณคาตอคุณภาพชีวิต ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ-สังคม การสาธารณสุข 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพและการทองเที่ยว และประวัติศาสตรและโบราณคดี 
 

4.7.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม  
 

 1)  ระยะกอสราง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสภาพเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ศึกษาโครงการ ในระยะ

กอสราง มีดังนี ้

  - ดานเศรษฐกิจ เกิดการจางงานในทองถิ่นเพิ่มขึ้น จากการกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา 

และองคประกอบตางๆ ซึ่งจําเปนตองใชแรงงานในการกอสราง โดยพิจารณาจางแรงงานทองถิ่นเพื่อเปนการ

สรางงานสรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟา (ความตองการแรงงานในการกอสรางประมาณ 
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50 คน) ถือเปนประโยชนโดยตรงที่คนในชุมชนจะไดรับและยังสอดคลองกับความคิดเห็นของครัวเรือนตอการ

จางงานในพื้นที่ซ่ึงเห็นดวยกับประโยชนดานการจางงานในระยะกอสราง (ตองการใหมีการจางแรงงานทองถิ่น) 

คิดเปนกระแสเงินหมุนเวียนจากการจางงานสูงสุดประมาณ 375,000 บาทตอเดือน (แรงงาน 50 คน อัตรา

คาจางแรงงานขั้นต่ําของจังหวัดอุตรดิตถ 300 บาทตอคนตอวัน ตามประกาศคณะกรรมการคาจางเรื่องอัตรา

คาจางขั้นต่ํา ฉบับที่ 7 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ระยะเวลาการทํางาน 25 วันตอเดือน)  

โดยเปนผลจากการใชจายของ กฟผ. และผูปฏิบัติงาน (ผูรับเหมา และแรงงาน) จึงทําใหเกิดการใชจายเงิน 

ในทองถิ่น มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับทองถิ่นสงผลดีตอสภาพเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรานคายอย 

สามารถขายสินคาอุปโภค-บริโภค เกิดอาชีพบริการตางๆ ในทองถิ่นเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบทางบวก 

ระดับปานกลาง (+2) ตอระบบเศรษฐกิจโดยรวมของทองถิ่น 

  - ดานสังคมและกิจกรรมในชีวิตประจําวัน ลักษณะของกิจกรรมการเตรียมการและกอสราง 

ที่อาจกอใหเกิดฝุนละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน ซึ่งอาจทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญตอการใช

ชีวิตประจําวันของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนในตําบลบานดานที่อยูในเสนทางขนสงวัสดุอุปกรณ จากการ

ประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน สรุปไดวาบริเวณชุมชนหมูที่ 8 บานคุงยาง

ซึ่งอยูหางจากที่ตั้งโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร จะไมไดรับผลกระทบดังกลาวจากการกอสราง โดยฝุนละออง 

เสียงดัง และความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเฉพาะในบริเวณกอสรางเทานั้น เชนกันกับการขนสงวัสดุ

อุปกรณกอสราง จะมีรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณวิ่งไปมาเพิ่มขึ้นจากปกติเพียงเล็กนอยเฉพาะชวงขนสง  

แตไมไดขนสงตอเนื่องทั้งวันจึงมีฝุนละอองเกิดขึ้นเฉพาะบางชวงเวลาและปริมาณรถบรรทุกที่เพิ่มขึ้นไมได 

กีดขวางเสนทางสัญจรตามปกติของประชาชน จากการวิเคราะหและประเมินกิจกรรมตางๆ ที่กอใหเกิด 

ฝุนละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน มีคาไมเกินมาตรฐาน จึงไมมีผลกระทบใด สวนเรื่องแรงงานตางถิ่นนั้น 

การกอสรางจะใชแรงงานสวนใหญในทองถิ่นที่อยูใกลเคียง จึงไมมีผลกระทบดานสังคมจากแรงงานตางถิ่น 

ดังนั้น ดานสังคมและกิจกรรมในชีวิตประจําวันจึงไมมีผลกระทบ (0) 

 2)  ระยะดําเนินการ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสภาพเศรษฐกิจสังคมของชุมชนในระยะดําเนินการ 

มีดังนี้   

  - ดานเศรษฐกิจ เมื่อมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จะมีการจัดสรร

งบประมาณสําหรับเปนกองทุนพัฒนาไฟฟาประมาณ 1.83 ลานบาท โดยชุมชนสามารถเสนอโครงการ 

เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟาไปพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ได ซึ่งสอดคลองกับ 

ความคิดเห็นของครัวเรือนและผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการที่สวนใหญเห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับจาก

กองทุนพัฒนาไฟฟา ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดข้ึนจึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+2) 

  - ดานสังคม ชุมชนจะไดรับการใหความชวยเหลือสงเสริมสนับสนุนพัฒนาทองถิ่นจาก กฟผ.          

ในรูปแบบตางๆ ตามกรอบหลักเกณฑที่ กกพ. กําหนดไว เชน การสงเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพ และสุขภาวะ 

การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น เปนตน ซึ่งสอดคลองกับ 

ความคิดเห็นของครัวเรือนและผูนําชุมชนในพื้นที่ที่เห็นดวยกับประโยชนจากการสนับสนุนพัฒนาทองถิ่น 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

ในอนาคตจาก กฟผ. โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก รวมถึงการเปนแหลงสงเสริมการเรียนรูแกเยาวชนได  

โดยเปนสถานที่ศึกษาดูงานใหกับนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาทองถิ่นใกลเคียง เพื่อศึกษากระบวนการ

ผลิตไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการระบบไฟฟา ตลอดจนการจัดการดานสิ่งแวดลอม  

ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของหัวหนาครัวเรือนและผูนําชุมชนในพื้นที่ศึกษาโครงการที่เห็นวาจะไดรับประโยชน

ดานสถานที่ดูงานใหกับเยาวชน ดังนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบทางบวกในระดับปานกลาง (+2) 

 

4.7.2 การสาธารณสุข  
 

 1) ระยะกอสราง จะพิจารณาผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นตอประชาชนในชุมชนบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟาและ

พื้นท่ีเหนือน้ําของโรงไฟฟาคือ ชุมชนในตําบลบานดาน และประชาชนในชุมชนบริเวณทายน้ําของโรงไฟฟาคือ 

ชุมชนในตําบลผาจุก โดยพิจารณาผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ความเพียงพอของสถานบริการและบุคลากร

ทางสาธารณสุข ผลกระทบดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ ผลกระทบการ

แพรกระจายของโรคตางถิ่นเขามาในชุมชนจากแรงงานตางถิ่น และผลกระทบดานพาหะนําโรค โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

  - ผลกระทบตอสุขภาพอนามัย กิจกรรมการกอสรางอาจกอใหเกิดการฟุงกระจายของ 

ฝุนละอองและเสียงดังรบกวน ซึ่งจากการประเมินผลกระทบดานคุณภาพอากาศพบวา ในการกอสรางโครงการ

กอใหมีการฟุงกระจายของฝุนละอองบริเวณพื้นที่กอสรางที่มีปริมาณนอยมากคือ 0.0035 มิลลิกรัมตอ

ลูกบาศกเมตร ซึ่งอยูในคามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 0.33 

มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) รวมทั้งการฟุงกระจายของฝุนละอองจะเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณกอสรางโครงการ 

ดังนั้นไมมีผลกระทบตอชุมชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่กอสรางโครงการคือ หมูที่ 4 บานหาดสารสม หมูที่ 8 บาน 

คุงยาง และหมูที่ 10 บานน้ําวังหลวง ในพื้นที่ตําบลบานดาน และหมูที่ 7 บานคลองนาพง ในพื้นท่ีตําบลผาจุก  

   สําหรับการประเมินผลกระทบตอสุขภาพจากระดับเสียงจากกิจกรรมการกอสราง พบวากิจกรรม

การขุดฐานรากที่มีตอชุมชนหมูที่ 8 บานผาจักร (ตัวแทนพื้นที่ออนไหวคือ โรงเรียนบานผาจักร) อยูหางจากที่ตั้ง

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกประมาณ 2 กิโลเมตร จะไดรับระดับเสียงรวม 46.50 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีคาอยูใน

มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป (มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ)) รวมทั้งการประเมินระดับเสียง

รบกวนจากกิจกรรมการกอสรางที่มีตอชุมชนหมูที่ 8 บานคุงยาง (ตัวแทนพื้นที่ออนไหวคือ วัดคุงยาง) อยูหาง

จากที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําเขือ่นผาจุกประมาณ 2 กิโลเมตร และชุมชนหมูที่ 8 บานผาจักร (ตัวแทนพื้นที่ออนไหว

คือ โรงเรียนบานผาจักร) จะไดรับระดับเสียงรบกวน 6.0 เดซิเบล (เอ) ซึ่งมีคาอยูในมาตรฐานระดับเสียงรบกวน 

(มาตรฐานฯ กําหนดไมเกิน 10 เดซิเบล (เอ)) นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาระดับเสียงจากการขนสงวัสดุอุปกรณ

โดยใชทางหลวงชนบท อต.4009 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213) ที่มีสภาพผิวจราจรเปนถนนลาดยาง 

รวมทั้งพ้ืนที่ริมทางบางสวนเปนพื้นที่การเกษตร โดยมีการขนสงบางชวงเวลา ดังนั้นจะไมมีผลกระทบดานเสียง

จากการขนสงวัสดุกอสรางที่มีตอชุมชนริมทางในตําบลผาจุก และตําบลบานดาน  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

   จากผลการประเมิน กลาวไดวากิจกรรมการกอสรางและการขนสงวัสดุกอสรางของโครงการ 

กอใหเกิดการฟุงกระจายและระดับเสียงดังอยูในระดับที่ไมเกิดผลกระทบ (0) กับสุขภาพของประชาชน 

ในชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุก  

  - ความเพียงพอของสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุข ในบริเวณใกลเคียงที่ตั้ง

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกมีสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุขที่ใหบริการคือ โรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระฝาง 

รวมทั้งในพื้นที่กอสรางโครงการ บริษัทกอสรางจะตองมีการจัดเตรียมยารักษาโรคและอุปกรณการรักษาพยาบาล

เบื้องตน ดังนั้นหากคนงานกอสรางไดรับบาดเจ็บจากการทํางานหรือเกิดอาการเจ็บปวย สามารถใชบริการ 

การรักษาพยาบาลเบื้องตนไดจากสํานักงานโครงการ รวมทั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ 

นอกจากนี้ เนื่องจากการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเปนการกอสรางขนาดเล็ก มีจํานวน

คนงานกอสรางประมาณ 50 คน ดังนั้นการเจ็บปวย/บาดเจ็บของคนงานกอสราง จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอความ

เพียงพอในการใหบริการของสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุขในพื้นท่ี  

  - ผลกระทบดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จากลักษณะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

ซึ่งเปนการกอสรางโครงการขนาดเล็กใชพื้นที่กอสรางเพียง 20 ไร และบริษัทกอสรางจะตองมีการจัดสภาพ

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด โดยมีการจัดหาน้ําสะอาดใหมีปริมาณ 

ที่เพียงพอและมีคุณภาพ หองน้ํา-หองสวมในอาคารสํานักงานชั่วคราวและที่พักคนงานกําหนดใหมีการติดตั้ง

ระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) โดยไมมีการระบายลงสูแมน้ํานานโดยตรง สวนการ

จัดการขยะมูลฝอยกําหนดใหบริษัทกอสรางนําไปกําจัดดวยวิธีการฝงกลบหรือประสานงานกับองคการปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อรับไปกําจัดใหถูกตองตามหลักสุขาภิบาล นอกจากนี้จํานวนคนงานกอสรางประมาณ 50 คน 

สวนใหญจะพิจารณาจางแรงงานในพื้นที่ชุมชนตําบลบานดานและชุมชนตําบลผาจุกเปนอันดับแรก ซึ่งสามารถ

เดินทางไป-กลับได จึงไมกอใหเกิดปริมาณของเสีย (น้ําเสีย ขยะมูลฝอย) มากนัก ดังนั้นทางโครงการสามารถ

จัดสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมบริเวณพ้ืนที่กอสรางที่ไมกอใหเกิดผลกระทบ (0) ตอชุมชนที่อยูใกลเคียง  

  - ผลกระทบการแพรกระจายของโรคตางถิ่นเขามาในชุมชน เนื่องจากการกอสรางโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก สวนใหญจะพิจารณาคนในพื้นที่ของชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุกเปน

อันดับแรก และจําเปนตองใชคนงานกอสรางเพียง 50 คน ซึ่งสามารถใชคนในพื้นที่เขามาทํางานไดทั้งหมด 

ดังนั้นประชาชนในพื้นที่จะไมไดรับผลกระทบ (0) จากการแพรกระจายของโรคตางถ่ินที่มากับคนงานกอสราง 

  - ผลกระทบดานพาหะนําโรค จากการทบทวนขอมูลการสํารวจพาหะนําโรค ไดแก หอย ปลา 

และยุง บริเวณเขื่อนผาจุกและพื้นที่ทายน้ําจากรายงานที่เกี่ยวของ พบวา ไมพบหอยตัวอยางที่มีการติดเชื้อ

พยาธิใบไม ไมพบปลาตัวอยางที่มีการติดเชื้อพยาธิ แตพบยุงพาหะของโรคมาลาเรีย โรคไขเลือดออก ไขสมอง

อักเสบ และโรคเทาชาง รวมทั้งการสํารวจในมูลสัตวรังโรค (สุนัข แมว วัว ควาย) ยังไมมีสัญญาณเตือนในเรื่อง

การแพรโรคพยาธิใบไมเลือดของคน และยังไมพบวามีปญหาการเปนโรคพยาธิใบไมเลือดรวมถึงพยาธิใบไมตับ 

ในพื้นที่ของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก นอกจากนี้ ในกิจกรรมการกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก
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โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

จะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะแหลงน้ําและสภาพแวดลอมในชุมชนตําบลบานดานและชุมชนริมน้ํา

ในตําบลผาจุกที่จะทําใหวงจรชีวิตหรือเชื้อโรคจากสัตวนําโรคประเภทหอย ปลา และยุง เพิ่มขึ้น ดังนั้นการ

กอสรางโครงการจึงไมมีผลกระทบ (0) ตอโรคที่เก่ียวกับพาหะนําโรคดังกลาว 

 2) ระยะดําเนินการ  การพิจารณาผลกระทบตอสภาพสาธารณสุขของชุมชนจากการดําเนิน 

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ และความเพียงพอของสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุข 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  - ผลกระทบตอสภาพสาธารณสุขของชุมชน การดําเนินงานโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

เปนการผลิตไฟฟาพลังน้ําจากการระบายน้ําลงทายน้ําของเขื่อนผาจุก ตามแผนการระบายน้ําปกติของ 

กรมชลประทาน โดยปริมาณน้ําทั้งหมดจะระบายผานอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกไหลลงสูแมน้ํานาน 

เชนเดียวกับกอนมีโครงการ ดังนั้นในการดําเนินโครงการจึงไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพแหลงน้ําหรือวงจรชีวิต

ของสัตวพาหะนําโรคที่อาศัยในแหลงน้ํา ดวยเหตุนี้ สาเหตุการเจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่ ยังเปนโรคที่เคย

เกิดขึ้นในปจจุบัน โดยไมไดมีสาเหตุการเกิดโรคที่มาจากการดําเนินโครงการ หรือกลาวไดวาการดําเนินโครงการ

ไมกอใหเกิดผลกระทบ (0) ตอสภาพสาธารณสุขของชุมชนทั้งบริเวณที่ตั้งเขื่อนและพื้นที่เหนือน้ําของโรงไฟฟา

ในตําบลบานดาน และชุมชนบริเวณทายน้ําของโรงไฟฟาในตําบลผาจุก 

  - ความเพียงพอของสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุข เนื่องจากการดําเนินโครงการ

ไมกอใหเกิดโรคเพิ่มขึ้น และจํานวนพนักงานที่เขามาปฏิบัติงานที่โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกมีจํานวนไมมากนัก 

ดังนั้นการเจ็บปวย/บาดเจ็บของพนักงานในโครงการและประชาชนในพื้นที่ จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอความ

เพียงพอในการใหบริการของสถานบริการและบุคลากรทางสาธารณสุข 

 

4.7.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  
 

 1) ระยะกอสราง กิจกรรมการกอสราง ไดแก การปรับพื้นที่และการกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา

และองคประกอบ การกอสรางอาคารรับน้ําและติดตั้งทอสงน้ําเขาโรงไฟฟาพลังน้ํา โดยในการกอสรางจะกําหนด 

ใหบริษัทกอสรางจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล ไดแก ถุงมือ หมวกนิรภัย อุปกรณปองกันเสียง  

(ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู) อุปกรณปองกันมือและแขน รองเทานิรภัย หนากาก ตลอดจนดําเนินการตามขอกําหนด

ดานความปลอดภัยในการทํางานกอสราง นอกจากนั้นในบริเวณกอสรางจะทําเครื่องหมายกําหนดขอบเขต

พื้นที่เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นไดชัดเจน อีกทั้งมีขอกําหนดไมใหบุคคลภายนอกที่ไมไดเกี่ยวของกับ

กิจกรรมกอสรางเขามาในบริเวณกอสราง ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ตอการดําเนินการกอสรางบริเวณพ้ืนที่โครงการ (0)  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

  สวนกิจกรรมการขนสงวัสดุกอสราง ปริมาณรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางมีการขนสง 

มากที่สุดในชวงการกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา แตการขนสงทั้งหมดดําเนินการเพียงบางชวงเวลาเทานั้น 

และกําหนดใหควบคุมความเร็วของรถบรรทุก ตลอดจนมีมาตรการปองกันฝุนละออง รวมทั้งมีปายประชาสัมพันธ 

และเครื่องหมายสัญลักษณจราจรที่บุคคลทั่วไปและผูปฏิบัติงานสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน จึงไมมี

ผลกระทบ (0) 

 2) ระยะดําเนินการ เมื่อเปดดําเนินการมีเจาหนาที่อยูประจําโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเพียง 

1-2 คน ตอกะ คือ พนักงานเดินระบบ และพนักงานรักษาความปลอดภัย ทั้งนี้บริเวณอาคารโรงไฟฟาได

จัดระบบการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ใหมีความสอดคลองหรือ

เทียบเคียงกับขอกําหนดตามกฎหมายมาตรฐานที่เกี่ยวของดานระบบความปลอดภัย เชน มอก. 18000  

(ระบบการจัดอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: Occupational Health and Safety Assessment Series) 

และ LCM (ระบบการบริหารเพื่อควบคุมการสูญเสีย : Loss Control Management) ทั้งนี้ กฟผ. จะจัดทํา

คูมือควบคุมการปฏิบัติงานของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก โดยจะมีการกําหนดระบบการจัดการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานไวในคูมือดังกลาว เพื่อใหเจาหนาที่เกี่ยวของไดใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

  สวนอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในชวงดําเนินการจะจัดใหมี

ระบบปองกันอัคคีภัย พิจารณาใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการปองกันและระงับ

อัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ไดแก อุปกรณตรวจจับและระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมอัตโนมัติ  

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังทราย และถังน้ําดับเพลิง นอกจากนั้นยังไดจัดอุปกรณคุมครองความปลอดภัย

สวนบุคคลเตรียมไวเมื่อตองเขาปฏิบัติงานในอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา ไดแก หมวกนิรภัย อุปกรณปองกันเสียง 

(ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู) อุปกรณปองกันมือและแขน รองเทานิรภัย หรือบูตยางนิรภัย 

  จากการดําเนินการจัดระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยดังกลาว จึงประเมินไดวาการดําเนิน

โครงการไมมีผลกระทบ (0) ดานความปลอดภัย อาชีวนามัยตอผูปฏิบัติงาน 

 

4.7.4 ทัศนียภาพและการทองเที่ยว  
 

 1) ระยะกอสราง การกอสรางดําเนินการในพื้นที่บริเวณคลองผันน้ํา และพื้นที่ภายในโครงการ 

เขื่อนทดน้ําผาจุก จึงไมไดบดบังทัศนียภาพบริเวณพื้นท่ีใกลเคียงโครงการ กิจกรรมการกอสรางบริเวณทายเขื่อน

จึงไมมีผลกระทบ (0) ตอทัศนียภาพของบริเวณโดยรอบ 

  สําหรับผลกระทบดานการทองเที่ยวนั้น แหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่อยูใกลเคียงโครงการ ไดแก  

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ซึ่งหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 5 กิโลเมตร จึงคาดวาจะไมเกิดผลกระทบ 

จากการกอสรางโครงการ เมื่อพิจารณาผลกระทบจากการขนสงวัสดุกอสรางผานถนนทางหลวงชนบท  

อต.4009 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213) ซึ่งตองผานบริเวณหนาวัดพระฝางฯ แตการขนสงวัสดุกอสราง 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 4-30 FN_C4/1608 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 4 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน 

จะดําเนินการเพียงบางชวงเวลาเทานั้น และกําหนดใหน้ําหนักและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไมใหเกิน  

40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อปองกันเสียงดังและความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

การทองเที่ยว (0) ในบริเวณดังกลาว  

 2) ระยะดําเนินการ จากลักษณะของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกที่เปนการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรน้ําใหเกิดประโยชนอยางคุมคา ไมเกิดผลกระทบตอการใชน้ําดานทายเขื่อน และเปนการผลิตไฟฟา

ดวยพลังงานสะอาดไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจากการประสานงานกับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก พบวา  

มีโครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่เกาะกลางระหวางเขื่อนทดน้ําผาจุก และอาคารโรงไฟฟาเขื่อนทดน้ําผาจุก 

ใหเปนแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติและเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ 

รวมทั้ง กฟผ. จะมีการสงเสริมใหเปนพื้นที่ศึกษาดูงานดานการผลิตพลังงานสะอาด โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก

ใหแกนักเรียนและประชาชนผูสนใจในทองถิ่น จึงเปนผลกระทบดานบวกระดับปานกลาง (+2) ตอทัศนียภาพ

และการทองเที่ยว 

 

4.7.5 ประวัติศาสตรและโบราณคดี  
 

 1) ระยะกอสราง แหลงโบราณคดีและประวัติศาสตรที่อยูใกลเคียงโครงการ มีจํานวน 1 แหง ไดแก 

วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ ซึ่งหางจากพื้นที่โครงการประมาณ 5 กิโลเมตร โดยในการกอสรางโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกจะดําเนินการในพื้นทีบ่ริเวณคลองผันน้ําและพ้ืนที่ภายในโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

ดังนั้นกิจกรรมการกอสรางจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตร (0) เมื่อพิจารณา

ผลกระทบจากการขนสงวัสดุกอสรางผานถนนทางหลวงชนบท อต.4009 (ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1213) 

ซึ่งตองผานบริเวณหนาวัดพระฝางฯ มีการขนสงวัสดุกอสรางโดยจะดําเนินการเพียงบางชวงเวลาเทานั้น  

และกําหนดใหน้ําหนักรถบรรทุกไวไมเกิน 21 ตัน และควบคุมความเร็วของรถบรรทุกไมใหเกิน 40 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง เพื่อปองกันเสียงดังและความสั่นสะเทือนท่ีเกิดขึ้น จากการวิเคราะหระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 

พบวา ไมกระทบตออาคารริมถนน ดังนั้นในระยะกอสรางจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอแหลงประวัติศาสตรและ

โบราณคด ี(0) 

 2) ระยะดําเนินการ กิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังน้ํา จะดําเนินการภายในพื้นที่โรงไฟฟา ไมมีกิจกรรม

ที่จะสงผลกระทบตอแหลงโบราณคดีและประวัติศาสตรแตอยางใด (0) 

 

 



  

บทที่บทที่  55    

มาตรการปองกัน แกไข และติดตามมาตรการปองกัน แกไข และติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
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บทท่ี 5 

มาตรการปองกัน แกไข  

และตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ เปนการกอสรางโรงไฟฟาพลังน้ํา และติดตั้ง

เครื่องกังหันน้ํา และเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 14 เมกะวัตต ในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก ของกรมชลประทาน 

พื้นท่ีอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบ และลานไกไฟฟา รวมประมาณ 20 ไร จากการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่จะเกิดจากการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก พบวา การดําเนินโครงการ

ไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยูในพื้นที ่

เขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ของกรมชลประทาน ซึ่งมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีมาตรการ

ปองกัน แกไข และลดผลกระทบ พรอมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางครอบคลุม

ครบถวนแลว 

 แตทั้งนี้ เพื่อใหการพัฒนาโครงการเกิดประโยชนอยางสูงสุดตอชุมชนและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น  

จึงไดเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ 

รวมทั้งเพิ่มเติมมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตางๆ ไดแก มาตรการดานระดับเสียง 

คุณภาพน้ําผิวดิน สภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้มาตรการปองกัน แกไข  

และติดตามตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมนี้ สวนหนึ่งไดรวบรวมจากขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากชุมชน 

หนวยงานและภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ ผานกิจกรรมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

ของโครงการ แสดงรายละเอียดของมาตรการดานสิ่งแวดลอมดังนี้ 

  

5.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

5.1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ประกอบดวย มาตรการ

ดานสภาพภูมิประเทศ อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

คุณภาพน้ําผิวดิน ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว  

มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สภาพภูมิประเทศ 

  ระยะกอสราง ตองกําหนดขอบเขตบริเวณที่กอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและสวนประกอบ 

ใหชัดเจน และดําเนินการกอสรางเฉพาะบริเวณที่กําหนดเทานั้น 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 5-2 FN_C5/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 5 มาตรการปองกัน แกไข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2)  อุตุนิยมวิทยาและคุณภาพอากาศ 

  ระยะกอสราง  

(1) ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตรถบรรทุกรวมทั้งเครื่องจักรที่ใชในการกอสรางใหอยูในสภาพที่

สมบูรณพรอมใชงาน 

(2) กําหนดความเร็วของรถบรรทุกขนสงวัสดุอุปกรณไมใหเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพื่อลด

การฟุงกระจายของฝุนละออง 

(3) พื้นที่กอสรางที่ถูกเปดผิวหนาดินและกองวัสดุกอสรางตองฉีดพรมน้ําเพื่อควบคุมฝุนละออง

อยางสม่ําเสมอ 

(4) กําหนดเสนทางการขนสงวัสดุอุปกรณที่ใชในการกอสรางใหชัดเจน และบํารุงรักษาถนน 

ใหอยูในสภาพดีตลอดระยะเวลาที่ทําการกอสราง 

 

 3) เสียงและความสั่นสะเทือน 

  (1)  เสียง 

   ระยะกอสราง 

- หมั่นตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและเครื่องยนตใหอยูในสภาพที่ดีอยางสม่ําเสมอ  

- การดําเนินกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดัง เชน การเจาะ การตอกเสาเข็มการขุดผิวดิน 

การกระแทก ฯลฯ ใหดําเนินการในชวงเวลากลางวันเทานั้น (เวลา 08.00-17.00 น.) 

- การกอสรางที่กอใหเกิดเสียงดังรบกวนชุมชนที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการฯ 

ตองมีการแจงลวงหนาใหชุมชนทราบกอน 

- ลดระดับความดังของเสียงที่แหลงกําเนิด เชน เลือกใชเครื่องมือเครื่องจักรที่เกิดระดับ

ความดังของเสียงต่ํา การลดความสั่นสะเทือนของเครื่องมือเพ่ือลดเสียง เปนตน 

- กรณีท่ีตองใชเครื่องจักรและอุปกรณที่กอใหเกิดเสียงกระแทก ตองหาวัสดุ เชน กระสอบ 

หรืออ่ืนๆ มารองรับ เพื่อลดเสียงจากกิจกรรม 

- จัดเตรียมอุปกรณปองกันเสียงดังสําหรับคนงานที่ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง เชน 

ที่ครอบหูลดเสียง ปลั๊กลดเสียง รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการทํางานของคนงานที่ไดรับเสียงดังใหเปนไปตาม

มาตรฐาน 

- กําหนดความเร็วของรถบรรทุกในการขนสงวัสดุอุปกรณตางๆ ไมใหเกิน 40 กิโลเมตร 

ตอชั่วโมง และใหขับขี่ดวยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการกระทําที่อาจสงเสียงดังรบกวนชุมชน 

โดยเฉพาะในชวงเวลาของการพักผอน เชน การเรงเครื่องเสียงดัง เปนตน 
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  (2) ความสั่นสะเทือน 

   ระยะกอสราง 

- กิจกรรมจากการกอสรางที่อาจจะกอใหเกิดความสั่นสะเทือน เชน งานปรับปรุงฐานราก 

การตอกเสาเข็ม การขุดผิวดิน ตองดําเนินการในเวลากลางวันหรือตั้งแตเวลา 08.00-17.00 น. ตองไมดําเนินการ

ในเวลากลางคืน เพราะจะเกิดการรบกวนตอประชาชน 

- เลือกวิธีการกอสรางที่เหมาะสมเพื่อลดความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้น เชน เลือกการเจาะ

เสาเข็มแทนการตอกเสาเข็มเปนตน  

- รถบรรทุกที่ใชในการกอสรางและการขนสงวัสดุกอสรางในพื้นที่กอสราง จะตองใช

ความเร็วไมเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง และควบคุมน้ําหนักบรรทุกของรถบรรทุกใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด 

- ในระหวางการกอสรางหนวยงานเจาของโครงการตองมีการกําหนดขอปฏิบัติในการ

กอสรางเพื่อใหผูรับเหมากอสรางใชมาตรการที่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นตออาคารและ

สิ่งปลูกสรางที่อยูใกลเคียง   

- ติดตั้งอุปกรณเพ่ือลดความสั่นสะเทือนในการทํางานตามคําแนะนําในการใชงานอุปกรณ

แตละชนิดตามที่ผูผลิตระบุไว 

- บํารุงรักษาผิวจราจรทั้งแบบชั่วคราวและถาวรในพื้นที่กอสราง และพื้นที่เขตติดตอ 

การกอสรางใหอยูในสภาพดีตลอดเวลา 

 

 4) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน 

  (1) ระยะกอสราง 

   -  ควบคุมดูแลการระบายน้ําลงสูทายน้ําใหระบายไดโดยสะดวกเปนไปตามปกติ ไมใหมี

วัสดุไปกีดขวางทางไหลของน้ําในบริเวณพ้ืนที่กอสรางโครงการ  

   - การขุดและขนยายดินหินในระหวางการกอสราง ตองนําไปไวในบริเวณที่จัดเตรียมเปน

พื้นท่ีวางกองวัสดุกอสรางเพ่ือไมใหตกหลนกีดขวางการไหลของน้ํา 

    - จัดใหมีวัสดุกั้นหรือมีคูลอมรอบในบริเวณกอสรางและที่เก็บกองวัสดุ เพื่อปองกันดินและ

เศษวัสดุกอสรางไมใหไหลลงไปกีดขวางการไหลของน้ํา  

  (2) ระยะดําเนินการ  

   - กฟผ. จะเดินระบบผลิตไฟฟาตามแผนการระบายน้ําของกรมชลประทาน 

   - กรณีที่มีเศษไมหรือใบไมพัดพาสะสมหรือปดกั้นปากคลองชักน้ําสาขาที่ไหลเขาสูโรงไฟฟา 

ตองรีบดําเนินการจัดเก็บเพื่อไมใหกีดขวางการไหลน้ํา 
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 5) คุณภาพน้ําผิวดิน 

      ระยะกอสราง 

                 - วางแผนการกอสรางโครงการใหเหมาะสมเพื่อชวยลดปญหาการปนเปอนของตะกอน 

ความขุน โดยการกอสรางองคประกอบโครงการตางๆ ไมวาจะเปนงานถนนสําหรับเขาพื้นที่โครงการ  

งานปรับปรุงพื้นที่ งานรากฐาน งานติดตั้งเสาและสวนประกอบ และงานระบบสง ควรดําเนินการในชวงฤดูแลง

ทีม่ีปริมาณน้ํานอยตามธรรมชาติอยูแลว  

                - กําหนดใหที่พักคนงานอยูในพื้นที่ชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน และกําหนดให

สํานักงานชั่วคราวตองมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ เพื่อบําบัดน้ํากอนปลอยสูแหลงน้ํา เพื่อใหมี

ผลกระทบตอคุณภาพน้ําในระดับต่ํา  

                - การจัดเก็บขยะมูลฝอย ใหจัดถังขยะขนาดตางๆ ไวตามจุดตางๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง 

เพื่อเปนที่รวบรวมขยะ และใหนําไปฝงกลบใหถูกตองในพื้นที่หางจากแหลงน้ํา หรือประสานงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ หามมิใหมีการทิ้งขยะของเสียใดๆ ลงสูแหลงน้ํา 

โดยเด็ดขาด เพื่อใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในระดับต่ํา  

                - การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การเติมน้ํามันเครื่องจักรตางๆ ตองไมใหมีการปนเปอนสู

สิ่งแวดลอมและควรทําในพ้ืนทีเ่ฉพาะเทานั้น 

 

 6) ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลายของดิน  

  ระยะกอสราง กําหนดพื้นที่กอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ํา และอาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟา

พลังน้ําใหมีขอบเขตที่ชัดเจน และดําเนินการกอสรางเฉพาะในพื้นท่ีกําหนดเทานั้น ในการขุดปรับระดับบริเวณ

พื้นที่กอสราง ใหทําโดยไลระดับตามความสูงต่ําเพื่อปองกันการพังทลายของดิน และจัดทําทํานบดินหรือ 

บอดักตะกอนรอบบริเวณพื้นที่กอสรางเพื่อดักตะกอนดินที่มีโอกาสตกหลนหรือถูกชะลางกอนลงลําน้ําที่อยู

บริเวณใกลเคียง 

 

 7) ธรณีสัณฐาน ธรณีวิทยาและแผนดินไหว 

  ระยะกอสราง ตองมีการออกแบบอาคารโรงไฟฟา เพื่อรองรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

ตามคาอัตราเรงสูงสุดของพ้ืนดิน (Peak Ground Acceleration: PGA) ที่มีโอกาสเพียง 2% และ 10% ที่จะมี

คาสูงกวาในคาบเวลา 50 ป ตามรายงานโครงการจัดทําแผนแมบทปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและ

อาคารถลม (ระยะที่ 2), ปภ. (2555) และดําเนินการกอสรางตามมาตรฐานการออกแบบอาคารตานทาน 

การสั่นสะเทือนของแผนดินไหว มยผ.1302 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ภายใต 

กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับในการ

ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
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5.1.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
 

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ประกอบดวย มาตรการ

ดานทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา และนิเวศวิทยาทางน้ํา มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) ทรัพยากรปาไม  

  ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อปองกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ใหจํากัด 

การดําเนินการอยูเฉพาะในพื้นที่ที่กําหนดไว รวมทั้งปองกันรักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณใกลเคียงอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ โดยมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบตอนิเวศวิทยาปาไม 

ดังนี้ 

  (1) กําหนดแนวเขตพื้นที่โครงการโดยจัดทําเขตใหชัดเจน ซึ่งนอกจากจะเปนการแสดงแนวเขต

ของพ้ืนที่แลว ยังเปนการกําหนดเขตพ้ืนที่ควบคุมมลพิษที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการดวย  

  (2) ดูแลรักษา หรือไมเขาไปยุงเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ปาไมในบริเวณที่ไมเกี่ยวของกับ

พื้นท่ีโครงการ  

  (3) หามพนักงานโครงการลักลอบตัดตนไม ในบริเวณพื้นที่ที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมของโครงการ 

และพ้ืนที่ปาไมบริเวณใกลเคียง 

  (4) ใหดําเนินการปลูกพันธุไมยืนตนขางทางตลอดสองฝงถนน เพื่อเปนแนว Greenbelt  

การปองกันผลกระทบ และฟนฟูสภาพพื้นที่ รวมทั้งเปนการสงเสริมภูมิทัศนในโครงการอีกดวย 

  (5) ในการคัดเลือกพันธุไม ใหพิจารณาคัดเลือกพันธุไมโตเร็วที่เปนพันธุไมทองถิ่น และใหมี

คุณสมบัติพิเศษในการปองกันผลกระทบจากโครงการ เชน ชวยดูดซับกาซคารบอนในบรรยากาศ เปนไมทนไฟ 

ไมทนลม หรือไมทนแลง เปนตน 
 

 2) ทรัพยากรสัตวปา  

  ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอทรัพยากรสัตวปา  

ทั้งในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ควรมีมาตรการในการปองกันผลกระทบ ดังนี้ 

  (1) การดําเนินกิจกรรมของโครงการตองดําเนินการเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น หามทํา

กิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด ซึ่งอาจเปนการรบกวนการดําเนินกิจกรรมของสัตวปาบางชนิด 

  (2) ระหวางการกอสราง และดําเนินโครงการ ตองควบคุมกิจกรรมที่อาจสงผลกระทบตอ

ทรัพยากรสัตวปา โดยออกกฎระเบียบบังคับพนักงานของโครงการ หามทําการลาสัตว หรือกระทําการอื่นใด

อันเปนการคุกคามตอชีวิต และถ่ินที่อยูอาศัยของสัตว 

  (3) การกําหนดขอบเขตพื้นที่ดําเนินการใหชัดเจน และดําเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของ

โครงการเทานั้น และหามทําการรบกวนพื้นที่ใดท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับโครงการโดยเด็ดขาด 

  (4) ดําเนินการมาตรการปองกันผลกระทบเกี่ยวกับการชะลางพังทลายพังทลายของดิน 

โดยเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบตอเนื่องท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก 
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 3) นิเวศวิทยาทางน้ํา  

  ระยะกอสราง ดําเนินการตามมาตรการดานคุณภาพน้ําผิวดินอยางเครงครัด ไดแก 

                - วางแผนการกอสรางโครงการใหเหมาะสมเพื่อชวยลดปญหาการปนเปอนของตะกอน 

ความขุน โดยการกอสรางองคประกอบโครงการตางๆ ควรดําเนินการในชวงฤดูแลงที่มีปริมาณน้ํานอย 

ตามธรรมชาติอยูแลว  

 - กําหนดใหที่พักคนงานอยูในพื้นที่ชุมชนที่มีระบบสาธารณูปโภคครบถวน และกําหนดให

สํานักงานชั่วคราวตองมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ เพื่อบําบัดน้ํากอนปลอยสูแหลงน้ํา เพื่อใหมี

ผลกระทบตอคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําในระดับต่ํา  

     - การจัดเก็บขยะมูลฝอย ใหจัดเตรียมถังขยะไวตามจุดตางๆ ในบริเวณพื้นที่กอสราง 

เพื่อเปนที่รวบรวมขยะ และใหนําไปฝงกลบใหถูกตองในพื้นที่หางจากแหลงน้ํา หรือประสานงานกับองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อนําไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ หามมิใหมีการทิ้งขยะของเสียใดๆ ลงสูแหลงน้ํา 

โดยเด็ดขาด เพื่อใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําและนิเวศวิทยาทางน้ําในระดับต่ํา  

 - การบํารุงรักษาเครื่องจักรกล การเติมน้ํามันเครื่องจักรตางๆ ตองไมใหมีการปนเปอนสู

สิ่งแวดลอม และควรทําในพ้ืนที่เฉพาะเทานั้น 

 

5.1.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
 

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณคาการใชประโยชนของมนุษย ประกอบดวย มาตรการ

ดานการใชประโยชนที่ดิน การใชประโยชนแหลงน้ํา การเกษตรกรรมและการประมง การระบายน้ําและ

ปองกันน้ําทวม การจัดการของเสีย การปองกันและระงับอุบัติภัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) การใชประโยชนที่ดิน 

  (1) ระยะกอสราง กําหนดขอบเขตพื้นที่กอสรางโครงการ และลอมรั้วใหชัดเจน เพื่อจํากัดพื้นที่

ดําเนินกิจกรรมกอสรางไมใหไปกีดขวางหรือกอใหเกิดความไมสะดวกในการเขาไปใชประโยชนพื้นที่ขางเคียง 

  (2) ระยะดําเนินการ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศนภายในพื้นที่โครงการ ดวยการดูแลบํารุงรักษาและ

ตัดแตงรูปทรงของไมประดับและไมทองถิ่นที่นํามาปลูกบริเวณพ้ืนที่โครงการอยางสม่ําเสมอ 

 

 2) การใชประโยชนแหลงน้ํา 

  (1) ระยะกอสราง แจงกรมชลประทาน และประชาชนที่ใชน้ําที่ระบายจากเขื่อนทดน้ําผาจุก  

เพื่อการเพาะปลูกและอุปโภคบริโภค ใหทราบถึงแผนการกอสรางของโครงการอยางสม่ําเสมอ 

  (2) ระยะดําเนินการ วางแผนการผลิตไฟฟาพลังน้ําตามแผนการระบายน้ําจากเขื่อนทดน้ําผาจุก

ของกรมชลประทาน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับการใชน้ําในพื้นท่ีทายเขื่อน 
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 3) การเกษตรกรรมและการประมง  

  (1) ระยะกอสราง แจงกรมชลประทาน และประชาชนที่ใชน้ําที่ระบายจากเขื่อนทดน้ําผาจุก  

เพื่อการเกษตรกรรมและการประมง ใหทราบถึงแผนการกอสรางของโครงการอยางสม่ําเสมอ 

  (2) ระยะดําเนินการ วางแผนการผลิตไฟฟาพลังน้ําตามแผนการระบายน้ําจากเขื่อนทดน้ําผาจุก

ของกรมชลประทาน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบกับการใชน้ําในพื้นท่ีทายเขื่อน 

 

 4) การระบายน้ําและปองกันน้ําทวม เพื่อใหโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกสามารถชวยในดาน 

การระบายน้ําและปองกันน้ําทวมได จะตองดําเนินการบํารุงรักษาคลองชักน้ําและอาคารบังคับน้ําใหใชงานได

อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

 

 5) การจัดการของเสีย 

  (1) ระยะกอสราง 

   - จัดวางอุปกรณกอสรางในพ้ืนที่ที่กําหนดไวเพื่อวางวัสดุกอสรางเทานั้น 

   - หองน้ํา หองสวมของสํานักงานกอสรางชั่วคราว และในพื้นที่กอสรางตองติดตั้งระบบ

บําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (Onsite Treatment) เพื่อรองรับน้ําเสีย โดยไมระบายออกสูภายนอก และตั้งอยู

หางจากแมน้ํานานไมนอยกวา 50 เมตร 

   - ควบคุมใหทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่เตรียมไวและรวบรวมนําไปกําจัดดวยวิธี 

ที่เหมาะสม หรือประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับขยะไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

  (2) ระยะดําเนินการ จัดภาชนะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภทตามบริเวณตางๆ เพื่อใหประชาชน

และนักเรียนที่มาพักผอน หรือทัศนศึกษาไดทิ้งมูลฝอยแลวรวบรวมนําไปกําจัดดวยวิธีที่เหมาะสม หรือประสานงาน

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับขยะไปกําจัดอยางถูกสุขลักษณะ 

 

 6) การปองกันและระงับอุบัติภัย 

  (1) ระยะกอสราง 

   - กําหนดใหบริษัทกอสรางดําเนินการตามขอกําหนดทั่วไป ในการดําเนินงานดาน 

ความปลอดภัย (งานกอสราง) โดยกําหนดในสัญญาจาง รวมทั้งควบคุมบริษัทกอสรางใหปฏิบัติตามคูมือระบบ

การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของฝายวิศวกรรมโยธาพลังน้ํา 

กฟผ. รวมทั้งกฎหมายและขอกําหนดของหนวยราชการในการดําเนินการดานความปลอดภัยและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน 

   - จัดเตรียมอุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคลใหแกคนงานกอสราง เชน หมวกนิรภัย  

ถุงมือ รองเทา ที่อุดหู และควบคุมใหสวมใสทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 
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และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   - ตรวจสอบเครื่องจักรกลเปนประจําทุกเดือน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช

เครื่องจักรในระหวางการปฏิบัติงาน 

   - ติดตามตรวจสอบเรื่องอุบัติเหตุในการทํางาน โดยใหผูรับเหมาจัดทํารายงานสถิติ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในเชิงอัตราความถี่และความรุนแรง รวมทั้งใหความรวมมือในการสอบสวนอุบัติเหตุ 

ที่รุนแรงถึงข้ันหยุดพักงาน 

   - ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นตางๆ ลวงหนา ในกรณีที่ตองขอความชวยเหลือในการ

เขาระงับเหตุฉุกเฉิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก สถานีตํารวจอําเภอเมือง

อุตรดิตถ พรอมทั้งจัดทําแผนผังการแจงเหตุ และประสานงานขอความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน  

   - การจัดเตรียมระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่โครงการ ดังนี้  

 จัดเตรียมถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีจํานวนตามกฎหมายและขอกําหนด 

ที่เก่ียวของ รวมทั้งมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 ฝกอบรมพนักงานของบริษัทผูรับเหมาและคนงานกอสรางในการระงับเหตุอัคคีภัย

ในเบื้องตน 

 จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ 

ปละ 1 ครั้ง 

   - ดําเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดานการคมนาคมขนสงอยาง

เครงครัด 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - ดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหเปนไปตามคูมือระบบการจัดการ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของ กฟผ. รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ  

หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานตามที่หนวยงาน

ราชการกําหนด 

 - ติดตามตรวจสอบ และจดบันทึกอุบัติเหตุตางๆ ในการทํางาน โดยจัดทํารายงานสถิติ 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (บันทึกความถี่และความรุนแรง) การสอบสวนอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงหยุดการผลิตไฟฟา 

รวมทั้งทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหามาตรการในการแกไข 

 - ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นตางๆ เชนเดียวกับระยะกอสรางโครงการ ในกรณ ี

ที่ตองการขอความชวยเหลือในการเขาระงับเหตุทั้งดานอุปกรณและเจาหนาที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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5.1.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
 

 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบตอคุณคาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย มาตรการดานสภาพ

เศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน การสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ

และการทองเที่ยว ประวัติศาสตรและโบราณคดี มีรายละเอียดดังนี้ 

 1) สภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

  (1) ระยะกอสราง 

   - บริษัทกอสรางตองปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด 

   - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ เพื่อแจงขอมูลความกาวหนาโครงการ และผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ โดยเผยแพรขอมูลดังกลาวผานชองทางสื่อสาร

ประชาสัมพันธตางๆ เชน เจาหนาที่ กฟผ. หอกระจายขาวของหมูบาน ขาวประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - กฟผ. ใหการสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ของชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ตามความเหมาะสม 

   - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ เพื่อแจงขอมูลความกาวหนาโครงการ และผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมอยางสม่ําเสมอ โดยเผยแพรขอมูลดังกลาวผานชองทางสื่อสาร

ประชาสัมพันธตางๆ เชน เจาหนาที่ กฟผ. หอกระจายขาวของหมูบาน ขาวประชาสัมพันธโครงการ เปนตน  

 

 2) การสาธารณสุข 

  (1) ระยะกอสราง 

   - ดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดานคุณภาพอากาศและระดับเสียง 

ในระยะกอสรางอยางเครงครัด เพื่อเปนการลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและระดับเสียงดัง 

ที่มีตอประชาชนอยูใกลที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

   - กวดขัดใหผูรับเหมาจัดเตรียมยารักษาโรคและอุปกรณการรักษาพยาบาลเบื้องตน 

รวมทั้งมีการประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่ทั้ง 3 แหง ในการรองรับคนงานกอสราง 

ที่บาดเจ็บ/เจ็บปวย 

   - กวดขัดใหผูรับเหมาจัดสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม (การจัดหาน้ําสะอาด การจัดการน้ําเสีย 

การจัดการขยะมูลฝอย) บริเวณพ้ืนที่กอสรางโครงการใหเปนกฎหมายที่กําหนดอยางเครงครัด 

   - กําหนดใหผูรับเหมาพิจารณารับคนงานในชุมชนบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการเปน 

อันดับแรก เพื่อปองกันปญหาโรคตางถ่ิน 
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และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   - สนับสนุนสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่คือ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานดาน 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระฝาง เพื่อดําเนินกิจกรรม 

เฝาระวังดานโรคติดตอภายในทองถิ่น หรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพของประชาชน 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - จัดหา/อบรมการใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพนักงานเปนประจําทุกป  
   - จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเขาทํางานในโครงการ และตรวจสุขภาพประจําป 

ตามความเหมาะสม 

 

 3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  (1) ระยะกอสราง 

   - ดําเนินการตามมาตรการปองกันและระงับอุบัติเหตุอยางเครงครัด 

   - กําหนดใหบริษัทกอสรางจัดตั้งหนวยงานและบุคลากร เพื่อจัดทําคูมือความปลอดภัย

กอนดําเนินการกอสรางลวงหนา 1 เดือน สําหรับแจกผูปฏิบัติงานทุกคน และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม

เกี่ยวกับความปลอดภัยในการกอสรางโครงการระยะสั้น เพื่อจัดการฝกอบรมพนักงานทุกคนที่จะเขามาทํางาน

ในโครงการนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีความรูเบื้องตนและมีความสํานึกในดานความปลอดภัยในการทํางาน 

   - จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลในพื้นที่กอสรางและประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตําบลบานดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระฝาง 

และโรงพยาบาลอุตรดิตถ ในกรณีท่ีตองสงผูปวยกรณีเจ็บปวยรุนแรง 

   - เมื่อทํางานในบริเวณที่มีการระบุลักษณะอันตรายหรือความเสี่ยงควรมีการติดตั้งปาย

เตือนอันตราย รวมทั้งพนักงานและคนงานกอสรางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ  

โดยใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคล   

   - จัดหาและอบรมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหพนักงานและคนงาน

กอสราง ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องอันตรายและความจําเปนในการใชงาน รวมทั้งมีการตรวจสอบกอนการ

ใชงาน วิธีการใชงาน การบํารุงรักษา และการจัดเก็บที่เหมาะสม 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - ดําเนินการตามมาตรการปองกันและระงับอุบัติเหตุอยางเครงครัด 

   - จัดหา และอบรมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหพนักงาน 

เปนประจําทุกป 

   - จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําป  

ตามความเหมาะสม 
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และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 4) ทัศนียภาพและการทองเที่ยว 

  (1) ระยะกอสราง 

   - ปลูกตนไม เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน และทัศนียภาพบริเวณรอบโครงการ โดยเนนพันธุไม

ทองถิ่นเพ่ือสรางความสวยงาม รมรื่น และกลมกลืนกับสภาพแวดลอม 

   - จัดทําปายรณรงครักษาความสะอาดและภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณที่ปรับปรุงภูมิทัศน 

   - เพื่อใหมั่นใจไดวาการขนสงอุปกรณกอสราง จะไมมีผลกระทบตอผูมาทองเที่ยวตามแนว

เสนทางการขนสงวัสดุกอสราง จึงกําหนดมาตรการปองกัน แกไข ผลกระทบดังนี ้

 ควบคุมบริษัทกอสรางใหขนสงวัสดุกอสราง ตามแผนการขนสงและเสนทาง 

ที่กําหนดไว และมีการประชาสัมพันธแผนการขนสงใหประชาชน ผูสัญจรในพื้นที่ทราบ  

 แสดงเครื่องหมายจราจร ปายสัญลักษณ แนวขอบเขตกอสราง เสนทางขนสงวัสด ุ

ใหชัดเจน 

 บริเวณเสนทางไปยังพื้นที่กอสรางโครงการ ควรจัดใหมีพนักงานดูแลควบคุม

ยานพาหนะในชวงที่มีการขนสง เพื่อความสะดวกในการสัญจรของผูมาทองเที่ยวใกลบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ  โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกอยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกของ 

กรมชลประทาน ซึ่งนักทองเที่ยวที่เขามาชมงานเขื่อนทดน้ําผาจุกสามารถเขามาทองเที่ยวโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุกดวย โดย กฟผ. จะดําเนินการรวมกับกรมชลประทานในดานการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

ทางธรรมชาติและเปนพื้นที่พักผอนหยอนใจของประชาชนที่อยูใกลเคียงพื้นที่โครงการ รวมทั้ง แจงวัตถุประสงค

ในดานการสงเสริมใหเปนพื้นที่ศึกษาดูงานดานการผลิตพลังงานสะอาด โรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กใหแก

นักเรียนและประชาชนผูสนใจในทองถิ่น 
 

 5) ประวัติศาสตรและโบราณคดี 

  ระยะกอสราง การกอสรางโครงการ หากพบรองรอยหลักฐานทางโบราณคดี โบราณสถาน และ

โบราณวัตถุในพื้นที่กอสรางตองหยุดทําการกอสรางในบริเวณดังกลาวทันที และประสานงานกับกรมศิลปากร

เพื่อดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลกระทบเพิ่มเติมตอไป 
 

5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

5.2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
 

 1) ระดับเสียง 

  ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ ติดตามตรวจสอบระดับเสียงบริเวณที่ตั้งโครงการ เพื่อนํามา

เปนขอมูลในการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการกอสรางโครงการ มีรายละเอียด

ดังนี้ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 5-12 FN_C5/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 5 มาตรการปองกัน แกไข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  (1) ดัชนีตรวจวัด ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 

24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

   (2) สถานีตรวจวัด ติดตามตรวจสอบระดับเสียง จํานวน 1 สถานี ไดแก บริเวณที่ตั้งโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก 

  (3) ความถี ่ทําการตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะกอสราง 3 ป และ

ตอเนื่องถึงระยะดําเนินการ ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 3 (รวม 6 ป)  

  (4) หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

 2) คุณภาพน้ําผิวดิน 

  (1) ระยะกอสราง 

                    1. ดัชนีตรวจวัด ที่ทําการตรวจวัดประกอบดวย  

    -  อุณหภูมิ  -  ความเปนกรด-ดาง  

    -  ออกซิเจนละลาย - ความขุน  

    -  สารแขวนลอย  -  บีโอดี  

    -  น้ํามันและไขมัน  -  ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

    -  โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด  

   2. สถานีตรวจวัด จํานวน 2 สถานี ดังนี้  

    - สถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนท่ีตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

    - สถานีที่ 2 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

   3. ความถี่ ทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง คือ ในฤดูแลง (เดือนมีนาคม) และในฤดูฝน  

(เดือนสิงหาคม) ตลอดระยะเวลากอสราง (3 ปตอเนื่อง) 

   4. หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

  (2) ระยะดําเนินการ 

        1. ดัชนีตรวจวัด ที่ทําการตรวจวัดประกอบดวย  

    -  อุณหภูม ิ -  ความนําไฟฟา 

    -  ความโปรงแสง -  ความขุน  

    -  สารแขวนลอย  -  สารละลายไดทั้งหมด  

    -  ความเปนกรด-ดาง -  ออกซิเจนละลาย 

    -  บีโอดี   -  ไนเตรท 

    -  แอมโมเนีย  -  ฟอสเฟต  

    -  คลอไรด  -  ความกระดาง  

    -  ความเปนดาง  -  คารบอเนต  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 5-13 FN_C5/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 5 มาตรการปองกัน แกไข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

    -  ไบคารบอเนต  -  น้ํามันและไขมัน 

    -  ทองแดง  -  แคดเมียม  

    -  ตะก่ัว   -  ปรอท  

    -  โซเดียม   -  โปตัสเซียม  

    -  แคลเซียม  -  แมกนีเซียม  

    -  โคลิฟอรมแบคทีเรียทั้งหมด  -  ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย 

   2. สถานีตรวจวัด จํานวน 2 สถานี ดังนี้ 

    - สถานีที่ 1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 

    - สถานีที่ 2 คลองระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

   3. ความถี่ ทําการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง คือ ในฤดูแลง (เดือนมีนาคม) และในฤดูฝน  

(เดือนสิงหาคม) ในชวงระยะดําเนินการ 3 ปตอเนื่อง 

   4. หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 

 3) ทรัพยากรดิน และการชะลางพังทลายของดิน 

  ระยะกอสราง ตรวจสอบสภาพตลิ่งบริเวณที่ระบายน้ําจากอาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

สูแมน้ํานานบริเวณทายเขื่อนอยางสม่ําเสมอ หากมีการกัดเซาะตลิ่งตองรีบดําเนินการซอมแซม เสริมคันตลิ่ง

ทันที และควรมีการปลูกพืชหรือหญาคลุมดินหรือวัสดุอื่นๆ ที่เหมาะสม บริเวณโดยรอบพื้นที่อาคารโรงไฟฟา

พลังน้ํา เพื่อชวยลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 

 

5.2.2 ดานสภาพเศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

 1) ระยะกอสราง ติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจสังคม เพื่อนํามาเปนขอมูลในปรับปรุงมาตรการ

สงเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนเพื่อการดําเนินโครงการใหเกิดประโยชนสูงสูงตอชุมชนทองถิ่น 

  (1) ประเด็นที่ติดตาม ไดแก ประโยชนที่ไดรับจากโครงการ ผลกระทบจากการกอสราง  

ระดับความพึงพอใจ และการประกอบอาชีพของชุมชน 

  (2) กลุมที่สอบถาม คือ ผูนําชุมชน หัวหนาครัวเรือน 

  (3) พื้นที่ดํา เนินการ  คือ พื้นที่ชุมชนในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อํา เภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ 

  (4) ชวงเวลาดําเนินการ ดําเนินการปที่ 1 ถึงปที่ 3 ของชวงกอสรางโครงการรวมกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 

  (5) หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 5-14 FN_C5/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 5 มาตรการปองกัน แกไข  

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 2) ระยะดําเนินการ 

  (1) ประเด็นที่ติดตาม ไดแก การเปลี่ยนแปลงตอชุมชนเมื่อมีโครงการ ระดับความพึงพอใจ 

ตอโครงการ และการประกอบอาชีพของชุมชน 

  (2) กลุมที่สอบถาม คือ ผูนําชุมชน หัวหนาครัวเรือน 

  (3) พื้นที่ดํา เนินการ  คือ พื้นที่ชุมชนในตําบลบานดานและตําบลผาจุก อํา เภอเมือง  

จังหวัดอุตรดิตถ 

  (4) ชวงเวลาดําเนินการ ดําเนินการในปที่ 1 ถึงปที่ 3 ของระยะดําเนินโครงการ รวมกับกิจกรรม

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ 

  (5) หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 



  

บทที่บทที่  66    

แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม  

  



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 6-1 FN_C6/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน  บทท่ี 6 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 

บทท่ี 6 

แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
 

 จากการศึกษาวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา 

เขื่อนผาจุก เปนการกอสรางระบบผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาด 14 เมกะวัตต บริเวณคลองผันน้ําจากการกอสราง

เขื่อนทดน้ําผาจุก การผลิตไฟฟาพลังน้ําจะใชน้ําจากคลองชักน้ําที่ผันจากแมน้ํานานแยกขนานกับแมน้ํานาน 

ที่ผานประตูระบายน้ําของเขื่อนผาจุก มาผานเครื่องกําเนิดไฟฟาแลวปลอยสูลําน้ํานานดังเดิม การผลิตไฟฟา

พลังน้ําจะดําเนินการตามแผนการระบายน้ําตามปกติที่กําหนดตามแนวทางบริหารจัดการน้ําของเขื่อนสิริกิต 

จึงไมมีผลกระทบตอปริมาณน้ําที่ระบายลงแมน้ํานาน โดยพื้นที่ทายน้ํายังคงใชประโยชนจากน้ําไดดังเดิม  

ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่กอสรางโครงการมีขนาดเล็ก และตั้งอยูในพื้นที่โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

ของกรมชลประทาน ที่มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและกําหนดมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมครอบคลุมครบถวนแลว จึงไมกอใหเกิดผลกระทบในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ แตเพื่อให

สามารถดําเนินการติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นระหวางการพัฒนาโครงการไดอยางเปนรูปธรรม 

และมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย แผนปฏิบัติการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 

และแผนปฏิบัติการดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชนและการประชาสัมพันธ   

 ทั้งนี้ เนื่องจากขนาดพื้นที่โครงการและกิจกรรมการผลิตไฟฟาพลังน้ําของโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก

เปนการพัฒนาโครงการขนาดเล็กและจากการประเมินเบื้องตน พบวา ไมมีผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการ

พัฒนาโครงการ จึงเสนอระยะเวลาดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ รวม 6 ป ครอบคลุมระยะกอสราง 3 ป  

(ปที่ 1 ถึง ปที่ 3) และระยะดําเนินการ 3 ป (ปที่ 4 ถึง ปที่ 6) เพื่อติดตามตรวจสอบใหมั่นใจไดวาการดําเนิน

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกไมไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม หลังจากปที่ 6  

ของโครงการ กรณีที่มีปจจัยสิ่งแวดลอมใด ยังไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ หรือมีกิจกรรม 

ที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอมเพิ่มมากขึ้น กฟผ. อาจพิจารณาเพิ่มปจจัยดานสิ่งแวดลอมหรือระยะเวลา

ดําเนินการติดตามตรวจสอบตอไปตามความเหมาะสม แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมของโครงการโรงไฟฟา

พลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ มีรายละเอียดดังนี้ 
 

.6.1 สรุปแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม 
 

 แผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอมโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก เปนงบประมาณรวมทั้งสิ้น  

0.66 ลานบาท แสดงดังตารางที่ 6.1-1 ประกอบดวย  

 1) แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มีงบประมาณรวมอยูในคากอสรางและ

ดําเนินงานของโครงการ 

 2) แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มี 2 แผน งบประมาณรวม 0.66 ลานบาท 
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 3) แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน มีงบประมาณรวมอยูในคากอสรางและดําเนินงานของโครงการ 

 4) แผนปฏิบัติการดานสังคมและการมีสวนรวม มีงบประมาณรวมอยูในคากอสรางและดําเนินงาน

ของโครงการ 
 

6.2  แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก แผนการปองกันและลดผลกระทบ 

ดานตะกอนดินและคุณภาพน้ําผิวดิน งบประมาณรวมอยูในคากอสรางโครงการ 

 

6.2.1  แผนการปองกันและลดผลกระทบดานตะกอนดินและคุณภาพน้ําผิวดิน  
 

 1) หลักการและเหตุผล  ในชวงกอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบโครงการ อาจทําให

คุณภาพน้ําในแมน้ํานาน โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนมีปริมาณตะกอนแขวนลอยหรือความขุนน้ําเพิ่มขึ้นบาง

เล็กนอยจากน้ําฝนที่ชะลางตะกอนดินจากบริเวณพื้นที่กอสราง แตเนื่องจากบริเวณจะกอสรางโครงการเปน

สวนหนึ่งของพื้นที่เขื่อนทดน้ําผาจุก ซึ่งมีการปรับสภาพพื้นที่รองรับการพัฒนาโครงการไวแลว ประกอบกับ 

ในการกอสรางจะมีการจัดทําทํานบดินกั้นน้ําชั่วคราว ดานเหนือคลองชักน้ํา กอนถึงพื้นที่กอสรางอาคาร

โรงไฟฟาและองคประกอบโครงการและดานทายคลองชักน้ํา กอนออกไปยังลําน้ํานาน เพื่อปองกันตะกอนดิน

ที่เกิดจากการกอสรางโครงการไหลลงสูแมน้ํานาน จึงไมมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําในแมน้ํานานที่เกิดจาก

ตะกอนดินในเขตกอสราง 

  อยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจไดวาการกอสรางโครงการจะไมมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน 

จึงควรจัดทําแผนการปองกันและลดผลกระทบดานตะกอนดินและคุณภาพน้ําผิวดิน เพื่อไมใหเกิดผลกระทบ

ตอแมน้ํานานที่อยูบริเวณใกลเคียงที่ตั้งโครงการ  

 2) วัตถุประสงค เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานการชะลางตะกอนดิน และคุณภาพน้ําผิวดิน 

จากกิจกรรมการกอสรางของโครงการ 

 3) หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 4) พื้นที่ดําเนินการ พื้นท่ีโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

 5) วิธีการดําเนินงาน กฟผ. ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทกอสราง ดังนี้ 

  (1) ระยะกอสราง 

   -  กําหนดขอบเขตพื้นที่กอสรางอาคารโรงไฟฟาพลังน้ําและองคประกอบใหชัดเจน  

และดําเนินการกอสรางเฉพาะบริเวณที่กําหนดเทานั้น 

   -  การขุดปรับระดับบริเวณพื้นที่กอสราง ใหทําโดยไลระดับตามความสูงต่ําเพื่อปองกัน 

การพังทลายของดิน  
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   - จัดทําทํานบกั้นน้ําชั่วคราว ดานเหนือคลองชักน้ํา กอนถึงพื้นที่กอสรางอาคารโรงไฟฟา

และองคประกอบโครงการและดานทายคลองชักน้ํา กอนออกไปยังลําน้ํานาน เพื่อปองกันตะกอนดินที่เกิดจาก

การกอสรางโครงการไหลลงสูแมน้ํานาน 

   -  กําหนดกิจกรรมการเปดหนาดิน และการกอสรางองคประกอบตางๆ บริเวณริมแมน้ํานาน

ใหดําเนินการในชวงฤดูแลง เพื่อลดปญหาการชะลางตะกอนดินลงสูแมน้ํานาน ในกรณีที่มีการกอสรางตอเนื่อง 

ถึงชวงฤดูฝนตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง เชน การขุดเจาะและเปดหนาดินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว รวมถึง

การบดอัดดิน การปลูกหญาหรือตนไมคลุมดิน เพื่อลดการกัดเซาะชะลางตะกอนดินจากบริเวณกอสราง 

   - ใหผูรับเหมาจัดภาชนะรองรับมูลฝอยไวตามจุดตางๆ ในพื้นที่กอสรางเพื่อรวบรวมขยะ  

และตองควบคุมผูรับเหมาใหทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะรองรับที่เตรียมไวและรวบรวมนําไปกําจัดดวยวิธี 

ที่เหมาะสม หรือประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อรับขยะไปกําจัดอยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาล โดยหามมิใหมีการทิ้งขยะของเสียใดๆ ลงสูแมน้ํานานเด็ดขาด 

   - หองน้ํา-หองสวมในพื้นที่กอสรางโครงการ ตองอยูหางจากแมน้ํานานไมนอยกวา 50 เมตร 

และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที ่

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - ติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ ในหองน้ําหองสวมของอาคารที่อยูในโครงการ  

โดยไมระบายน้ําจากหองน้ําและหองสวมลงแมน้ํานาน 

   - ตรวจสอบสภาพตลิ่งบริเวณที่ระบายน้ําออกจากอาคารระบายน้ําทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 

ลงสูแมน้ํานาน และหากมีการกัดเซาะตลิ่งตองรีบดําเนินการซอมแซม และปองกันการกัดเซาะตลิ่งทันที 

 6) ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการตลอดระยะเวลากอสรางและระยะดําเนินการ 

 7) งบประมาณ งบประมาณรวมอยูในคากอสรางโครงการ 

 

6.3 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

 แผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม มี 2 แผน งบประมาณรวม 0.66 ลานบาท 

ไดแก 

 - แผนการติดตามตรวจสอบระดับเสียง ดําเนินการ 6 ป งบประมาณ 0.06 ลานบาท 

 - แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ดําเนินการ 6 ป งบประมาณ 0.60 ลานบาท 
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6.3.1 แผนการติดตามตรวจสอบระดับเสียง 
 

 1) หลักการและเหตุผล ในระยะกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มีการใชเครื่องจักร

อุปกรณตางๆ อาทิ รถขุดตัก รถบรรทุก และรถเกลี่ยดินที่อาจกอใหเกิดเสียงดังไดบาง โดยในการศึกษา

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดประเมินคาระดับเสียง ณ พื้นที่ตั้งโครงการ พบวา ระดับเสียงที่คาดวา 

จะเกิดขึ้นจากการกอสรางอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และมาตรฐานระดับเสียงรบกวน จึงไมมี

ผลกระทบดานเสียง สวนชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุกที่อยูบริเวณใกลเคียงโครงการ ไมไดรับ

ผลกระทบดานเสียงเชนเดียวกัน  

  แตเพื่อเปนการเฝาระวังติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมดานระดับเสียง บริเวณที่ตั้ง

โครงการและชุมชนที่อยูใกลเคียง จึงไดกําหนดเปนแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเสียง จากกิจกรรม

ตางๆ ของโครงการครอบคลุมทั้งระยะกอสรางและดําเนินการ ทั้งนี้ชุมชนและหนวยงานทองถิ่นสามารถใช

ประโยชนจากผลการตรวจวัดเสียง เปนขอมูลพื้นฐานของสภาพแวดลอมทองถิ่นได 

 2) วัตถุประสงค เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบดานเสียงจากการกอสรางและดําเนินโครงการ

โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

 3) หนวยงานรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 4) พื้นที่ดําเนินการ  ไดแก บริเวณที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ดังรูปที่ 6.3.1-1 

 5) วิธีการดําเนินการและดัชนีที่ตรวจวัด โดยติดตั้งอุปกรณตรวจวัดระดับเสียง ดัชนีที่ตรวจวัด 

ไดแก ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1hr) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงกลางวัน-

กลางคืน (Ldn) ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยตรวจวัดเปนเวลา 3 วัน ตอเนื่อง 

จากนั้นจัดทํารายงานสรุปผลการตรวจวัด 

 6) ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการปละ 1 ครั้ง ในระยะกอสราง 3 ป และตอเนื่องถึงระยะ

ดําเนินการ ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 3 (รวม 6 ป) 

  7) งบประมาณ ดําเนินการตรวจวัด วิเคราะหคุณภาพอากาศและจัดทํารายงานสรุป ครั้งละ  

10,000 บาท/สถานี ดําเนินการ 1 สถานี ปละ 1 ครั้ง ตรวจวัด 6 ป ตอเนื่อง เปนเงินรวมทั้งสิ้น 60,000 บาท 
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6.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน  
  

 1)  หลักการและเหตุผล ในระยะกอสรางจะพบวากิจกรรมของโครงการในระยะกอสรางองคประกอบ

ของโครงการ ประกอบดวย การกอสรางอาคารสิ่งปลูกสรางตางๆ เชน อาคารโรงไฟฟา คลองสงน้ําเขาโรงไฟฟา 

โรงไฟฟา ถนนและสะพาน และการติดตั้งอุปกรณของระบบผลิตไฟฟาพลังน้ํา โดยจะพบวาการกอสรางอาคาร

หัวงานของโครงการมีงานปรับปรุงฐานราก และมีงานขุดเปดหนาดินไมมากนัก โดยกิจกรรมหลักๆ ดังกลาว 

จะดําเนินการในชวงฤดูแลง ดังนั้นจึงไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินในระยะกอสราง สวนในระยะ

ดําเนินการ จะดําเนินการผลิตไฟฟาพลังน้ําไดเฉพาะชวงเวลาที่มีการระบายน้ําที่เก็บกักไวเหนือเขื่อนผาจุก  

ซึ่งเปนไปตามแผนการระบายน้ําของกรมชลประทาน ซึ่งจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน 

ในบริเวณพ้ืนที่โครงการแตอยางใด 

     แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหมั่นใจไดวาการดําเนินการของโครงการ ไมกอใหเกิดผลกระทบ จึงจําเปนตอง

ดําเนินการติดตามตรวจสอบ และเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน ครอบคลุมทั้ง 2 ฤดูกาล ในระหวางการกอสราง 

และระยะแรกของการดําเนินการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา  

2) วัตถุประสงค การดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ในระยะดําเนินการ ทั้งในบริเวณ

พื้นท่ีกอสราง และในพ้ืนที่ทายน้ําของโครงการ เพื่อติดตามผลกระทบดานคุณภาพน้ําผิวดิน ที่เกิดจริงจากการ

ดําเนินกิจกรรมในระยะกอสราง และระยะดําเนินการของโครงการ 

3) หนวยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

4) สถานีที่ติดตามตรวจสอบ กําหนดสถานีติดตามตรวจสอบไวจํานวน 2 สถานี แสดงจุดเก็บตัวอยาง

ไดดังรูปที่ 6.3.2-1 ไดแก 

 
สถานีที ่ บริเวณ พิกัด X พิกัด Y 

1 คลองชักน้ําบริเวณดานเหนือน้ํากอนท่ีตั้งโรงไฟฟาพลังน้ํา 634719 1952356 

2 คลองระบายน้าํทายโรงไฟฟาพลังน้ํา 634289 1951407 

 

5) วิธีดําเนินการและดัชนีที่ตรวจวัด 

  (1) ระยะกอสราง ตรวจสอบผลกระทบของการกอสรางโครงการตอคุณภาพน้ําผิวดินการเก็บ

ตัวอยางน้ําปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน โดยมีดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําดังนี้ อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดาง 

ออกซิเจนละลาย ความขุน สารแขวนลอย บีโอดี น้ํามันและไขมัน ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย และโคลิฟอรม

แบคทีเรียทั้งหมด เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ํากอนการกอสราง พรอมทั้งติดตามตรวจสอบ

หลักการปฏิบัติในการกอสรางตางๆ และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงมาตรการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

ในการลดผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น 
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รูปที่ 6.3.2-1 สถานีติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณใกลเคียงที่ตั้งโครงการ 
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  (2) ระยะดําเนินการ ตรวจสอบผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินจากเริ่มดําเนินการเก็บกักน้ํา 

ในฝาย โดยเก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูฝนและฤดูแลง ในระยะ 3 ปแรก โดยเก็บตัวอยางน้ําจํานวน  

2 สถานีเชนเดียวกับระยะกอสราง โดยมีดัชนีตรวจวัดคุณภาพน้ําดังนี้ อุณหภูมิ ความนําไฟฟา ความโปรงแสง 

ความขุน สารแขวนลอย สารละลายไดทั้งหมด ความเปนกรด-ดาง ออกซิเจนละลาย บีโอดี ไนเตรท 

แอมโมเนีย ฟอสเฟต คลอไรด ความกระดาง ความเปนดาง คารบอเนต ไบคารบอเนต น้ํามันและไขมัน 

ทองแดง แคดเมียม ตะก่ัว ปรอท โซเดียม โปตัสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 

และแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม  

6) ระยะเวลาดําเนินการ การติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน รวม 2 สถานี มีระยะเวลา

ดําเนินการตรวจสอบในระยะกอสราง เพื่อทราบแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปละ 2 ครั้ง ในชวงฤดูแลง 

(เดือนมีนาคม) และฤดูฝน (เดือนสิงหาคม) ติดตอกันตลอดระยะเวลากอสราง 3 ป และตอเนื่องถึงระยะ

ดําเนินการ ตั้งแตปที่ 1 ถึงปที่ 3 (รวม 6 ป) 

7) งบประมาณ ดําเนินการตรวจวัด วิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินและจัดทํารายงานสรุป มีคาใชจาย 

ในการดําเนินการ ทั้งสิ้น 600,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระยะกอสราง ครั้งละ 20,000 บาท/สถานี ดําเนินการ 2 สถานี ปละ 2 ครั้ง ตรวจวัด 3 ป 

ตอเนื่อง เปนเงินรวมทั้งสิ้น 240,000 บาท 

(2) ระยะดําเนินการ ครั้งละ 30,000 บาท/สถานี ดําเนินการ 2 สถานี ปละ 2 ครั้ง ตรวจวัด 3 ป 

ตอเนื่อง เปนเงินรวมทั้งสิ้น 360,000 บาท 
 

6.4  แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 

 1) หลักการและเหตุผล  ในระยะกอสรางของโครงการ จะมีกิจกรรมการขนสงวัสดุกอสรางของ

โครงการ การปรับพื้นที่กอสราง การปรับปรุงถนนบางชวงที่เขาสูที่ตั้งโครงการ เปนตน กิจกรรมดังกลาว 

อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุในระหวางการกอสรางได ซึ่งจะมีผลกระทบตออาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ

ผูปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก รวมทั้งชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุก ที่อยูใน

เสนทางขนสงวัสดุกอสรางได ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันผลกระทบดังกลาว จึงไดกําหนดเปนแผนปฏิบัติการ

ฉุกเฉินเพื่อปองกันและแกไขผลกระทบดานอุบัติเหตุ อุบัติภัยและอาชีวอนามัยในระยะกอสราง 

  นอกจากนั้นจากลักษณะโครงการที่เปนการติดตั้งระบบผลิตไฟฟากําลังการผลิต 14 เมกะวัตต 

และมีเจาหนาที่อยูประจําโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเพียง 1-2 คน ตอกะ คือ พนักงานเดินระบบและพนักงาน

รักษาความปลอดภัย ในระยะดําเนินการจึงไมมีผลกระทบตออุบัติเหตุหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตอผูปฏิบัติงาน อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

จึงกําหนดเปนแผนปฏิบัติการฉุกเฉิน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการระงับเหตุการณ ที่อาจทําใหเกิด

ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชน รวมทั้งเปนแนวทางจัดการดานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 
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 2) วัตถุประสงค 

  (1) เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับเหตุฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2) เพื่อควบคุมปองกัน ลดความสูญเสียตอชีวิต ทรัพยสิน ของโครงการและผูปฏิบัติงานที่อาจ

เกิดข้ึนจากโครงการ 

 3)  หนวยงานที่รับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 4)  พื้นที่ดําเนินการ  พื้นที่โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก และเสนทางคมนาคมขนสงวัสดุ

อุปกรณกอสราง 

 5)  วิธีดําเนินการ 

  (1) ระยะกอสราง 

   - ควบคุมบริษัทกอสรางใหขนสงวัสดุกอสรางและนําคนงานเขาสูพื้นที่กอสรางตามเสนทาง

ที่กําหนด (ดังรูปที่ 6.4-1) 

   -  ควบคุมและจํากัดความเร็วของยานพาหนะขนสงวัสดุอุปกรณกอสราง หรือยานพาหนะ

อื่นๆ ในชวงที่ผานชุมชน หรือชวงที่อยูในพื้นที่กอสราง ไมใหเกิน 40 กิโลเมตรตอชั่วโมง ขับขี่ดวยความ

ระมัดระวัง และกําหนดใหขนสงเฉพาะชวงเวลากลางวันเทานั้น 

   - จัดเตรียมอุปกรณดานความปลอดภัยสวนบุคคลใหแกคนงานกอสราง เชน หมวกนิรภัย 

ถุงมือ รองเทา ที่อุดหู และควบคุมใหสวมใสทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน 

   - ตรวจสอบเครื่องจักรกลเปนประจําทุกเดือน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุจากการ 

ใชเครื่องจักรในระหวางการปฏิบัติงาน 

   -  การขนสงวัสดุกอสรางควรปดคลุมสวนที่บรรทุกใหมิดชิด เพื่อปองกันการตกหลนและ 

ฟุงกระจาย 

   -  จัดทําปายเตือนปายสัญลักษณในบริเวณพื้นที่เปนจุดเสี่ยงกับการเกิดอุบัติเหต ุ

   - กําหนดใหบริษัทกอสรางดําเนินการตามขอกําหนดทั่วไป สําหรับการดําเนินงานดาน

ความปลอดภัย (งานกอสราง) โดยกําหนดในสัญญาจางบริษัทกอสราง เพื่อควบคุมใหปฏิบัติตาม 

   -  กําหนดใหบริษัทกอสรางหลักจัดตั้งหนวยงานและบุคลากร เพื่อจัดทําคูมือความปลอดภัย

กอนดําเนินการกอสรางลวงหนา 1 เดือน สําหรับแจกผูปฏิบัติงานทุกคน และจัดทําหลักสูตรการฝกอบรม

เกีย่วกับความปลอดภัยในการกอสรางโครงการระยะสั้น เพื่อจัดการฝกอบรมพนักงานทุกคนที่จะเขามาทํางาน

ในโครงการนี้ เพื่อใหผูปฏิบัติงานทุกคนมีความรูเบื้องตนและมีความสํานึกในดานความปลอดภัยในการทํางาน 

   -  ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นตางๆ ลวงหนา ในกรณีที่ตองขอความชวยเหลือในการ

เขาระงับเหตุฉุกเฉิน ไดแก องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก สถานีตํารวจภูธร 

เมืองอุตรดิตถ พรอมทั้งจัดทําแผนผังการแจงเหตุและประสานงานขอความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
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   - จัดใหมีหนวยปฐมพยาบาลและประสานงานกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

บานดาน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลผาจุก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานพระฝาง และ

โรงพยาบาลอุตรดิตถ ในกรณีท่ีตองสงผูปวย 

   - จัดทําแผนผังการแจงเหตุและประสานงานขอความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

ดังรูปที่ 6.4-2 

   -  จัดหาและอบรมการใชอุปกรณเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เชน การใชถัง

ดับเพลิง ในกรณีเกิดอัคคีภัยขึ้น 

   - เมื่อมีงานในบริเวณที่มีการระบุอันตรายหรือความเสี่ยง พนักงานของบริษัทกอสราง  

และคนงานกอสราง จะตองปฏิบัติตน รวมทั้งสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  

   - จัดเตรียมระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในพื้นท่ีโครงการ ดังนี้  

 จัดเตรียมถังดับเพลิงบริเวณพื้นที่กอสรางใหมีจํานวนตามกฎหมายและขอกําหนด 

ที่เก่ียวของ รวมทั้งมีการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 ฝกอบรมพนักงานของบริษัทกอสราง และคนงานกอสรางในการระงับเหตุอัคคีภัย 

ในเบื้องตน 

 จัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งมีการฝกซอมดับเพลิงและฝกซอมหนีไฟ

ปละ 1 ครั้ง 

  (2) ระยะดําเนินการ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและความเสียหายตอชีวิตและ

ทรัพยสินในระหวางการดําเนินโครงการ มีวิธีการดําเนินการดังนี้ 

-  ดําเนินการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยใหเปนไปตามคูมือระบบการจัดการ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

รวมทั้งกฎหมาย ประกาศ หรือระเบียบที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานตามท่ีหนวยราชการกําหนด 

-  ติดตามตรวจสอบ และจดบันทึกอุบัติเหตุตางๆ ในการทํางาน โดยจัดทํารายงานสถิติ 

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น (บันทึกความถี่และความรุนแรง) การสอบสวนอุบัติเหตุที่รุนแรงถึงหยุดการผลิต รวมทั้ง 

ทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อหามาตรการในการแกไข 

-  จัดหา และอบรมการใชอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลใหพนักงาน 

เปนประจําทุกป 

-  ประสานงานกับหนวยงานทองถิ่นตางๆ เชนเดียวกับระยะกอสรางโครงการ ในกรณ ี

ที่ตองการขอความชวยเหลือในการเขาระงับเหตุทั้งดานอุปกรณและเจาหนาที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

-  จัดใหมีการตรวจสุขภาพของพนักงานกอนเขาทํางาน และตรวจสุขภาพประจําป  

ตามความเหมาะสม 
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แผนฉุกเฉินกรณีการเกิดอุบัติเหตุ และเหตฉุุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6.4-2 แผนผังการแจงเหตุและประสานงานขอความชวยเหลือกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

ของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

  

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

จังหวัดอุตรดิตถ 

โทร 055-........................ 

เจาหนาท่ีความปลอดภัย 

ในการทํางาน 

ชื่อ.......................... 

/โทร......................   

วิศวกรโครงการ 

ชื่อ........................../โทร

ผูจัดการโครงการ 

ชื่อ........................../โทร

ผูควบคุม/หัวหนางานคนงาน 

ที่ประจําพื้นที่กอสราง 

ชื่อ........................../โทร

หัวหนา รปภ. ของ กฟผ. 

ชื่อ........................../โทร

โรงพยาบาลอุตรดิตถ 

โทร. 055-832601 

รพ.สต.บานดาน 

โทร. 055-446167 

รพ.สต.บานพระฝาง 

โทร. 055-436060 

สถานีตํารวจภูธรเมืองอุตรดิตถ 

055-411038 

เทศบาลตําบลผาจุก 

055-479583 

กรณีมี

ผูบาดเจ็บ 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

055-446365 

รพ.สต.ผาจุก 

โทร. 055-449209 
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 6) ระยะเวลาดําเนินการ ตลอดระยะเวลากอสรางและดําเนินโครงการ 

 7)  งบประมาณ การดําเนินงานในระยะกอสราง คาใชจายรวมอยูในคากอสรางโครงการ สวนระยะ

ดําเนินการคาใชจายรวมอยูในงบดําเนินการของ กฟผ. 

 

6.5 แผนปฏิบัติการดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน  
 

 แผนปฏิบัติการดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก แผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และการมีสวนรวม งบประมาณรวมอยูในคากอสรางและดําเนินการของ กฟผ.  

 

6.5.1 แผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ และการมีสวนรวม 
 

 1)  หลักการและเหตุผล การพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ใหความสําคัญของการมี

สวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตอการพัฒนาโครงการ จึงไดจัดกิจกรรมการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนและการดําเนินงานอื่นๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือใหชุมชนทองถ่ินไดมีสวนรวมรับทราบขอมูลโครงการ 

ตลอดจนไดเสนอขอคิดเห็น  ที่เกี่ยวของ อันจะนําไปสูการพัฒนาโครงการซึ่งเปนที่ยอมรับและสอดคลองกับ

สภาพชุมชน ดังนั้นในระยะกอสรางและดําเนินโครงการ จึงไดจัดทําแผนประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ  

และการมีสวนรวมของประชาชน เพื่อรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ขอวิตกกังวล และขอเสนอแนะตอ

โครงการ รวมทั้งเปนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม ที่อาจเกิดจาก

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

 2) วัตถุประสงค 

  (1)  เพื่อเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการหรือขาวสารโครงการไปยังประชาชน ผูนําชุมชนและ

หนวยงานที่เก่ียวของ อันเปนการสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ รวมทั้งแผนดําเนินการ

โครงการ 

  (2)  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่สามารถเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ขอวิตกกังวล 

และขอเสนอแนะตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ   

  (3) เพื่อสงเสริมโครงการใหเปนแหลงทองเที่ยวและแหลงเรียนรูดานพลังงานสะอาดของอําเภอเมือง 

จังหวัดอุตรดิตถ 

 3)  ผูรับผิดชอบ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 

 4)  พื้นที่ดําเนินการ ที่ตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก พื้นที่ชุมชนตําบลบานดานและตําบลผาจุก 

อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 
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 5)  วิธีดําเนินการ 

  (1)  ระยะกอสราง 

   - บริษัทกอสรางตองปฏิบัติตามมาตรการดานสิ่งแวดลอมที่กําหนดอยางเครงครัด  

   - ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารโครงการ เพื่อแจงขอมูลความกาวหนาโครงการ และผลการ

ดําเนินงานตามมาตรการดานสิ่งแวดลอม โดยเผยแพรขอมูลดังกลาวผานชองทางสื่อสารประชาสัมพันธตางๆ 

อาทิ เจาหนาที่ กฟผ. ที่ควบคุมงานกอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก หอกระจายขาวของหมูบาน 

และขาวประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

   - มีเจาหนาที่รับเรื่องติดตอ/รองเรียนบริเวณสํานักงานชั่วคราวของพื้นที่กอสรางโครงการ 

  (2) ระยะดําเนินการ 

   - กฟผ. ใหการสนับสนุนกิจกรรมดานสังคม การศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม

ของชุมชน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในดานตางๆ ตามความเหมาะสม  

   - ประชาสัมพันธเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมูลขาวสารในภาพรวมของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก

ผานชองทางสื่อสารประชาสัมพันธตางๆ อาทิ เจาหนาที่ กฟผ. ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

หอกระจายขาวของหมูบาน ขาวประชาสัมพันธโครงการ เปนตน 

   - มีเจาหนาที่รับเรื่องติดตอ/รองเรียนจากกิจกรรมการดําเนินโครงการบริเวณสํานักงาน

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

 6) ระยะเวลาดําเนินการ ดําเนินการตลอดชวงระยะกอสรางโครงการปที่ 1 ถึงปที่ 3 และระยะ

ดําเนินโครงการปที่ 1 ถึงปที่ 3 (รวม 6 ป) 

 7)  งบประมาณ คาใชจายรวมอยูในงบกอสรางและดําเนินงานโครงการ  

 

 



  

บทบทที่ที่  77    

การมีสวนรวมและการรับฟงการมีสวนรวมและการรับฟง  

ความคิดเห็นของประชาชนความคิดเห็นของประชาชน    
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บทท่ี 7 

การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

 

 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ในการศึกษาและจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ โดยพิจารณา

ประยุกตใชรัฐธรรมนูญ กฎ และระเบียบตางๆ ที่ เกี่ยวของ มาเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน  

โดยมีเปาหมายมุงเนนการเผยแพรขอมูลโครงการอยางทั่วถึง และมุงใหประชาชนมีความเขาใจที่ถูกตอง

เกี่ยวกับโครงการ รวมทั้งจัดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

การสัมภาษณรายบุคคล และประชาสัมพันธโครงการผานชองทางตางๆ สําหรับรายละเอียดของกระบวนการ 

มสีวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการศึกษาและจัดทํารายงาน ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ มดีังนี้ 

 

7.1 วัตถุประสงคของการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
  

 วัตถุประสงคของการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนของการศึกษาและจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ มีดังนี ้

 1)  เพื่อเผยแพรขอมูลรายละเอียดโครงการหรือขาวสารของการพัฒนาโครงการทั้งดานขอดีและ

ขอจํากัดในการพัฒนาโครงการไปยังประชาชาชนในพื้นที่ รวมถึงองคกรและภาคสวนตางๆ ไดแก สื่อมวลชน 

องคกรพัฒนาเอกชน ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ ผูนําชุมชน และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนตน เพื่อเปน

การสรางความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงการ รวมทั้งแผนการดําเนินงานของโครงการ 

  2)  เพื่อใหประชาชนในพื้นที่ศึกษาโครงการเขามามีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น ขอวิตกกังวล 

และขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ตลอดจนรวมเสนอแนวทางในการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ  

และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมควบคูไปกับกระบวนการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ  

 3)  เพื่อรับฟงและประมวลผลความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และขอวิตกกังวลของประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของถึงผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ เพื่อนําไปสูการกําหนด

มาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น และแนวทางการดําเนินโครงการ 

ที่เหมาะสม 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

7.2 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่วของ 
 

 การดําเนินงานดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการศึกษาโครงการครั้งนี้  

ไดพิจารณาใหสอดคลองกับกรอบรัฐธรรมนูญ กฎ และระเบียบตางๆ รวมทั้งพิจารณาในเรื่องของยุทธวิธีที่จะ

ทําใหเกิดการสื่อสารระหวางผูรับผิดชอบโครงการกับประชาชน การมีสวนรวมและการบริหารจัดการโครงการ

แบบผสมผสาน ดังนี้ 

 1)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ปจจุบันอยูภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557) วาดวยสิทธิในขอมูลขาวสารและการรองเรียนมาตรา 56 57 และสิทธิชุมชน 

มาตรา 67 ซึ่งระบุถึงสิทธิในการไดรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานของรัฐ โดยใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ

ตอประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมไปถึงจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และภาคสวนที่เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

  - มาตรา 56 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาธารณะในครอบครองของ

หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้น

จะกระทบตอความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของ

บุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ทัง้นี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

  - มาตรา 57 บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหนวยราชการ หนวยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น กอนการอนุญาตหรือการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือสวนไดเสียสําคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับตนหรือ

ชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปประกอบการพิจารณา 

ในเรื่องดังกลาว 

  - มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ บํารุงรักษาและ 

การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครองสงเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตราย 

ตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 

 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่กําหนดให

หนวยงานของรัฐที่เปนผูรับผิดชอบโครงการตองมีการเผยแพรขอมูลโครงการตอประชาชนกอนเริ่มดําเนิน

โครงการ และจะตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอโครงการดวยวิธีที่เหมาะสม ตามที่ระบุไวเปน

หลักเกณฑและเปนแนวทางปฏิบัติ เมื่อรับฟงความคิดเห็นแลวพบวากอใหเกิดผลกระทบมาก ถายังจําเปนตอง

ดําเนินการอยูตองกําหนดมาตรการปองกันแกไขเพิ่มขึ้นและประกาศใหประชาชนทราบ 

 3) แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมทางสังคมในการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดโดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) 

สําหรับโครงการที่ตองทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ระบุใหเจาของโครงการจะตองดําเนินการ 
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ดานการมีสวนรวมของประชาชน โดยอยางนอยที่สุดตองมีการใหขอมูลขาวสารกับประชาชนและรับฟง 

ความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของตั้งแตเริ่มตนโครงการ และตองเปดโอกาส 

ใหประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นในประเด็นที่เปนขอหวงกังวล โดยผลที่ไดจากการ

รับฟงความคิดเห็น เจาของโครงการจะตองระบุไวในรายงานเพื่อตองนําไปประกอบการตัดสินใจในการดําเนิน

โครงการ รวมทั้งจะตองกําหนดมาตรการการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมพรอมเปดเผยขอมูล 

ใหประชาชนทราบดวย และภายหลังจากที่โครงการผานการอนุมัติแลว เจาของโครงการจะตองใหขอมูล

รายงานที่ผานการอนุมัติแลวกับประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ นอกจากนั้นยังตองใหขอมูลและ

รับฟงความคิดเห็นตลอดการกอสรางโครงการ 

    4) ระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานวาดวยการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจ 

กับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559  

ระบุใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับการกําหนดขอบเขตการดําเนินการ วันเวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

เทคนิค วิธีการ และสาระสําคัญที่ใชในการรับฟงความคิดเห็น สรุปผลการรับฟงความคิดเห็น รายชื่อผูเขารวม

การรับฟงความคิดเห็น และบันทึกความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมเปนลายลักษณอักษร ในกรณีที่ประชาชน

และผูมีสวนไดเสียมีขอวิตกกังวลผูประกอบการจะตองมีการชี้แจงขอสงสัยและขอวิตกกังวลจากการรับฟง

ความคิดเห็นดังกลาว เพื่อนํามาจัดทํามาตรการในการแกไขเพื่อลดหรือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

7.3 วิธีการดําเนินงาน  
 

 เพื่อใหกระบวนการดานการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในโครงการโรงไฟฟา 

พลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ บรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย ในการศึกษามีรายละเอียดวิธีการ

ดําเนินงาน ดังนี้ 

 

7.3.1 เปาหมายการดําเนินงาน  
 

 การกําหนดเปาหมายของการดําเนินงานดานการมีสวนรวมพิจารณาใหความสําคัญกับประเด็นตางๆ 

ประกอบดวย  

 1) การยกระดับความเขาใจเก่ียวกับโครงการฯ ของประชาชนในชุมชน  

 2)  การสรางความเขมแข็งหรือเพ่ิมความนาเชื่อถือใหกับโครงการ 

 3)  การเพ่ิมความชัดเจนในการกําหนดเปาหมายและกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

 4)  สงเสริมใหเกิดขอมูลขาวสารที่ดีเกี่ยวกับโครงการในการรับรูของประชาชนหรือชุมชน  

 5)  สงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการใหการสนับสนุนโครงการของประชาชนและชุมชน  

 6)  สงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางโครงการกับองคกรตางๆ ในชุมชน 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

7.3.2 พื้นที่ดําเนินการและกลุมเปาหมาย   
 

 กลุมเปาหมายสําหรับดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมและประชาสัมพันธของการศึกษาและจัดทํา

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ไดกําหนด 

ใหสอดคลองกับพื้นที่ศึกษาของโครงการ และระเบียบคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน วาดวยการรับฟง

ความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชน และผูมีสวนไดเสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

ผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 หมวด 2 กรณีโรงไฟฟาที่ไมมีการเผาไหมเชื้อเพลิง สวนที่ 1 โรงไฟฟาที่มีกําลังการผลิต

ติดตั้งรวมตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป ซึ่งกําหนดใหการรับฟงความคิดเห็นครอบคลุมกลุมเปาหมายอยางนอย 

ในพื้นที่รัศมี 3 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นที่สถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ไดพิจารณาเนนชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียง

ที่ตั้งโครงการ ประกอบดวย พื้นท่ีตําบลบานดาน และตําบลผาจุก เพื่อเปนตัวแทนในการศึกษาโครงการ ดังนี้  

 1) พื้นท่ีดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้ (รูปที่ 7.3.2-1) 

  - พื้นท่ีเหนือน้ําของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ในเขตตําบลบานดาน 

  - พื้นท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ในเขตตําบลบานดาน  

  -  พื้นท่ีทายน้ําของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ในเขตตําบลผาจุก 

 2) กลุมเปาหมาย กําหนดใหสอดคลองกับพื้นที่ศึกษาโครงการ ตลอดจนพิจารณาจากแนวทาง 

การจําแนกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมทางสังคมในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ สผ. โดยนํามาปรับประยุกตใหเหมาะกับ

การศึกษาของโครงการ ดังนี้ 

  กลุมที่ 1  กลุมประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบจากโครงการ ประกอบดวย ผูแทนองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น (เทศบาลตําบลผาจุกและองคการบริหารสวนตําบลบานดาน) ผูนําชุมชนและประชาชน ที่อยูใน

พื้นท่ีศึกษาโครงการบริเวณตําบลบานดาน และตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ดังนี้ 

 ตําบลบานดาน 12 หมูบาน  

 มีหมูบานที่อยูในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการรวม 9 หมูบาน ไดแก 

 1) หมูที่ 1 บานคลองสรวง 2) หมูที่ 2 บานคลองดินหมอ 

 3) หมูที่ 3 บานดาน  4) หมูที่ 4 บานหาดสารสม  

 5) หมูที่ 5 บานไร 6) หมูที่ 6 บานคุงยาง  

 7) หมูที่ 7 บานคุงยาง  8) หมูที่ 8 บานคุงยาง (ที่ตั้งโครงการ) 

 9) หมูที่ 10 บานน้ําวังหลวง 

  และหมูบานที่อยูหางจากที่ตั้งโครงการมากกวา 3 กิโลเมตร อีก 3 หมูบาน ไดแก 

  1) หมูที่ 9 บานเนินตาตุม 2) หมูที่ 11 บานเดนดานเหนือ  

  3) หมูที่ 12 บานเดนดาน  
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ที่มา : จัดทําแผนทีโ่ดยบริษัทที่ปรกึษา, 2559 
 

รูปที่ 7.3.2-1 พื้นที่ดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
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 ตําบลผาจุก 14 หมูบาน  

 มีหมูบานที่อยูในรัศมี 3 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการรวม 11 หมูบาน ไดแก 

  1) หมูที่ 1 บานวังยาง 2) หมูที่ 2 บานวังยาง  

  3) หมูที่ 3 บานพระฝาง 4) หมูที่ 4 บานพระฝาง  

  5) หมูที่ 5 บานผาจุก 6) หมูที่ 6 บานหมอนไม  

  7) หมูที่ 7 บานคลองนาพง 8) หมูที่ 8 บานผาจักร 

  9) หมู ที่ 10 บานมอนหินขาว 10) หมู ที่ 13 บานหาดฝาง  

  11) หมูที่ 14 บานวังยาง 

  และหมูบานที่อยูหางจากที่ตั้งโครงการมากกวา 3 กิโลเมตร อีก 3 หมูบาน ไดแก 

  1)   หมูที่ 9 บานหนองบัว 2) หมูที่ 11 บานเดนกระตาย  

  3) หมูที่ 12 บานแดงหลง 

  กลุมที ่2 หนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ประกอบดวย  

2 หนวยงาน คือ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และบริษัท ปญญา คอนซัลแตนท จํากัด   

  กลุมที่ 3 หนวยงานที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (สกพ.) 

  กลุมที่ 4 หนวยงานราชการในระดับตางๆ (หนวยงานสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น 

ที่เก่ียวของ) ไดแก ผูแทนเขื่อนสิริกิติ์ ผูแทนโครงการชลประทานอุตรดิตถ ผูแทนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ ผูแทนหนวยงานราชการของตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ 

  กลุมที่ 5 กลุมองคการเอกชนดานสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน

ทองถิ่นและในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ ในที่นี้หมายถึง กลุมองคกรพัฒนาเอกชนในเขตพื้นที่

จังหวัดอุตรดิตถ หรือกลุมองคกรเอกชน เชน ศูนยขอมูลทองถิ่นเพื่อการพัฒนา สถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการ 

  กลุมที่ 6 สื่อมวลชนทองถิ่น 

  กลุมที่ 7 ประชาชนทั่วไป ในที่นี้หมายถึง สาธารณชน ที่มีความตองการและสนใจโครงการ 

 

7.3.3 สื่อที่ใชประชาสัมพันธ 
 

 สื่อที่ใชประชาสัมพันธจะตองมีความเหมาะสม เขาใจงาย และเขาถึงแตละกลุมเปาหมายไดอยาง

รวดเร็ว โดยประกอบดวย 3 ประเภทหลัก ดังนี้ 

 1) ประเภทสื่อบุคคล ประกอบดวย คณะผูศึกษา รวมถึงเจาหนาที่ของ กฟผ. 

 2) ประเภทสื่อภาพและเสียง ประกอบดวย วีดิทัศน และสไลดประกอบการบรรยาย 

  3) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ประกอบดวย โปสเตอรประชาสัมพันธและนิทรรศการ เอกสารประกอบ 

การประชุมรับฟงความคิดเห็น และขาวประชาสัมพันธ 
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 ทั้งนี้ ในการใหขอมูลขาวสารและประชาสัมพันธโครงการ จะจัดทําเปนแผนงานครอบคลุมตลอด

ระยะเวลาของการศึกษา รวมถึงแผนพรอมรายละเอียดของการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นในแตละ

ขั้นตอนของรายงานการศึกษาเพื่อสงให กฟผ. พิจารณา กอนแจงสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน และสาธารณชน ประกอบดวย รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดําเนินการ แผนที่ตําแหนง

กลุมเปาหมาย ภาพประกอบ เอกสารเผยแพร ผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม กลุมเปาหมาย เทคนิคและ 

วิธีการศึกษา ชวงเวลาและระยะเวลา ผลที่คาดวาจะไดรับ และวิธีการนําขอคิดเห็นที่ไดรับไปใชประโยชน 

รวมถึงการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การเผยแพรขอมูล การกําหนดกลุมเปาหมาย การรับฟงความคิดเห็น/

ขอเสนอแนะ รวมทั้งเหตุผลในการเลือกเทคนิคและวิธีการศึกษามาใช 
 

7.3.4 กิจกรรมที่ดําเนินการ 
 

 การดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

จังหวัดอุตรดิตถ ใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร และการสรางการมีสวนรวมกันระหวาง กฟผ. 

และชุมชนทองถิ่น มีกิจกรรมการมีสวนรวมตลอดการศึกษาโครงการ โดยใชเทคนิคการมีสวนรวมที่เหมาะสม

กับพ้ืนที่และกลุมเปาหมายของโครงการ มีกิจกรรมที่สําคัญดังนี ้ 

 1) กิจกรรมที่ดําเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวของ การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการและการรับฟง

ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย กําหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2559 มีวัตถุประสงค 

เพื่อนําเสนอผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน ประกอบดวย ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญ 

ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ ตอผลการศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงมาตรการ 

ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพชุมชนทองถิ่นและจัดทําเปนรายงานฉบับสมบูรณตอไป กลุมเปาหมาย 

ที่กําหนดครอบคลุมผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาพลังน้ําและพื้นที่ใกลเคียง ประกอบดวย หนวยงาน

ราชการจากสวนกลาง ระดับจังหวัด อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถาบันการศึกษา/สถาบันศาสนา 

กลุมองคกรเอกชน สื่อมวลชนทองถิ่น ผูนําชุมชน และประชาชนที่สนใจ 

 2) กิจกรรมท่ีดําเนินการเพิ่มเติม  

  (1) การเตรียมการดานการมีสวนรวม พรอมทั้งเก็บขอมูลรายละเอียดตางๆ เพื่อนําขอมูลที่ไดมา

ประกอบการวางแผนกําหนดกลุมเปาหมาย กําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่เหมาะสมในการดําเนินการม ี

สวนรวมและการเขารับฟงความคิดเห็นของประชาชน เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดเขามามีสวนรวมใหมากที่สุด 

  (2) การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานและผูนําชุมชน กําหนดจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงเดือน

สิงหาคม 2559 มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการดําเนินงานศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการ และรับฟงความคิดเห็นของผูนําชุมชน หนวยงานและภาคสวนที่เกี่ยวของตอแนวทาง

การศึกษาของโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแนวทางการดําเนินการศึกษากอนการลงพื้นที่เพื่อทํางานภาคสนาม 

โดยกลุมเปาหมายจะครอบคลุมผูนําชุมชนในพื้นที่ที่มีสวนเกี่ยวของกับพ้ืนที่ศึกษาโครงการ  
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  (3) การรวมประชุมประจําเดือน อําเภอเมืองอุตรดิตถ ดําเนินการเพิ่มเติมในชวงเดือนกันยายน 

2559 ผูเขารวมประชุม ประกอบดวย หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

และกํานันแตละตําบล มีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลรายละเอียดโครงการ แนวทางการดําเนินงานศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และรับฟงความคิดเห็น จากภาคสวนที่เกี่ยวของ 

  (4) การรับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาครัวเรือนและประชาชน กําหนดจัดขึ้นในเดือนสิงหาคมถึง

เดือนกันยายน 2559 โดยดําเนินการรวมกับการสํารวจแบบสอบถามดานเศรษฐกิจสังคม มีวัตถุประสงค 

เพื่อประชาสัมพันธและใหขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ

โครงการและแนวทางศึกษา และรูปแบบการพัฒนาโครงการ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น ขอกังวลใจ 

ขอเสนอแนะ และความคิดเห็นตอโครงการแตละบุคคลที่สัมภาษณ โดยกลุมเปาหมายจะครอบคลุมผูนําชุมชน 

และประชาชนผูมีสวนไดเสียในพื้นที่ตั้งโรงไฟฟาและบริเวณโดยรอบในรัศมี 1 กิโลเมตร รวมถึงชุมชนใกลเคียง  

  (5) การพบปะแบบไมเปนทางการ ไดแก การประสานงานตางๆ กับผูนําชุมชน การใหขอมูลแก

ประชาชนในชวงการสํารวจและเก็บตัวอยางในภาคสนาม โดยจะดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา

ศึกษาโครงการ 
  กิจกรรมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นที่ดําเนินการในครั้งนี้ แสดงดังรูปที่ 7.3.4-1 

 

7.4 ผลการดําเนินงานการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
 

7.4.1 การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานทองถิ่นและผูนําชุมชน 
  

 การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานทองถิ่นและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของกับการศึกษาโครงการ 

ดําเนินการในชวงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 โดยไดเขาพบบุคคลสําคัญในพื้นที่ ประกอบดวย รองผูวา

ราชการจังหวัดอุตรดิตถ นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 4 

กรมชลประทาน นายกเทศมนตรีตําบลผาจุก นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาน และกํานันตําบลผาจุก 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษาโครงการ และรับฟงขอเสนอแนะ/

ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ พรอมทั้งไดสํารวจที่ตั้ง

โครงการซึ่งอยูในบริเวณโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกดวย รายละเอียดการเขาพบและขอเสนอแนะที่ไดรับ  

แสดงดังตารางที่ 7.4.1-1 
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ตารางที่ 7.4.1-1 ผลการเขาพบหนวยงานทองถิ่นและผูนําชุมชนที่เกี่ยวของบริเวณพื้นที่โครงการ  
หนวยงานทองถิ่น ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

1.  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายวีระชัย  ภูเพียงใจ 

รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ 

- จากการเขารวมในการประชุมโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

พบวา สวนใหญชาวบานเห็นดวยกับโครงการ โดยชาวบาน

พอจะทราบขอมูลโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

ในเบื้องตนจากโครงการดังกลาวแลว 

-  แนะนําให กฟผ. และที่ปรึกษา จัดกิจกรรมที่ทําใหไดมีการ

สื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ เปนกลุมยอยเพื่อใหสามารถ

เขาถึงประชาชนไดอยางชัดเจน 

 

การนําไปใช 

- ในเบื้องตนไดนําขอเสนอแนะไปปรับใช โดยการทําความ

เขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของรวมกับการลงพื้นที่สํารวจขอมูล

ภาคสนาม ทั้งดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจสังคม 

2.  ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

 

 

 

 

 

 

 

นายชวนนิทร วงศสถิตจิรกาล 

นายอําเภอเมืองอุตรดติถ 

- กฟผ. และที่ปรึกษา ตองอธิบายใหชาวบานเขาใจในเรื่อง

ผลกระทบที่ เกิดขึ้นใหชัดเจน และชาวบานจะไดรับ

ผลประโยชนอะไรบางจากโครงการ เชน ในระยะเวลา

กอสรางใหรับชาวบานเขาไปเปนคนงานกอสราง และใน

ระยะดําเนินการใหมีการเปดรบัสมคัรคนในพ้ืนที่เขาทํางาน 

ในเขื่อนผาจุก 

- จากการเขารวมประชุมกับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก  

และการประชุมประจําเดือนของโครงการ พบวา สวนใหญ

ประชาชนเห็นดวยกับโครงการ  

 

การนําไปใช 

- ในเบื้องตนไดนําขอเสนอแนะไปปรับใช โดยการทําความ

เขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของรวมกับการลงพื้นที่สํารวจขอมูล

ภาคสนาม ทั้งดานสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจสังคมและ

กําหนดเปนมาตรการปองกันแกไขลดผลกระทบทางดาน

สังคม 
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3.  โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 

 
 

 

 

 

 

 

นายวชิระ  เอี่ยมละออ 

ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

นายฐิติปพัฒน  สาลีฒพันธ 

หัวหนาฝายวิศวกรรม โครงการเขือ่นทดน้ําผาจุก 

- โครงการตองชี้แจงใหประชาชนเขาใจวาเมื่อมีโครงการ

เกิดขึ้น จะไมสงผลกระทบตอปริมาณน้ําใชของประชาชน  

-  ประชาชนบางสวนท่ีอยูบริเวณพื้นท่ีสูงกวาพ้ืนที่ตั้งโครงการ

อาจมีการตอตานเนื่องจากมีความคิดเห็นวาตนเองไมไดใช

ประโยชนจากโรงไฟฟาดวย   

-  ควรพิจารณาจางประชาชนในพื้นที่ใหเขาทํางานในระยะ

กอสรางของโครงการ เพื่อเปนการกระจายรายไดใหกับ

ชุมชน 

- ควรเผยแพรขอมูลโครงการเพื่อสรางความรูความเขาใจ

ใหกับประชาชนในพ้ืนที่อยางท่ัวถึง 

 

การนําไปใช 

- นําไปพิจารณารวมกับการศึกษาประเด็นทางดานสิ่งแวดลอม

และแนวทางการกําหนดมาตรการดานสังคม และการ

เผยแพรประชาสัมพันธขอมูลโครงการ 

4.  เทศบาลตําบลผาจุก 

 

 

 

 

 

 
 

นายสมชัย  มั่นเข็มทอง  

นายกเทศมนตรีตําบลผาจุก 

-  เบื้องตนเห็นดวยกับโครงการ เนื่องจากไมกอใหเกิดมลภาวะ 

และเปนโครงการที่ชุมชนพอจะทราบแนวทางดําเนินการ

เนื่องจากเปนโครงการตอเนื่องของเขื่อนทดน้ําผาจุก 

-  นายกเทศมนตรียินดีใหความชวยเหลือ โดยหากจะมีการ

เขาสํารวจพื้นท่ีขอใหประสานงานกับเทศบาลตําบลผาจุก  

 เพื่อแจงไปยังผูนําชุมชนใหทราบกอนเขาดําเนินการ 

- ฝากดูแลเรื่องระบบนิเวศและการใชสารเคมีบริเวณที่ตั้ง

โครงการ 

การนําไปใช 

- ไดตรวจสอบรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของพรอมทั้งกําหนด

ประเด็นสําคัญไวเปนแนวทางการศึกษาแลว 
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5.  ที่ทําการกํานันตําบลผาจุก 

 

 

 

 

 

 
 

นายไพฑูรย  นาคะเกศ 

กํานันตําบลผาจุก 

- เห็นดวยกับโครงการเนื่องจากโครงการไมไดกอใหเกิด

มลพิษ แตถาเปนโครงการประเภทโรงไฟฟาชีวมวลหรือ 

โรงงานกําจัดขยะชาวบานไมเห็นดวย 

- ขอใหช้ีแจงขอมูลและแนวทางดําเนินการใหชาวบานทราบ

ตามความเปนจริง เพื่อเปนการสื่อสารที่เขาใจตรงกัน 

 

การนําไปใช 

- นําขอเสนอแนะไปปรับใชในการกําหนดประเด็นศึกษาดาน

สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน โดยในเบื้องตนได

ชี้แจงขอมูลโครงการรวมกับการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจ

สังคม โดยใชแบบสอบถาม 

6.  องคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

 

 

 

 

 

 
 

 

นายธวัช  คลังกรณ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

 

อบต. และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ มีความกังวลในผลกระทบ 

ที่เกิดขึ้นจากโครงการ ดังน้ี 

1. ผลกระทบเรื่องฝุนละออง เสียงดัง และความสั่นสะเทือน

บริเวณใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ เนื่องจากบริเวณนั้นมีชุมชน

อยูคอนขางหนาแนน  

2. หากมีการดําเนินโครงการจะมีผลกระทบตอระดับน้ําที ่

จะมีความสูง-ต่ําไมแนนอน มีผลกระทบตอจุดที่ทําการ 

ติดตั้งเครื่องสูบน้ําของประชาชน และหากระดับน้ํามีการ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาจสงผลกระทบตอการทํางาน

ของเครื่องสูบน้ํา อาจทําใหชํารุดได  

3. ขอใหตรวจสอบตําแหนงที่ตั้งของโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 

วาอยูในทองที่ตําบลใด เนื่องจากหากตรวจสอบตามแผนที่

ทายประกาศกระทรวงมหาดไทย จะพบวาอยูในพ้ืนที่ตําบล

บานดาน ไมใชตําบลผาจุก  

4. ขอความชวยเหลือเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการขนสง

วัสดุ/อุปกรณที่ใชในการกอสราง เนื่องจากมีผลทําใหพื้นผิว

จราจรของถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบของตําบลบานดาน

ชํารุดเสียหาย ซึ่งไมไดรับการซอมแซมหรือชวยเหลือจาก

โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกเทาใดนัก 

5. หากมีกรณีฉุกเฉินน้ําลนจากเขื่อนสิริกิติ์จะสงผลกระทบตอ

เขื่อนผาจุกหรือไม ท้ังน้ีขอใหโครงการมีแนวทางดําเนินการ

แจงเตือนประชาชนใหทราบลวงหนาเพื่อเตรียมความ

พรอมรับสถานการณฉุกเฉินทีอ่าจเกิดขึ้น 
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นายธวัช  คลังกรณ 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบานดาน 

 

6. ปจจุบันพบวา น้ําในลําน้ําในชวงนี้มีความขุนยาวนานกวา

ปกติ ทําใหเสียคาใชจายในการผลิตน้ําประปาสูง รบกวน

ประสานงานตรวจสอบวาน้ําขุนท่ีเกิดขึ้นเปนความขุนถาวร

หรือเปนแคชั่วคราว 

 

การนําไปใช 

1. ประเด็นตําแหนงที่ตั้งโรงไฟฟาจากการตรวจสอบแผนที่

ทายประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนแปลงฐานะ

องคการบริหารสวนตําบลผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ 

จังหวัดอุตรดิตถ พบวา ที่ตั้งโครงการอยูในเขตการปกครอง

ของตําบลบานดาน โดยไดประสานแจงหัวหนาฝายวิศวกรรม 

โครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกทราบแลว 

2. ประเด็นผลกระทบสิ่งแวดลอม เรื่องฝุนละออง เสียงดัง 

ความสั่นสะเทือน การขนสงวัสดุอุปกรณ และคุณภาพน้ํา 

ไดรวบรวมขอมูลสภาพปจจุบันประกอบการศึกษาวิเคราะห

ผลกระทบ และกําหนดแนวทางการจัดการขอหวงกังวล

ตางๆ ไวในมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบใน

หัวขอที่เกี่ยวของแลว 

3. ผลกระทบจากการขึ้นลงของระดับน้ําตอสถานีสูบน้ําดวย

ไฟฟา ในเบื้องตนไดประสานแจงหัวหนาฝายวิศวกรรม 

โครงการชลประทานผาจุกทราบแลว ซึ่งทางโครงการได

ตรวจสอบและรวบรวมตําแหนงสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาใน

ลําน้ํานานไวแลว และอยูระหวางการสรุปผลการตรวจสอบ 

โดยจะแจงใหทองถิ่นทราบตอไป 

4. ประเด็นการปลอยน้ําของเขื่อนสิริกิติ์ กฟผ. รับไปดําเนินการ 

โดยจะประสานงานกับทองถิ่นเพื่อแจงกําหนดการปลอยน้ํา

จากเขื่อนใหทราบเปนระยะ 
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7.4.2 การเขารวมประชุมประจําเดือน 
  

 คณะทํางาน ประกอบดวย กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษาไดเขารวมประชุมประจําเดือนของหัวหนา 

สวนราชการของอําเภอเมืองอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 โดยมี นายชวนินทร วงศสถิตจิรกาล 

นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ เปนประธานที่ประชุม ผูเขารวมประชุมประกอบดวย หัวหนาสวนราชการประจํา

อําเภอเมืองอุตรดิตถ ไดแก ปลัดอําเภอ ผูกํากับการสํานักงานตํารวจภูธร ทองถิ่นอําเภอ เกษตรอําเภอ 

สาธารณสุขอําเภอ พัฒนาการอําเภอ สัสดีอําเภอ ปศสุัตวอําเภอ วัฒนธรรมอําเภอ ประมงอําเภอ ผูอํานวยการ

การศึกษานอกโรงเรียนอําเภอเมืองอุตรดิตถ สรรพสามิตพื้นที่สาขาเมืองอุตรดิตถ  สํานักงานที่ดิน  

จังหวัดอุตรดิตถ การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดอุตรดิตถ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ 

เขต 1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อําเภอเมืองอุตรดิตถ หนวยปองกันและรักษาปา 

นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล และกํานันของทุกตําบลในอําเภอเมืองอุตรดิตถ เพื่อชี้แจง

รายละเอียดโครงการ แนวทางการศึกษาโครงการ และรับฟงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ โดยในการประชุมดังกลาวผูแทนจากสวนราชการ 

ที่เขารวมประชุมไมมีขอกังวลหรือขอเสนอแนะใดตอโครงการ เนื่องจากเปนโครงการตอเนื่องที่ประชาชนและ

หัวหนาสวนราชการสวนใหญทราบแนวทางการดําเนินการตั้งแตกอนที่จะมีการกอสรางโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

(ภาพการเขารวมประชุมแสดงดังรูปที่ 7.4.2-1) 

 

  
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7.4.2-1 การเขารวมประชุมประจําเดือนในการประชุมหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอเมืองอุตรดิตถ 
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7.4.3 การประชาสัมพันธโครงการในการสํารวจภาคสนาม 
 

 ในการศึกษาโครงการไดดําเนินการ

ประชาสัมพันธขอมูลโครงการรวมกับกิจกรรม 

การสํารวจสภาพเศรษฐกจิและสังคม ซึ่งดําเนินการ

ในชวงระหวางวันที่ 30 สิงหาคมถึง 15 กันยายน 

2559 ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานดานและตําบล

ผาจุก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ  

โดยไดจัดทําภาพจําลองที่ตั้งโรงไฟฟาและลักษณะ

โครงการ ประกอบการนําเสนอขอมูลสําคัญเบื้องตน

ของโครงการ และรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ

จากกลุมผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือน  

 

ผลจากการประชาสัมพันธขอมูลโครงการ

รวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม 

พบวา กลุมผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือน

สวนใหญรับทราบขอมูลการพัฒนาโครงการ

ไฟฟ าพลั งน้ํ า เขื่ อนผาจุก  มากอนแล ว 

เพราะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกนี้

เปนองคประกอบหนึ่ งตามแผนงานการ

กอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก อยางไรก็ตาม 

กลุมผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือนมีความ

ตองการและเสนอแนะให กฟผ. ดําเนินการ

ประชาสัมพันธโครงการโรงไฟฟาพลังน้ํา

เขื่อนผาจุกอยางตอเนื่อง เพื่อลดความ

ขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเขาใจของ

ประชาชน 
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7.4.4 การประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
  

 การจัดประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย     

ดําเนินการเมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมฟาชมพู โรงเรียน 

เตรียมอุดมศึกษานอมเกลาอุตรดิตถ อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรขอมูล

รายละเอียดโครงการ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ    

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมที่สําคัญ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ       

ของประชาชนในพื้นที่ องคกรและภาคสวนตางๆ ที่มีตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

โดยไดรับเกียรติจากนายประสงค อุไรวรณ นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ กลาวเปดการประชุม และนายณัฐ เทภาสิต 

วิศวกรระดับ 10 การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลาวรายงาน (รายละเอียดการดําเนินงานแสดงใน

ภาคผนวก ค) สรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้

 1) ผูเขารวมประชุม การจัดประชุมครั้งนี้ไดมีหนังสือเชิญผูแทนจากชุมชนที่อาศัยอยูใกลเคียง/     

ในพื้นที่โครงการอยางนอยในรัศมี 3 กิโลเมตรจากที่ตั้งโครงการ ซึ่งไดแก กลุมผูนําชุมชนและผูแทนชุมชน

ตําบลบานดานและตําบลผาจุก ผูแทนจากหนวยงานราชการในระดับตางๆ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ และองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน และผูแทน

จากหนวยงานพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ ผูแทนจากกลุมหรือองคกรในชุมชน/สถาบันการศึกษา/

สถาบันศาสนา สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจ เพื่อเขารวมประชุมตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 โดยมีผูแทน

จากภาคสวนตางๆ เขารวมประชุมรวม 87 คน ดังนี้ (ตารางที่ 7.4.4-1 และรูปที่ 7.4.4-1) 

 

ตารางที่ 7.4.4-1 จํานวนผูแทนจากภาคสวนตางๆ ที่เขารวมประชุม 
กลุมเปาหมาย  จํานวน (คน)  

1. ประชาชนในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 55    

  1.1 ตําบลบานดาน 29                             

  1.2 ตําบลผาจุก                          26   

2. หนวยงานรับผดิชอบจัดทํารายงาน IEE (กฟผ. และคณะผูศึกษา) 11 

3. หนวยงานพิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ 2 

4. หนวยงานราชการในระดับตางๆ 12 

5. สถาบันการศึกษา องคกรภาคประชาชน 1 

6. ประชาชนที่สนใจโครงการ 6 

7. สื่อมวลชน - 

รวม 87 
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ลงทะเบียนเขารวมประชุมและชมบอรดนิทรรศการ 
 

 

 

 

นายประสงค อุไรวรณ  

นายอําเภอเมืองอุตรดติถ กลาวเปดการประชุม 

นายณัฐ เทภาสิต 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย กลาวรายงาน 

รูปที่ 7.4.4-1 บรรยากาศการประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
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นายณัฐ เทภาสิต 

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย นําเสนอขอมลู 

นายชูลิต  วัชรสินธุ 

ผูจัดการโครงการ/ผูชํานาญการสิ่งแวดลอม นําเสนอขอมูล 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

รับฟงการนําเสนอขอมูลรายละเอยีดโครงการ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น และใหขอเสนอแนะ 

รูปที่ 7.4.4-1 บรรยากาศการประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็น 

ของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย (ตอ) 
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 2) สรุปประเด็นความคิดเห็นในหองประชุม การแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการ   

ของผูแทนสวนราชการ และผูแทนภาคสวนตางๆ ที่เขารวมประชุม ซึ่งเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นอยางเสรี 

โดยการพูดในที่ประชุม (มีการบันทึกเสียง) และการเขียนประเด็นคําถามสงใหผูดําเนินรายการ รวมทั้งไดมีการ

ชี้แจงโดยคณะผูศึกษามีประเด็นสําคัญดานตางๆ สรุปไดดังนี ้(ตารางที่ 7.4.4-2) 

 

ตารางที่ 7.4.4-2 สรุปประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุม 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ คําชี้แจง/การนาํไปประกอบการพจิารณา 

 ประเด็นเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

1. รายละเอียดของการขอรับกองทุนพัฒนาไฟฟาของ

โครงการฯ พื้นท่ีใดที่จะสามารถขอรับกองทุน 

 ดังกลาวได  

1. โรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ผลิตไฟฟาได 91 ลานหนวย

ตอป โดยตามระเบียบ กกพ. กองทุนพัฒนาไฟฟา 

จะครอบคลุมพื้นท่ีชุมชนที่อยูในรัศมี 1 กิโลเมตร  

จากบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นท่ีตําบล 

บานดานและตําบลผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งรปูแบบ 

การบริหารกองทุนฯ เปนรูปแบบภาคี คือบริหารจัดการ

รวมกันทั้ง 2 ตําบล  

2. การไฟฟาจะมีการสนับสนุนคาใชจายในการสูบน้าํ 

ของพ้ืนที่ชุมชนท่ีอยูทายเขื่อนอยางไรบาง เนื่องจาก

ปจจุบันกรมชลประทาน สนับสนนุคาใชจายในการ 

สูบน้ําในระยะ 5 ปแรก หลังจากนี ้กฟผ.  

จะชวยสนับสนุนในปตอๆ ไปหรือไม 

2.  ในระยะดําเนินการ กฟผ. จะมีการชําระคาน้ําใหกับ 

กรมชลประทาน ดังนั้นหากพนระยะ 5 ปแลว ประชาชน

อาจของบประมาณในการดําเนินการสูบน้ําจาก 

กรมชลประทานตอไปได 

3. การผลิตไฟฟาโดยกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา 

ในระยะดําเนินการจะมผีลทําใหน้าํในลําน้ํามีความ

ขุนเพิ่มขึ้นหรือไม 

3.  การผลิตกระแสไฟฟาไมมีผลตอการเปลีย่นแปลง 

ความขุนของน้ําในลําน้ํา โดยกังหันน้ําอยูในระบบปด 

ไมมีการกวนน้ํากับพื้นดินท่ีจะทําใหน้ํามีความขุนเพิม่ขึ้น

จากความขุนเดมิในลําน้ําได  

4. หากตองมีการเดินเสาและระบบสายสงไฟฟาผาน

พื้นท่ีของประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรม และตองมี

การเวนคืน ขอให กฟผ. พิจารณาคาเวนคืนใหเปน

ธรรมกับผูไดรับผลกระทบดวย 

4.  กฟผ. มีหนวยงานที่ดําเนินการคิดคาชดเชยท่ีเปนธรรม 

และยังมีนโยบายการรอนสิทธิ์ คือใหเจาของพื้นท่ี 

ใตแนวสายสงไฟฟาสามารถใชประโยชนพ้ืนที่ดังกลาวได

ในกิจกรรมที่ไมสงผลกระทบตอระบบสายสงไฟฟา 

ตามหลักเกณฑของ กฟผ. 

5. หากจะมีการจางงานในระยะกอสรางและระยะ

ดําเนินการ ขอใหพิจารณาจางแรงงานประชาชน 

ในพ้ืนที่โครงการเพื่อเปนการสงเสริมอาชีพ 

และสรางรายไดใหคนในชุมชน 

5.  กฟผ. รับไปพิจารณาและจะเสนอใหบริษัทรับเหมา

กอสรางพิจารณาการรับเขาทํางานตามตําแหนงหนาที ่

ที่เหมาะสม 
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ตารางที่ 7.4.4-2 สรุปประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการประชุม (ตอ) 

ประเด็นคําถาม/ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ การตอบขอซักถาม/การนําไปประกอบการพิจารณา 

 ประเด็นอื่นๆ  

ขอให กฟผ. ติดตามประสานงานกบัโครงการเขื่อน 

ทดน้ําผาจุก ของกรมชลประทาน ในสวนของการให 

ความชวยเหลือ หรือแกไขตามขอรองเรียนของประชาชน

โดยรอบพื้นท่ีโครงการฯ รายละเอยีดดังน้ี 

1. ขอใหพิจารณาขุดสระกักเก็บน้ําบริเวณชุมชน 

ที่ไมสามารถใชประโยชนจากเขื่อนทดน้ําผาจุก 

เพื่อใหชาวบานไดใชน้ําในการอุปโภคบริโภค 

และการเกษตร  

2. ขอใหพิจารณาแกไขปญหากรณีมีการรองเรียน

ผลกระทบเรื่องฝุนละอองจากการขนสงวัสดุกอสราง  

ผานพื้นที่ชุมชน 

3. ขอใหพิจารณาวางทอสงน้ําไปยังพ้ืนที่ในตําบล 

บานดาน เหมือนที่ดาํเนินการใหกบับานผาจักร 

ตําบลผาจุก เนื่องจากอยูหางไกลแหลงน้ํา เพื่อให

ไดรับประโยชนจากการพัฒนาโครงการและมีน้าํใช 

ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตร 

4. หากมีโครงการอื่นๆ ในอนาคต การพิจารณาจายเงิน

ชดเชย ควรพิจารณาใหเหมาะสม เนื่องจากโครงการ

เขื่อนทดน้ําผาจุกทีผ่านมา การจายคาชดเชยตางกัน

มากระหวางพื้นท่ีตําบลบานดานกบัตําบลผาจุก 

5. ขอใหช้ีแจงแนวทางดําเนินการในอนาคตเพื่อปองกัน

ปญหาเมื่อเขื่อนสิริกติิ์ระบายน้ํา ซึง่อาจสงผลให

ระดับน้ําบริเวณหนาเขื่อนทดน้ําผาจุกสูงขึ้น 

ทวมบานเรือนท่ีอยูรมิตลิ่ง และเครื่องสูบน้ํา  

6. กรณีที่เครื่องสูบน้ําเพื่อการเกษตรซึ่งติดตั้งอยูบนแพ

ในแมน้ํานาน หากระดับน้ํามีความเปลี่ยนแปลง 

ประชาชนตองทําการยายแพและตัดตอทอสูบน้ําใหม 

ซึ่งมีคาใชจายในการดําเนินการ ขอใหกรม

ชลประทานพิจารณาชวยเหลือคาใชจายในการ 

ยายแพดังกลาว 

7. ขอใหพิจารณาดาํเนินการสรางสะพานขามแมน้ํานาน 

ตามที่ประชาชนในตําบลบานดานไดรองขอให

ดําเนินการ  

กฟผ. บันทึกรายละเอียดขอมูลที่ประชาชนขอใหประสานงาน

ติดตาม และจะดําเนินการจดัทําเปนหนังสือแจงไปยังกรม

ชลประทานตอไป  
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 3) สรุปแบบสอบถามความคิดเห็นในหองประชุม จากจํานวนผูเขารวมประชุมที่ไดจําแนกตาม   

กลุมผูมีสวนไดเสีย 87 คน แบงเปนผูเขารวมประชุมที่มีสวนเกี่ยวของในพื้นที่จํานวน 74 คน (ไมรวมผูแทน

หนวยงานที่รับผิดชอบการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน คณะผูศึกษา และผูแทนจากหนวยงาน

ที่ทําหนาที่พิจารณาใบอนุญาตประกอบกิจการฯ รวม 13 คน) มีผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ จํานวน 72 คน หรือคิดเปนรอยละ 97.3 ของจํานวนผูเขารวมประชุม ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม

และการแสดงความคิดเห็นสรุปไดดังนี ้

 3.1)  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถาม

ความคิดเห็นเปนเพศชายรอยละ 61.1 และเปนเพศหญิงรอยละ 38.9 อายุเฉลี่ย 46.2 ป จบการศึกษาในระดับ

ระดับมัธยมศึกษามากที่สุด รอยละ 41.7 รองลงมาคือประถมศึกษา (ป.1-ป.6) และอนุปริญญา/ปวส. รอยละ 20.8 

และรอยละ 16.7 ตามลําดับ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมากที่สุด รอยละ 45.9 ผู เขารวมประชุมที่ตอบ

แบบสอบถามเปนตัวแทนจากกลุมผูนําชุมชนมากที่สุด รอยละ 48.6 รองลงมาคือกลุมของประชาชนทั่วไป 

(ตัวแทนชุมชน) ที่อยูในพื้นที่ศึกษา รอยละ 19.4 สวนการใชประโยชนจากแมน้ํานานนั้น พบวา มีการใชประโยชน

มากถึงรอยละ 93.1 ซึ่งสวนใหญใชในการอุปโภค-บริโภคมากที่สุดรอยละ 89.6 (รูปที่ 7.4.4-2) 

 

  

 
 

รูปที่ 7.4.4-2 ขอมูลพื้นฐานดานการศึกษา การประกอบอาชีพ  

และการใชประโยชนจากแมน้ํานาน 
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รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  3.2) การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการ จากการตอบแบบสอบถามใน

ประเด็นที่เกี่ยวของกับการใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการ พบวา ผูเขารวมประชุมที่ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นรอยละ 76.4 เคยรับทราบขอมูลเกี่ยวกับโครงการ “กอน” การประชุมครั้งนี้มาแลว 

โดยรับทราบขอมูลจากผูนําชุมชนแจงใหทราบมากที่สุดรอยละ 56.4 รองลงมาคือ หนวยงานทองถิ่น  

(เทศบาล/อบต.) รอยละ 54.5 และเมื่อสอบถามถึงความตองการในการรับทราบขอมูลขาวสารของโครงการ

เพิ่มเติม พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกคนมีความตองการทราบขอมูลเพิ่มเติม โดยเฉพาะในเรื่องของผลประโยชน

โครงการมีมากที่สุดรอยละ 38.9 รองลงมาคือผลกระทบสิ่งแวดลอมรอยละ 27.8 แผนการดําเนินงานโครงการและ

ความกาวหนาของการดําเนินงาน รอยละ 15.3 เทากัน สวนท่ีเหลือรอยละ 2.8 เปนเรื่องเกี่ยวกับแผนสงเสริม   

การทองเที่ยวและรายไดจากการผลิตไฟฟาที่จะมอบใหทองถิ่น สําหรับชองทางท่ีสะดวกในการรับทราบ/สงผาน

ขอมูลมากที่สุดคือ แจงผานผูนําชุมชนรอยละ 52.7 รองลงมาคือ สงจดหมายขาวใหโดยตรงรอยละ 25.0 และ   

ติดประกาศไวที่ศาลาประชาคมประจําหมูบานรอยละ 15.3 (รูปที่ 7.4.4-3) 

 

 
 

 
 

รูปที่ 7.4.4-3 การใหขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธโครงการ 
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 3.3) ความรูความเขาใจตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ผูเขารวมประชุมที่ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นรอยละ 84.7 เคยทราบแลววาจะมีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก  

   สําหรับประเด็นคําถามความคิดเห็นเชิงบวกตอการพัฒนาโครงการ โดยสวนใหญเห็นดวย

ในระดับมาก-ปานกลาง มากกวารอยละ 70 ขึ้นไป กลาวคือ  

- การประชุมรับฟงความคิดเห็นชวยสรางความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ เห็นดวยในระดับ

มาก-ปานกลางรอยละ 88.9 

- การผลิตไฟฟาดวยพลังน้ํ าซึ่งเปนพลังงานที่สะอาดและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  

มีประโยชน เห็นดวยในระดับมาก-ปานกลางรอยละ 91.7 

- โครงการจะกอใหเกิดผลประโยชนตอชุมชน เห็นดวยในระดับมาก-ปานกลางรอยละ 73.6 

- หากมีการดําเนินการโครงการแลว ยังสามารถประกอบอาชีพไดตามเดิม เห็นดวย 

ในระดับมาก-ปานกลางรอยละ 83.3 

สวนประเด็นคําถามความคิดเห็นเชิงลบตอการพัฒนาโครงการ พบวา ยังคงมีความวิตกกังวลวา 

โครงการจะกอใหเกิดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม เชน น้ํา อากาศ เสียง และการจราจรตอชุมชน  

โดยมีความกังวลในระดับมาก-ปานกลาง รอยละ 56.9 (รูปที่ 7.4.4-4) 

 

 
 

รูปที่ 7.4.4-4 ความคิดเห็นตอโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 
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  3.4) ความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกเกี่ยวกับมาตรการปองกัน 

แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสําคัญ พบวา ผูเขารวมประชุมที่ตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็น รอยละ 68.1-81.9 มีความเห็นวามาตรการตางๆ ที่เสนอไวนั้นมีความเพียงพอที่จะชวยปองกัน

แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นได ซึ่งมาตรการที่มีความเพียงพอรอยละ 80 

ขึ้นไป ไดแก ดานอุทกวิทยาน้ําผิวดินและการใชน้ํา คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา 

และการคมนาคมขนสง มาตรการที่มีความเพียงพอรอยละ 70-80 ไดแก การใชพลังงานและไฟฟา ระดับเสียง

และความสั่นสะเทือน ทรัพยากรปาไม ทรัพยากรสัตวปา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาตรการที่มีความ

เพียงพอนอยกวารอยละ 70 ไดแก การสาธารณสุขและเศรษฐกิจสังคม (รูปที่ 7.4.4-5)  

 

 
 

รูปที่ 7.4.4-5 ความคิดเห็นตอมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมสําคัญ 
 

  นอกจากนี้ ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหมาตรการตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก 

- คุณภาพอากาศ ควรกําหนดชวงเวลาการขนสง กวาดลางถนนอยางนอย 2-3 ครั้งตอวัน 

- ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน ควรกําหนดความเร็วยานพาหนะในการขนสง หลีกเลี่ยงการใช

เสียงดังในเวลากลางคืน 

- อุทกวิทยาน้ําผิวดินและการใชน้ํา ควรมีการเฝาระวังการใชน้ําอยางตอเนื่องภายหลังการกอสราง

แลวเสร็จ 

- คุณภาพน้ําผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ํา ควรวางแผนการปลอยน้ําใหมีระดับสม่ําเสมอและ

เฝาระวังตอเนื่อง 

- ทรัพยากรปาไม ควรปรับภูมิทัศนในพื้นที่ ปลูกไมใหญไมดอกไมประดับเสริม 
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- ทรัพยากรสัตวปา ควรปลอยพันธุสัตวน้ําและปองกันชวงเวลาการวางไขของสัตวน้ํา 

- การคมนาคมขนสง ควรกําหนดชวงเวลาการขนสง พรมน้ําลดฝุนละออง 

- การใชพลังงานและไฟฟา ควรมีโรงไฟฟาพลังน้ําเพิ่มข้ึนอีก เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบ 

- สภาพเศรษฐกิจสังคม ควรมีการจางแรงงานในพื้นที่ จัดทําแผนพัฒนาการสรางงานสรางอาชีพ

แกคนในชุมชน สนับสนุนดานทุนการศึกษา สงเสริมใหโรงไฟฟาและเข่ือนทดน้ําผาจุกเปนแหลงทองเที่ยว 

- การสาธารณสุข ควรมีการจัดการดานฝุนละออง 

- การปองกันระงับอุบัติภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ควรกําหนดความเร็วยานพาหนะ 

เพิ่มจุดปองกันอุบัติภัย 
 

 4) การแจงสรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ   

ผูมีสวนไดเสีย ภายหลังจากดําเนินการประชุม ไดจัดทําขาวประชาสัมพันธโครงการ (ภาคผนวก ค) เพื่อสรุป

ประเด็นสําคัญจากการประชุมสรุปผลการศึกษาและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

เผยแพร ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก ที่ทําการชั่วคราวโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน เทศบาลตําบลผาจุก ที่ทําการกํานัน ผูใหญบาน ตําบลบานดานและ     

ตําบลผาจุก ที่วาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ และสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับกิจการพลังงาน ประจําเขต 2 (พิษณุโลก)   

  นอกจากนี้ การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ไดนําสงเอกสารการประชุมสรุปผล

การศึกษาและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ตามหนังสือที่ กฟผ.9A3401/710 ลงวันที่  

6 มกราคม 2560 ถึง ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 4 กรมชลประทาน เพื่อแจง

ประเด็นที่ประชาชนและผูมีสวนไดเสียรองขอให กฟผ. ติดตามประสานงานกับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุก 

ซึ่งเปนประเด็นการขอความชวยเหลือหรือแกไขขอรองเรียนตางๆ ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ 

กรมชลประทาน เพื่อใหกรมชลประทานไดพิจารณาดําเนินการตอไป รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค  
 

7.5 สรุปความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก 
 

 การจัดกิจกรรมการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในการศึกษาและจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ไดนําระเบียบตางๆ ที่ เกี่ยวของ 

มาประยุกตใชกับโครงการ ซึ่งไดแก แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ทางสังคมในกระบวนการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม (สผ.) กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามแนวทางในระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 รวมทั้งระเบียบคณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงานวาดวยการรับฟงความเห็นและทําความเขาใจกับประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ในการพิจารณา

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟา พ.ศ. 2559 โดยไดดําเนินกิจกรรมตางๆ ดังนี้ 



 

   

การศกึษาและจัดทาํรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน 7-26 FN_C7/1608 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจกุ จงัหวดัอุตรดติถ  

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน บทท่ี 7 การมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

1) การรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานและผูนําชุมชน ดําเนินการในชวงวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 

โดยไดเขาพบบุคคลสําคัญในพื้นที่ ประกอบดวย รองผูวาราชการจังหวัดอุตรดิตถ นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ 

ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 4 กรมชลประทาน นายกเทศมนตรีตําบลผาจุก นายก

องคการบริหารสวนตําบลบานดาน และกํานันตําบลผาจุก ความคิดเห็นในภาพรวมสรุปไดวาสวนใหญทราบแลววา

จะมีโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งในการดําเนินงานกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก โดยมี

ขอแนะนําให กฟผ. ทําความเขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับลักษณะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกใหชัดเจน 

2) การรวมประชุมประจําเดือน อําเภอเมืองอุตรดิตถ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ผูเขารวมประชุม 

ประกอบดวย นายอําเภอเมืองอุตรดิตถ หัวหนาสวนราชการในอําเภอเมืองอุตรดิตถ นายกเทศมนตรี  

นายกองคการบริหารสวนตําบลและกํานันทุกตําบลในอําเภอเมืองอุตรดิตถ ซึ่งผูแทนจากสวนราชการตางๆ    

ที่เขารวมประชุมไมมีขอกังวลหรือขอเสนอแนะใดตอโครงการ เพราะโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกนี้ 

เปนโครงการตอเนื่องที่ประชาชนและหัวหนาสวนราชการสวนใหญรับทราบแนวทางการดําเนินการตั้งแต

กอนที่จะมีการกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุกในปจจุบัน    

3) การรับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาครัวเรือนและประชาชน เปนการประชาสัมพันธโครงการ

รวมกับการสํารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม ดําเนินการในชวงระหวางวันที่ 30 สิงหาคมถึง 15 กันยายน 2559 

ครอบคลุมพื้นที่ตําบลบานดานและตําบลผาจุก สรุปไดวา กลุมผูนําชุมชนและหัวหนาครัวเรือนสวนใหญ

รับทราบขอมูลการพัฒนาโครงการไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุก มากอนแลว โดยมีความตองการและเสนอแนะ   

ให กฟผ. ดําเนินการประชาสัมพันธโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเขื่อนผาจุกอยางตอเนื่อง เพื่อลดความขัดแยง    

ที่อาจเกิดขึ้นจากความไมเขาใจของประชาชน   

4) การประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 

ดําเนินการเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 มีผูเขารวมประชุมซึ่งเปนผูแทนจากภาคสวนตางๆ รวม 87 คน  

สวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนาโครงการ โดยมีประเด็นขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟา 

พลังน้ําเขื่อนผาจุก ไดแก แนวทางการขอรับกองทุนพัฒนาไฟฟาของโครงการฯ คุณภาพน้ําในระยะดําเนินการ 

การจายคาเวนคืนที่ดินตามแนวสายสงไฟฟา และการจางงานในชุมชน สําหรับประเด็นอื่นๆ เปนการขอให กฟผ. 

ติดตามประสานงานกับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกของกรมชลประทาน ในสวนของการใหความชวยเหลือหรือ

แกไขตามขอรองเรียนของประชาชนโดยรอบโครงการฯ ซึ่ง กฟผ. ไดมีการชี้แจงขอซักถามและรับขอเสนอแนะ

ดังกลาวไปดําเนินการแลว 

5) การแจงสรุปผลการประชุม ไดจัดทําขาวประชาสัมพันธ เพื่อสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม

เผยแพร ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานที่เกี่ยวของ และท่ีทําการกํานัน ผูใหญบาน และนําสงประเด็นที่

เกี่ยวของกับโครงการเขื่อนทดน้ําผาจุกโดยตรง ไปยัง ผูอํานวยการสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 4 

กรมชลประทาน เพื่อพิจารณาดําเนินการตามการรองขอความชวยเหลือหรือขอรองเรียนของประชาชนตอไป 

 

 



































































































































































































































































































































































  

  

  

  

  

  

  

  

ภาคผนวก ค.ภาคผนวก ค.66    

ขอมูลนําสงกรมชลปขอมูลนําสงกรมชลประทานระทาน  

  
























