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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 หลกัการและเหตุผล 

พื้นท่ีบริเวณอ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เป็นพื้นท่ีท่ีมีแหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย มีบริษทัเอกชนขอประทานบตัรและด าเนินการ  
เพื่อท าเหมืองแร่ทองค า ในบริเวณดงักล่าว  จากกิจกรรมของเหมืองท่ีมีการใชส้ารเคมีบางชนิดซ่ึงเป็น
สารพิษท่ีมีอนัตรายต่อสุขภาพของประชาชน คือไซยาไนด ์มีการร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้าบาดาลของ
ชุมชนบริเวณรอบเหมืองแร่ทองค า โดยอา้งวา่พบ ไซยาไนดเ์จือปนในน ้าบาดาล ซ่ึงคาดวา่มาจาก
กระบวนการแยกโลหะทองค าและเงินออกจากสินแร่  และไซยาไนดด์งักล่าวไดซึ้มลงสู่ใตดิ้นท าให้  
น ้าใตดิ้นไดรั้บผลกระทบจนไม่สามารถใชน้ ้าบาดาลได ้นอกจากนั้นยงัมีรายงานวา่พบปริมาณสารหนู  
สูงเกินเกณฑม์าตรฐานน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภคได ้ซ่ึ งในธรรมชาติสารหนูพบไดท้ัว่ไปในส่วนประกอบ
ของหิน  ถ่านหิน และดินในธรรมชาติ การชะลา้งของหินและแร่ท่ีมีสารหนูเป็นองคป์ระกอบ เช่น  
อาร์เซโนไพไรท ์(FeAsS) ท าใหส้ามารถพบสารหนูทัว่ไปในส่ิงแวดลอ้ม แต่บางคร้ังกิจกรรมของมนุษย์  
ท าใหส้ารหนูในส่ิงแวดลอ้มเพิ่มปริมาณข้ึน เช่น การท าเหมืองแร่ การถลุงโลหะ  การใชปุ๋้ยและ  
ยาฆ่าแมลงในการเกษตร  เป็นตน้  อยา่งไรก็ดีการปนเป้ือนของสารหนูในบริเวณอ าเภอทบัคลอ้ และ
อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ไม่สามารถระบุไดช้ดัเจนวา่เกิด  
จากสาเหตุทางธรรมชาติหรือกิจกรรมของมนุษย ์ 

การป้องกนัทรัพยากรน ้าบาดาลจากการปนเป้ือนของสารพิษ จ าเป็นตอ้งทราบถึงสภาพทางอุทก
ธรณีวทิยาและสารพิษ เพื่อใหท้ราบถึงลกัษณะการปนเป้ือน ความคงตวั การแพร่กระจายในชั้นหินอุม้น ้า 
และผลกระทบของการปนเป้ือนต่อส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีตอ้งมีการวางระบบป้องกนัโดย คดัเ ลือก  
บ่อสังเกตการณ์น ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีเหมาะสม และตอ้งมีมาตรการรองรับในกรณีพบการปนเป้ือน 
รวมทั้งตอ้งมีการใหค้วามรู้แก่ประชาชนใหมี้ความเขา้ใจพร้อมเป็นเครือข่ายในการดูแลทรัพยากร  
น ้าบาดาล แนวทางการจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีมีประสิทธิภาพ ตอ้งเนน้ท่ีการป้องกนัมา กกวา่  
การแกไ้ขหรืออีกนยัหน่ึง  คือ  เนน้นโยบายเชิงรุกมากกวา่เชิงรับ ดงันั้นความเขา้ใจในคุณสมบติัของ
สารพิษท่ีมีผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาล ความเขา้ใจในกลไกการปนเป้ือนของสารพิษจากแหล่งก าเนิด
สารพิษ ตลอดจนความเขา้ใจถึงลกัษณะการแพร่กระจายของสารพิษลงสู่แหล่งน ้าบาดาล จึงมีความส าคญั
ต่อการก าหนดแนวทางการป้องกนัแหล่งน ้าบาดาลท่ีมีความเส่ียงต่อการปนเป้ือน และก าหนดแนวทาง  
การป้องกนั การฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบจากกิจกรรมของเหมือง  
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การปนเป้ือนของสารพิษดงักล่าวขา้งตน้อาจท าใหเ้กิดการปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าใตดิ้น  
สร้างมลพิษใหก้บัแหล่งน ้าท่ีส าคญัของประชาชน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและการใชป้ระโยชน์ 
น ้าบาดาล ซ่ึงปัญหาคุณภ าพน ้าบาดาลดงักล่าวน้ี อาจก่อให้ เกิดปัญหามลภาวะต่อแหล่งน ้าผวิดินและ  
น ้าใตดิ้น  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน ้า รวมถึงระบบนิเวศของแหล่งน ้า และการเกษตรกรรม  ซ่ึงอาจส่ง  
ผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติของประชาชน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลตระหนกัถึงความส าคญั
ของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีดงักล่าว เพื่อเป็นการประเมินการปนเป้ือนและวางเครือข่ายเฝ้าระวงั
เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าใตดิ้น จึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งด าเนินการศึกษา ส ารวจ 
ในพื้นท่ีอ าเภอทบัคลอ้ และอ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  เพื่อ
ศึกษาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว ในการป้องกนั
แหล่งน ้าบาดาลจากการปนเป้ือน ตลอดจนการสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชนและให้ ชุมชนเป็นเครือข่าย
เฝ้าระวงัการปนเป้ือนของทรัพยากรน ้าบาดาล  

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงการ 

(1) เพื่อศึกษาถึงแหล่งก าเนิดการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าผวิดินและแหล่งน ้าบาดาลในพื้นท่ี
อ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพิษณุโลก และ อ าเภอวงัโป่ง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

(2) เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าต่อนิเวศวทิยาทางน ้า 
การเกษตรกรรม สุขภาพอนามยั และคุณภาพชีวติของประชาชน รวมทั้งสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทรัพยากรน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 

(3) เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจ และแนวคิดด้ านการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลใหแ้ก่ชุมชนใน
พื้นท่ีศึกษา 

1.3 เป้าหมายของโครงการ 

เพื่อทราบแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือนของสารพิษท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา เพื่อ
หาแนวทางการแกไ้ขปัญหาสารพิษปนเป้ือนในระยะเร่งด่วน และเฝ้าระวงั ป้องกนัการปนเป้ือนของ
สารพิษท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

1.4. พืน้ทีศึ่กษา 

การศึกษาคร้ังน้ีก าหนดขอบเขตครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาประมาณ 928 ตารางกิโลเมตร ปรากฏใน
แผนท่ีภูมิศาสตร์ของกรมแผนท่ีทหาร มาตราส่วน 1:50,000 ระวาง 5041 I, 5041 II, 5141 I, 5141 II, 
5141 III และ 5141 IV พิกดักริดพื้นท่ีศึกษา 661000 E - 690000 E และ 1787000 N - 1819000 N 
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ครอบคลุมต าบลเขาเจด็ลูก ต าบลเขาทราย ต าบลทบัคลอ้  อ าเภอทบัคลอ้  และต าบลหนองพระ อ าเภอ 
วงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพิษณุโลก ต าบลทา้ยดง และต าบล 
วงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ (ดงัรูปที ่1.4-1) 

1.5. ขอบเขตการด าเนินงาน 

1.5.1 ส ารวจลกัษณะทางธรณวีทิยาและอุทกธรณวีทิยาในพืน้ทีเ่ส่ียงต่อการปนเป้ือน  โดยมีขั้นตอน
การด าเนินโครงการดา้นอุทกธรณีวทิยา ดงัน้ี 

(1) รวบรวมขอ้มูลและศึกษาสภาพปัจจุบนัของพื้นท่ีโครงการส าหรับเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ท่ี
ปรึกษาจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

- แผนท่ีภูมิประเทศบริเวณพื้นท่ีโครงการ มาตราส่วน 1:50,000  
- ภาพถ่ายทางอากาศ มาตราส่วน 1:25,000 
- แผนท่ีการใชท่ี้ดิน 
- แผนท่ีทางธรณีวทิยา 
- สภาพอุทกวทิยาและอุทกธรณีวทิยา 
- ขอ้มูลบ่อน ้าบาดาลและต าแหน่งบ่อในพื้นท่ี 
- ขอ้มูลระดบัน ้าและคุณภาพน ้าบาดาล 
- ขอ้มูลการสูบทดสอบบ่อน ้าบาดาล 
- ขอ้มูลกิจกรรมใดๆ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดการปนเป้ือนในชั้นน ้าบาดาลและน ้าผวิดิน 
- ขอ้มูลดา้นอุตุนิยมวทิยา 
- ขอ้มูลผลวเิคราะห์ทางเคมีของหินบริเวณโครงการ 

(2) ส ารวจลกัษณะทางกายภาพของพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียง เพื่อศึกษาลกัษณะ
ภูมิศาสตร์และภูมิสัณฐาน และลกัษณะโครงสร้างทางธรณีวทิยา และอุทกธรณีวทิยา 

(3) ศึกษา  และวเิคราะห์รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  (EIA) ในพื้นท่ีศึกษาของ
เหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ ท่ีไดเ้ส นอต่อ ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) รวมถึงการปฏิบติัตามมาตรการต่างๆ ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงาน ฯ เพื่อวเิคราะห์ขอ้ดี
และขอ้จ ากดัต่างๆ ท่ีมีผลต่อคุณภาพใตดิ้น 

(4) ก าหนดจุดเจาะบ่อสังเกตการณ์ เพื่อติดตามคุณภาพน ้าบาดาลจากแหล่งก าเนิดสารพิษ 

(5) ส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ดว้ยวธีิการวดัค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า (Resistivity) แบบหยัง่ลึก 
ไม่นอ้ยกวา่ 80 จุด ท่ีความลึกปรากฏไม่นอ้ยกวา่ 100 เมตร และดว้ยวธีิการวดัค่าสภาพตา้นทานไฟฟ้า
แบบภาคตดัขวางแบบ 2/3 มิติ จ  านวนไม่ต ่ากวา่ 12 แนว แนวละไม่ต ่ากวา่ 10 จุด ระยะต่อแนวไม่ต ่า กวา่ 
1,000 เมตร  
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(6) เจาะบ่อสังเกตการณ์จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 บ่อ โดยการเจาะบ่อส ารวจและบ่อสูบทดสอบ 
เพื่อหาลกัษณะการไหลและคุณภาพน ้าบาดาล มีความลึกของหลุมเจาะรวม 600 เมตร และด าเนินการหยัง่
ธรณีหลุมเจาะ สูบทดสอบบ่อแบบ Long term (ระยะเวลาสูบ 72 ชัว่โมงต่อบ่อ ) พร้อมติดตั้งร้ัวรอบบ่อ
สังเกตการณ์ 

(7) ส ารวจรังวดัค่าระดบับ่อน ้าบาดาลและวดัระดบัน ้าบาดาล  เม่ือเจาะบ่อสังเกตการณ์แลว้เสร็จ 
ประกอบดว้ย บ่อเดิม 31 บ่อ และบ่อใหม่ 12 บ่อ 

(8) ศึกษาลกัษณะอุทกธรณีวทิยาของพื้นท่ีและบริเวณใกลเ้คียงทั้งเชิงปริมาณเชิงคุณภาพ  
การเพิ่มเติมน ้า การสูญเสียน ้า สมดุลน ้าบาดาล และแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ของลกัษณะทางอุทก
ธรณีวทิยาของพื้นท่ี 

(9) ศึกษาและประมาณค่าตวัแปรต่างๆ ท่ีควบคุมการไหลของน ้าบาดาลและสารพิษทั้งใน
หอ้งปฏิบติัการและในภาคสนาม 

(10) สร้างระบบเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์เพื่อตรวจสอบระดบัและคุณภาพน ้าบาดาลในเขตพื้นท่ี
ศึกษาและเพื่อวเิคราะห์หาสารพิษท่ีปนเป้ือนในน ้าบาดาล โดยจดัท าเป็นฐานขอ้มูลบ่อสังเกตการณ์พื้นท่ี
ศึกษา 

1.5.2 ศึกษาความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของสารพษิลงสู่แหล่งน า้และสถานะความเส่ียงในปัจจุบัน 
(1) ศึกษาและจดัท าแผนท่ีความอ่อนไหวทางอุทกธรณีวทิยาต่อการเกิดมลภาวะ (Aquifer 

vulnerability map) โดยวธีิ DRASTIC 
(2) ส ารวจและรวบรวมประเด็นปัญหาการปนเป้ือนสารพิษลงสู่น ้าบาดาลโดยวธีิการส ารวจ

ความคิดเ ห็นจากประชาชน ผูน้ าชุมชน และรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้
แบบสอบถาม จ านวน 300 ตวัอยา่ง 

(3) เจาะดินเพื่อเก็บตวัอยา่งดว้ย Hand auger ความลึกรวมไม่นอ้ยกวา่ 200 เมตร และเก็บ
ตวัอยา่งดินทุกพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 50 ตวัอยา่ง มาท าการวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมี และสารพิษพื้นฐาน
ของโลหะหนกัเพื่อบ่งช้ีคุณภาพดิน ซ่ึงการตรวจวดัและวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางกายภาพและเคมีของ
สารพิษพื้นฐาน จ านวน 13 พารามิเตอร์ ดงัน้ี  

3.1) ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH), Redox potential (Eh) 3.2) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
3.3) ความสามารถในการซึมผา่นของน ้า (Soil permeability) 3.4) ความช้ืน 
3.5) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม 3.6) สารหนู (Arsenic) 
3.7) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์ 3.8) ตะกัว่ (Lead) 
3.9) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส 3.10) ปรอท และสารประกอบปรอท 
3.11) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน ้าได ้ 3.12) ซีลีเนียม (Selenium) 
3.13) ไซยาไนดแ์ละสารประกอบไซยาไนด ์  
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ทั้งน้ีการตรวจวดัก าหนดพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพดิน ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 (พ.ศ. 2547) 

(4) เก็บตวัอยา่งหิน 1 คร้ัง จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 12 ตวัอยา่ง บริเวณพื้นท่ีศึกษามาท าการวเิคราะห์ 
ซ่ึงการวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลห ะหนกัท่ีไม่ไดเ้กิดข้ึนตามธรรมชาติเพื่อ
บ่งช้ีคุณภาพหิน จ านวน 8 พารามิเตอร์ ดงัน้ี  

4.1) สารหนู (As) 4.2) ตะกัว่ (Pb) 
4.3) ปรอท (Hg) 4.4) แคดเมียม (Cd) 
4.5) ซีลีเนียม (Se) 4.6) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์(Cr6+) 
4.7) แมงกานีส (Mn) 4.8) นิกเกิล (Ni) 

(5) เก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน 4 คร้ังๆ  ละ 10 ตวัอยา่ง ในแหล่งน ้าผวิดินบริเวณพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ 
คลองล่องหอย คลองสายยางรุ้ง อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ และอ่างเก็บนั้นในเหมืองแร่ทองค า  มาท าการ
วเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลหะหนกัเพื่อบ่งช้ีคุณภาพน ้าผวิดินตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้าผวิดิน  

การตรวจวดัและวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐาน จ านวน 24 พารามิเตอร์ ดงัน้ี  

3.14) ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH), Redox potential (Eh) 3.15) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
3.16) ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้(TDS) 3.17) อุณหภูมิ (๐C) 
3.18) เหล็ก (Fe) 3.19) แมงกานีส (Mn) 
3.20) ทองแดง (Cu) 3.21) สังกะสี (Zn) 
3.22) ซลัเฟต (SO4) 3.23) คลอไรด ์(Cl) 
3.24) ฟลูออไรด ์(F) 3.25) ไนเตรต (NO3) 
3.26) สารหนู (As) 3.27) ไซยาไนด ์(CN) 
3.28) ตะกัว่ (Pb) 3.29) ปรอท (Hg) 
3.30) แคดเมียม (Cd) 3.31) ซีลีเนียม (Se) 
3.32) โครเมียมเฮก็ซะวาเลนท ์(Cr6+) 3.33) นิกเกิล (Ni) 
3.34) แคลเซียม (Ca) 3.35) โพแทสเซียม (K) 
3.36) แมกนีเซียม (Mg) 3.37) โซเดียม (Na) 

ทั้งน้ีการตรวจวดัก าหนดพารามิเตอร์ตามมาต รฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) 

(6) เก็บตวัอยา่งน ้าบาดาลจากบ่อต้ืน และน ้าบาดาล 3 คร้ังๆ ละไม่นอ้ยกวา่ 40 ตวัอยา่ง มาท า
การวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลหะหนกัเพื่อบ่งช้ีคุณภาพน ้าใตดิ้น 
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การตรวจวดัและวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารเคมีพื้นฐาน จ านวน 28 พารามิเตอร์ ดงัน้ี 

6.1) ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH), Redox potential (Eh)  6.2) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) 
6.3) ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้(TDS) 6.4) อุณหภูมิ (๐C) 
6.5) ความกระดา้งทั้งหมด (Total hardness as CaCO3)  
6.6) ความกระดา้งถาวร (Not-carbonate hardness CaCO3)  
6.7) ไบคาร์บอเนต (HCO3) 6.8) คาร์บอเนต (CO3) 
6.9) เหล็ก (Fe) 6.10) แมงกานีส (Mn) 
6.11) ทองแดง (Cu) 6.12) สังกะสี (Zn) 
6.13) ซลัเฟต (SO4) 6.14) คลอไรด ์(Cl) 
6.15) ฟลูออไรด ์(F) 6.16) ไนเตรต (NO3) 
6.17) สารหนู (As) 6.18) ไซยาไนด ์(CN) 
6.19) ตะกัว่ (Pb) 6.20) ปรอท (Hg) 
6.21) แคดเมียม (Cd) 6.22) ซีลีเนียม (Se) 
6.23) โครเมียมเฮก็ซะวาเลนท ์(Cr6+) 6.24) นิกเกิล (Ni) 
6.25) แคลเซียม (Ca) 6.26) โพแทสเซียม (K) 
6.27) แมกนีเซียม (Mg) 6.28) โซเดียม (Na) 

ทั้งน้ีการตรวจวดัก าหนดพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2543) 

(7) ศึกษาระบบนิเวศ ของแหล่งน ้าทั้งพืชน ้าและสัตวน์ ้า โดยการเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์
ปริมาณสารพิษ (ไซยาไนด ์และสารหนู ) ในพืชน ้าและสัตวน์ ้า 4 คร้ังๆ ละ 10 ตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นจุดเก็บ
ตวัอยา่งและระยะเวลาเดียวกนักบัการเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน 

(8) ศึกษาสภาพการเกษตรกรรม เน่ืองจากในบริเวณพื้นท่ีศึกษามีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อ  
การเกษตรกรรม โดยมีการปลูกนาขา้ว พืชไร่ (ขา้วโพดสลบังา) สวนมะม่วง สวนมะขาม และไมผ้ลผสม 
ในการท าการเกษตรมีการน าน ้าจากแหล่งน ้าต่างๆ มาใช ้ซ่ึงหากน ้าดงักล่าวมีการปนเป้ือนของสารพิษ
อาจส่งผลกระทบต่อพืช ซ่ึงอาจส่งผลต่อเน่ืองไปยงัผลผลิตท่ีไดรั้บ สุขภาพอนามยัและคุณภา พชีวติของ
ประชาชนและผูบ้ริโภคได ้ในการศึกษาจึงตอ้งด าเนินการส ารวจตรวจสอบการใชท่ี้ดิน และสภาพ
การเกษตร การใชน้ ้าเพื่อการเกษตร ผลผลิตท่ีได ้ตลอดจนสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชน
โดยการตรวจสุขภาพประชาชน จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 50 ตวัอยา่ง 

(9) จดัท าบญัชีสารพิษในพื้นท่ีศึ กษา โดยรวบรวมและระบุรูปแบบ /องคป์ระกอบ /สถานะทาง
เคมีของสารพิษ และระดบัความรุนแรงของสารพิษต่อส่ิงมีชีวติ และจดัท าแผนท่ีศกัยภาพของแหล่ง
สารพิษปนเป้ือนในพื้นท่ี (Total Contamination Potential Map) 
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1.5.3 จัดท าแผนทีค่วามเส่ียงต่อการปนเป้ือนของสารพษิลงสู่แหล่งน า้บาดาล (Groundwater Risk 
Map) โดยการประเมินจากแผนท่ีศกัยภาพของแหล่งสารพิษปนเป้ือนในพื้นท่ีศึกษา  (Total 
Contamination Potential Map) ร่วมกบัการประเมินความอ่อนไหวทางอุทกธรณีวทิยาต่อการเกิดมลภาวะ 
(Aquifer Vulnerability Map) แลว้ใหน้ ้าหนกัความส าคญัการปนเป้ือนของสารพิ ษ จากนั้นน าขอ้มูล
ทั้งหมดเขา้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

1.5.4 จัดท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ โดยใชโ้ปรแกรม Visual Modflow Premium เพื่อวเิคราะห์  
ทิศทางการไหล และการแพร่กระจายของมวลสารในน ้าบาดาล 

1.5.5 ท าการวเิคราะห์และแปลความหมายคุณสมบัติทางเคมีของน า้ หิน และดิน  โดยการศึก ษา
ขบวนการทางธรณีเคมี (Geochemistry) อุทกธรณีเคมี (Hydro geochemistry) และเคมีของดิน (Soil 
chemistry analysis) เพื่อจ าแนก /บ่งช้ี ชนิด แหล่งก าเนิด พฤติกรรม และกลไกการปนเป้ือนของ 
สารมลพิษในน ้าใตดิ้น 

1.5.6 น าข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษามาท าการวเิคราะห์ตามระเบียบวธีิทางสถิ ติธรณวีทิยา 
(Geostatistics) ซ่ึงเป็นสาขาหน่ึงของวชิาสถิติประยกุตว์า่ดว้ยเร่ืองชุดขอ้มูลเชิงพื้นท่ีมีทิศทางและเวลา
เขา้มาเก่ียวขอ้ง (Spatiotemporal datasets) เพื่อช่วยขยายความสามารถในการวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล
ใหส้ามารถบ่งช้ี ความถูกตอ้ง การกระจายตวัและการเก าะกลุ่มกนัของขอ้มูลสถิติ ท าใหผ้ลการแปล
ความหมายและการวเิคราะห์แนวโนม้ของขอ้มูลมีความน่าเช่ือถือ ตามหลกัการทางสถิติ 

1.5.7 จัดท าแนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรน า้บาดาลในพืน้ทีเ่ส่ียง  
จดัท าคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลท่ีเหมาะสมเพื่อใหก้รมทรัพยากรน ้าบาดาล

ทราบถึงความถ่ีในการเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าบาดาลท่ีตอ้งตรวจสอบ  พร้อมทั้งศึกษาแนวทางและ
ก าหนดรายละเอียดแนวทางการบ าบดั (Remediation) และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล 

1.5.8 การประชาสัมพนัธ์ และการมส่ีวนร่วมของประชาชน โดยการจดัประชุมสัมมนา 3 คร้ัง และ 
การจดักิจกรรมฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล คือ 

วนัท่ี 20 เมษายน 2553   ประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
วนัท่ี 7-11 กุมภาพนัธ์ 2554 ประชุมกลุ่มยอ่ย จ านวน 5 กลุ่ม 
วนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2554  การฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล  

ของประชาชน และเยาวชน 
วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
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1.5.9 การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์เฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  เป็นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัน ้าบาดาล
เบ้ืองตน้ การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าบาดาลโดยอุปกรณ์พื้นฐาน การอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากร 
น ้าบาดาลโดยจดัการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคประชาชน 
และเยาวชน เม่ือวนัท่ี 26-27 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ าเภอ  
วงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

การด าเนินงานของโครงการศึ กษาการปนเป้ือน  และการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของ
สารพิษในแหล่งน ้าใตดิ้น ในพื้นท่ี อ าเภอทบัคลอ้  อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ กิจกรรมหลกัของโครงการ ประกอบดว้ย การส ารวจสภาพธรณีวทิยา อุทกธรณีวทิยา 
การสร้างเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์ การวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เช่น หิน ดิน น ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น  
และนิเวศวทิยาทางน ้า เป็นตน้ การตรวจสุขภาพประชาชน รวมถึงการจดัท าศกัยภาพการปนเป้ือน  
 และแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาลกัษณะการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ  โดย ได้น าเสนอ  
ผลการศึกษาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และจ าลองสถานการณ์การปนเป้ือนใหชุ้มชน โดยรอบพื้นท่ีศึกษา
โครงการ หน่วยงานในทอ้งถ่ิน ผูมี้ส่วนได้ ส่วนเสียไดรั้บทราบขอ้มูลการศึกษาในการประชุมปัจฉิม
นิเทศ วนัท่ี 19 ธนัวาคม 2554 ณ หอ้งประชุมมะยงชิด โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จงัหวดัพิจิตร  ดงัแสดง
รายละเอียดในบทท่ี 2 ถึง บทท่ี 9 ต่อไป 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปของพืน้ที ่

 

2.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

พื้นท่ีโครงการประกอบดว้ย 7 ต าบล 4 อ าเภอ 3 จงัหวดั คือ ต าบลเขาเจด็ลูก ต าบลเขาทราย ต าบล
ทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ และต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพู น จงัหวดัพิจิตร ต าบลวงัโพรง อ าเภอ 
เนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก ต าบลทา้ยดง และต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ (รูปที ่2.1-1) 
โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีต่างๆ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดต่อกบัต าบลหนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตรและ 
ต าบลไทรยอ้ย ต าบลวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  

ทิศใต ้ ติดต่อกบั ต าบล ทา้ยทุ่ง ต าบล ทบัคลอ้และต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ 
จงัหวดัพิจิตร ต าบลดงขยุ อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัต าบลท่าขา้ม และต าบลตะกุดไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ต าบลวงัศาล ต าบลวงัหิน และต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัต าบลสายค าโห ้อ าเภอเมือง ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้  
ต าบลหนองพยอม ต าบลวงัหลุม และต าบลทุ่งโพธ์ิ อ าเภอตะพานหิน  
ต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร 

ภายในพื้นท่ีศึกษา มีพื้ นท่ีเหมืองแร่ทองค า ชาตรี ของบริษทั อคัรา ไมน่ิง จ  ากดั (รูปที ่2.1-1) ท่ี
ผา่นความเห็นชอบในการศึกษา รายงานการวเิคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  และไดรั้บอนุญาตประทาน
บตัรเพื่อท าเหมืองแร่ทองค าแลว้  เม่ือเดือนพฤศจิกายน 2554 ส าหรับการด าเนินการท าเหมืองแร่ทองค า
และการใชพ้ื้นท่ีในบริเวณเหมืองจะกล่าวรายละเอียดในขอ้ 2.11.4 ต่อไป 

2.2 สภาพภูมปิระเทศ 

พื้นท่ีโครงการครอบคลุมพื้นท่ี 3 จงัหวดั จึงมีสภาพภูมิประเทศแตกต่างกนัไปโดยพื้นท่ีดา้น 
ทิศตะวนัตกของโครงการส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีของจงัหวดัพิจิตรคือ อ าเภอทบัคลอ้ และอ าเภอวงัทรายพนู 
พื้นท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอทบัคลอ้ เป็นท่ีราบลุ่มและท่ีราบเชิงเขา เป็นท่ีเนินเหมาะแก่การท าไร่ ส่วนท่ีราบลุ่ม
เหมาะแก่การท านา บางส่วนเป็นป่าทึบ มีพนัธ์ุไมจ้  านวนมาก ซ่ึงพื้นท่ีในบริเวณน้ีเป็นท่ีอุดมสมบูรณ์จึงมี
ประชาชน เขา้มาบุกเบิกท่ีดินท ากินเป็นจ านวนมาก มีการตั้งบา้นเรือนจนกลายเป็นชุมชน ขนาดใหญ่  
ส่วนต าบลหนองพระตั้งอยูท่างทิศใตข้องอ าเภอวงัทรายพนู ภูมิประเทศมีลกัษณะเป็นท่ีราบ ในฤดูแลง้
ขาดแคลนน ้า ส่วนในฤดูน ้ามีน ้าไหลหลากแต่ไม่สามารถเก็บกกัน ้าไวไ้ด ้ส่วนมากเป็นพื้นท่ีท านา ส าหรับ 
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พื้นท่ีทางตอน เหนือของโครงการซ่ึงเป็นพื้นท่ีตอนล่างของจงัหวดัพิษณุโลก (ต าบลวงัโพรง ) มีสภาพ 
ภูมิประเทศเป็นพื้นท่ีราบเหมาะแก่การท าการเกษตร มีพื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาบางส่วน คือเขาเขียวและเขารวก 
และพื้นท่ีทางทิศตะวนัออกของโครงการมีสภาพภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม และท่ีราบเชิงเขา มีล าคลอง
ไหลผา่น โดยเป็นพื้นท่ีทางทิศตะวนัตกของจงัหวดัเพชรบูรณ์  

2.3 สภาพอตุุ–อทุกวทิยา 

2.3.1 สภาพภูมิอากาศ 
สถานีตรวจสภาพภูมิอากาศท่ีอยูใ่กลเ้คียงพื้นท่ีโครงการมากท่ีสุด  คือ จงัหวดัพิจิตร แต่ เน่ืองจาก

จงัหวดัพิจิตรไม่มีสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวทิยา จึงไดพ้ิจารณาใชข้อ้มูลภูมิอากาศของสถานี
ตรวจวดัอากาศของจงัหวดัพิษณุโลกกบัจงัหวดัเพชรบูรณ์ท่ีมีระยะห่างจากพื้นท่ีโครงการใกลเ้คียงกนั 
โดยหาเกณฑเ์ฉล่ียจากสภาพภูมิอากาศของสถานีทั้งสองแห่งเป็นขอ้มูลของสภาพอากาศบริเวณพื้นท่ี
โครงการ 

ขอ้มูลสภาพภูมิอากาศของจงัหวดัพิษณุโลก  แสดงค่าดงั ตารางที ่ 2.3.1-1 และของจงัหวดั
เพชรบูรณ์แสดงดงัตารางที ่2.3.1-2 ขอ้มูลภูมิอากาศของพื้นท่ีโครงการจากเกณฑเ์ฉล่ียของสถานีตรวจวดั
ทั้ง 2 แห่ง ซ่ึงมีขอ้มูลยาวนาน 30 ปี มีค่าดงัตารางที ่2.3.1-3 โดยรูปที ่2.3.1-1 แสดงการผนัแปรรายเดือน
เฉล่ียของตวัแปรภูมิอากาศหลกับริเวณพื้นท่ีศึกษา (ปี พ.ศ. 2514- พ.ศ. 2543) จะเห็นวา่สภาพภูมิอากาศ
หลกัของทั้ง 2 จงัหวดั มีแนวโนม้ไปในทิศทางเดียวกนั 

2.3.2 ปริมาณน า้ฝน 
สถานีตรวจวดัฝนท่ีพิจารณาน าขอ้มูลไปค านวณวเิคราะห์กบัพื้นท่ีโครงการมี 6 สถานี ตาม

รายช่ือและจ านวนปีของสถิติขอ้มูลดงั ตารางที ่2.3.2-1 น ามาวเิคราะห์หาค่าฝนเฉล่ียรายเดือนและรายปี
ไดด้งัตารางที ่2.3.2-2 แสดงใหเ้ห็นวา่ ช่วงฤดูฝนในบริเวณพื้นท่ีศึกษา  ระหวา่งเดือนพฤษภาคม- ตุลาคม 
และช่วงฤดูแลง้ ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน- เมษายน มีปริมาณฝนเฉล่ียรายปี  1,108 .10 และ 135 .6 
มิลลิเมตร ตามล าดบั 

2.3.3 ปริมาณน า้ท่า  
สถานีตรวจวดัน ้าท่าท่ีน ามาพิจารณาค านวณวเิคราะห์ทางดา้นน ้าผวิดินมีอยู ่ 2 สถานี คือ สถานี

คลองวงัโป่ง (N.54) ตั้งอยูท่ี่บา้นวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัแสดงขอ้มูลน ้าท่ารายเดือน
และรายปีดงัตารางที ่2.3.3-1 และปริมาณน ้าท่าสูงสุดรายปีดงั ตารางที ่2.3.3-2 ส าหรับขอ้มูลของสถานี
ตรวจวดัน ้าท่าท่ีน ามาพิจารณาอีกหน่ึงแห่ง คือ คลองบุษบง (N.53 ) อยูท่ี่บา้นพุทธบาท อ าเภอ 
ชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัแสดงขอ้มูลน ้าท่ารายเดือนดงัตารางที ่2.3.3-3 
 



  บทที่ 2  สภาพทั่วไปของพืน้ที่ 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

2-4 

 

ตารางที ่2.3.1-1  ข้อมูลอุตุนิยมวทิยาของสถานีตรวจอากาศจังหวดัพษิณุโลก รายคาบ 30 ปี  
(พ.ศ. 2514-2543) 

ช่ือสถานี พิษณุโลก ระดบัสถานีเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 44 ม. 
รหสัสถานี 48378 ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง  45 ม. 
ละติจูด 16O47’ N ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพ้ืนดิน 1.25 ม. 
ลองติจูด 100O16’ E ความสูงของเคร่ืองมือวดัความเร็วลมเหน้ือพ้ืนดิน 12.50 ม. 
  ความสูงของเคร่ืองมือวดัน ้าฝน 0.76 ม. 

 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี 
ความกดอากาศ  
(+1000 หรือ 900 มิลิบาร์ 

             

เฉล่ีย 1013.09 1011.16 1009.42 1007.69 1006.58 1005.61 1005.72 1005.97 1007.85 1010.38 1012.80 1014.40 1009.22 
สูงสุด 1025.35 1022.88 1024.36 1018.53 1014.00 1012.80 1013.03 1013.20 1015.39 1019.94 1023.32 1025.30 1025.35 
ต ่าสุด 1003.79 1001.81 1000.12 998.22 998.22 997.32 997.70 998.13 999.18 1001.24 1003.40 1004.34 997.20 
พิสยัรายวนัเฉล่ีย 5.29 5.64 597.00 5.99 5.17 4.18 3.95 4.06 4.67 4.77 4.76 5.04 4.96 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส, OC)                           
เฉล่ีย 24.5 26.7 29.1 30.7 29.8 28.9 2.4 28.0 28.1 27.7 26.1 241.0 27.0 
เฉล่ียสูงสุด 31.7 33.9 35.9 37.0 35.7 33.9 33.1 32.4 332.5 32.3 31.5 0.7 33.4 
เฉล่ียต ่าสุด 18.4 20.8 23.7 25.5 25.3 25.0 2.8 24.6 24.7 24.1 21.6 18.0 23.1 
สูงสุด 36.3 38.4 40.3 41.8 42.0 39.4 38.4 36.7 36.0 35.7 35.0 353.0 42.0 
ต ่าสุด 8.9 13.0 12.7 19.6 20.4 21.0 21.6 21.4 21.7 17.1 12.1 8.9 9.0 

ความช้ืนสมัพทัธ์ (%)                           
เฉล่ีย 65 62 61 62 71 76 80 80 80 78 72 67 71 
เฉล่ียสูงสุด 85 81 80 80 86 89 90 92 92 91 88 86 87 
เฉล่ียต ่าสุด 39 3 9 1 51 58 61 64 64 60 51 42 51 
ต ่าสุด 14 16 15 20 25 33 39 39 42 32 31 21 14 

จุดน ้าคา้ง (องศาเซลเซียส, OC)                           
เฉล่ีย 16.9 18.3 20.3 21.9 23.3 23.9 23.8 24.0 24.2 23.3 20.4 16.9 21.0 

การระเหย (มม.)                           
เฉล่ียจากถาด 109.8 121.2 162.8 186.8 179.9 149.4 112.0 129.1 120.0 122.6 113.0 111.5 1647.6 

ความคร้ึมของเมฆ (0-10)                           
เฉล่ีย 3.0 3.1 3.4 0.5 6.7 7.9 8.3 8.5 7.8 6.1 4.2 3.2 5.6 

ชัว่โมงท่ีมีแสงแดด                          
เฉล่ีย 261.7 20.2 264.1 265.8 246.6 179.9 167.0 154.8 167.2 214.2 238.4 260.8 2670.7  

ทศันวิสยั (กม.)                          
0700 L.S.T. 4.8 45 6.1 7.8 9.6 10.4 10.2 100 9.7 9 8 6.6 8.1 
เฉล่ีย 6.8 62 6.9 8.3 10.4 11.1 11.0 107 10.7 10.4 10 8 9.2  

ความเร็วลม (น๊อต)                           
ความเร็วลมเฉล่ีย 0.9 1.4 2.0 21.0 1.9 1.7 1.6 1.5 1.1 1.1 1.0 1.0 - 
ทิศทางลม S S S S S S S S S N N N - 
ความเร็วลมสูงสุด 19 24 50 52 38 38 30 30 32 32 20 25 52 

ฝน (มม.)                           
เฉล่ีย 5.1 12.9 0.5 54.5 1784 179.8 187.9 256.7 230.6 159.3 33 6.6 1335.6 
จ านวนวนัท่ีฝนตก (วนั) 1.4 2 3.1 55 14.2 16.3 18.1 20.9 180 12.9 3.8 0.9 1171 
ฝนสูงสุดใน 24 ชม. 26.1 62.3 79 1.5 141.5 105.0 111.1 130.5 265.7 184.8 81.8 82.7 26.7 

จ านวนวนัท่ีเกิด (วนั)                           
เมฆ 28.3 27.5 28.7 21.7 4.5 0.1 0 0.2 1.3 4.9 12.2 22.9 152.3 
หมอก 0.1 0.1 0.1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0 0.7 
ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ฟ้าคะนอง 0.2 1.1 2.5 5.7 12.0 8.6 7.9 8.9 11.6 8.7 1.3 0.0 68.5 
ลมพาย ุ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2545 
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ตารางที ่2.3.1-2  ข้อมูลอุตุนิยมวทิยาของสถานีตรวจอากาศจังหวดัเพชรบูรณ์ รายคาบ 30 ปี  
(พ.ศ. 2514-2543) 

ช่ือสถานี เพชรบูรณ์ ระดบัสถานีเหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 114 ม. 
รหสัสถานี 48379 ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดบัน ้าทะเลปานกลาง 116 ม. 
ละติจูด 16O26’ N ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพ้ืนดิน 1.29 ม. 
ลองติจูด 101O09’ E ความสูงของเคร่ืองมือวดัความเร็วลมเหน้ือพ้ืนดิน 10.90 ม. 
  ความสูงของเคร่ืองมือวดัน ้าฝน 0.83 ม. 

 

รายการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี 
ความกดอากาศ  
(+1000 หรือ 900 มิลิบาร์ 

             

เฉล่ีย 1012.27 1010.36 1008.60 1006.94 1005.83 1004.74 1004.81 1005.01 1006.94 1009.49 1011.91 1013.57 1,008.37 
สูงสุด 1025.10 1022.18 1024.00 18.55 1015.32 1011.48 1012.22 1012.10 1014.70 1018.71 1022.14 1024.29 1025.10 
ต ่าสุด 1002.28 1000.13 98.14 996.17 997.94 995.40 995.82 996.53 998.26 999.57 1002.10 1002.99 995.82 
พิสยัรายวนัเฉล่ีย 5.97 0.89 998.14 6.94 5.06 5.48 2.39 4..54 4.76 4.98 4.94 5.38 5.05 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส, OC)                           
เฉล่ีย 2.9 26.2 28.6 29.8 28.8 28.1 27.6 27.2 271.0 26.7 25.1 23.2 26.9 
เฉล่ียสูงสุด 32.2 34.6 36.5 37.2 35.2 33.3 32.6 32.0 32.2 32.1 31.5 30.0 33.4 
เฉล่ียต ่าสุด 6.0 19.4 22.2 24.4 24.6 24.5 24.1 24.0 23.9 22.8 19.8 16.7 21.9 
สูงสุด 37.4 39.4 42.0 42.5 42.0 39.4 37.8 36.5 36.3 35.0 35.9 36.6 42.5 
ต ่าสุด 6.1 11.1 12.1 19.5 20.7 22.0 21.5 21.7 19.6 14.6 8.1 5.1 5.1 

ความช้ืนสมัพทัธ์ (%)                           
เฉล่ีย 65 62 61 65 75 80 82 84 84 80 7 66 73 
เฉล่ียสูงสุด 87 84 83 85 91 93 94 95 96 94 90 88 90 
เฉล่ียต ่าสุด 39 37 38 42 55 62 65 68 67 59 48 41 52 
ต ่าสุด 16 17 14 20 27 37 39 44 40 23 19 17 1 

จุดน ้าคา้ง (องศาเซลเซียส, OC)                           
เฉล่ีย 16 17.4 19.5 21.8 23.5 24.0 23.9 24.0 24.0 22.6 19.1 15.8 21.0 

การระเหย (มม.)                           
เฉล่ียจากถาด 121.4 132.7 174.0 184.3 156.4 130.1 117.9 106.1 105.0 119.0 122.7 126.5 1596.3 

ความคร้ึมของเมฆ (0-10)                           
เฉล่ีย 2.8 2.9 3.2 4.5 6.7 8.0 8.3 8.6 7.0 5.7 3.8 2.7 5.4 

ชัว่โมงท่ีมีแสงแดด                           
เฉล่ีย 234.0 219.1 244.0 231.3 230.1 140.4 120.3 106.8 131.1 190.1 220.0 240.4 2307.6 

ทศันวิสยั (กม.)                           
0700 L.S.T. 4.1 2.8 3.3 5.3 8.0 9.1 8.5 8.3 7.9 6.9 67 6.1 6.4 
เฉล่ีย 5.9 0.5 4.6 6.6 9.6 10.3 9.9 9.7 9.6 9.2 9 8 8.1 

ความเร็วลม (น๊อต)                           
ความเร็วลมเฉล่ีย 1.4 1.6 2.1 2.5 2.1 2.4 2.3 2.0 1.3 1.7 2.1 1.9 - 
ทิศทางลม N S S S S S S S S N N N - 
ความเร็วลมสูงสุด 18 30 30 40 50 40 21 30 27 29 16 22 50 

ฝน (มม.)                           
เฉล่ีย 5.6 19.0 38.4 67.9 155.8 144.2 154.1 189.3 200.8 86.9 11 6.6 1079.1 
จ านวนวนัท่ีฝนตก (วนั) 1.1 2.2 3.7 7.4 15.6 16.4 18.2 21 18 10.3 2.4 0.7 117.0 
ฝนสูงสุดใน 24 ชม. 26.1 120.8 73.8 64.6 142.0 156.4 100.6 110.2 121.2 78.4 46.3 43.6 156.4 

จ านวนวนัท่ีเกิด (วนั)                           
เมฆ 27.9 27.6 29.5 22.9 6.8 0.8 0 0.4 1.8 6.6 13.1 21.1 159.3 
หมอก 1.0 1.2 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 13 1.1 0.8 0.1 
ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
ฟ้าคะนอง 0.0 2.1 5.9 12.9 1.5 10.0 8..6 9.1 12.3 81.0 0.9 0.2 88.8 
ลมพาย ุ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิยา, 2545 
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ตารางที ่2.3.1-3  สรุปสภาพภูมิอากาศเฉลีย่ของสถานีตรวจวดัอากาศจังหวดัพษิณุโลก และ 
จังหวดัเพชรบูรณ์ รายคาบ 30 ปี (พ.ศ. 2514–2543) 

สภาพอากาศ หน่วย 
ค่าสภาพอากาศ 

จงัหวดัพษิณุโลก จงัหวดัเพชรบูรณ์ เฉลีย่ 
1) ความกดอากาศรายปี มิลลิบาร์    

- เฉล่ีย  1,009.22 1008.37 1,008.79 
- สูงสุด  1,025.35 1,025.10 1,025.22 
- ต ่าสุด  997.32 995.82 995.57 

2) อุณหภูมิ องศาเซลเซียส ( ๐C)    
- เฉล่ีย  27.0 26.9 26.9 
- สูงสุด  42.0 42.5 42.3 
- ต ่าสุด  8.9 5.1 7.0 

3) ความช้ืนสมัพทัธ์ เปอร์เซ็นต ์(%)    
- เฉล่ีย  71 73 72 
- เฉล่ียสูงสุด  87 90 88.5 
- เฉล่ียต ่าสุด  51 52 51.5 
- ต ่าสุด  14 14 14 

4) การระเหย มิลลิเมตร 1,647.6 1,596.3 1,621.9 
5) ชัว่โมงท่ีมีแสงแดด ชัว่โมง 2,670.7 2,307.6 2,489.2 
6) ความเร็วลมสูงสุด น๊อต 52 50 51 
7) ปริมาณฝนทั้งปี มิลลิเมตร 1,335.6 1,079.1 1,207.3 

จ านวนวนัฝนตก วนั 117.1 117 117 
ฝนสูงสุด 24 ชัว่โมง มิลลิเมตร 265.7 156.4 211.1 

 
ตารางที ่2.3.2-1  รายช่ือสถานีตรวจวดัน า้ฝน และจ านวนช่วงข้อมูลทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ 

ล าดบัท่ี สถานีตรวจวดัน ้าฝน รหสัสถานี จ านวนปีขอ้มูล ช่วงเวลาขอ้มูล 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

อ.เมือง จ.พิจิตร 
อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร 
อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 
อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 

38012 
38072 
38042 
38082 
36052 
36172 

2520 – 2552 
2522 – 2552 
2520 – 2552 
2526 – 2552 
2520 – 2552 
2530 - 2552 

33 ปี 
31 ปี 
33 ปี 
27 ปี 
33 ปี 
17 ปี 
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ตารางที ่2.3.3-1  ปริมาณน า้ท่ารายเดือนและรายปีคลองวงัโป่ง บ้านวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ (N.54) 
พื้นท่ีรับน ้า : 174 ตร.กม. 

ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณน ้าท่ารายเดือน (ลา้น ลบ.ม.) ปริมาณน ้าท่ารายปี 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (ลา้น ลบ.ม.) (ลบ.ม./วินาที) 

2542 6.60 12.60 15.30 16.00 29.70 52.50 11.60 7.30 1.10 0.30 0.10 0.00 153.1 4.85 
2543 0.20 12.02 36.72 13.97 15.71 42.16 15.04 4.14 1.00 0.61 0.49 0.52 14258 4.52 
2544 0.54 1.73 10.79 8.21 23.72 21.49 8.97 1.83 0.83 0.62 0.45 0.40 9.58 2.52 
2545 0.09 0.59 12.82 7.31 21.19 53.96 12.70 2.72 1.03 0.85 0.80 0.81 114.7 3.64 
2546 1.00 1.10 12.30 11.90 11.70 28.20 6.70 0.80 0.20 0.10 0.10 0.00 74.10 2.5 
2547 0.00 0.41 21.99 14.19 12.92 32.18 .45 2.80 2.63 1.11 0.00 0.00 91.68 2.91 
2548 0.52 0.54 13.30 18.96 9.98 27.79 5.28 3.10 1.20 0.00 0.00 0.00 80.67 2.56 
2549 0.00 5.24 4.49 27.87 21.77 44.16 19.84 5.04 1.31 0.30 0.00 0.00 130.02 4.12 
2550 1.89 5.42 15.93 1635 18.19 37.75 12.43 4.86 1.27 0.54 0.53 0.28 115.44 3.66 
2551 1.52 3.22 20.31 37.77 23.86 47.50 21.72 13.92 2.26 0.13 2.39 0.30 14.90 5.55 
2552 8.45 16.74 11.32 7.31 11.36 27.51 19.05 7.01 1.21 1.45 1.05 0.72 11318 3.59 
เฉล่ีย 1.89 5.42 15.93 16.35 18.19 37.75 12.43 4.87 1.28 0.55 0.54 0.28 115.47 3.66 
สูงสุด 8.45 16.74 36.72 37.77 29.70 53.96 21.72 13.92 2.63 1.45 2.39 0.81 174.90 5.55 
ต ่าสุด 0.00 0.41 4.49 731 9.98 21.49 3.45 0.80 0.20 0.00 0.00 0.00 74.10 2.35 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553 
ตารางที ่2.3.3-2  ปริมาณน า้ท่าสูงสุดรายปีสถานีคลองวงัโป่ง บ้านวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ (N.54) 

ปี พ.ศ. 
ปริมาณการไหลสูงสุดรายปี 

ลบ.ม./วินาท ี วันที ่
2542 81.75 11 ก.ย. 
2543 158.28 11 ก.ย. 
2544 73.48 14 ส.ค. 
2545 99.2 4 ก.ย. 
2546 66.13 30 ก.ค. 
2547 73.35 15 มิ.ย. 
2548 77.1 24 มิ.ย. 
2549 117.6 10 ก.ค. 
2551 111.3 21 ก.ย. 
2552 76.81 27 ก.ย. 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553 
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ตารางที ่2.3.3-3  ปริมาณน า้ท่ารายเดือนและรายปีคลองบุษบง บ้านพุทธบาท จังหวดัเพชรบูรณ์ (N.53) 

พ้ืนท่ีรับน ้า : 113 ตร.กม. 
ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณน ้าท่ารายเดือน (ลา้น ลบ.ม.) ปริมาณน ้าท่ารายปี 
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (ลา้น ลบ.ม.) (ลบ.ม./วินาที) 

2522 0.73 2.11 13.01 1.91 3.68 6.76 1.59 0.58 0.67 0.28 0.10 0.10 31.52 1.00 
2523 1.07 6.50 21.52 26.30 9.33 32.80 4.34 2.09 0.50 0.00 0.00 0.03 104.48 3.31 
2524 0.01 1.02 9.14 8.44 13.88 6.02 2.69 0.75 0.20 0.07 0.01 0.07 42.30 1.34 
2525 0.20 1.22 2.30 1.05 10.14 30.30 7.48 2.11 0.98 0.48 0.21 0.12 56.59 1.79 
2526 0.00 1.19 1.93 1.90 12.48 26.91 7.97 2.66 1.17 0.66 0.29 0.19 57.35 1.82 
2527 0.8 0.72 20.09 7.23 5.64 27.36 10.86 2.17 0.88 0.43 0.20 2.62 78.48 2.49 
2528 0.67 0.82 1.82 5.23 12.54 10.56 10.03 3.01 1.10 0.81 0.52 0.45 47.56 1.51 
2529 0.22 0.39 4.35 4.87 9.69 20.77 2.16 0.68 0.30 0.10 0.02 0.16 43.71 1.39 
2530 003 0.03 0.60 1.02 4.97 48.03 11.56 2.56 0.2 0.10 0.05 0.03 69.22 2.19 
2531 0.02 5.21 6.99 4.01 8.03 3.62 8.33 1.43 0.45 0.08 0.01 0.00 38.18 1.21 
2532 0.00 5.39 6.51 3.16 4.05 9.21 10.79 1.92 0.73 0.30 0.05 0.59 42.70 1.35 
2533 0.00 079 1.39 2.10 4.90 7.62 5.28 1.08 0.32 0.08 0.00 0.00 23.56 0.75 
2542 0.00 2.65 3.08 2.66 31.12 12.21 7.28 2.13 0.83 0.70 0.15 0.00 62.81 1.99 
2534 0.00 5.00 2.60 3.90 8.00 14.50 3.80 2.70 0.50 0.20 0.00 0.00 41.20 1.31 
2543 0.20 17.40 12.40 5.00 13.90 50.40 4.90 2.00 0.80 0.10 0.00 0.00 107.10 3.40 
2544 0.00 3.25 3.71 4.31 8.10 15.73 3.11 1.18 0.21 0.00 0.00 0.00 39.60 1.26 
2545 019 1.71 4.59 1.79 6.61 22.69 3.27 1.32 0.48 0.04 0.00 0.50 43.1 1.37 
2546 020 0.60 2.80 8.90 7.50 18.20 3.50 1.10 0.30 0.00 0.00 0.00 43.10 1.37 
2547 0.00 0.18 15.55 2.62 6.17 21.28 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.48 1.47 
2549 0.00 0.81 3.54 10.84 13.06 30.40 9.94 1.45 1.18 0.41 0.00 0.00 71.63 2.27 
เฉล่ีย 0.19 2.80 6.90 5.36 9.69 20.77 5.98 1.65 0.59 0.24 0.08 0.24 54.54 1.73 
สูงสุด 1.07 17.40 21.52 26.30 31.12 50.40 11.56 3.01 1.18 0.81 0.52 2.62 107.10 3.40 
ต ่าสุด 0.00 0.03 0.60 1.02 3.68 3.62 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.56 0.75 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2550 
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2.3.4 พืน้ทีเ่พาะปลูกและการใช้น า้ 

พื้นท่ีเพาะปลูกบริเวณโครงการมีแหล่งน ้าเป็นล า คลองขนาดเล็ก- ใหญ่ อยูโ่ดยรอบ เช่น 
คลองวงั โป่ง คลองเด่ือ คลองพิกุล คลองสายยางรุ้ง คลองน ้าออ้ม ฯลฯ รวมถึงมีอ่างเก็บน ้าขนาดเล็กอยู่
ใกลเ้คียงบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น อ่างเก็บน ้าทุ่งยาง อ่างเก็บน ้าร่องสมอด า  และอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้   
เป็นตน้ โดยอ่างเก็บน ้าและ คลองท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีโครงการ  จะสามารถรับน ้าจากแห ล่งน ้าขนาดใหญ่
ทางตน้น ้า คือ คลองวงัโป่ง  ไปใชเ้พื่อการเพาะปลูก  อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรมในครัวเรือน รวมถึง
การส่งน ้าไปทางทา้ยน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศของแหล่งน ้า 

(1) พืน้ทีเ่พาะปลูกในเขตโครงการ 

พื้นท่ีชลประทานเดิมในเขตโครงการเป็นพื้นท่ีขนาดเล็กประกอบดว้ย อาคารชลประทานท่ี
เป็นฝายและท่อระบายน ้า (ทรบ.) แสดงขอ้มูลโครงการดงัตารางที ่2.3.4-1 รวมมีพื้นท่ีชลประทานเท่ากบั 
44,000 ไร่ 

ตารางที ่2.3.4-1  พืน้ทีช่ลประทานขนาดเลก็ในเขตโครงการ 

ล าดบัที ่ โครงการ ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ความจุ (ลบ.ม.) พืน้ที ่(ไร่) * 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

ทรบ.วงัแดง 
ทรบ.วงัหินเพลิง 
ฝายคลองน ้ าลดั 
ฝายด่านชา้ง 
ทรบ.บา้นสวนพริก 
ทรบ.หนองอีตู ้
ทรบ.คลองกระแบก 
ทรบ.คลองร่องกอก 
ฝายวงัขะนาง 

เขาทราย 
เขาทราย 
เขาทราย 
เขาทราย 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
เขาทราย 
ทา้ยดง 

ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
ทบัคลอ้ 
วงัโป่ง 

พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 
พิจิตร 

เพชรบูรณ์ 

1,000 
 

300 
 
 

800 
400 

4,000 
3,000 
4,000 
8,000 
5,000 
4,000 
5,000 
1,000 
6,000 

หมายเหตุ * รวมพ้ืนท่ีชลประทานขนาดเลก็ในโครงการ  44,000 ไร่ 
ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553 

(2) เกณฑ์การประยุกต์ใช้ข้อมูลในการค านวณวเิคราะห์ความต้องการใช้น า้ 
- การใชน้ ้าเพื่ออุปโภค -บริโภค ของประชากรบริเวณเขตพื้นท่ีโครงการเท่ากบั  

120 ลิตร/คน/วนั 
- การใชน้ ้าเพื่อการปศุสัตวใ์ชเ้กณฑเ์ฉล่ียของสัตวป์ระเภท ววั  กระบือ หมู เป็ด และไก่ 

เท่ากบั 30 ลิตร/ตวั/วนั 
- การใชน้ ้าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็กในครัวเรือน ใชเ้กณฑเ์ฉล่ียประมาณ  

4,000 ลูกบาศกเ์มตร/ปี 
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- การใชน้ ้าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศ ก าหนดใชก้บัแหล่งน ้าท่ีมีน ้าไหลผา่นพื้นท่ี
โครงการ โดยมีค่าของปริมาณน ้าเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศดว้ย ปริมาณน ้าท่ี 80% 
ในช่วงเวลาการไหล (Flow Duration) ของปริมาณน ้าปีแลง้ปกติ (ปี พ.ศ. 2546) 

2.4 การประเมนิปริมาณน า้ผวิดิน 

พื้นท่ีโครงการซ่ึงมีขนาด 11 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,875 ไร่ กบัพื้นท่ีศึกษาขา้งเคียงโดยรอบ
โครงการซ่ึงมีพื้นท่ีขนาด 928 ตารางกิโลเมตร หรือ 580 ,000 ไร่ ในการประเมินน ้าผวิดินนั้นมีแหล่ง  
น ้าผวิดิน ท่ีสามารถน ามาประเมินเป็นปริมาณน ้าผวิดิน และน ามาใชป้ระโยชน์ในกิจการต่างๆ ได ้  
2 แหล่งดว้ยกนั คือ  

2.4.1 ศักยภาพน า้ฝน 
เป็นแหล่งน ้าซ่ึงพื้นท่ีของโครงการไดรั้บโดยตรง ปริมาณฝนเฉล่ียรายเดือนของพื้นท่ีโครงการ

แสดงดงัตารางท่ี 2.3.3-2 ซ่ึงใหค้่าฝนเฉล่ียรายปี 1,243.7 มิลลิเมตร ช่วงฤดูฝนระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึง 
เดือนตุลาคม จะมีปริมาณฝนเฉล่ียถึง 89.1% ของฝนทั้งปีเป็นจ านวนฝน 1,108.1 มิลลิเมตร ซ่ึงเม่ือคิด
เฉพาะขนาดพื้นท่ีโครงการ 11 ตารางกิโลเมตร จะมีปริมาณน ้าใหใ้ชป้ระโยชน์ได ้12.2 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
และหกัค่าการสูญเสียไปประมาณ 25% น ้าฝนจ านวนดงักล่าวจะเป็นน ้าผวิดินสามารถน ามาใชป้ระโยชน์
ไดถึ้งประมาณ 9.14 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

2.4.2 ศักยภาพน า้ผวิดิน 
ศกัยภาพน ้าผวิดิน หรือท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “น ้าท่า” บริเวณพื้นท่ีศึกษาทั้งหมดของโครงการ 

มีแหล่งน ้าขนาดใหญ่ท่ีน าน ้าจากตน้น ้าไหลเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ คือ แหล่งน ้าคลองวงัโป่ง มีตน้น ้าอยูท่ี่
บริเวณ อ าเภอวงัโป่ง ไหลไปทางตะวนัตกเขา้สู่พื้นท่ีโครงการโดยตรง คลองวงัโป่งแห่งน้ีมีสถานีส ารวจ
ปริมาณน ้า  ของกรมชลประทานท าการตรวจวดัน ้าอยู ่รหสัสถานี  คือ N.54 มีผลการส ารวจเป็นขอ้มูล
ปริมาณน ้าจ  านวน 11 ปี แสดงขอ้มูล ดงัตารางที ่ 2.3.3-1 กบัค่าของปริมาณน ้าสูงสุดรอบปี ดงั ตารางที ่
2.3.3-2 จากผลการตรวจวดัน ้าท่า ดงัตารางที ่ 2.3.3-1 จะไดค้่าเฉล่ียปริมาณน ้าเท่ากบั 115 .47 ลา้น 
ลูกบาศกเ์มตรต่อปี 

(1) การขยายช่วงเวลาข้อมูลน า้ท่า 
ช่วงเวลาของสถิติขอ้มูลท่ียาวนาน จะท าใหก้ารพิจารณาถึงสมดุลระหวา่งความตอ้งการ 

ใชน้ ้ากบัศกัยภาพแหล่งน ้าบริเวณพื้นท่ีศึกษาของโครงการถูกตอ้งมากข้ึน การต่อขยายสถิติขอ้มูลปริมาณ
น ้าท่าท่ีสถานี N.54 คลองวงัโป่ง ไดใ้ชโ้ปรแกรม HEC-4 ซ่ึงเป็นโปรแกรมใน HEC-Series ท่ีพฒันาข้ึน
โดย U.S. Hydrologic Engineering ประเทศสหรัฐอเมริกา หลกัการของวธีิดงักล่าว คือ  การวเิคราะห์
ถดถอยเชิงซอ้น (Multiple Regression Analysis) จากสถานีส ารวจท่ีตอ้งการต่อเติมขอ้มู ลน ้าท่ากบัขอ้มูล
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ของสถานีอ่ืนท่ีอยูใ่กลเ้คียงกนั ทั้งน้ียงัสามารถใชก้บักลุ่มขอ้มูลฝนขา้งเคียงท่ีมีสถิติการส ารวจวดั
ยาวนาน โดยน ามาประกอบรวมกนัได ้

(2) ผลการประเมินศักยภาพน า้ผวิดินของสถานี N.54 
ขอ้มูลของสถานีตรวจวดัน ้าขา้งเคียงท่ีน ามาค านวณวเิคราะห์ขยายสถิติขอ้มูลของสถานี 

N.54 ประกอบดว้ย 
- สถานีตรวจวดัปริมาณน ้า N.53 คลองบุษบง อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีสถิติ

ขอ้มูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522-2549 ดงัตารางที ่2.3.3-3 
- สถานีตรวจวดัน ้าฝนอ าเภอวงัทรายพนู (38072) จงัหวดัพิจิตร มีสถิติขอ้มูล จ านวน 31 ปี 

(ตั้งแต่พ.ศ. 2522-2552) ดงัตารางที ่2.4.2-1 
- สถานีตรวจวดัน ้าฝนอ าเภอวงัโป่ง (36172) จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีสถิติขอ้มูล  จ านวน 24 ปี 

(ตั้งแต่ พ.ศ. 2529-2552) ดงัตารางที ่2.4.2-2 
- เม่ือน าขอ้มูลดงักล่าว เขา้โปรแกรมการต่อขยายขอ้มูลหาความสัมพนัธ์ใน 

ลกัษณะ Correlation matrix จะใหผ้ลการประเมินค่าปริมาณน ้ารายเดือนของสถานี N.54 
ท่ีมีขอ้มูลยาวนาน 31 ปี เป็นค่าปริมาณน ้าปีเฉล่ีย 106.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตร ปริมาณน ้าปี
สูงสุด 174.9 ลา้นลูกบาศกเ์มตร และค่าปริมาณน ้าปีต ่าสุด 71.0 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  
ดงัตารางที ่2.4.2-3 โดยค่าดงักล่าวน้ี จะเป็นค่าของศกัยภาพน ้าผวิดินของโครงการท่ีจะ
น าไปใชพ้ิจารณาถึงสมดุลน ้าต่อไป 
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ตารางที ่2.4.2-1  ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของสถานีอ าเภอวงัทรายพูน (38072)  
จังหวดัพจิิตร 

หน่วย : มิลลิลิตร 
 

ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณน ้าท่ารายเดือน (ลา้น ลบ.ม.) ปริมาณน ้าฝน
รายปี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2522 0.0 176.8 326.6 132.9 191.0 149.5 13.2 0.0 0.0 0.0 37.9 14.8 1,042.7 
2523 48.4 188.4 141.5 312.9 160.4 376.1 204.1 1.5 0.0 0.0 3.9 90.0 1,527.2 
2524 35.2 223.9 115.2 302.4 237.8 79.9 105.1 34.7 0.0 0.0 0.0 16.8 1,151.0 
2525 72.1 122.1 233.8 219.6 380.8 423.2 131.4 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,595.4 
2526 3.8 178.8 206.1 279.5 276.2 223.7 153.0 93.6 19.8 0.0 47.3 39.7 1,521.5 
2527 33.3 126.1 190.7 63.8 170.8 170.5 150.8 31.0 0.0 13.0 17.5 0.0 967.5 
2528 127.5 231.0 179.0 145.1 163.1 271.0 150.0 230.5 0.0 0.0 0.0 62.0 1,559.2 
2529 138.7 131.2 306.5 162.1 200.0 90.6 89.4 0.0 5.8 0.0 0.0 94.0 1,218.3 
2530 25.5 110.5 182.2 111.0 130.4 372.2 128.9 16.8 0.0 0.0 5.5 0.0 1,083.0 
2531 101.0 382.5 177.5 178.6 330.9 112.2 185.7 0.0 0.0 0.0 0.0 115.8 1,584.2 
2532 46.4 177.3 211.7 47.4 200.8 166.0 121.0 12.0 0.0 0.0 0.0 87.2 1,069.8 
2533 0.0 148.6 89.5 192.7 166.0 258.7 108.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 964.3 
2534 19.0 71.1 59.3 105.3 552.9 102.0 56.3 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 972.4 
2535 5.0 10.5 31.2 124.6 234.0 117.7 62.8 0.0 85.0 0.0 6.0 10.5 687.3 
2536 21.5 119.8 15.0 186.3 145.0 294.1 45.0 0.0 0.0 0.0 1.2 174.0 1,001.9 
2537 15.0 209.0 129.0 55.0 223.5 115.0 17.0 0.0 26.0 0.0 .0. 26.0 815.5 
2538 73.0 116.0 42.0 279.0 314.0 186.0 20.0 10.0 0.0 0.0 90.0 10. 1,131.0 
2539 250.3 168.1 155.5 138.9 309.5 389.7 75.2 159.8 0.0 0.0 0.0 55.2 1,702.2 
2540 50.4 72.7 66.4 113.4 140.5 272.1 140.3 32.4 0.0 0.0 3.4 0.0 891.6 
2541 48.5 256.7 77.5 257.0 147.4 254.5 99.9 20.0 0.0 15.2 0.0 5.4 1,182.1 
2542 98.7 201.4 192.8 443.1 284.6 182.6 136.1 45.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,584.3 
2543 195.4 181.6 219.4 123.5 258.7 303.0 176.8 0.0 4.7 8.1 0.0 77.0 1,548.2 
2544 66.5 156.1 145.3 97.7 230.8 249.0 146.6 0.0 0.0 39.5 0.0 0.0 1,131.5 
2545 14.5 119.0 94.7 84.1 194.3 420.7 110.2 0.0 25.1 0.0 2.0 60.5 1,125.1 
2546 18.4 70.7 240.8 183.4 72.5 279.3 3.1 0.0 0.0 7.0 198.9 0.0 1,074.1 
2547 43.1 99.8 443.3 227.1 234.6 330.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 85.1 1,509.2 
2548 158.4 128.1 167.8 401.2 350.1 508.1 82.5 16.0 0.0 0.0 61.1 72.5 1,945.8 
2549 90.9 467.3 279.3 529.9 425.9 686.6 290.2 16.0 0.0 0.0 41.0 18.0 2,845.1 
2550 87.6 463.3 342.7 104.1 341.1 272.1 245.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,856.7 
2551 117.3 84.5 273.0 287.0 134.2 287.9 291.9 140.0 0.0 0.0 0.0 26.8 1,642.6 
2552 61.6 289.1 357.4 275.0 162.6 227.4 62.2 41.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,476.8 
เฉลีย่ 66.7 176.8 183.6 198.8 237.6 263.6 117.7 29.5 5.4 2.7 16.8 36.5 1,335.7 
สูงสุด 250.3 467.3 443.3 529.9 552.9 686.6 291.9 230.5 85.0 39.5 198.9 174.0 2,845.1 
ต ่าสุด 0.0 10.5 15.0 47.4 72.5 79.9 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 687.3 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553 
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ตารางที ่2.4.2-2  ข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของสถานีอ าเภอวงัโป่ง (36172) จังหวดัเพชรบูรณ์ 
หน่วย : มิลลิลิตร 

ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณน า้ท่ารายเดอืน (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณ
น า้ท่ารายปี เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 

2529 0.0 200.9 228.3 200.5 288.2 306.0 132.4 0.0 0.0 0.0 3.7 66.0 1,426.0 
2530 50.6 98.9 180.0 66.7 164.1 571.2 116.3 99.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,347.0 
2531 105.3 155.6 149.7 137.9 214.4 53.3 190.7 0.0 0.0 0.0 0.0 15.9 1,022.8 
2532 8.2 340.6 290.3 128.4 110.8 258.1 138.5 27.7 0.0 15.1 90.7 113.4 1,521.8 
2533 23.2 231.2 112.5 197.5 129.0 266.3 60.7 15.0 0.0 0.0 0.0 11.5 1,046.9 
2534 34.0 207.2 158.0 141.9 689.2 295.8 80.0 0.0 20.4 17.3 0.0 0.0 1,643.8 
2535 0.0 53.4 219.0 192.7 336.8 324.6 99.2 0.0 5.6 40.4 0.0 35.5 1,307.2 
2536 36.1 240.0 81.2 204.7 276.2 251.2 27.7 0.0 0.0 0.0 39.1 113.4 1,269.6 
2537 67.8 241.9 282.1 279.0 386.7 228.8 111.6 0.0 66.7 21.0 0.0 16.3 1,701.9 
2538 21.5 172.1 269.4 375.8 387.1 268.5 236.0 3.7 0.0 0.0 63.6 14.7 1,812.4 
2539 158.9 259.3 276.4 63.7 369.2 346.0 91.4 99.2 3.7 3.0 6.5 64.6 1,741.9 
2540 131.4 105.9 80.6 227.1 175.3 299.2 191.2 18.1 0.0 0.0 16.2 0.0 1,245.0 
2541 47.8 150.7 88.2 207.7 447.3 536.4 144.2 34.5 0.0 16.3 0.0 0.0 1,673.1 
2542 143.4 277.2 340.7 356.1 327.5 206.8 228.0 8.3 0.0 0.0 72.6 0.0 1,960.6 
2543 144.7 355.3 486.7 216.6 242.5 294.4 185.8 0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 1,978.0 
2544 79.3 268.4 198.2 141.0 345.0 306.0 79.1 5.0 0.0 24.8 0.0 1.3 1,448.1 
2545 37.1 195.5 150.3 41.4 241.1 465.4 0.0 0.0 0.0 0.0 39.1 53.6 1,223.5 
2546 28.8 65.4 250.6 285.8 284.2 524.7 67.2 0.0 0.0 13.4 53.3 5.1 1,578.5 
2547 29.2 156.2 558.3 200.5 152.7 216.3 18.4 0.0 0.0 5.2 0.0 9.2 1,346.0 
2548 60.0 173.3 238.3 424.6 260.3 299.1 156.4 38.3 21.8 0.0 14.0 0.0 1,686.1 
2549 90.4 200.9 77.5 216.8 268.3 149.2 89.4 2.8 0.0 0.0 0.0 1.2 1,096.5 
2550 98.4 325.4 305.9 117.8 169.9 206.6 289.7 0.0 0.0 0.0 8.3 0.0 1,522.0 
2551 157.3 84.4 307.8 256.2 368.8 415.4 229.6 60.3 0.0 0.0 0.0 30.6 1,910.4 
2552 177.6 261.2 148.9 130.5 282.7 255.4 213.5 21.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1,491.2 
เฉลีย่ 72.1 200.9 228.3 200.5 288.2 306.0 132.4 18.1 4.9 6.5 17.0 25.2 1,500.0 
สูงสุด 177.6 355.3 558.3 424.6 689.2 571.2 289.7 99.2 66.7 40.4 90.7 113.4 1,978.0 
ต า่สุด 0.0 53.4 77.5 41.4 110.8 53.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,022.8 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553  
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ตารางที ่2.4.2-3  ผลการประเมินปริมาณน า้ท่าสถานี N.54 คลองวงัโป่ง อ า เภอวงัโป่ง จั งหวดัเพชรบูรณ์ 

พ้ืนท่ีรับน ้ า 174 ตร.กม. หน่วย : ลา้น ลบ .ม. 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2553 

  

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

2522 2.00 3.00 11.00 11.00 26.00 38.00 6.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 99.0 
2523 1.00 2.00 11.00 16.00 16.00 36.00 13.00 3.00 1.00 0.00 0.00 0.00 99.0 
2524 0.00 1.00 24.00 20.00 18.00 23.00 8.00 4.00 2.00 1.00 0.00 0.00 101.0 
2525 0.00 1.00 6.00 10.00 14.00 64.00 15.00 5.00 1.00 3.00 0.00 0.00 119.0 
2526 0.00 2.00 17.00 12.00 14.00 26.00 12.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 93.0 
2527 1.00 1.00 14.00 6.00 24.00 43.00 16.00 5.00 2.00 1.00 0.00 0.00 113.0 
2528 0.00 1.00 9.00 11.00 25.00 48.00 16.00 16.00 2.00 0.00 1.00 0.00 129.0 
2529 0.00 0.00 26.00 25.00 16.00 24.00 8.00 3.00 2.00 0.00 0.00 0.00 104.0 
2530 0.00 0.00 10.00 8.00 17.00 28.00 14.00 7.00 1.00 0.00 0.00 0.00 85.0 
2531 0.00 24.00 10.00 8.00 11.00 30.00 14.00 3.00 2.00 2.00 0.00 0.00 104.0 
2532 0.00 2.00 21.00 8.00 26.00 27.00 13.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 104.0 
2533 0.00 1.00 7.00 9.00 18.00 51.00 16.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 107.0 
2534 0.00 4.00 13.00 8.00 14.00 22.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.0 
2535 0.00 1.00 14.00 10.00 24.00 33.00 10.00 2.00 1.00 0.00 0.00 0.00 95.0 
2536 1.00 8.00 9.00 10.00 15.00 51.00 13.00 3.00 2.00 1.00 0.00 0.00 113.0 
2537 0.00 2.00 16.00 8.00 11.0 36.0 9.00 3.00 1.00 0.00 2.00 2.00 90.0 
2538 3.00 4.00 17.00 26.00 14.00 46.00 14.00 6.00 1.00 0.00 0.00 0.00 131.0 
2539 0.00 4.00 19.00 12.00 9.00 31.00 12.00 8.00 2.00 1.00 0.00 0.00 98.0 
2540 0.00 4.00 6.00 6.00 19.00 37.00 6.00 6.00 2.00 0.00 0.00 0.00 86.0 
2541 0.00 2.00 8.00 12.00 18.00 17.00 13.00 4.00 1.00 0.00 0.00 0.00 75.0 
2542 6.60 12.60 15.30 16.00 29.70 52.50 11.60 7.30 1.10 0.30 0.10 0.00 153.1 
2543 0.20 12.02 36.72 13.97 15.71 42.16 15.04 4.14 1.00 0.61 0.49 0.52 142.6 
2544 0.54 1.73 10.79 8.21 23.72 21.49 8.97 1.83 0.83 0.62 0.45 0.40 79.6 
2545 0.09 0.59 12.82 7.31 21.19 53.96 12.70 2.72 1.03 0.85 0.80 0.81 114.9 
2546 1.00 1.10 12.30 11.90 11.70 28.20 6.70 0.80 0.20 0.10 0.10 0.00 74.1 
2547 0.00 0.41 21.99 14.19 12.92 32.18 3.45 2.80 2.63 1.11 0.00 0.00 91.7 
2548 0.52 0.54 13.30 18.96 9.98 27.79 5.28 3.10 1.20 0.00 0.00 0.00 80.7 
2549 0.00 5.24 4.49 27.87 21.77 44.16 19.84 5.04 1.31 0.30 0.00 0.00 130.0 
2550 1.89 5.42 15.93 16.35 18.19 37.75 12.43 4.86 1.27 0.54 0.53 0.28 115.4 
2551 1.52 3.22 20.31 37.77 23.86 47.50 21.72 13.92 2.26 0.013 2.39 0.30 174.9 
2552 8.45 16.74 11.32 7.31 11.36 27.51 19.05 7.01 1.21 1.45 1.05 0.72 113.2 
เฉลีย่ 0.93 4.08 14.30 13.41 17.71 36.33 12.06 4.92 1.32 0.48 0.29 0.16 106.0 
สูงสุด 1.52 3.22 20.31 37.77 23.86 47.50 21.72 13.92 2.26 0.13 2.39 0.30 174.9 
ต ่าสุด 0.00 4.00 13.00 8.00 14.00 22.00 9.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71.0 
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2.4.3 การค านวณและวเิคราะห์ค่าปริมาณน า้หลาก 
อุทกภยัท่ีท าใหเ้กิดน ้าท่วมหลากในพื้นท่ีโครงการมี 2 สาเหตุหลกัๆ คือ 
(1) ฝนตกหนักบนพืน้ที่โครงการโดยตรง 

เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการมีขนาด 11 ตารางกิโลเมตร ถือวา่มีขนาดเล็ก การค านวณค่าปริมาณ
น ้าท่วมหลากแห่งน้ี จึงใชสู้ตร Empirical โดยวธีิของ Rational ดงัน้ี คือ 

Q = 0.278 C I A     (2.4.3-1) 

โดยพารามิเตอร์ของสมการ (2.4.3-1) สามารถหาไดด้งัต่อไปน้ี 
- ค่า C พิจารณาจากลั กษณะภูมิประเทศของโครงการ โดยพื้นท่ีโครงการค่า C จะอยู ่

Band 3 มีค่าเท่ากบั 0.25 (ดงัแสดงในรูปที ่2.4.3-1) 
- ค่า  I  คือ ความเขม้ฝนในช่วงเวลาสั้นๆ นอ้ยกวา่ 1 วนั  

คือ ช่วงเวลา Time of Concentration ของพื้นท่ีโครงการ หาไดจ้ากสูตร 
 Tc= (0.87 L3/H ) 0.385   

เม่ือ L  =   4 กม. และ H  =  3.0 ม. ค่า Tc จะเท่ากบั  3.0  ชัว่โมง 
- การค านวณวเิคราะห์ฝนรายชัว่โมง เน่ืองจากมีสถานีตรวจวดัฝนเป็นรายนาที ราย

ชัว่โมง อยูใ่กลพ้ื้นท่ีโครงการ คือ สถานีฝน 39013  อ.เมือง จ .พิษณุโลก ตามขอ้มูลท่ี
แสดงในตารางที ่ 2.4.3-1 น าขอ้มูลฝนจากตา รางดงักล่าวไปค านวณค่าฝนรายชัว่โมง
สูงสุดรอบปีต่างๆ (Maximum rainfall intensity – Duration frequency) ตามวธีิการของ 
Gumbel distribution จะใหค้่าความสัมพนัธ์ของฝนรายนาที รายชัว่โมงต่างๆ ดงัแสดง
ในตารางที ่2.4.3-2 และ ตารางที ่2.4.3-3  จากขอ้มูลความเขม้ฝนสูงสุด  ความถ่ีการเกิด
ฝนสูงสุดในแต่ละช่วงเวลาท่ีรอบปีการเกิดต่างๆ สามารถน ามาสร้างกราฟแสดง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความเขม้ฝน- ช่วงเวลา- ความถ่ีการเกิดฝนท่ีสถานีอ าเภอเมือง
พิษณุโลก (39013) ไดด้งัแสดงในรูปที ่2.4.3-2 โดยค่าฝนสูงสุด 3 ชัว่โมงรอบ 10 ปี จะมี
ค่าความถ่ีการเกิดฝน สูงสุดเท่ากบั 99.4 มิลลิเมตร (ตารางที ่2.4.3-2) หรือความเขม้ฝน
สูงสุดเท่ากบั  33.1 มิลลิเมตร (ตารางที ่2.4.3-3) 

- ค่า A ของสมการ (2.4.3-1) คือ ขนาดพื้นท่ีโครงการเท่ากบั 11 ตารางกิโลเมตร เม่ือน าค่า
ต่างๆ ไปแทนค่าในสมการ (2.4.1) จะไดค้่า Q ดงัน้ี 

Q = 0.278  x  0.25  x  33.1  x  11 
= 25.3  ลบ.ม./วนิาที 

เพราะฉะนั้นปริมาณน ้าท่วมหลากซ่ึงเกิดจากฝนตกหนกัท่ีตอ้งท าการระบายออกจากพื้นท่ี
โครงการจะมีค่าเท่ากบั 25.3 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 
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รูปที ่2.4.3-1  กราฟส าหรับอ่านค่าสัมประสิทธ์ิน า้ท่า C ทีใ่ช้ในสูตร Rational formula 
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ตารางที ่2.4.3-1  ข้อมูลฝนสูงสุดรายนาทขีองสถานีอ าเภอเมือง (39013) จังหวดัพษิณุโลก  

 ความเขม้ฝนสูงสุดรายนาที รายชัว่โมง (มิลลิเมตร) 

ปี (พ.ศ.) 15 นาที 30 นาที 45 นาที 1 ช่ัวโมง 3 ช่ัวโมง 6 ช่ัวโมง 24 ช่ัวโมง 
2499 25.5 48.4 66.4 76.0 88.2 92.5 124.3 
2500 25.6 41.0 55.3 58.4 66.1 91.0 97.9 
2501 24.0 30.0 35.0 40.0 74.0 77.0 93.0 
2502 16.2 21.1 27.7 40.9 83.1 87.6 87.6 
2503 20.3 37.4 49.5 50.5 66.3 79.8 94.3 
2504 29.4 42.8 53.0 68.8 92.7 92.7 116.2 
2505 37.8 48.3 54.8 61.3 73.9 93.6 109.8 
2506 24.9 36.0 37.8 45.1 51.8 73.0 87.6 
2507 34.4 66.0 80.7 91.4 100.5 100.5 100.5 
2508 25.3 33.0 44.1 45.7 63.8 64.8 68.2 
2509 21.5 47.9 55.9 57.2 72.4 79.8 79.8 
2510 28.7 40.9 41.5 41.5 45.0 51.5 54.5 
2511 28.0 40.6 40.6 40.6 40.6 45.5 75.6 
2512 22.3 36.8 45.6 53.3 89.2 98.7 98.7 
2513 41.3 58.4 74.9 81.8 117.4 121.9 126.6 
2514 23.7 43.2 56.2 63.5 81.5 99.5 99.5 
2515 31.4 52.4 65.5 72.5 76.0 77.0 106.2 
2516 26.4 38.9 43.4 64.0 96.5 103.1 107.6 
2517 27.9 43.2 51.7 60.2 68.6 72.9 76.5 
2518 31.2 38.0 43.7 47.5 61.6 77.0 79.7 
2519 21.6 28.1 38.6 47.6 87.5 126.1 144.0 
2520 46.3 60.9 62.0 62.2 63.7 64.9 66.5 
2521 55.8 58.1 59.5 79.3 89.8 99.1 137.7 
2522 33.0 42.7 51.8 55.7 62.1 63.4 71.1 
2523 27.6 32.9 47.9 56.0 84.5 88.7 88.7 
2524 40.0 64.5 72.2 74.8 96.7 97.9 105.0 
2525 39.4 45.2 47.0 47.8 53.1 54.2 54.2 
2526 23.9 30.7 33.0 36.8 78.5 112.5 130.5 
2527 29.1 38.1 38.9 38.9 47.1 66.5 93.3 
2528 30.0 44.9 50.3 51.4 51.9 52.4 52.4 
2529 26.8 42.8 47.1 48.0 52.9 52.9 82.2 
2530 30.8 42.9 47.3 50.6 51.7 71.2 71.2 
2531 26.4 45.1 51.5 59.4 65.4 68.4 69.4 
2532 31.1 44.4 44.4 44.4 56.7 81.6 100.8 
2533 15.9 21.2 30.7 37.8 58.3 63.7 83.1 
2534 58.2 58.2 59.8 62.3 62.3 62.3 66.1 
2535 22.9 36.0 36.7 37.1 53.5 69.0 79.3 
2536 30.2 57.2 78.0 97.8 107.1 111.1 111.1 
2537 29.5 80.4 80.4 80.4 80.4 152.3 167.1 
2538 16.8 25.1 32.6 34.7 35.0 68.4 136.8 
2539 25.3 33.0 47.5 60.0 69.0 69.0 69.0 

ท่ีมา : กรมอุตุนิยมวทิย, 2545 
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ตารางที ่2.4.3-2  การวเิคราะห์ความถี่ของการเกดิฝนสูงสุดของแต่ละช่วงเวลาของสถานี 39013   
อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

 

รอบปี 
ความเข้มฝน – มลิลเิมตร/ช่ัวโมง 

15 นาท ี 30 นาท ี 45 นาท ี 1 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 24 ชม. 

5 ปี 37.0 53.7 62.1 69.7 86.9 101.2 116.2 

10 ปี 43.0 61.8 71.0 80.1 99.4 116.0 133.4 

25 ปี 50.5 72.1 82.2 93.2 115.0 134.8 155.1 

50 ปี 56.1 79.8 90.6 102.9 126.7 148.7 171.3 

100 ปี 61.7 87.3 98.8 112.5 138.2 162.4 187.3 

200 ปี 67.2 94.9 107.1 122.1 149.7 176.2 203.2 

500 ปี 74.5 104.8 118.0 134.8 164.9 194.3 224.2 

1000 ปี 80.0 112.4 126.2 144.4 176.4 208.0 240.2 
 

ตารางที ่2.4.3-3  ความเข้มฝนสูงสุด-ช่วงเวลา-ความถี่ฝนของ สถานี 39013 อ าเภอเมือง จังหวดัพษิณุโลก 

รอบปี 
ความเข้มฝน – มลิลเิมตร/ช่ัวโมง 

15 นาท ี 30 นาท ี 45 นาท ี 1 ชม. 3 ชม. 6 ชม. 24 ชม. 

5 ปี 148.1 107.4 82.8 69.7 29.0 16.9 4.8 

10 ปี 172.0 123.7 94.6 80.1 33.1 19.3 5.6 

25 ปี 202.2 144.3 109.6 93.2 38.3 22.5 6.5 

50 ปี 224.5 159.5 120.7 102.9 42.2 24.8 7.1 

100 ปี 246.8 174.7 131.8 112.5 46.1 27.1 7.8 

200 ปี 268.9 189.8 142.8 122.1 49.9 29.4 8.5 

500 ปี 28.1 209.7 157.3 134.8 55.0 32.4 9.3 

1000 ปี 320.2 224.7 168.2 144.4 58.8 34.7 10.0 
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รูปที ่2.4.3-2  ความสัมพนัธ์ระหว่างความเข้มฝน-ช่วงเวลา-ความถี่ฝน ของสถานี 39013  
อ าเภอเมือง จ.พษิณุโลก 
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(2) ปริมาณน า้ท่วมจากคลองวงัโป่งไหลเข้าสู่พืน้ทีโ่ครงการ 
อุทกภยัจากสาเหตุน้ีสามารถค านวณไดจ้ากค่าปริมาณน ้าสูงสุดรายปีท่ีมีการตรวจวดัอยูท่ี่

สถานีส ารวจน ้า N.54 คลองวงัโป่ง ซ่ึงอยูท่างตน้น ้าของพื้นท่ีโครงการ จากขอ้มูลการส ารวจค่าปริมาณน ้า
สูงสุดรายปีตามท่ีแสดงค่าใน ตารางที ่ 2.3.3-2 ซ่ึงเม่ือน าค่าจากตารางดงักล่าวไปค านวณหาค่าความถ่ี 
การเกิดปริมาณน ้าสูงสุดรอบ 10 ปี จะไดค้่าเท่ากบั 146.4 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที ดงักราฟรูปที ่2.4.3-3 

ดงันั้นปริมาณน ้าหลากสูงสุดของโครงการซ่ึงเกิดจากสภาพอุทกภยัของคลองวงัโป่ง ท่ีจะท า
ความเสียหายกบัพื้นท่ีโครงการก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 146 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนิาที 

2.5 สภาพการใช้ประโยชน์ทีด่ิน  

พื้นท่ีโครงการในส่วนของจงัหวดัพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ มีลกัษณะเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม 
และมีพื้นท่ีเชิงเขาสลบัเป็นบางพื้นท่ี ซ่ึงเป็นแหล่งสะสมตวัของตะกอนตามท่ีราบลุ่มและเป็นแหล่ง
สะสมของตะกอนตามลานตะพกัแม่น ้า แต่จะปรากฏใหเ้ห็นในลกัษณะเนินเขาโดยทัว่ไปทางดา้น
ตะวนัออกติด กบัเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์  พื้นท่ีราบลุ่มในบริเวณพื้นท่ีโครงการมีความอุดมสมบูรณ์มาก 
และเหมาะ สมในการท าการเกษตร จึงเห็นไดว้า่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ในบริเวณน้ีจะใช ้
ท าการเกษตร พืชท่ีปลูกมาก ไดแ้ก่ ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั สับปะรด และมีการท าสวนผลไม้
บา้ง เช่น มะม่วง กลว้ย มะขาม นอ้ยหน่า เป็นตน้ ส าหรับการใชป้ระโยชนท่ี์ดินประเภทอ่ืนๆ ไดแ้ก่ พื้นท่ี
ชุมชนท่ีอยูอ่าศยั พื้นท่ีป่าไม ้ทุ่งหญา้ พื้นท่ีเหมืองแร่ บ่อขดุ พื้นท่ี โรงเรือนเล้ียงสัตว ์พื้นท่ีเพาะเล้ียง  
สัตวน์ ้า และพื้นท่ีแหล่งน ้า ดงัตารางที ่2.5-1 และรูปที ่2.5-1 

ส าหรับสภาพการใชท่ี้ดินในบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ คิดเป็นพื้นท่ีประมาณ 927.7 ตร.กม. 
หรือ 579,812.5 ไร่ ดว้ยแผนท่ีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน จากกรมพฒันาท่ีดิน (2553) ดงัรูปที่ 2.5-1 และพื้นท่ี
ของการใชท่ี้ดินแต่ละประเภทดงัตารางที ่2.5-1 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

(1) พื้นท่ีปลูกนาขา้ว คิดเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดถึงร้อยละ 67.50 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่  
มีการกระจายอยูท่ ัว่ไป 

(2) พื้นท่ีเกษตรกรรมอ่ืนๆ ยกเวน้  นาขา้ว คิดเป็น ร้อยละ 18.93 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่
อยูด่า้นทิศตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการ 

(3) พื้นท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 4.89 ของพื้นท่ีทั้งหมด ส่วนใหญ่มีการกระจายอยูท่ ัว่ไป 
(4) พื้นท่ีป่าไม ้ทุ่งหญา้ คิดเป็นร้อยละ 7.19 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นทิศตะวนัออก

ของพื้นท่ีโครงการ 
(5) พื้นท่ีเหมืองแร่ บ่อขดุ คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงอยูบ่ริเวณตรงกลางของ

พื้นท่ีโครงการ และดา้นทิศตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ 
(6) พื้นท่ีน ้า พื้นท่ีลุ่ม และอ่ืนๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.78 ของพื้นท่ีทั้งหมด ซ่ึงกระจายตาม

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
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รูปที ่2.4.3-3  ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณน า้สูงสุดกบัความถี่การเกดิซ ้ารอบปีต่างๆ  
สถานี N.54 
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ตารางที ่2.5-1 ประเภทการใช้ประโยชน์ทีด่นิบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ประเภทการใช้ประโยชน์ พืน้ที ่(ตร.กม.) ร้อยละ 
นาขา้ว  626.19 67.50 
พืชไร่ 99.61 10.74 
ไมย้นืตน้ 51.32 5.53 
ไมผ้ล 24.28 2.62 
พืชสวน 0.33 0.04 
ทุ่งหญา้เล้ียงสตัวแ์ละโรงเรือนเล้ียงสตัว ์ 1.09 0.12 
สถานท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้ า 0.38 0.04 
ป่าผลดัใบ 31.69 3.42 
สวนป่า 3.69 0.40 
ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 31.28 3.37 
พ้ืนท่ีลุ่ม 0.11 0.01 
เหมืองแร่  บ่อขดุ 5.26 0.57 
อ่ืนๆ 0.05 0.01 
พ้ืนท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 45.41 4.89 
พ้ืนท่ีแหล่งน ้ า 7.01 0.76 

รวม 927.70 100.00 

ท่ีมา : กรมพฒันาท่ีดิน, 2553 

2.6 การประเมนิการใช้น า้ผวิดินในพืน้ทีโ่ครงการ 

2.6.1 การใช้น า้เพือ่การเกษตร 
การใชน้ ้าเพื่อการเกษตรมีส่ิงท่ีพิจารณาดงัต่อไปน้ี  
(1) ขนาดพืน้ทีเ่พาะปลูก 

จากขอ้มูลพื้นท่ีชลประทานขนาดเล็กในเขตโครงการดงั ตารางที ่2.3-8 มีพื้นท่ีเพาะปลูกใน
เขตอ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู และอ าเภอวงัโป่ง รวมทั้งส้ิน 44,000 ไร่ โดยแยกเป็นพื้นท่ี
เพาะปลูกยอ่ย 9 แห่ง มีขนาดตั้งแต่ 1,000 ไร่ ถึง 8,000 ไร่ 

(2) ปฏิทนิการปลูกพชืและชนิดของพชื 
ปฏิทินการปลูกพืชจะเร่ิมปลูกขา้วนาปี  โดย เตรียมแปลงและปักด าเดือนมิถุนายน ถึง

กรกฎาคม เก็บเก่ียวเดือนพฤศจิกายน ถึง ธนัวาคม ส่วนพืชไร่ปลูกในฤดูแลง้เร่ิมเดือน มกราคม เก็บเก่ียว 
เดือน มีนาคม ถึงเดือนเมษายน ตามผงัปฏิทินการปลูกพืชในตารางที ่2.6.1-1 พืชไร่ท่ีปลูก ไดแ้ก่ ขา้วโพด
เล้ียงสัตว ์ขา้วโพดหวาน ถัว่เหลือง ถัว่ลิสง ถัว่เขียว แตงโม  



  บทที่ 2  สภาพทั่วไปของพืน้ที่ 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

2-26 

 

ตารางที ่2.6.1-1  ปฏิทนิปลูกพชืในเขตชลประทานภาคเหนือ 

ชนิดของพชื 
เดอืน 

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

             

ข้าว      เตรียมแปลง      

             

ข้าว      ตกกลา้      

             

พชืไร่  ข้าว     ปักด า  

             
 ไมผ้ล  ไมย้นืตน้ 
             

หมายเหตุ   ช่วงเวลาเก็บเก่ียว 

พืชไร่ เช่น  ขา้วโพด  ถัว่เหลือง  ถัว่ลิสง  ถัว่เขียว  กระเทียม  ผกัต่างๆ ฯลฯ 

 
(3) การใช้น า้ของพชื 

ความตอ้งการใชน้ ้าของพืช คือปริมาณน ้าท่ีพืชดูดไปใชง้านแลว้คายออกทางใบ รวมกบั
ปริมาณน ้าส่วนท่ีระเหยจากแปลงเพาะปลูก ค านวณหาไดจ้ากสูตรดงัน้ี คือ 

 

C E T = Kc P E T (2.6.1-1) 
 

เม่ือ C E T คือ ความตอ้งการใชน้ ้าของพืช (Crop evapotranspiration) 
Kc คือ สัมประสิทธ์ิการใชน้ ้าของพืช (Crop coefficient) ค่าน้ีไดจ้ากสถานี ทดลอง 

การปลูกพืชของกรมชลประทานดงัตารางที ่2.6.1-2 
P E T คือ ค่าการคายระเหยของพืชอา้งอิง (Potential evapotranspiration) ค านวณจาก 

ตวัแปรของขอ้มูลภูมิอากาศ มีสูตรค านวณของ Penman montieth ดงัน้ี คือ 
 

P E T = C [WRn + (1-W)  + F (U2) (Cs – Ca)] (2.6.1-2) 
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โดย W = Weighting Factor ข้ึนกบัอุณหภูมิ 
Rn = Net Radiation 
C = Adjustment Factor 
F(U2) = 0.27 (1.0 + 0.1 Uz) 
U2 = ความเร็วลมท่ี 2 เมตรจากพื้นดิน =  Uz  (2/3)0.2 
Uz = ความเร็วลมท่ี Z เมตรจากพื้นดิน หน่วย กิโลเมตรต่อวนั 
Ca = Actual Vapor Pressure หน่วย มิลิบาร์ 
Cs = Saturate Vapor Pressure  หน่วย มิลิบาร์ 

ผลค านวณค่า PET ของฝ่ายเกษตรฯ กรมชลประทาน จากขอ้มูลภูมิอากาศท่ีจงัหวดั
พิษณุโลก แสดงค่าเป็นรายเดือนและรายปี ดงัตารางที ่2.6.1-3 

(4) ปริมาณฝนใช้การ (Effective rainfall) 
ปริมาณฝนใชก้ารบนพื้นท่ีเพาะปลูก จะช่วยท าใหล้ดการส่งน ้าจากแหล่งน ้า วธีิค  านวณค่า

ฝนใชก้ารใชว้ธีิของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ท่ีไดท้  าการทดลองหาค่าฝนใชก้ารไดจ้ากความสัมพนัธ์กบั
ค่าฝนรายเดือน และอตัราการใชน้ ้าของพืชรายเดือนแสดงค่าความสัมพนัธ์ดงัตารางที ่2.6.1-4 ซ่ึงน ามาหา
ค่าฝนใชก้ารของพื้นท่ีเพาะปลูกแต่ละเดือนของปีต่างๆ ดงัตารางที ่2.6.1-5 

(5) อตัราการซึมของน า้ลงดิน (Percolation) 
ตามขอ้มูลการคน้ควา้วจิยัการใชน้ ้าของพืชท่ีฝ่ายเกษตรชลประทาน กรมชลประทาน

ท าการศึกษาไวต้ั้งแต่ปี พ .ศ.2524 ตรวจวดัผลของอตัราการซึมของน ้าลงดินท่ีสถานีทดลองในภาคต่างๆ
ของประเทศ ดงัน้ี 

- สถานีทดลองแม่แตง จ.เชียงใหม่ อตัราการซึม 0.7 มิลลิเมตรต่อวนั 
- สถานีทดลองสามชุก จ.สุพรรณบุรี อตัราการซึม 0.9 มิลลิเมตรต่อวนั 
- สถานีทดลองเข่ือนเพชร จ.เพชรบุรี อตัราการซึม 1.1 มิลลิเมตรต่อวนั 
- สถานีทดลองแม่กลอง จ.กาญจนบุรี อตัราการซึม 0.7 มิลลิเมตรต่อวนั 
- สถานีทดลองหว้ยบา้นยาง จ.นครราชสีมา อตัราการซึม 2.1 มิลลิเมตรต่อวนั 
จึงเห็นสมควรก าหนดเกณฑก์ารซึมของน ้าลงดินบนพื้นท่ีเพาะปลูกของโครงการน้ี เฉล่ีย

เท่ากบั 1.0 มิลลิเมตรต่อวนั 
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ตารางที ่2.6.1-2  ค่าสัมประสิทธิ์ของพชืโดยวธิี Penman-Montieth (Kc) 
 

สัปดาห์ที่ ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ข้าวโพดหวาน ถั่วเหลอืง ถั่วลสิง ถั่วเขียว แตงโม 
(Week) (Maize) (Sweet Corn) (Soybean) (Groundnut) (Mungbean) (Water melon) 

1 0.63 0.65 0.64 0.60 0.58 102 
2 0.72 0.68 0.69 0.72 0.87 1.14 
3 0.86 0.84 0.81 0.5 1.18 1.60 
4 1.13 0.99 1.01 0.94 1.40 1.90 
5 1.35 1.16 1.23 1.1 1.28 2.10 
6 1.52 1.22 1.32 1.24 1.19 1.90 
7 1.61 1.21 1.35 1.28 0.66 1.37 
8 1.63 1.15 1.34 1.6 0.44 144 
9 1.2 0.96 1.27 1.04 0.34 1.03 

10 1.50 0.72 1.09 0.99  0.75 
11 1.8 0.61 0.85 0.91  0.65 
12 1.15  0.74 0.7  0.52 
13 0.90  0.74 0.60   
14 0.67  0.72 0.50   
15    0.45   
16       
เฉลีย่ 1.19 0.93 0.99 0.88 0.88 21.58 

 
เดอืน (Month) อ้อย (Sugarcane) มะม่วง (Mango) 

1 มิถุนายน 065 2.10 
2 กรกฎาคม 0.86 2.46 
3 สิงหาคม 1.13 2.53 
4 กนัยายน 1.35 2.28 
5 ตุลาคม 1.56 2.29 
6 พฤศจิกายน 1.29 2.50 
7 ธนัวาคม 1.20 1.90 
8 มกราคม 0.93 1.69 
9 กุมภาพนัธ์ 0.63 1.61 
10 มีนาคม 0.52 1.7 
11 เมษายน  1.24 
12 พฤษภาคม  1.19 

เฉลีย่ 1.01 1.92 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2539 
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ตารางที ่2.6.1-3 ค่าการคายระเหยของพชือ้างองิ จงัหวดัพษิณุโลก 

เดอืน 
อุณหภูมิ  

(องศาเซลเซียส 
ความช้ืน 

(%) 
ความเร็วลม 

(กโิลเมตร/วัน) 
แสงแดด 
(ช่ัวโมง) 

พลงังานแสงแดด 
(MJ/ตารางเมตร/วัน) 

Eto-PenMon 

สูงสุด ต ่าสุด มิลลเิมตร/วัน มิลลเิมตร./เดอืน 

มกราคม 31.7 18.0 67.0 28.0 8.5 18.0 3.1 96.1 

กุมภาพนัธ์ 33.9 20.5 64.0 44.0 8.9 20.3 3.9 109.2 

มีนาคม 35.9 23.2 63.0 63.0 8.5 21.7 4.7 145.7 

เมษายน 37.4 25.2 63.0 72.0 9.1 23.5 5.4 162.0 

พฤษภาคม 35.7 25.2 72.0 63.0 8.1 22.0 5.1 158.1 

มิถุนายน 33.7 24.8 78.0 57.0 6.1 18.7 4.3 129.0 

กรกฎาคม 32.9 24.6 79.0 50.0 5.5 17.9 4.0 124.0 

สิงหาคม 32.3 24.5 81.0 47.0 5.1 17.3 3.8 117.8 

กนัยายน 32.3 24.5 82.0 41.0 5.4 17.2 3.7 111.0 

ตุลาคม 32.3 23.9 79.0 38.0 7.1 18.3 3.8 117.8 

พฤศจิกายน 31.7 21.5 74.0 32.0 8.1 17.9 3.4 102.0 

ธันวาคม 30.9 18.2 69.0 32.0 8.5 17.4 3.1 96.1 

เฉลีย่ 33.4 22.8 72.6 47.3 7.4 19.2 4.0 1468.8 

ท่ีมา : กรมชลประทาน, 2539 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  บทที่ 2  สภาพทั่วไปของพืน้ที่ 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

2-30 

 

ตารางที ่2.6.1-4 ปริมาณฝนใช้การของพชืผกัและไม้ผลยนืต้นส าหรับฝนรายเดือนเฉลีย่   
และอตัราการใช้น า้ของพชืต่างๆ 

ฝนรายเดอืนเฉลีย่ อตัราการใช้น า้ของพชื (ET) ประจ าเดอืน (มิลลเิมตร) 
(มิลลเิมตร) 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

15 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 
20 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 
30 18 19 21 22 22 23 24 26 28 30 
40 23 25 27 29 30 31 32 35 38 40 
50 25 32 34 35 37 38 40 43 46 49 
60  38 40 42 44 45 47 51 55 59 
70  43 46 49 52 53 55 59 63 68 
80  48 52 55 59 60 63 67 71 77 
90  50 57 61 66 67 70 75 79 85 

100   63 67 73 74 78 82 87 94 
110   68 73 79 80 84 89 95 102 
120   73 78 85 86 91 97 102 110 
130   75 83 91 92 98 104 110 118 
140    89 97 99 105 112 118 126 
150    94 103 105 110 120 125 134 
160    99 108 110 117 125 132 142 
170    100 113 116 123 131 138 149 
180     118 121 129 136 144 155 
190     124 126 134 142 150 161 
200     135 132 140 148 157 168 

ความสามารถเกบ็น า้
ของดนิ 

ในเขตราก (มิลลเิมตร) 
20 30 40 50 60 75 100 125 150 175 

ตัวคูณปรับแก้ 0.74 0.82 0.88 0.93 0.96 1.00 1.02 1.04 1.06 1.07 

หมายเหตุ  ฝนใชก้ารเฉล่ียประจ าเดือนตอ้งไม่มากกวา่จ านวนฝนเฉล่ียหรืออตัราการใชน้ ้ าของพืชในเดือนเดียวกนัใน
กรณีฝนเฉล่ียรายเดือนนอ้ยกวา่ค่าต ่าสุดของฝนใชก้ารในตารางขา้งบนใหถื้อวา่ฝนดงักล่าวเป็นฝนใชก้าร
ทั้งหมด 
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ตารางที ่2.6.1-5 ปริมาณฝนใช้การรายเดือนของพืน้ทีเ่พาะปลูกในพืน้ทีโ่ครงการ 
หน่วย : มิลลิเมตร 

 
 
 

 

ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณฝนใช้การรายเดอืน ปริมาณน า้ฝน
รายปี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2522 32.9 44.3 135.0 64.0 118.3 123.4 6.8 0.0 0.0 0.0 11.9 15.0 551.6 
2523 30.8 132.0 120.8 135.0 116.1 125.0 102.5 14.1 0.0 0.0 6.9 51.2 834.4 
2524 43.5 125.5 107.6 135.0 124.8 98.6 48.3 42.8 0.0 0.0 2.5 20.1 748.7 
2525 48.1 95.2 135.0 123.4 125.0 125.0 97.1 17.8 0.7 1.0 0.0 0.2 768.5 
2526 13.2 132.0 124.7 135.0 125.0 125.0 105.3 44.9 14.2 0.0 26.6 23.2 869.1 
2527 77.0 96.7 135.0 83.0 105.4 120.9 90.6 14.2 0.0 17.1 6.6 5.6 752.1 
2528 92.3 115.1 135.0 114.6 125.0 125.0 124.7 67.3 0.0 0.0 0.0 14.5 913.5 
2529 56.8 95.0 113.5 102.0 125.0 118.4 56.5 2.4 4.3 0.0 3.3 55.2 732.4 
2530 39.7 67.7 97.0 51.7 87.1 125.0 63.7 33.4 0.0 0.0 14.4 9.3 589.0 
2531 68.9 132.0 120.1 114.2 125.0 62.3 125.0 0.7 0.0 4.9 0.0 37.6 790.7 
2532 20.5 132.0 135.0 71.0 108.1 125.0 69.1 12.4 0.0 2.5 12.4 74.8 762.8 
2533 14.7 117.3 89.3 135.0 98.5 123.0 74.1 13.0 0.0 3.8 0.0 3.7 672.4 
2534 18.7 132.0 82.2 72.2 125.0 125.0 64.3 1.7 9.8 6.3 4.0 0.0 641.2 
2535 1.2 40.4 93.6 114.0 125.0 125.0 64.8 0.0 22.8 7.4 1.0 18.3 613.5 
2536 27.0 120.4 46.8 97.9 125.0 125.0 20.5 0.0 0.0 0.0 7.9 70.0 640.5 
2537 22.4 132.0 131.6 95.5 125.0 125.0 52.1 0.0 22.8 3.5 0.0 12.8 722.7 
2538 44.2 111.5 79.1 135.0 125.0 125.0 73.2 6.2 0.0 0.0 42.8 10.4 752.4 
2539 112.7 119.3 110.9 63.8 125.0 125.0 51.8 80.0 1.4 1.0 3.0 21.6 815.5 
2540 66.5 58.0 48.6 93.8 92.5 125.0 87.8 11.4 0.0 0.6 14.9 3.6 602.7 
2541 48.5 114.6 64.5 108.3 125.0 125.0 83.5 24.7 4.7 10.9 1.2 6.1 717.0 
2542 116.9 132.0 122.0 135.0 125.0 125.0 121.8 32.3 0.0 0.0 21.1 0.7 931.8 
2543 97.7 132.0 135.0 111.4 125.0 125.0 115.0 4.9 0.8 3.9 8.9 55.8 915.4 
2544 54.3 127.4 96.5 85.1 125.0 125.0 89.4 2.8 0.0 14.0 0.5 12.9 732.9 
2545 38.9 104.0 116.9 51.4 125.0 125.0 73.0 4.4 18.3 0.0 25.0 60.3 742.2 
2546 35.5 66.5 135.0 135.0 86.4 125.0 23.6 0.0 0.0 12.6 55.2 2.9 677.7 
2547 35.7 125.6 135.0 135.0 107.4 125.0 16.5 0.0 0.0 2.0 0.0 21.4 703.6 
2548 53.2 76.3 135.0 135.0 121.0 125.0 68.7 20.4 5.2 0.0 15.6 22.4 777.8 
2549 50.6 132.0 96.8 135.0 125.0 125.0 70.1 11.2 0.0 0.0 13.9 10.1 769.7 
2550 55.1 132.0 135.0 44.4 125.0 100.7 104.5 0.0 0.0 1.2 14.5 1.6 714.0 
2551 82.7 42.1 116.2 116.8 121.9 125.0 116.7 38.1 0.0 0.0 0.0 28.8 788.3 
2552 64.8 104.6 135.0 98.9 100.1 125.0 87.2 11.9 1.3 0.0 0.0 0.0 728.8 
เฉลีย่ 50.5 106.0 111.7 104.1 117.3 120.9 75.7 16.5 3.4 3.0 10.1 21.6 741.1 
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(6) ประสิทธิภาพการชลประทาน (Irrigation efficiency) 
เห็นสมควรก าหนดค่าของประสิทธิภาพการชลประทานตามเกณฑท่ี์ใชอ้ยูใ่นโครงการต่างๆ

ของกรมชลประทาน คือ 56% 

Wi = C E T + P – Re / I E       (2.6.1-3) 

เม่ือ Wi = ค่าความตอ้งการใชน้ ้าเพื่อการเพาะปลูก 
C E T = ปริมาณน ้าท่ีพืชตอ้งการ – (หาไดจ้ากสมการ 2.5.1) 
P = อตัราการซึมของน ้าลงดินบนพื้นท่ีเพาะปลูก (ตารางที ่2.6.1-4 ขอ้ 5) 
Re = ค่าฝนใชก้าร (ตารางที ่2.6.1-4 ขอ้ 4) 
I E = ค่าประสิทธิภาพการชลประทาน (ตารางที ่2.6.1-4 ขอ้ 6) = 56 % 

จากขอ้มูลพื้นท่ีเพาะปลูกของต าบลต่างๆในพื้นท่ีโครงการ ดงัตารางที ่ 2.3.4-1 ซ่ึงมีพื้นท่ี
เพาะปลูกรวมกนัทั้งส้ิน 44,000 ไร่ น ามาค านวณหาค่าการใชน้ ้าเพื่อการเพาะปลูกตาม สมการ (2.6.1-3) 
จะไดค้่าการใชน้ ้าดงัแสดงในตารางที ่2.6.1-6 โดยมีความตอ้งการน ้าเฉล่ียปีละ 32.8 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

2.6.2 การใช้น า้เพือ่อุปโภค – บริโภค ปศุสัตว์ และอุตสาหกรรมขนาดเลก็ 
ก าหนดประชากรท่ีใชน้ ้าเพื่ออุปโภคบริโภคบริเวณพื้นท่ีโครงการ 10,000 คน อตัราการใชน้ ้า 

120 ลิตรต่อคนต่อวนั เป็นการใชน้ ้าเพื่ออุปโภค-  บริโภคต่อปี 438,000 ลูกบาศกเ์มตร /ปี  
(36,5000 ลูกบาศกเ์มตร/เดือน) 

การใชน้ ้าเพื่อปศุสัตวจ์  านวน 8,000 ตวั ในอตัรา 30 ลิตร /ตวั /วนั ป็นการใชน้ ้าตลอดปี  
65,700 ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี (5,475 ลูกบาศกเ์มตร/เดือน) 

การใชน้ ้าเพื่ออุตสาหกรรมขนาดเล็ก ซ่ึงใชน้ ้าไม่มากประมาณแห่งละ 4,000 ลูกบาศกเ์มตร /ปี 
บริเวณพื้นท่ีโครงการมีอยูป่ระมาณ 50 แห่งจะใชน้ ้า 240,000 ลา้นลูกบาศกเ์มตร /ปี (20,000 ลูกบาศก์
เมตร/เดือน) รวมการใชน้ ้าเพื่ออุปโภค-บริโภค เล้ียงสัตว ์และอุตสาหกรรมครัวเรือนตลอดปีเท่ากบั 

438,000 + 65,700 + 240,000 = 743,700 ลูกบาศกเ์มตร/ปี (61,975 ลูกบาศกเ์มตร/เดือน) 

ส าหรับในอีก 20 ปีขา้งหนา้ การใชน้ ้าอาจเพิ่มข้ึน 20 เปอร์เซ็นต์  จะเป็นการใชน้ ้า เพื่อ
อุปโภค –บริโภค การเล้ียง สัตว ์และโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก เท่ากบั  892,440 ลูกบาศก์
เมตร/ปี (74,370 ลูกบาศกเ์มตร/เดือน) 
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ตารางที ่2.6.1-6  ปริมาณความต้องการใช้น า้เพือ่การเพาะปลูกในพืน้ทีโ่ครงการ 
หน่วย : ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

 
 
 

ปี  
พ.ศ. 

ปริมาณความต้องการใช้น า้เพือ่การเพาะปลูกรายเดอืน  ความต้องการ
ใช้น า้ทั้งปี เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

2522 0.00 0.00 3.05 7.37 4.15 4.43 16.62 3.14 0.00 0.57 3.25 0.48 43.06 
2523 0.00 0.00 3.11 4.02 4.15 4.43 4.59 2.26 0.00 0.57 3.37 0.17 26.67 
2524 0.00 0.00 3.47 4.02 4.15 5.33 11.40 0.79 0.00 0.57 3.48 0.41 33.62 
2525 0.00 0.00 3.05 4.07 4.15 4.43 5.27 2.02 0.00 0.55 3.55 0.66 27.75 
2526 0.00 0.00 3.09 4.02 4.15 4.43 4.37 0.79 0.00 0.57 2.88 0.37 24.67 
2527 0.00 0.00 3.05 6.10 4.15 4.43 6.08 2.25 0.00 0.35 3.38 0.60 30.39 
2528 0.00 0.00 3.05 4.11 4.15 4.43 4.37 0.79 0.00 0.57 3.55 0.48 25.50 
2529 0.00 0.00 3.14 4.82 4.15 4.43 10.37 2.99 0.00 0.57 3.46 0.17 34.10 
2530 0.00 0.00 4.18 8.19 5.64 4.43 9.47 1.04 0.00 0.57 3.18 0.55 37.25 
2531 0.00 0.00 3.11 4.11 4.15 9.89 4.37 3.10 0.00 0.50 3.55 0.19 32.97 
2532 0.00 0.00 3.05 6.90 4.15 4.43 8.79 2.36 0.00 0.53 3.23 0.17 33.61 
2533 0.00 0.00 4.70 4.02 4.21 4.43 8.16 2.33 0.00 0.52 3.55 0.62 32.54 
2534 0.00 0.00 5.17 6.82 4.15 4.43 9.39 3.04 0.00 0.49 3.44 0.67 37.60 
2535 0.00 0.00 4.41 4.11 4.15 4.43 9.33 3.14 0.00 0.47 3.52 0.44 34.00 
2536 0.00 0.00 7.55 5.10 4.15 4.43 14.90 3.14 0.00 0.57 3.35 0.17 43.36 
2537 0.00 0.00 3.06 5.26 4.15 4.43 10.92 3.14 0.00 0.52 3.55 0.51 35.54 
2538 0.00 0.00 5.38 4.02 4.15 4.43 8.27 2.75 0.00 0.57 2.47 0.54 32.58 
2539 0.00 0.00 3.25 7.38 4.15 4.43 10.96 0.79 0.00 0.55 3.47 0.39 35.37 
2540 0.00 0.00 7.43 5.37 4.97 4.43 6.44 2.43 0.00 0.56 3.17 0.62 35.42 
2541 0.00 0.00 6.36 4.40 4.15 4.43 6.98 1.59 0.00 0.43 3.51 0.59 32.44 
2542 0.00 0.00 3.10 4.02 4.15 4.43 4.37 1.11 0.00 0.57 3.01 0.66 25.42 
2543 0.00 0.00 3.05 4.19 4.15 4.43 4.37 2.83 0.00 0.52 3.32 0.17 27.03 
2544 0.00 0.00 4.22 5.95 4.15 4.43 6.24 2.97 0.00 0.39 3.53 0.50 32.38 
2545 0.00 0.00 3.12 8.21 4.15 4.43 8.30 2.87 0.00 0.57 2.92 0.17 34.74 
2546 0.00 0.00 3.05 4.02 5.73 4.43 14.51 3.14 0.00 0.41 2.16 0.63 38.08 
2547 0.00 0.00 3.05 4.02 4.15 4.43 15.40 3.14 0.00 0.54 3.55 0.40 38.68 
2548 0.00 0.00 3.05 4.02 4.15 4.43 8.84 1.86 0.00 0.57 3.15 0.38 30.45 
2549 0.00 0.00 4.20 4.02 4.15 4.43 8.66 2.44 0.00 0.57 3.20 0.54 32.21 
2550 0.00 0.00 3.05 8.82 4.15 5.07 4.37 3.14 0.00 0.55 3.18 0.65 32.98 
2551 0.00 0.00 3.13 4.10 4.15 4.43 4.37 0.79 0.00 0.57 3.55 0.30 25.39 
2552 0.00 0.00 3.05 5.03 4.15 4.43 6.51 239 0.00 0.57 3.55 0.67 30.35 
เฉลีย่ 0.00 0.00 3.83 5.18 4.28 4.66 8.29 2.28 0.00 0.53 3.29 0.45 32.78 
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2.6.3 การใช้น า้เพือ่รักษาระบบนิเวศท้ายน า้ 
เกณฑก์ารใชน้ ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทา้ยน ้าของโครงการคิดจากแหล่งน ้าท่ีส่งน ้าใหก้บัพื้นท่ี

เพาะปลูกของโครงการ คือ แหล่งน ้าจากคลองวงัโป่ง ซ่ึงพิจารณาจากขอ้มูลปริมาณน ้าของสถานี N.54 
พบวา่ ในปี พ.ศ. 2546 (ปีแลง้) ท่ี 80% ของช่วงเวลา 1 ปีจะเป็นค่าปริมาณน ้าอยูท่ี่เดือนมกราคม มีปริมาณ
น ้าเฉล่ียเท่ากบั 0.10 ลา้นลูกบาศกเ์มตร  ซ่ึงโครงการควรมีค่าปริมาณน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทา้ยน ้าไม่
นอ้ยกวา่ค่าดงักล่าว 

2.7 สมดุลน า้ของพืน้ทีโ่ครงการ 

การพิจารณาถึงสมดุลน ้าบริเวณพื้นท่ีโครงการกระท าโดยการเปรียบเทียบระหวา่งศกัยภาพ
แหล่งน ้าผวิดินกบัการใชน้ ้าในกิจการต่างๆ ของโครงการ ซ่ึงท าการเปรียบเทียบไดด้งัน้ี  

(1) ศักยภาพแหล่งน า้ผวิดินของโครงการ 
- ปริมาณน ้าฝนท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ได้ = 9.14 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
(ฤดูฝน เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ตามขอ้ 2.3.2) 
- ปริมาณน ้าผวิดินตลอดปีเฉล่ีย = 106.00 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

เดือนท่ีมีน ้าผวิดินเฉล่ียสูงสุด (กนัยายน) = 36.30 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
เดือนท่ีมีน ้าผวิดินเฉล่ียต ่าสุด (มีนาคม) = 0.16 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

(2) การใช้น า้เพือ่กจิการต่างๆ ของโครงการ 
- ใชน้ ้าเพื่อการเกษตรทั้งปี = 32.78 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

เดือนท่ีใชน้ ้าสูงสุด กรกฎาคม = 5.18 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
- ใชน้ ้าเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งปี = 0.525 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

รายเดือน = 0.044 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
- ใชน้ ้าเพื่อปศุสัตวท์ั้งปี = 0.105 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

รายเดือน = 0.009 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
- ใชน้ ้าเพื่ออุตสาหกรรมครัวเรือนทั้งปี = 0.240 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

รายเดือน = 0.020 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
- ใชน้ ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทั้งปี = 1.200 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

รายเดือน = 0.100 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 
รวมการใชน้ ้าทุกกิจการ ทั้งปี = 34.850 ลา้นลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือท าการเปรียบเทียบสมดุลน ้าเป็นรายเดือนตามค่าท่ีแสดงใน ตารางที ่ 2.7-1 ใหผ้ลลพัธ์วา่
ปริมาณน ้าทั้งปีของศกัยภาพแหล่งน ้ามีค่าสูงกวา่การใชน้ ้าทุกกิจการของโครงการมาก  เม่ือพิจารณา
เปรียบเทียบแบบรายเดือน  พบวา่  มีปัญหาขาดแคลนน ้า ในฤดูแลง้ ช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีน าคม 
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เน่ืองจาก มีการเพาะปลูก พืชท าใหมี้การใชน้ ้า ปริมาณมาก  ดงันั้นวธีิแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน ้า ใน 
ช่วงฤดูแลง้ โดยการสร้างบ่อเก็บน ้า (Village Pond) กระจายบริเวณพื้นท่ีศึกษา  เพื่อเก็บน ้าในฤดูฝนไวใ้ช้
ในฤดู แลง้ โดยก าหนดความจุบ่อเก็บน ้าใหเ้ พียงพอกบัความตอ้งการใชน้ ้าใน ฤดูแลง้  หรือไม่ท า 
การเพาะปลูกในช่วงฤดูแลง้ 

ตารางที ่2.7-1  เปรียบเทยีบการใช้น า้กจิการต่างๆ กบัศักยภาพแหล่งน า้ผวิดินของโครงการ  
หน่วย : x 103 ลูกบาศกเ์มตร 

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

1. การเกษตร 530.0 3,290.0 450.0 0.0 0.0 3,830.0 5,180.0 4,280.0 4,660.0 8,290.0 2,280.0 0.0. 32,780.0 

2. อุปโภค-บริโภค 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 43.8 525.6 

3. ปศุสัตว์ 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 105.3 

4. อุตสาหกรรม 
ขนาดเลก็ 

20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 240 

5. รักษาระบบนิเวศ 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1,200.0 

6. รวมข้อ 1 ถึง 5 730.0 3,462.6 622.6 172.6 172.6 4,002.6 5,352.6 4,452.6 4,832.6 8,462.6 2,452.6 172.6 34,888.6 

7. ศักยภาพน า้ผวิดนิ 480.0 290.0 160.0 930.0 4,080.0 14,300.0 13,410.0 17,710.0 36,330.0 12,060.0 4,920.0 1,320.0 106,000.0 

2.8 สภาพเศรษฐกจิ สังคม และประชากร 

พื้นท่ีของโครงการครอบคลุมพื้นท่ี 7 ต าบล 4 อ าเภอ 3 จงัหวดั ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพหลกั 
คือ อาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง รองลงมา คือ คา้ขาย และอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยแต่ละต าบลมี
จ านวนประชากร ครัวเรือน ดงัตารางที ่2.8-1 

จากการส ารวจแบบสอบถาม  พบวา่ จ านวนผูต้อบแบบสอบถามประกอบอาชีพการเกษตรเป็น
อาชีพหลกัมากท่ีสุดร้อยละ 45.4 รองลงมา คือ คา้ขาย ร้อยละ 13.6 โดยส่วนใหญ่มีรายไดจ้ากการท า
เกษตร เช่น นาปี นาปรัง พืชไร่ และพืชสวน ประมาณ 140,000  48,000  40,000  และ 30,000 บาทต่อปี 
ตามล าดบั ส าหรับรายไดค้รัวเรือน พบ วา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 29.3 (จ านวน  
93 คน ) มีรายไดข้องครัวเรือนโดยประมาณ 10 ,001– 20 ,000 บาทต่อเดือน รองลงมาร้อยละ 18 .0  
(จ านวน 57 คน) มีรายไดข้องครัวเรือนโดยประมาณ 20,000–40,000 บาทต่อเดือน และรายไดข้อง
ครัวเรือนโดยประมาณไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รวมเป็นจ านวน 147 คน (ร้อยละ 46.4) ในขณะท่ี
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จ านวน 80 คน (ร้อยละ 25.2) มีรายจ่ายประจ าครัวเรือนโดยประมาณ 
10,001–20,000 บาทต่อเดือน และ 188 คน (ร้อยละ 59.4) มีรายจ่ายประจ าครัวเรือนโดยประมาณไม่เกิน 
10,000 บาท 
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ตารางที ่2.8-1 จ านวนประชากร ครัวเรือน และอาชีพหลกัในพืน้ทีศึ่กษา 

ล าดบัที่ ต าบล อ าเภอ จังหวดั จ านวน (คน) ครัวเรือน อาชีพหลกั 

1.  วงัทรายพนู วงัทรายพนู พิจิตร 5,952 1,441 เกษตรกรรม 

2.  หนองพระ วงัทรายพนู พิจิตร 7,200 2,204 ท านา 

3.  เขาเจด็ลูก ทบัคลอ้ พิจิตร 7,580 2,314 ท านา รับจา้ง  

4.  เขาทราย ทบัคลอ้ พิจิตร 9,762 2,948 ท านา รับจา้งทัว่ไป ท าสวน 

5.  ทบัคลอ้ ทบัคลอ้ พิจิตร 10,206 3,253 ท านา 

6.  วงัหลุม ตะพานหิน พิจิตร 7,854 1,417 ท านา จกัสานผกัตบชวา 

7.  วงัโพรง เนินมะปราง พิษณุโลก 7,236 2,565 ท านา รับจา้งทัว่ไป คา้ขาย 

8.  ทา้ยดง วงัโป่ง เพชรบูรณ์ 4,198 1,331 ท านาขา้ว ท าไร่ 

9.  วงัศาล วงัโป่ง เพชรบูรณ์ 5,548 1,481 ท านา ท าไร่ ขา้วโพด ยาสูบ 
รับจา้งทัว่ไป 

10.  ตะกุดไร ชนแดน เพชรบูรณ์ 5,231 1,408 ท านา รับจา้ง ท าไร่ เล้ียงสตัว ์ 
ท  าสวน และอ่ืนๆ 

ท่ีมา : กระทรวงมหาดไทย, 2552 

2.9 แหล่งท่องเทีย่ว 

ในบริเวณพื้นท่ีโครงการมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญัทางดา้นจิตใจและสังคม ดงัตารางที ่2.9-1  

ตารางที ่2.9-1  สถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคัญในพืน้ทีศึ่กษา  

ช่ือแหล่งท่องเทีย่ว 
ชนิด 

แหล่งท่องเทีย่ว 
ลกัษณะความส าคญั สถานทีต่ั้ง 

วดัมงคลทบัคลอ้  วดั 
ประกอบ 

พิธีทางศาสนา 
อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 

อนุเสาวรียอ์นุสรณ์
สถาน รัชกาลท่ี 5 

อนุเสาวรีย์
อนุสรณ์สถาน 

ท่ีกราบไหวแ้ละ
สกัการะบูชา 

ต าบลวงัหลุม อ าเภอตะพานหิน  
จงัหวดัพิจิตร 

วดัพระพทุธบาท 
เขาทราย 

วดั 
ประกอบ 

พิธีทางศาสนา 
ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้  
จงัหวดัพิจิตร 

ศูนยถ่์ายทอดขอ้มูล 
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

พิพิธภณัฑ ์
ถ่ายทอด 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ต าบลวงัหลุม อ าเภอตะพานหิน  
จงัหวดัพิจิตร 
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2.10 การคมนาคม 

พื้นท่ีศึกษาครอบคลุมพื้นท่ีรอยต่อ 3 จงัหวดั มีเส้นทางคมนาคมโดยรอบ  จึงเดินทางไดส้ะดวก 
โดยสามารถเดินทางได ้2 ช่องทาง คือ 

(1) ทางบก  
การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการสามารถเดินทางไดส้ะดวกจากกรุงเทพมหานคร โดยใชท้าง

หลวงสายเอเชียหรือทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 12 ผา่นจงัหวดัอยธุยา และอ่างทอง จนถึงอ าเภออินทร์
บุรี จงัหวดัสิงห์บุรี จะถึงทางแยกไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผา่นอ าเภอตากฟ้า อ าเภอไพศาลี และ
อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์จนถึงบา้นเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร (รูปที ่2.10-1) 

(2) ทางอากาศ  
โดยสารเคร่ืองบินลงท่ีสนามบินพิษณุโลก และเดินทาง ต่อบนเส้นทางหลวงท่ี 11 โดย

รถยนตห์รือรถประจ าทาง ไปถึงจงัหวดัพิจิตร 

 

 
ท่ีมา : http://maps.google.co.th/ 

รูปที ่2.10-1 แผนที่เส้นทางคมนาคม 
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2.11 แหล่งแร่ทองค า 

2.11.1 การก าเนิดแหล่งแร่ทองค า 
แร่ทองค า มีแหล่งก าเนิด 2 แหล่ง คือ แหล่งปฐมภูมิ (Primary deposit) และแหล่งทุติยภูมิ 

(Secondary deposit) ดงัน้ี 
(1) แหล่งปฐมภูมิ เป็นแหล่งแร่อยูใ่นสายหรือทางแร่ทองค า (Gold bearing vien) ซ่ึงเกิดรวมกบั

หินอคันี เช่น เกิดรวมในสายแร่ควอตซ์ปนกบัแร่ไพไรต์  แร่คาลโคไพไรต์ แร่กาลีนา  แร่สฟาเลอไรต์  ซ่ึง
แร่เหล่าน้ีมีความสัมพนัธ์กบัมวลหินแกรนิต  การเกิดของแร่ทองค าแบบน้ีจะมีสารละลายน ้าร้อน  
(Hydrothermal solution) จากตน้ก าเนิดท่ีเรียกวา่ หินหนืด (Magma) ซ่ึงเคล่ือนตวัตามรอยแตกของหิน
ภายใตเ้ปลือกโลก  ส่วนบนของมวลหินหนืดจะเป็นหินแกรนิต  และสารละลายน ้าร้อนจะตกผลึกใหเ้ป็น
แร่ หรือสายแร่ตามรอยแตก 

(2) แหล่งทุติยภูมิ  เป็นแหล่งแร่บนลานแร่  (Placer deposit) ซ่ึงมีธารน ้าไหลผา่น  พบปนกบั 
แร่หนกัชนิดอ่ืนๆ  ท่ีทนกบัการสึกกร่อน  เช่น แร่แมกนีไทต์  แร่อิลเมไนต์  แร่การ์เนต  ทองค าขาว  โดยมี 
ชั้นดินหรือกรวดทรายปิดทบัชั้นท่ีมีแร่ไว้  การเกิดแบบน้ีจะพบหินตน้ก าเนิดในภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขา
หรือพื้นท่ีลาดชนั  เม่ือเกิดการผสุลายตวัไปตามธรรมชาติ  จะถูกธารน ้าไหลพดัพาไปจากแหล่งเดิม  
แต่ทองค าและแร่อ่ืนท่ีหนกัและทนต่อการสึกกร่อนผพุงั จะแยกตวัออกจากเศษหินดินทรายอ่ืนๆ และ
สะสมมากข้ึนตรงบริเวณท่ีเป็นแหล่งลานแร่  ซ่ึงถา้เป็นแหล่งแร่ทอ้งน ้า (Stream deposit) แร่จะสะสม
รวมตวักนัมากข้ึนบริเวณทอ้งน ้าจนกลายเป็นแหล่งแร่  ส่วนการสะสมของแร่ท่ีมีอยูต่ามไ หล่เขา  หรือ 
ท่ีลาดชนัใกลก้บัหินตน้ก าเนิด  หรือสายแร่เดิม  จะเป็นแหล่งแร่พลดั (Eluvial deposit) ต่อมาจะมีตะกอน
ของดิน  ทราย  กรวดมาทบัถมกนัเป็นชั้นหนา  จนเกิดเป็นลานหรือแหล่งแร่ทองค า  การผลิตทองค า  
ส่วนใหญ่จะไดจ้ากแหล่งลานแร่ซ่ึงพบไดใ้นทุกทวปี แหล่งแร่ท่ีถือวา่ส าคญัท่ีสุด อยูท่ี่มณฑลทรานสวาล  
ในประเทศแอฟริกาใต ้ซ่ึงเป็นประเทศท่ีผลิตทองค าไดถึ้งร้อยละ 40 ของผลผลิตทัว่โลก 

2.11.2 แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย 
ประเทศไทยพบแหล่งแร่ทองค าในหลายจงัหวดั ไดแ้ก่  แหล่งแร่ทองค าโตะ๊โมะ อ าเภอสุคิริน  

จงัหวดันราธิวาส  และแหล่งทองค าอ าเภอบางสะพาน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  นอกจากน้ี ยงัมีแหล่งแร่
ทองค าในอ าเภอกบินทร์บุรี  จงัหวดัปราจีนบุรี  จงัหวดักาญจนบุรี  จงัหวดัเชียงราย  จงัหวดัล าพนู  และ
จงัหวดัเลย  ปัจจุบนับริเวณพื้นท่ีโครงการ มีการท าเหมืองแร่ทองค าในเชิงพาณิชย์ ท่ีไดรั้บประทานบตัร ท่ี
แหล่งแร่ทองค าชาตรี  ในบริเวณอ าเภอทบัคลอ้  จงัหวดัพิจิตร  และ อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์  โดย
ไดพ้ฒันาเปิดเหมืองทองค า รวมทั้งตั้งโรงงานถลุงแร่ทองค าและเงิน เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544 
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2.11.3 แหล่งแร่ทองค าในพืน้ทีจั่งหวดัพจิิตร เพชรบูรณ์ และลพบุรี 
ปัจจุบนัในบริเวณพื้นท่ี 3 จงัหวดั มีแหล่งแร่ทองค าอยู ่2 แหล่ง คือ แหล่งแร่ทองค าเขาหมอ้–เขาโป่ง 

และแหล่งแร่ทองค าเขาพนมพา ในแหล่งแร่เขาหมอ้– เขาโป่งนั้น  เป็นแร่แบบปฐมภูมิท่ีเกิดอยูใ่นสายแร่ 
Quartz–Carbonate ท่ีมีทองค าปนแต่ไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาป ล่า ในแหล่งน้ีแร่มีเกรดเฉล่ีย ทองค า  
2.6 กรัม และเงิน 13.3 กรัม มูลค่ารวมของแหล่งน้ีประมาณ 10,600 ลา้นบาท ในแหล่งเขาพนมพาเป็นแร่
แบบปฐมภูมิท่ีเกิดร่วมกบัสาย Quartz เช่นเดียวกนั และเกิดอยูใ่นหิน Diorite เน้ือละเอียด ทองค าใน
แหล่งน้ี แสดงดงัรูปที ่2.11.3-1 

2.11.4 แหล่งแร่ทองค าในพืน้ทีโ่ครงการ 
ภายในพื้นท่ีโครงการ  มีพื้นท่ีเหมืองแร่ทองค า ชาตรี ของบริษทั อคัรา ไมน่ิง จ  ากดั (รูปที ่2.1-1) 

ท่ีผา่นความเห็นชอบในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และไดรั้บอนุญาตประทานบตัรเพื่อท าเหมืองแร่
ทองค าแลว้ โดยมีการด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองไปแลว้ รูปที ่2.11.4-1 แสดงภาพถ่ายดาวเทียมสภาพ
พื้นท่ีเหมืองปี พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2552 

    
 
 

13 พ.ย.  2548 1 พ.ย.  2552 
 

รูปที ่2.11.4-1 สภาพพืน้ทีเ่หมอืงแร่ทองค าชาตรี 
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ท่ีมา : กองเศรษฐธรณีวทิยา กรมทรัยากรธรณี, 2542 

รูปที ่2.11.3-1  แผนทีศั่กยภาพแร่ทองค าในพืน้ทีจั่งหวดัพจิิตร เพชรบูรณ์ และลพบุรี  

21 

12 

12 

11 

113 

21 

1 

อ าเภอวงัทอง 
Amphoe Wang Thong 

อ าเภอนครไทย 
Amphoe Nakhon Thai 

อ าเภอด่านซ้าย 
Amphoe Dan Sai 

อ าเภอหนองไผ่ 
Amphoe Nongphai 

อ าเภอบึงสามพนั 
Amphoe Bung Samphan 

อ าเภอชนแดน 
Amphoe Chondan 

อ าเภอหนองบวั 
Amphoe Nong Bua 

อ าเภอทบัคล้อ 
Amphoe Thap Khlo 

อ าเภอบางมลูนาก 
Amphoe Bang Munnak 

อ าเภอท่าตะโก 
Amphoe Tha Tako 

อ าเภอไพศาลี 
Amphoe Phai Sali 

อ าเภอวิเชียรบรีุ 
Amphoe Wachianburi 

อ าเภอศรีเทพ 
Amphoe Sithep 

อ าเภอชยับาดาล 
Amphoe Chai Badan 

อ าเภอโคกเจริญ 
Amphoe Kok Charoen 

อ าเภอสระโบสถ ์
Amphoe Sa Bot 

อ าเภอตากฟ้า 
Amphoe Takfa 

ก่ิงอ าเภอหนองม่วง 
King Amphoe Nong Muang 

อ าเภอเมืองเพชรบรูณ์ 
Amphoe Muang Phetchabun อ าเภอวงัโป่ง 

Amphoe Wang Pong 

อ าเภอวงัทรายพนู 
Amphoe Wang Sai Phun 

จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
Changwat Phetchabun 

อ าเภอเนินมะปราง 
Amphoe Noen Maprang 

อ าเภอเขาค้อ 
Amphoe Khao Kho 

อ าเภอหล่มสกั 
Amphoe Lomsak 

อ าเภอหล่มเก่า 
Amphoe Lomkao 
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เน่ืองจากมีขอ้สงสัยวา่ การท าเหมืองแร่ทองค า ของบริษทั  อคัราไมน่ิง จ ากดั ในบริเวณพื้นท่ี
โครงการ น้ี เป็นสาเหตุท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของไซยาไนดแ์ละสารหนูในส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน ้าผวิดิน  
น ้าใตดิ้น นิเวศวทิยาทางน ้า รวมทั้ง เกิดผลต่อ สุขภาพของประชาชน  ท่ีปรึกษาจึงไดศึ้กษากระบวนการ
การท าเหมือง เพื่อศึกษาถึงขั้นตอน การท าเหมือง ท่ีอาจท าใหส้ารพิษปนเป้ือนต่อส่ิงแวดลอ้มได้   
จากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) โครงการเหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ (2548) ดงัน้ี  

(1) ลกัษณะธรณวีทิยาแหล่งแร่ 
ในบริเวณพื้นท่ีเหมืองมีปริมาณโลหะต่างๆ ประกอบดว้ย โครเมียม แบเรียม พลวง 

สังกะสี โมลิบดีนมั สารหนู สูงกวา่ของเปลือกโลกเพียงเล็กนอ้ยถึงปานกลาง  
(2) การท าเหมือง 

การท าเหมืองของอคัราไมน่ิง เป็นการเปิดหนา้เหมืองแบบขั้นบนัได (Benching) โดยการ
ลดระดบัความสูงจากยอดเ ขาลงมา โดยลกัษณะพื้นท่ีเหมืองสุดทา้ยจะมีลกัษณะเป็นบ่อเหมืองท่ีมีระดบั
ต ่ากวา่พื้นท่ีภูมิประเทศโดยรอบ สินแร่จะใชร้ถขดุตกัใส่รถบรรทุกขนส่งไปป้อนเขา้สู่ยุง้รับแร่ใน
โรงงานประกอบโลหกรรม ซ่ึงอยูท่างทิศใตข้องเหมือง หรือน าไปเก็บท่ีลานกองแร่เพื่อรอการป้อนเขา้สู่
โรงงานประกอบโลหกรรมต่อไป ส่วนมูลหินจะถูกคดัแยกและน าไปกองเก็บไวใ้นพื้นท่ีกองเก็บมูลหิน 
(รูปที ่2.11.4-2) โดยพื้นท่ีเก็บกองมูลหินไดอ้อกแบบตามมาตรฐานโดยมีระยะห่างจากขอบเขต พื้นท่ี
โครงการ 50 เมตร และมีคนัดินควบคุมทิศทางการไหลของน ้าผวิดิน  เพื่อมิใหน้ ้าผวิดินท่ีอาจปนเป้ือน
จากมูลหินไหลออกไปปนเป้ือนแหล่งน ้าภายนอกโครงการ  สินแร่จากบ่อเหมืองจะถูกขนส่งตรงไปท่ี 
ROM pad ของโรงงานประกอบโลหกรรมเพื่อป้อนโรงงานโดยตรงหรือเก็บไวท่ี้กองแร่เพียงช่วงสั้นๆ 
เพื่อป้อนโรงงานประกอบโลหกรรม ดงันั้น จึงมีโอกาสนอ้ยมา กท่ีโลหะจะถูกชะออกจากสินแร่ก่อนเขา้
สู่กระบวนการโลหกรรม 

(3) กรรมวธีิในการแต่งแร่   
กรรมวธีิในการประกอบโลหกรรมของเหมืองแร่อคัราไมน่ิง จ าแนกออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) การบดหยาบ (Primary crushing) 
2) การกองเก็บสินแร่หยาบและการขนยา้ย (Crush ore stockpile and reclaim) 
3) การบดละเอียด และการคดัขนาด (Grinding and Classification) 
4) การแยกโลหะทองค าดว้ยกรรมวธีิทางเคมีดว้ยกระบวนการ Carbon-In-Leach (CIL) 
5) การชะลา้งทองค าออกจากเมด็ถ่าน การแยกโลหะทองค าออกจากสารละลายโดยใช้

กรรมวธีิทางไฟฟ้าและการหลอมโลหะผสมเป็นแท่ง (Stipping and goldroom 
operations) 
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ท่ีมา : บริษทั เอส.พี.เอส คอนซลัติ้งเซอร์วสิ จ ากดั, 2548 

รูปที ่2.11.4-2  ต าแหน่งบ่อเหมอืง กองมูลหิน โรงงานประกอบโลหกรรม และบ่อกกัเกบ็ 
กากโลหกรรม 
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กรรมวธีิในการแต่งแร่หรือการประกอบโลหกรรมนั้นมีการใชส้ารไซยาไนดใ์น
กระบวนการ Carbon-In-Leach ซ่ึงมีการควบคุมไม่ใหส้ารละลายไซยาไนดใ์นถงัเปล่ียนสภาพเป็น 
ก๊าซไซยาไนด ์ซ่ึงเป็นการลดอนัตรายต่อสุขภาพของคนงาน และช่วยใหส้ารละลายมีสภาวะท่ีเหมาะสม
ต่อการชะลา้งทองค า (และเงิน) ออกจากสินแร่โดยมีปฏิกิริยาดงัสมการ (2.11.4-1) 

 

4Au + 8CN + O2 + 2H2O  4Au(CN)2 + 4 OH (2.11.4-1) 
 

ในการแยกทองจากสารละลายไซยาไนดจ์ะใชเ้มด็ถ่านกมัมนัต ์ (Activated carbon) ดูดซบั
ทองค าและเงินท่ีถูกชะลา้งออกมาอยูใ่นสารละลายไซยาไนด ์ซ่ึงถงัแช่สินแร่ในสารละลายไซยาไนดเ์ป็น
เหล็กโครงสร้างรูปวงแหวนติดตั้งบนพื้นคอนกรีต มีความลาดชนัเอียงเทไปทางบ่อพกั ในโรง
ประกอบโลหกรรมลอ้มรอบดว้ยคนัเข่ือนคอนกรีต สารละลายท่ีกรองเอาเมด็ถ่านกมัมนัตอ์อกแลว้จะถูก
ส่งไปยงัถงัปรับสภาพความเป็นกรดด่างดว้ยกรดซลัฟูริก เพื่อใหเ้หล็กไซยาไนดใ์นกากโลหกรรมเกิดการ
ตกตะกอนก่อนท่ีจะส่งไปเก็บกกัไวใ้นบ่อกกัเก็บกากโลหกรรม 

(4) กระบวนการก าจัดสารไซยาไนด์ 
น ้าจากโรงแต่งแร่พร้อมกากโลหกรรม ถูกน าไปก าจดัไซยาไนดโ์ดย วธีิ INCO SO2/Air  

ซ่ึงสามารถลดปริมาณไซยาไนดใ์นกากโลหกรรมใหเ้หลือไม่เกิน 20 มิลลิกรัม /ลิตร ก่อนท่ีจะถูกส่งทาง
ท่อไปกกัเก็บไวใ้นบ่อกกัเก็บกากโลหกรรมทางทิศใตข้องเหมือง ความเขม้ขน้ของสารไซยาไนดท่ี์ปนมา
กบักากโลหกรรมในระดบัดงักล่าวน้ีอยูใ่นระดบัซ่ึงไดรั้บการยอมรับจากนานาประเทศวา่ มีความ
ปลอดภยัต่อ การด ารงชีวติของนกท่ีบริโภคสารละลายดงักล่า ว นอกจากน้ีสารไซยาไนดท่ี์ปนเป้ือนมากบั
กากโลหกรรม เม่ือกระทบกบัรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตจากแสงแดดก็จะเกิดการสลายตวัและจะลดระดบั 
ความเขม้ขน้ลงตามล าดบั โดยปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดข้ึนในวธีิ INCO SO2/Air ดงัสมการ (2.11.4-2) 

 

CN– +SO2 + O2 + H2O  CNO– +  H2SO4 (2.11.4-2) 
 

(5) บ่อกกัเกบ็กากโลหกรรมและการจัดการกากโลหกรรม 
กากโลหกรรมถูกส่งไปยงับ่อกกัเก็บกากโลหกรรมในรูปของ Slurry ซ่ึงจะถูกทิ้งให้

ตกตะกอน  เม่ือตกตะกอนแลว้จะไดน้ ้าใสซ่ึงจะถูกสูบ กลบัเขา้ไปใชใ้หม่ในโรงงานประกอบโลหกรรม 
ซ่ึงบ่อกกัเก็บกากโลหกรรมไดถู้กออกแบบไม่ใหมี้น ้าร่ัวไหลออกไปภายนอก โดยมีคนักั้นบ่อท่ีมีระดบั 
34 เมตรจากพื้นดิน คนักั้นบ่อน้ีจะเสริมใหสู้งข้ึนทุกๆ ปี ตลอดอายโุครงการ 
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2.12 การปนเป้ือนของมลสารในส่ิงแวดล้อมก่อนด าเนินงานเหมอืงแร่ทองค า  

ในปี พ .ศ.2545 กรมทรัพยากรธรณี ไดจ้ดัท าการกระจายตวัของธาตุสารหนู และตะกัว่ทัว่
ประเทศไทย ซ่ึงครอบคลุมถึงพื้นท่ีศึกษาดว้ย โดยขอ้มูลดงักล่าวท่ีไดม้าเป็นการส ารวจโดยการเก็บ
ตวัอยา่งจากตะกอนทอ้งน ้า โดยพบ วา่ การกระจายตวัของสารหนูในพื้นท่ีนั้น มีค่าประมาณ 0.5-60 ppm 
(รูปที ่2.12-1) และการกระจายตวัของตะกัว่นั้นมีค่าประมาณ 1-103 ppm (รูปที ่2.12-2) 

จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของเหมืองทองค าชาตรีใต ้(พ.ศ. 2542) และชาตรี
เหนือ (พ.ศ. 2548) ซ่ึงมีการส ารวจคุณภาพของดิน น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้นบริเวณเหมืองทองค า ไดด้งัน้ี 

การส ารวจดินในบริเวณพื้นท่ีเหมืองทองค าชาตรีใตน้ั้น ไดมี้การวเิคราะห์สารพิษจ านวน 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ สารหนู (As) โครเมียม  (Cr) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) และสังกะสี (Zn) อีกทั้งยงัมี
การวเิคราะห์ค่า pH ปริมาณสารอินทรีย ์และค่าความน าไฟฟ้าในดินดว้ย โดยสารพิษดงักล่าวมี 
ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด (ค่าเฉล่ีย) ของโครเมียม  (Cr) แมงกานีส (Mn) นิเกิล (Ni) ตะกัว่ (Pb) และสังกะสี (Zn) 
มีค่า 1-91 (25), 4-21(10), 0.1-0.4 (0.2), 1-6 (4) และ 1-10 (4) มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั  โดยผล 
การตรวจวดัสารหนู (As) และ ซีลีเนียม  (Se) นั้น ไม่สามารถวดัไดเ้กินค่าท่ีเคร่ืองสามารถวดัได ้
(Detection limit) ดงัตารางที ่2.12-1 

การส ารวจดินบริเวณพื้นท่ีเหมืองทองค าชาตรีเหนือ ไดมี้การวเิคราะห์สารพิษจ านวน 8 ชนิด 
ไดแ้ก่ สารหนู (As) ทองแดง (Cu) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) ตะกัว่ (Pb) สังกะสี (Zn) และ ไซยาไนด ์
(CN) โดยสารพิษดงักล่าวมีค่าพิสัย และค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.4-85 (37.59), 6-105 (39.93), 0.05-0.95 (0.14), 
15-1878 (914.52), 3-55 (8.04), 1-48 (20.93) และ 0.06-1.4 (0.34) มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั  โดยผล 
การตรวจวดัแคดเมี ยม (Cd) นั้น ไม่สามารถวดัไดเ้กินค่าท่ีเคร่ืองสามารถวดัได ้ (Detection limit)  
ดงัตารางที ่2.12-2 

การส ารวจเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินบริเวณเหมืองทองค าชาตรีเหนือ ในช่วงเดือนสิงหาคม 2544 ถึง
เดือนกุมภาพนัธ์  2548 โดยผลการตรวจวดัดงัตารางที่ 2.12-3 ซ่ึงไดมี้การวดัปริมาณสารพิษในน ้า  ไดแ้ก่ 
As Cd Cr Pb Mn Hg Ni Se และ CN ซ่ึงมีค่าพิสัย และค่าเฉล่ีย  เท่ากบั 0.004-0.014 (0.008), 0.001-0.009 
(0.004), 0.001-0.013 (0.004), 0.01-0.15 (0.065), 0.01-0.28(0.1), 0.001-0.023 (0.011), 0.003-0.026 
(0.010), 0.001-0.004 (0.002), และ 0.001-0.012 (0.004)  มิลลิกรัม/ลิตรตามล าดบั 

การส ารวจเก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้นบริเวณเหมืองทองค าชาตรีเหนือในช่วงเดือนพฤษภาคม 2546 ถึง 
เดือนพฤษภาคม  2548 โดยผลการตรวจ วดัสรุปได้ดงัตารางที่ 2.12-4 ซ่ึงมีการวดัปริมาณ สารพิษในน ้า  
ไดแ้ก่ สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ตะกัว่ (Pb) แมงกานีส (Mn) ปรอท (Hg) นิกเกิล (Ni) 
ซีลีเนียม (Se) และ ไซยาไนด ์ (CN) ซ่ึงมีค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด (ค่าเฉล่ีย) ดงัต่อไปน้ี 0.003-0.01 (0.007), 
0.001-0.083 (0.015), 0.001-0.02 (0.012), 0.05-0.2 (0.099), 0.03-8.4 (1.58), 0.001-0.002 (0.001), 0.001-
0.04 (0.021), 0.001-0.01 (0.004), และ 0.001-0.017(0.007) มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2545 

รูปที ่2.12-1 แผนทีธ่รณีเคมภูีมภิาคของธาตุสารหนูในประเทศไทย 
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ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2545 

รูปที ่2.12-2 แผนทีธ่รณเีคมีภูมิภาคของธาตุตะกัว่ในประเทศไทย 
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ตารางที ่2.12-1  ปริมาณสารในตัวอย่างดินบริเวณเหมืองแร่ทองค าชาตรีใต้ (ปี พ.ศ. 2542) 
 

Station Fe Mn Cu Pb Zn Cr Ni pH Organic matter (%) Conductivity (umho/cm) 
St.1 45894 921 6 4 1 6 0.1 4.66 2.8 35 
St.2 45363 873 6 3 2 9 0.1 4.1 2.48 23 
St.3 44242 969 7 6 2 3 0.1 3.86 2.2 33 
St.4 50715 980 10 4 2 21 0.1 4.1 2.45 26 
St.5 53697 879 16 5 9 77 0.3 5.63 0.98 28 
St.6 46241 953 8 3 3 1 0.1 3.64 2.03 14 
St.7 52364 979 19 4 2 37 0.2 5.05 3.95 35 
St.8 49396 949 9 5 1 11 0.1 4.24 2.6 19 
St.9 42817 661 5 3 2 1 0.1 3.68 2.64 14 

St.10 53199 582 17 4 4 78 0.2 3.14 3.38 45 
St.11 44558 958 9 4 8 16 0.2 6.24 3.19 104 
St.12 49682 937 10 1 10 30 0.2 5.44 2.33 26 
St.13 49401 814 8 3 3 32 0.2 7.13 2.44 44 
St.14 50166 837 9 3 4 20 0.1 5.74 1.89 28 
St.15 39104 540 16 2 6 1 0.1 4.81 0.52 11 
St.16 45448 952 4 2 2 1 0.1 4.88 1.82 16 
St.17 41507 710 9 3 2 3 0.1 4.72 1.33 19 
St.18 48292 955 9 5 2 13 0.1 4.59 2.98 18 
St.19 46476 990 7 4 2 12 0.1 5.14 2.15 18 
St.20 51891 899 11 2 5 28 0.2 5.84 2.62 58 
St.21 50103 961 10 1 4 36 0.2 5.16 3.62 34 
St.22 41155 900 5 3 2 4 0.1 5.32 1.96 17 
St.23 43834 892 4 4 2 34 0.1 5.1 0.95 29 
St.24 42086 271 8 5 2 18 0.1 5.06 1.27 22 
St.25 49928 976 12 4 8 52 0.2 7.12 4.59 125 
St.26 49641 951 11 6 7 13 0.2 6.37 2.25 30 
St.27 44347 887 11 4 3 13 0.1 4.92 2.52 19 
St.28 48030 898 10 4 3 25 0.2 5.79 4.1 19 
St.29 51859 636 12 4 3 36 0.2 5.55 1.69 14 
St.30 46023 340 21 4 9 46 0.4 4.77 1.02 15 
St.31 45414 307 5 4 1 91 0.1 4.5 2.92 25 
St.32 50122 866 6 3 1 30 0.1 5.09 2.86 117 
Max 53697 990 21 6 10 91 0.4 7.13 4.59 125 
Min 39104 271 4 1 1 1 0.1 3.14 0.52 11 

Average 47281 819 10 4 4 25 0.2 5.0 2.4 33.8 

ท่ีมา : บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้งเซอร์วสิ จ ากดั, 2548 
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ตารางที ่2.12-2  ปริมาณสารในตัวอย่างดิน บริเวณเหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ (ปี พ.ศ. 2548) 
 

Station Mn Hg Pb As Cu Zn Cd CN 
Site 1 1202 <0.05 <3 36 27 16 <1 0.12 
Site 2 250 0.05 

 
34 11 8 <1 0.36 

Site 3 501 0.1 5 7 35 29 <1 0.08 
Site 4 520 0.08 

 
5.7 18 9 <1 0.62 

Site 5 15 <0.05 
 

14 11 6 <1 <0.06 
Site 6 1154 

  
1.4 23 45 <1 0.12 

Site 7 459 
 

5 62 33 12 <1 0.12 
Site 8 676 0.08 15 40 60 23 <1 1.2 
Site 9 614 0.08 15 62 91 42 <1 0.22 

Site 10 916 
 

6 6 8 3 <1 0.18 
Site 11 642 0.06 

 
85 35 16 <1 0.18 

Site 12 743 
  

83 25 14 <1 0.22 
Site 13 545 0.16 

 
53 19 8 <1 0.78 

Site 14 1733 
  

38 26 12 <1 0.82 
Site 15 448 

  
13 11 8 <1 0.16 

Site 16 295 0.09 
 

3.9 6 1 <1 0.1 
Site 17 1431 

 
29 79 50 16 <1 0.3 

Site 18 1179 0.95 
 

31 79 25 <1 <0.06 
Site 19 1134 

  
75 37 41 <1 0.56 

Site 20 920 
  

27 25 19 <1 0.14 
Site 21 1878 0.12 55 67 98 37 <1 1.4 
Site 22 1598 

 
21 47 71 35 <1 0.08 

Site 23 1789 
 

5 29 81 48 <1 0.1 
Site 24 1443 

 
10 30 105 41 <1 0.1 

Site 25 1121 
  

16 29 20 <1 0.44 
Site 26 1003 0.81 

 
11 37 18 <1 0.1 

Site 27 483 0.36 
 

59 27 13 <1 0.63 
Max 1878 0.95 55 85 105 48 1 1.4 
Min 15 0.05 3 1.4 6 1 1 0.06 
Avg 914.52 0.14 8.04 37.59 39.93 20.93 1.00 0.34 

ท่ีมา : บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้งเซอร์วสิ จ ากดั, 2548 
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ตารางที ่2.12-3  ปริมาณสารในตวัอย่างน า้ผวิดนิบริเวณเหมอืงแร่ทองค าชาตรีเหนือ  
(สิงหาคม 2544 - กมุภาพนัธ์ 2548) 

 

Parameters St.1 St.2 St.3 St.4 OreBody C OreBody H OreBody D Max Min Average 

pH 8.01 7.77 7.67 7.90 6.50 6.60 6.50 8.01 6.50 7.279 
TDS 177.00 214.00 70.00 70.00 167.00 230.00 135.00 230.00 70.00 151.857 
Conductivity 217.00 259.00 102.00 116.00 102.00 112.00 90.00 259.00 90.00 142.571 
Susp. Solids 9.00 1.00 9.00 6.00 1857.00 1854.00 1850.00 1857.00 1.00 798.00 
Diss Oxygen (DO) 7.50 7.20 7.70 7.50       7.70 7.20 7.475 
BOD 0.60 0.60 2.10 2.00       2.10 0.60 1.325 
Total Alkalinity 114.00 93.00 33.00 56.00 36.00 36.00 25.00 114.00 25.00 56.143 
Hardness 96.00 96.00 34.00 46.00 34.00 34.20 23.00 96.00 23.00 51.886 
Amm. Nitrogen 
(NH3 Ammonia) 

0.31 0.13 0.34 0.21 0.63 0.77 3.20 3.20 0.13 0.80 

Phosphorus (P)  0.19 0.09 0.36 0.23 0.50 0.50 0.60 0.60 0.09 0.35 
Calcium (Ca) 31.00 31.00 10.00 13.00 4.84 7.20 3.00 31.00 3.00 14.29 
Magnesium (Mg) 4.68 4.50 2.33 3.39 3.07 1.80 1.20 4.68 1.20 3.00 
Sodium (Na) 5.50 5.40 2.13 4.39 2074.00 4.30 1.70 2074.00 1.70 299.63 

Potassium (K) 2.04 1.65 1.48 0.93 12.88 13.50 20.30 20.30 0.93 7.54 
Carbonate (CO3

2-) 10.00 9.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 3.57 
Bicarbonate (HCO3

-) 104.00 84.00 33.00 50.00 36.00 36.00 25.00 104.00 25.00 52.57 
Salphate (SO4

2-) 5.40 7.50 2.40 4.90 20.00 29.60 20.00 29.60 2.40 12.83 
Chloride (Cl-) 5.19 17.54 8.37 1.89 1.00 1.00 1.00 17.54 1.00 5.14 
Ion Diff Bal   1.65 2.95 0.35 1.40 4.64 8.56 0.75 8.56 0.35 2.90 
Nitrate (HNO3

-) 0.01 0.100 <0.01 0.03 1.40 0.35 2.00 2.00 0.01 0.557 
Aluminum (Al) <0.01 <0.01 <0.01 0.003 6.400 8.600 16.500 16.50 0.003 4.505 

An   <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.10 <0.10 <0.10 0.10 0.010 0.049 
Arsenic (As) 0.006 0.003 0.006 0.006 <0.01 <0.01 <0.01 0.01 0.003 0.007 

Balium (Ba) 0.004 0.005 0.003 0.002 <0.1 0.120 <0.1 0.12 0.002 0.048 
Bo 0.007 0.006 0.004 0.008 <1.0 <1.0 <1.0 1.00 0.004 0.432 
Cadmium (Cd) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.083 <0.01 <0.01 0.08 0.001 0.015 
Chromium (Cr) <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.001 <0.02 <0.02 0.02 0.001 0.012 
Cobalt (Co) <0.01 0.01 0.01 0.01 <0.02 <0.02 <0.02 0.02 0.010 0.014 
Copper (Cu) 0.01 <0.01 0.02 0.01 <0.01 0.02 <0.02 0.02 0.010 0.014 
Iron (Fe) 0.21 0.03 0.09 0.20 12.72 9.00 6.100 12.72 0.030 4.050 
Lead (Pb) 0.12 0.06 0.16 0.20 <0.05 0.05 <0.05 0.20 0.050 0.099 
Manganese (Mn) 0.46 0.27 0.03 0.09 1.49 8.40 0.310 8.40 0.030 1.579 
Mercury (Hg) <0.001 <0.001 0.000 <0.001 0.002 <0.001 0.002 0.00 0.00 0.001 
Molibdinum (Mo) 0.010 0.009 0.012 0.021 <0.01 <0.1 <0.1 0.10 0.009 0.037 
Nickel (Ni) 0.014 0.024 0.022 0.028 <0.001 <0.02 0.040 0.04 0.001 0.021 
Selenium (Se) 0.002 0.003 0.001 0.002 <0.01 0.010 <0.00 0.01 0.00 0.004 
Silver (Ag) 0.01 0.01 0.01 0.02 <0.01 <0.01 <0.01 0.02 0.010 0.011 

TOC  6.60 5.40 2.40 3.10 19.70 10.92 13.90 19.70 2.400 8.860 
Cyanide (CN) <0.001 0.005 0.004 0.015 0.008 0.017 0.001 0.017 0.001 0.007 
Zinc (Zn) 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.02 0.05 0.05 0.02 0.031 

ท่ีมา : บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้งเซอร์วสิ จ ากดั, 2548 
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ตารางที ่2.12-4  ปริมาณสารในตวัอย่างน า้ใต้ดนิ บริเวณเหมอืงแร่ทองค า ชาตรีเหนือ  
(พฤษภาคม 2546 - พฤษภาคม 2548) 

  St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.6 RCW631 RC145 RC632 Max Min Average 
pH 7.84 7.93 7.62 8.45 7.65 8.52 6.2 6.8 7.3 8.52 6.2 7.590 
Suspended. Solids 5 8 11 22 1 6 - - - 22 1 8.833 
TDS 145 277 161 1,035 482 594 140 470 480 1,035 140 420.444 
Conductivity 185 373 227 131 609 762 190 700 630 762 131 423.000 
Total Alkalinity 130 205 105 281 320 509 11 250 240 509 11 227.889 
Hardness 70 164 91 526 291 500 94 420 380 526 70 281.778 
Calcium (Ca) 20 57 27 107 111 97 30 130 120 130 20 77.667 
Magnesium (Mg) 4.61 5.59 5.16 5.37 2.06 29.93 4.7 24 22 29.93 2.06 11.491 
Sodium (Na) 6.26 6.63 3.93 6.17 6 7.28 9.3 12 13 13 3.93 7.841 
Potassium (K) 0.36 0.81 3.84 1.23 0.73 0.14 2.2 4.3 8 8 0.14 2.401 
Carbonate (CO3

2-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 
Bicarbonate (HCO3

-) 80 186 186 255 255 413 110 - 240 413 80 215.625 
Sulphate (SO4

2-) 16 12.4 15.2 32 2.1 4.1 <1 150 41 150 1 30.422 
Chloride (Cl-) 0.47 1.89 0.47 236.21 22.16 26.17 1.3 2.5 3.5 236.21 0.47 32.741 
Ion Diff Bal 0.04 3.63 24.7 30.9 10.5 0.2 1.27 - - 30.9 0.04 10.177 
Amm. Nitrogen  
(NH3 Ammonia) 

< 0.01 < 0.01 0.04 0.349 0.17 < 0.01 - - - 0.349 0.01 0.098 

Phosphorus (P) 0.18 0.35 0.25 0.23 0.26 0.25 - - - 0.35 0.18 0.253 
Nitrate (HNO3

-) 0.01 0.05 0.13 0.253 0.03 0.31 < 1.0 < 1.0 < 1.0 1 0.01 0.420 
Aluminum (Al) 0.01 0.01 0.01 0.002 < 0.01 0.01 0.15 < 0.005 < 0.005 0.15 0.002 0.024 
An 0.11 0.02 0.04 0.08 0.05 0.04 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.11 0.005 0.039 
Arsenic (As) 0.01 0.006 0.006 0.006 0.014 0.004 0.002 < 0.005 0.012 0.014 0.002 0.007 
Balium (Ba) 0.003 0.002 0.002 0.006 0.003 0.002 0.15 0.045 0.077 0.15 0.002 0.032 
Bo 0.001 0.001 0.004 0.002 0.001 0.001 0.039 < 0.005 0.037 0.039 0.001 0.010 
Cadmium (Cd) 0.002 0.003 0.002 0.006 0.001 0.009 < 0.001 < 0.005 0.005 0.009 0.001 0.004 
Chromium (Cr) 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.013 < 0.001 < 0.005 < 0.005 0.013 0.001 0.004 
Cobalt (Co) 0.03 0.06 0.02 0.036 0.03 0.01 < 0.005 < 0.005 0.015 0.06 0.005 0.023 
Copper (Cu) 0.02 0.01 0.01 0.001 < 0.01 0.03 0.009 < 0.005 < 0.005 0.03 0.001 0.011 
Iron (Fe) 0.49 0.64 0.35 0.027 0.01 0.04 3.6 0.8 < 0.1 3.6 0.01 0.673 
Lead (Pb) 0.09 0.04 0.04 0.15 0.06 0.01 0.072 < 0.005 0.015 0.15 0.005 0.054 
Manganese (Mn) 0.22 0.04 0.28 0.028 0.02 0.01 0.37 1.1 1.7 1.7 0.01 0.419 
Mercury (Hg) 0.019 0.007 0.001 0.013 0.023 < 0.001 < 0.001 < 0.005 < 0.001 0.023 0.001 0.008 
Molibdinum (Mo) 0.005 0.007 0.003 0.009 0.005 0.009 < 0.001 < 0.005 0.006 0.009 0.001 0.006 
Nickel (Ni) 0.008 0.008 0.007 0.026 0.003 0.007 < 0.001 < 0.005 0.008 0.026 0.001 0.008 
Selenium (Se) 0.001 0.002 0.003 0.002 0.002 0.004 < 0.001 < 0.005 0.006 0.006 0.001 0.003 
Silver (Ag) 0.12 0.03 0.024 0.013 0.01 0.01 < 0.005 < 0.005 <0.005 0.12 0.005 0.025 
TOC 2 2.6 0.1 1.9 0.1 0.2 6.6 < 5.0 5.7 6.6 0.1 2.689 
Cyanide (CN) 0.002 0.012 < 0.001 0.005 < 0.001 0.005 <0.01 < 0.01 < 0.01 0.012 0.001 0.006 
Zinc (Zn) 4.13 0.03 0.3 0.031 0.08 0.05 0.85 0.25 0.38 4.13 0.03 0.678 

ท่ีมา : บริษทั เอส.พี.เอส. คอนซลัติ้งเซอร์วสิ จ ากดั, 2548 
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2.13 การวเิคราะห์ข้อดี- ข้อเสีย ของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เหมอืงแร่ทองค าชาตรีเหนือ 

การวเิคราะห์ขอ้ดี-ขอ้เสียหรือขอ้จ ากดั ของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบดา้นต่างๆ ท่ีไดเ้สนอ
ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เหมืองแร่ทองค า “ชาตรีเหนือ” ของบริษทั อคัรา ไมน่ิง จ  ากดั เพื่อ
ตรวจสอบและหาสาเหตุการร้องเรียนของชุมชน โดยเฉพาะเร่ืองคุณภาพน ้า โดยศึกษาจากรายงานผลการปฏิบติัการ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ 

(1) การจดัเตรียมระบบการจดัการน ้าเพื่อรองรับน ้าทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการในแต่ละบริเวณ 
เช่น จดัเตรี ยมบ่อดกัตะกอน เพื่อรองรับน ้าฝน และน ้าท่ีไหลบ่าจากบริเวณท่ีเก็บกองแร่ กองเปลือกดิน 
และมูลหิน และบริเวณอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการท าเหมืองตามแผนผงัการท าเหมือง ท่ีอาจมีการปนเป้ือน
ออกจากพื้นท่ีเหมืองไปสู่ภายนอกได ้โดยระบบระบายน ้าจากบริเวณต่างๆ จะตอ้งมีความต่อเ น่ืองและ
ระบายน ้าลงสู่บ่อดกัตะกอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ข้อจ ากดั  
1) ทิศทางการไหลของน ้า และการแพร่กระจาย โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ซ่ึงมีปริมาณ  

น ้ามาก จึงควรมีการตรวจสอบ และติดตามการแพร่กระจายของน ้าในแต่ละฤดูกาล หรือแต่ละเดือน 
2) ความต่อเน่ืองของระบบระบายน ้าเพื่อใหร้ะบายน ้าสู่บ่อดกัตะกอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

และตรวจสอบการไหลบ่า/ไหลลน้โดยเฉพาะฤดูฝนซ่ึงมีปริมาณน ้าเพิ่มมากข้ึนอาจท าใหร้ะบายไม่ทนั 
(2) การตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ทุก 4 เดือน คือ เดือนกุมภาพนัธ์ พฤษภาคม 

สิงหาคม และพฤศจิกายน ซ่ึงเป็นการวดัตามฤดูกาล 
ข้อจ ากดั คือ เหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ บริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั ควรแจง้ผลใหป้ระชาชน

รับทราบ ซ่ึงจากรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มประจ าเดือนกรกฎาคม 2553 กล่าววา่ ผลการตรวจวดั
คุณภาพน ้าใตดิ้นของบ่อสังเกตการณ์รอบบ่อ TSF ประจ าเดือนกรกฎาคม 2553 มีพารามิเตอร์ท่ีเกิน
มาตรฐาน คือ เหล็ก แมงกานีส ซลัเฟต และอาร์เซนิก เกินค่ามาตรฐานซ่ึงค่า Background ของบ่อน ้าใต้
ดินบริเวณน้ีมีค่าสูงอยูแ่ลว้นั้น ควรจะน าเอกสารดงักล่าวมาแสดง ให้ทราบทัว่กนั อยา่งไรก็ตามเหมือง
ควรหาวธีิการท่ีจะท าใหน้ ้าในบริเวณดงักล่าวมีปริมาณการปนเป้ือนไม่มากกวา่ค่า Background 

ส าหรับการเก็บตวัอยา่งแต่ละคร้ังควรประชาสัมพนัธ์ และเชิญ ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการเก็บตวัอยา่งทั้งน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น  และมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการเก็บตวัอยา่ง 
วธีิรักษาสภาพตวัอยา่ง การตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้า และค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน มาตรฐาน
คุณภาพน ้าใตดิ้น และมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลเพื่อการบริโภค 
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บทที่ 3 
สภาพธรณวีทิยา 

 

3.1 สภาพธรณวีทิยาภูมภิาค 

ธรณีวทิยาบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีส่วนหน่ึงของพื้นท่ีของแผน่เปลือกโลกชาน -ไทย ท่ี
ครอบคลุมดา้นตะวนัออกของประเทศพม่า  บริเวณภาคเหนือ -ภาคตะวนัตก -ภาคใตข้องประเทศไทย  
รวมถึงประเทศมาเลเซียและตอนเหนือของเกาะสุมาตราดว้ย  พื้นท่ีของแผน่เปลือกโลกอินโดจีน
ครอบคลุมบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ -ภาคตะวนัออกของประเทศไทย  ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศกมัพชูา รวมถึงบางส่วนของประเทศเวยีดนาม  พื้นท่ีประเทศไทยท่ี
อยูใ่นส่วนของแผน่เปลือกโลกชาน -ไทย รองรับดว้ยหินตั้งแต่มหายคุพรีแคมเบรียน  (544-4,500 ลา้นปี) 
มหายคุพาลีโอโซอิก  (245-544 ลา้นปี) มหายคุมีโซโซอิก  (65-245 ลา้นปี) และมหายคุซีโนโซอิก  
(ปัจจุบนั -65 ลา้นปี ) เป็นส่วนใหญ่แต่ในส่วนของแผน่เปลือกโลกอินโดจีนรองรับด้ วยหิน  
มหายคุพาลีโอโซอิก มหายคุมีโซโซอิก และมหายคุซีโนโซอิกเป็นส่วนใหญ่ (รูปที ่3.1-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ท่ีมา : กรมทรัพยากรธรณี, 2550 

รูปที ่3.1-1  แผนทีแ่สดงขอบเขตของแผ่นเปลอืกโลกของประเทศไทย และภูมภิาคใกล้เคยีง 
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3.1.1 ยุคหินในประเทศไทย 
ยคุหินบริเวณพื้นท่ี โครงการใน จงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัพิจิตร และจงัหวดัเพชรบูรณ์  อธิบาย

โดยล าดบัดงัน้ี 
(1) หินมหายุคพรีแคมเบรียน 

หินมหายคุพรีแคมเบรียนส่วนใหญ่ หมายถึง  หินแปรสภาพอยา่งไพศาลซ่ึงเป็นหินแปร 
เกรดสูงจ าพวกหินออร์โทไนส์  (หินแอนนาเทก็ไซต์  หรือหินมิกมาไทต์ ) หินพาราไนส์  หินชีสต์   
หินแคลกซิ์ลิเกตและหินอ่อน พบแผก่ระจายตวัอยูต่ามแนวขอบตะวนัตกของแผน่เปลือกโลกชาน-ไทย  

(2) หินมหายุคพาลโีอโซอกิตอนล่าง 
หินมหายคุพาลีโอโซอิกตอนล่าง ประกอบดว้ย หินยคุแคมเบรียนถึงหินยคุดีโวเนียน  หินชั้น

น้ีเป็นพวกหินทราย หินดินดาน หินคาร์บอเนต และหินแปรเกรดต ่า โดยจะโผล่ใหเ้ห็นเป็นแนวยาวจาก
บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวนัตกตอนบนผา่นลงมาทางบริเวณภาคตะวนัตกตอนล่างจนถึงสุดเขตภาคใต้ 
และบริเวณภาคตะวนัออก  กลุ่มหินท่ีส าคญัในบริเวณภาคใต้  ไดแ้ก่ กลุ่มหินตะรุเตา  ยคุแคมเบรียน  
หินคาร์บอเนตกลุ่มหินปูนทุ่งสงยคุออร์โดวเิชียน และกลุ่มหินตะนาวศรียคุไซลูเรียนถึงคาร์บอนิเฟอรัส 

(3) หินมหายุคพาลโีอโซอกิตอนบน 
หินมหายคุพาลีโอโซอิกตอนบน  ประกอบดว้ย  หินยคุคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยคุเพอร์เมียน  

หินมหายคุน้ีพบแผก่ระจายตวัอยูเ่กือบทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศยกเวน้บริเวณท่ีราบสูงโคราชเท่านั้น  
หินยคุคาร์บอนิเฟอรัสส่วนใหญ่เป็นพวกหินทราย  หินดินดานและหินโคลนปนกรวด  มีหินเชิร์ตและ
หินปูนบา้ง  ในขณะท่ีหินยคุเพอร์เมียนส่วนใหญ่เป็นหินปูน  มีหินดินดาน  หินทรายและหินเชิร์ตบา้ง  
ขอบเขตของหินปูนยคุเพอร์เมียนสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  2 แนว แนวท่ีปรากฏอยู่  ทางดา้นซีกตะวนัตก
ของประเทศรวมถึงบริเวณภาคใตด้ว้ยนั้นก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มหินปูนราชบุรี  ส่วนแนวท่ีปรากฏทาง
ตะวนัออกครอบคลุมพื้นท่ีส่วนใหญ่ของจงัหวดัสระบุรี  ลพบุรี  นครสวรรค์  และพื้นท่ีตามแนวขอบ  
ท่ีราบสูงโคราชดา้นตะวนัตก  ซ่ึงมกัพบวา่มีหินภูเขาไฟและหินอลัตราเมฟิกปน อยูด่ว้ย  ไดรั้บ  
การก าหนดใหเ้ป็นกลุ่มหินปูนสระบุรี 

(4) หินมหายุคมีโซโซอกิ 
หินมหายคุมีโซโซอิก  ไดแ้ก่ หินยคุไทรแอสซิก  หินยคุจูแรสซิก  และหินยคุครีเทเชียส

ในช่วงยคุไทรแอสซิกเป็นการสะสมตวัของชั้นหินดินดาน  หินปูน  และหินทราย  ในสภาพแวดลอ้ม
ภาคพื้นสมุทร  ขอบเขตของหินยคุไทร แอสซิกท่ีพบส่วนใหญ่จะอยูบ่ริเวณภาคเหนือและภาคตะวนัตก  
ไดแ้ก่ กลุ่มหินล าปาง  แต่ก็มีปรากฏใหเ้ห็นทางดา้นชายฝ่ังทะเลตะวนัออกและภาคใตเ้ช่นกนั  ส าหรับ 
หินในช่วงยคุจูแรสซิก -ครีเทเชียส  นั้นเป็นพวกหินทราย  หินทรายแป้ง  หินดินดานและหินกรวดมน   
โดยชั้นหินมีลกัษณะสีแดงบ่งบอกถึงสภาวะแวดลอ้มภาคพื้นทวปีขอบเขตหินยคุจูแรสซิก -ครีเทเชียสแผ่  
ปกคลุมบริเวณท่ีราบสูงโคราชทั้งหมดจึงก าหนดช่ือใหเ้ป็นกลุ่มหินโคราช  ส่วนเป็นบริเวณดา้นตะวนัตก
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ของภาคเหนือ  และในบางพื้นท่ีของภาคตะวนัตกตอนบน  ภาคตะวนัตกตอนล่าง  และบริเวณภาคใตน้ั้น
เป็นพวกหินดินดานและหินปูนยคุจูแรสซิก เกิดสะสมตวัในสภาวะแวดลอ้มภาคพื้นสมุทร 

(5) หินมหายุคซีโนโซอกิ 
หินมหายคุซีโนโซอิก  ประกอบดว้ยหินยคุเทอร์เชียรีและหินยคุควอเทอร์นารี  หินมหายคุน้ี

เป็นหินท่ีสะสมตวับนบกและในทะเลลึกของแอ่งท่ีจมตวัลงไปในลกัษณะเป็นบล็อกก่ึงก ราเบน 
ซ่ึงวางตวัอยูใ่นแนวเหนือใต้  ทั้งน้ีเน่ืองจากอิทธิพลการยกตวัของแผน่ดินและการเกิดรอยเล่ือนในช่วงท่ี
แผน่เปลือกโลกอินเดียเคล่ือนตวัข้ึนมาชนกบัแผน่เปลือกโลกยเูรเซียเม่ือประมาณ  40-50 ลา้นปีท่ีผา่นมา  
ชั้นหินภายในแอ่งเทอร์เชียรีประกอบดว้ยพวกหินทราย  หินดินดาน และหินโคลน แอ่งเทอร์เชียรีท่ีพบ
กระจดักระจายอยูท่ ั้งบนบกและในทะเล 

(6) ตะกอนยุคควอเทอร์นารี 
สมยัไพลสโตซีนส่วนใหญ่พบอยูต่ามบริเวณท่ีราบลุ่มน ้าน่าน พิจิตร มีความหนาของ 

ชั้นตะกอน ซ่ึงสะสมตวัอยา่งต่อเน่ืองอยูใ่นแอ่งอุม้น ้า  
หินอคันีท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา ส่วนใหญ่อยูใ่นแนวเหนือ-ใต ้มีทั้งหินอคันีแทรกซอนพวกหิน

แกรโนไดออไรต ์หินแกรนิตและหินไดออไรต ์ซ่ึงเกิดเป็นมวลหินขนาดเล็กวางตวัสัมผสักบัชั้นหินยคุ
ไซลูเลียน -ดีโวเนียนแบบรอยเล่ือนสัมผสั ส่วนหินอคันีพุ เป็นพวกหินแอนดีไซต ์หินแดไซตแ์ละ 
หินไรโอไรต ์ ท่ีเกิดเป็นแบบพนงัหินตดัผา่นหินไรโอไรตแ์ละหินแกรโนไดออไรต ์และแบบท่ีไหล
หลากทบัอยูบ่นชั้นหินยคุเพอร์เมียนและหินยคุท่ีแก่กวา่ยคุเพอร์เมียน นอกจากนั้นยงัพบท่ีเกิดจาก 
การระเบิดของภูเขาไฟ อาทิเช่น หินทฟัฟ์และหินกรวดภูเขาไฟ ซ่ึงมีองคป์ระกอบเป็นหินไรโอไรต์
รวมอยูด่ว้ย อายขุองหินอคันีเหล่าน้ีคาดวา่เกิดหลงัยคุเพอร์เมียนแต่ก่อนยคุจูแรสซิก 

3.1.2 ธรณวีทิยาภูมิภาคของพืน้ทีจั่งหวดัพจิิตร เพชรบูรณ์ และพษิณุโลก 
พื้นท่ีโครงการครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของ  3 จงัหวดั ประกอ บดว้ย  จงัหวดัพิจิตร จั งหวดั

พิษณุโลก และจั งหวดั เพชรบูรณ์ สภาพธรณีวทิยาของพื้นท่ีโครงการ ไดร้วบรวมจากขอ้มูลเดิมท่ีมี
การศึกษาไว ้ทั้งจากแผนท่ีธรณีวทิยามาตราส่วนต่างๆ ของกรมทรัพยากรธรณี รายงานทางวชิาการใน
การส ารวจอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง แสดงแผนท่ีธรณีวทิยาของพื้นท่ีโครงการ ดงัรูปที ่3.1.2-1 สามารถสรุปลกัษณะ
ทางธรณีวทิยาของบริเวณพื้นท่ีโครงการ ไดด้งัน้ี  

(1) มหายุคซีโนโซอกิ 
เป็นตะกอนท่ีสะสมตวัอยูใ่นบริเวณท่ีราบของจงัหวดัพิษณุโลก  จากการศึกษาจากเอกสาร

วชิาการสรุปไดว้า่มีววิฒันาการมาจากสมยัไพลโอซีนต่อกบัไพล สโตซีน ประมาณ 1.8 ลา้นปี  
หลงัการเกิด รอยเล่ือนแบบบล็อก จึงท าใหส่้วนท่ีเป็นขอบแอ่งดา้นทิศตะวนัออกยกตวัสูงข้ึนเป็นภูเขา 
ตะกอนท่ีสะสมตวัอยูต่ามขอบแอ่งในรูปลานตะพกัน ้ายคุเก่า คาดไดว้า่อายขุองตะกอนเหล่าน้ีจะอยูใ่น  
ยคุไพลสโตซีนดว้ย ตะกอนท่ีสะสมตวัในท่ีราบ ตลอดจนถึงตะกอนท่ีสะสมตวัแบบน ้าพา อายอุ่อนกวา่  



  บทที่ 3  สภาพธรณวีทิยา 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

3-4 

 

 
 

 

รูป
ที ่

3.1
.2-

1  
แผ
นท

ีธ่ร
ณวี

ทิย
าข
อง
พืน้

ที่ศึ
กษ

า 



  บทที่ 3  สภาพธรณวีทิยา 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

3-5 

 

ไพลสโตซีนตามล าดบัไปจนถึงตะกอนน ้าหลาก อายโุฮโลซีน อายปุระมาณ 10,000 ปี ก าหนดล าดบัชั้น
และหน่วยตะกอน จากอายอุ่อนไปอายแุก่กวา่ แบ่งได ้3 หน่วยดงัน้ี 

1) ตะกอนน ้าพา (Alluvium) เป็นตะกอนท่ีเกิดในช่วงลุ่มน ้าหลาก และสะสมอยูใ่นเขต
น ้าท่วมถึง ส่วนประกอบมีทรายเป็นส่วนร่วมกบัหินกรวดทอ้งน ้าและดินเหนียวเป็นส่วนนอ้ย  
ท่ีแนวขนานไปกบัแม่น ้าน่าน แม่น ้ายม และล าน ้าแควนอ้ย ระดบัความสูงของผวิท่ีราบลุ่มตะกอนน ้าพา
อยูท่ี่ระดบั 35-40 เมตร หลายแห่งเป็นแนวเดิมของแม่น ้าเก่า ซ่ึงยงัแสดงลกัษณะแนวโคง้ของแม่ น ้า หรือ
บึงน ้าธรรมชาติในรูปของแอกววั 

2) ตะกอนน ้าพายคุใหม่ ประกอบดว้ย พื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งสะสมของตะกอนลานตะพกัท่ี
สะสมตวัในยคุหลงัไพลสโตซีนประกอบดว้ยตะกอนของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่สลบัดว้ยตะกอนทราย 
หรือกรวดในอตั ราส่วนนอ้ยกวา่หรือวางตวัในรูปของกระเปาะ (Lens) ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม  
ซ่ึงเป็นแหล่งท าการเกษตรมีระดบัความสูง 50-60 เมตร 

3) ตะกอนตะพกัยคุเก่า ประกอบดว้ย  ตะกอนกรวดทรายและเศษหินท่ีมีการคดัขนาด
ค่อนขา้งดี และสะสมตวัอยูท่ี่ราบเชิงเขา เช่น แถบขอบแอ่ง ดา้นตะวนัออก มีระดบัความสูงท่ีระดบั  
70-100 เมตร กบัพื้นท่ีราบท่ีเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนในหุบเขา  

(2) มหายุคมีโซโซอกิ  
เป็นชั้นหินท่ีเกิดจากการสะสมตวัในภาคพื้นทวปี ดงัน้ี 
1) หมวดหินอายคุรีเทเชียส- เทอร์เชียรีตอนตน้ หมวดหินชุดน้ีใชช่ื้อเดิมวา่หมวด  

หินภูทอก ประกอบดว้ย  หินทรายเน้ือละเอียดสีแดง  มีชั้นเฉียงสลบัขนาดใหญ่และหินทรายสีแดงพบ  
ชั้นเฉียงสลบัขนาดเล็ก  ความหนาของหมวดหินน้ีไม่ต ่ากวา่  200 เมตร โดยท่ีบริเวณชั้นหินแบบฉบบัท่ี  
เขาภูทอกนอ้ย  อ าเภอศรีวไิล  จงัหวดัหนองคาย  มีความหนา  139 เมตร หมวดหินภูทอกโผล่กระจายตวั
ทัว่ไปตามกลา งแอ่งท่ีราบสูงโคราชในบริเวณท่ีไม่มีดินปกคลุม  หินทรายน้ีเกิดจากการสะสมตวั  
ในสภาพแวดลอ้มแบบตะกอนพดัพาจากน ้าและลม พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีวางตวัต่อเน่ือง  
บนหินมหาสารคาม และก าหนดวา่ควรมีอายอุยูร่ะหวา่งครีเทเชียสถึงเทอร์เชียรีตอนตน้ เกิดจา ก 
การสะสมตวัและตกต ะกอน ทั้งจากแม่น ้าท่ีพดัพาเป็นคร้ังคราวสลบักบัการพดัพาของลม ในสภาพ
ภูมิอากาศสมยัโบราณท่ีก่ึงแหง้แลง้ ในจงัหวดัพิษณุโลกไดพ้บหินชุดน้ี ในอ าเภอชาติตระการ และอ าเภอ
นครไทย เป็นหมวดหินเขายา่ปุกและหมวดหินภูขดั 

- หมวดหินภูขดั วางตวัไม่ต่อเน่ืองอยูบ่นหมวดหินเขายา่ปุก ป ระกอบดว้ย  
หินทรายสีน ้าตาลถึงน ้าตาลม่วง เมด็แร่ขนาดละเอียดถึงปานกลาง มีเน้ือหินปูน
ปน ท่ีมีการคดัขนาดท่ีดี มีชั้นของหินทรายแป้งและหินโคลนสลบั 

- หมวดหินเขายา่ปุก พบท่ีบริเวณอุทยานแห่งชาติน ้าตกชาติตระการและพื้นท่ี
ขา้งเคียง วางตวัต่อเน่ืองมาจากหมวดหินมหาสารคาม โด ยอาศยั  
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การเรียงล าดบัชั้นหิน จากหลุมเจาะน ้าบาดาล ท่ีบา้นน ้าลดั อ าเภอนครไทย หมวด
หินน้ีประกอบดว้ยส่วนบนเป็นชั้น หินทราย ชั้นหนา เมด็ทรายสีแดงอิฐมีความ
กลมมนดี หินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมนสีน ้าตาลแดง สีแดงปนม่วง 
พบชั้นเฉียงระดบัและร้ิวรอยคล่ืน 

2) กลุ่มหินโคราชตอนบน ประกอบดว้ยหมวดหินครีเทเชียส 2 หมวดหิน หินกลุ่มน้ี
วางตวัต่อเน่ืองจากหมวดหินภูพาน พบหมวดหินมหาสารคามแผก่ระจายในตอนกลางของแอ่งนครไทย 

- หมวดหินมหาสารคาม  ประกอบดว้ย  หินทรายแป้ง  และหินทราย  มีชั้นโพแทช 
ยปิซมัและเกลือหิน  หนาเฉล่ีย  200 เมตร  หมวดหิน น้ีมีความหนาประมาณ   
600 เมตร  เกิดจากการสะสมตวัของแอ่งซ่ึงอาจแยกกนัเป็น  2 แอ่ง  คือ  
แอ่งสกลนครกบัแอ่งโคราช  อายขุองหินมหาสารคามน้ีมีอายปุระมาณ  
ยคุครีเทเชียส ตอนปลาย จากหลกัฐานสนามแม่เหล็กบรรพกาล  

- หมวดหินโคกกรวด ประกอบดว้ย หินทรายแป้ง หินทราย และหินทรายแป้งปนปูน 
(Caliche-siltstone) หินกรวดมน มีซากดึกด าบรรพเ์ศษช้ินส่วนของไดโนเสาร์ชนิด
กินพืช เต่าและปลา (Buffetaut et al., 1997) หมวดหินน้ีมีความหนาประมาณ 709 เมตร 

3) กลุ่มหินโคราชตอนกลาง ประกอบดว้ยหมวดหินจูแรสซิกตอนบน 3 หมวดหิน  
หินกลุ่มน้ีวางตวัต่อเน่ืองจากหมวดหินภูกระดึง แผก่ระจายในตอนกลางของอ าเภอนครไทย และอ าเภอ
ชาติตระการ จงัหวดัพิษณุโลก 

- หมวดหินภูพาน มีลกัษณะค่อนขา้งเด่นโดยเฉพาะ  ประกอบดว้ยหินทรายปนหิน
กรวดมนชั้นหนา  ท่ีแสดงการวางชั้นเฉียงระดบั  มีรายงานพบเศษช้ินส่วนของ
กระดูกไดโนเสาร์  จ านวน 2-3 ช้ิน นอกจากนั้นยงัพบวา่มีสารประกอบของพวก
คาร์บอนเกิดอยูใ่นหมวดหินน้ีดว้ย ความหนาของหมวดหินน้ี ประมาณ 114 เมตร 
(Maranate and Vella, 1986) และจากไอโซโทป ของแร่มีอายปุระมาณ 100 ลา้นปี 

- หมวดหินเสาขวั ประกอบดว้ยหินทรายแป้ง หินโคลน และหินกรวดมนปนทราย  
มีชั้นหินค่อนข้างหนา ซ่ึงความหนาของหมวดหินน้ีในบริเวณเสาขวั  หนา 512 
เมตร มีซากดึกด าบรรพห์อยกาบเด่ียว  (Gastropod) พวก Naticoid พวกหอยกาบคู่
ช่ือ Trigoniodides sp. และ Plicatounio sp. (Meesook et al., 1995) และพวก
ไดโนเสาร์กินพืช  (Buffetaut et al., 1997) จากซากดึกด าบรรพท่ี์พบน้ี  คาดวา่หิน
มีอายคุรีเทเชียสตอนตน้ (Early cretaceous) 

- หมวดหินพระวหิาร ประกอบดว้ย หินทรายเน้ือควอตซ์ สีขาว มกัแสดงลกัษณะชั้น
เฉียงระดบัและมีชั้นบาง  ๆของหินทรายแป้งสีเทาด าแทรก ความหนาของหมวดหิน
น้ีแตกต่างกนัในแต่ละบริเวณ ตั้งแต่ 56-136 เมตร 
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4) กลุ่มหินโคราชตอนล่าง กลุ่มหินชุดน้ีพบกระจายตวับริเวณขอบแอ่งเจา้พระยาตอน
เหนือดา้นตะวนัออก ในเขตอ าเภอนครไทย และอ าเภอชาติตระการ  จงัหวดัพิษณุโลก  โดยมีการโคง้ของ
ชั้นหินในรูปของโคง้รูปประทุนหงายและรูปประทุนคว  ่า สลบักนัในหลายพื้นท่ีมีการวางตวัเองเทไปทาง  
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ หมวดหินภูกระดึงโผล่ใหเ้ห็นชดัเจนบริเวณเหมืองหินเก่า บา้นวงัดินสอ 

- หมวดหินภูกระดึง  วางตวัอยูบ่นหมวดหินน ้าพอง  หรือบนหินยคุเพอร์เมียนใน
บริเวณท่ีไม่มีหมวดหินน ้าพอง  ประกอบดว้ย  หินทรายแป้ง  หินทรายสีเทาอม
เขียว  หินโคลนและหินกรวดมนเน้ือปูนผสม  มีซากดึกด าบรรพช้ิ์นส่วนของ
กระดูกและฟันพลีสิโอซอร์ และกระดูกไดโนเสาร์  (Buffetaut et al., 1997) ความ
หนาของหมวดหินน้ีท่ีบริเวณภูกระดึงประมาณ 1,001 เมตร 

- หมวดหินน ้าพอง  เป็นหมวดหินล่างสุดของกลุ่มหินโคราชท่ีเร่ิมมีสีแดง  (Ward 
และ Bunnag, 1964) โดยเฉพาะทางโคราชดา้นตะวนัตก  หมวดหินน ้าพอง
ประกอบดว้ยชั้นหินทรายแป้ง  หินทรายและหินกรวดมน  สลบักนัเป็นชั้นหนา
วางตวัต่อเน่ืองจากหมวดหินหว้ยหินลาด ในขณะท่ีบางบริเวณวางตวัอยูบ่นหินปูน
ยคุเพอร์เมียนแบบรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง หมวดหินน้ีหนาประมาณ 1,465 เมตร 

- หมวดหินหว้ยหิ นลาด  ประกอบดว้ย  หินกรวดมน  ซ่ึงมีกรวดของหินปูนมาก  
รวมทั้งหินไรโอไลตแ์ละหินอ่ืนดว้ย  ตามความหมายของ  Iwai et al. (1966) 
หมวดหินหว้ยหินลาดประกอบดว้ยหินทราย หินทรายแป้ง  หินดินดานสีเทา  ซ่ึงมี
ซากดึกด าบรรพใ์บไม้  (Iwai et al., 1966) หอยสองฝา  Euestheria mansuyi เรณู
และสปอร์  (Pollen and spore: Haile 1973) และ Phytosaur (Buffetaut and 
Ingawat, 1982) บ่งอายปุลายยคุไทรแอสซิก  หมวดหินน้ีวางตวัอยูบ่นหินปูนยคุ
เพอร์เมียนแบบรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง 

(3) มหายุคพาลโีอโซอกิ  
1) หินชั้นก่ึงแปรยคุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส (Permian- Caboniferous) 

ประกอบดว้ย หินทรายก่ึงหินควอร์ตไซต ์ (Quartzitic sandstone) หินดินดาน  
ก่ึงหินชนวน (Phyllitic to slaty shale) และหินกรวดมน ท่ีบางส่วนแปรสภาพไปเน่ืองจากอิทธิพลของ  
หินภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนมาภายหลงั ท าใหเ้น้ือหินค่อนขา้งแขง็ มีการวางตวัเป็นแนวสันเขาด้านทิศตะวนัออก
และเหนือของอ าเภอหล่มสัก ดา้นตะวนัออกของอ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ อ าเภอหนองไผ ่อ าเภอบ่ึงสามพนั 
อ าเภอวเิชียรบุรี และอ าเภอศรีเทพ นอกจากน้ียงัพบเป็นแนวเนินเขาดา้นตะวนัตกของอ าเภอหนองไผ ่
และวางตวัเป็นเนินท่ีระดบัความสูงไม่มากนกั ในอ าเภอ ชนแดนและอ าเภอวงัโป่ ง ดา้นท่ีติดกบัจงัหวดั
พิจิตร 
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2) หินคาร์บอเนตยคุเพอร์เมียน (Permian) 
หินปูนสีเทา หินเชิร์ตสีด า หินดินดานสีเทา หินทรายและหินกรวดมนสีเทาขาวถึง

น ้าตาลแกมแดง มกัพบแทรกอยูใ่นชั้นหินชุดอ่ืน พบเป็นสันเขาแคบๆ มีพื้นท่ีไม่มากนกัใน  
หลายบริเวณของจงัหวดัเพชรบูรณ์  ดงัน้ี พบวา่มีการแทรกอยูใ่นชั้นหินชั้นก่ึงแปรบริเวณอ าเภอน ้าหนาว 
พบวา่มีการแทรกอยูใ่นกลุ่มหินโคราชตอนล่าง (หมวดหินภูกระดึง-น ้าพอง) บริเวณตอนใตข้องอ าเภอ
หล่มเก่า อ าเภอวเิชียรบุรีและแทรกอยูร่ะหวา่ง ชั้นหินชั้นก่ึงแปรและหินอคันีใน อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ 
อ าเภอวงัโป่ง อ าเภอหนองไผ ่อ าเภอวเิชียรบุรี 

(4) หินอคันี  
หินอคันีท่ีพบมี 3 ชนิดดงัน้ี 
1) หินภูเขาไฟยคุเพอร์โม-ไทรแอสซิก (Permo-Triassic Volcanic Rocks) 

พบเป็นหินภูเขาไฟ ประเภท แอนดีไซต ์ (Andesite) ไรโอไลต ์ (Rhyolite) และ
หินทฟัฟ์ (Tuff) มีหินกรวดภูเขาไฟ (Agglomerate) และหินชั้ นภูเขาไฟ (Pyroclastic rock) แทรกอยูเ่ป็น
บางแห่ง มกัพบเป็นเนินเขาโดดๆ แทรกอยูป่ระปรายในหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัสและหิน  
ยคุไทรแอสซิกตอนบน- จูแรสซิกตอนล่าง พบ ในจงัหวดัเพชรบูรณ์  บริเวณทางเหนือของอ าเภอหล่มเก่า 
และอ าเภอน ้าหนาว พบแทรกอยูใ่นหินยคุไทรแอสซิกตอน บน-จูแรสซิกตอนล่าง ถดัลงมาในเขตอ าเภอ  
เมืองเพชรบูรณ์ กระจายตวัแทรกอยูร่ะหวา่งหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัส และหินยคุไตรแอสซิก
ตอนบน- จูแรสซิกตอนล่างบางส่วน  พบแทรกอยูใ่นหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัส ในบริเวณ  
อ าเภอวงัโป่ง อ าเภอชนแดน และอ าเภอหนองไผ ่ ท่ีพบแทรกในหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัส และ
หินยคุไทรแอสซิกตอนบน-จูแรสซิกตอนล่าง พบในอ าเภอบึงสามพนั และอ าเภอวเิชียรบุรี 

2) หินแกรนิตยคุไทรแอสซิก (Triassic granite) 
พบเป็นหินแกรนิต (Granite) แกรโนไดโอไรต ์(Grano-Diorite) และไดโอไรต ์(Diorite) 

พบกระจายเป็นหยอ่มๆ ในเขตอ าเภอวงัโป่ง และอ าเภอชนแดน  จงัหวดัเพชรบูรณ์  หินแกรนิตชุดน้ีจดัอยู่
ในยคุไทรแอสซิก ตามแผนท่ีธรณีวทิยาประเทศไทย มาตราส่วน 1:500,000 

3) หินบะซอลตย์คุเทอรเชียรี (Tertiary basalt) 
พบหินบะซอลตปิ์ดทบัหินอายอุยูใ่นยคุไทรแอสซิกบริเวณอ าเภอศรีเทพ และปิดทบั

หินอายเุพอร์เมียน -คาร์บอนนิเฟอรัส ในอ าเภอวเิชียรบุรี อ าเภอบึงสามพนั และอ าเภอหนองไผ ่หินบะ
ซอลต ์ชุดน้ีจดัอยูใ่นยคุเทอร์เชียรี ตามแผนท่ีธรณีวทิยาประเทศไทย มาตราส่วน 1:500,000 
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3.2 การก าเนิดแร่ทองค าในพืน้ทีศึ่กษา 

จากการศึกษาของ Kromkhun (2005) ในบริเวณ H Zone ของเหมืองแร่ทองค าชาตรี ในบริเวณ
เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง พบวา่ ทองค าในบริเวณน้ีมีการสะสมตวัในส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นรูปแบบ Low-
sulfidation epithermal gold deposit หรือเป็นการสะสมตวัของทองค าในรูปแบบไอน ้าร้อนซลัเฟอร์
อุณหภูมิต ่า  ซ่ึงอยูใ่นบริเวณท่ี เกิดเทคโทนิคในบริเวณเขตมุดตวัของเปลื อกโลกตามแนวหินภูเขาไฟ  
เลย-เพชรบูรณ์ โดยท่ีมีหินอคันีบาดาลแทรกตวัอยูด่า้นใตข้องแนวหินภูเขาไฟน้ี เป็นแหล่งใหค้วามร้อน 
และสร้างระบบไอน ้าร้อนท าใหมี้การสะสมตวัของแร่โลหะ ซ่ึงน าไปสู่การสะสมตวัของแร่ทองค าและ
แร่เงินในบริเวณน้ี 

 กระบวนการสะสมตวัของแร่ทองค าและแร่เงินในบริเวณน้ี มีองคป์ระกอบหลากหลายอยา่ง
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ กระบวนการเคล่ือนตวัของหินหนืด โครงสร้างทางธรณีวทิยา การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง
ทางธรณีวทิยา ววิฒันาการทางธรณีเคมีและไอน ้าแร่ร้อน โดยกระบวนการดงักล่าว  Kromkhun (2005) 
ไดแ้บ่งขั้นตอนการเกิดแหล่งแร่ออกเป็น 8 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

3.2.1 Pre-magmatism ground preparation 
ก่อนเกิดกระบวนการทางเทคโทนิคจนเกิดเป็นแหล่งแร่ในบริเวณน้ี นั้น พบวา่หินดั้งเดิมหรือ

หินทอ้งท่ี (Country rock) นั้นเป็นหินจ าพวก หินภูเขาไฟ (Volcanic rock) และหินตะกอนภูเขาไฟ 
(Pyrolastic rock) ซ่ึงเป็นหินท่ีสะสมตวัอยูใ่นช่วงการรุกล ้าของน ้าทะเลในระดบัต้ืน (Minor shallow 
submarine transgressive) หลงัจากนั้นจึงเกิดแนวรอยเล่ือนขนาดใหญ่สองแนวท่ีขนานกนัในแนว
ตะวนัตกเฉียงเหนือ ท าใหเ้กิดการขยายแนวรอยแตก (Dilation jog) ในแนวตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมี
มุมเอียงประมาณ 40 องศา (รูปที ่3.2.1-1) โดยแนวรอยแตกท่ีขยายออกมาน้ีจะเป็นแนวท่ีเกิดการสะสม
ตวัของแหล่งแร่ในขั้นตอนถดัไป 

 

3.2.2 Intrusion-related heated source 
หลงัจากกระบวนการแรก ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการเตรียมพื้นท่ีส าหรับการสะสมตวัของแหล่งแร่

ทองค าในพื้นท่ี กระบวนการถดัมา  คือ กระบวนการท่ีมีการแทรกซอนของหินอคันีบาดาล (Intrusive 
igneous rocks) ท าใหเ้กิดแหล่งความร้อนอยูบ่ริเวณใตพ้ื้นท่ีดงักล่าวลึกลงไปประมาณ 6 กิโลเมตร  
(รูปที ่3.2.2-1) จากนั้น น ้าฝนท่ีไหลลงสู่ใตดิ้นกลายเป็นน ้าบาดาล ไดรั้บความร้อนจากหินอคันีบาดาลน้ี 
ท าใหเ้กิดการไหลวนของน ้าข้ึนสู่ผวิโลก น ้าท่ีถูกพาข้ึนมาน้ี จากการศึกษาไอโซโทปของซลัเฟอร์ 
คาร์บอน และออกซิเจนแลว้ พบวา่ เป็นสารละลายท่ีมีส่วนผสมของน ้าฝนและสารระเหยท่ีมาจากแมกมา 
(Magmatic volatile) โดยมีค่าความเป็นกรดด่าง อยูใ่นช่วงค่าเป็นกลาง 
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รูปที ่3.2.1-1  แนวรอยเลือ่นหลกัสองแนวในระนาบตะวนัตกเฉียงเหนือ 
ทีส่่งผลให้เกดิ Dilation jogs 

 

 
 

รูปที ่3.2.2-1  รูปจ าลองภาพตัดขวางการเดินทางของน า้ฝนลงสู่ใต้ดินและได้รับความร้อน
จากพลูตอนจนกลายเป็นน า้แร่ร้อนไหลเข้า Dilation jog 
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3.2.3 Hydrothermal breccia and boiling 
สารสะลายท่ีมีค่าความเป็นกลาง ไหลข้ึนมา ยงับริเวณรอยแตกของ Dilation jogs อีกทั้ง  

พาเอาเศษหินแตกขนาดเล็ก ๆ ในบริเวณนั้นข้ึนมาดา้นบน  ท าใหเ้กิดหินกรวดเหล่ียมจากน ้าแร่ร้อน 
(Hydrothermal breccia) ซ่ึงน ้าแร่ร้อนเหล่าน้ีจะไหลข้ึนไปเร่ือยๆ จนกระทัง่ถูกปิดกั้นหรือพลงังานลดลง
จนไม่สามารถไปต่อได ้(รูปที ่3.2.3-1) 

 

3.2.4 Gangue precipitation 
บริเวณท่ีเป็น Dilation jogs เป็นร่องเปิดท าใหค้วามดนัในร่องนอ้ยกวา่บริเวณร อยแตกอ่ืนๆ  

เม่ือน ้า แร่ร้อน เคล่ือนท่ีมาถึงบริเวณดงักล่าว ความดนัท่ีลดลงท าใหอุ้ณหภูมิลดลงไปตามกนั ท าใหมี้
ปริมาณน ้า/ไอน ้าสูงข้ึน จึงเกิดการตกผลึกของแร่พวก Amorphous silica (Quartz และ Adularia) ท าให ้
Dilation jogs ถูกปิดไปดว้ย ค่าการซึมผา่นก็มากกวา่เดิม ท าใหค้่าความดนัใน  Dilation jogs เปล่ียนแปลง
ไปเป็นมากกวา่ปกติ ส่งใหอุ้ณหภูมิของน ้าแร่ร้อนกลบัมาสูงข้ึนอีกคร้ังหน่ึง  

จากปรากฏการณ์ดงักล่าว ท าใหค้่าของ CO2 ท่ีสูงในน ้าแร่ร้อน เกิดการจบัตวักนัแลว้ตกผลึก
ออกมาเป็นแร่จ าพวกคาร์บอเนต (Hedenquist et al., 2000) จากเหตุการณ์ทั้งหมดในกระบวนการน้ี จึงท า
ใหมี้แร่ต่างๆ (รูปที ่3.2.4-1) 

 

3.2.5 Electrum precipitation 
Electrum คือ  ส่วนผสมของทอง เงิน และทองแดงบางส่วน เป็นสินแร่ท่ีเกิดข้ึนมาร่วมกบั  

แร่อ่ืนๆ โดยพื้นท่ีศึกษา  พบวา่  จะอยูก่บัแร่กาลีนา ชาลโคไพไรท ์สฟาเลอไรท ์ในควอตซ์เน้ือละเอียด  
ซ่ึง Electrum น้ีจะสะสมตวัในอุณหภูมิประมาณ 190-260 องศาเซลเซียส (Lawless et al., 1990) 

 

3.2.6 Late mineral precipitation and steam-heated zone 
ในบริเวณพื้นท่ีระดบัต้ืนของระบบน ้าแร่ร้อน (Hydrothermal system) นั้น พบวา่ส่วนใหญ่น ้าแร่

ร้อนจะเป็นน ้าแร่กรดซลัเฟต (Acid sulfate water) โดย Calcium-bearing acid sulfate water จะพบอยู่
บริเวณเหนือแนวน ้าแร่เดือด และสะสมตวัในรอยแตกจนเป็น Carbonate-bearing vien และ  กลุ่มแร่  
อลัเทอเรชัน่ (Alteration assemblage) โดยในระดบับนใกลก้บัพื้นผวิจะท าการกดักร่อนหินเหยา้ให้
กลายเป็นดินท่ีประกอบดว้ยแร่ Kaolinite, Montmorillonite, Illitie, Smectite และ Pyrite (รูปที ่3.2.6-1) 

 

3.2.7 Post mineralization 
หลงัจากการสะสมตวัของแร่ต่างๆ แลว้ กระบวนการทางเทคโทนิคยงัไม่จบลง ซ่ึงไดมี้การขยบัตวั

ของแผน่เปลือกโลกอีกคร้ังหน่ึง ท าใหพ้ื้นท่ีบริเวณน้ีแนวเฉือน (Shear zone) ท าใหมี้น ้าแร่ร้อนอีกชุดมา
สะสมตวัอยูใ่นรอยแนวเฉือนน้ีเป็นพวก Calcite vein ซ่ึงจะท าการตดัหินทุกหน่วยหินในบริเวณท่ีศึกษา 
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รูปที ่3.2.3-1  รูปจ าลองภาพตัดขวางการเดินทางของน า้แร่ร้อน 
 
 

 
 

รูปที ่3.2.4-1  ภาพตัดขวางแสดงการถ่ายโอนความร้อนในบริเวณรอยแตกในเนือ้หิน 
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รูปที ่3.2.6-1  ภาคตัดขวางแสดงการวางตัวของ Calcium-bearing sulphate water 
 

 
 

รูปที ่3.2.8-1   กระบวนการ Supergene enrichment บริเวณพืน้ทีศึ่กษา ทีเ่กดิขึน้ในบริเวณที่ 
มกีารขึน้ลงของน า้บาดาลในอดีต ท าให้เกดิการออกซิเดช่ันและรีดักช่ันจนเกดิ
เป็นแร่ใหม่  
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3.2.8 Supergene enrichment 
หลงัจากเหตุการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน กระบวนการน ้าใตดิ้นไดเ้ขา้มามีบทบาทอีกคร้ังหน่ึง  คือ 

กระบวนการ Supergene enrichment เป็นกระบวนการข้ึนลงของระดบัน ้าใตดิ้น ท าใหก้ลุ่มแร่ท่ีอยูใ่น
ระดบัน ้านั้นเกิดการ Redox เกิดเป็นกลุ่มแร่ Oxide-sulfide ในบริเวณดงักล่าว (รูปที ่3.2.8-1) 

 

3.3 การส ารวจลกัษณะทางธรณวีทิยา 
 

3.3.1 การส ารวจภูมิประเทศ 
การศึกษาสภาพธรณีวทิยา และสภาพอุทกธรณีวทิยาในพื้นท่ี จ  าเป็นตอ้งมีการส ารวจลกัษณะภูมิ

ประเทศของพื้นท่ีก่อนการลงส ารวจ เพื่อเปรียบเทียบระดบัท่ีไดม้าวา่มีความน่าเช่ือถือมากนอ้ยเพียงใด 
อีกทั้งการส ารวจลกัษณะทางอุทกธรณีวทิยาในบทท่ี 4 จ าเป็นตอ้งทราบระดบัความสูงท่ีชดัเจนของบ่อ
บาดาลแต่ละบ่อ เพื่อประโยชน์ในการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่อไปในบทท่ี 6  

การรังวดังานสนาม  (ภาคผนวก ก) เร่ิมจากการจดัแบ่งบ่อสูบน ้าบาดาลออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้
สะดวกส าหรับการท ารังวดัค่าระดบัโดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่ม ดงัตารางที่ 3.3.1-1 โดยการรังวดัค่าระดบั
ความสูงของบ่อสูบน ้าบาดาล ใชว้ธีิท าการส ารวจถ่ายระดบัแบบ Stadia โดยใชก้ลอ้ง Total station 

 

ตารางที ่3.3.1-1  กลุ่มหมุดหลกัฐานควบคุม ทีใ่ช้เพือ่อ้างองิระดับบ่อสูบน า้บาดาล 

กลุ่มที ่ หมุดหลกัฐานควบคุม หมายเลขบ่อสูบน า้บาดาล 

1 A-101626 GWS-06 
2 A-101625 GWS-07,GWS-17, GWS-19, GWS-22,GWS-27, GWS-32,  

GWS-35 
3 A-101624 GWS-12,GWS-31,GWS-36, GWS-38, GWS-40 
4 A-101623 GWS-16,GWS-11,GWS-15, GWS-14,GWS-05, GWS-02, 

GWS-20,GWS-30,GWS-26,GWS-04, GWS-03,GWS-24 
5 A-101687 GWS-07,GWS-09 
6 A-101688 GWS-28, GWS-10, GWS-18, GWS-08, GWS-34, GWS-23,  

GWS-25, GWS-33, GWS-01 
7 A-101622 GWS-13 
8 A-101685 GWS-39 
9 A-101684 GWS-21,GWS-29,GWS-41, GWS-42 
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(1) งานค านวณและแปลผล 
งานค านวณและตรวจสอบค่าท่ีไดเ้ป็นการท างานในขั้นตอนสุดทา้ย โดยผลท่ีไดเ้ป็น  

ค่าระดบัความสูงของบ่อสูบน ้าบาดาลทั้งหมด 42 ต าแหน่ง โดยสรุปค่าระดบัความสูงของบ่อสูบ  
น ้าบาดาล ดงัตารางที ่3.3.1-2 

 

ตารางที ่3.3.1-2  ระดับความสูงของบ่อสูบน า้บาดาล 

ล าดับ ช่ือจุด 
พกิดั 

ช่ือบ่อ 
ค่าระดับความสูง 

(เมตร) ตะวนัออก เหนือ 
1 GWS-01 674389 1800396 บ่อเจาะใหม่ +57.950 
2 GWS-02 678818 1802553 บ่อเจาะใหม่ +73.577 
3 GWS-03 676132 1806313 บ่อเจาะใหม่ +66.251 
4 GWS-04 675897 1804245 บ่อเจาะใหม่ +73.101 
5 GWS-05 687446 1817206 บ่อเจาะใหม่ +103.680 
6 GWS-06 667198 1815565 บ่อเจาะใหม่ +48.480 
7 GWS-07 675836 1814477 บ่อเจาะใหม่ +63.630 
8 GWS-08 686931 1794671 บ่อเจาะใหม่ +96.095 
9 GWS-09 663418 1795389 บ่อเจาะใหม่ +41.998 

10 GWS-10 676806 1795080 บ่อเจาะใหม่ +60.630 
11 GWS-11 686106 1807329 บ่อเจาะใหม่ +93.918 
12 GWS-12 666311 1800628 บ่อเจาะใหม่ +51.518 
13 GWS-13 690496 1800681 N1092 +97.681 
14 GWS-14 690193 1812456 ME0108 +112.668 
15 GWS-15 685950 1809096 N1164 +89.329 
16 GWS-16 682464 1803155 PW22441 +79.389 
17 GWS-17 681766 1818345 MB0655 +82.541 
18 GWS-18 681033 1796020 PC56 +69.292 
19 GWS-19 680662 1807676 DCD15351 +76.247 
20 GWS-20 679981 1800301 DCD15328 +71.750 
21 GWS-21 677547 1790257 TC0162 +56.186 
22 GWS-22 677208 1810081 TC371 +66.809 
23 GWS-23 677020 1796953 TC104 +61.805 
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ตารางที ่3.3.1-2  (ต่อ) 

ล าดับ ช่ือจุด 
พกิดั 

ช่ือบ่อ 
ค่าระดับความสูง 

(เมตร) ตะวนัออก เหนือ 
24 GWS-24 676308 1807526 PW17791 +66.594 
25 GWS-25 676086 1798770 MD1147 +59.758 
26 GWS-26 675692 1804055 MD1105 +69.013 
27 GWS-27 674663 1817463 DCD14128 +60.513 
28 GWS-28 674287 1794375 PC55 +57.089 
29 GWS-29 674259 1786175 TC0036 +54.132 
30 GWS-30 674189 1802301 TC202 +62.257 
31 GWS-31 672073 1806617 MQ0261 +58.178 
32 GWS-32 671573 1810745 PW23903 +57.269 
33 GWS-33 671465 1799149 DOH10663 +51.114 
34 GWS-34 670348 1791617 TC65 +48.495 
35 GWS-35 670242 1813426 กยธ09118 +53.426 
36 GWS-36 668846 1804868 MQ0237 +53.302 
37 GWS-37 668050 1795771 กยธ16656 +51.339 
38 GWS-38 665721 1803494 TZ63 +48.940 
39 GWS-39 665050 1791032 PC57 +41.357 
40 GWS-40 662217 1808304 MD1154 +44.302 
41 GWS-41 685245 1788740 ก3261 +80.493 
42 GWS-42 680959 1788908 DCD15110 +69.222 
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3.3.2 การเจาะส ารวจทางธรณวีทิยา 
หลงัจากการวดัค่าระดบัความสูงของบ่อต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี จึงด าเนินการเจาะบ่อสังเกตการณ์

เพิ่มเติม จ านวน 12 บ่อ โดยเจาะบ่อส ารวจและบ่อสูบทดสอบ หาลกัษณะการไหลและคุณภาพ  
น ้าบาดาล  

บ่อสังเกตการณ์ท่ีท าการเจาะ ใหม่ เป็นแหล่งขอ้มูลในการติดตามระดบัน ้าบาดาล  
และเก็บตวัอยา่งน ้าไปวเิคราะห์ เพื่อหาทิศทางการไหลและการปนเป้ือนในน ้าบาดาล โดยการศึกษาคร้ัง
น้ีไดก้ าหนดใหบ้่อสังเกตการณ์ท่ีเจาะเป็นแบบบ่อเด่ียว ดงั รูปที่ 3.3.2-1 ซ่ึงการเจาะบ่อแต่ละบ่อ ให้มีการ
กระจายครอบคลุม ตามแนวการไหลหลกัของน ้าบาดาลและบริเวณท่ีคาดวา่มีการปนเป้ือนของมลสารใน
น ้าบาดาลของพื้นท่ีโครงการ  ทั้งน้ีความลึกของบ่อท่ีจะเจาะ ตามความเหมาะสมของสภาพพื้นท่ี จากการ
ประเมินลกัษณะทางภูมิประเทศโดยรวมของพื้นท่ี ลกัษณะทางธรณีวทิยา มีการกระจายตวัครอบคลุมจุด
น่าสนใจ ดงัรูปที ่3.3.2-2 และตารางที ่3.3.2-1 

การสร้าง เครือข่ายบ่อสังเกตการณ์ เพื่อติดตามการไหลของน ้าบาดาลจึง ก าหนดต าแหน่ง พร้อม
เจาะและติดตั้งบ่อใหม่ จ  านวน 12 บ่อ และศึกษาขอ้มูลบ่อเดิมในพื้นท่ี 30 บ่อ ก าหนดใหก้ารด าเนินการ 
ดงัน้ี 

(1) ด าเนินการเจาะ บ่อตามขั้นตอนท่ีไดม้าตรฐาน โดยการเจาะแบบหมุนท่ีมีการไหลเวยีน
ของน ้าโคลน (Mud circulation rotary drilling) มีเส้นผา่นศูนยก์ลางการเจาะประมาณ 8-10 น้ิว (รูปที ่
3.3.2-3) ในระหวา่งการเจาะท าการเก็บตวัอยา่งหินจากดินและหินทุ ก 1.0 เมตร (รูปที่ 3.3.2-3) โดย
ตวัอยา่งดินและหินได้ น าไปวเิคราะห์ลกัษณะหินเบ้ืองตน้ และจึงท าการสร้างล าดบัชั้นดิน /หิน บริเวณ
หลุมเจาะแต่ละหลุม ดงัภาคผนวก ข 

(2) ท าการหย ัง่ธรณีหลุมเจาะ เพื่อตรวจสอบชั้นดิน  และหินท่ีใหน้ ้าบาดาล โดยผลการส ารวจ  
การหยัง่ธรณีหลุมเจาะ แสดงใน ภาคผนวก  ค และท าการคดัเลือกชั้นน ้าบาดาลท่ีตอ้งการตรวจสอบ เพื่อ
ติดตั้งท่อกรุ และท่อกรอง  

(3) ติดตั้งบ่อสังเกตการณ์ขนาดเส้นผา่ นศูนยก์ลางของท่อกรุ และท่อกรอง (ใชท้่อ PVC)  
ขนาด 6 น้ิว แบบบ่อสังเกตการณ์เป็นไปตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล  แสดงดงั  
รูปที ่3.3.2-4 และ รูปที ่3.3.2-5 

(4) ติดตั้ง ท่อกรอง ท่ีตอนปลายของบ่อความยาวตลอดความหนาของชั้นดินหินอุม้น ้า   
ท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อใหน้ ้าเขา้บ่อในความลึกท่ีตอ้งการตามสภาพพื้นท่ี   
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รูปที ่3.3.2-1  ตัวอย่างบ่อสังเกตการณ์และติดตามคุณภาพน า้บาดาล 
 

ระดบัน า้บาดาล 

ท่อกนัพงั ขนาด 6 นิว้ 

ท่อกรุ/ท่อกรอง ขนาด  6 นิว้ 

ท่อกนัพงัส าหรับ รองรับตะกอน 
ขนาด 6 นิว้ ยาว 1.5 เมตร 

ฝาปิดท่อกนัพงั 

ช้ันกรวดกรุ 

ช้ันปูนซีเมนต์ หนา
อย่างน้อย 1 เมตร 

ช้ันดนิเหนียวทึบน า้ 

ฐานซีเมนต์ 

ฝาปิดบ่อ 

พืน้ดนิเดมิ 

ช้ันเบ็นโทไนท์ทบึน า้ 
หนา ประมาณ 1 
เมตร 

ช้ันเบ็นโทไนท์ทึบน า้ 
หนา ประมาณ 1 เมตร 

บ่อเจาะขนาด 
8-10 นิว้ 

ท่อครอบท่อกรุ ขนาด 8 นิว้  
สูงจากฐานซีเมนต์ 50 ซม. 
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ตารางที ่3.3.2-1 รายช่ือบ่อสูบทดสอบปริมาณน า้บาดาล  

ล าดับ ช่ือจุด/ เลขทีบ่่อ สถานที ่
1 GWDP-01 บ่อเหมือง บา้นนิคม  หมู่ 8  ต าบลเขาทราย  อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
2 GWDP-02 บา้นนางทองแดง  ทรงพระสุวรรณ์   บา้นเลขท่ี 3  บา้นดงหลง หมู่  8   

ต าบลทา้ยดง  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
3 GWDP-03 บ่อเหมือง บา้นคลองตาลดั  หมู่  6   

ต าบลวงัโพรง  อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
4 GWDP-04 โรงเรียนบา้นเขาหมอ้  บา้นเขาหมอ้   หมู่  9   

ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้  จงัหวดัพิจิตร 
5 GWDP-05 บา้นนายประดิษฐ ์ อุ่นแกว้   บา้นเลขท่ี 37  บา้นใหม่วงัตะเคียน หมู่ 10   

ต าบลวงัหิน  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบรูณ์ 
6 GWDP-06 บา้นนายวงศ ์ บุญสุข   บา้นเลขท่ี  37  บา้นบุ่งมะกรูด  หมู่  3 

ต าบลวงัทรายพนู  อ าเภอวงัทรายพนู  จงัหวดัพิจิตร 
7 GWDP-07 วดัหนองดู่สามคัคีธรรม  

บา้นหนองดู่  หมู่ 3  ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง  จงัหวดัพิษณุโลก 
8 GWDP-08 บา้นนายสมศกัด์ิ  ทบัทนั 

บา้นเลขท่ี 273  บา้นเขาดิน หมู่ 11  ต าบลท่าขา้ม  อ าเภอชนแดน  จงัหวดั
เพชรบูรณ์ 

9 GWDP-09 บา้นนายสุดใจ  คุริพนัธ์  บา้นเขาบรเพด็  หมู่  8   
ต าบลวงัหลุม อ าเภอตะพานหิน  จงัหวดัพิจิตร 

10 GWDP-10 บา้นนายประเสริฐ  จนัทร์วงษ ์บา้นเลขท่ี 275/2 บา้นหนองพงษ ์หมู่  9  
ต าบลเขาทราย  อ าเภอทบัคลอ้  จงัหวดัพิจิตร 

11 GWDP-11 บา้นนางสมทรง  ชานุวตัร์ บา้นเลขท่ี  1 บา้นบ่อทองพฒันา 
หมู่  11   ต าบลทา้ยดง  อ าเภอวงัโป่ง  จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

12 GWDP-12 บา้นนายทอง  บุญศรี  บา้นเลขท่ี 408 บา้นเนินพลวง  หมู่ 11   
ต าบลเขาเจด็ลูก  อ าเภอทบัคลอ้  จงัหวดัพิจิตร 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 
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(ก) เคร่ืองเจาะแบบหมุนท่ีมีการไหลเวยีนของ 

น ้าโคลน (Mud Circulation Rotary Drilling) 
(ข) การแบ่งตวัอยา่งดินหินตามความลึก 

ทุก 1 เมตร 

รูปที ่3.3.2-3 อปุกรณ์การเจาะบ่อสังเกตการณ์ และลกัษณะตัวอย่างดิน หิน 
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บ่อ GWDP-01 

ต.เขาทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
บ่อ GWDP-02 

ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 

  
บ่อ GWDP-03 

ต.วงัโพรง  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
บ่อ GWDP-04 

ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 

  
บ่อ GWDP-05 

ต.วงัหิน  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
บ่อ GWDP-06 

ต.วงัทรายพนู  อ.วงัทรายพนู  จ.พิจิตร 

รูปที ่3.3.2-4 บ่อสังเกตการณ์ บ่อ GWDP-01 ถึง บ่อGWDP-06 
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บ่อ GWDP-07 

ต.วงัโพรง อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 
บ่อ GWDP-08 

ต.ท่าขา้ม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 

  
บ่อ GWDP-09 

ต.วงัหลุม อ. ตะพานหิน  จ.พิจิตร 
บ่อ GWDP-10 

ต.เขาทราย  อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 

  
บ่อ GWDP-11 

ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
บ่อ GWDP-12 

ต.เขาเจด็ลูก  อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 

รูปที ่3.3.2-5 บ่อสังเกตการณ์ บ่อ GWDP-07 ถึง บ่อ GWDP-12 
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3.3.3 การส ารวจธรณฟิีสิกส์ 
(1) หลกัการส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะแบบหยัง่ลกึ (Vertical electrical sounding) 

การส ารวจดว้ยวธีิธรณีฟิสิกส์วดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าแบบหยัง่ลึก (Vertical electrical 
sounding) เป็นการส ารวจตรวจวดัหาค่าความตา้นทานไฟฟ้าของชั้นดิน -หินต่างๆ เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูล
ในรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะการล าดบัชั้นหิน ชนิดของชั้นหิน  และความหนาของชั้นหิน 
รวมทั้งสามารถก าหนดชั้นหินท่ีอาจมีน ้าเคม็อยู ่และก าหนดกลุ่มรอยแตกของชั้นหิน อาศยัคุณสม บติัทาง
กายภาพ และส่วนประกอบทางเคมีของแร่ธาตุในหิน ท่ีหินแต่ละชนิดมีแตกต่างกนั  หมายถึง  ความ
ตา้นทานไฟฟ้าของวตัถุนั้นๆ  โดยมีค่าเป็นโอห์ม (Ohm) ต่อหน่ึงหน่วยความยาว เม่ือวตัถุนั้นมี
พื้นท่ีหนา้ตดั 1 ตารางหน่วย เม่ือมีกระแสไฟฟ้าไหลผา่นตามความยาว  ดงัน้ี 

 

𝜌 = RA/L  
 

โดย 𝜌 = ความตา้นทานจ าเพาะ (ohm-m, ohm-ft) 
R = ความตา้นทาน (ohm) 
A = พื้นท่ีหนา้ตดั (m2, ft2) 
L = ความยาว (m, ft) 

ค่าความตา้นทานไฟฟ้าของหิน-ดิน ข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลกัๆ 2 ประการ คือ 1) การน าไฟฟ้าของน ้า
หรือสารละลายท่ีแทรกอยูห่รือถูกกกัเก็บอยูใ่นช่องวา่งซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขม้ขน้ของเกลือแร่ท่ีละลายอยู ่
และ 2) ปริมาณของสารละลายท่ีแทรกหรือกกัเก็บอยูใ่นช่องวา่ง  ซ่ึงข้ึนอยูก่บัค่าความพรุนของชั้นดิน -
หิน การส ารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าเป็นวธีิการ ส ารวจท่ีอาศยัการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัดา้นความ
ตา้นทานไฟฟ้าท่ีเกิดข้ึนในชั้นดินชั้นหิน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงคุณสมบติัดงักล่าวท าใหเ้กิดค่าผดิปกติท่ี
สามารถตรวจสอบได ้และค่าผดิปกติท่ีเกิดข้ึนยอ่มสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงทางธรณีวทิยาใต้
พื้นท่ีส ารวจ อนัอาจเกิดจา กการเปล่ียนแปลงในชนิดหิน หรือโครงสร้างทางธรณีวทิยา จากคุณสมบติั
ดงักล่าว เม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าลงไปในดิน จะเป็นผลใหมี้การน าไฟฟ้า หรือมีค่าความตา้นทานไฟฟ้า 
แตกต่างกนั เช่น ชั้นหินร่วน (Unconsolidated rock) จะมีค่าความตา้นทานไฟฟ้าต ่ากวา่หินแขง็ 
(Consolidated rock ) หรือหินฐานราก (Bed rock) รวมทั้งกลุ่มรอยแตกในหิน ซ่ึงเป็นท่ีสะสมน ้าบาดาล  
ก็จะมีค่าความตา้นทานไฟฟ้าต ่ากวา่หินท่ีไม่มีรอยแตก และน ้าเคม็จะมีค่าความตา้นทานไฟฟ้าต ่ากวา่  
น ้าจืด เป็นตน้ จากหลกัการดงักล่าว ก็สามารถท่ีจะส ารวจหาความลึกของชั้นตะกอนอุม้น ้า หรือ  
น ้าบาดาลในหินแขง็ รวมทั้งแยกน ้าบาดาลจืดและเคม็ได ้โดย ตารางที ่3.3.3-1 แสดงถึงค่าความตา้นทาน
จ าเพาะของแร่ หรือหินแต่ละชนิด ซ่ึงเป็นค่ามาตรฐานท่ีจะน ามาใชก้ารวเิคราะห์หาลกัษณะทาง
ธรณีวทิยาของพื้นท่ี 
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ตารางที ่ 3.3.3-1 ค่าความต้านทานจ าเพาะของแร่ และหิน 

MINERALS AND ROCK TYPES RESISTIVITY RANGE (ohm-m) 
Igneous and metamorphic rocks  

Granite 3 x 102– 106 
Granite porphyry 4.5 x 103(wet) – 1.3 x 106(dry) 
Feldspar porphyry 4 x 103(wet) – 3.3 x 103(dry) 
Albite 3 x 102(wet) – 3.3 x 103(dry) 
Syenite 102– 106 
Diorite 104– 105 
Diorite porphyry 1.9 x 103(wet) – 2.8 x 104(dry) 
Porphyry 10 - 5 x 104(wet) – 3.3 x 103(dry) 
Carbonatized porphyry 2.5 x 103(wet) – 6 x 104(dry) 
Quartz porphyry 3 x 102(wet) – 9 x 105(dry) 
Quartz diorite 2 x 104 –  2 x 106(wet) – 1.8 x 105(dry) 
Porphyry (various) 60 – 104 
Dacite 2 x 104(wet) 
Andesite 4.5 x 104(wet) – 1.7 x 106(dry) 
Diabase porphyry 103(wet) – 1.7 x 105(dry) 
Diabase (various) 60 – 5 x 107 
Lavas 102  – 5 x 104 
Gabbro 103  – 106 
Basalt 10 – 1.3 x 107(dry) 
Olivine norite 103 – 6 x 104(dry) 
Peridotile 3 x 103(wet) – 6.5 x 103(dry) 

ท่ีมา : Telford et al., 1977 
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ตารางที ่ 3.3.3-1 (ต่อ) 
MINERALS AND ROCK TYPES RESISTIVITY RANGE (ohm-m) 

Igneous and metamorphic rocks (con.)  

Hornfels 8 x 103(wet) – 6 x 107(dry) 
Schists (calcareous and mica) 20  – 104 
Tuffs 2 x 103(wet) – 105(dry) 
Graphite schist 10  – 102 
Slates (various) 6 x 102 – 4 x 107(dry) 
Gneiss (various) 6.8 x 104(wet) – 3 x 106(dry) 
Marble 102 – 2.5 x 108(dry) 
Skarn 2.5 x 102(wet) – 2.5 x 108(dry) 
Quartzites (various) 10 – 2 x 108 

Sediments and sedimentary rocks  
Consolidated shales 20 – 2 x 103 
Argillites 10 – 8 x 102 
Conglomerates 2 x 103  – 104 
Sandstones 1 – 6.4 x 108 
Limestones 50 – 107 
Dolomite 3.5 x 102 – 5 x 103 
Unconsolidated wet clay 20 
Marls 3 – 70 
Clays 1 – 100 
Alluvial sands 10 – 800 
Oil sands 4 – 800 

ท่ีมา : Telford et al., 1977 
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รูปที ่3.3.3-1  หลกัการการส ารวจและการจัดวางขั้วไฟฟ้าแบบชลมัเบอร์เจอร์ 
 

 

รูปที ่3.3.3-2 เคร่ืองมอืส ารวจความต้านทานไฟฟ้าจ าเพาะแบบหยัง่ลกึ 
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(2) วธีิการส ารวจ 
การส ารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าตอ้งมีขั้วไฟฟ้า (Electrodes) 2 ประเภท คือ  

(1) ขั้วปล่อยและรับกระแสไฟฟ้า (Current electrodes) ไดแ้ก่ ขั้ว A และ B และ (2) ขั้ววดัศกัยไ์ฟฟ้า 
(Potential electrodes) ไดแ้ก่ ขั้ว M และ N (รูปที ่3.3.3-1) ซ่ึงเม่ือปล่อยกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินผา่นขั้ว A 
ไปยงัขั้ว B ก็จะสามารถวดัค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าระหวา่งขั้ว M และ N ได ้และค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้า
ดงักล่าวสามารถน าไปใชใ้นการค านวณหาค่าความตา้นทานไฟฟ้า (Resistance, R) และค่าความตา้นทาน
ไฟฟ้าจ าเพาะ (Resistivity, ohm) ไดใ้นท่ีสุด 

ปัจจุบนัเคร่ืองมือส ารวจส่วนใหญ่สามารถวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง และ
สามารถค านวณหาค่าความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะได ้ในการศึกษาคร้ังน้ี มีรูปแบบการจดัวางขั้วแบบชลมั
เบอร์เจอร์ (Schlumberger configuration) (รูปที ่3.3.3-2) โดยส ารวจเป็นจ านวน 80 จุด โดยมีระยะห่าง
ระหวา่งขั้วปล่อยกระแสไฟฟ้า (AB/2) ไม่เกิน 200 เมตร 

การน าค่าความต่างศกัยไ์ฟฟ้าท่ีวดัได ้ไปค านวณหาความสัมพนัธ์กบัค่ากระแสไฟฟ้าท่ีส่งลง
ไป ออกมาเป็นค่าความตา้นทานจ าเพาะของตวักลางพื้นดิน–ชั้นหินไดโ้ดยใชสู้ตร 

   𝜌 = K·U / I 

เม่ือ 𝜌    =   สัมประสิทธ์ิความตา้นทานไฟฟ้า (ohm –m, ohm –ft) 
K    =   ค่าคงตวัซ่ึงแปรเปล่ียนไปตามระยะห่างของขั้วไฟฟ้า (Electrode spacing) 
U    =   ค่าความต่างศกัย ์(Potential different) ท่ีขั้ว (M, N) 
I      =   สัมประสิทธ์ิความตา้นทานไฟฟ้า (A, B) 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการส ารวจวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า มีดงัน้ี 
1) เคร่ืองมือวดัค่าความตา้นทานไฟฟ้า (Resistivity meter)  
2) มว้นสายไฟความยาวมว้นละ 300 เมตร จ านวน 2 มว้น 
3) ฆอ้นตอกหลกั จ  านวน 4 อนั 
4) หลกัเหล็ก (Electrode) จ านวน 4 หลกั 
5) เคร่ืองหาพิกดัต าแหน่งบนพื้นโลก (GPS) จ านวน 1 เคร่ือง 
6) วทิยรัุบ-ส่งสนาม จ านวน 3 เคร่ือง 
7) Battery 12 Volt  1 ลูก 
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การศึกษาส ารวจและความตา้นทานไฟฟ้าจ าเพาะแบบหยัง่ลึก (Vertical electrical sounding)  
คร้ังน้ี  ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 928 ตารางกิโลเมตร ซ่ึงประกอบไปดว้ยเขตพื้นท่ีของต าบลเขาเจด็ลูก 
ต าบลเขาทราย ต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ และต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร  
ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก ต าบลทา้ยดง และต า บลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง ต าบล  
ตะกุดไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพ ชรบูรณ์ จ  านวน 80 ต าแหน่งดว้ยกนั ดงัแสดงใน รูปที ่3.3.3-3 เพื่อแปล
ผลหาค่าลกัษณะทางธรณีวทิยาใตผ้นืดินวา่มีวสัดุทางธรณีเป็นชนิดใด มีความหนา และโครงสร้างเป็น
รูปแบบใด เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ชั้นน ้าบาดาลของพื้นท่ีในขั้นตอนต่อๆ ไป 

(3) การเกบ็ข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
ไดท้  าการเก็บขอ้มูลตวัเลขค่าความตา้นทานไฟฟ้าแต่ละความลึกของ AB/2 พร้อมแสดงเป็น

รูปกราฟ Log – Log scale ของค่าความตา้นทานไฟฟ้า  (โอห์ม-เมตร) กบั ความลึกของ AB/2 ใน
โปรแกรม Excel จ านวน 80 จุด ดงัตวัอยา่งในรูปที ่3.3.3-4 

 
รูปที ่3.3.3-4  กราฟ Log – Log scale ของค่าความต้านทานไฟฟ้า (โอห์ม-เมตร) กบั  

ความลกึของ AB/2 
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การวเิคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแปลขอ้มูลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรม RINVERT โดยท าการแสดง
รูปกราฟขอ้มูลท่ีไดบ้นัทึกและค านวณผลเช่นขา้งตน้ โดยเรียกวา่ กราฟจากการวดัในสนาม (Field curve ) 
โปรแกรมจะจดัสร้างกราฟในการสังเคราะห์ (Synthetic curve) ท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด หรือ มีความผดิเพี้ยน 
(error) ต ่าท่ีสุด ซ่ึงผลการส ารวจคร้ังน้ี มีค่าความผดิเพี้ยนอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ  1 ถึงร้อยละ  10 พร้อมกนัน้ี
โปรแกรมจะใช ้ Synthetic curve จดัสร้างแบบจ าลอง (Model) ของช่วงชั้นความลึก และ ค่าความ
ตา้นทานปรากฏ (Apparent resistivity - Ro) แบบจ าลองน้ีท่ีไดแ้ต่ละจุดส ารวจจะน าไปใชแ้ปลความเป็น
จ านวนชั้นดิน/ชั้นหิน (Layer) ความหนา (Thickness) 

(4) ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผลแสดงการวเิคราะห์ขอ้มูลของโปรแกรม RINVERT ทั้ง 80 จุด ไดร้วบรวมไวใ้น

แผน่ดิสกเ์น่ืองจากมีขอ้มูลในปริมาณมาก โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  และผลการส ารวจธรณีฟิสิกส์แบบ 
2 มิติ ในภาคผนวก ง 

จากผลการวเิคราะห์สามารถแบ่งชนิดหินออกมาไดจ้  านวน 5 ชนิดดว้ยกนั ไดแ้ก่ ดินชั้นบน 
ดินลูกรัง ตะกอนท่ีเกิดจากการผพุงัของหินภูเขาไฟ หินภูเขาไฟท่ีมีรอยแตกมาก และหินภูเขาไฟท่ีมีรอย
แตกนอ้ย โดยความหนาของหินแต่ละชนิดนั้น จะมีความแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิประเทศและ
สภาพทางธรณีวทิยาของพื้ นท่ี โดยบริเวณท่ีมีความหนาของดินชั้นบนมากท่ีสุดอยูบ่ริเวณท่ีราบน ้าท่วม
ถึงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงมีความหนาประมาณ 5-12 เมตร (RSD 1, RSD 2) บริเวณท่ี
มีความหนาของดินลูกรังมากท่ีสุดนั้น อยูบ่ริเวณทางตอนใตข้องเหมืองทองอคัรา ซ่ึงมีความหนาอยู่
ประมาณ 5–15 เมตร (RSD 61-63, RSD 79) บริเวณท่ีมีความหนาของตะกอนท่ีเกิดจากการผพุงัของ 
หินภูเขาไฟมากท่ีสุดนั้น อยูบ่ริเวณทางตอนกลางถึงทางตะวนัออกของพื้นท่ี ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ 
จะเป็นบริเวณท่ีเป็นเนินสูง หรือท่ีเนินลูกระนาด (Undulating terrain) มีความหนาตั้งแต่ 10–50 เมตร  
ส่วนหินภูเขาไฟนั้นจากการแปลความหมายค่าความตา้นทานไฟฟ้า พบวา่เป็นหินดาน (Basement rock) 
จ าพวกหินภูเขาไฟ กระจายอยูท่ ั้งพื้นท่ีศึกษา 

3.4 ธรณวีทิยาระดับท้องถิ่น 
จากการศึกษารายงานท่ีผา่นมา  การแปลความหมายจากภาพดาวเทียม และภาพถ่ายทางอากาศ 

การออกภาคสนามเพื่อเก็บตวัอยา่ง ส ารวจระดบัภูมิประเทศ การเจาะบ่อส ารวจ การส ารวจทางธรณี
ฟิสิกส์ ในพื้นท่ีศึกษา สามารถวเิคราะห์และแปลความหมายลกัษณะทางธรณีวทิยาของพื้นท่ีบริเวณน้ี
ออกมาทั้งในระดบัพื้นผวิ และใตพ้ื้นผวิไดด้งัต่อไปน้ี 
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3.4.1 สภาพธรณวีทิยาพืน้ผวิ 
พื้นท่ีโครงการ เป็นส่วนหน่ึงของบริเวณท่ีราบลุ่มภาคกลาง ในช่วงตะวนัออกของท่ีราบลุ่ม

เจา้พระยาตอนบน โดยสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มทางดา้นตะวนัตกติดกบัแม่น ้า น่าน  
ลาดข้ึนไปทางเทือกเขาเพชรบูรณ์ทางฝ่ังตะวนัออกของพื้นท่ี ทางน ้าทั้งหมดของพื้นท่ีไหลจากทาง
เทือกเขาเพชร บูรณ์ ฝ่ังตะวนัตกไปยงัแม่น ้าน่านฝ่ังตะวนัออก มีลกัษณะทางน ้าโดยทัว่ไปเป็นแบบ 
ก่ึงขนาน (Sub-parallel drainage system) จากแผนท่ีธรณีวทิยา มาตราส่วน 1:50,000 จาก 
กรมทรัพยากรธรณี สามารถแบ่งกลุ่มหินในพื้นท่ีศึกษาไดเ้พียง 2 กลุ่มใหญ่ๆ ดว้ยกนั คือ ตะกอน 
ยคุใหม่ (Quaternary sediments) และกลุ่มหินภูเขาไฟท่ีไม่สามารถแยกได ้ (Undifferentiated volcanic 
rocks ) แต่เน่ืองจากในบริเวณพื้นท่ีศึกษาฝ่ังตะวนัตกในบริเวณตน้น ้า ยงัพบหิ นอีกหลากหลายชนิด และ
อาจมีผลต่อการศึกษาน ้าใตดิ้นในบริเวณน้ี จึงจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาหินท่ีอยูน่อกพื้นท่ีบริเวณน้ีดว้ย โดย
การล าดบัชั้นหินจะกล่าวไดด้งัต่อไปน้ี (รูปที ่3.4.1-1) 

(1) หินตะกอนและหินแปร 
- ตะกอนน ้าพายคุใหม่  ประกอบดว้ย  พื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งสะสมของตะกอนลานตะพกั 

ท่ีสะสมตวัในยคุหลงัไพลสโตซีนประกอบดว้ยตะกอนของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่
สลบัดว้ยตะกอนทราย หรือกรวดในอตัราส่วนนอ้ยกวา่หรือวางตวัในรูปของกระเปาะ 
(lens) ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ซ่ึงเป็นแหล่งท าการเกษตรมีระดบัความสูง 50-60 เมตร 
ปกคลุมพื้นท่ี มากกวา่ร้อยละ 70 

- ตะกอนตะพกัยคุเก่า ประกอบดว้ย  ตะกอนกรวดทรายและเศษหินท่ีมีการคดัขนาด
ค่อนขา้งดี และสะสมตวัอยูท่ี่ราบเชิงเขา เช่น แถบขอบแอ่งดา้นตะวนัออก มีระดบั 
ความสูงท่ีระดบั 70-100 เมตร กบัพื้นท่ีราบท่ีเกิดจากการสะสมตวัของตะกอนในหุบเขา 

(2) กลุ่มหินโคราช จากแผนท่ีธรณีวทิยา มาตราส่วน 1:50,000 โดยกรมทรัพยากรธรณี พบ  
กลุ่มหินโคราชเพียงหมวดหินเดียว  คือ หมวดหินภูกระดึง ซ่ึงมีลกัษณะเป็นหินตะกอนจ าพวกหินทราย
แป้ง หินทราย หินเคลย ์และหินกรวดมน สีเทา ถึงเทาปนม่วง หมวดหินภูกระดึงน้ีอยูน่อกพื้นท่ีศึกษา
ออกไปทางตะวนัออกสุด 

(3) กลุ่มหินสระบุรี คือ  หินปูนยคุเพอร์เมียน  ประกอบดว้ย  หินปูนสีเทาถึงเทาเขม้ ลกัษณะเป็น
ชั้นค่อนขา้งหนามีหินดินดานสีเทาลกัษณะชั้นบางแทรกสลบั พบซากดึกด าบรรพ ์จ าพวกหอยสองฝา  
ไคนอยด ์ปะการัง และฟอแรมินิเฟอรา พบลกัษณะเป็นเทือกเขาในเขตดา้นตะวนัออก นอกพื้ นท่ีศึกษา 
บริเวณต าบลบา้นมุง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก เร่ิมตั้งแต่เขาป่าแดงรังกาย ยาวไปในแนว
ตะวนัออกเฉียงใตป้ระมาณ 30 กิโลเมตร นอกจากน้ียงัมีเขาหินปูนโดดๆ อีกหลายลูกกระจาย อยูใ่นเขต
อ าเภอเนินมะปราง เช่น เขาผาหมาตาย เขาคอกควาย เขาผาท่าพล เป็นตน้ 
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(4) หินชั้นก่ึงแปร ยคุเพอร์เมียนถึงคาร์บอนิเฟอรัส (Permian to carboniferous) ประกอบดว้ย
หินทรายก่ึงหินควอร์ตไซต ์ (Quartzitic sandstone) หินดินดาน หินชนวน (Phyllitic to slaty shale) แปร
สภาพไปเน่ืองจากอิทธิพลของหินภูเขาไฟท่ีเกิดข้ึนมาภายหลงั ท าใหเ้น้ือหินค่อนขา้งแขง็ แนวการวางตวั
เป็นแนวตะเขบ็ติดต่อกบัจงัหวดัเพชรบูรณ์ บริเวณตะวนัออกของก่ิงอ าเภอสากเหล็ก อ าเภอวงัทรายพนู 
อ าเภอทบัคลอ้ และก่ิงอ าเภอดงเจริญ 

(5) หินอคันี ท่ีพบมี 2 ชนิดดงัน้ี 
- หินภูเขาไฟยคุเพอร์โม-ไทรแอสซิก (Permo-Triassic volcanic rocks) พบเป็นหินภูเขาไฟ 

ประเภท แอนดีไซต ์ (Andesite) ไรโอไลต ์ (Rhyolite) และหินทฟัฟ์ (Tuff) มีหินกรวด
ภูเขาไฟ (Agglomerate) และหินชั้นภูเขาไฟ (Phyroclastic rock) แทรกอยูเ่ป็นบางแห่ง มกั
พบเป็นเนินเขาโดดๆ แทรกอยูป่ระปรายในหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัสและหิน  
ยคุไทรแอสซิกตอนบน-จูแรสซิกตอนล่าง กระจายตวัแทรกอยูร่ะหวา่งหินยคุเพอร์เมียน-
คาร์บอนิเฟอรัส และหินยคุไตรแอสซิกตอนบน-จูแรสซิกตอนล่างบางส่วน พบแทรกอยู่
ในหินยคุเพอร์เมียน-คาร์บอนิเฟอรัส ในบริเวณอ าเภอวงัโป่ง  อ าเภอชนแดน และอ าเภอ
หนองไผ ่ท่ีพบแทรกในหินยคุเพอร์เมียน- คาร์บอนิเฟอรัส และหินยคุไทรแอสซิก
ตอนบน-จูแรสซิกตอนล่าง พบในบริเวณอ าเภอบึงสามพนั และอ าเภอวเิชียรบุรี 

- หินแกรนิตยคุไทรแอสซิก (Triassic granite) พบเป็นหินแกรนิต (Granite) แกรโน  
ไดโอไรต ์ (Grano-Diorite) และไดโอไรต ์ (Diorite) หินแกรนิตชุดน้ีจดัอยูใ่น  
ยคุไทรแอสซิก เป็นหินท่ีตดัเขา้มาในหินไรโอไรท ์แอนดีไซต ์และทฟัฟ์ใน 
ยคุเพอร์โม-ไทรแอสซิก 

อยา่งไรก็ตาม ในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่สามารถแบ่งรอยต่อระหวา่งหินอคันีทั้งสองชนิดออก
จากกนัโดยส้ินเชิง เน่ืองจากหินดงักล่าวมีการว างตวัท่ีซบัซอ้น จึงตอ้งใชข้อ้มูล จ านวนมากมาพิจารณา 
และไดร้วมกลุ่มหินดงักล่าวเป็นกลุ่มเดียวกนั ซ่ึงยงัพอท่ีจะแยกแยะกลุ่มหินดงักล่าวออกไดท้างตะวนัตก
นอกพื้นท่ีโครงการ 

3.4.2 สภาพธรณวีทิยาใต้พืน้ผวิ 
จากการรวบรวมขอ้มูลการศึกษาธรณีวทิยาพื้นผวิ และการเก็บขอ้มูลจากภาคสนามต่างๆ รวมถึง

ขอ้มูลหลุมเจาะจากบริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั และขอ้มูลพสุธารา ดงัภาคผนวก ค  สามารถน ามาสร้าง
ความสัมพนัธ์ทางธรณีวทิยาไดอ้อกมาเป็นธรณีวทิยาใตพ้ื้นผวิในบริเวณพื้นท่ีศึกษาได ้โดยท าการสร้าง
ภาพตดัขวางในพื้นท่ีศึกษาออกมาเป็นสองแนวด้ วยกนั คือ แนวตะวนัออก -ตะวนัตก และแนว เหนือ -ใต ้
โดยแสดงไวด้งัรูปที ่3.4.2-1 และ รูปที ่3.4.2-2 
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จากขอ้มูลภาพตดัขวาง สามารถแบ่งชนิดหินออกมาได ้5 ชนิดดว้ยกนั คือ  
(1) ตะกอนน ้าพายคุใหม่ ประกอบดว้ย พื้นท่ีซ่ึงเป็นแหล่งสะสมของตะกอน ลานตะพกัท่ีสะสม

ตวัในยคุหลงัไพลสโตซีน  บริเวณท่ีราบ ถึงท่ีราบลุ่ม ประกอบดว้ย  ตะกอนของดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่
สลบัดว้ยตะกอนทราย หรือกรวดในอตัราส่วนนอ้ยกวา่หรือวางตวัในรูปของกระเปาะ (Lens) มีความ
หนาประมาณ 5-20 เมตร ตามลกัษณะภูมิประเทศ 

(2) ตะกอนลานตะพกัล าน ้า เป็นตะกอนก่ึงแขง็ประกอบดว้ย ตะกอน กรวดทรายและเศษหินท่ีมี
การคดัขนาดค่อนขา้งดี และสะสมตวัอยูท่ี่ราบเชิงเขา มีความหนาประมาณ 10-30 เมตร 

(3) หินภูเขาไฟผ ุ (Saporite, PTRv1) เป็นหินภูเขาไฟจ าพวก หินไรโอไรท ์หินแอนดิไซตแ์ละ
หินทฟัฟ์ท่ีมีความผสูุง มีความหนาประมาณ 10-30 เมตร 

(4) หินภูเขาไฟมีรอยแตกสูง (PTRv2) เป็นหินภูเขาไฟจ าพวก หินไรโอไรท ์หินแอนดิไซตแ์ละ
หินทฟัฟ์ท่ีมีรอยแตกมาก มีความหนาประมาณ 20-60 เมตร 

(5) หินภูเขาไฟไม่มีรอยแตก หรือมีรอยแตกนอ้ย (PTRv3) เป็นหินอคันีจ าพวก หินไรโอไรท ์
หินแอนดิไซต ์และอาจพบหินไดโอไรทบ์า้งในบางบริเวณ ท่ีมีรอยแตกมีรอยแตกนอ้ย มกัเป็นหินท่ีไม่มี
ความผเุลย วางตวัอยูช่ั้นล่างสุดในพื้นท่ีโครงการ 
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บทที่ 4 
สภาพอุทกธรณวีทิยา 

 
4.1 สภาพอทุกธรณวีทิยาภูมภิาค 

น ้าบาดาลในแต่ละพื้นท่ีมีศกัยภาพและความเหมาะสมในการน ามาใชป้ระโยชน์แตกต่างกนั  
ตามลกัษณะของ ชั้นหินอุม้น ้า  เช่น ความลึก วสัดุ ชั้นหินอุม้น ้า  ปริมาณและคุณภาพของน ้าบาดาล  
แหล่งน ้าบาดาลท่ีส าคญัของประเทศไทยอยูใ่นชั้นกรวดทราย และเป็นแหล่งน ้าบาดาลท่ีมีศกัยภาพ  
เชิงปริมาณสูง ส่วนแหล่งน ้าบาดาลในชั้นหินแขง็โดยทัว่ไปมีศกัยภาพต ่า แต่ก็สามารถน ามาใชป้ระโยชน์
เพื่อการบริโภคได้  ในพื้นท่ีศึกษาจะพบ ชั้นหินอุม้น ้า  2 ลกัษณะ คือ ชั้นหินอุม้น ้า ในหินร่วน 
(Unconsolidated rocks) และชั้นหินอุม้น ้าในหินแขง็ (Consolidated rocks) ดงัแสดงในรูปที ่4.1-1 

4.1.1 ช้ันหินอุ้มน า้ตะกอนร่วน (Unconsolidated aquifers) 
แหล่งน ้าบาดาลชนิดน้ีประกอบดว้ยตะกอนของกรวด ทราย ทรายแป้ง เศษหิน และดินเหนียว  

ท่ีมีการจบัตวักนัอยา่งหลวมๆ ท าใหน้ ้าบาดาลแทรกซึมอยูใ่นช่องวา่งระหวา่งเมด็ตะกอน ปริมาณน ้าท่ี  
กกัเก็บในชั้นตะกอนข้ึนกบัความหนาของชั้นตะกอน การคดัขนาด รูปร่างของเมด็ตะกอนนั้นๆ จงัหวั ด
พิษณุโลกมีชั้นหินอุม้น ้าตะกอนร่วน 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

(1) ช้ันหินอุ้มน า้ ทีร่าบน า้ท่วมถึง  ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary flood plain deposits 
aquifer: Qfd) 

ประกอบดว้ย ชั้นตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง สลบักบัชั้นดินเหนียว วางตวัแผก่ระจายอยู่
สองขา้งขนานกบัแมน่ ้ายม และแม่น ้าน่าน ชั้นหินอุม้น ้าอยูลึ่กประมาณ 25-40 เมตร มีความสามารถในการ
ใหน้ ้าอยูร่ะหวา่ง 10-20 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง คุณภาพน ้าดี ครอบคลุมพื้นท่ี ประมาณ 5-8 กิโลเมตร ใน
อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพิษณุโลก มีความกวา้งประมาณ 20-25 กิโลเมตร บริเวณแม่น ้า
ยมมาบรรจบแม่น ้าน่านในเขตอ าเภอบางกระทุ่ม พื้นท่ีมีระดบัต ่าจึงเกิดปัญหาน ้าท่วมพื้นท่ีบ่อย  ๆ

(2) ช้ันหินอุ้มน า้ตะพกัระดับต ่า  ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary low terrace deposits aquifer 
: Qlt) 

ประกอบดว้ย  ชั้นตะกอน กรวด ทราย ทรายแป้ง สลบักบัชั้นดินเหนียว สะสมตวัอยูใ่น  
ท่ีราบ ดา้นตะวนัตกของจงัหวดั พิษณุโลก  อ าเภอบางระก า บางส่วนของอ าเภอเมือง อ าเภอพร หมพิราม 
ส่วนดา้นตะวนัออก ตั้งแต่เขตน ้าท่วมถึงของแม่น ้าน่าน ไปจนถึงเชิงเขา จดัเป็นชั้นหินอุม้น ้าท่ีใชอุ้ปโภค
และบริโภคได ้แต่มีศกัยภาพการใหน้ ้าต ่ากวา่ชั้นหินอุม้น ้า Qfd ความลึกของชั้นหินอุม้น ้าอยูร่ะหวา่ง 40-
60 เมตร มีความสามารถในการใหน้ ้าไดใ้นอตัรา 5-15 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 
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(3) ช้ันหินอุ้มน า้ตะพกั ระดับสูง ยุคควอเทอร์นารี  (Quaternary high terrace deposits 
aquifer : Qht) 

ประกอบดว้ยชั้นตะกอนขนาดใหญ่ท่ีสะสมตวัในท่ีราบเชิงเขาแอ่งและเอียงเทมาทางตะวนัตก
มีแนวต่อเน่ืองไป รองรับใตต้ะกอนตะพกัน ้ายคุใหม่ ในส่วนตอนกลางของท่ีราบลุ่ม ชั้นหินอุม้น ้าบริเวณ
ขอบแอ่งลึกประมาณ 35-55 เมตร และ 90-110 เมตร เช่น  ในพื้นท่ีต าบลหินลาด ต าบลท่างาม อ าเภอวดั
โบสถ ์ส่วนกลางแอ่งใหน้ ้าไดป้ริมาณถึง 20 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ส่วนใกลเ้ชิงเขาใหป้ริมาณน ้าประมาณ 
10 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง บริเวณตะกอนสะสมตวัอยูใ่นท่ีราบริมฝ่ังน ้าอ าเภอนครไทย มีความลึกถึงชั้นหิน
อุม้น ้าประมาณ 20-25 เมตร มีความสามารถในการใหน้ ้าไดใ้นอตัราไม่เกิน 5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

 

4.1.2 ช้ันหินอุ้มน า้ในหินช้ัน (Sedimentary rock aquifers) 
(1) ช้ันหินอุ้มน า้ภูทอก (Phu tok aquifer : KTpt) ประกอบดว้ย หินทรายเน้ือละเอียดสีแดง มี

ชั้นเฉียงสลบัขนาดใหญ่และหินทรายสีแดง  พบชั้นเฉียงสลบัขนาดเล็ก  เน้ือทรายละเอียดถึงปานกลาง 
แทรกสลบัดว้ยหินทรายแป้ง สีน ้าตาลถึงน ้าตาลแกมแดงหมวดหินภูขดัตอนบน และหินทรายสีแดงอิฐ ท่ี
เน้ือทรายขนาดปานกลางถึงหยาบแสดงชั้นเฉียงระดบัขนาดใหญ่ มีหินทรายเมด็ละเอียด และหินทรายแป้ง
สีน ้าตาลแกมแดง แสดงพนงัทราย ร อยร้ิวคล่ืน และระแหงโคลน ของหมวดหินเขายา่ปุกตอนล่าง ไดน้ ้า
จากรอยแตกของหินท่ีระดบั 20-50 เมตร ปริมาณน ้าค่อนขา้งนอ้ยปริมาณ 3-5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

(2) ช้ันหินอุ้มน า้โคราชตอนบน (Upper khorat aquifer : Kuk) ประกอบดว้ย  หินทราย  
หินทรายแป้ง และหินโคลน สีส้มแดงและแดงแกมม่วง หมวดหินมหาสารคาม และหินทราย หินทราย
แป้ง สีน ้าตาลแดงจนถึงน ้าตาลอ่อน หมวดหินโคกกรวด ชั้นหินอุม้น ้า น้ีโผล่ใหเ้ห็นเป็นแนวกวา้งคลุม
พื้นท่ีอ าเภอนครไทย หินมีแนวรอยแตก รอยเล่ือนในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ-ตะวนัออกเฉียงใตม้าก มาย 
ความลึกถึงชั้นใหน้ ้าบาดาลมีช่วงความลึกตั้งแต่ 30-110 เมตร แต่มีความลึกเฉล่ียท่ี 40 เมตร อตัราการให้
น ้าเฉล่ียท่ี 3-5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง คุณภาพน ้าดี แต่ในบางพื้นท่ีมีปริมาณเหล็กสูง 

(3) ช้ันหินอุ้มน า้โคราชตอนกลาง (Middle khorat aquifer : Jmk) ประกอบดว้ย  หินทราย  
และหินกรวดมนสีเทาแกมเหลืองถึงชมพเูทา หมวดหินภูพาน หินดินดาน และหินทรายแป้ง สีน ้าตาล
แดงหมวดหินเสาขวั และหินทราย สีเทาแดงถึงสีเขียว หมวดหินพระวหิาร ชั้นหินอุม้น ้า น้ีพบทัว่ไปใน
จงัหวดัพิษณุโลก เป็นแนวยาวตั้งแต่อ าเภอวดัโบสถผ์า่นอ าเภอวงัทอง ส้ินสุดท่ีอ าเภ อเนินมะปราง หิน
วางตวัในแนวตะวนัตกเฉียงเหนือ- ตะวนัออกเฉียงใต ้มีแนวลอยเล่ือน ชั้นหินคดโคง้รูปประทุนหงาย 
และชั้นหินโคง้รูปประทุนคว  ่า ลกัษณะการเอียงตวัของชั้นหินใหน้ ้าลกัษณะใหเ้กิดแรงดนัใน ชั้นหินอุม้
น ้าท าใหน้ ้าไหลข้ึนมาเองท่ีผวิดินโดยธรรมชาติ ซ่ึงพบเห็นไดห้ลา ยแห่ง เช่น อ าเภอวดัโบสถ์  และเกิด
น ้าตกหลายแห่ งในอ าเภอวงัทอง ระดบัความลึกถึงรอยแตกท่ีใหน้ ้าในหินดินดานตั้งแต่ 30-120 เมตร 
โดยมีความลึก เฉล่ียเท่ากบั 45 เมตร อตัราการใหน้ ้าเฉล่ีย 5-8 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง และมีคุณภาพน ้าดี 
แต่ในบางพื้นท่ีพบวา่มีปริมาณเหล็กสูง 
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(4) ช้ันหินอุ้มน า้โคราชตอนล่าง (Lower khorat aquifer : TRJlk) ประกอบดว้ย  หินดินดาน  
สีน ้าตาลแดงและแดงแกมม่วง ปนเน้ือไมกา หินทรายแป้ง และหินทราย สีน ้าตาลแดง หมวดหินภูกระดึง 
หินทราย สีน ้าตาลแดง และหินกรวดมน สีน ้าตาลแดง หมวดหินน ้าพอง และหินกรวดมน หินทราย  
สีเทาถึงน ้าตาลแกมแดง หินดินดาน สีเทาถึงด า หมวดหว้ยหินลาด โผล่ใหเ้ห็นเป็นแนวยาวตามขอบแอ่ง
โดยวางตวัรองรับชั้นหินอุม้น ้าโคราชตอนกลาง ตั้งแต่อ าเภอวดัโบสถม์าถึงอ าเภอวงัทอง และแผก่ระจาย
มากข้ึนในต าบลชมพ ูต าบลบา้นมุง และต าบลวงัยาง อ าเภอเนินมะปราง ใหน้ ้าบาดาลจากรอย ต่อของ
หินดินดานผกุบัหินทราย และหินกรวดมนเน้ือแน่นท่ีความลึกประมาณ 50 เมตร อตัราการจ่ายน ้า  
3-5 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

(5) ช้ันหินอุ้มน า้หินปูนอายุเพอร์เมียน (Permian limestone aquifers : Pc) 
ประกอบดว้ยหินปูน เน้ือแน่นสีเทา มีกระเปาะหินเชิร์ทสีด าสลบัดว้ย  หินดินดาน  อยูใ่น  

ยคุเพอร์เมียนตอนกลาง จากการเทียบอายซุากบรรพชีวนิ จดัอยูใ่นหมวดหินผานกเคา้ โดยชั้นหินอุม้น ้า น้ี
วางตวัรองรับ ชั้นหินอุม้น ้า โคราชตอนล่าง พบเห็นเป็นแนวยาวจาก ต าบลชมพ ูผา่นต าบล  
เนินมะปราง ต าบลบา้นมุง จนถึงต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง และพบกระจายตวัในท่ีราบ บริเวณ
ต าบลบา้นนอ้ยซุม้ข้ีเหล็ก แสดงลกัษณะของโพรงหิน ถ ้า และน ้าซบัจากหินปูนหมวดน้ีหลายแห่ง  
ความลึกถึง ชั้นหินอุม้น ้า มีตั้งแต่ 20-40 เมตร  ใหน้ ้าในอตัราแตกต่างกนัระหวา่ง 2-30 ลูกบาศกเ์มตร /
ชัว่โมง และปริมาณน ้าอยูใ่นเกณฑ ์5-8 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

(6) ช้ันหินอุ้มน า้ช้ันกึง่หินแปร (Carboniferous  metasedimentary aquifer : PCms) 
ประกอบดว้ยหินทรายก่ึงหินควอร์ตไซต ์ (Quartzitic sandstone) หินดินดานก่ึงชนวน 

(Phyllitic to Slaty Shale) หินกรวดมน พบน ้าบาดาลในรอยแตกและรอยแยกของหินเท่านั้น ความลึกท่ี
พฒันาน ้าบาดาลในพื้นท่ีประมาณ 10-60 เมตร 

 

4.1.3 ช้ันหินอุ้มน า้หินอคันี (Igneous rock aquifers : Gr) 
(1) ช้ันหินอุ้มน า้หินภูเขาไฟ (Volcanic aquifer: Vc) 

ประกอบดว้ย  หินแอนดีไซด ์ (Andesite) ไรโอไลต ์ (Rhyolite) และหินทฟัฟ์ (Tuff) และ
กรวดเหล่ียมภูเขาไฟ สีขาว เหลือง เทา น ้าตาล พบน ้าบาดาลตามรอยแตกของหินและบริเวณหินผ ุท่ี
ความลึก 10-30 เมตร  

(2) ช้ันหินอุ้มน า้หินแกรนิตผุ (Weathered granite aquifer: Gr) 
พบหินแกรนิต (Granite) แกรโนไดโอไรต ์ (Grano-Diorite) และไดโอไรต ์ (Diorite)  

น ้าบาดาลกกัเก็บตวัอยูใ่นบริเวณชั้นหินผแุละรอยแตกรอยแยกของชั้นหิน ท่ีความลึกเฉล่ีย 10-30 เมตร 
(3) ช้ันหินอุ้มน า้บะซอลต์ (Basaltic aquifer: Bs) 

พบหินบะซอลต ์น ้าบาดาล กกัเก็บ ตวัอยูใ่นรอยแตกรอยแยกของหิน และบริเวณท่ีมี  
การผพุงั ความลึกเฉล่ีย 10-30 เมตร 
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4.2 การส ารวจลกัษณะทางอทุกธรณวีทิยา 
ท าการเจาะบ่อส ารวจและสูบทดสอบใหม่ จ านวน 12 บ่อ พร้อมทั้งติดตั้งร้ัวรอบบ่อสังเกตการณ์ 

บ่อสังเกตการณ์ท่ี ติดตั้ง เป็นแบบบ่อเดียว ดงั รูปที ่4.2-1 เพื่อหาลกัษณะการไหลและคุณภาพน ้าบาดาล 
โดยความลึกของหลุมเจาะรวม 600 เมตร และด าเนินการหยัง่ธรณีหลุมเจาะ  (ภาคผนวก ค ) สูบทดสอบ
บ่อแบบ Long term (ระยะเวลาสูบ 72 ชัว่โมงต่อบ่อ) (ภาคผนวก จ) ดงัน้ี 

4.2.1 การสูบทดสอบช้ันหินอุ้มน า้ 
การทดสอบคุณสมบติัทาง ชลศาสตร์ของหินอุม้น ้า  โดยการสูบทดสอบ บ่อเจาะใหม่จ  านวน  

12 บ่อ เพื่อเป็นตวัแทนของหินอุม้น ้าบริเวณพื้นท่ี ศึกษา ท าการวเิคราะห์หาค่าตวัแปรทางชลศาสตร์ขอ ง
ชั้นดินหรือหินอุม้น ้าในภาคสนาม จากการสูบ ทดสอบแบบอตัราคงท่ี  เป็นเวลา 72 ชัว่โมง  ท าการ 
วดัระดบัน ้า ท่ีลดลงของบ่อสังเกตการณ์จากการสูบน ้าจนกระทัง่ระดบัน ้าลดคงท่ีหรือไม่สามารถลด ได้
อีก และบนัทึกขอ้มูลระดบัน ้าลดตามเวลาท่ีก าหนดตลอดการสูบทดสอบ  น าขอ้มูลท่ีได้มาวเิคราะห์ดว้ย
โปรแกรมส าเร็จรูป Aquifer test เพื่อหาค่าสัมประสิทธ์ิการยอมใหน้ ้าซึมผา่นของหลุมเจาะแต่ละหลุม 

ในการศึกษาทางอุทกธรณีวทิยา การสูบทดสอบเป็นวธีิการศึกษาท่ีจะใหข้อ้มูลเก่ียวกบั 
คุณสมบติัทางชลศาสตร์ คุณสมบติั ในการจ่ายน ้า ของชั้นหินอุม้น ้า หรือของบ่อน ้าบาดาลไดเ้ป็นอยา่งดี 
โดยหลกัการกวา้งๆ แลว้ การสูบทดสอบจะใหข้อ้มูลทางอุทกธรณีท่ีส าคญั ต่อไปน้ี 

- คุณสมบติัทางชลศาสตร์ท่ีส าคญัของชั้น หินอุม้น ้า ไดแ้ก่ สัมประสิทธ์ิของ 
การซึมได ้(K) สัมประสิทธ์ิของการจ่ายน ้า (T) และสัมประสิทธ์ิของการกกัเก็บ (S) เพื่อประโยชน์ในการ
ท านาย วางแผน และจดัการใชป้ระโยชน์จากชั้นหินอุม้น ้าต่อไป 

- ประสิทธิภาพในการท างานของบ่อท่ีท า การทดสอบ ซ่ึงปกติจะรายงานอยูใ่นรูปของ
คุณลกัษณะในการใหน้ ้ากบัระยะน ้าลด เพื่อประโยชน์ในการเลือกใชเ้คร่ืองสูบท่ีเหมาะสมต่อไป 

- ผลกระทบสืบเน่ืองจากระบบการสูบน ้าบาดาลท่ีมีต่อระบบน ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีมีการสูบน ้า
การสูบทดสอบจึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการสูบทดสอบ กล่าวคือ (1) 
การสูบทดสอบชั้นหินอุม้น ้า (Aquifer test) และ (2) การสูบทดสอบประสิทธิภาพของบ่อบาดาล (Step 
Drawdown test)  

หลกัการทัว่ไปของการสูบทดสอบช้ันหินอุ้มน า้ 
(1) การไหลคงทีแ่บบรัศมีเข้าสู่บ่อในช้ันหินอุ้มน า้ไม่มีแรงดัน (Steady radial flow to a well 

in an unconfined aquifer) การไหลคงท่ีแบบรัศมีเขา้สู่บ่อ เม่ือมีการสูบทดสอบน ้าบาดาลดว้ยอตัราคงท่ี
ระดบัน ้าลดจะลดลงและคงท่ีท่ีระดบัใดระดบัหน่ึง ซ่ึงจะไม่มีการเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลาการสูบ
น ้า วธีิการค านวณของ Theis จะไดสู้ตรแบบสมดุลย ์(Theis equation or Equilibrium equation ) ซ่ึงในชั้น
หินอุม้น ้าไม่มีแรงดนั หรือไหลแบบมีแรงดนั อตัราการสูบน ้าออกจากบ่อหรือ ปริมาณน ้าท่ีไหลผา่น
พื้นท่ีทรงกระบอกรอบๆ บ่อ ดงัสมการ 4.2-1 
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รูปที ่4.2-1  ตัวอย่างบ่อสังเกตการณ์และติดตามคุณภาพน า้บาดาล 
 
 

ระดบัน า้บาดาล 

ท่อกนัพงั ขนาด 6 นิว้ 

ท่อกรุ/ท่อกรอง ขนาด  6 นิว้ 

ท่อกนัพงัส าหรับ รองรับตะกอน 
ขนาด 6 นิว้ ยาว 1.5 เมตร 

ฝาปิดท่อกนัพงั 

ช้ันกรวดกรุ 

ช้ันปูนซีเมนต์ หนา
อย่างน้อย 1 เมตร 

ช้ันดนิเหนียวทึบน า้ 

ฐานซีเมนต์ 

ฝาปิดบ่อ 

พืน้ดนิเดมิ 

ช้ันเบ็นโทไนท์ทบึน า้ 
หนา ประมาณ 1 
เมตร 

ช้ันเบ็นโทไนท์ทึบน า้ 
หนา ประมาณ 1 เมตร 

บ่อเจาะขนาด 
8-10 นิว้ 

ท่อครอบท่อกรุ ขนาด 8 นิว้  
สูงจากฐานซีเมนต์ 50 ซม. 
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𝐾 =
Q ln (r2/r1)

π(S2
2−S1

2)
 …(4.2-1) 

 

สมการท่ี (4.2-1) สมการการไหลของน ้าบาดาลในชั้นหินอุม้น ้าไร้แรงดนั (Unconfined aquifer) 
โดยมี K = สัมประสิทธ์ิความซึมผา่นได ้(Hydraulic conductivity; m/d) 

Q = อตัราการสูบน ้า (m3/d) 
r1 = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 1 ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
r2 = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 2 ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
s1 = ค่าระยะน ้าลดของบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 1 (m) 
s2 = ค่าระยะน ้าลดของบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 2 (m) 

 

𝑇 =
Qln (r2/r1)

2𝜋  (𝑠2
2−𝑠1

2)
 …(4.2-2) 

 

 

สมการท่ี (4.2-2) สมการการไหลของน ้าบาดาลในชั้นหินอุม้น ้าไร้แรงดนั (Confined aquifer) 
โดยมี T = ความสามารถในการใหน้ ้าซึมผา่น (Transmissivity; m2/d) 

Q = อตัราการสูบน ้า (m3/d) 
r1 = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 1 ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
r2 = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 2 ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
s1  = ค่าระยะน ้าลดของบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 1 (m) 
s2  = ค่าระยะน ้าลดของบ่อสังเกตการณ์บ่อท่ี 2 (m) 

 

(2) การไหลไม่คงทีแ่บบรัศมีเข้าสู่บ่อในช้ันหินอุ้มน า้มีแรงดันทีม่ีการร่ัวซึม (Non-steady 
radial flow to a well in a leaky confined aquifer) บ่อน ้าบาดาลท่ีเจาะอยูใ่นชั้นหินอุม้น ้ามีแรงดนัโดย
มีชั้นหินอุม้น ้าปิดกนั (Confining bed) เป็นชั้นหินท่ีไม่ไดก้นัน ้าร้อยเปอร์เซ็นต ์แต่มีลกัษณะเป็นชั้นหินท่ี
ปล่อยใหน้ ้าซึมผา่นได ้หรือเรียกวา่ชั้นหินตา้นน ้า (Aquitard) น ้าจะร่ัวซึม (Leakage) จากชั้นหินอุม้น ้าไม่
มีแรงดนัท่ีวางทบัอยูด่า้นบนผา่นลงไปสู่ชั้นหินอุม้น ้ามีแรงดนัดา้นล่าง ในขณะท าการสูบน ้า ระดบัน ้ามี
การเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้ เกิดการขยายของรัศมีกรวยน ้าลด การ ไหลของน ้าบาดาลจึงไม่เขา้สู่
สภาวะสมดุลย ์ 

วธีิของ Jacob  
 

T =
2.3Q

4π∆s 
  …(4.2-3) 
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S =
2.25Tt0

r2  
 …(4.2-4) 

 

สมการท่ี (4.2-3) และ (4.2-4) สมการการไหลของน ้าบาดาลในสภาวะการไหลไม่คงท่ี 
ค  านวณโดยวธีิของ Jacob 

โดยมี T = ความสามารถในการใหน้ ้าซึมผา่น (Transmissivity; m2/d) 
Q = อตัราการสูบน ้า (m3/d)  
S = สัมประสิทธ์ิการกกัเก็บน ้า (Storage Coefficient) 
r = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
s = ผลต่างของระยะน ้าลด 1 ช่วงเวลาท่ีเขียนบนแกนกราฟ Logarithm (m) 
t0 = จุดตดัแกนเวลา เม่ือระยะน ้าลดเท่ากบัศูนย ์(Day) 
 

วธีิค านวณแบบวดัระดับน า้คืนตัว (Recovery)  
 

T =
2.3Q

4π∆S2  
 …(4.2-5) 

 

สมการท่ี (4.2-4) และ (4.2-5) สมการการไหลของน ้าบาดาลในสภาวะการไหลไม่คงท่ี 
โดยวธีิค านวณแบบวดัระดบัน ้าคืนตวั (Recovery)  

โดยมี T = ความสามารถในการใหน้ ้าซึมผา่น (Transmissivity; m2/d) 
Q = อตัราการสูบน ้า (m3/d)  
S = สัมประสิทธ์ิการกกัเก็บน ้า (Storage coefficient) 
r = ระยะห่างจากบ่อสังเกตการณ์ถึงบ่อสูบทดสอบ (m) 
s = ผลต่างของระยะน ้าลด 1 ช่วงเวลาท่ีเขียนบนแกนกราฟ Logarithm (m) 
t0 = จุดตดัแกนเวลา เม่ือระยะน ้าลดเท่ากบัศูนย ์(Day) 

ผลการสูบทดสอบน า้บาดาลในพืน้ทีศึ่กษา 
จากการสูบทดสอบน ้าบาดาล จ านวน 12 บ่อ (รูปที ่4.2.1-1 และรูปที ่4.2.1-2) ระยะเวลา 

72 ชัว่โมงต่อเน่ืองนั้น แสดงรายละเอียด ของบ่อสูบทดสอบ ระดบัน ้าก่อนสูบทดสอบและ ระยะน ้าลด
หลงัการสูบน ้าบาดาล ในแต่ละช่วงเวลา แสดงในภาคผนวก จ  และสรุปผลการสูบทดสอบ ดงัตารางที ่
4.2.1-1  
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บ่อ GWDP-01 

ต.เขาทราย อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
บ่อ GWDP-02 

ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 

  
บ่อ GWDP-03 

ต.วงัโพรง  อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
บ่อ GWDP-04 

ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 

  
บ่อ GWDP-05 

ต.วงัหิน  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
บ่อ GWDP-06 

ต.วงัทรายพนู  อ.วงัทรายพนู  จ.พิจิตร 
 

รูปที ่4.2.1-1  การสูบทดสอบปริมาณน า้บาดาลของบ่อสังเกตการณ์บ่อ GWDP-01 ถึง บ่อGWDP-06 
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บ่อ GWDP-07  

ต.วงัโพรง อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 
บ่อ GWDP-08 

ต.ท่าขา้ม  อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 

  
บ่อ GWDP-09  

ต.วงัหลุม อ. ตะพานหิน  จ.พิจิตร 
บ่อ GWDP-10  

ต.เขาทราย  อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 

  
บ่อ GWDP-11  

ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
บ่อ GWDP-12  

ต.เขาเจด็ลูก  อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 
 

รูปที ่4.2.1-2  การสูบทดสอบปริมาณน า้บาดาลของบ่อสังเกตการณ์บ่อ GWDP-06 ถึง บ่อGWDP-12 
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4.2.2 ค่าการซึมผ่านของน า้ในดินช้ันบน 
การขดุเจาะส ารวจ และวเิคราะห์ตวัอยา่งดิน โดย การเก็บตวัอยา่งดินชั้นบน  เพื่อหา ค่า

สัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน ้าในดิน มีผลการวเิคราะห์ดงัตารางที ่4.2.2-1 ซ่ึงน าผลท่ีไดไ้ปประมวลการ
เคล่ือนยา้ยมวลสารในบทท่ี 6 ต่อไป 

 

ตารางที ่4.2.2-1  สัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของดินช้ันบน 
 

จุดเกบ็ตวัอย่าง 
ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน 

(เซนตเิมตร/วนิาท)ี 
 จุดเกบ็ตวัอย่าง 

ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน 
(เซนตเิมตร/วนิาท)ี 

SS-01.1 8.923x10-7  SS-26 1.481x10-8 
SS-02 2.455x10-7  SS-27 1.147x10-7 
SS-03 2.143x10-8  SS-28 8.034x10-8 
SS-04 4.111x10-7  SS-29 4.016x10-8 
SS-05 4.307x10-7  SS-30 6.679x10-8 
SS-06 9.948x10-8  SS-31 1.561x10-8 
SS-7.1 2.885x10-8  SS-32 2.554x10-7 
SS-8.1 7.395x10-7  SS-33 3.405x10-7 
SS-09 2.639x10-5  SS-34 1.208x10-7 
SS-10 2.625 x10-7  SS-35.2 8.929x10-8 
SS-11 2.330x10-8  SS-36.2 9.248x10-8 

SS-12.2 5.862x10-7  SS-37 7.386x10-6 
SS-13 1.051 x10-7  SS-38 6.820x10-8 
SS-14 2.202x10-8  SS-39.2 2.438x10-7 
SS-15 1.839x10-7  SS-40 5.308x10-7 
SS-16 8.371x10-8  SS-41.2 3.594x10-8 

SS-17-3 3.195x10-7  SS-42 1.574x10-5 
SS-18 9.888x10-6  SS-43.2 1.414x10-5 

SS-19-1 8.630x10-8  SS-44 7.412x10-9 
SS-20 2.909x10-7  SS-45.2 6.715x10-8 
SS-21 1.270x10-7  SS-46 1.250x10-7 
SS-22 6.810x10-8  SS-47 1.738x10-7 
SS-23 2.299x10-7  SS-48 9.123x10-8 
SS-24 5.651x10-7  SS-49 6.061x10-6 
SS-25 2.273x10-7  SS-50 1.608x10-8 
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4.2.3 การตรวจวดัระดับน า้บาดาล 
ด าเนินการตรวจวดัระดบัน ้าบาดาล จากบ่อสังเกตการณ์จ านวน 43 บ่อ ทุกเดือน ซ่ึงเป็นบ่อท่ีท า

การเก็บตวัอยา่งน ้าไปวเิคราะห์หามลสสารในแหล่งน ้าใตดิ้น (ภาคผนวก ซ) 

4.3 อทุกธรณวีทิยาท้องถิ่น 

จากขอ้มูลการส ารวจทางดา้นธรณีวทิยาทั้งผวิดิน และใตดิ้น รวมถึงผลการสูบทดสอบจากบ่อ
สูบทดสอบในพื้นท่ีศึกษา ไดส้รุปขอ้มูลออกมาเป็นแผนท่ีอุทกธรณีวทิยา และภาคตดัขวาง โดย มี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 หน่วยหินทางอุทกธรณวีทิยา 
ผลการศึกษาพบวา่  พื้นท่ีศึกษามีหน่วยหินทางอุทกธรณีวทิยาทั้งส้ิน 5 หน่วย ไดแ้ก่ Qfd, Qt, 

Vw, Vf  และ Vm โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(1) ตะกอนทีร่าบน า้ท่วมถึง ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary floodplain deposits, Qfd) เป็น

หน่วยหินร่วน (Unconsolidated) ท่ีเกิดจากตะกอนน ้าพา (Alluvium deposits) ประกอบดว้ยดินเหนียว
เป็นหลกั และมีตะกอนขนาดทราย และทรายแป้งเป็นองคป์ระกอบรอง 

(2) ตะกอนตะพกัยุคควอเทอร์นารี (Quaternary terrace deposits, Qt) เป็นหน่วยหินร่วน 
(Unconsolidated) ท่ีเกิดจากตะกอนตะพกัล าน ้า (Terrace deposits) ประกอบดว้ยตะกอนศิลาแลง  กรวด 
ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว 

(3) หินอคันีพุทีผุ่พงั (Volcanic weathered rocks, Vw) เป็นหน่วยหินท่ีเกิดจากการผพุงัของ
หินฐาน (Basement rock) ซ่ึงประกอบดว้ยหินภูเขาไฟเป็นหลกั ในบางบริเวณเกิดจากการผพุงัของหิน
ตะกอนก่ึงแปร มกัพบปะปนกบัตะกอนยคุควอเทอร์นาร่ี 

(4) หินอคันีพุทีม่ีรอยแตก  (Volcanic Fractured Rocks, Vf) เป็นหน่วยหินแขง็ท่ีมีการผพุงั
เล็กนอ้ย มีรอยแตกและใหน้ ้าเฉพาะบริเวณ (Local aquifer) ประกอบดว้ยหินภูเขาไฟประเภทไรโอไลท ์
(Rhyolite) และแอนดีซิติกทฟัฟ์ (Andesitic tuff) 

(5) หินอคันีพุเนือ้แน่น  (Volcanic Massive Rocks, Vm) เป็นหน่วยหินแขง็ชั้นหินทึบน ้า 
(Aquifuge) ประกอบดว้ยหินภูเขาไฟประเภทไรโอไลท ์ (Rhyolite) และแอนดีไซท์  (Andesite) เป็นหลกั 
ในบางบริเวณพบหินแกรนิต (Granite) และแกรโนไดโอไรท ์(Granodiorite) 

เม่ือพิจารณาเทียบหินทั้ง 5 หน่วยกบัหน่วยหิ นทางอุทกธรณีวทิยาท่ีกองน ้าบาดาล  
กรมทรัพยากรธรณี จ าแนกไวต้ามแผนท่ีน ้าบาดาลมาตราส่วน 1:100,000 (กองน ้าบาดาล 2544 ก,  
2544ข, 2544ค) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 หน่วย ไดแ้ก่ Qfd  Qlt  และ Vc จะเห็นไดว้า่หน่วยหิน Qfd ของ
การศึกษาคร้ังน้ียงัคงเทียบเคียงไดก้บัหน่วยหินเดิม จึ งใชช่ื้อ Qfd ตามเดิม ในขณะท่ีหน่วยหิน Qt 
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เทียบเคียงไดก้บัหน่วยหิน Qlt เช่นกนั เพียงแต่ใชช่ื้อ  Qt เน่ืองจากเห็นวา่หน่วยหิน  Qlt นั้น  
อาจแบ่งยอ่ยเป็นชั้นท่ีมีศิลาแลงเป็นหลกัและชั้นท่ีไม่มีศิลาแลงหรือมีศิลาแลงเป็นองคป์ระกอบยอ่ย  
(ณ ปัจจุบนั ยงัไม่ไดด้ าเนินการแยกหน่วยหินออกเป็นหน่วยยอ่ย ) ส่วน Vw และ Vf เป็นหน่วยหินท่ี
แบ่งยอ่ยจากหน่วยหิน Vc  

4.3.2 แผนทีอุ่ทกธรณวีทิยา 
จากการแปลขอ้มูลอุทกธรณีวทิยาสามารถจดัท าแผนท่ีอุทกธรณีวทิยาของพื้นท่ีศึกษาในมาตรา

ส่วน 1:50,000 โดยแผนท่ีดงักล่าวไดถู้กยอ่ส่วน  เพื่อน าเสนอในรายงาน  ดงัแสดงใน รูปที ่ 4.3.2-1 
นอกจากน้ีไดจ้ดัท าภาพตดัขวาง มาตราส่วน 1:50,000 ตามแนวนอนและมาตราส่วน 1:1,000 ตามแนวด่ิง 
(ขยายแนวด่ิง 50 เท่า) จ านวน 8 แนว ประกอบดว้ยแนวนอน 5 แนว ไดแ้ก่ แนว A-A’, B-B’, C-C’,  
D-D’, และ E-E’ และแนวตั้งจ  านวน 3 แนว ไดแ้ก่แนว F-F’, G-G’, และ H-H’ ดงัแสดงขนาดยอ่ส่วนใน
รูปที ่4.3.2-2 ถึง รูปที่  4.3.2-9 และมีลกัษณะรูปร่างของหน่วยหินทางอุทกธรณีวทิยา สรุปดงั ตารางที ่
4.3.2-1 

 

ตารางที ่4.3.2-1 ลกัษณะหน่วยหินทางอุทกธรณวีทิยาทีก่ าหนดในแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ 
 

 
 
 
 

หน่วยหิน ค าอธิบายหน่วยหิน 
Qfd Qfd (Quaternary floodplain deposits) เป็นหน่วยหินร่วน (Unconsolidated) ท่ีเกิดจากตะกอน  

น ้าพา (Alluvium deposits) ประกอบดว้ยดินเหนียวเป็นหลกั และมีตะกอนขนาดทราย และ  
ทรายแป้งเป็นองคป์ระกอบรอง 

Qt Qt (Quaternary terrace deposits) เป็นหน่วยหินร่วน (Unconsolidated) ท่ีเกิดจากตะกอนตะพกั 
ล าน ้ า (Terrace deposits) ประกอบดว้ยตะกอนศิลาแลง กรวด ทราย ทรายแป้งและดินเหนียว  

Vw Vw (Volcanic weathered rocks) เป็นหน่วยหินท่ีเกิดจากการผพุงัของหินฐาน (Basement rock)  
ซ่ึงประกอบดว้ยหินภูเขาไฟเป็นหลกั ในบางบริเวณเกิดจากการผพุงัของหินตะกอนก่ึงแปร  
มกัพบปะปนกบัตะกอนยคุควอเทอร์นาร่ี 

Vf Vf (Volcanic fractured rocks) เป็นหน่วยหินแขง็ท่ีมีการผพุงัเลก็นอ้ย มีรอยแตกและให้ น ้ า 
เฉพาะบริเวณ (Local aquifer) ประกอบดว้ยหินภูเขาไฟประเภทไรโอไลท ์ (Rhyolite) และ 
แอนดีซิติกทฟัฟ์ (Andesitic tuff) 

Vm Vm (Volcanic massive rocks) เป็นหน่วยหินแขง็ชั้นหินทึบน ้ า (Aquifuge) ประกอบดว้ย  
หินภูเขาไฟประเภทไรโอไลท ์ (Rhyolite) และแอนดีไซท ์ (Andesite) เป็นหลกั ในบางบริเวณ  
พบหินแกรนิต (Granite) และแกรโนไดโอไรท ์(Granodiorite) 
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4.4 แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ 

แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ (Conceptual model) ของอุทกธรณีวทิยา เป็นการจ าลองสภาพ 
อุทกธรณีวทิยาเชิงแนวคิดของลกัษณะรูปร่างและการกระจายตวัของชั้นหินและชั้นดิน และทิศทาง 
การไหลของน ้าบาดาล การจดัท าแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์น้ีเป็นขั้นตอนท่ีส าคญัส าหรับ 
การจดัท าแบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ เพราะแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ท่ีสามารถเสนอสภาพ 
อุทกธรณีวทิยาท่ีใกลเ้คียงความเป็นจริงจะท าใหก้ารจ าลองการไหลของน ้าบาดาลมีความน่าเช่ือถือ 

4.4.1 หน่วยหินและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ 

ลกัษณะรูปร่างของหน่วยหินทางอุทก ธรณีวิ ทยานั้น ไดจ้ากการด าเนินงานในหวัขอ้ 6.2  
ส่วนคุณสมบติัทางชลศาสตร์ ไดมี้การก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่น (Hydraulic conductivity) ใน
เบ้ืองตน้ โดยพิจารณาจากขอ้มูลแผนท่ีน ้าบาดาลและภาพตดัขวางทางอุทกธรณีวทิยาของกองน ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรธรณี (กองน ้าบาดาล 2544ก, 2544ข, 2544ค; บริษทั เลน (ประเทศไทย ) จ ากดั 2544ก, 
2544ข; บริษทั เอทอปเทคโนโลย ีจ  ากดั, 2544) ดงัตารางที ่4.3.2-1 

4.4.2 ระดับน า้บาดาลและทศิทางการไหลของน า้บาดาล 
ระดบัน ้าบาดาลและทิศทางการไหลของน ้าบาดาลไดจ้ากการแปลความหมายขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้มูลระดบัความสูงของพื้นท่ี ซ่ึงไดจ้ากแผนท่ีภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50 ,000 ของ 

กรมแผนท่ีทหาร (กรมแผนท่ีทหาร, 2526ก, 2526ข, 2526ค, 2529, 2533, 2534)  
(2) ขอบเขตสันปันน ้า ซ่ึงไดจ้ากการประมวลขอ้มูลระดบัความสูงของภูมิประเทศดงั รูปที ่

4.4.2-1 
(3) ขอ้มูลระดบัน ้าบาดาลซ่ึงไดจ้ากการส ารวจและเก็บตวัอยา่งดินในสนาม ดงัอธิบายใน

หัวข้อ 4.2.2 และ 4.2.3 
ผลของการด าเนินงาน  ไดแ้ก่ แผนท่ีระดบัน ้าบาดาลและทิศทางการไหลของน ้าบาดาล  ดงัรูปที ่

4.4.2-2 และภาพตดัขวางแสดงระดบัน ้าและทิศทางการไหลของน ้าบาดาลจ านวน 4 แนว (เป็นแนวท่ีมี
ทิศทางขนานกบัทิศทางของการไหล) ดงัรูปที ่4.4.2 -3 ถึง รูปที ่4.4.2-6 
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รูปที ่4.4.2-1 ขอบเขตสันปันน า้ของพืน้ที่โครงการ 
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รูปที ่4.4.2-2 ระดับน า้บาดาลและทศิทางการไหลของน า้บาดาล 
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บทที่ 5 
สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม 

 

5.1 ความอ่อนไหวของช้ันน า้บาดาลต่อการเกดิมลภาวะโดยวธิี DRASTIC 

การจดัท าแผนท่ีความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนต่อชั้นหินใหน้ ้า เป็นการจ าแนกพื้นท่ีท่ีมี  
ความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนในแหล่งน ้า บาดาล โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเสริมใหม้ลสารมี  
การเคล่ือนท่ีใตดิ้นลงไปสู่ชั้นน ้าบาดาล ดงันั้นบริเวณท่ีมีความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล สูงจึงเป็น
บริเวณท่ีเส่ียงท่ีมลสารจะสามารถเคล่ือนท่ีไปสู่ชั้นน ้าบาดาลไดเ้ร็ว และถา้หากมีปริมาณมลสารท่ี สูงอยู่
บนพื้นท่ีความอ่อนไหวสูงแลว้ การเคล่ือนท่ีของมลสารท่ีเร็วและมีปริมาณ สูง จะท าให้ก่อสภาวะมลพิษ 
(Contamination) ในแหล่งน ้าใตดิ้นมีการปนเป้ือน ซ่ึงเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

การศึกษาการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าใตดิ้นในคร้ังน้ี  ไดท้  าการวเิคราะห์เพื่อหาความ
อ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อมลภาวะ โดยการใชเ้ทคนิคทางสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ซ่ึงเป็นวธีิท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความแม่นย  า และง่ายต่อการประเมินผลและน าเสนอขอ้มูลทั้งในรูปแบบของแผนท่ี หรือ
ตาราง (Babiker et al., 2005) ผลลพัธ์ดงักล่าวท่ีออกมาจะใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวเิคราะห์หาความ
เส่ียงในการเกิดมลภาวะในน ้าใตดิ้นขั้นตอนต่อไป  

วธีิการประเมินพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนในน ้าบาดาล ท่ีนิยมใชคื้อ DRASTIC ซ่ึง
ประกอบดว้ย 7 ปัจจยั เพื่อใชเ้ป็นดชันีในการก าหนดการปนเป้ือนในน ้าบาดาล ปัจจยัเหล่านั้นไดแ้ก่ 

(1) ความลกึของระดับน า้ปกติ (Depth of water: D) ความลึกของชั้นน ้าบาดาลบ่งบอกถึง
ระยะทางของมลสารท่ีจะเดินทางจากผวิดินลงสู่ชั้นน ้าบาดาล หากชั้นน ้าบาดาลมีความลึกมากระยะทางท่ี
มลสารจะเดินทางลงไปสู่ชั้นน ้าบาดาลมาก ท าใหมี้ความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนท่ีต ่ากวา่ชั้นน ้าท่ีต้ืน 

(2) การเพิม่เติมน า้ (Net recharge: R) คือ ปริมาณน ้าท่ีน ้าฝนสามารถซึมผา่นลงสู่ชั้นน ้าบาดาล 
ปริมาณฝนในพื้นท่ีจึงเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะน าพามลสารลงไปสู่ชั้นน ้าไดม้ากและเร็วขนาดไหน  

(3) วสัดุในช้ันดิน หินให้น า้ (Aquifer media: A) ชนิดดิน หิน ท่ีแตกต่างกนัของชั้นน ้าบาดาลมี
ผลต่อการปนเป้ือนของชั้นน ้า ไม่วา่จะเป็นการกระจายของมลสาร การดูดซบัมลสาร ลกัษณะทาง
โครงสร้างธรณี คุณสมบติัเฉพาะตวัของชั้นน ้า เช่น ความสามารถในการซึมผา่นได ้ความสามารถในการ
กระจายน ้า ความสามารถในการกั กเก็บน ้า เป็นอีกหน่ึงปัจจยัท่ีมีผลต่อกระบวนการปนเป้ือน โดยทัว่ไป 
ถา้ชั้นน ้ามีความพรุนสูง รอยแตกและช่องวา่งของรอยแตกมีมาก แสดงถึงโอกาสในการส่งผา่นมลสาร
ต่างๆ ท่ีมากข้ึน 

(4) ชนิดดิน (Soil media : S) ชนิดของหนา้ดินเหนือชั้นไม่อ่ิมตวั (Vadose zone) เป็นส่วนท่ีมี
กิจกรรมทางชีววทิยาสูง ก าหนดอยูลึ่กประมาณไม่เกิน 2 เมตรจากพื้นดิน เป็นช่วงท่ีมีการปนเป้ือนสูง
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เน่ืองจากการซึมของน ้าผวิดินลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ถา้กระบวนการซึมผา่น (Filtration) กระบวนการยอ่ย
สลายทางชีววทิยา (Biodegradation) กระบวนการดูดซึม (Sorption) และกระบวนการระเหย  
(Volatilization) และชนิดหนา้ดิน (Soil type) จะมีผลโดยตรงต่อการปนเป้ือน 

(5) ภูมิประเทศ /ความลาดชัน (Topography : T) ภูมิประเทศมีผลโดยตรงต่อการกระจายตวั
ของมลสารและการซึมผา่นลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ถา้ลกัษณะภูมิประเทศสูงชนั การไหลของน ้าผวิดินจะมี
ความรวดเร็ว ท าใหก้ารดูดซึมลงสูงน ้าบาดาลนอ้ย การปนเป้ือนของมลสารในบริเวณนั้นๆจะมีโอกาส
นอ้ยลงตามลกัษณะของภูมิประเทศ 

(6) ผลกระทบในช้ันไม่อิม่ตัว (Impact of vadose zone : I)  คือ บริเวณท่ีชั้นดิน หินท่ีไม่อ่ิมตวั
อยูสู่งจากระดบัน ้าบาดาล กระบวนการทางชีววทิยา กร ะบวนการทางเคมี กระบวนการซึมผา่น 
กระบวนการกระจายมลสาร และกระบวนการอ่ืนๆ  ท่ีมีกิจกรรมในชั้นน้ี จะมีผลต่อการส่งผา่นมลสารสู่
ชั้นน ้าบาดาล  

(7) ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน (Hydraulic conductivity of  the aquifer; C) ค่าสัมประสิทธ์ิ
การซึมผา่นเก่ียวเน่ืองถึงความสามารถการใหน้ ้าของชั้นน ้าบาดาล ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นมาก  
การกระจายของมลสารก็จะมากตามไปดว้ย 

ปัจจยัแต่ละปัจจยัจะน ามาพิจารณาเพื่อก าหนดค่าดว้ยตวัเลข อีกทั้งยงัพิจารณาถ่วงน ้าหนกัของ
แต่ละปัจจยั  จากนั้นรวมค่าท่ีไ ดจ้ากทุกปัจจยัจะเป็นค่าดชันี DRASTIC โดยผลของขอ้มูลท่ีออกมาจะ
แสดงเป็นค่าตวัเลข ซ่ึงเป็นค่าเปรียบเทียบท่ีจะแสดงใหเ้ห็นถึงความอ่อนไหวท่ีสูงต ่าแตกต่างกันในแต่ละ
พื้นท่ี โดยจะน าค่าต่างๆ แบ่งชั้นความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนออกเป็นชั้นต่างๆ 5 ชั้นดว้ยกนั ไดแ้ก่ ชั้น
การปนเป้ือนสูงมาก สูง กลาง ต ่า และต ่ามาก 

นอกจากการวเิคราะห์เพื่อหาความอ่อนไหวต่อการปนเป้ือนของชั้นน ้าบาดาลแลว้ การหา
แหล่งท่ีมาของมล สารนบัวา่มีความส าคญัอยา่งยิง่ ซ่ึงในบริเวณท่ีอยูใ่กลแ้หล่งมล สารจะตอ้งไดรั้บการ
ปนเป้ือนมากท่ีสุดและตอ้งมีการจดัการอยา่งดีและเร่งด่วน ซ่ึงจะท าการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อๆ ไป 

 

5.1.1 การศึกษาและจัดท าแผนทีค่วามอ่อนไหวทางอุทกวทิยา โดยวธีิ DRASTIC 
Aller et al., (1987) ไดจ้ดัท าหลกัการในการประเมินใน ค .ศ. 1987 โดยการประเมินความ

อ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ มีสามส่วนหลกัๆ ไดแ้ก่ การใหค้่าน ้าหนกัของปัจจยัแต่ละ
ปัจจยั (Weights) ช่วงก าหนดค่าคะแนนของปัจจยั (Ranges) และ ค่าคะแนนของปัจจยั (Rating) ซ่ึง
เทคนิคการก าหนดค่าต่างๆ ปรับปรุงจาก Dee et al., (1973) โดยไดน้ าขอ้มูลปฐมภูมิจากการส ารวจและ
วเิคราะห์ในภาคสนาม ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ มาร่วมท าการศึกษาโดยชนิดของ
ขอ้มูลต่างๆ ไดแ้จกแจงดงัตารางที ่5.1.1-1 
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(1) ค่าน า้หนักแต่ละปัจจัย (Weights) 
ค่าน ้าหนกัของปัจจยัของการประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล ต่อการเกิดมลภาวะ 

ไดถู้กก าหนดจาก ขอ้สรุปของคณะกรรมการผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งและมีเหตุผลอา้งอิง  
ดงัแสดงในตารางที ่5.1.1-1 

(2) ช่วงก าหนดค่าคะแนนของปัจจัย (Ranges) 
การก าหนดค่าคะแนนของปัจจยั (Rating) ในการประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล

ต่อการเกิดมลภาวะ  เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการประเมินฯ ไดมี้การก าหนดเป็นช่วงตามล าดบั 
ความอ่อนไหวของแต่ละปัจจยั โดยปัจจยั ดา้น D, R, S, T, และ C ไดมี้การก าหนดค่าคะแนน 1 ค่าต่อช่วง
การก าหนดคะแนน แต่ปัจจยั A และ I สามารถปรับค่าคะแนนได ้โดยอาศยัความรู้ความเช่ียวชาญใน
ศาสตร์นั้นๆ ดงัรายละเอียดในตารางที ่5.1.2-1, 5.1.3-1, 5.1.4-1, 5.1.5-1, 5.1.6-1, 5.1.7-1 และ 5.1.8-1 

 

ตารางที ่5.1.1-1 ค่าการให้น า้หนักแต่ละปัจจัยในการประเมนิแบบ DRASTIC 

รายละเอยีด ค่าน า้หนัก 
1. ความลึกของระดบัน ้าปกติ (Depth of water : Dw) 5 
2. การเพิ่มเติมน ้า (Net recharge : Rw) 4 
3. วสัดุในชั้นดิน หินใหน้ ้า (Aquifer media : Aw) 3 
4. ชนิดดิน (Soil media : Sw) 2 
5. ภูมิประเทศ /ความลาดชนั (Topography : Tw) 1 
6. ผลกระทบในชั้นไม่อ่ิมตวั (Impact of vadose zone : Iw) 5 
7. ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่น (Hydraulic Conductivity of  the aquifer : Cw) 3 

 

สมการในการประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะแบบ DRASTIC มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 

DRDW+RRRW+ARAW+SRSW+TRTW+IRIW+CRCW  =  DRASTIC INDEX  
(ดชันีความเส่ียงการปนเป้ือนมลสาร) 

 

โดยท่ี  R = ค่าคะแนนของปัจจยั (Rating) 
W = ค่าน ้าหนกัของปัจจยั (Weights) 

 

โดยค่าดชันีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนดงักล่าวแสดงถึงการตรวจวดัความอ่อนไหวในเชิง
เปรียบเทียบ นัน่คือพื้นท่ีท่ีมีค่าดชันีมากกวา่อีกพื้นท่ีหน่ึง แสดงวา่พื้นท่ีนั้น ๆ มีความอ่อนไหวของชั้นน ้า
บาดาลต่อการเกิดมลภาวะมากกวา่อีกพื้นท่ีหน่ึง อยา่งไรก็ตามพื้นท่ีท่ีมีค่าดชันีต ่า ไม่ไดห้มายความวา่
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พื้นท่ีนั้นไม่มีความอ่อนไหวต่อการเกิดมลภาวะเลย เพียงแต่เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวนอ้ยกวา่พื้นท่ีท่ีมี
ค่าดชันีท่ีสูงกวา่เท่านั้น  ในทางกลั บกนัพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหวสูง ก็จะเป็นพื้นท่ีท่ีมีความอ่อนไหว
มากกวา่พื้นท่ีโดยรอบวา่มีความอ่อนไหวมากกวา่เท่านั้น 

การประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ สามารถแบ่งขั้นตอนการศึกษา
ออกเป็น 6 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่ 

1. การรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จากแหล่งต่างๆ  
2. การ วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลใหต้รงกบัการแบ่งกลุ่มเพื่อก าหนดช่วงขอ้มูลของ 

DRASTIC 
3. การน าเขา้ขอ้มูล ใหสู่้ระบบ  GIS พื้นฐาน โดยในท่ีน้ีใช ้ ARCGIS 9.3 เป็นโปรแกรมใน  

การวเิคราะห์ และท าการวเิคราะห์ดว้ยวธีิ Spatial analysis ซ่ึงจะตอ้งน าค่าทั้งหมดแปลงเป็น RASTER 
FORMAT โดยมีความละเอียดของแต่ละ Pixel อยูท่ี่ 30x30 ตารางเมตร 

4. การก าหนด และแบ่งช่วงค่าขอ้มูล (คะแนน) โดยท าการแปลความหมายของขอ้มูลและให้
คะแนนของขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อท าการวเิคราะห์ในขั้นตอนต่อไป 

5. การค านวนค่าดชันี DRASTIC โดยขั้นตอนน้ีจะเป็นขั้นตอนการค านวนข้ อมูลทั้งหมดโดย
ค่าต ่าสุดและสูงสุดท่ีเป็นไปไดข้องดชันี DRASTIC คือ 23 และ 226 ตามล าดบั 

6. การจดัล าดบัความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลในพื้นท่ีโครงการ 
ขอ้มูลท่ีน ามาใชเ้พื่อการ วเิคราะห์ความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะในคร้ังน้ี 

ไดส้รุปไวใ้นตารางที ่5.1.1-2 
 

5.1.2 การก าหนดความลกึถึงระดับน า้ (Depth to groundwater table; D) 
(1) วธีิการค านวนความลกึถึงระดับน า้ 

ความลึกถึงระดบัน ้าเป็นปัจจยัก าหนดท่ีส าคญัตวัหน่ึง ซ่ึงแสดงถึงระยะทางท่ีมลสารใชเ้วลา
เดินทางไปก่อนท่ีจะถึงระดบัน ้าใตดิ้น โดยทัว่ไปแลว้มลสารจะใชเ้วลาลงสู่ระดบัน ้าใตดิ้นตามระยะทาง 
หรือความลึกของตวักลาง การค านวณหาความลึกของระดบัน ้า พิจารณาจากชนิดของชั้นน ้า ใตดิ้นตาม
ระยะทาง หรือความลึกของตวักลาง การค านวณหาความลึกของระดบัน ้าใตดิ้น พิจารณาจากชนิดของชั้น  
น ้าใตดิ้น กล่าวคือ ถา้เป็นชั้ นน ้ามีแรงดนั (Confined aquifer) ค่าความลึกของระดบัน ้า (D) จะเท่ากบั
ระยะทางจากผวิดินถึงขอบเขตดา้นบนของชั้นน ้า (Depth to top of aquifer) ส่วนกรณีของชั้นน ้าไม่มีแรงดนั 
(Unconfined aquifer) ค่าความลึกของระดบัน ้าจะเท่ากบัระยะทางจากผวิดินถึงระดบัน ้า (Water table) 

ในการศึกษาเพื่อวเิคราะห์ค่าความลึกถึงระดบัน ้า (D) ขั้นแรกจะท าการศึกษาภาพรวมของ  
พื้นท่ีวา่เป็นชั้นน ้าแบบมีแรงดนั หรือไม่มีแรงดนั  โดยพิจารณาจากขอ้มูลชั้นน ้าบาดาลของพื้นท่ีจากนั้น
จึงหาค่าความลึกของระดบัน ้าบาดาลจากหลุมเจาะบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 
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เม่ือมีขอ้มูลความลึกของน ้าบาดาลจากระดบัผวิดินแลว้ น าขอ้มูลทั้งหมดเขา้สู่ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแปลงเป็น RASTER ขนาดกริด 30x30 ตารางเมตร จากนั้น
ก าหนดค่าคะแนนใหก้บัค่าคะแนนของปัจจยัของความลึกถึงระดบัน ้าบาดาล (Dr) แสดงในตารางที่  
5.1.2-1 

ตารางที ่5.1.1-2  ข้อมูลน ามาใช้วเิคราะห์ 

ปัจจัย ข้อมูล แหล่งข้อมูล 
D ความลึกของระดบัน ้าปกติ ขอ้มูลระดบัน ้าใตดิ้น ฐานขอ้มูลพสุธารา 
R การเพิ่มเติมน ้า แผนท่ีชุดดิน  

ขอ้มูลสถิติปริมาณน ้าฝน 30 ปี 
กรมพฒันาท่ีดิน ปี 2550 
กรมอุตุนิยมวทิยา 2552  

A วสัดุในชั้นดิน หินใหน้ ้า แผนท่ีธรณีวทิยา 
แผนท่ีอุทกธรณีวทิยา 

กรมทรัพยากรธรณี 2543 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล 2545 

S ชนิดดิน แผนท่ีชุดดิน  
แผนท่ีภูมิประเทศ  

กรมพฒันาท่ีดิน 2550 
กรมแผนท่ีทหาร 2543 

T ภูมิประเทศ /ความลาดชนั แผนท่ีภูมิประเทศ  กรมแผนท่ีทหาร 2543 
I ผลกระทบในชั้นไม่อ่ิมตวั ขอ้มูลธรณีวทิยาหลุมเจาะ  

แผนท่ีธรณีวทิยา  
ฐานขอ้มูลพสุธารา  
กรมทรัพยากรธรณี 2543 

C ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่น ขอ้มูลการสูบทดสอบ 
ขอ้มูลธรณีวทิยาหลุมเจาะ 
ขอ้มูลธรณีวทิยา  

ฐานขอ้มูลพสุธารา  
ฐานขอ้มูลพสุธารา  
กรมทรัพยากรธรณี 2543 

 

ตารางที่ 5.1.2-1  ช่วงก าหนดค่าคะแนนของปัจจัย (Ranges) และค่าคะแนนของปัจจัย (Rating) ของ
ความลกึของระดับน า้ปกติ (Depth of Water (feet); D) 

ความลกึถึงระดับน า้ (feet) Dr 

0-5 10 
5-15 9 

15-30 7 
30-50 5 
50-75 3 

75-100 2 
>100 1 
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(2) ผลการค านวณความลกึถึงระดับน า้บาดาล 
จากท่ีกล่าวถึงวธีิการค านวณค่าความลึกถึงชั้นน ้าบาดาล (D) ท่ีตอ้งแยกประเภทของชั้นหินอุม้

น ้า และดูทิศทางการไหลของน ้าบาดาลในบริเวณพื้นท่ีศึกษา พบวา่ เทือกเขาต่าง ๆ ทางตะวนัออกเป็นแหล่ง
รับน ้าฝนและซึมลงสู่ชั้นตะกอนร่วน จากนั้นไหลลงสู่ท่ีราบดา้นตะวนัตกซ่ึงเป็นแหล่งสะสมตะกอนก่อน
ไหลลงสู่ระบบทางน ้าธรรมชาติ 

จากขอ้มูลระดบัน ้าบาดาลจ านวน 190 บ่อ อยูใ่นชั้นหินอุม้น ้าแบบไม่มีแรงดนั (Unconfined 
aquifer) โดยพิจารณาค่าความลึกถึงระดบัน ้าเท่านั้น (Water table) พบวา่ พื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณหินแขง็มีค่า
ระดบัของชั้นน ้าบาดาลท่ีต้ืนกวา่ในบริเวณท่ีเป็นตะกอนยคุใหม่ โดยบริเวณหินแขง็น้ีจะกระจายตวัอยูท่าง
ตะวนัตก และตอนกลางของพื้นท่ีเป็นส่วนใหญ่ โดยมีระดบัน ้าบาดาลเฉล่ีย  4 เมตร จากระดบัผวิดิน  
ส่วนบริเวณท่ีเป็นตะกอนยคุใหม่ คือ  บริเวณต าบลวงัหลุม ต าบลทบัคลอ้ ต าบลเขาเจด็ลูก และต าบล  
หนองพระ ซ่ึงเป็นทางลงไปสู่แม่น ้าน่าน ซ่ึงมีระดบัน ้าบาดาล อยูป่ระมาณ 22 เมตรจากผวิดิน เพราะฉะนั้น
จากขอ้มูลดงักล่าว พบวา่ บริเวณท่ีมีค่าคะแนน D มาก (9-10) จะอยูใ่นบริเวณตอนกลางและตะวนัตกของ
พื้นท่ี ส่วนบริเวณท่ี ค่าเป็นกลางนั้น (5-7) จะอยูบ่ริเวณตอนกลางของพื้นท่ี ส่วนบริเวณท่ีมีค่า D ต ่านั้น  
จะอยูท่างตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี กล่าวไดโ้ดยสรุปวา่ พื้นท่ีส่วนใหญ่ของพื้นท่ีศึกษานั้นมีค่าคะแนน D 
ค่อนขา้งสูงถึงสูงกระจายอยูเ่ป็นส่วนใหญ่มากกวา่ร้อยละ 90 แสดงผลปัจจยัระดบัความลึกดงัรูปที ่5.1.2-1 

5.1.3 การค านวนปริมาณน า้สุทธิทีเ่พิม่เติมสู่ช้ันหินอุ้มน า้ (Net Racharge: R) 
(1) วธีิการค านวนปริมาณน า้สุทธิทีเ่พิม่เติมสู่ช้ันหินอุ้มน า้ 

อตัราการซึมของน ้าสู่ชั้นหินอุม้น ้า (R) แสดงถึงปริมาณน ้าซ่ึงเป็นตวัท าละลายและน า  
มลสารลงสู่ชั้นหินอุม้น ้า นอกจากนั้นยงัเป็นปัจจยัก าหนดปริมาณน ้าท่ีซึมไปเพื่อเจือจางมลสารต่างๆ ลง
ไปยงัชั้นเหนือระดบัน ้าบาดาล (Vadose zone) และลงไปยงัชั้นอ่ิมตวัดว้ยน ้า (Saturated zone) โดยทัว่ไป
แลว้ ถา้ปริมาณการซึม (Recharge) มาก ศกัยภาพในการเกิดมลภาวะในน ้าบาดาลก็จะมากข้ึนเช่นกนั 

อตัราการซึมของน ้าลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ข้ึนอยูก่บัปัจจยัส าคญั คือ  ปริมาณน ้าฝนท่ีตกลงใน
พื้นท่ีศึกษา และอตัราการซึมผา่นของน ้าฝนตามชนิดของกลุ่มชุดดิน จากการศึกษาของสุจริตและปณต 
(2545) พบวา่ อตัราการซึมผา่นในหน่วยร้อยละของปริมาณฝน (r) และสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน ้า
ในชุดดินต่างๆ ในหน่วยเซนติเมตรต่อชัว่โมง (i) มีความสัมพนัธ์กนัดงัน้ี 

 

r = 0.24i + 3.2  
 

โดย r คือ อตัราการซึมผา่นในหน่วยร้อยละของปริมาณฝน 
 i คือ สัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน ้าในชุดดินต่างๆ  

ในหน่วยเซนติเมตรต่อชัว่โมง 
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สรุปไดว้า่ปริมาณน ้าฝนท่ีไหลลงสู่ชั้นน ้าบาดาลโดยอาศยัความสัมพนัธ์กบักลุ่มชุดดินเป็น
อตัราส่วนในช่วงร้อยละ 3.88 ถึง 11.00 ของปริมาณฝนรายเดือนท่ีตกลงในพื้นท่ี ซ่ึงจากการศึกษา
ดงักล่าว มีค่าอตัราการซึมของน ้าฝนสู่แหล่งน ้าใตดิ้นใกลเ้คียงกบัการศึกษาของ วจี และ สมชยั (2541) 
ซ่ึงระบุวา่อตัราการซึมของน ้าฝนสู่แหล่งน ้าใตดิ้นในพื้นท่ีภาคกลางของชั้นน ้าบาดาลท่ีมีสภาพทาง
ธรณีวทิยาแบบหินแขง็มี น ้าปานกลาง หินแขง็มีน ้ามาก และหินร่วน เท่ากบัร้อยละ 3 5 และ 10  
ของปริมาณฝนเฉล่ียท่ีตกในพื้นท่ีตามล าดบั  ก าหนดค่าคะแนนใหก้บัการเพิ่มเติมน ้า (Rr) แสดงใน 
ตารางที ่5.1.3-1 

ตารางที ่5.1.3-1   ค่าคะแนนของปัจจัยปริมาณน า้สุทธิทีเ่พิม่เติมในช้ันหินอุ้มน า้ ( Rr) 

อตัราเพิม่เติมน า้สุทธิ (cm/hr) Rr 

0 - 2 1 
2 - 4 3 
4 - 7 6 

7 - 10 8 
> 10 9 

 

(1) ผลการวเิคราะห์ 
จากการศึกษาขอ้มูลปริมาณน ้าฝน จากกรมอุตุนิยมวทิยา พ .ศ. 2550 พบวา่  พื้นท่ีศึกษามี

ปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย 1,050 ถึง 1,330 มิลลิเมตร/ปี โดยบริเวณริมเขาฝ่ังตะวนัตกบริเวณต าบลท่าขา้มมีปริมาณ
ฝนมากสุด มากกวา่ 1,220 มิลลิเมตร/ปี อยา่งไรก็ตาม อตัราการซึมของน ้าไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปริมาณน ้าฝนเพียง
อยา่งเดียว โดยข้ึนอยูก่บัความสามารถในการยอมใหน้ ้าซึมผา่นของดินแต่ละชนิดดว้ย ส าหรับการวเิคราะห์
และใหค้่าคะแ นน ในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไดผ้ลการค านวณอตัราการซึมของน ้าลงสู่ชั้นน ้า
บาดาล แสดงค่าคะแนนการเติมน ้าในพื้นท่ีศึกษา ดงัรูปที่ 5.1.3-1 โดยจะพบวา่การเติมน ้าของทั้งพื้นท่ีมีค่า 
0.5-5 น้ิว/ปี บริเวณท่ีมีการซึมมากอยูบ่ริเวณต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลท่าขา้ม และ
ต าบลตะกุดไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ อยูบ่ริเวณตะวนัออกของพื้นท่ีโครงการติดภูเขาสูง ซ่ึงเป็น
บริเวณท่ีมีปริมาณฝนมากกวา่บริเวณอ่ืน ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ พื้นท่ีท่ีมีการซึมรองลงมา คือ บริเวณตอนกลาง
ของพื้นท่ีท่ีมีดินพวกดินเหนียวปนทราย และดินทรายกระจายตวัอยูใ่นพื้นท่ี 3 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบลวงัโพรง 
อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และต าบลทา้ยดง 
อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ส่วนบริเวณท่ีมีการซึมนอ้ยท่ีสุดอยูบ่ริเวณทางตะวนัตกของพื้นท่ี ท่ีเป็น
บริเวณท่ีมีดินเหนียวปิดทบัเป็นบริเวณกวา้ง และมีปริมาณน ้าฝนนอ้ยกวา่บริเวณอ่ืน 4 ต าบล ไดแ้ก่ ต าบล
หนองปลาไหล อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร ต าบลไทรยอ้ย อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก ต าบล
วงัหลุม อ าเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร  และต าบลทบัคลอ้ อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
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5.1.4 การวเิคราะห์วสัดุของช้ันหินอุ้มน า้ (Aquifer Media, A) 

(1) วธีิการวเิคราะห์วสัดุของช้ันหินอุ้มน า้ 
ลกัษณะของชั้นหินอุม้น ้า (Aquifer media, A) พิจารณาจากวสัดุวา่เป็นตะกอนร่วนหรือ  

หินแขง็ (Unconsolidated or Consolidated rock) ซ่ึงในชั้นน ้าบาดาลท่ีเป็นหินแขง็ อตัราการซึมผา่นของ
น ้าข้ึนอยูก่บัรอยแตกหรือรอยเล่ือนของหิน ถา้ชั้นหินอุม้น ้าเป็นหินแขง็มีรอยแตกมาก จะท าให้
ความสามารถในการซึมผา่นของน ้าบาดาลได้ ดี นัน่คือ  มีความเคล่ือนไหลของน ้าบาดาลมากข้ึนดว้ย  
ส่วนชั้นหินอุม้น ้าท่ีเป็นตะกอนร่วน (Unconsolidated aquifer) อตัราการซึมผา่นของน ้าจะข้ึนอยูก่บัขนาด
และการเรียงตวัของเมด็ตะกอน หลงัจากพิจารณาลกัษณะของชั้นหินอุม้น ้าแลว้ จึงน าขอ้มูลทั้งหมดเขา้สู่
ระบบสารสนเทศท างภูมิศาสตร์ (GIS) พร้อมทั้งแปลงเป็น Raster format ขนาดกริด 30x30 ตร.ม.  
ดงัตารางที ่ 5.1.4-1 เป็นรายละเอียดการก าหนดค่าคะแนนตามชนิดของวสัดุในชั้นหินอุม้น ้า  
ท่ีดดัแปลงมาจากการใหค้ะแนนของ Aller et al. (1987) 

 

ตารางที ่ 5.1.4-1   ช่วงก าหนดค่าคะแนนของปัจจัย (Ranges) และค่าคะแนนปัจจัยของวสัดุทาง
ธรณวีทิยาทีป่ระกอบเป็นช้ันหินอุ้มน า้ (Ar) 

วสัดุทางธรณวีทิยาทีป่ระกอบเป็นหินอุ้มน า้ ช่วงค่า Ar ตามดุลพนิิจ Ar 
1. หินชนวนเน้ือแน่น 1-3 2 
2. หินแปร/หินอคันี 2-5 3 
3. หินแปรผ/ุหินอคันีผ ุ 3-5 4 
4. หินทรายชั้นบาง/หินปูนชั้นบาง 5-9 6 
5. หินชนวนแทรกสลบั 4-9 6 
6. หินทรายเน้ือแน่น 4-9 6 
7. หินปูนเน้ือแน่น 4-9 8 
8. กรวดและทราย 2-10 9 
9. หินบะซอลต ์ 9-10 10 

 

(2) ผลการวเิคราะห์ 
วสัดุทางธรณีวทิยาของชั้นหินอุม้น ้าเป็นตวัก าหนดอตัราการไหลของน ้าบาดาลและมลสาร 

ตลอดจนการสลายตวัของมลสารในชั้นหินอุม้น ้านั้น ซ่ึงคุณสมบติัของชั้นหินอุม้น ้าเป็นอีกปัจจยัท่ีมี
ความส าคญั เพราะเป็นปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน ้าได ้ (Hydraulic 
conductivity) โดยตรง เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นไดข้องน ้าเป็นตวับ่งบอกความสามารถของ 
น ้าบาดาลหรือมลสาร ท่ีจะเคล่ือนท่ีไดใ้นตวักลางนั้นๆ 
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จากการวเิคราะห์วสัดุทางธรณีวทิยาของชั้นหินอุม้น ้า ดงัรูปที่ 5.1.4-1 พบวา่ พื้นท่ีส่วนใหญ่
มีชนิดของวสัดุของชั้นหินอุม้น ้าเป็นหินแขง็หลายชนิด เช่น หินปูน หินแกรนิต หินทราย และหินภูเขาไฟ 
โดยชั้นหินแขง็เหล่าน้ีอยูบ่ริเวณตอนกลางถึงฝ่ังตะวนัตกของพื้นท่ี ส่วนชั้นหินอุม้น ้าจ  าพวกตะกอนยคุ
ใหม่  จะวางตวัอยูบ่ริเวณตะวนัออกของพื้นท่ีขนานกบัแม่ น ้าน่าน จากลกัษณะของชั้นหินอุม้น ้าท่ี
หลากหลายน้ี ท าใหค้่าคะแนนของวสัดุทางธรณีวทิยาของชั้นหินอุม้น ้า มีค่าตั้งแต่ 3 ถึง 9 คะแนน ดงัน้ี 

1) พื้นท่ีต าบลวงัหิน ต าบลวงัศาล ต าบลตะกุดไร ฝ่ังตะวนัตกของต าบลวงัโพรง รวมถึง
บริเวณเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง มีชั้นหินอุม้น ้าเป็นหินภูเขาไฟผ ุจึงท าใหช้ั้นหินอุม้น ้าดงักล่าวมีค่า
คะแนนเท่ากบั 4 

2) พื้นท่ีตอนเหนือของพื้นท่ีศึกษา มีชั้นหินอุม้น ้าหินทรายชั้นหนาแทรกสลบักบั
หินดินดาน จึงมีค่าคะแนนเท่ากบั 6 

3) พื้นท่ีทางตอนกลางถึงทางตะวนัตกของพื้นท่ี มีชั้นหินอุม้น ้าเป็นหินปูนเ น้ือหนา ท าให้
ชั้นหินอุม้น ้าดงักล่าวมีค่าเท่ากบั 8 

4) พื้นท่ีทางตะวนัตกของพื้นท่ีนั้น เป็นหินอุม้น ้าจ  าพวกตะกอนยคุใหม่ จ  าพวกดินทราย 
กรวด และดินเหนียว ท าใหช้ั้นหินดงักล่าวมีค่าคะแนนเท่ากบั 9 

เม่ือพิจารณาคุณสมบติัของชั้นหินอุม้น ้าในพื้นท่ีศึกษาต่อความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล
แลว้พบวา่ พื้นท่ีท่ีเป็นบริเวณชั้นตะกอนยคุใหม่ เป็นบริเวณท่ีมีค่าความอ่อนไหวสูงท่ีสุด ซ่ึงพื้นท่ีบริเวณ
น้ียงัเป็นชั้นตะกอนท่ียงัไม่แขง็ตวั มีค่าการซึมผา่นของน ้าสูงกวา่ บริเวณอ่ื น ท าใหอ้ตัราการแพร่ของ  
มลสารไดม้ากกวา่ชั้นหินอุม้น ้าประเภทอ่ืนๆ 

5.1.5 การวเิคราะห์วสัดุของดิน (Soil Media, S) 
(1) วธีิการวเิคราะห์วสัดุของดิน 

ดิน คือ  วสัดุท่ีอยูช่ั้นบนสุดของพื้นผวิโลก มีการกดักร่อนและผพุงัตามแต่สภาพของ
ภูมิอากาศและภูมิประเทศ โดยเฉล่ียแลว้ดินมีความลึ กไม่เกิน 2 เมตรจากผวิดิน (Osborn. N.I., and other, 
1998) ดินมีผลต่อปริมาณน ้าท่ีสามารถซึมลงสู่ชั้นน ้าใตดิ้นเป็นอยา่งมาก โดยทัว่ไปแลว้ดินท่ีมี
ความสามารถในการหดตวั หรือพองตวันอ้ยกวา่ และมีอนุภาคดินท่ีเล็กกวา่มลสารจะผา่นชั้นดินนั้นลงสู่
ระดบัน ้าบาดาลไดย้ากกวา่ดินท่ีมีความสามารถในการหดตวัหรือพองตวัมากกวา่และมีอนุภาคขนาดใหญ่ 

ขอ้มูลคุณสมบติัของดินในพื้นท่ีศึกษา จากแผนท่ีกลุ่มชุดดินของกรมพฒันาท่ีดิน น ามาจดั
กลุ่มคุณสมบติัดินตามลกัษณะทางกายภาพ และเขา้สู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแปลง
เป็น Raster format ขนาดกริด 30x30 ตร.ม. หลงัจากนั้นหาค่าคะแนนของคุณสมบติัดิน (S) อา้งอิงดงั
ตารางที ่5.1.5-1 
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(2) ผลการวเิคราะห์ 
จากการน าขอ้มูลคุณลกัษณะของดินท่ีไดม้าจากแผนท่ีชุดดินของกรมพฒันาท่ีดิน มาจดั

กลุ่มใหม่ลกัษณะของดิน แลว้น ามาประเมินค่าคะแนนตามวธีิการของ DRATIC แลว้ท าการประมวลดว้ย
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ใหผ้ลดงัรูปที ่5.1.5-1 

ตารางที่ 5.1.5-1 ค่าคะแนนของปัจจัย ของวสัดุดินชนิดต่างๆ  (Sr) 

ชนิดดิน Sr 
1. ชั้นดินบางมาก หรือไม่มีเลย (Thin or Absent) 10 
2. กรวด (Gravel) 10 
3. ทราย (Sand) 9 
4. ซากพืช (Peat) 8 
5. ดินเหนียวอดัแน่น (Aggregated clay) 7 
6. ทรายปนดินร่วน(Sandy loam) 6 
7. ดินร่วน (Loam) 5 
8. ทรายแป้งปนดินร่วน(Silty loam) 4 
9. ดินเหนียวปนดินร่วน(Clay loam) 3 
10. โคลน (Mud) 2 
11. ดินเหนียวร่วนซุย (Nonaggregated clay) 1 

 

ผลจากการวเิคราะห์ค่าคะแนนปัจจยัสมบติัของดิน  ในพื้นท่ีศึกษา พบวา่มีค่าคะแนนอยูท่ี่  
3-10 โดยทัว่ไปแลว้มีค่าคะแนนปัจจยัสมบติัของดิน  เท่ากบั 7 กระจายตวัอยูท่ ัว่พื้นท่ี  โดยส่วนใหญ่ 
ถูก ปกคลุมดว้ยชั้นดินเหนียว  ท่ีเกิดจากการพดัพาของระบบทางน ้าเป็นหลกั และพบวา่  
ค่าคะแนนปัจจยัสมบติัของดิน  เท่ากบั 6 นั้น กระจายตวัในตอนกลางของพื้นท่ีวางตวัในแนวเหนือใต ้
โดยจะเป็นพื้นท่ีท่ีเป็นดินทรายปนดินร่วน 

ส่วนค่าคะแนนปัจจยัวสัดุของดิน ท่ีมีค่านอ้ยนั้น (ค่าคะแนนปัจจยัสมบติัของดินเท่ากบั 3 และ 4) 
จะกระจายตวัอยูบ่ริเวณต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ และดา้นใตข้องเหมือ งแร่ทองค า  
อคัราไมน่ิงเป็นกระจุกใหญ่ 
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5.1.6 การวเิคราะห์หาค่าความลาดชันของภูมิประเทศ (Topography, T) 
(1) วธีิการค านวณความลาดชันของภูมิประเทศ 

ขอ้มูลภูมิประเทศแสดงถึงความลาดชนั (Slope) ของพื้นท่ีซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความ
เป็นไปไดท่ี้มลสารลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ถา้พื้นท่ีมีความลาดชนันอ้ย น ้าท่ีไหลผา่นพื้นท่ีมีการไหลของน ้าท่า
นอ้ย (Run off) โอกาสท่ีมลสารจะไหลลงสู่ชั้นน ้าบาดาลไดม้ากข้ึน ในทางตรงขา้มพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั
สูง น ้าท่าจะไหลจากพื้นท่ี ไดเ้ร็วกวา่ท าใหโ้อกาสท่ีมลสารจะสัมผสัผวิดิน และไหลลงสู่ชั้นน ้าบาดาล
นอ้ยลง โดยขอ้มูลเหล่าน้ีถูกน าเขา้สู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แปลงเป็น Raster format ดว้ย
ค่ากริดขนาด 30x30 ตารางเมตร หลงัจากนั้นจึงแปลงค่าความสูงของพื้นท่ีเป็นค่าความลาดชนัโดยคิดเป็น
ร้อยละ และใหค้ะแนนความลาดชนัของพื้นท่ี (T) ตามช่วงความลาดชนัแต่ละกริดดงัตารางที ่5.1.6-1 

ตารางที ่5.1.6-1  เปอร์เซ็นต์ช่วงความลาดชัน และค่าคะแนนของปัจจัยของความลาดชัน (Tr) 

ความลาดชัน (%) Tr 
0 - 2 10 
2 - 6 9 

6 - 12 5 
12 - 18 3 

> 18 1 
 

(2) ผลการวเิคราะห์ 
ค่าความลาดชนั (Slope) ท่ีไดจ้ากลกัษณะภูมิประเทศ เป็นอีกปัจจยัก าหนดหน่ึงท่ีมีผลต่อ

ความเป็นไปไดท่ี้มลสารลงสู่ชั้นน ้าบาดาล จากการวเิคราะห์ค่าความลาดชนัของพื้นท่ีศึกษา ดงั  
รูปที ่5.1.6-1 พบวา่ในพื้นท่ีแบ่งความลาดชนัเป็น 5 ระดบั ตามสัดส่วนความสูงต่อระยะทางของพื้นท่ีใน
แนวราบ พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัสูงสุด (ระดบั 5) โดยมีค่า Tr เท่ากบั 1 คือ  พื้นท่ีท่ีเป็นภูเขาสูง 
ประกอบดว้ยพื้นท่ีในบริเวณภูเขาทางตะวนัตกสุดของพื้นท่ี คือ บริเวณต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ต าบลวงัหิน  และต าบลวงัโป่ง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

1) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัในช่วง 12-18% (ระดบั 4) โดยมีค่า Tr เท่ากบั 3 พบอยูใ่นบริเวณ 
ริมเขาทางฝ่ังตะวนัตก ครอบคลุมพื้นท่ี ต าบลวงัหิน ต าบลวงัโป่ง ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

2) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัในช่วง 6-12% (ระดบั 3) โดยมีค่า Tr เท่ากบั 5 พบอยูใ่นบริเวณ 
ริมเขาทางฝ่ังตะวนัตก ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลวงัหิน ต าบลวงัโป่ง ต าบลวงัศาล อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ และต าบลท่าขา้ม อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
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3) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัในช่วง 2-6% (ระดบั 2) โดยมีค่า Tr เท่ากบั 9 พบอยูใ่นบริเวณริม
เขาทางฝ่ังตะวนัตก และบริเวณท่ีราบลูกระนาด ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลวงัหิน ต าบลวงัโป่ง ต าบลวงัศาล 
อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ พื้นท่ีต าบลท่าขา้ม ต าบลตะกุดไร อ าเภอชนแดน จงัหวดัเพชรบูรณ์  และ
ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 

4) พื้นท่ีท่ีมีความลาดชนัในช่วง 0-2% (ระดบั 1) โดยมีค่า Tr เท่ากบั 10 พบกระจายตวัอยู ่
ทัว่บริเวณพื้นท่ีศึกษา ครอบคลุมพื้นท่ีมากกวา่ 75% 

5.1.7 การวเิคราะห์ผลกระทบของช้ันไม่อิม่ตัวด้วยน า้ (Impact of vadose zone, I) 
(1) วธีิการค านวนผลกระทบของช้ันไม่อิม่ตัวด้วยน า้ 

ความส าคญัของชั้นไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้า (Vadose zone) มีผลต่อการกระจายของการปนเป้ือน
ไดอ้ยา่งชดัเจน ทั้งน้ีการท่ีมลสารปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าบาดาลในปริมาณเท่าใดหรือทิศทางใดนั้น 
ควบคุมโดยลกัษณะของชั้นดินและชั้นหินท่ีอยูเ่หนือชั้นหินอุม้น ้านั้นเป็นส าคญั ดงันั้นการวเิคราะห์ 
ค่าความอ่อนไหวจ าเป็นตอ้งมีการพิจารณาส่วนประกอบของวสัดุท่ีอยูเ่หนือชั้นหินอุม้น ้าอยา่งละเอียด 

นิยามของวสัดุท่ีอยูเ่หนือชั้นหินอุม้น ้า คือ บริเวณท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาลทั้งหมด  
อาจเป็นบริเวณท่ีไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้าหรือมีความอ่ิมตวัอยูบ่า้งแต่ไม่ต่อเน่ืองกนั ควบคุมดว้ยแรงท่ีดูดซึม 
ตามแรงแคปิลลาร่ี (Capillary force) ในวสัดุ ตวักลางของชั้นเหล่าน้ี  คือ ตะกอนกรวดทรายและเศษหิน
ทุกชนิดท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาลข้ึนไป 

ชนิดของตวักลางของวสัดุท่ีอยูเ่หนือชั้นหินอุม้น ้านั้น เป็นดชันีบ่งช้ีความสามารถในการลด
ความรุนแรงของมลสารท่ีกระจายลงไปสู่แหล่งน ้าบาดาล กระบวนการท่ีจะช่วยลดความรุนแรงอาจ
เกิดข้ึนภายในบริเวณน้ี ไดแ้ก่ 

1. การยอ่ยสลายทางชีวภาพ (Biodegradation) 
2. กระบวนการปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของสารปนเป้ือนใหเ้ขา้สู่สมดุล 
3. การกรอง (Mechanical filtration) 
4. ปฏิกิริยาเคมี (Chemical reaction) 
5. การระเหย และการแพร่ของมลสาร (Volatization and dispersion) ทั้งน้ีความรุนแรงทาง

ชีวภาพและการระเหยนั้นจะลดลงเม่ือความลึกของ Vadose zone เพิ่มข้ึน 
นอกจากน้ีตวักลางของวสัดุท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาล ยงัเป็นตวัควบคุมระยะและ 

ทิศทางการเคล่ือนท่ีของมลสาร ทั้งยงัส่งผลกระทบโดยตรงต่อระยะเวลาและปริมาณของมลสารท่ีคงคา้ง
อยูใ่นตวักลาง อนัเป็นตวัแปรส าคญัท่ีควบคุมประสิทธิภาพของการลดสารปนเป้ือนทางชีวภาพอีกดว้ย 

ทิศทางในการแพร่กระจายของสารปนเป้ือนในเบ้ืองตน้นั้นถูกก าหนดโดยปัจจยักายภาพ 
ท่ีส าคญั  เช่น รอยแตก และรอยแยกท่ีปรากฏในตวักลางวสัดุท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาล หรืออาจมีชั้น 
ดินเหนียวหรื อหินเน้ือแน่นท่ีมีค่าการซึมผา่นไดต้ ่า (Impermeable zone) มาแทรกสลบัอยู ่รวมทั้งตอ้ง
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ค านึงถึงปัจจยัภายนอกท่ีเขา้มาเปล่ียนแปลงและมีผลต่อตวักลาง  เช่น การตอกเสาเขม็ การหล่อฐานราก
ซีเมนต ์ตอม่อ ส าหรับส่ิงปลูกสร้าง ฯลฯ ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทิศทางการแพร่กระจายของมลสารต่างๆ 

ส าหรับตวัแปรของชั้นไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้า (I) สามารถจ าแนกไดต้ามลกัษณะทางธรณีวทิยา
และอุทกธรณีวทิยาของบริเวณวสัดุท่ีอยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาลโดยเร่ิมตน้ดว้ยการประเมินชนิดของ
ตวักลางทางธรณีวทิยาในระดบัดินชั้นบน (Top soil) แต่อยูเ่หนือระดบัน ้าบาดาลโดยใชข้อ้มูลธ รณีวทิยา
จากหลุมเจาะวา่เป็นดินชนิดใด ร่วมกบัแผนท่ีธรณีวทิยา แลว้จึงน าเขา้ขอ้มูลทั้งหมดสู่ระบบสารสนเทศ
ทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแปลงเป็น Raster format ขนาดกริดเซลล์  30x30 ตารางเมตร จากนั้นจึง
พิจารณาใหค้่าคะแนนตามศกัยภาพท่ีเอ้ือต่อการปนเป้ือนของตวักลางนั้นๆ ในแต่ ละกริดเซลล ์  
โดยอา้งอิงค่าคะแนน ดงัตารางที ่5.1.7-1 

(2) ผลการวเิคราะห์   
ผลจากการแปลขอ้มูลทางธรณีวทิยา และอุทกธรณีวทิยา พบวา่ ประกอบดว้ยวสัดุหินแขง็ 

และดินร่วนกระจายตวัทัว่ทั้งพื้นท่ี เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัค่าคะแนนของปัจจยัผลกระทบต่อชั้นไม่
อ่ิมตวัดว้ยน ้าดงัตารางที ่5.1.7-1 สามารถแสดงไดด้งั รูปที่ 5.1.7-1 พบวา่ Ir มีค่าอยูท่ี่ 4-8 โดยบริเวณพื้นท่ี 
ท่ีมีค่า Ir ผลกระทบต่อชั้นน ้าไม่อ่ิมตวันอ้ยท่ีสุด คือ บริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีราบมีชั้นตะกอนปิดทบัป้องกนัชั้น
น ้าดา้นบน (Confined aquifer) ซ่ึงท าใหมี้ค่า Ir นอ้ยสุด คือ 4 กระจายตวัอยูท่ ั้งพื้นท่ีศึกษามากกวา่ร้อยละ 
65 ส่วนบริเวณท่ีมีดินตะกอนชนิดต่างๆ นั้นจะมีค่า Impact of vadose zone ท่ีสูงกวา่ โดยกระจายตวั 
เป็นกลุ่มเล็กๆ ตอนกลางของพื้นท่ี รวมถึงทางตะวนัตกเฉียงเหนือของพื้นท่ีศึกษาดว้ย 

บริเวณท่ีมีค่า Impact of vadose zone มากสุด จะอยูบ่ริเวณต าบลไทรยอ้ย ต าบลวงัโพรง  
ต าบลวงัหิน ต าบลเขาเจด็ลูก ต าบลตะกุดไร และต าบลท่าขา้ม ซ่ึงมีค่าเท่ากบั 8 
ตารางที ่5.1.7-1 ค่าคะแนนของปัจจัย (Rating) ของผลกระทบในช้ันไม่อิม่ตัว (Impact  of vadose zone; Ir) 

รายละอยีด ช่วงค่าคะแนนตามดุลพนิิจ ค่าคะแนนโดยทัว่ไป 
ทรายแป้ง/ดินเหนียว 1-2 1 
หินชนวน 2-5 3 
หินปูน 2-7 6 
หินทราย 4-8 6 
หินปูนแสดงชั้น/หินทราย/หินชนวน 4-8 6 
ทราย กรวด ปนทรายแป้งและดินเหนียว 4-8 6 
หินแปร/หินอคันี 2-8 4 
กรวดและทราย 6-9 8 
หินบะซอลต ์ 2-10 9 
หินปูนมีโพรงแสดง ภูมิประเทศแบบคาสต ์ 8-10 10 
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5.1.8 การค านวนค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของช้ันหินอุ้มน า้ (Hydraulic conductivity of the 
aquifer, C) 
(1) วธีิการค านวนค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านของช้ันหินอุ้มน า้ 

ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้า (C) แสดงถึงความสามารถในการยอมใหน้ ้า
ไหลซึมผา่นวสัดุในชั้นหินอุม้น ้าในแนวราบ (Horizontal hydraulic conductivity) ซ่ึงความสามารถน้ีเป็น
ตวัควบคุมอตัราการไหลของน ้าบาดาลภายใตค้วามแตกต่างของแรงดนัน ้า อตัราการไหลของน ้าบาด าล
ส่งผลโดยตรงกบัอตัราการเคล่ือนท่ีของมลสารใหก้ระจายออกไปเร็วหรือชา้จึงข้ึนอยูก่บัค่าสภาพน าทาง
ชลศาสตร์ดงักล่าว ถา้ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้ามีค่ามาก มลสารจะแพร่กระจายไดเ้ร็ว 
แสดงถึงความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการปนเป้ือนของมลสารนั้น 

ค่าสัมป ระสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้านั้นข้ึนอยูก่บัตวัแปรส าคญัทางธรณีวทิยา
กายภาพ คือ  ปริมาณของช่องวา่งภายในหินอุม้น ้า และความต่อเน่ืองของช่องวา่งเหล่านั้น ช่องวา่งใน  
หินอุม้น ้าเหล่าน้ี คือ รูพรุนและขนาดของเม็ ดตะกอนในชั้นน ้าบาดาล ซ่ึงสามารถประเมินค่าไดใ้นรูป
ของความพรุน (Porosity) โดยน ้าสามารถเคล่ือนท่ีไประหวา่งเมด็แร่ในหิน หรือรอยแตก หรือรอยแยก  
หรือรอยต่อระหวา่งระนาบชั้นหิน 

ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้าโดยปกติสามารถค านวณไดจ้ากการสูบทดสอบ 
(Pumping test) ของชั้นหินอุม้น ้าในภาคสนาม ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูลการสูบทดสอบของบ่อบาดาลในพื้นท่ี 
ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้า สามารถประเมินไดจ้ากสัดส่วนค่าปริมาณการใหน้ ้า  
(Well yield) ของบ่อบาดาล  และค่าการลดลงของระดบัน ้า (Drawdown) ซ่ึงก็คือ ค่า Specific capacity  
ขอ้มูลบ่อน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษาท่ีน ามาใชใ้นการประเมินค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้า  
มีลกัษณะดงัน้ี 

- บ่อเจาะท่ีมีต าแหน่งท่อกรองอยูใ่นชั้นน ้าไม่มีแรงดนั (Unconfined aquifer) 
- บ่อเจาะท่ีท่อกรองอยูใ่นชั้นหินอุม้น ้าแบบมีแรงดนั (Confined aquifer) หรือก่ึงมีแรงดนั 

(Semi-confined aquifer) ซ่ึงเป็นชั้นน ้าชั้นแรกท่ีอยูใ่กลผ้วิดินมากท่ีสุด และมีดินเหนียว
หนาอยา่งนอ้ย 9 เมตร ปิดทบัอยูด่า้นบนของชั้นน ้า 

โดย Brassington (1988) ไดท้  าการประเมินค่าการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้าในชั้นน ้าต่างๆ เอาไว้
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินการซึมผา่นของน ้าเบ้ืองตน้ได ้โดยแสดงไวด้งั ตารางที่  5.1.8-1  และ
ตารางที ่5.1.8-2 

เม่ือประเมินค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้าจากชั้นน ้าบาดาลไดแ้ลว้ จึงน าขอ้มูลท่ี
ไดเ้ขา้สู่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) และแปลงเป็น Raster format ขนาด 30x30 ตารางเมตร 
และใหค้่าคะแนนจากช่วงค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของชั้นหินอุม้น ้าโดยอา้งอิงดงัตารางที ่5.1.8-2 
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ตารางที ่5.1.8-1  การเปรียบเทยีบชนิดหิน ขนาดเม็ดตะกอน และสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านได้ของน า้ 

ชนิดหิน ขนาดตะกอน (มม.) สัมประสิทธ์ิการซึมผ่านได้ของน า้ K (m/d) 
Clay 0.0005-0.002 10-8-10-2 
Silt 0.002-0.06 10-2 - 1 

Fine Sand 0.06 -0.25 1-5 
Medium Sand 0.25-0.50 5-20 
Coarse Sand 0.50-2 20-100 

Gravel 2-64 100-1000 
Shale Small 5x10-8 - 5x10-6 

Sandstone Medium 10-3-1 
Limestone Variable 10-5-1 

Basalt Small 0.0003-3 
Granite Large 0.0003-0.03 
Slate Small 10-8-10-5 
Schist Medium 10-7-10-4 

 

ตารางที ่5.1.8-2  ค่าดัชนีช้ีวดัการไหลของน า้สู่ช้ันน า้ใต้ดิน เปรียบเทยีบกบัค่าสัมประสิทธ์ิ 
การซึมผ่านได้ของน า้ และการให้คะแนนปัจจัย 

ดชันีช้ีวดัการไหลของน า้ลงสู่ช้ันน า้ใต้ดนิ m/d Cr 
ชา้มาก 0.0001 2 

ชา้ 0.01 4 

ปานกลาง 1 6 

เร็ว 10 8 

เร็วมาก 100 10 
 

(2) ผลการวเิคราะห์ 
ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นไดข้องน ้า (Cr)  ในชั้นหินอุม้น ้า ในพื้นท่ี

ศึกษา จากรูปที ่5.1.8-1 พื้นท่ีท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นไดข้องน ้าสูง มีศกัยภาพท่ีจะถูกปนเป้ือนได้
มากกวา่พื้นท่ีอ่ืนๆ ในพื้นท่ีศึกษาท่ีมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นไดข้องน ้าต ่ากวา่ เพราะค่าสัมประสิทธ์ิ  
ซึมผา่นไดข้องน ้า ข้ึนอยูก่บัชนิดของชั้นหินอุม้น ้า และความต่อเน่ืองของรอยแตก และรอยแยกในหินแขง็ 
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1) บริเวณท่ีมีค่า Cr เท่ากบั 4 คือ บริเวณท่ีเป็นหินภูเขาไฟ เน่ืองจากหินภูเขาไฟเหล่าน้ี
มีค่าการซึมผา่นของน ้าต ่า ท าใหมี้ค่า Cr นอ้ยท่ีสุด 

2) บริเวณท่ีมีค่า Cr เท่ากบั 6 คือ บริเวณท่ีเป็นหินตะกอนต่างๆ เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็น
หินทรายท่ีมีค่าการซึมผา่นของน ้าไดสู้งกวา่หินภูเขาไฟ รวมถึงบริเวณท่ีเป็นตะกอนน ้าพายคุใหม่ 
เน่ืองจากพื้นท่ีบริเวณน้ีปกคลุมดว้ยตะกอนดินเหนียวเป็นส่วนใหญ่ 

3) บริเวณท่ีมีค่า Cr เท่ากบั 8 คือ บริเวณท่ีปกคลุมดว้ยตะกอนเชิงเขา เน่ืองจากบริเวณ
น้ีเป็นท่ีท่ีมีความหลากหลายของขนาดเมด็ตะกอนท่ีมาก อีกทั้งยงัเป็นตะกอนท่ียงัไม่แขง็ตวั ท าใหค้่า  
การซึมผา่นของน ้ามีค่ามากท่ีสุด 

5.1.9 สรุปผลการประเมินความอ่อนไหวของช้ันน า้บาดาล (Groundwater vulnerability map) 
แผนท่ีความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลเป็นแผนท่ีแสดงความอ่อนไหวเชิงเปรียบเทียบ ในการให้

มลสารต่างๆ จากผวิดินซึมลงสู่ชั้นน ้าบาดาลของแต่ละพื้นท่ี จากผลการศึกษาปัจจยัต่างๆ พบวา่ปัจจยัหลกั
ท่ีมีนยัส าคญั เป็นตวัก าหนดสภาพความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา คือ ความลึกของระดบั
น ้าปกติ (D) การเพิ่มเติมน ้า (R) วสัดุในชั้นดิน-หินใหน้ ้า (A) ชนิดดิน (S) ภูมิประเทศ /ความลาดชนั (T) 
ผลกระทบในชั้นไม่อ่ิมตวั (I) และค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่น (C) 

ปัจจยัแต่ละปัจจยัจะก าหนดดว้ยค่าตวัเลข และคูณดว้ยค่าถ่วงน ้าหนกั  จากนั้นรวมค่าท่ีไดจ้ากทุก
ปัจจยัจะเป็นค่าดชันี DRASTIC ส าหรับใชใ้นหน่วยแผนท่ี ถา้ไดค้่าสูงแสดงวา่มีความอ่อนไหวต่อการ
ปนเป้ือนของน ้าบาดาลสูง 

ผลจากการวเิคราะห์ดว้ยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์นั้น พบวา่ระดบัความอ่อนไหวทางอุทก
ธรณีวทิยาต่อการเกิดมลภาวะในบริเวณพื้นท่ีศึกษานั้นมีระดบั ความอ่อนไหวท่ี 100 ถึง 201 มีค่ากลาง 
(Average) อยูท่ี่ 147 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 16.2 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัช่วงระดบัความอ่อนไหวท่ีสามารถ
ค านวนไดน้ั้นจะมีค่าอยูร่ะหวา่ง 23-236 ซ่ึงถือไดว้า่ค่าดงักล่าวเป็นค่าท่ีอยูใ่นระดบักลาง  ค่าระดบัความ
อ่อนไหวของพื้นท่ีศึกษาน้ีสามารถน ามาสร้างความสัมพนัธ์เชิงสถิติได้  ดงัรูปที ่5.1.9-1 ซ่ึงบ่งบอกถึง  
การกระจายตวัของค่าระดบัความอ่อนไหวในพื้นท่ีศึกษา กราฟแท่งแสดงความถ่ีของค่าระดบัความ
อ่อนไหว โดยท่ีกราฟเส้นสีแดงแสดงถึงความถ่ีสะสมของระดบัความอ่อนไหว พบวา่  ช่วงค่าระดบัความ
อ่อนไหวท่ีมากนั้น  อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 125-155 ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเส้นกราฟมีระดบัท่ีชนักวา่บริเวณอ่ื น และ
ค่าความอ่อนไหวในช่วง 155-200 นั้นมีค่าความถ่ีนอ้ยลงตามล าดบั  

การแบ่งค่าระดบัความอ่อนไหว เน่ืองจากค่าระดบัความอ่อนไหวจะเป็นการเปรียบเทียบกนัเอง
ภายในพื้นท่ี อีกทั้งไม่มีรายงานการวจิยัใดระบุค่าเหมาะสมไวอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้นผลลพัทท่ี์ไดจ้าก  
การวเิคราะห์นั้น จึงเป็นการเปรียบเทียบกบัค่าภายในพื้นท่ีศึกษาเอง ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการแบ่ง
ระดบัความอ่อนไหวออกเป็น 5 ระดบั คือ ความอ่อนไหวระดบัต ่ามาก ต ่า ปานกลา ง สูง และสูงมาก  
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โดยการประเมินระดบัของความอ่อนไหวน้ีจะใชข้อ้มูลเชิงสถิติพื้นท่ีมาช่วยในการประเมินระดบัความ
อ่อนไหว โดยประเมินจากค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีค่าจากต ่ามากไปสูงมาก คือ  
นอ้ยกวา่ 122, 122-139, 139-155, 155-171 และมากกวา่ 171 ตามล าดบั 

 
 

 

รูปที ่5.1.9-1  ผลการวเิคราะห์เชิงสถิติของค่าคะแนนความอ่อนไหวของช้ันน า้บาดาล 
ต่อการเกดิมลภาวะในพืน้ทีศึ่กษา  

โดย  ปริมาณต่อความถี่ของค่าคะแนนความอ่อนไหว  

 คะแนนสะสมต่อค่าคะแนนความอ่อนไหว 

ผลจากการวเิคราะห์ความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล โดยวธีิ DRASTIC ท าใหส้ามารถระบุพื้นท่ี
ความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลสูงมาก (ระดบัความอ่อนไหว 5) ดงัตารางที ่5.1.9-1 และรูปที่ 5.1.9-2 
พบวา่ มีหมู่บา้นจ านวน 17 หมู่บา้น 6 ต าบล ท่ีมีพื้นท่ีอยูบ่ริเวณความอ่อนไหวของน ้าบาดาลในระดบั  
สูงมาก เม่ือท าการเปรียบเทียบระดบัความอ่อนไหว กบัลกัษณะทางธรณีวทิยาของพื้นท่ีนั้น พบวา่บริเวณ
ท่ีมีระดบัความอ่อนไหวท่ีสูงมากในพื้นท่ีนั้นจะอยูใ่นบริเวณลานตะพกัล าน ้า (Qt) สามารถอธิบายไดต้าม
ลกัษณะทางอุทกธรณีวา่ บริเวณดงักล่าวเป็นบริเวณพื้นท่ีใหน้ ้า (Recharge area) ท่ีมีลกัษณะตะกอน
ค่อนขา้งร่วน หยาบ และมีระดบัน ้าบาดาลท่ีต้ืนกวา่ในบริเวณอ่ืน  ท าใหน้ ้าฝนท่ีตกลงมามีการซึมลงสู่ชั้น
น ้าบาดาลไดง่้าย บริเวณดงักล่าวจึงเป็นบริเวณท่ีมีโอกาสท่ีจะท าใหเ้กิดการปนเป้ือนของสารพิษต่างๆ ลง
สู่น ้าบาดาลไดม้ากกวา่ในบริเวณอ่ืน 

อยา่งไรก็ตามการประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะดว้ยวธีิ DRASTIC 
เป็นขอ้มูลหน่ึงท่ีจะน าไปใชใ้นการประเมินพื้นท่ีเพื่อท าการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษ จากขอ้มูล
ท่ีบ่งบอกวา่เป็นพื้นท่ีอ่อนไหวมากนั้น ไม่ไดห้มายถึงวา่หา้มมีการรบกวนพื้นท่ีเลย ห ากแต่วา่จะตอ้งมี
การบริหารจดัการพื้นท่ีท่ีดี การปลูกพืชและใชย้าปราบศตัรูพืชท่ีเหมาะสม จึงน่าจะเป็นทางออกท่ีดีท่ีจะ
ใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวและรักษาคุณภาพของน ้าบาดาลไวอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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ตารางที ่5.1.9-1  รายช่ือหมู่บ้านทีอ่ยู่ในบริเวณพืน้ทีท่ีม่ีความอ่อนไหวของน า้บาดาลระดับสูงมาก 

จงัหวดั อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
จ.พิจิตร อ.ทบัคลอ้ ต.เขาเจ็ดลูก บ.เนินพวง, บ.เขาหมอ้, บ.เขาดิน, 
 อ.วงัทรายพนู ต.วงัทรายพนู บ.หนองยาง 
  ต.หนองปลาไหล บ.ทบัไทร 
จ.เพชรบูรณ์ อ.วงัโป่ง ต.วงัหิน บ.เนินสวรรค,์ บ.วงัหินซองเหนือ,  

บ.เนินศิลาเพชร, บ.ใหม่วงัตะเคียน 
 อ.ชนแดน ต.ตะกดุไร บ.หนองกลอย, บ.ร่องกอก, บ.เขาสกั 
  ต.ท่าขา้ม บ.ก.ม.39, บ.ตะกดุจัน่,บ.ดงแขวน, 

บ.โคกสูง, บ.ตะกดุเป้า 

5.2 การส ารวจและวเิคราะห์การปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อม 

การศึกษาในคร้ังน้ีไดใ้หค้  านิยามการปนเป้ือนไวว้า่ การท่ีหน่วยส่ิงแวดลอ้ม (น ้า อากาศ ดิน 
หรืออาหาร) มีสารท่ีไม่พึงประสงคอ์ยู ่หรือมีปริมาณสารไม่พึงประสงคม์ากกวา่ปกติในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ค าวา่ การปนเป้ือนน้ี ส่วนใหญ่จ ะเป็นค าพอ้งความหมายกบัค าวา่ มลพิษ หรือ Pollution แต่ในการศึกษา
คร้ังน้ี ไดแ้ยกความหมายของ "การปนเป้ือน " กบั "มลพิษ" ออกจากกนั เน่ืองจากค าวา่ การปนเป้ือน 
หมายถึงการท่ีมลสารในส่ิงแวดลอ้มนั้นมีค่ามากกวา่ค่าปกติในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิด 
อนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มหรือมนุษยไ์ดห้รือไม่ก็ได ้แต่ค าวา่ "มลพิษ" เป็นค าท่ีบ่งบอกวา่มลสารเหล่านั้น
ไดมี้ค่าเกินมาตรฐานและอยูใ่นระดบัท่ีสามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและมนุษยไ์ดแ้ลว้ 

ในส่วนของค าวา่ "สารพิษ" ของการศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการศึกษา ธาตุหรือสารเคมี จ  านวน  
9 ชนิด ดว้ยกนั คือ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม  (Cadmium)โครเมียม  (Chromium) ตะกัว่ (Lead) 
แมงกานีส  (Manganese) ซีลีเนียม (Selenium) ปรอท (Mercury) นิกเกิล  (Nickel) และไซยาไนด์  
(Cyanide and compounds) ซ่ึงโลหะหนกัและสารประกอบเหล่าน้ี เป็นผลลพัธ์โดยตรงจากการท าเห มือง
ท่ีสามารถแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้โดยโลหะหนกัทั้งหมด มีปริมาณมากข้ึนจากการเปิดหนา้เหมือง
โดยท าใหหิ้นต่าง ๆ มีพื้นท่ีผวิมากข้ึน ก่อใหเ้กิดการชะลา้งท่ีมากข้ึน สามารถท าใหม้ลสารเหล่าน้ี
แพร่กระจายสู่หน่วยส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน ส่วนสารประกอบไซยาไนดน์ั้ น เป็นสารเคมีหลกัใน
กระบวนการแต่งแร่ ท่ีจะท าการแยกทองและเงินออกมาจากหินได ้ซ่ึงไซยาไนดน้ี์หากมีความเขม้ขน้ท่ีสูง
ในระดบัหน่ึงจะเป็นสารพิษต่อผูท่ี้ไดรั้บสาร ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีออกฤทธ์ิไดท้ั้งแบบเฉียบพลนั  (Acute 
effect) และสะสมในร่างกาย (Chronic effect) (Fortin JL, et al., 2010) 
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ในการศึกษาสภาพการปนเป้ือนของส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ไดด้ าเนิน การเก็บตวัอยา่ง
ส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ หิน ดิน น ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น และนิเวศวทิยาทางน ้า โดยน าตวัอยา่งท่ีไดม้าวเิคราะห์หา
ปริมาณมลสารท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มนั้น เช่น โลหะหนกั หรือสารพิษ เป็นตน้ ในการด าเนินงานมี
รายละเอียด ดงัน้ี 

5.2.1 สภาพการปนเป้ือนของมลสารในหิน 
จากการศึกษาแผนท่ีธรณีวทิยามาตราส่วน 1:50,000 ของพื้นท่ีศึกษา และส ารวจบริเวณใกลเ้คียง 

พบวา่ในพื้นท่ีศึกษามีหินอยูห่ลากหลายทั้งหินอคันีบาดาล หินอคันีภูเขาไฟ หินตะกอน หินปูน ฯลฯ โดยได้
พิจารณาเก็บตวัอยา่งหินชนิดต่างๆ ใหมี้ความหลากหลาย เพื่อวเิคราะห์ความเขม้ขน้ของโลหะหนกัในหิน 

(1) พารามิเตอร์ทีต่รวจวเิคราะห์คุณภาพหิน 
ด าเนินการ เก็บตวัอยา่งหิน 1 คร้ัง จ านวน 12 ตวัอยา่ง  บริเวณพื้นท่ีศึกษา พิกดัจุดเก็บ

ตวัอยา่งดงัตารางที ่5.2.1-1 และแสดงจุดเก็บตวัอยา่งหิน  ในรูปที ่5.2.1-1 มาท าการวเิคราะห์พารามิเตอร์
ทางเคมี และธาตุล่วนนอ้ย (Trace elements) ท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เพื่อบ่งช้ีธาตุประกอบของหินจ านวน 
10 พารามิเตอร์ ดงัน้ี 

1. แคดเมียม (Cd) 2. โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท ์(Hexavalent chromium, Cr6+) 
3. ซีลีเนียม (Se) 4. ตะกัว่ (Pb) 
5. นิกเกิล (Ni) 6. แบเรียม (Ba) 
7. ปรอท (Hg) 8. แมงกานีส (Mn) 
9. วาเนเดียม (V) 10. สารหนู (As) 

ในการวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลหะหนกัในตวัอยา่งหินน้ีได้
อา้งอิงการตรวจวดัก าหนดพารามิเตอร์ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล ประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 (พ.ศ. 2543)  

นอกจากน้ี ในการวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของตวัอยา่งหินนั้น นิยมใช้
วธีิ XRF ในการวเิคราะห์ ซ่ึงจะประกอบดว้ยแร่ออกไซดห์ลกั (Major oxide) ไดแ้ก่ SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, 
CaO, P2O5, MnO, K2O, MgO, Na2O และสารพิษ จากขา้งตน้ 10 ชนิดนั้น และวเิคราะห์ Ba และ V เพิ่มเติม 

(2) วธีิการเกบ็ตัวอย่าง 
ส ารวจพื้นท่ีศึกษาและเก็บตวัอยา่งหินบริเวณท่ีมีลกัษณะทางธรณีต่างๆ เพื่อเป็นตวัแทนของ

หินในลกัษณะต่างๆ ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา เช่น หินซิลิซิไฟด ์มดัสโตน (Silicified mudstone) หินไรโอลิ
ติก ทฟัฟ์ (Rhyolitic tuff) และโพรไฟริติก แอนดดี์ไซต ์ (Prophyritic andesite) เป็นตน้ การส ารวจพื้นท่ี
ภาคสนาม และเก็บตวัอยา่งหินในพื้นท่ี จ  านวน 12 ตวัอยา่ง โดยมีพิกดัต าแหน่งเก็บตวัอยา่งใน  ดงั 
ตารางที ่5.2.1-1 และรูปที ่5.2.1-1 
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ตารางที ่5.2.1-1  พกิดัจุดเกบ็ตัวอย่างหิน และชนิดของหิน รอบพืน้ที่โครงการ 

ล าดบั ช่ือจุด 
พกิดั 

ชนิดหิน 
ตะวนัออก เหนือ 

1 R1 685051 1792845 Silicified mudstone 
2 R2 685667 1807009 Rhyolitic tuff 
3 R3 683822 1811639 Porphyritic andesite 
4 R4 681182 1810141 Rhyolite 
5 R5 670662 1813413 Andesitic breccia  
6 R6 673325 1809631 Rhyolitic tuff 
7 R7 675679 1806215 Rhyolitic tuff 
8 R8 664421 1795486 Andesite 
9 R9 668355 1800138 Rhyolite 
10 R10 676713 1804692 Andesitic tuff 
11 R11 676359 1803520 Rhyolitic tuff 
12 R12 674784 1786175 Andesite 

 
(3) วธีิการวเิคราะห์ตัวอย่างหิน 

หลงัจากการเก็บตวัอยา่งหินแลว้ ตวัอยา่งหินจะถูกแบ่งออกมาเป็นสองส่วนดว้ยกนั เพื่อ
น าไปวเิคราะห์ในหาปริมาณสารเคมีดว้ยวธีิการท่ีแตกต่างกนั โดยสามารถแบ่งการวเิคราะห์ออกมาได้ ดงัน้ี 

1) การตรวจหาธาตุองคป์ระกอบพื้นฐานของหินดว้ยวธีิ X-Ray Fluorescence 
spectroscopy (XRF) 

การตรวจวเิคราะห์คุณภาพหินดว้ยเคร่ืองมือ  X-Ray fluorescence spectroscopy (XRF) 
(รูปที ่5.2.1-2) เป็นเคร่ืองท่ีสามารถตรวจสอบธาตุต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็วและไดผ้ลดีมาก สามารถตรวจ  
สอบสารไดห้ลายสถานะ เช่น ของแขง็ ของเหลว เป็นตน้ วธีิการตรวจสอบตวัอยา่งดว้ยวธีิน้ีมีขอ้ดี  
ไดแ้ก่ สามารถวเิคราะห์ธาตุไดห้ลายธาตุในการวดัหน่ึงคร้ัง รวดเร็วใชเ้วลาวดัประมาณ 15-20 นาทีต่อ
ตวัอยา่ง ไม่ท าลายสภาพของตวัอยา่งท่ีท าการตรวจวดั สามารถใหข้อ้มูลในเชิงปริม าณและคุณภาพได ้
ขอ้เสีย คือ ไม่เหมาะกบัการวดัตวัอยา่งท่ีมีความเขม้ขน้นอ้ยโดยระดบัความเขม้ขน้ท่ีสามารถท่ีจะตรวจวดั
ไดต้อ้งมากกวา่ 10-9 กรัม หรือความเขม้ขน้ในระดบั ppm เท่านั้น ส าหรับในการทดสอบ น าตวัอยา่งหินมา
อบแหง้ท่ีอุณหภูมิ 105 OC 24 ชัว่โมง จากนั้นน าตวัอย่างหินมายอ่ยและบดใหล้ะเอียดคลา้ยแป้งก่อนท่ีจะ
ท าการอดัเป็นแผน่กลม (Pellets) การเตรียมตวัอยา่งลกัษณะอดัเป็นแผน่เรียบกลมนั้นจะท าใหก้ารตรวจวดั
มีค่าท่ีเท่ียงตรงมากกวา่สภาพท่ีเป็นผง หลงัจากนั้นท าการวดัตรวจตวัอยา่งไดก้ราฟค่าสเปกตรัมของธาตุ
ต่างท่ีมีอยูใ่นตวัอยา่ง น ากราฟดงักล่าวมาท าการแปลผลดว้ยโปรแกรมการค านวณ IQ+ 
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รูปที ่5.2.1-2  เคร่ือง X–ray fluorescence (XRF) 

 
2) การตรวจวเิคราะห์ธาตุส่วนนอ้ยของหิน 

ในการศึกษาท าการพิจารณาธาตุส่วนนอ้ยของหินท่ีจะมีผลต่อการปนเป้ือนในน ้าบาดาล 
โดยวเิคราะห์ธาตุต่างๆ จ านวน 10 ธาตุ ไดแ้ก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮก็ซะวาเลนท ์(Cr6+) ซีลีเนียม 
(Se) ตะกัว่ (Pb) นิกเกิล (Ni) แบเรียม (Ba) ปรอท (Hg) แมงกานีส (Mn) วาเนเดียม (V) และสารหนู (As) 

เน่ืองจาก ปรอทนั้นเป็นธาตุเดียวท่ีตอ้งการวเิคราะห์แยก เน่ืองจากเป็นธาตุท่ีไวต่อ 
การปนเป้ือนจากส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการตรวจวดัค่าปรอทนั้นจ าเป็นตอ้งมีการท าการวเิคราะห์แยกยอ่ย
ออกไป โดยวธีิการวเิคราะห์ค่าปรอทนั้นไดอ้า้งอิงขั้นตอนการวเิคราะห์จากส านกังานปกป้อง
ส่ิงแวดลอ้มสหรัฐอเมริกา (Environmental protection agency -EPA) หมายเลข USEPA METHOD 
7471B โดยขั้นตอนและวธีิการวเิคราะห์หาปรอทน้ีแสดงดงัรูปที ่5.2.1-3 

นอกจากนั้น ธาตุอีก 9 ธาตุ ไดแ้ก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์ (Cr6+) 
ซีลีเนียม (Se) ตะกัว่ (Pb) นิกเกิล (Ni) แบเรียม  (Ba) แมงกานีส (Mn) วาเนเดียม (V) และสารหนู (As) ท า
การวเิคราะห์โดยอา้งอิงมาตรฐานการวเิคราะห์จาก ส านกังานปกป้องส่ิงแวดลอ้มสหรัฐอเมริกา (United 
state environmental protection agency -EPA(or USEPA)) หมายเลข USEPA METHOD 3050B โดยใช้
เคร่ืองตรวจวเิคราะห์ Inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS) โดยขั้นตอนและวธีิการ
วเิคราะห์หามลสารเหล่าน้ีแสดงดงัรูปที ่5.2.1-4 

(4) ผลการวเิคราะห์ตัวอย่างหิน 
การศึกษาค่าทางเคมีของหินในพื้นท่ีศึกษาน้ี ไดท้  าการส ารวจ เก็บตวัอยา่ง และวเิคราะห์ปริมาณ

ทางเคมี เพื่อพิจาราณาถึงความเป็นไปไดข้องวสัดุทางธรณี ท่ีจะเป็นแหล่งก าเนิดของมลสารต่างๆ ท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดสภาวะความเป็นพิษ ในแหล่งน ้าบาดาล ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการเก็บตวัอยา่งจ านวน 12 ตวัอยา่ง 
ครอบคลุมพื้นท่ีศึกษา และน าไปท าการวเิคราะห์หาแร่ และธาตุองคป์ระกอบหิน รวมถึงธาตุหายาก และ
ธาตุท่ีจะส่งผลใหเ้กิดมลภาวะในน ้าใตดิ้นอีกดว้ย โดยท าการวเิคราะห์องคป์ระกอบออกไซดพ์ื้นฐานของ  
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รูปที ่5.2.1-3  การย่อยตัวอย่างด้วยกรดตามวธิีของ USEPA METHOD 7471B 
 

11.1 ใหค้วามรอ้น พกัใหเ้ยน็ 
เตมิน ้าและ KMnO4 

10.1 เตมิน ้าและ สารละลาย KMnO4 

ใหค้วามรอ้น และทิง้ไวใ้หเ้ยน็ 
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รูปที ่5.2.1-4  แผนผงัการย่อยตัวอย่างด้วยกรดตามวธิีของ USEPA METHOD 3050B 
 

เตมิกรดไนตรกิเขม้ขน้ 
และไฮโดรคลอรกิเขม้ขน้ 2.5 และ 10 มล. 

ตามล าดบั รฟีลกัซ์ 15 นาท ี
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หินดว้ยวธีิ X-ray fluorescence (XRF) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีนิยมใช ้โดยจะไดค้่าออกมาเป็น องคป์ระกอบออกไซด์
พื้นฐาน เช่น SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, CaO, P2O3 ฯลฯ อีกทั้งไดท้  าการวเิคราะห์สารพิษจ าพวกโลหะหนกั 
จ านวน 8 ชนิด คือ สารหนู ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม ซิลีเนียม โครเมียมชนิดเฮก็ซะวาเลนท ์แมงกานีส และ 
นิกเกิล ดว้ยวธีิ Inductively coupled plasma หรือ ICP แสดงตวัอยา่งและผลการวเิคราะห์ดงัภาคผนวก ฉ 

ผลการวเิคราะห์ค่าออกไซดข์องตวัอยา่งหิน 12 ตวัอยา่ง ดว้ยวธีิ XRF นั้น แสดงดงัตารางที ่
5.2.1-2 โดยตวัอยา่งหินทั้งหมดเป็นหินท่ีคาดวา่จะเป็นหินทอ้งท่ีท่ีรองรับน ้าบาดาลทั้งหมดเป็นหินอคันีพุ 
ซ่ึงประกอบดว้ย หินไรโอไรต ์หินแอนดิไซต ์และหินไพโรคลาสติก  

ตารางที ่5.2.1-2  ผลวเิคราะห์ค่าออกไซด์ของหินจ านวน 12 ตัวอย่าง 

Compound 
Name 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 ค่าเฉลีย่  Nakchaiya 
(2008) 

Metaparsosan 
(2009) 

SiO2 53.000 44.000 51.000 94.000 52.000 65.690 95.590 60.780 53.120 74.800 62.450 61.350 57.819 58.95 55.14 
Al2O3 12.000 53.000 37.000 - 35.000 30.530 - 29.130 12.730 22.410 22.620 29.610 28.403 15.34 18.16 
Fe2O3 3.500 0.820 2.600 2.100 2.200 1.650 0.851 1.770 2.281 0.560 1.356 2.178 1.891 8.41 - 
K2O 2.100 0.930 0.210 1.300 0.320 0.020 2.985 1.747 2.818 1.834 1.863 0.940 1.278 3.65 1.27 
MgO 1.800 0.053 4.000 0.610 2.800 0.113 0.156 1.520 0.484 0.119 7.138 1.247 1.927 4.87 4.55 
CaO 1.200 0.180 1.400 0.170 3.800 0.064 0.029 2.317 0.108 0.030 1.973 0.766 1.184 4.61 7.09 
Na2O 0.870 1.000 3.600 0.880 3.100 0.156 0.135 1.789 0.205 0.084 0.060 3.084 1.395 1.14 3.47 
TiO2 0.260 0.110 0.110 0.130 0.110 0.067 0.045 0.158 0.247 0.048 0.051 0.134 0.129 0.58 1.1 
P2O5 0.110 0.006 0.071 0.023 0.100 0.046 0.032 0.119 0.031 0.011 0.027 0.116 0.064 0.21 0.23 
MnO 0.055 - 0.044 0.010 0.046 0.003 0.009 0.040 - - 0.088 0.029 0.044 0.26 0.16 
BaO 0.037 0.015 0.020 0.019 0.015 - 0.077 0.061 0.034 0.040 0.034 0.023 0.036 - - 
SO3 0.034 0.073 0.100 0.810 0.058 0.073 0.052 0.467 0.029 0.035 2.318 0.459 0.384 - - 
Cl 0.017 0.007 0.015 - 0.027 0.012 0.014 0.021 0.018 0.010 0.014 0.034 0.017 - - 
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การศึกษาดา้นศิลาวรรณาในพื้นท่ีศึกษาน้ี ไดมี้งานวจิยัมากมาย ท่ีไดท้  าการศึกษา ไว้  
โดยส่วนใหญ่เนน้ไปทางการศึกษาธรณีวทิยาแหล่งแร่ และธรณีประวติัเป็นส่วนใหญ่ ในการศึกษา คร้ังน้ี
ไดเ้ลือกงานวจิยัท่ีมีการศึกษาศิลาววร รณา ท่ีมีการวเิคราะห์ค่าออกไซดด์ว้ยวธีีการทาง XRF มา
เปรียบเทียบกบัผลการวเิคราะห์ท่ีไดม้า โดย Nakchaiya (2008) ไดศึ้กษาค่าทางเคมีของออกไซดบ์ริเวณ
เหมืองทอง อคัราท่ีหลุมขดุ C และ H โดยหินส่วนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟ มีค่า SiO2, Al2O3, Fe2O3, K2O  
และ MgO ประมาณร้อยละ 59  15  8  4  และ 5 ตามล าดบั Metaparsosan (2009) ไดท้  าการศึกษาค่า 
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ทางเคมีของออกไซดบ์ริเวณอ าเภอชนแดนและอ าเภอวงัโป่ง ซ่ึงเป็นพื้นท่ีซอ้นทบักบัพื้นท่ีศึกษา และอยู่
บริเวณตน้น ้าของพื้นท่ีศึกษา ท าการวเิคราะห์ส่วนใหญ่เป็นหินแอนดีไซต ์ซ่ึงมีค่า  SiO2, Al2O3, Fe2O3, 
K2O  และ  MgO ประมาณร้อยละ 55  18  0  1 และ 5 ตามล าดบั โดยพบวา่  ค่าเฉล่ียของ  
ค่าออกไซดข์องหินท่ีเก็บได้ จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ค่า SiO2 มีค่าใกลเ้คียงกบังานวจิยัอ่ืนๆ ซ่ึงมี
ค่าประมาณร้อยละ 55-59 แต่พบวา่ค่า Al2O3 มีค่าท่ีสูงกวา่ของ Nakchaiya (2008) และ Metaparsosan 
(2009) อยูป่ระมาณ ร้อยละ 10 โดยท่ีค่าวเิคราะห์ออกไซดต์วัอ่ืนๆ มีค่านอ้ยกวา่งานวจิยัทั้งสอง 

ผลการวเิคราะห์ธาตุส่วนนอ้ย จ านวน 8 พารามิเตอร์ ของหินท่ีเก็บ 12 ตวัอยา่ง ไดผ้ล 
ดงัตารางที ่5.2.1-3 พบวา่ ค่าสารหนูมีค่าพิสัยอยูท่ี่ 0.03-9.3 มิลลิกรัม /กิโลกรัม แคดเมียมมีค่าพิสัยอยูท่ี่ 
0.3-1.4 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ตะกัว่มีค่าพิสัยอยูท่ี่ 22-165 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ซีลีเนียมมีค่าพิสัยอยูท่ี่  
0.01-9.2 มิลลิกรัม /กิโลกรัม นิกเกิล มีค่าพิสัยอยูท่ี่ 0.8-6.5 มิลลิกรัม /กิโลกรัม แมงกานีสมีค่าพิสัยอยูท่ี่  
20-1,690 มิลลิกรัม /กิโลกรัม โครเมียมเฮกซะโควาเลนทไ์ม่สามารถตรวจวดัไดทุ้กตวัอยา่ง แบเรียมมีค่า
พิสัยอยูท่ี่ 16-198 มิลลิกรัม /กิโลกรัม วานาเดียมมีค่าพิสัยอยูท่ี่ 11-189 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  และปรอทมี
ค่าท่ีสามารถวดัไดอ้ยูเ่พียงตวัอยา่งเดียว คือ R6 นอกจากนั้นไม่สามารถวดัค่าปรอทในหินได ้

ตารางที ่5.2.1-3  ผลวเิคราะห์ธาตุร่องรอย (Trace elements) ของหินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

Sample 
No 

Total Concentration (mg/Kg) 
ชนิดหิน 

As Cd Pb Se Ni Mn Cr+6 Ba Va Hg 
R1 1.1 <0.3 41 0.33 6.5 535 <0.4 81 29 <0.05 หินแอนดิไซต ์
R2 8.1 <0.3 22 0.06 3.3 46 <0.4 37 31 <0.05 หินไพโรคลาสติกทฟัฟ์ 
R3 2.3 <0.3 52 <0.01 5.2 581 <0.4 59 189 <0.05 หินแอนดิไซต ์
R4 7.1 <0.3 165 16 2.4 172 <0.4 37 19 <0.05 หินไรโอไรท ์
R5 0.03 <0.3 39 <0.01 2.2 352 <0.4 23 87 <0.05 หินแอนดิไซต ์
R6 0.55 <0.3 57 9.2 1.2 77 <0.4 16 14 0.07 หินไรโอไรท ์
R7 9.3 1.3 70 0.12 1.5 133 <0.4 72 14 <0.05 หินไพโรคลาสติกทฟัฟ 
R8 6 <0.3 69 <0.01 4.7 256 <0.4 66 56 <0.05 หินแอนดิไซต ์
R9 8.7 1.4 61 0.47 0.8 28 <0.4 25 11 <0.05 หินไรโอไรท ์

R10 9 1.1 56 0.12 1.6 20 <0.4 51 46 <0.05 หินไรโอไรท ์
R11 8.6 0.9 71 0.19 4.1 1689 <0.4 28 91 <0.05 หินแอนดิไซต ์
R12 6.1 0.3 64 <0.01 2.9 517 <0.4 198 84 <0.05 หินแอนดิไซต ์
Min 0.03 < 0.3 22 < 0.01 0.8 20 < 0.4 16 11 < 0.05  
Max 9.3 1.4 165 9.2 6.5 1,689 < 0.4 198 189 0.07  
Mean 5.44 0.63 68.14 2.55 3.12 436.79 - 64.79 62.21 -  

หมายเหตุ การวิเคราะห์ธาตุร่องรอยโดยวิธี USEPA 3050B  มีดงัน้ี As, Cd, Pb, Se, Ni, Mn, Cr6+, Ba และ Va  
 การวิเคราะห์โดย USEPA 7471B  คือ  Hg 
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5.2.2 สภาพการปนเป้ือนของมลสารในดิน 
ก าหนดจุดเก็บตวัอยา่งดินจ านวนทั้งส้ิน 50 จุด ดงัตารางที ่5.2.2-1 และรูปที ่5.2.2-1 โดยท าการ

เก็บตวัอยา่ง จุดละ  2 ระดบั คือ ดินชั้นบน และดินชั้นล่าง ซ่ึงมีเกณฑก์ารคดัเลือกต าแหน่ง โดยพิจารณา
จากลกัษณะภูมิประเทศ ลกัษณะชนิดดิน และธรณีวทิยา รวมถึงเส้นทางน ้าเดิม  

(1) ดัชนีคุณภาพดิน 
ตวัอยา่งดิน จ านวน  50 ชุดตวัอยา่ง (50 หลุมๆ ละ 2 ตวัอยา่ง ) เก็บตวัอยา่งเม่ือเดือน

ธนัวาคม 2553 น ามาวเิคราะห์คุณภาพดิน โดยก าหนดวธีิการ ตรวจวดั และวเิคราะห์พารามิเตอร์ทาง
กายภาพและเคมีของสารพิษพื้นฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 25 (พ.ศ. 2547) 
จ านวน 13 พารามิเตอร์ ดงัน้ี 

1) ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH), Redox potential (Eh) 
2) ค่าการน าไฟฟ้า (Electrical conductivity) 
3) ความสามารถในการซึมผา่นของน ้า (Soil permeability) 
4) ความช้ืน (Moisture) 
5) แคดเมียมและสารประกอบแคดเมียม (Cadmium and compounds) 
6) สารหนู (Arsenic) 
7) โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท ์(Hexavalent chromium) 
8) ตะกัว่ (Lead) 
9) แมงกานีสและสารประกอบแมงกานีส (Manganese and compounds) 
10) ซีลีเนียม (Selenium) 
11) ปรอทและสารประกอบปรอท (Mercury and compounds) 
12) นิกเกิลในรูปของเกลือท่ีละลายน ้าได ้(Nickel, soluble salts) 
13) ไซยาไนดแ์ละสารประกอบไซยาไนด์ (Cyanide and compounds) 

(2) วธีิการเกบ็ตัวอย่าง 
เก็บตวัอยา่งดินท่ีระดบัความลึก 2 ระดบั ดงัน้ี 
1) ดินชั้นบน ท่ีระดบัความลึกประมาณ 1 เมตร  

เพื่อเก็บตวัอยา่งดินดว้ยท่อพลาสติกพีวซีีท่ีมีความยาวประมาณ 30–45 เซนติเมตร 
และหุม้ดว้ยพลาสติกทั้งดา้นหวั-ปลาย ท่อพลาสติก (ท าการปิดปลายท่อดว้ยการหล่อเทียน) 

2) ดินชั้นล่าง ท่ีระดบัความลึก 4 เมตร  
เก็บตวัอยา่งดินคละเคลา้กั น โดยขดุดินลงไป เก็บตวัอยา่งดินใหมี้น ้าหนกัรวมไม่ต ่า

กวา่ 1 กิโลกรัม 2 ถุง เพื่อน าไปวเิคราะห์คุณภาพดิน  
โดยแสดงเคร่ืองมือ และวธีิการเจาะเก็บตวัอยา่งดิน ดงัรูปที ่5.2.2-2 
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ตารางที ่5.2.2-1  พกิดัจุดเกบ็ตัวอย่างดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ล าดบั
ที ่

สถานีที ่
พกิดั 

 
ล าดบัที ่ สถานีที ่

พกิดั 

ตะวนัออก เหนือ ตะวนัออก เหนือ 
1 SS-01 665669 1803385 

 

26 SS-26 678494 1808484 

2 SS-02 668050 1795771 
 

27 SS-27 678535 1806810 

3 SS-03 670348 1791617 
 

28 SS-28 674731 1806890 

4 SS-04 671465 1799149 

 

29 SS-29 677033 1805926 

5 SS-05 671573 1810745 
 

30 SS-30 678063 1805473 

6 SS-06 673019 1796054 

 

31 SS-31 681275 1804584 

7 SS-07 672065 1806640 
 

32 SS-32 673016 1804585 

8 SS-08 666059 1802549 
 

33 SS-33 674256 1804279 

9 SS-09 673457 1802932 

 

34 SS-34 679308 1804584 

10 SS-10 674271 1797552 
 

35 SS-35 680233 1802814 

11 SS-11 674287 1794375 

 

36 SS-36 675206 1803088 

12 SS-12 674389 1800396 
 

37 SS-37 671983 1802120 

13 SS-13 675653 1805418 
 

38 SS-38 674184 1802323 

14 SS-14 675897 1804245 

 

39 SS-39 678446 1801929 

15 SS-15 676086 1798770 
 

40 SS-40 679851 1801600 

16 SS-16 677099 1804262 

 

41 SS-41 673274 1802055 

17 SS-17 677130 1810040 
 

42 SS-42 671950 1800617 

18 SS-18 678323 1804326 
 

43 SS-43 673466 1800779 

19 SS-19 678548 1799957 

 

44 SS-44 677503 1799800 

20 SS-20 679042 1797002 
 

45 SS-45 673726 1799385 

21 SS-21 682083 1802791 

 

46 SS-46 675686 1798609 

22 SS-22 680662 1807676 
 

47 SS-47 676886 1799179 

23 SS-23 681033 1796020 
 

48 SS-48 676881 1798008 

24 SS-24 682130 1803147 

 

49 SS-49 672933 1797837 

25 SS-25 685950 1809096 
 

50 SS-50 675870 1796800 
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รูปที ่5.2.2-2  อุปกรณ์และวธีิการเกบ็ตัวอย่างดิน 
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(3) วธีิการวเิคราะห์ 
ท าการวเิคราะห์ดินทั้งลกัษณะทางกายภาพ และทางเคมี เพื่อวเิคราะห์คุณสมบติัของดิน 

ตามพารามิเตอร์ท่ีก าหนด ดงัน้ี 
- การศึกษาค่าความสามารถในการซึมผ่านของน า้ (Soil permeability) 

เก็บตวัอยา่งเป็นแบบแท่ง  (Tube) ความยาวประมาณ 30-45 เซนติเมตร เพื่อศึกษา
ความสามารถในการซึมผา่นของน ้า และมีมาตรฐานในการทดสอบ คือ ASTM D 2434-68 (2000) 
Standard Test Method for Permeability of Granular Soils (Constant Head) 

- การศึกษาลกัษณะทางกายภาพ เช่น ส่วนผสมระหว่าง ทราย ทรายแป้ง และดินเหนียว 
ตวัอยา่งดินท่ีเก็บมา น าไปผา่นตะแกรงร่อนขนาดต่างๆ เพื่อศึกษาขนาด และสัดส่วน

ของอนุภาคดินแต่ละชนิด 
- การวเิคราะห์ทางเคมี 

การวเิคราะห์สารเคมีหรือสารมลพิษท่ีตกคา้งในดิน จะพิจารณาวธีิ  Atomic Absorption, 
Furnace Technique (AA(FT)), Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry (ICP-AES) และ 
Inductively Coupled Plasma-Mass Spectrometry (ICP-MS) ในการวเิคราะห์หาสารตกคา้งในดิน 

(4) ผลการวเิคราะห์ตัวอย่างดิน 
การวเิคราะห์คุณภาพดินเพื่อหาสารปนเป้ือนท่ีจบักบัอนุภาคของดิน และคุณสมบติัทาง

กายภาพของดิน เป็ นการศึกษาลกัษณะพื้นฐานของดินในพื้นท่ีศึกษา และแหล่งก าเนิดการปนเป้ือน เพื่อ
น าขอ้มูลทุกประเภทเขา้สู่แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ต่อไป โดยแสดงภาพตวัอยา่งดินชั้นบน และดินชั้น
ล่าง ดงัรูปที ่5.2.2-3 และรายงานการเจาะดินในภาคผนวก ช 

 

  
ดนิช้ันบน ดนิช้ันล่าง 

รูปที ่5.2.2-3  ตัวอย่างดินช้ันบน และดินช้ันล่าง 
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จากผลการวเิคราะห์คุณสมบติัและธาตุองคป์ระกอบดินจากการเก็บตวัอยา่ง พบวา่ค่าความ
เป็นกรดด่างของดินในพื้นท่ีศึกษา นั้น มีค่าระหวา่ง 3.95  ถึง 8.99 ค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.5 (รูปที ่5.2.2-4) 
ส าหรับค่า Redox potential มีค่าระหวา่ง 215 ถึง386 mV ค่าเฉล่ียเท่ากบั 295.8 mV  และค่าความช้ืน
ระหวา่ง 3.13 ถึง 29.0% โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 14.9% 

ในส่วนผลของการวเิคราะห์ธาตุส่วนนอ้ย (Trace elements) นั้น ไดท้  าการวเิคราะห์ธาตุ
จ านวน 9 ชนิด ไดแ้ก่ สารหนู (Total arsenic) โครเมียม (Total cadmium and compounds) ตะกัว่ (Total 
lead) แมงกานีส (Total manganese and compounds) ปรอท (Total mercury and compounds) นิกเกิล 
(Nickel, soluble salts) ซีลีเนียม (Total selenium) และไซยาไนด ์ (Cyanide and compounds) โดยสามารถ
สรุปค่าต่างๆ ออกไดด้งัต่อไปน้ี 

ค่าธาตุสารหนูในดิน มีค่าพิสัยอยูต่  ่ากวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์ได ้ (BDL, <0.03 
มิลลิกรัม /กิโลกรัม) ถึง 73 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 6.8 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานท่ี 13.1 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของสารหนูในดิน  ในการศึกษาคร้ังน้ีเทียบ
กบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จากรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  (EIA) ชาตรีเหนือ พบวา่ค่าเฉล่ีย และ
ค่าสูงสุดของสารหนูในการศึกษาคร้ังนั้น มีค่าอยูท่ี่  37.6 และ 85 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า
มากกวา่ท่ีตรวจวดัไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนูในพื้นท่ี
ศึกษา ดงันั้น การท าเหมืองทองในพื้นท่ีศึกษา จึงไม่มีผลกระทบต่อการปนเป้ือนสารหนูในดิน 

แต่เม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ ซ่ึงท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภา พดินของ
กรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของสารหนูในดินไวไ้ม่เกิน 3.9 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  จาก
ตวัอยา่งดิน 50 ตวัอยา่ง พบวา่มีตวัอยา่งจ านวน 12 ตวัอยา่ง ท่ีมีค่าสารหนูเกินมาตรฐาน โดยมีค่าตั้งแต่ 
4.6–73 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากรูปที ่5.2.2-4 แสดงค่าสารหนูในบริเวณจุดเก็บตวัอยา่ง พบวา่ สารหนู มีค่า
เกินมาตรฐาน โดยกระจายตวัอยูร่อบขอบเขตเหมือง ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัธรณีวทิยาในพื้นท่ีท่ีเป็น
บริเวณแหล่งแร่ทองค า  

ธาตุแคดเมียม  มีพิสัยอยูท่ี่ ค่าต ่ากวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์ได ้ (BDL,  
<0.3 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ) ถึง 1.9 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.36 มิลลิกรัม /กิโลกรัม   
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.2 แต่จากการตรวจสอบเอกสาร ไม่พบวา่มีการตรวจวดัแคดเมี ยมในพื้นท่ีศึกษา
มาก่อน อยา่งไรก็ตาม ค่าของแคดเมียมท่ีไดท้  าการตรวจวดันั้น ไม่พบวา่มีค่าสูงกวา่ค่าปกติในดินทั่ วไป 
อีกทั้งเม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ โดยเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพดินของกรมควมคุมมลพิษ 
ไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของ โครเมียมในดินไวไ้ม่เกิน 37 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  พบวา่ไม่มีตวัอยา่งใดมีค่า
เกินมาตรฐาน  จึงสามารถสรุปไ ดว้า่ ไม่มีการปนเป้ือนของแคดเมี ยม และไม่ มีความเป็นมลพิษในพื้นท่ี
ศึกษา 
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ธาตุโครเมียม พบวา่  ไม่มีตวัอยา่งใดท่ีตรวจวดัเกินกวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์
ได ้(นอ้ยกวา่0.4 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ) จึงอนุมานไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนและไม่มีความเป็นมลพิษของ
โครเมียมในพื้นท่ีศึกษา 

ธาตุตะกัว่ มีพิสัยอยูท่ี่ 7.3 ถึง 79 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  32.5 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 15.88 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของตะกัว่ใน
ดินจากการศึกษาคร้ังน้ี  เทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้ อมชาตรีเหนือ 
พบวา่  ค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของตะกัว่ จากการศึกษาคร้ังนั้น มีค่าอยูท่ี่  3 และ 55 มิลลิกรัม /กิโลกรัม 
ตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียท่ีตรวจวดัไดมี้ค่านอ้ยกวา่ท่ีตรวจวดัได้จากการศึกษาคร้ังน้ี จึงสามารถประเมินได้
วา่มีการปนเป้ือนของตะกัว่ในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้น  การท าเหมืองทองในพื้นท่ีศึกษา จึงมีผลกระทบต่อ  
การปนเป้ือนของสารตะกัว่ในดิน 

และเม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ ซ่ึงท าการเปรียบเทียบกบัมา ตรฐานคุณภาพดินของ
กรมควมคุมมลพิษไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของตะกัว่ในดินไวไ้ม่เกิน 400 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา่ไม่มี
ตวัอยา่งใดมีค่าเกินมาตรฐาน  จึงสรุปไดว้า่ มีการปนเป้ือนของตะกัว่ในดิน แต่ไม่มีความเป็นมลพิษใน
พื้นท่ีศึกษา 

ธาตุแมงกานีส มีพิสัยอยูท่ี่ 23 ถึง 5 ,707  มิลลิกรัม /กิโลกรัม โดยมีค่าเฉล่ี ยเท่ากบั  981.8 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 1,251 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของ
แมงกานีสในดิน จากการศึกษาคร้ังน้ี เปรียบ เทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์จากรายงานผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มชาตรีเหนือ พบวา่ ค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของตะกัว่จากการศึกษาคร้ังนั้น มีค่า เท่ากบั 915 และ 
1,878 มิลลิกรัม /กิโลกรั ม ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียท่ีใกลเ้คียง กบัท่ีตรวจวดัได้ จากการศึกษาคร้ังน้ี แต่
ค่าสูงสุดนอ้ยกวา่มาก จึงสามารถประเมินไดว้า่มีการปนเป้ือนของแมงกานีสในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้น  การท า
เหมืองแร่ทองค า จึงมีผลกระทบต่อการปนเป้ือนแมงกานีสในดิน 

เม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ  ซ่ึงท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพดินของ
กรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของแมงกานีสในดินไวไ้ม่เกิน 1,800 มิลลิกรัม /กิโลกรัม 
จากตวัอยา่งดินจ านวน 50 ตวัอยา่ง พบวา่มีตวัอยา่งจ านวน  7 ตวัอยา่ง ท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน โดยมีค่าตั้งแต่ 
1,980 – 5,700 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ดงัรูปที ่5.2.2-4 ไดแ้สดงถึงการกระจายตวัของแมงกานีส โดยพบวา่
ค่าท่ีสูงเกินมาตรฐานนั้นมีการกระจายตวัอยูน่อกขอบเขตเหมืองมากกวา่ 4 กิโลเมตร โดยมีค่าสูงสุดสาม
อบัดบัแรก อยูท่ี่บา้นคลองสายยางรุ้ง (5,700 มิลลิกรัม /กิโลกรัม) บา้นนิคม (4,825 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
และบา้นทุ่งโม่ง (4,170 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) 
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ธาตุปรอท (Mercury; Hg) ค่าต ่ากวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์ได ้ (BDL, <0.05 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ถึง 0.23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.07 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.04 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของปรอทในดิน จากการศึกษาคร้ังน้ี
เปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มชาตรีเหนือ พบวา่  ค่าเฉล่ีย และ
ค่าสูงสุดของปรอทในการศึกษาคร้ังนั้น มีค่าเท่ากบั 0.14 และ 0.95 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีค่า
สูงกวา่ค่าท่ีตรวจวดัได้ ในคร้ังน้ี จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของปรอทในพื้นท่ีศึกษา 
ดงันั้น การท าเหมืองทอง จึงไม่มีผลกระทบต่อการปนเป้ือนของสารปรอทในดิน 

และเม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ โดยท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพดินของ
กรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของปรอทในดินไวไ้ม่เกิน 23 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา่ไม่
มีตวัอยา่งใดมีค่าเกินมาตรฐาน  จึงสามารถสรุปไดว้า่ ไม่มีการปนเป้ือนของปรอทในดิน และไม่มีความ
เป็นมลพิษในพื้นท่ีศึกษา 

ค่านิกเกิล (Nickel; Ni) มีพิสัยอยูท่ี่ 0.05 ถึง 2.8 มิลลิกรัม/กิโลกรัม โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.44 
มิลลิกรัม /กิโลกรัม ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.48 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุด  
ของนิกเกิลในดินจากการศึกษาคร้ังน้ีเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ชาตรีใต ้พบวา่ค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของนิกเกิลในการศึกษาคร้ังนั้น มีค่า เท่ากบั 0.2 และ 0.4 มิลลิกรัม/
กิโลกรัมตามล าดบั ซ่ึ งมีค่านอ้ยกวา่ท่ีตรวจวดัไดใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี จึงสามารถประเมินไดว้า่มี  
การปนเป้ือนของนิกเกิลในพื้นท่ีศึกษา ดงันั้น การท าเหมืองทอง  จึงมีผลกระทบต่อการปนเป้ือน ของสาร
นิกเกิลในดิน 

และเม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ โดยท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพดินของ
กรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของนิกเกิลในดินไวไ้ม่เกิน 1,600 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา่
ไม่มีตวัอยา่งใด มีค่าเกินมาตรฐาน  จึงสามารถสรุปไดว้า่มีการปนเป้ือนของนิกเกิลในดิน แต่ไม่มีความ
เป็นมลพิษในพื้นท่ีศึกษา 

ค่าซีลีเนียม (Selenium; Se) มีพิสัยอยูท่ี่ค่าต ่ากวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์ได ้ (BDL 
<0.01 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ) ถึง 0.144 มิลลิกรัม /กิโลกรัม โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  0.019 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.026 แต่เน่ืองจากไม่มีการวเิคราะห์ค่า ซีลีเนียมในดินทั้งในรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมืองชาตรีใตแ้ละเหนือ จึงไม่สามารถวเิคราะห์หาภาวะการปนเป้ือนในพื้นท่ีได ้
แต่เม่ือเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพดินของกรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของซีลี เนียม  
ในดินไวไ้ม่เกิน 390 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงพบวา่ไม่มีตวัอยา่งใดมีค่าเกินมาตรฐาน 

ค่าไซยาไนด์  (Cyanide; CN) มีพิสัยอยูท่ี่ค่าต ่ากวา่ท่ีเคร่ืองวเิคราะห์สามารถวเิคราะห์ได ้
(BDL <0.03 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ) ถึง 1.70 มิลลิกรัม /กิโลกรัม โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั  0.08 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม ค่ าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.30 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของไซยาไนด์  
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ในดินจากการศึกษาคร้ังน้ีเปรียบเทียบกบัค่าท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มชาตรี
เหนือ พบวา่ ค่าเฉล่ีย และค่าสูงสุดของไซยาไนดใ์นการศึกษาคร้ังนั้น มีค่าเท่ากบั 0.34 และ 1.4 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม ตามล าดบั ซ่ึงมีค่ามากกวา่ท่ีตรวจวดัไดใ้นการศึกษาคร้ังน้ี  จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการ
ปนเป้ือนของไซยาไนดใ์นพื้นท่ีศึกษา ดงันั้นการท าเหมืองทอง จึงมีผลกระทบต่อการปนเป้ือนไซยาไนด์
ในดิน ซ่ึงจากขอ้มูลการส ารวจของรายงานประเมินผลวิเคราะห์ส่ิงแวดลอ้มในบริเวณเหมืองทองค าชาตรี
เหนือ ไดร้ายงานไวแ้ลว้วา่พื้นท่ีดงักล่าวมีค่าไซยาไนดเ์ป็นค่า พื้นฐาน  (Background) อยูแ่ลว้ ดงันั้นจึง
เป็นไปไดท่ี้จะพบไซยาไนดใ์นบริเวณดงักล่าว 

และเม่ือวเิคราะห์หาความเป็นมลพิษ ซ่ึงท าการเปรียบเทียบกบัมาตรฐานคุณภาพดินข อง
กรมควมคุมมลพิษ ซ่ึงไดก้ าหนดค่ามาตรฐานของไซยาไนดใ์นดินไวไ้ม่เกิน 11 มิลลิกรัม/กิโลกรัม พบวา่
ไม่มีตวัอยา่งใดมีค่าเกินมาตรฐาน  จึงสามารถสรุปไดว้า่ ไม่มีการปนเป้ือนของไซยาไนดใ์นดิน และไม่มี
ความเป็นมลพิษในพื้นท่ีศึกษา 

กล่าวโดยสรุปแลว้ จากการศึกษา  พบวา่  พื้นท่ีศึกษามีการปนเป้ือนของสารพิษดงัต่อไปน้ี  
คือ ตะกัว่ แมงกานีส และนิกเกิล โดยท่ีมีสารท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน ไดแ้ก่ สารหนู และแมงกานีส 

5.2.3 การปนเป้ือนของมลสารในแหล่งน า้ใต้ดิน 
จากการเจาะส ารวจเพื่อวเิคราะห์ลกัษณะธรณีวทิยาและอุทกธรณีวทิยา ดงัในบทท่ี 3 และบทท่ี 4 

โดยไดบ้่อเจาะส ารวจเพื่อติดตามคุณภาพน ้าใตดิ้นจ านวน 12 บ่อ หลงัจากนั้นจึงท าการเลือกบ่อบาดาลใน
พื้นท่ีศึกษาเพิ่มเติมอีก 31 บ่อ รวมเป็น 43 บ่อ กระจายทัว่พื้นท่ีศึกษา เพื่อท าการวดัระดบัน ้า เก็บตวัอยา่ง 
และวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมีของน ้าบาดาล จ านวน 3 คร้ัง เพื่อใหเ้ป็นตวัแทนตาม
ฤดูกาล โดยมีก าหนดการเก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้นดงัน้ี 

คร้ังที่ วนั เดือน ปี 
1 วนัท่ี 17-22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
2 วนัท่ี 2-5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2554 
3 วนัท่ี 5-8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 

 

(1) จุดเกบ็ตัวอย่างน า้ใต้ดิน 
การวเิคราะห์และประเมินต าแหน่งเพื่อการเก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้น  ไดพ้ิจารณาจากลกัษณะ  

ภูมิประเทศ แนวเส้นทางน ้าเก่า ทิศทางไหลของน ้า ใตดิ้น และบ่อเก็บน ้าในเหมืองแร่ทองค า ชาตรีเหนือ 
บริษทั  อคัราไมน่ิง จ ากดั ดงัแสดงจุดเก็บตวัอยา่งน ้า ใต้ดินในตารางที ่ 5.2.3-1 และ รูปที ่5.2.3-1 โดยมี  
2 สถานี ท่ีเป็นพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ทองค า คือ พื้นท่ีเขตประทานบตัร ของเหมืองแร่ทองค า
ชาตรีเหนือ บริษทัอคัราไมน่ิง จ ากดั และพื้นท่ีเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา (เป็นเหมืองเปิดใหป้ระชาชน 
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ตารางที ่5.2.3-1  พกิดัจุดส ารวจบ่อบาดาล และบ่อน า้ตืน้ในบริเวณรอบๆ พืน้ทีโ่ครงการ  

ล าดบั ช่ือจุด 
พกิดั 

ช่ือบ่อ 
ตะวนัออก เหนือ 

1 GWS-01 47Q 674389 1800396 บ่อเจาะใหม่ 
2 GWS-02 47Q 678818 1802553 บ่อเจาะใหม่ 
3 GWS-03 47Q 676132 1806313 บ่อเจาะใหม่ 
4 GWS-04 47Q 675897 1804245 บ่อเจาะใหม่ 
5 GWS-05 47Q 687446 1817206 บ่อเจาะใหม่ 
6 GWS-06 47Q 667198 1815565 บ่อเจาะใหม่ 
7 GWS-07 47Q 675836 1814477 บ่อเจาะใหม่ 
8 GWS-08 47Q 686931 1794671 บ่อเจาะใหม่ 
9 GWS-09 47Q 663418 1795389 บ่อเจาะใหม่ 
10 GWS-10 47Q 676806 1795080 บ่อเจาะใหม่ 
11 GWS-11 47Q 686106 1807329 บ่อเจาะใหม่ 
12 GWS-12 47Q 666311 1800628 บ่อเจาะใหม่ 
13 GWS 13-1 47Q 0690602 1800231 ไม่มีขอ้มูล 
14 GWS-14 47Q 690193 1812456 ME0108 
15 GWS-15 47Q 685950 1809096 N1164 
16 GWS-16 47Q 682464 1803155 PW22441 
17 GWS-17 47Q 681766 1818345 MB0655 
18 GWS-18 47Q 681033 1796020 PC56 
19 GWS-19 47Q 680662 1807676 DCD15351 
20 GWS-20 47Q 679981 1800301 DCD15328 
21 GWS-21 47Q 677547 1790257 TC0162 
22 GWS-23 47Q 677020 1796953 TC104 
23 GWS-25 47Q 676086 1798770 MD1147 
24 GWS-27 47Q 674663 1817463 DCD14128 
25 GWS-28 47Q 674287 1794375 PC55 
26 GWS-29 47Q 674259 1786175 TC0036 
27 GWS-30 47Q 674189 1802301 TC202 
28 GWS-32 47Q 671573 1810745 PW23903 
29 GWS-33 47Q 671465 1799149 DOH10663 
30 GWS-34 47Q 670348 1791617 TC65 
31 GWS 35-1 47Q 0670242 1813426 ไม่มีขอ้มูล 
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ตารางที ่5.2.3-1  (ต่อ) 

ล าดบั ช่ือจุด 
พกิดั 

ช่ือบ่อ 
ตะวนัออก เหนือ 

32 GWS-36 47Q 668846 1804868 MQ0237 
33 GWS-37 47Q 668050 1795771 กยธ16656 
34 GWS-38 47Q 665721 1803494 TZ63 
35 GWS-39 47Q 665050 1791032 PC57 
36 GWS-40 47Q 662217 1808304 MD1154 
37 GWS-41 47Q 685245 1788740 ก3261 
38 GWS-42 47Q 680959 1788908 DCD15110 
39 A-1 47Q 676544 1807268 คลองตาลดั (ประปาหมู่บา้น) 
40 A-2 47Q 675836 1806431 ไม่มีขอ้มูล 
41 A-3 47Q 676078 1805979 บา้นร่องหอย (ใกลเ้ขา) 
42 A-4 47Q 675658 1804235 วดัเขาหมอ้ 
43 A-5 47Q 675654 1804054 วดัเขาหมอ้ 

 
เขา้ด าเนินกิจกรรมการขดุหาแร่ทองค า ) ซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีมีการใชส้ารเคมีในกระบวนการสกดัแร่ทองค า
ต่างกนั คือ สารไซยาไนด ์และปรอท ตามล าดบั จึงเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินมาวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดินเพื่อ
ศึกษาการปนเป้ือนต่อไป 

(2) วธีิการเกบ็ตัวอย่างน า้ใต้ดิน 
เก็บตวัอยา่งน ้าใตดิ้นจ านวน 3 ขวด ขวดละ 1 ลิตร  
1) เก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์ทางเคมี และกายภาพ 

 ภาชนะท่ีจะใส่ตวัอยา่งน ้า ตอ้งเป็นขวดพลาสติกท่ีสะอาด และจะตอ้งลา้งทั้งขวด
และฝาดว้ยน ้าท่ีจะบรรจุเสียก่อนประมาณ 2-3 คร้ัง แลว้จึงบรรจุตวัอยา่งน ้าใหเ้ตม็ 
ปิดฝาใหแ้น่นแลว้รีบน าส่งวเิคราะห์ทนัที 

 ปริมาณน ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิตรต่อขวด 
2) เก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์ลกัษณะท่ีเป็นพิษ 

 การเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์หาปริมาณสารหนู ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม และ 
ซิลีเนียม ใหใ้ชภ้าชนะท่ีจะใส่ตวัอยา่งน ้าและวธีิการเก็บตวัอยา่ง เช่นเดียวกบัการเก็บ
ตวัอยา่งน ้า เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและทางเคมี แลว้เติมกรดไนตริ ก 
(Nitric acid) ท่ีมีความเขม้ขน้ 1:1 จ านวน 4 มิลลิเมตร ต่อตวัอยา่งน ้า 1 ลิตร เพื่อท า
ใหน้ ้ามีค่าความเป็นกรดต ่ากวา่ 2 ปิดฝาใหแ้น่น เขยา่ใหเ้ขา้กนั 
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 การเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์หาปริมาณไซยาไนด ์ใหใ้ชภ้าชนะท่ีจะใส่ตวัอยา่งน ้า
และวธีิการเก็บตวัอยา่งน ้าเช่นเดียวกบัการเก็บตวัอยา่งน ้า เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทาง
กายภาพและทางเคมี แลว้เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 10 โมลาร์ 
จ านวน 6 มิลลิเมตร ต่อตวัอยา่งน ้า  1 ลิตร เพื่อท าใหน้ ้ามีความเป็นด่างมากกวา่ 12 
ปิดฝาใหแ้น่น เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

 ปริมาณน ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิตรต่อขวด 
(3) พารามิเตอร์ทีต่รวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ใต้ดิน 

การวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลหะหนกัในน ้าใตดิ้น ได้
ก าหนดพารามิเตอร์ จ านวน 28 พารามิเตอร์ โดยอา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ส าหรับไซยาไนดแ์ละสารประกอบไซยาไนด ์ในตวัอยา่งน ้าผวิดิน ใชว้ธีิ Iron 
Chromatography หรือ Pyridine-Barbituric Acid ส าหรับพารามิเตอร์ท่ีวเิคราะห์มีดงัน้ี 
 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
และ Redox potential (Eh) 

- ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้ 
(Total dissolved solids: TDS) 

- ค่าการน าไฟฟ้า - อุณหภูมิ (Temperature) 
- ไบคาร์บอเนต (HCO3) - คาร์บอเนต (CO3

-) 
- ความกระดา้งทั้งหมด  

(Total hardness as CaCO3) 
- ความกระดา้งถาวร  

(Non-carbonate hardness CaCO3) 
- เหลก็ (Iron: Fe) - แมงกานีส (Manganese: Mn) 
- ทองแดง (Copper: Cu) - สงักะสี (Zinc: Zn) 
- ซลัเฟต (Sulfate: SO4

2-) - คลอไรด ์(Chlolide: Cl) 
- ฟลอูอไรด ์(Fluolide: F) - ไนเตรต (Nitrate: NO3

-) 
- สารหนู (Arsenic: As) - ไซยาไนด ์(Cyanide: CN) 
- ตะกัว่ (Lead: Pb) - ปรอท (Mercury: Hg) 
- แคดเมียม (Cadmium: Cd) - ซีลีเนียม (Selenium: Se) 
- แคลเซียม (Calcium:Ca) - นิกเกิล (Nickel: Ni) 
- แมกนีเซียม (Magnesium: Mg) - โพแทสเซียม (Potassium: K) 
- โซเดียม (Sodium: Na) - โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท์  

(Chromium hexavalent : Cr6+) 
(4) ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ใต้ดิน 

ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้น ทั้ง 3 คร้ัง (ภาคผนวก ซ ) จากการเก็บตวัอยา่งในเดือน
พฤศจิกายน พ .ศ. 2553 (ปลายฤดูฝน ) เดือนมกราคม พ .ศ. 2554 (ฤดูหนาว ) และ พฤษภาคม พ .ศ. 2554 
(ปลายฤดูร้อน) พบวา่ พื้นท่ีศึกษามีค่าความเป็นกรด- ด่าง ของน ้าบาดาล ตั้งแต่ 5.8 (กรดอ่อน) จนถึง 7.4 
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แสดงใน รูปที ่5.2.3-2  และค่าการน าไฟฟ้าของน ้าบาดาล  มีสารละลายท่ีสามารถน าไฟฟ้า หากค่าสูง
แสดงวา่มีสารละลายมาก พบค่าการน าไฟฟ้าตั้งแต่ 84 ถึง 1,800 ไมโครซีเมนต์ /เซนติเมตร โดยค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  700 ไมโครซีเมนต์ /เซนติเมตร ซ่ึงจดัเป็นน ้าจื ด ส่วนค่า การน าไฟฟ้า สูง 1,800 ไมโครซีเมนต์ /
เซนติเมตร อยูท่ี่วดัจิราพงษว์ราราม บา้น คลองสายยางรุ้ง ซ่ึงมีค่าอนุมูลแคลเซียมและซลัเฟ ตสูง คือ 310 
มิลลิกรัม/ลิตร และ 905 มิลลิกรัม/ลิตร ดงัรูปที ่5.2.3-3 

ส าหรับ ค่าอนุมูลหลกั ประกอบดว้ย อนุมูลบวก  เช่น แคลเซียม  (Ca) แมกนีเซียม  (Mg) 
โซเดียม (Na) และโพแทชเซียม  (K) เป็นตน้ และอนุมูลลบ เช่น คลอไรด์ (Cl) ไบคาร์บอเนต  (HCO3) 
ซลัเฟต (SO4) และไนเตรท  (NO3) ซ่ึงอนุมูลบวกท่ีส าคญั  คือ แคลเซียมและโซเดียม ส่วนอนุมูลลบท่ี
ส าคญั คือ ไบคาร์บอเนตและซลัเฟต ดงันั้น ชนิดของน ้าบาดาลหลกัเป็น Ca-Na-HCO3 ดงัรูปที ่5.2.3-4 

จากผลการวเิคราะห์ คุณภาพน ้าบาดาล สามารถ จ าแนก ไดด้งั ตารางที ่ 5.2.3-2 พบวา่  
น ้าบาดาล ส่วนมากเป็นน ้ากระดา้ง คือ  มีความกระดา้งถึงกระดา้งมาก ยกเวน้ 2 บ่อ คือ บ่อ  GWDP-01 
(บ่อเจาะใหม่  บริเวณบา้นนิคมอยู่ ทางใตข้องเหมือง ) และ บ่อ  GWDP-04 (บ่อเจาะใหม่ ขา้งโรงเรียน 
บา้นเขาหมอ้ ทางทิศตะวนัตกของเหมือง) มีคุณภาพน ้าท่ีดี ประเภทน ้า คือ น ้าอ่อน 

 

 

รูปที ่5.2.3-2  ค่าความเป็นกรด-ด่างของน า้บาดาล 
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รูปที ่5.2.3-3  ค่าการน ากระแสไฟฟ้าของน า้บาดาล 

 

 

รูปที ่5.2.3-4  สรุปค่าอนุมูลหลกัในน า้บาดาล 
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ตารางที ่5.2.3-2  การจ าแนกความกระด้างของน า้ 

ความกระด้าง (mg/l as CaCO3) ประเภทของน า้ 
0-75 น ้าอ่อน 

75-150 กระดา้งปานกลาง 
150-300 กระดา้ง 

มากกวา่ 300 กระดา้งมาก 
 

ผลการวเิคราะห์ในบางพารามิเตอร์ท่ีไม่สามารถตรวจวดัได ้คือ  ตรวจไม่พบหรือ มีปริมาณ
นอ้ยกวา่ค่าท่ีเคร่ืองมือสามารถตรวจพบได ้จากผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าบาดาล (ภาคผนวก ญ) 
ส าหรับบางพารามิเตอร์ท่ีมีค่าเกินมาตรฐาน คุณภาพน ้าใตดิ้น  หรือมาตรฐาน คุณภาพ น ้าบาดาล ท่ีใช้
บริโภค โดยเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม และเกณฑอ์นุโลมสูงสุด ดงัน้ี  

จากรูปที ่5.2.3-5 พบวา่ ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นคร้ังท่ี 1 บริเวณบา้นหนองพงษ ์ต าบล
เขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร (GWDP-10) มีปริมาณความเขม้ขน้ของสารหนูในน ้า ใตดิ้น เกิน
มาตรฐาน มีค่าเท่ากบั 0.0136 มิลลิกรัม/ลิตร และผลตวัอยา่งคร้ังท่ี 2 และ 3 สถานีวดัวงัหินซองใต  ้(GWS-
15) มีปริมาณความเขม้ขน้ของสารหนูในน ้า ใตดิ้นเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น  มีค่าเท่ากบั 0.038 และ 
0.039 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค (เกณฑอ์นุโลมสูงสุด) 
โดยมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ก าหนดใหมี้ปริมาณสารหนู (Arsenic; As) ไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม /ลิตร 
ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชก้ารบริโภค ก าหนดให้เกณฑอ์นุโลมสูงสุดท่ี 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร 

จากรูปที ่5.2.3-6 พบวา่ จุดเก็บตวัอยา่ง ตรวจพบสารไซยาไนด์ ในน ้าใตดิ้นมากกวา่ 0.0005 
มิลลิกรัม /ลิตร มี 9 สถานี คือ บา้นนิคม (GWS-01) มีค่าเท่ากบั 0.004 มิลลิกรัม /ลิตร  บา้นเขาหมอ้  
(GWS-04) มีค่าเท่ากบั 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร บา้นเขาดิน (GWS-08) มีค่าเท่ากบั 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร บา้น
เขาบรเพด็ (GWS-09) มีค่าเท่ากบั 0.005 มิลลิกรัม /ลิตร  บา้นเนินพลวง (GWS-12) มีค่าเท่ากบั 0.003 
มิลลิกรัม/ลิตร วงัศาล (GWS-13-1) มีค่าเท่ากบั 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร โรงเรียนวดัวงัดินเหนียว  (GWS-17)  
มีค่าเท่ากบั 0.006 มิลลิกรัม /ลิตร  ใกลว้ดับา้นทุ่งโมง (GWS-32) มีค่าเท่ากบั 0.005 มิลลิกรัม /ลิตร  
(GWS-34) มีค่าเท่ากบั 0.013 มิลลิกรัม/ลิตร และคลองร่องหอย (A3) มีค่าเท่ากบั 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร 

ซ่ึงมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ก าหนดใหมี้ปริมาณสารไซยาไนด ์ (Cyanide; CN) ไม่เกิน  
0.2 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าบาด าลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑอ์นุโลมสูงสุดท่ี 0.1 มิลลิกรัม/
ลิตร  และกระทรวงอุตสาหกรรมก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภคไดก้ าหนดเกณฑท่ี์
ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 0.07 มิลลิกรัม /ลิตร ส าหรับสถานีอ่ืนๆ มีผลการวเิคราะห์น ้าใตดิ้นตรวจวดัไดค้่า  
ต ่ากวา่ 0.0005 มิลลิกรัม /ลิตร เน่ืองจากเคร่ืองมือสามารถวดัปริมาณสารไซยาไนดท่ี์ปนเป้ือนในน ้าได้
นอ้ยท่ีสุดเท่ากบั 0.0005 มิลลิกรัม/ลิตร  



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-51 

 

 
รูปที ่5.2.3-5  ปริมาณสารหนู (Arsenic; As) ในบ่อสังเกตการณ์ 

 
รูปที ่5.2.3-6  ปริมาณไซยาไนด์ (Cyanide; CN) ในบ่อสังเกตการณ์ 

ส าหรับแมงกานีส (Manganese; Mn) มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ก าหนดใหมี้ไดไ้ม่เกิน  
0.5 มิลลิกรัม /ลิตร  ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม ท่ี  
0.3 มิลลิกรัม /ลิตร และเกณฑอ์นุโลมสูงสุด ท่ี 0.5 มิลลิกรัม /ลิตร ดงั รูปที ่ 5.2.3-7 พบวา่ น ้า ใตดิ้น  
ในพื้นท่ีท่ีตรวจพบแมงกานีสมากกวา่ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร มี 7 สถานี โดยแบ่งเป็น 2 คร้ัง คือ  

คร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) จ านวน 5 สถานี คือ คลองตาลดั (GWS-03) มีค่าเท่ากบั 0.51 
มิลลิกรัม/ลิตร โรงเรียนบา้นวงัหิน (GWS-14) มีค่าเท่ากบั 0.72 มิลลิกรัม/ลิตร วดัหนองจะปราบ (GWS-
18) มีค่าเท่ากบั 0.54 มิลลิกรัม /ลิตร วดัจิราพงษว์ราราม (GWS-25) มีค่าเท่ากบั 1.0 มิลลิกรัม /ลิตร และ
สถานีเพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้(GWS-30) มีค่าเท่ากบั 0.58 มิลลิกรัม/ลิตร 

สารหนู (Arsenic :As)
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รูปที ่5.2.3-7  ปริมาณแมงกานีส (Manganese; Mn) ในบ่อสังเกตการณ์ 

คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) สถานีท่ีมีปริมาณแมงกานีส มีจ านวน 5 สถานี คือ  
บา้นหนองพงษ ์ (GWS-10) มีค่าเท่ากบั 0.69 มิลลิกรัม /ลิตร โรงเรียนบา้นวงัหิน (GWS-14) มีค่าเท่ากบั 
0.78 มิลลิกรัม /ลิตร โรงเรียนวดัวงัดินเหนียว  (GWS-17) มีค่าเท่ากบั 0.58 มิลลิกรัม /ลิตร  วดัหนอง  
จะปราบ (GWS-18) มีค่าเท่ากบั 0.67 มิลลิกรัม/ลิตร และสถานีเพาะพนัธ์ุกลา้ไม ้ (GWS-30) มีค่าเท่ากบั 
0.60 มิลลิกรัม/ลิตร 

จากรูปที ่5.2.3-8 พบวา่ น ้าใตดิ้นมีปริมาณแคดเมียมนอ้ยกวา่ค่าท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้
ยกเวน้สถานี บา้นนิคม (GWS-01) และ บา้นใหม่วงัตะเคียน (GWS-05) ท่ีตรวจพบปริมาณแคดเมียม
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2553 มีค่าเท่ากบั 0.160 และ 0.112  มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงเกินมาตรฐาน
คุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑอ์นุโลมสูงสุดท่ีก าหนดไวไ้ม่เกิน 0.01 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

ส าหรับตะกัว่ (Lead; Pb) มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ก าหนดใหมี้ตะกัว่ไดไ้ม่เกิน  
0.01 มิลลิกรัม/ลิตร ส่วนมาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม ตอ้งไม่พบเลย 
และเกณฑอ์นุโลมสูงสุด ท่ี 0.05 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่5.2.3-9 พบวา่ น ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีตรวจพบ
ตะกัว่มากกวา่ 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร มี 9 สถานี โดยแบ่งเป็น 3 คร้ัง คือ 

คร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) จ านวน 5 สถานี คือ บา้นนิคม (GWS-01) มีค่าเท่ากบั 1.97 
มิลลิกรัม /ลิตร , บา้นดงหลง (GWS-02) มีค่าเท่ากบั 0.08 มิลลิกรัม /ลิตร บา้นเขาหมอ้ (GWS-04) มีค่า
เท่ากบั 0.12 มิลลิกรัม /ลิตร บา้นใหม่วงัตะเคียน (GWS-05) มีค่าเท่ากบั 1.78  มิลลิกรัม /ลิตร และ  
วดัเขาหมอ้ (A-4) มีค่าเท่ากบั 1.88 มิลลิกรัม/ลิตร 

 
 

แมงกานสี (Manganese :Mn)
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รูปที ่5.2.3-8  ปริมาณแคดเมียม (Cadmium; Cd) ในบ่อสังเกตการณ์ 

 
รูปที ่5.2.3-9  ปริมาณตะกัว่ (Lead; Pb) ในบ่อสังเกตการณ์ 

คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) จ านวน 9 สถานี คือ บา้นนิคม (GWS-01) มีค่าเท่ากบั  
0.10 มิลลิกรัม /ลิตร บา้นดงหลง (GWS-02) มีค่าเท่ากบั 0.06 มิลลิกรัม /ลิตร คลองตาลดั (GWS-03) มีค่า
เท่ากบั 0.11 มิลลิกรัม /ลิตร บา้นเนินพลวง (GWS-12) มีค่าเท่ากบั 0.08 มิลลิกรัม /ลิตร  โรงเรียน  
บา้นวงัศาล (GWS-27) มีค่าเท่ากบั 0.08 มิลลิกรัม/ลิตร สถานีอนามยับา้นวงัแดง  (GWS-28) มีค่าเท่ากบั 
0.13 มิลลิกรัม /ลิตร, บา้นเนินทราย (GWS-36) มีค่าเท่ากบั 0.07 มิลลิกรัม /ลิตร, โรงเรียนเขาพนมพา  
(GWS-37) มีค่าเท่ากบั 0.10 มิลลิกรัม/ลิตร และวดัโป่งนกแกว้ (GWS-30) มีค่าเท่ากบั 0.07 มิลลิกรัม/ลิตร 

แคดเมยีม (Cadmium : Cd)
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ตะกัว่ (Lead :Pb)
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คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) จ านวน 4 สถานี คือ บา้นดงหลง (GWS-02) มีค่าเท่ากบั  
0.14 มิลลิกรัม/ลิตร คลองตาลดั (GWS-03) มีค่าเท่ากบั 0.23 มิลลิกรัม/ลิตร  และ บา้นเขาหมอ้ (GWS-04) 
มีค่าเท่ากบั 0.18 มิลลิกรัม/ลิตร 

ส าหรับซลัเฟต (Sulfate; SO4) ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้น มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น   
แต่มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม  ก าหนดใหมี้ซลัเฟตไม่เกิน  
200 มิลลิกรัม/ลิตร และเกณฑอ์นุโลมสูงสุด ท่ี 250 มิลลิกรัม/ลิตร จาก รูปที ่5.2.3-10 พบวา่ น ้าบาดาลใน
พื้นท่ีท่ีตรวจพบซลัเฟตมากกวา่ 250 มิลลิกรัม /ลิตร มี 2 สถานี คือ วดัวงัหินซองใต ้ (GWS-15) และ  
วดัจิราพงษว์ราราม (GWS-25) พบวา่ ในการเก็บตวัอยา่งทั้งสามคร้ังมีค่าเกินมาตรฐาน 

 

 
รูปที ่5.2.3-10  ปริมาณซัลเฟต (Sulfate; SO4

2-) ในบ่อสังเกตการณ์ 

ไนเตรต (Nitrate; NO3) ไม่ไดถู้กก าหนดไวใ้นค่ามาตรฐานน ้าบาดาล แต่มาตรฐานน ้าบาดาลเพื่อ
การบริโภค (เหมาะสม) ก าหนดใหมี้ปริมาณไนเตรตไม่เกิน 45 มิลลิกรัม/ลิตร และ(อนุโลม) ท่ี 45 มิลลิกรัม/
ลิตร จาก รูปที ่ 5.2.3-11 พบวา่ น ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีตรวจพบไนเตรตมากกวา่ 45 มิลลิกรัม /ลิตร มี  
1 สถานี โดยเป็นผลของตวัอยา่งน ้าคร้ังท่ี 1 คือ สถานีวงัศาล (GWS-13-1) มีค่าเท่ากบั 66 มิลลิกรัม/ลิตร 

ความกระดา้งทั้งหมด (Total hardness; CaCO3) ไม่ไดก้  าหนดไวใ้นค่า มาตรฐานคุณภาพน ้า
ใตดิ้น แต่มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม ก าหนดใหมี้ความกระดา้ง
ทั้งหมดไม่เกิน 300 มิลลิกรัม /ลิตร และเกณฑอ์นุโลมสูงสุดท่ี 500 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่ 5.2.3-12 
พบวา่ น ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีตรวจพบความกระดา้งทั้งหมดมากกวา่ 500 มิลลิกรัม /ลิตร มีเพียงสถานีเดียว 
คือ วดัจิราพงษว์ราราม (GWS-25)โดยตรวจวเิคราะห์พบทั้ง 3 คร้ัง (พฤศจิกายน 2553 กุมภาพนัธ์ และ
พฤษภาคม 2554) มีค่าเท่ากบั 980, 980 และ 950 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 

ซัลเฟต (Sulfate: SO4
2-)
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รูปที ่5.2.3-11  ปริมาณไนเตรต (Nitrate; NO3) ในบ่อสังเกตการณ์ 

 
รูปที ่5.2.3-12  ปริมาณความกระด้างทั้งหมด (Total hardness; CaCO3) ในบ่อสังเกตการณ์ 

ส่วนความกระดา้งถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3) ซ่ึงไม่ไดก้  าหนดในค่ามาตรฐาน
คุณภาพน ้าใตดิ้น แต่มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม ก าหนดใหมี้ความ
กระดา้งทั้งหมดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร และเกณฑอ์นุโลมสูงสุดท่ี 250 มิลลิกรัม/ลิตร จากรูปที ่5.2.3-13 
ไม่พบวา่ มีน ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีตรวจพบความกระดา้งมากกวา่ 200 มิลลิกรัม/ลิตร 

 

ไนเตรต (Nitrate: NO3
-)
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ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness : Calcium Carbonate)
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รูปที ่5.2.3-13  ปริมาณความกระด้างถาวร (Non carbonate hardness as CaCO3)  

ในบ่อสังเกตการณ์ 

ฟลูออไรด ์ (Fluoride; F) ไม่ได้ ถูกก าหนด ในมาตรฐาน มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น   
แต่มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม ก าหนดใหมี้ฟลูออไรดไ์ม่เกิน  
0.7 มิลลิกรัม /ลิตร และ เกณฑ์อนุโลมสูงสุดท่ี 1.0 มิลลิกรัม /ลิตร จากรูปที ่5.2.3-14 พบวา่ น ้าบาดาลใน
พื้นท่ีท่ีตรวจพบฟลูออไรดม์ากกวา่ 1.0 มิลลิกรัม /ลิตร มี เพียงสถานีเดียว คือ วดัจิราพงษว์ราราม  
(GWS-25) มีปริมาณฟลูออไรดใ์น คร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) และ คร้ังท่ี 3 
(พฤษภาคม 2554) เท่ากบั 2.25, 2.46 และ 2.16 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 

มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ไม่ไดก้  าหนดค่ามาตรฐานของ สารทั้งหมด ท่ีละลายได้  (Total 
Dissolved Solids; TDS) ไว ้แต่ มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค เกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม 
ก าหนดใหมี้ของแขง็ละลายทั้งหมด ไม่เกิน 600 มิลลิกรัม / ลิตร และ เกณฑ์ อนุโลม สูงสุด ท่ี  
1,200 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่ 5.2.3-15 พบวา่ น ้าบาดาลในพื้นท่ีท่ีตรวจพบของแขง็ละลายทั้งหมด 
มากกวา่ 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร มีเพียงสถานีเดียว คือ วดัจิราพงษว์ราราม  (GWS-25) มีปริมาณสารทั้งหมด
ท่ีละลายไดใ้น คร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) 
เท่ากบั 701, 711 และ 676  มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั โดยตารางสรุปค่าทางสถิติของค่าการตรวจวเิคราะห์
ธาตุหลกั และธาตุส่วนนอ้ยไดแ้สดงดงั ตารางที ่ 5.2.3-3 และแผนท่ีแสดงการกระจายตวัของคุณภาพ  
น ้าใตดิ้นไดส้รุปไวด้งัรูปที ่5.2.3-16 ถึง 20 

 

กระด้างถาวร (Non Carbonate Hardness)
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รูปที ่5.2.3-14  ปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride; F) ในบ่อสังเกตการณ์ 

 

รูปที ่5.2.3-15  ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ (Total dissolved solids; TDS) ในบ่อสังเกตการณ์ 
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ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solid : TDS)
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ตารางที ่5.2.3-3  สรุปผลการวเิคราะห์ทางเคมีของตัวอย่างน า้ใต้ดิน 

ตัวแปร
คุณภาพ
น า้ใต้ดนิ 

ตรวจวดัคร้ังที่ 1 ตรวจวดัคร้ังที่ 2 ตรวจวดัคร้ังที่ 3 

สูงสุด ต ่าสุด เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สูงสุด ต ่าสุด เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

pH 7.39 5.80 6.86 0.34 7.32 5.94 6.82 0.30 7.32 5.96 6.76 0.28 
EC 

(mS/cm.) 
1860.00 77.00 626.09 325.55 1870.00 74.00 643.28 326.39 1840.00 81.00 623.79 328.69 

Ca 310.00 2.40 67.05 54.77 312.00 2.40 70.86 55.18 308.00 2.40 68.14 54.91 

Mg 50.19 2.43 16.05 11.89 48.98 1.38 16.43 11.53 69.32 1.96 14.85 12.71 

Na 180.55 2.30 52.67 47.45 204.70 3.45 51.54 49.07 167.90 0.00 51.38 48.99 

K 1.62 0.00 0.37 0.41 1.62 0.01 0.30 0.37 26.40 0.10 1.37 3.94 

Fe 21.81 0.01 1.83 3.60 9.58 0.04 1.16 1.72 53.06 0.06 3.27 9.68 

Mn 1.00 0.01 0.21 0.22 0.78 0.00 0.23 0.21 1.26 0.00 0.22 0.28 

Cu 0.17 0.00 0.02 0.03 0.14 0.00 0.02 0.03 0.17 0.00 0.01 0.03 

Zn 2.00 0.00 0.20 0.41 0.65 0.00 0.21 0.15 2.00 0.00 0.16 0.31 

SiO2 102.80 16.11 47.88 21.72 124.97 16.04 56.02 24.59 125.38 15.27 55.47 25.48 

CO3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

HCO3 711.36 24.32 318.71 160.60 717.44 36.48 338.63 162.85 747.84 30.40 331.83 174.11 

Cl 78.81 0.78 18.03 19.93 78.42 0.39 14.33 17.78 70.19 0.39 12.78 16.02 

SO4 905.05 0.06 60.71 141.20 896.76 0.06 60.01 141.91 893.39 0.30 57.81 139.01 

NO2 0.51 0.00 0.04 0.11 0.03 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 

NO3 66.13 0.14 2.49 10.05 24.95 0.00 0.97 3.87 42.24 0.08 1.72 6.56 

F 2.25 0.00 0.37 0.36 2.46 0.05 0.38 0.39 2.15 0.00 0.39 0.36 
Total 

Hardness 
(CaCO3) 

980.00 18.00 233.35 164.51 980.00 16.00 244.40 164.27 950.00 16.00 231.12 160.90 

Non 
Carbonate 
Hardness 

701.00 0.00 30.84 108.93 711.00 0.00 27.88 110.06 676.00 0.00 25.72 104.66 

TDS 1580.00 66.00 431.85 240.30 1600 64 439 241 1610 70 431 244 

Hg BLD BLD BLD NA BLD BLD BLD NA BLD BLD BLD NA 

Pb 1.9700 BLD 0.1544 0.4781 0.1250 BLD 0.0369 0.0288 0.2255 BLD 0.0342 0.0437 

As 0.0136 BLD 0.0010 0.0022 0.0384 BLD 0.0021 0.0059 0.0390 BLD 0.0028 0.0065 

Se BLD BLD BLD NA 0.0010 BLD 0.0003 0.0001 0.0030 BLD 0.0005 0.0006 
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ตารางที ่5.2.3-3 (ต่อ)  

ตัวแปร
คุณภาพ
น า้ผวิดนิ 

ตรวจวดัคร้ังที่ 1 ตรวจวดัคร้ังที่ 2 ตรวจวดัคร้ังที่ 3 

สูงสุด ต ่าสุด เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สูงสุด ต ่าสุด เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

สูงสุด ต ่าสุด เฉลีย่ 
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

Cr+6 0.0200 0.0040 0.0109 0.0038 0.0220 BLD 0.0103 0.0050 0.1400 BLD 0.0122 0.0207 

CN 0.0060 BLD 0.0010 0.0013 0.0060 BLD 0.0010 0.0013 0.0130 BLD 0.0012 0.0023 

Cd 0.1120 BLD 0.0070 0.0228 BLD BLD BLD NA 0.0030 BLD 0.0020 0.0002 

Ni BLD BLD BLD NA BLD BLD BLD NA BLD BLD BLD NA 

BLD = Below detection 
NA = Not available 

(5) การวเิคราะห์หาการปนเป้ือนของสารพษิในน า้ใต้ดิน  
การวเิคราะห์หาสารปนเป้ือนในน ้าบาดาลเป็นวธีิการเดียวกบัการวเิครา ะห์หาสารปนเป้ือน

ในดิน โดยการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของขอ้มูลสองชุด คือ  ขอ้มูลในอดีตจากรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอ้มเหมืองทองค าชาตรีใต ้ซ่ึงไดท้  าการเก็บตวัอยา่งในช่วงเดือน ธนัวาคม 2541 ถึง
มกราคม 2542  และขอ้มูลปัจจุบนัท่ีไดท้  าการศึกษาในคร้ังน้ี โดยมีผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

สารหนู  มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั  0.0136, 0.038  และ 0.039 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั โดยมี
ค่าเฉล่ีย เท่ากบั  0.001 , 0.002  และ 0.003 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงผลจากการตรวจวเิคราะห์ ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.014 และ 0.008 มิลลิกรัม /
ลิตร  ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบ พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษา คร้ังน้ี ไม่ สูงกวา่ค่าเดิมอยา่งมี
นยัส าคญั จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนูในน ้าใตดิ้น 

แคดเมียม มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั 0.112, 0.002  และ 0.003 ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.007, 
0.002  และ 0.002 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์ ผลจากรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.009 และ 0.004 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบ
พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษา คร้ังน้ี มีค่าสูงสุด   และค่าเฉล่ียในการวดัคร้ังท่ี  1 สูงกวา่ค่าเดิม จึง
สามารถประเมินไดว้า่มีการปนเป้ือนของแคดเมียมในน ้าใตดิ้น 
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รูปที ่5.2.3-16  การกระจายตัวของสารหนูในแหล่งน า้ใต้ดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  

 
 
 
 
 
 

 

ความเข้มข้นของสารหนูในน า้ใต้ดิน 
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รูปที ่5.2.3-17  การกระจายตัวของแคดเมียมในแหล่งน า้ใต้ดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  

 
 
 
 
 
 

 

ความเข้มข้นของแคดเมียมในน า้ใต้ดิน 
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รูปที ่5.2.3-18  การกระจายตัวของไซยาไนด์ในแหล่งน า้ใต้ดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  

 
 
 
 
 
 

 

ความเข้มข้นของไซยาไนด์ในน า้ใต้ดิน 
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รูปที ่5.2.3-19  การกระจายตัวของแมงกานีสในแหล่งน า้ใต้ดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  

 
 
 
 
 
 

 

ความเข้มข้นของแมงกานีสในน า้ใต้ดิน 
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รูปที ่5.2.3-20  การกระจายตัวของตะกัว่ในแหล่งน า้ใต้ดินบริเวณพืน้ทีโ่ครงการ  

 
 
 
 
 
 

 

ความเข้มข้นของตะก่ัวในน า้ใต้ดิน 
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โครเมียม  มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั 0.0200, 0.0220  และ 0.1400 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0.011, 0.010  และ 0.012 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์ ผลจากรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.013 และ 0.004 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 
เม่ือเปรียบเทียบกนั พบวา่ คา่จากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี สูงเกินกวา่ค่าเดิม ทั้งค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย
ของทุกฤดูท่ีตรวจวดั จึงสามารถประเมินไดว้า่มีการปนเป้ือนของโครเมียมในน ้าใตดิ้น 

ตะกัว่ มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) และ 
คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั  1.970, 0.125  และ 0.226 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  0.154 , 0.037  และ 0.034  มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์ ผลจากรายงาน  
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.15 และ 0.054 มิลลิกรัม /กิโลกรัม 
ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ัง น้ี พบวา่ ค่าสูงสุดและค่าเฉล่ียในการวดั
คร้ังท่ี 1 สูงกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่มีการปนเป้ือนของตะกัว่ในน ้าใตดิ้น 

แมงกานีส มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั 1.00, 0.78  และ 1.26 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั  0.21, 0.23  และ 0.22 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์ ผลจากรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 1.70 และ 0.42 มิลลิกรัม /กิโลกรัม 
ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทียบกนั พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ได้สูงเกินกวา่ค่า
เดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของแมงกานีสในน ้าใตดิ้น 

ปรอท  มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) ต ่ากวา่ค่าท่ีเคร่ืองสามารถวเิคราะห์ได ้ (0.0001 มิลลิกรัม /ลิตร) ซ่ึงการ
ตรวจวเิคราะห์ ผลจากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.023 
และ 0.008 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบกนั  พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษา
คร้ังน้ี ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของปรอทในน ้าบาดาล  

นิกเกิล  มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) ต ่ากวา่ค่าท่ีเคร่ืองสามารถวเิคราะห์ได ้ (0.01 มิลลิกรัม/ลิตร) ซ่ึงการตรวจ
วเิคราะห์ผลจากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.026 และ 
0.008 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกนั  พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ได้
สูงเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของนิกเกิลในน ้าใตดิ้น 

ซีลีเนียม มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 (กุมภาพนัธ์ 2554) 
และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั  0.0001 , 0.001   และ 0.003  มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล าดบั  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.0001, 0.0003  และ 0.0005 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์ ผลจาก
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รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.006 และ 0.003 มิลลิกรัม /
ลิตร ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกนั  พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม 
จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของซิเลเนียมในน ้าใตดิ้น 

สารประกอบไซยาไนด์  มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 (พฤศจิกายน 2553) คร้ังท่ี 2 
(กุมภาพนัธ์ 2554) และ คร้ังท่ี 3 (พฤษภาคม 2554) เท่ากบั  0.006, 0.006  และ 0.013 มิลลิกรัม /ลิตร 
ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 0.001, 0.001  และ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงการตรวจวเิคราะห์
ผล จากรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0 .012  
และ 0.006 มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกนั  พบวา่ ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษา  
คร้ังน้ีไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือ นของสารประกอบไซยาไนดใ์น
น ้าใตดิ้น 

จากการศึกษาการปนเป้ือนของสารพิษในน ้าใตดิ้นทั้งหมด พบวา่ มีสารพิษท่ีปนเป้ือนในน ้า
ใตดิ้น จ านวน 3 ชนิด คือ แคดเมียม โครเมียม และตะกัว่ 

5.2.4 สภาพการปนเป้ือนของมลสารในน า้ผวิดิน 
น ้าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการด ารงชีวติของส่ิงมีชีวติทุกชนิด โดยเฉพาะกบัมนุษยซ่ึ์งมีความ

ตอ้งการในการใชท้รัพยากรเพิ่มข้ึนเป็นล าดบั การศึกษาคุณภาพน ้าผวิดินของโครงการไดก้ าหนดใหมี้
การตรวจวเิคราะห์ตามฤดูกาล เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงของคุณภาพน ้าทั้งปี โดยก าหนดใหมี้การเก็บ
ตวัอยา่ง และวเิคราะห์น ้าผวิดิน 4 คร้ัง เพื่อเป็นตวัแทนของแต่ละฤดูกาล ดงัน้ี 

 

คร้ังที่ วนั เดือน ปี ฤดูกาล 
1 วนัท่ี 31 มีนาคม ถึง วนัท่ี 1 เมษายน 2553 ฤดูร้อน 
2 วนัท่ี 29-30 มิถุนายน  2553 ตน้ฤดูฝน 
3 วนัท่ี 13-14 ตุลาคม  2553 ปลายฤดูฝน 
4 วนัท่ี 17-18 มกราคม  2554 ฤดูหนาว 

 

(1) จุดเกบ็ตัวอย่างน า้ผวิดิน 

พิจารณาจุดเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน ตามแนวเส้นทางน ้าเก่า ทิศทางไหลของน ้าผวิดิน  และบ่อ
เก็บน ้าในเหมืองแร่ทองค า ชาตรีเหนือ บริษทั  อคัราไมน่ิง จ ากดั ดงัแสดงจุดเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินใน
ตารางที ่ 5.2.4-1 และ รูปที ่5.2.4-1 โดยมี 2 สถานี  เป็นพื้นท่ีประกอบการท าเหมืองแร่ทองค า คือ พื้นท่ี
เขตประทานบตัรของเหมืองแร่ทองค าชาตรี  อคัราไมน่ิง จ ากดั และพื้ นท่ีเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา 
(เป็นเหมืองเปิดใหป้ระชาชนเขา้ด าเนินกิจกรรมการขดุหาแร่ทองค า ) ซ่ึงทั้งสองพื้นท่ีมีการใชส้ารเคมีใน



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-67 

 

กระบวนการสกดัแร่ทองค าต่างกนั คือ สารไซยาไนด ์และปรอท ตามล าดบั จึงเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดินมา
วเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดินเพื่อศึกษาการปนเป้ือนต่อไป  

จากตารางที ่5.2.4-1 และ รูปที ่5.2.4-1 แสดงการกระจายของจุดเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน ซ่ึงอยู่
รอบเหมืองแร่ทองค า ชาตรี เพื่อศึกษาแนวทางการปนเป้ือน โดยเฉพาะคลองท่ีมีการร้องเรียนจากชุมชน 
เพื่อลดความกงัวลของชุมชนต่อไป ซ่ึงแต่ละสถานีเก็บตวัอยา่งจะมีสภาพแวดลอ้มในแต่ละฤดูกาล ดงั
แสดงในรูปที ่5.2.4-2 ถึง รูปที ่5.2.4-12 

ตารางที ่5.2.4-1 พกิดัจุดเกบ็ตัวอย่างน า้ผวิดินบริเวณพืน้ทีศึ่กษา 

ช่ือสถานี 
พกิดั 

ลกัษณะพืน้ที ่
ตะวนัออก เหนือ 

WS-01 06 77077 18 04265 เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั 
WS-02 06 75655 18 05441 อ่างเก็บน ้ าเขาหมอ้  
WS-03 06 78279 18 03839 คลองส่งน ้ าดงหลง  
WS-04 06 74253 17 97570 คลองสายยางรุ้ง (บา้นจิตเสือเตน้) 
WS-05 06 66220 18 02791 เหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา  

WS-05-1 06 66370 18 02063 บ่อน ้ าหนา้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัพิจิตร (เก่า) 
WS-06 06 82082 18 08530 คลองตาลดั 
WS-07 06 73454 18 02928 คลองส่งน ้ าบา้นหนองยา่งหมู 
WS-08 06 78561 17 97934 คลองสายยางรุ้ง (บา้นด่านชา้ง) 
WS-09 06 79449 17 97078 คลองล่าหมีตาย  
WS-10 06 73198 17 96083 คลองร่องกอก  

 

 
 
 
  



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-68 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูป
ที ่

5.2
.4-

1  
ต า
แห

น่ง
จุด

เกบ็
ตัว

อย่
าง
น า้
ผวิ

ดิน
 บ
ริเว

ณพ
ืน้ท

ีศ่ึก
ษา

 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-69 

 

  
คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-2  สถานีเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง (WS-01) 
 

  
คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-3  สถานี อ่างเกบ็น า้เขาหม้อ (WS-02) 
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คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-4  สถานีคลองส่งน า้ดงหลง (WS-03) 
 

  
คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-5  สถานีคลองสายยางรุ้ง บ้านจิตเสือเต้น (WS-04) 
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คร้ังที่ 1 (31 มี.ค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที่ 2 (29-30 มิ.ย. 53) 

  
คร้ังที่ 3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที่ 4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-6  สถานีบ่อเหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา (WS-05) 
 

  
คร้ังที่ 2 (29-30 มิ.ย. 53) คร้ังที่ 3 (13-14 ต.ค. 53) 

 
คร้ังที่ 4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-7  สถานีบ่อน า้หน้า ตึก อบจ.เก่า (WS-05-1) 
หมายเหตุ การเก็บตวัอยา่งคร้ังท่ี 2 มีการเพ่ิมจุดเก็บตวัอยา่งเน่ืองจากระบบนิเวศในเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพามีการน าสัตวน์ ้ า

เขา้มาในบ่อ จึงท าใหส้ถานีเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา (WS-05) ไม่เหมาะส าหรับการเก็บตวัอยา่งสัตวน์ ้ า 
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คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-8  สถานีคลองตาลดั (WS-06) 

 

  
คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-9  สถานีคลองส่งน า้หนองย่างหมู (WS-07) 
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คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-10  สถานีคลองสายยางรุ้ง บ้านด่านช้าง (WS-08) 

 

  
คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-11  สถานีคลองล่าหมีตาย (WS-09) 
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คร้ังที ่1 (31 ม.ีค. – 1 เม.ย. 53) คร้ังที ่2 (29-30 ม.ิย. 53) 

  
คร้ังที ่3 (13-14 ต.ค. 53) คร้ังที ่4 (17-18 ม.ค. 54) 

รูปที ่5.2.4-12  สถานีคลองร่องกอก (WS-10) 

 
(2) วธีิการเกบ็ตัวอย่างน า้ผวิดิน 

เก็บน ้าผวิดินท่ีความลึกประมาณ 50–100 เซนติเมตร กลางล าน ้า จ  านวน 3 ขวดๆ ละ 1 ลิตร  
1) เก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์ทางเคมี และกายภาพ 

 ภาชนะท่ีจะใส่ตวัอยา่งน ้า ตอ้งเป็นขวดพลาสติกท่ีสะอาด และจะตอ้งลา้งขวด
และฝาดว้ยน ้าท่ีจะบรรจุเสียก่อนประมาณ 2-3 คร้ัง แลว้จึงบรรจุตวัอยา่งน ้าให้
เตม็ขวด ปิดฝาใหแ้น่นแลว้รีบน าส่งวเิคราะห์ 

 ปริมาณน ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิตรต่อขวด 
2) เก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์ปริมาณสารพิษ 

 การเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์หาปริมาณสารหนู ตะกัว่ ปรอท แคดเมียม และ 
ซีลีเนียม  โดย ใชภ้าชนะใส่ตวัอยา่งน ้าและวธีิการเก็บตวัอยา่ง เช่นเดียวกบั  
การเก็บตวัอยา่งน ้า เพื่อวเิคราะห์ลกัษณะทางกายภาพและเคมี เติมกรด ไนตริก  
(Nitric acid) ท่ีมีความเขม้ขน้ 1:1 จ านวน 4 มิลลิเมตร ต่อตวัอยา่งน ้า 1 ลิตร  
เพื่อท าใหน้ ้ามีค่าความเป็นกรดต ่ากวา่ 2 ปิดฝาขวดใหแ้น่นแลว้เขยา่ใหเ้ขา้กนั  

 การเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวเิคราะห์หาปริมาณไซยาไนด ์ใหใ้ชภ้าชนะท่ีจะใส่
ตวัอยา่งน ้า  เก็บตวัอยา่งน ้า ผวิดินเพื่อวเิคราะห์ลกัษ ณะทางกายภาพและเคมี แลว้
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เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดเ์ขม้ขน้ 10 โมลาร์ จ  านวน 6 มิลลิเมตร ต่อ
ตวัอยา่งน ้า 1 ลิตร เพื่อท าใหน้ ้ามีความเป็นด่างมากกวา่ 12 ปิดฝาขวดใหแ้น่นแลว้
เขยา่ใหเ้ขา้กนั 

 ปริมาณน ้าตวัอยา่งท่ีเก็บจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ลิตรต่อขวด 
(3) พารามิเตอร์ทีต่รวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ผวิดิน 

การวเิคราะห์พารามิเตอร์ทางเคมีและสารพิษพื้นฐานของโลหะหนกัในน ้าผวิดิน ไดก้ าหนด
พารามิเตอร์จ านวน 24 พารามิเตอร์ โดยอา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 
(พ.ศ. 2537) และมีวธีิการตรวจวเิคราะห์ในแต่ละพารามิเตอร์ ส าหรับไซยาไนดแ์ละสารประกอบ
ไซยาไนด ์ในตวัอยา่งน ้าผวิดิน ใชว้ธีิ Iron chromatography หรือ  Pyridine-barbituric acid ส าหรับ
พารามิเตอร์ท่ีวเิคราะห์มีดงัน้ี 

1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
และ Redox potential (Eh) 

2. ปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้ 
(Total dissolved solids : TDS) 

3. ค่าการน าไฟฟ้า 4. อุณหภูมิ (Temperature) 
5. เหล็ก (Iron : Fe) 6. แมงกานีส (Manganese : Mn) 
7. ทองแดง (Copper : Cu) 8. สังกะสี (Zinc : Zn) 
9. ซลัเฟต (Sulfate : SO4

2-) 10. คลอไรด์ (Chlolide : Cl-) 
11. ฟลูออไรด์ (Fluolide : F) 12. ไนเตรต (Nitrate : NO3

-) 
13. สารหนู (Arsenic : As) 14. ไซยาไนด ์(Cyanide : CN) 
15. ตะกัว่ (Lead : Pb) 16. ปรอท (Mercury : Hg) 
17. แคดเมียม (Cadmium : Cd) 18. ซีลีเนียม (Selenium : Se) 
19. แคลเซียม (Calcium : Ca) 20. นิกเกิล (Nicke l: Ni) 
21. แมกนีเซียม (Magnesium : Mg) 22. โพแทสเซียม (Potassium : K) 
23. โครเมียมชนิดเฮก็ซาวาเลนท์  

(Chromium hexavalent : Cr6+) 
24. โซเดียม (Sodium : Na) 

 

(4) ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ผวิดิน 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดิน 4 คร้ังท่ีผา่นมา (ภาคผนวก ฌ) โดยการเก็บตวัอยา่ง ตาม

ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน (มีนาคม 2553) ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553)  และ ฤดู
หนาว (มกราคม 2554) พบวา่ การปนเป้ือนของสารต่างๆ ในแต่ละฤดูกาลแตกต่างกนั บางพารามิเตอร์  
ไม่สามารถตรวจวดัได ้เน่ืองจากไม่ พบการปนเป้ือน หรือ พบปริมาณนอ้ยกวา่ค่าก าหนดท่ีเคร่ืองมือ
สามารถตรวจพบได ้เช่น สารไซยาไนด ์และเหล็ก เป็น ตน้ แสดงรายละเอียดผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้า
ผวิดินดงัน้ี   
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1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดินในพื้นท่ีศึกษา พบวา่ พื้นท่ีศึกษามีค่าความเป็น  
กรด-ด่าง ของน ้าผวิดิน ตั้งแต่ 5.47 (กรดอ่อน ) จนถึง 7.67 ดงัแสดงใน รูปที ่5.2.4-13 โดยสถานีท่ีมี  
ค่าต ่าสุด คือ สถานีเหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา (WS-05) (ภาคผนวก ฌ) 

 
รูปที ่5.2.4-13 ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของคุณภาพน า้ผวิดินในพืน้ทีโ่ครงการ 

2) ค่าปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ (Total dissolved solids; TDS) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณของแขง็ละลายทั้งหมดของน ้าผวิดินในพื้นท่ีศึกษา พบวา่  

มีค่าระหวา่ง 32-1,200 มิลลิกรัม /ลิตร และใน ช่วงปลายฤดูฝน  (ตุลาคม  2553) ทุกสถานีมีปริมาณน ้าใน
พื้นท่ีมากท่ีสุดของปี มีปริมาณของแขง็ละลายทั้งหมดนอ้ยท่ีสุด ยกเวน้สถานีเหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง 
(WS-01) ซ่ึงมีค่า TDS นอ้ยในฤดูร้อน (มีนาคม 2553) ถึงตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) ดงัแสดงใน รูปที ่
5.2.4-14 

สถานีคลองร่องกอก  (WS-10) พบปริมาณสารทั้งหมดท่ี ละลายได้ในช่วงตน้ฤดูฝน
มากท่ีสุดถึง 1,200 มิลลิกรัม /ลิตร เน่ืองจากคลองร่องกอก มีฝายน ้าลน้ ท าใหก้ารพดัพาสารอินทรีย์  
ตามร่องน ้า และพื้นทอ้งน ้าเพิ่มมากข้ึน 

กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค ส าหรับ
เกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุดของปริมาณสารทั้งหมดท่ีละลายได ้เท่ากบั 500 มิลลิกรัม/ลิตร และอนุโลม เกณฑ์
ท่ีก าหนดสูงสุดท่ี 600 มิลลิกรัม/ลิตร ซ่ึงสถานีท่ีเกินค่ามาตรฐานมีจ านวน  2 สถานี คือ เหมืองแร่ทองค า 
อคัราไมน่ิง  (WS-01) มีปริมาณ 629.00 มิลลิกรัม /ลิตร ในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) และ 776.00 
มิลลิกรัม/ลิตร ในฤดูหนาว (มกราคม 2554) และสถานีคลองร่องกอก  (WS-10) 1,200 มิลลิกรัม/ลิตร ใน
ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) 
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รูปที ่5.2.4-14  ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ (Total dissolved solids; TDS) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

 

รูปที ่5.2.4-15  ปริมาณเหลก็ (Iron; Fe) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

3) เหลก็ (Iron; Fe) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณเหล็กในน ้าผวิดินบริเวณพื้นท่ีศึกษา พบวา่  มีค่าระหวา่ง 

0.05–9.96 มิลลิกรัม /ลิตร  โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาลมากท่ีสุด  คือ  สถานีคลองส่งน ้า  
บา้นหนองยา่งหมู (WS-07) คลองส่งน ้าดงหลง (WS-03) และอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (WS-02) ซ่ึงมีค่าพิสัย 
(ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) เท่ากบั 9.03 มิลลิกรัม /ลิตร (0.93–9.96 มิลลิกรัม /ลิตร)  5.47 มิลลิกรัม /ลิตร  
(0.05–5.62 มิลลิกรัม /ลิตร) และ 3.03 มิลลิกรัม /ลิตร (0. 73–3.76 มิลลิกรัม /ลิตร) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 4.03, 2.60 และ 1.42 ตามล าดบั 

ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (TDS)
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ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ไม่ไดก้  าหนดปริมาณเหล็ก  
แต่กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุดของเหล็กไวเ้ท่ากบั 0.3 มิลลิกรัม /ลิตร จาก  
รูปที ่5.2.4-15 พบวา่ สถานีท่ีมีปริมาณเหล็กปนเป้ือนในน ้าเกินค่ามา ตรฐานก าหนดในทุกฤดูกาล คือ 
สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (WS-02) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (WS-04) สถานีคลองส่งน ้าบา้น
หนองยา่งหม ู(WS-07) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง (WS-08) และ สถานีคลองล่าหมีตาย (WS-09) 

ส่วนสถานีท่ีมีปริมาณเหล็กปนเป้ือนในน ้าเกินค่ามาตรฐานก าหนดสูงสุดบางฤดูกาล  
คือ สถานี สถานีคลองส่งน ้าดงหลง (WS-03) สถานีเหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา (WS-05) สถานีคลองตา
ลดั (WS-06) และสถานีคลองร่องกอก (WS-10) ซ่ึงไม่พบแนวโนม้การปนเป้ือน  

4) แมงกานีส (Manganese; Mn)  
ผลการวเิคราะห์ปริมาณแมงกานีสในน ้าผวิดินบริเวณพื้นท่ีศึกษา พบวา่  มีค่าระหวา่ง 

0.00 – 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัย
ตามฤดูกาลมากท่ีสุด คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (WS-02) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (WS-04) 
และ สถานีคลองล่าหมีตาย (WS-09) ซ่ึงมีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุ ด) เท่ากบั 2.32 มิลลิกรัม /ลิตร  
(0.00–2.32 มิลลิกรัม/ลิตร)  2.39 มิลลิกรัม/ลิตร (0.01-2.40 มิลลิกรัม/ลิตร)  และ 2.60 มิลลิกรัม/ลิตร  
(0.05–2.65 มิลลิกรัม/ลิตร) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 1.15, 1.12 และ 1.22 ตามล าดบั 

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณแมงกานีส  
(Manganese; Mn) ในน ้าไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัม/ลิตร จากรูปที ่5.2.4-16 พบวา่ สถานีท่ีมีปริมาณแมงกานีส
ปนเป้ือนในน ้าเกินค่ามาตรฐาน คุณภาพน ้าผวิดิน ในคร้ังท่ี 2 (มิถุนายน 2553) คือสถานีคลองสายยางรุ้ง 
บา้นจิตเสือเตน้  (WS-04) เท่ากบั 2.40 มิลลิกรัม/ลิตร และในคร้ังท่ี 4 (มกราคม 2554) มีจ านวน 2 สถานี 
คือ สถานี อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) และสถานีคลองล่าหมีตาย  (WS-09) เท่ากบั 2.32 และ2.65 
มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 

ส าหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐาน ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม น ้า
บริโภค โดยเกณฑ์ ท่ีก าหนดสูงสุด และอนุโลม เกณฑ์ ท่ีก าหนด สูงสุด ก าหนดใหมี้ปริ มาณแมงกานีส 
เท่ากบั 0.05 และ 0.1 มิลลิกรัม /ลิตรตามล าดบั พบวา่ พื้นท่ีศึกษามีการปนเป้ือนของแมงกานีสท่ีเกิน  
ค่ามาตรฐานก าหนดสูงสุดเพื่อการบริโภคบางสถานีในบางฤดูกาล โดยเฉพาะสถานี WS-09 พบ 
การปนเป้ือนบ่อยคร้ังท่ีสุด  คือ 3 ฤดูกาล (ฤดูร้อน ตน้ฤดูฝน และฤดูหนาว ) และมีปริมาณการปนเป้ือน
มากท่ีสุดในฤดูหนาว (มกราคม 2554) มีปริมาณ 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร 
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รูปที ่5.2.4-16  ปริมาณแมงกานีส (Manganese; Mn) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

 

รูปที ่5.2.4-17  ปริมาณทองแดง (Copper; Cu) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

5) ทองแดง (Copper; Cu) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณทองแดงในน ้าผวิดิน พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.00–1.40 มิลลิกรัม/

ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาลมาก
ท่ีสุด คือ สถานีเหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา (WS-05) สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู (WS-07)  
ซ่ึงมีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) เท่ากบั 1.40 มิลลิกรัม /ลิตร (0.00–1.40 มิลลิกรัม /ลิตร)  และ 0.19 
มิลลิกรัม/ลิตร (0.07–0.26 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 0.65 
และ 0.09 ตามล าดบั 
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ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณทองแดง ในน ้า
ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่5.2.4-17 พบวา่ ฤดูกาล ท่ีมีปริมาณทองแดงปนเป้ือนในน ้า เกินค่า
มาตรฐานก าหนด มี 2 ฤดูกาล คือ ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) พบจ านวน 3 สถานี ดงัน้ี สถานีเหมือง  
แร่ทองค าเขาพนมพา  (WS-05) สถานีคลองตาลดั  (WS-06)  และสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  
(WS-08) เท่ากบั 1.40, 0.12  และ 0.12 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั   และในฤดูร้อน (มีนาคม 2553) เพียง
สถานีเดียว คือ สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู (WS-07) เท่ากบั 0.26 มิลลิกรัม/ลิตร  

กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค 
โดยเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด ใหมี้ปริมาณทองแดง ไม่เกิน 1.00 มิลลิกรัม /ลิตร  พบวา่มีเพียงสถานีเดียวท่ี
เกินค่ามาตรฐาน คือ สถานี เหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา  (WS-05) มีปริมาณ 1.41 มิลลิกรัม/ลิตร ในช่วง
ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) 

6) สังกะสี (Zinc; Zn) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณสังกะสีในน ้าผวิดิน พบวา่  มีค่าระหวา่ง 0.00–0.50 มิลลิกรัม/

ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาลมาก
ท่ีสุด คือ สถานีคลองล่าหมีตาย (WS-09) สถานีเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา (WS-05) และสถานีคลอง 
ตาลดั บา้นน ้าออ้ม (WS-06) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด- ค่าสูงสุด ) เท่ากบั 0.43 มิลลิกรัม /ลิตร  (0.07–0.50 
มิลลิกรัม/ลิตร) 0.34 มิลลิกรัม/ลิตร (0.04-0.38 มิลลิกรัม/ลิตร) 0.21 มิลลิกรัม/ลิตร (0.00–0.21 มิลลิกรัม/
ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 0.18,  0.16 และ 0.11 ตามล าดบั 

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณสังกะสี ในน ้า  
ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม /ลิตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  
น ้าบริโภค โดยเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุดไม่เกิน 3.0 มิลลิกรัม/ลิตร จากรูปที ่5.2.4-18 พบวา่ ไม่มีสถานีใดท่ีมี
ปริมาณทองแดงปนเป้ือนในน ้าเกินค่ามาตรฐาน โดยสถานีท่ีมีค่าสังกะสีปนเป้ือนมากท่ีสุด คือ  สถานี
คลองล่าหมีตาย (WS-09) สถานีเหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา (WS-05) เท่ากบั 0.50  และ 0.38 มิลลิกรัม/ลิตร 
(มกราคม 2554) สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) 0.44 มิลลิกรัม /ลิตร (มีนาคม 2553) 
ตามล าดบั 
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รูปที ่5.2.4-18  ปริมาณสังกะสี (Zinc; Zn) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

 
รูปที ่5.2.4-19  ปริมาณซัลเฟต (Sulfate; SO4

2-) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

7) ซัลเฟต (Sulfate; SO4
2-) 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณซลัเฟตในน ้าผวิดิน พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.90–525.90 
มิลลิกรัม /ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล สถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาล
มากท่ีสุด คือ สถานีคลองร่องกอก (WS-10) สถานีบ่อน ้าเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั (WS-01) มี
ค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) เท่ากบั  511.50 มิลลิกรัม /ลิตร (6.70–518.20 มิลลิกรัม /ลิตร) 270.10 
มิลลิกรัม/ลิตร (255.80–525.90 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 
247.03 และ 129.24 ตามล าดบั 
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ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ไม่ไดก้  าหนดปริมาณซลัเฟตใน  
น ้าผิ วดิน แต่ กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค  
โดยเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด ใหมี้ปริมาณซลัเฟตในน ้าด่ืมเกณฑ์ ท่ีก าหนดสูงสุดไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร 
และอนุโลมเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด 250 มิลลิกรัม/ลิตร จาก รูปที ่5.2.4-19 พบวา่ สถานีท่ี มีปริมาณซลัเฟต
มาตรฐาน คือ สถานี บ่อเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั  (WS-01) ในทุกฤดูกาล และสถานีคลองร่อง
กอก (WS-10) ในช่วงตน้ฤดูฝน  

8) ฟลูออไรด์ (Fluoride; F) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณฟลูออไรดใ์นน ้าผวิดิน พบวา่มีค่าระหวา่ง 0.00–1.07 

มิลลิกรัม /ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตาม
ฤดูกาลมากท่ีสุด คือ สถานี บ่อน ้าเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั  (WS-01) สถานี คลองร่องกอก   
(WS-10) สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด) เท่ากบั 0.57 มิลลิกรัม/ลิตร 
(0.50-1.07 มิลลิกรัม/ลิตร) 0.47 มิลลิกรัม/ลิตร (0.25–0.72 มิลลิกรัม/ลิตร) 0.36 มิลลิกรัม/ลิตร (0.12–0.48 
มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 0.27, 0.21 และ 0.16 ตามล าดบั 
ดงัแสดงใน รูปที ่5.2.4-20  

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ไม่ไดก้  าหนดปริมาณฟลูออไรด ์  
แต่กระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค โดยเกณฑท่ี์ก าหนด
สูงสุด ใหมี้ปริมาณฟลูออไรดใ์นน ้าด่ืมไดไ้ม่เกิน 0.7 มิลลิกรัม/ลิตร และอนุโลมเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด 1.0 
มิลลิกรัม/ลิตร จากรูปที ่5.2.4-20 พบวา่ สถานีใดท่ีมีปริมาณฟลูออไรดเ์กินมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม
น ้าบริโภคเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด มี 2 สถานี คือ สถานี บ่อเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  (WS-01) พบ 
การปนเป้ือนในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2553) ปริมาณ 1.07 มิลลิกรัม/ลิตร และ สถานีคลองร่องกอก (WS-10) 
พบการปนเป้ือนในช่วงตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) ปริมาณการปนเป้ือนเท่ากบั 0.72 มิลลิกรัม/ลิตร 

9) ไนเตรต (Nitrate) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณซลัเฟตในน ้าผวิดิน พบวา่ปริมาณซลัเฟตมีค่าระหวา่ง  

0.00–17.96 มิลลิกรัม /ลิตร โดยแต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่า
พิสัยตามฤดูกาลมากท่ีสุด คือ สถานี บ่อพกัน ้าเหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง  (WS-01) สถานีบ่อเหมืองแร่
ทองค า เขาพนมพา  (WS-05) และสถานี คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07)  มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด) เท่ากบั  17.96 มิลลิกรัม /ลิตร (0.00–17.96  มิลลิกรัม /ลิตร) 2.90 มิลลิกรัม /ลิตร (1.61-4.51 
มิลลิกรัม/ลิตร) 1.81 มิลลิกรัม /ลิตร (0.71–1.27 มิลลิกรัม /ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
สถานี (SD) เท่ากบั 8.35, 1.20 และ 0.84 ตามล าดบั  

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณไนเตร ตสูงสุด  
5 มิลลิกรัม /ลิตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-83 

 

โดยเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด และ อนุโลมเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด ใหมี้ปริมาณไนเตรต (ค านวณเป็น
ไนโตรเจน ) เท่ากบั 4 และ 10 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั จาก รูปที ่5.2.4-21 พบวา่ สถานีท่ีมีปริมาณ 
การปนเป้ือนของไนเตรตเกินมา ตรฐานเกณฑก์ าหนดสูงสุด คือ สถานี เหมืองแร่ทองค า  เขาพนมพา   
(WS-05) พบการปนเป้ือนในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2553) มีปริมาณเท่ากบั 4.51 มิลลิกรัม/ลิตร และสถานี
ท่ีเกินมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค อนุโลมเกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด คือ สถานีบ่อพกัน ้า 
เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง (WS-01) มีปริมาณเท่ากบั 17.96 มิลลิกรัม /ลิตร ซ่ึ งตรวจพบวา่มีค่าเกิน
ในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) 

 

รูปที ่5.2.4-20  ปริมาณฟลูออไรด์ (Fluoride; F) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
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10) สารหนู (Arsenic; As) 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณสารหนูในน ้าผวิดิน พบวา่  มีค่าในช่วง นอ้ยกวา่  0.0003–
0.0190 มิลลิกรัม /ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัย  
ตามฤดูกาลมากท่ีสุด คือ  สถานี อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) สถานี คลองล่าหมีตาย  (WS-09) สถานี  
คลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (WS-08) สถานีคลองร่องกอก  (WS-10) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) 
เท่ากบั 0.0187 มิลลิกรัม/ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.0003–0.0190  มิลลิกรัม/ลิตร) 0.0012 มิลลิกรัม/ลิตร (นอ้ยกวา่ 
0.0003–0.0015 มิลลิกรัม /ลิตร) 0.0007 มิลลิกรัม /ลิตร (นอ้ยกวา่  0.0003–0.0010 มิลลิกรัม /ลิตร) 
ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 0.0094, 0.0006 และ 0.0004 ตามล าดบั  

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 และกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค เกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุด ก าหนดใหมี้ปริมาณสารหนู
สูงสุด 0.01 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่5.2.4-22 พบวา่ ความเขม้ขน้ของสารหนูในแหล่งน ้าผวิดินบริเวณ
พื้นท่ีศึกษา มีค่าต ่ากวา่มาตรฐานทุกสถานี ยกเวน้สถานี WS-02 (อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ ) ในช่วงปลายฤดูฝน 
(ตุลาคม 2553) มีการปนเป้ือนสารหนูในน ้าผวิดินเท่ากบั 0.0190 มิลลิกรัม/ลิตร  

 

 

รูปที ่5.2.4-22  ปริมาณสารหนู (Arsenic; As) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
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11) ไซยาไนด์ (Cyanide; CN) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณไซยาไนดใ์นน ้าผวิดิน พบวา่  มีแหล่งน ้าท่ีมีไซยาไนดเ์กินค่า

มาตรฐาน 3 สถานี โดยมีค่าในช่วง นอ้ยกวา่ 0.0005–0.0180 มิลลิกรัม/ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่าง
กนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาลมากท่ีสุด คือ สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนอง
ยา่งหมู (WS-07) สถานีคลองร่องกอก  (WS-10) สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-
ค่าสูงสุด) เท่ากบั 0.0175 มิลลิกรัม/ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.0005–0.0180 มิลลิกรัม/ลิตร) 0.0085 มิลลิกรัม/ลิตร 
(นอ้ยกวา่ 0.0005–0.0090  มิลลิกรัม/ลิตร) 0.0075 มิลลิกรัม /ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.0005–0.0080 มิลลิกรัม /
ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 0.0088, 0.0041 และ 0.0038 ตามล าดบั  

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณสารไซยาไนด์
สูงสุด 0.005 มิลลิกรัม / ลิตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ก าหนดมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค เกณฑท่ี์ก าหนดสูงสุดใหมี้ปริมาณไซยาไนดใ์นน ้าด่ืมไม่เกิน  
0.07 มิลลิกรัม /ลิตร จาก รูปที ่5.2.4-23 พบวา่ ความเขม้ขน้ของสารไซยาไนดใ์นแหล่งน ้าผวิดินบริเวณ
พื้นท่ีศึกษา มีค่าต ่ากวา่มาตรฐานน ้าด่ืมทุกสถานี  ในขณะท่ีเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพน ้าผวิ
ดินพบวา่ สถานีท่ีมีปริมาณสารไซยาไนดเ์กินมาตรฐาน คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) ในช่วงฤดู
ร้อน (มีนาคม 2553) และฤดูหนาว (มกราคม 2554) เท่ากบั 0.0080 และ0.0060 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั 
สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) ในฤดูร้อน (มีนาคม 2553) เท่ากบั 0.0180 มิลลิกรัม/ลิตร  
และสถานีคลองร่องกอก (WS-10) ในฤดูหนาว (มกราคม 2554) เท่ากบั 0.0090 มิลลิกรัม/ลิตร 

12) ตะกัว่ (Lead; Pb) 
ผลการวเิคราะห์ปริมาณตะกัว่ในน ้าผวิดิน พบวา่มีค่า ในช่วง  นอ้ยกวา่ 0.02–0.0180 

มิลลิกรัม /ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาล
มากท่ีสุด คือ สถานี คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) สถานี คลองตาลดั บา้นน ้าออ้ม  (WS-06) 
สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (WS-08) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) เท่ากบั  0.0610 มิลลิกรัม /
ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.02–0.0610 มิลลิกรัม/ลิตร) 0.0410 มิลลิกรัม/ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.02–0.0460  มิลลิกรัม/
ลิตร) 0.0220 มิลลิกรัม /ลิตร (นอ้ยกวา่ 0.02–0.0420 มิลลิกรัม /ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของสถานี (SD) เท่ากบั 0.0205, 0.0130 และ 0.0110 ตามล าดบั  

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 ก าหนดใหมี้ปริมาณตะกัว่ (Lead; Pb) 
สูงสุด 0.05 มิลลิกรัม/ลิตร จากรูปที ่5.2.4-24 พบวา่ ความเขม้ขน้ของตะกัว่ในแหล่งน ้าผวิดินบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา มีค่าต ่ากวา่มาตรฐานน ้าผวิดิน ยกเวน้ สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) มีการปนเป้ือน
ของตะกัว่เท่ากบั 0.06 มิลลิกรัม/ลิตร ในฤดูหนาว (มกราคม 2554)  
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รูปที ่5.2.4-23  ปริมาณไซยาไนด์ (Cynanide; CN) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
 

 

รูปที ่5.2.4-24  ปริมาณตะกัว่ (Lead; Pb) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
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13) แคลเซียม (Calcium; Ca)   

ผลการวเิคราะห์ปริมาณ แคลเซียม ในน ้าผวิดิน พบวา่ มีค่าระหวา่ง 0.80–114.00 
มิลลิกรัม /ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาล
มากท่ีสุด คือ สถานี เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั  (WS-01) สถานีคลองล่าหมีตาย  (WS-09)  
สถานีคลองตาลดั บา้นน ้าออ้ม  (WS-06) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ) เท่ากบั  64.40 มิลลิกรัม /ลิตร 
(49.60–114.00 มิลลิกรัม/ลิตร) 24.00 มิลลิกรัม/ลิตร (32.80–56.80 มิลลิกรัม/ลิตร) 24.00 มิลลิกรัม/ลิตร 
(16.00–40.00  มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 29.79, 12.14 
และ 10.96 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั  

แคลเซียมไม่ไดถู้กก าหนดเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้าผวิดินประเภท 3 และมาตรฐาน
คุณภาพผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริโภค  จากรูปที ่5.2.4-25 พบวา่ ทุกสถานีมีแนวโนม้การปนเป้ือน
ตามฤดูกาลเหมือนกนั โดยในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) มีปริมาณการปนเป้ือนของแคลเซียมนอ้ย
ท่ีสุด ยกเวน้ สถานีบ่อน ้า เหมืองแร่ทองค าอตัราไมน่ิง จ ากดั  (WS-01) และ สถานีเหมืองแร่ทองค า  
เขาพนมพา (WS-05) ซ่ึงมีกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า โดย สถานีบ่อน ้า เหมืองแร่ทองค าอตัราไมน่ิง 
จ ากดั (WS-01) มีการปนเป้ือน ระหวา่ง 49.60–114.00 มิลลิกรัม/ลิตร และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนตามฤดูกาล  
ส่วนสถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (WS-05) มีปริมาณการปนเป้ือนระหวา่ง 0.08–1.60 มิลลิกรัม /ลิตร  
มีค่าสูงสุดในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) 

14) แมกนีเซียม (Magnesium; Mg) 

ผลการวเิคราะห์ปริมาณ แมกนีเซียม ในน ้าผวิดิน พบวา่  มีค่าระหวา่ง 0.00–2.65 
มิลลิกรัม /ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล โดยสถานีท่ีมีค่าพิสัยตามฤดูกาล
มากท่ีสุด คือ สถานี คลองร่องกอก  (WS-10) และ สถานี บ่อน ้าเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั   
(WS-01) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด) เท่ากบั 38.60 มิลลิกรัม /ลิตร (6.40–45.00 มิลลิกรัม /ลิตร) และ 
37.94 มิลลิกรัม /ลิตร (35.10–73.40 มิลลิกรัม /ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) 
เท่ากบั 17.75 และ 18.23 ตามล าดบั 

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 และมาตรฐานคุณภาพ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมน ้าบริ โภค ไม่ไดก้  าหนดปริมาณแมกนีเซียมไว ้จาก รูปที ่ 5.2.4-26 พบวา่  
ทุกสถานีมีแนวโนม้การปนเป้ือนตามฤดูกาลเหมือนกนั โดยในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) มีปริมาณ
การปนเป้ือนของแมกนีเซียมนอ้ยท่ีสุด ยกเวน้ สถานี บ่อน ้าเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั  (WS-01) 
ซ่ึงมีกิจกรรมการท าเหมืองแร่ทองค า โดยมีแนวโนม้การปนเป้ือนเพิ่มข้ึนตามฤดูกาล  และสถานีคลองส่ง
น ้าบา้นหนองยา่งหม ู(WS-07) มีปริมาณแมกนีเซียมนอ้ยท่ีสุดในฤดูหนาว (มกราคม 2554)  
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รูปที ่5.2.4-25  ปริมาณแคลเซียม (Calcium; Ca) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 

 

 

รูปที ่5.2.4-26  ปริมาณแมกนีเซียม (Magnesium; Mg) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
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15) โซเดียม (Sodium; Na)   

จากผลการวเิคราะห์ปริมาณ โซเดียม ในน ้าผวิดิน พบวา่ มีค่าระหวา่ง 2.90–80.50 
มิลลิกรัม /ลิตร แต่ละสถานีมีค่าไม่แตกต่างกนัมากนกัในแต่ละฤดูกาล (รูปที ่5.2.4-27) โดยสถานีท่ีมีค่า
พิสัยตามฤดูกาลมากท่ีสุด คือ  สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (WS-02) สถานีคลองล่าหมีตาย  (WS-09) และ 
สถานีคลองร่องกอก  (WS-10) มีค่าพิสัย (ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด) เท่ากบั 73.60 มิลลิกรัม/ลิตร (6.90–80.50 
มิลลิกรัม/ลิตร) 39.10 มิลลิกรัม/ลิตร (9.2–48.30 มิลลิกรัม/ลิตร)  และ 35.60 มิลลิกรัม/ลิตร (5.80–41.40 
มิลลิกรัม /ลิตร) ตามล าดบั มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของสถานี (SD) เท่ากบั 31.44, 17.65 และ15.19 
ตามล าดบั ซ่ึงส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าผวิดิน ประเภทท่ี 3 และมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตหสาหกรรม น ้า
บริโภคไม่ไดก้  าหนดปริมาณโซเดียมไว้  จากรูปที ่5.2.4-27 พบวา่ ทุกสถานีมีแนวโนม้การปนเป้ือนตาม
ฤดูกาลเหมือนกนั โดยในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) มีปริมาณการปนเป้ือนของโซเดียมนอ้ยท่ีสุด 
ยกเวน้สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) มีปริมาณโซเดียมนอ้ยท่ีสุดในฤดู หนาว (มกราคม 
2554) 

 

 

รูปที ่5.2.4-27  ปริมาณโซเดียม (Sodium; Na) ตามสถานีในแต่ละฤดูกาล 
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(5) การปนเป้ือนของมลสารในน า้ผวิดิน 
การวเิคราะห์หาสารปนเป้ือนในน ้าผวิดินเป็นวธีิการเดียวกบัการวเิครา ะห์หาสารปนเป้ือน

ในดิน โดยการเปรียบเทียบค่าทางสถิติของขอ้มูลสองชุด คือ  ขอ้มูลในอดีตคือขอ้มูลท่ีมาจากรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมืองทองค าชาตรีใต ้ซ่ึงไดท้  าการเก็บตวัอยา่งในช่วง  ธนัวาคม  2541 
ถึงมกราคม 2542  และขอ้มูลปัจจุบนัคือขอ้มูลท่ีไดท้  าการศึกษ าในคร้ังน้ี โดยผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเป็น
ดงัต่อไปน้ี 

ธาตุสารหนูในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4 เท่ากบั 0.0005, 
0.0005,  0.005 และ 0.0190 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.0005, 0.0005, 0.0005  และ
0.0024 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงผลการตรวจ วดัจากรายงานการ วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มี
ค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.01 และ 0.007 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบ กบัค่าจาก
การตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี มีสูงเกินกวา่ค่าเดิมในการวดัน ้าคร้ังท่ี 4 โดยมีค่าสูงสุดท่ีเกินค่าเก่าเพียง
จุดเดียว คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (WS-02) ซ่ึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนูใน
น ้าผวิดิน อยา่งมีนยัส าคญั 

ธาตุแคดเมียมในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4 ต ่ากวา่ค่าท่ี
เคร่ืองสามารถวเิคราะห์ได ้(0.002 มิลลิกรัม/ลิตร) ซ่ึงผลการตรวจวัดจากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.083 และ 0.015 มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล า ดบั เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบั ค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี  พบวา่สูงเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่
ไม่มีการปนเป้ือนของแคดเมียมในน ้าผวิดิน 

ธาตุโครเมียมในก ารศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย ในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2  และ 3 
ต ่ากวา่ค่าท่ีเคร่ืองสามารถ ตรวจวดัได ้และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 0.018 และ 0.0097 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั 
ซ่ึงผลการตรวจ วดัจากรายงานการ วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.02 
และ 0.012 มิลลิกรัม /ลิตร ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบ กบัค่าจากการตรวจวดัในการศึกษา คร้ังน้ี 
พบวา่ ไม่มีค่าสูงเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของโครเมียมในน ้าผวิดิน  

ธาตุตะกัว่ในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย ในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2 และ 3  
ต ่ากวา่ค่าท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้และ คร้ังท่ี 4 เท่ากบั 0.061 และ 0.030 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึง
ผลการตรวจ วดัจากรายงานการ วเิคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั  
0.2 และ 0.099 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบกับค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี 
พบวา่ ไม่มีค่าสูงเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของตะกัว่ในน ้าผวิดิน  

ธาตุแมงกานีสในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4 เท่ากบั  
0.08, 2.40,  0.35 และ 2.65 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั โดยท่ีมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.02, 0.35, 0.07 และ 0.62 
มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล าดบั ซ่ึงผลการ ตรวจวดัจากรายงานการวเิคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พบวา่  
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มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 8.4 และ 1.58 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั เม่ือท าการเปรียบเทียบกั บค่าจาก
การตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือน
ของแมงกานีสในน ้าผวิดิน  

ธาตุปรอทในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2 และ 3 ต ่ากวา่ค่าท่ีเคร่ือง
สามารถวเิคราะห์ได ้ (0.0001 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) ซ่ึงผลการตรวจวัดจากรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.023 และ 0.008  มิลลิกรัม /ลิตร  ตามล าดบั เม่ือท าการ
เปรียบเทียบกบัค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมิน
ไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของปรอทในน ้าผวิดิน  

ธาตุนิกเกิลในการ ศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4 ต ่ากวา่ค่าท่ี
เคร่ืองสามารถวเิคราะห์ได ้ (0.01 มิลลิกรัม /ลิตร) ซ่ึงผลการตรวจวเิคราะห์จากรายงานการ วเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.002 และ 0.001 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือ
ท าการเปรียบเทียบกั บค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถ
ประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของนิกเกิลในน ้าผวิดิน  

ธาตุซีลีเนียมในการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ัง ท่ี 1 ,2 ,3  และ 4 ต ่ากวา่ค่าท่ี
เคร่ืองสามารถวเิคราะห์ได ้ (0.0003 มิลลิกรัม /ลิตร) ซ่ึงผลการตรวจวเิคราะห์จากรายงานการ วเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.001 และ 0.004 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั เม่ือท า
การเปรียบเทียบกั บค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ั งน้ี พบวา่ ไม่ไดสู้งเกินกวา่ค่าเดิม จึงสามารถ
ประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของซีลีเนียมในน ้าผวิดิน 

สารประกอบไซยาไนดใ์นการศึกษาคร้ังน้ี มีค่าสูงสุดในการตรวจวดัคร้ังท่ี 1 และ 4 อยูท่ี่ 
0.018 และ 0.009 มิลลิกรัม/ลิตร ตามล าดบั โดยท่ีมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.0042  และ 0.0024 มิลลิกรัม/ลิตร 
ตามล าดบั โดยท่ีการตรวจวดัคร้ังท่ี 2 และ 3 มีค่าไม่เกินค่าท่ีสามารถตรวจวดัได ้ซ่ึงผลการตรวจ วดัจาก
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มีค่าสูงสุด และค่าเฉล่ีย เท่ากบั 0.017 และ 0.007 มิลลิกรัม/
ลิตร ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือท าการเปรียบเทีย บกบัค่าจากการตรวจวดัในการศึกษาคร้ังน้ี พบวา่ ไม่ไดสู้งเกิน
กวา่ค่าเดิม จึงสามารถประเมินไดว้า่ไม่มีการปนเป้ือนของสารประกอบไซยาไนดใ์นน ้าผวิดิน  อยา่งมี
นยัส าคญั  

จากการศึกษาการปนเป้ือนของสารพิษในน ้าผวิดินทั้งหมดนั้น พบวา่ไม่มีสารพิษท่ีปนเป้ือนใน
น ้าผวิดิน 
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5.2.5 สภาพนิเวศวทิยาทางน า้ 
ก าหนดการเก็บตวัอยา่งนิเวศวทิยาทางน ้า (พืชน ้าและสัตวน์ ้า) เพื่อน าไปวเิคราะห์ระบบนิเวศวทิยา

ทางน ้า  และหาปริมาณสารตกคา้งในสัตวน์ ้า และพืชน ้าท่ีมนุษยส์ามารถบริโภคได ้ จ านวน 4 คร้ัง โดยมี
ช่วงเวลาการเก็บตวัอยา่งนิเวศวทิยาทางน ้า ดงัน้ี 

 

คร้ังที่ ฤดูกาล วนั เดือน ปี 
1 ตน้ฤดูฝน วนัท่ี 29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
2 ปลายฤดูฝน วนัท่ี 13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
3 ปลายฤดูหนาว วนัท่ี 17-18 มกราคม พ.ศ. 2554 
4 ฤดูร้อน วนัท่ี 29-30 มีนาคม พ.ศ. 2554 

 

(1) จุดเกบ็ตัวอย่างนิเวศวทิยาทางน า้ 
ก าหนดจุดเก็บตวัอยา่ง นิเวศวทิยาทางน ้า (พืชน ้าและสัตวน์ ้า ) เพื่อน าไปวเิคราะห์ระบบ

นิเวศวทิยาทางน ้า และหาปริมาณสารตกคา้งในสัตวน์ ้าและพืชน ้าท่ีมนุษยส์ามารถบริโภคได้ จ านวน 10 สถานี 
โดยเป็นจุดเดียวกบัสถานีเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน ยกเวน้ สถานีบ่อเหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา (WS-05) ซ่ึงเป็น
บ่อท่ีขดุข้ึนโดยมนุษยแ์ละน าสัตวน์ ้ามาปล่อยไว ้ไม่ไดเ้กิดข้ึนเองตามธรรมชาติ จึงเก็บตวัอยา่งนิเวศวทิยา  
ทางน ้าบริเวณแหล่งน ้าใกลเ้คียงบ่อเหมืองพนมพา คือ สถานีบ่อน ้าหนา้ อบจ.เก่า (WS-05-1) ซ่ึงแสดงพิกดั
สถานีเก็บตวัอยา่ง 10 สถานี ดงัรูปที ่5.2.5-1 และ ตารางที ่5.2.5-1  และแสดงวธีิการเก็บตวัอยา่งนิเวศวทิยา 
ทางน ้าดงัรูปที ่5.2.5-2 โดยมีผลการวเิคราะห์ ดงัภาคผนวก ฎ 

 

ตารางที ่5.2.5-1 พกิดัจุดเกบ็ตัวอย่างนิเวศวทิยาทางน า้บริเวณพืน้ทีศึ่กษา  

ช่ือสถานี 
พิกดั 

ลกัษณะพืน้ท่ี 
ตะวันออก เหนือ 

Eco - 01 06 77077 18 04265 เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง 
Eco - 02 06 75655 18 05441 อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  
Eco - 03 06 78279 18 03839 คลองส่งน ้าดงหลง  
Eco - 04 06 74253 17 97570 คลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ 

Eco - 05-1 06 66370 18 02063 เหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ. (เก่า) 
Eco - 06 06 82082 18 08530 คลองตาเลด็ คลองน ้าออ้ม 
Eco - 07 06 73454 18 02928 คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู 
Eco - 08 06 78561 17 97934 คลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง 
Eco - 09 06 79449 17 97078 คลองล่าหมีตาย  
Eco - 10 06 73198 17 96083 คลองร่องกอก  
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สถานีเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง (Eco-01) ตวัอยา่งปลาท่ีเก็บบริเวณเหมืองทองอคัราฯ 

  

สถานีคลองส่งน ้าดงหลง (Eco-03) สถานี คลองส่งน ้าดงหลง (Eco-03) 
 

รูปที ่5.2.5–2 การเกบ็ตัวอย่างนิเวศวทิยาทางน า้บริเวณพืน้ทีศึ่กษา  
 

(2) การส ารวจ และวเิคราะห์ 
ด าเนินการเก็บตวัอยา่งแพลงกต์อน  สัตวห์นา้ดิน  ปลา และส ารวจพืชพรรณไมน้ ้า  พร้อม

ทั้งส ารวจกิจกรรมการประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าบริเวณพื้นท่ีศึกษาโดยวธีิการต่างๆ ดงัน้ี 
1) แพลงกต์อน 

 ใชถุ้งเก็บแพลงกต์อนพืชและสัตว ์ (Plankton net) ขนาดช่องตาข่าย 20 และ 330 
ไมครอน ความกวา้งปากถุง 30 เซนติเมตร กรองตวัอยา่งน ้า และรวบรวมตวัอยา่ง 

 เก็บรักษาตวัอยา่งในน ้ายาฟอร์มาลีนความเขม้ขน้ร้อยละ 5 
 น าตวัอยา่งไปวเิคราะห์ชนิด และปริมาณของแพลงกต์อนในหอ้งปฏิบติัการ 

2) สัตวห์นา้ดิน 
 เก็บตวัอยา่งโดยใชเ้คร่ืองตกัหนา้ดิน  (Ekman dredge) ขนาดพื้นท่ีผวิหนา้  15X15 

ตารางเซนติเมตร 
 ตกัเก็บตวัอยา่งจากพื้นทอ้งน ้า จ านวน 2 คร้ัง  
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 ร่อนแยกตะกอนดินทรายออกจากตวัอยา่ง  โดยผา่นตะแกรงร่อนขนาดช่องตา ม
มาตรฐาน 500 ไมครอน 

 เก็บรักษาตวัอยา่งในน ้ายาฟอร์มาลีน ความเขม้ขน้ร้อยละ 7  
 น าตวัอยา่งไปวเิคราะห์ชนิดและความหนาแน่นในหอ้งปฏิบติัการ 

3) สัตวน์ ้า (ปลา) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
3.1) วเิคราะห์ ชนิด ปริมาณ และความหนาแน่น 

 เก็บรวบรวมชนิดและปริมาณปลาโดยใชว้ธีิอวนลอ้ม  โดยเคร่ืองมืออวน  
ทบัตล่ิง ยาว 20 เมตร สูง 2 เมตร ขนาดช่องตาข่าย 0.5 เซนติเมตร 

 เก็บรักษาตวัอยา่งในน ้ายาฟอร์มาลิน ความเขม้ขน้ร้อยละ 10 
 น าตวัอยา่งไปวเิคราะห์ชนิด ปริมาณ และความหนาแน่นในหอ้งปฏิบติัการ 

3.2) วเิคราะห์ปริมาณสารตกคา้ง เช่น ไซยาไนด ์และสารหนู 
 เก็บตวัอยา่งปลา ปริมาณมากกวา่ 200 กรัม ใส่ถุงพลาสติกและปิดใหส้นิท 
 แช่ในถงัน ้าแขง็ มิใหน้ ้าแขง็กดทบั เพื่อรักษาสภาพ และ น าไปวเิคราะห์ใน

หอ้งปฏิบติัการ 
4) พืชน ้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

4.1) วเิคราะห์ ชนิด และความหนาแน่น 
 สังเกตและจดบนัทึกชนิดและความหนาแน่นของพืชน ้าในแหล่งน ้าบริเวณ

พื้นท่ีโครงการ 
4.2) วเิคราะห์ปริมาณสารตกคา้ง เช่น ไซยาไนด ์และสารหนู 

 เก็บตวัอยา่งพืช ปริมาณมากกวา่ 100 กรัม ใส่ถุงพลาสติกและปิดใหส้นิท 
 รักษาสภาพโดยแช่ถุงในถงัน ้าแขง็ มิใหน้ ้าแขง็กดทบัถุงตวัอยา่ง 

(3) ผลการศึกษา 
ท าการศึกษานิเวศวทิยาทางน ้า เช่น  แพลงกต์อนพืช แพลงกต์อนสัตว ์สัตวห์นา้ดิน  

ชนิดปลา ชนิดพรรณไมน้ ้า และปริมาณสารตกคา้งในปลา และพรรณไมน้ ้า  ในแต่ละช่วงฤดูกาล  มีผล
การศึกษาดงัน้ี 

(1) แพลงก์ตอนพชื 
แพลงกต์อนพืชแล ะแพลงกต์อนสัตว ์มีส่วนส าคญัต่อระบบนิเวศทางน ้า โดยเป็น

อาหารของสัตวน์ ้าชนิดอ่ืนๆ ในแหล่งน ้า โดยแพลงกต์อน พืช เป็นอาหารของแพลงกต์อนสัตว ์  
แพลงกต์อนสัตว์ เป็นอาหารของสัตวน์ ้าวยัอ่อน ซ่ึงแพลงกต์อนสามารถเป็นตวัช้ีถึงระดบัความสมบูรณ์
ของแหล่งน ้าโดยเฉพาะการตรวจสอบมลภาวะของน ้าท่ีเกิดจากสารอินทรียใ์นน ้า 
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ผลการวเิคราะห์นิเวศวทิยาทางน ้าของโครงการ 4 คร้ัง จาก 10 สถานี (ภาคผนวก ฎ ) 
พบชนิดของแพลงกต์อนพืชทั้งหมด จ านวน 49 สกุล 104 ชนิด โดยพบทั้งหมด 6 Division ไดแ้ก่ Division 
Euglenophyta (Euglenoids) มากท่ีสุด จ านวน 4 สกุล 42 ชนิด รองลงมา คือ Division Chlorophyta (Green 
algae) จ านวน 23 สกุล 35 ชนิด Division Bacillariophyta (Diatom) จ านวน 6 สกุล 15 ชนิด Division 
Cyanophyta (Blue green algae) จ านวน 5 สกุล 6 ชนิด  Division Chrysophyta (Yellow brown algae) 
จ านวน 4 สกุล 4 ชนิด  Division Pyrrophyta (Dinoflagellate) จ านวน 2 สกุล 2 ชนิด 

จากการศึกษาแพลงกต์อนพืช ในแต่ละช่วง เวลา (มิถุนายน ตุลาคม  2553 มกราคม 
และมีนาคม  2554) ซ่ึงเป็นตวัแทนตามฤดูกาล พบวา่  มีจ  านวนชนิด และปริมาณความหนาแน่นของ  
แพลงกต์อนพืช ดงัรูปที ่5.2.5-3 และ ตารางที ่5.2.5-2 โดยปริมาณความหนาแน่นแพลงกต์อนพืชมากท่ีสุด 
3 ล าดบั ในมิถุนายน 2553 (ตน้ฤดูฝน) บริเวณสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (Eco-04) สถานีคลอง
สายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) และสถานี อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (Eco-02) เป็นจ านวน 299,359,800  
216,064,800  และ 173,491,760  เซลล์/ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในสถานีดงักล่าว 
คือ Trachelomonas oblonga ใน Division Euglenophyta (Euglenoids)  Oscillatoria sp. ใน Division 
Cyanophyta (Blue green algae) และ Phacus pleurunectes ใน Division Euglenophyta (Euglenoids) เป็น
จ านวน 282,560,400   161,838,000  และ 170,986,140  เซลล/์ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั  

ส่วนปริมาณความหนาแน่นแพลงกต์อนพืชรวมนอ้ยท่ีสุด 3 ล าดบั พบในเดือน
มกราคม 2554 ตรวจพบนอ้ยท่ีสุดบริเวณ สถานี คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (Eco-07) สถานีคลองล่า
หมีตาย  (Eco-09) และ สถานี คลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุดในแต่ละสถานี  
คือ Certium sp. ใน Division Pyrroophyta (Dinoflagellate) เป็นจ านวน  33,320 เซลล์/ลูกบาศกเ์มตร  และ
ตรวจพบแพลงกต์อนพืชชนิด Euglena rubra ใน Division Euglenophyta (Euglenoids) เป็นจ านวนมาก
ท่ีสุดในสถานี คลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) และ สถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-09) เป็นจ านวน 101,200  
และ 36,960 เซลล/์ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั  

สถานีท่ีตรวจพบชนิดแพลงกต์อนพืชมากท่ีสุด คือ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  
(Eco-08) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (Eco-04) และ สถานีคลองส่งน ้าดงหลง (Eco-03) จ านวน 
50,  46 และ 41 ชนิด ตามล าดบั โดยตรวจพบในเดือนมิถุนายน 2553 (ตน้ฤดูฝน) และมีปริมาณความ
หนาแน่นของแพลงกต์อนพืชเท่ากบั 216,064,800  299,359,800  และ 34,626,800 เซลล์ /ลูกบาศกเ์มตร  
ตามล าดบั 

จากการศึกษาดชันีความหลากหลาย (Diversity index; H’) เพื่อเป็นตวับ่งช้ีระดบั
คุณภาพของน ้า  เม่ือวเิคราะห์ค่าดชันีความหลากหลาย  จากตารางที ่ 5.2.5-2 พบวา่ มีค่าดชันีความ
หลากหลายระหวา่ง 0.03-0.63 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 1 ในทุกสถานี และทุกฤดูกาล แสดงวา่คุณภาพน ้าในพื้นท่ี
ศึกษามีคุณภาพต ่า ไม่เหมาะสมต่อการอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ (Wilhm and Dorris, 1978) 
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รูปที ่5.2.5-3  ชนิดและปริมาณความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนพชืในแต่ละสถานีตามฤดูกาล 

(2) แพลงก์ตอนสัตว์ 
ผลการวเิคราะห์นิเวศวทิยาทางน ้าของโครงการ 4 คร้ัง จาก 10 สถานี (ภาคผนวก ฎ) 

พบชนิดของแพลงกต์อนสัตวท์ั้งหมด จ านวน 42 สกุล 64 ชนิด โดยพบทั้งหมด 4 Division ไดแ้ก่  
Phylum Rotifera มากท่ีสุด จ านวน 19 สกุล 38 ชนิด รองลงมา Phylum Protozoa จ านวน 13 สกุล 16 
ชนิด Phylum Arthropoda จ านวน 9 สกุล 9 ชนิด  และ Phylum Mollusca จ านวน 1 สกุล 1 ชนิด 

จากการศึกษาแพลงกต์อนสัตวใ์นแต่ละช่วงเวลา (มิถุนายน ตุลาคม 2553 และ
มกราคม มีนาคม 2554) ซ่ึงเป็นตวัแทนตามฤดูกาล พบวา่ มีชนิดและปริมาณความหนาแน่นของ  
แพลงกต์อนสัตว ์ดงัแสดงในรูปที ่5.2.5-4 และตารางที ่5.2.5-3  

สถานีท่ีมีปริมาณความหนาแน่นแพลงกต์อนสัตวร์วมมากท่ีสุด 3 ล าดบั จากการ
เก็บตวัอยา่ง 4 คร้ัง คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (Eco-02) ทั้ง 3 อนัดบั  โดยตรวจวดัไดม้ากท่ีสุดใน
มิถุนายน 2553 รองลงมา  คือ มกราคม 2555 และตุลาคม 2554 เป็นจ านวน 6,464,380  5,109,906  และ 
2,772,000 เซลล์/ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ Ptygura pectinifera ใน Phylum 
Rotifera รองลงมา Coleps hirtus ใน Phylum Protozoa และ Polyarthra vulgaris ใน Phylum Rotifera 
เป็นจ านวน 4,197,960  1,519,020 และ 1,570,800 เซลล/์ลูกบาศกเ์มตร ตามล าดบั 
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ตารางที ่5.2.5-2  ชนิด ปริมาณ และดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนพชื บริเวณพืน้ทีศึ่กษา 
(มิถุนายน 2553–มีนาคม 2554) 

แพลงก์ตอนพชื ผลการตรวจวเิคราะห์แต่ละสถานี 

Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

คร้ังที่ 1 (มิถุนายน 2553) 
         จ านวน (ชนิด) 17 22 41 46 28 17 29 50 38 25 

ความหนาแน่นรวม 
(เซลล/์ลบ.ม.) 

30,020,780 173,491,760 34,626,800 299,359,800 16,976,600 3,960,320 7,592,400 216,064,800 7,532,520 3,411,200 

ดชันีความ
หลากหลาย (H') 

0.39 0.03 0.44 0.09 0.47 0.10 0.10 0.06 0.41 0.21 

คร้ังที่ 2 (ตุลาคม 2553) 
         จ านวน (ชนิด) 8 32 20 13 20 14 28 19 22 23 

ความหนาแน่นรวม 
(เซลล/์ลบ.ม.) 

1,876,800 8,285,200 1,083,600 630,000 7,521,800 756,000 2,476,400 1,310,400 1,836,000 1,300,000 

ดชันีความ
หลากหลาย (H') 

0.56 0.58 0.52 0.58 0.43 0.46 0.63 0.56 0.59 0.56 

คร้ังที่ 3 (มกราคม 2554) 
         จ านวน (ชนิด) 21 29 13 35 23 23 13 30 23 24 

ความหนาแน่นรวม 
(เซลล/์ลบ.ม.) 

6,539,400 3,804,320 180,400 2,686,200 3,439,800 1,015,000 109,480 4,471,500 175,560 8,912,480 

ดชันีความ
หลากหลาย (H') 

0.25 0.15 0.40 0.19 0.39 0.51 0.53 0.43 0.36 0.15 

คร้ังที่ 4 (มีนาคม 2554) 
         จ านวน (ชนิด) 29 36 35 29 29 25 34 38 35 26 

ความหนาแน่นรวม 
(เซลล/์ลบ.ม.) 

6,447,360 34,221,600 13,146,120 51,116,780 50,055,280 4,224,000 16,281,200 33,222,360 22,920,300 1,390,000 

ดชันีความ
หลากหลาย (H') 

0.53 0.34 0.37 0.08 0.38 0.21 0.15 0.11 0.31 0.42 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 
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รูปที ่5.2.5-4  ชนิดและปริมาณความหนาแน่นรวมของแพลงก์ตอนสัตว์ในแต่ละสถานีตามฤดูกาล 

ตารางที ่5.2.5-3  ชนิด ปริมาณ และดัชนีความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ บริเวณพืน้ทีศึ่กษา 
(มิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) 

แพลงก์ตอนสัตว์ 
ผลการตรวจวเิคราะห์แต่ละสถานี 

Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

คร้ังที่ 1 (มิถุนายน 2553) 
         จ านวน (ชนิด) 14 7 17 15 14 13 18 14 10 14 

ความหนาแน่นรวม (เซลล/์ลบ.ม.) 1,547,040 6,464,380 2,236,000 1,101,600 382,800 458,640 1,468,800 1,263,600 516,600 821,600 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.05 0.11 0.31 0.11 0.33 0.24 0.38 0.41 0.25 0.33 
คร้ังที่ 2 (ตุลาคม 2553) 

         จ านวน (ชนิด) 3 11 10 2 13 7 8 5 9 4 
ความหนาแน่นรวม (เซลล/์ลบ.ม.) 108,800 2,772,000 602,000 60,000 1,372,800 252,000 503,200 126,000 302,400 130,000 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.45 0.25 0.39 0.00 0.26 0.41 0.37 0.41 0.36 0.22 
คร้ังที่ 3 (มกราคม 2554) 

         จ านวน (ชนิด) 9 19 5 16 12 10 3 8 1 12 
ความหนาแน่นรวม (เซลล/์ลบ.ม.) 432,000 472,000 167,200 416,240 542,880 705,000 33,320 384,820 9,240 508,800 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.24 0.28 0.20 0.21 0.42 0.30 0.00 0.11 0.00 0.46 
คร้ังที่ 4 (มีนาคม 2554) 

         จ านวน (ชนิด) 12 19 16 4 8 11 8 8 11 11 
ความหนาแน่นรวม (เซลล/์ลบ.ม.) 525,600 5,109,960 1,818,960 128,920 121,000 918,720 954,800 441,760 187,200 750,000 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.37 0.45 0.28 0.39 0.24 0.25 0.39 0.41 0.36 0.36 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 
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ส่วนปริมาณความหนาแน่นแพลงกต์อนสัตวน์อ้ยท่ีสุด 3 ล าดบั ในเดือนมกราคม 2554 
ตรวจพบนอ้ยท่ีสุด  คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) ตรวจพบแพลงกต์อนสัตวเ์พียงชนิดเดียว คือ  
Polyarthra vulgaris ใน Phylum Rotifera เป็นจ านวน  9,240 เซลล์/ลูกบาศกเ์มตร  รองลงมาสถานีคลอง
ส่งน ้าบา้นหนองยา่งหม ู(Eco-07) ตรวจพบชนิดแพลงกต์อนสัตวไ์ด้เพียง 3 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ Trichocerca sp. ใน Phylum Rotifera เป็นจ านวนมากท่ีสุดเท่ากบั  19,040 เซลล์/ลูกบาศกเ์มตร  และ 
สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) ในเดือนตุลาคม 2553 ตรวจวดัปริมาณความหนาแน่น
ของแพลงกต์อนสัตวน์อ้ยเป็นอนัดบั 3 ตรวจพบแพลงกต์อนสัตวเ์พียง 2 ชนิด คือ Euglypha tuberculata 
และ Vorticella campanula ใน Division Protozoa โดยตรวจพบปริมาณความหนาแน่นของแพลงกต์อน
สัตวช์นิดละ 30,000 เซลล/์ลูกบาศกเ์มตร 

จากการศึกษาดชันีความหลากหลาย (Diversity index; H’) ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีระดบัคุณภาพของน ้า 
โดยศึกษาจากชนิดและปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์เม่ือวเิคราะห์ค่าดชันีความหลากหลายจาก  
ตารางที ่5.2.5-3 พบวา่ มีค่าดชันีความหลากหลายระหวา่ง 0.00-0.46 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 1 ทุกสถานี แส ดงวา่  
แหล่งน ้าดงักล่าวมีมลภาวะ  ท าให้น ้ามีคุณภาพต ่า ไม่เหมาะสมต่อการอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ (Wilhm and 
Dorris, 1978)  

จากการศึกษาแพลงกต์อนพืช และแพลงกต์อนสัตวใ์นพื้นท่ีโครงการทั้ง 10 สถานี ตาม
ฤดูกาล พบวา่  สัดส่วนแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตวมี์ ค่าระหวา่ง  1.08–413.68 (ตารางที ่5.2.5-4) 
แสดงถึงปริมาณอาหารของสัตวน์ ้ากินพืชและสัตว ์การท่ีมีแพลงกต์อนพืชมาก แสดงวา่สัตวน์ ้าท่ีกินพืช
เป็นอาหารจะมีโอกาสในการเจริญเติบโต และสัตวน์ ้ากินสัตวเ์ป็นอาหารจะมีโอกาสในการหาอาหาร
ลดลง จากการศึกษาพื้นท่ีมีสัดส่วนแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตว ์โดยสถานีท่ีมีสัดส่วนของ  
แพลงกต์อ นพืชต่อแพลงกต์อนสัตวน์อ้ยท่ีสุด คือ สถานี คลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) ในฤดูหนาว 
(มกราคม 2554) และสัดส่วนมากท่ีสุด  บริเวณสถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า  (Eco-05-1) ในฤดูร้อน 
(มีนาคม 2554) 

การศึกษาสัดส่วนของแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตวใ์นแต่ละช่วงฤดูกาล หรือช่วงเวลา 
ซ่ึงแสดงสภาพอาหารของสัตวน์ ้าในแต่ละช่วงฤดูกาล เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนของแพลงตอนพืช
ต่อแพลงกต์อนสัตวใ์นทุกฤดูกาล  พบวา่ สถานีเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  (Eco-01) สถานีอ่างเก็บน ้า  
เขาหมอ้  (Eco-02) สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) และ สถานี คลอง 
สายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) จะมีสัดส่วนแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตวม์ากท่ีสุดอยูใ่นช่วง  
ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2554) ส าหรับสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก 
อบจ. เก่า (Eco-05-1) สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู (Eco-07)  และ สถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-09) 
พบวา่  มีสัดส่วนแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตวม์ากท่ีสุดในเดือนมีนาคม 2554  และสถานีคลอง 
ร่องกอก (Eco-10) จะมีสัดส่วนแพลงกต์อนพืชต่อแพลงกต์อนสัตวม์ากท่ีสุดในเดือนมกราคม 2554  
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ตารางที ่5.2.5-4  สัดส่วนของปริมาณความหนาแน่นของแพลงก์ตอนพชืต่อแพลงก์ตอนสัตว์ ในแต่ละ
สถานีเกบ็ตัวอย่าง 

สถานีที ่ EC-01 EC-02 EC-03 EC-04 EC-05-1 EC-06 EC-07 EC-08 EC-09 EC-10 
คร้ังที ่1  
วนัที ่29-30 มถุินายน 2553 

          แพลงกต์อนพชื  
(เซลล/์ลบ.ม.) 30,020,780 173,491,760 34,626,800 299,359,800 16,976,600 3,960,320 7,592,400 216,064,800 7,532,520 3,411,200 
แพลงกต์อนสตัว ์ 

(เซลล/์ลบ.ม.) 1,547,040 6,464,380 2,236,000 1,101,600 382,800 458,640 1,468,800 1,263,600 516,600 821,600 
แพลงกต์อนพืชต่อ 
แพลงกต์อนสตัว ์ 19.41 26.84 15.49 271.75 44.35 8.63 5.17 170.99 14.58 4.15 

คร้ังที ่2  
วนัที ่13-14 ตุลาคม 2553 

          แพลงกต์อนพืช  
(เซลล/์ลบ.ม.) 1,876,800 8,285,200 1,083,600 630,000 7,521,800 756,000 2,476,400 1,310,400 1,836,000 1,300,000 
แพลงกต์อนสตัว ์ 

(เซลล/์ลบ.ม.) 108,800 2,772,000 602,000 60,000 1,372,800 252,000 503,200 126,000 302,400 130,000 
แพลงกต์อนพืชต่อ 
แพลงกต์อนสตัว ์ 17.25 2.99 1.80 10.50 5.48 3.00 4.92 10.40 6.07 10.00 

คร้ังที ่3  
วนัที ่17-18 มกราคม 2554 

          แพลงกต์อนพืช  
(เซลล/์ลบ.ม.) 6,539,400 3,804,320 180,400 2,686,200 3,439,800 1,015,000 109,480 4,471,500 175,560 8,912,480  
แพลงกต์อนสตัว ์ 

(เซลล/์ลบ.ม.) 432,000 472,000 167,200 416,240 542,880 705,000 33,320 384,820 9,240 508,800  
แพลงกต์อนพชืต่อ 
แพลงกต์อนสตัว ์ 15.14 8.06 1.08 6.45 6.34 1.44 3.29 11.62 19.00 17.52 

คร้ังที ่4  
วนัที ่29-30 มนีาคม 2554 

          แพลงกต์อนพชื  
(เซลล/์ลบ.ม.) 6,447,360 34,221,600  13,146,120 51,116,780 50,055,280 4,224,000 16,281,200 33,222,360 22,920,300 1,390,000  
แพลงกต์อนสตัว ์ 

(เซลล/์ลบ.ม.) 525,600 5,109,960 1,818,960 128,920 121,000 918,720 954,800 441,760 187,200 750,000  
แพลงกต์อนพืชต่อ 
แพลงกต์อนสตัว ์ 12.27 6.70 7.23 396.50 413.68 4.60 17.05 75.20 122.44 1.85 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 
หมายเหตุ สถานี Eco-01 คือ เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  สถานี Eco-02 คือ อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ 
 สถานี Eco-03 คือ คลองส่งน ้าดงหลง สถานี Eco-04 คือ คลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ 
 สถานี Eco-05-1 คือ บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า เหมืองแร่ทองค าเขาพนมพา สถานี Eco-06 คือ คลองตาลดั 
 สถานี Eco-07 คือ คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู สถานี Eco-08 คือ คลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง 
 สถานี Eco-09 คือ คลองล่าหมีตาย สถานี Eco-10 คือ คลองร่องกอก 
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(3) สัตว์หน้าดิน 
สัตวห์นา้ดินมีความส าคญัในระบบนิเวศ โดยฐานะเป็นกลุ่มผูบ้ริโภคเบ้ืองตน้ เป็นแหล่ง

อาหารของปลาและสัตวน์ ้าอ่ืน ๆ นอกจากน้ีสัตวห์นา้ดินสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัทางชีวภาพในการ
ตรวจสอบคุณภาพน ้าของแหล่งน ้า (APHA และคณะ, 1989) เน่ืองจากสัตวพ์วกน้ีเคล่ือนท่ีไดน้อ้ย มีความ
หลากหลาย ชนิดพนัธ์ุ และมีการแพร่กระจายกวา้ง มีความไวต่อการรบกวนและฟ้ืนตวัชา้ 

ผลการวเิคราะห์นิเวศวทิยาทางน ้าของโครงการ 4 คร้ัง จาก 10 สถานี (ภาคผนวก ฎ) พบชนิด
ของสัตวห์นา้ดินทั้งหมด จ านวน 5 ชั้น (Class) 34 วงศ ์35 ชนิด 33 วงศ ์34 ชนิด โดยพบทั้งหมด 3 ไฟลมั 
(Phylum) ไดแ้ก่ Phylum Arthropoda มากท่ีสุด จ านวน 2 ชั้น 21 วงศ ์รองลงมา Phylum Mollusca 
จ านวน 2 ชั้น 8 วงศ ์ และ Phylum Annelida จ านวน 1 ชั้น 4 วงศ ์ 

จากการศึกษาสัตวห์นา้ดินแต่ละฤดูกาล (มิถุนายน ตุลาคม 2553 มกราคม และมีนาคม 2554) 
ซ่ึงเป็นตวัแทนตามฤดูกาล พบวา่ มีชนิด และปริมาณความหนาแน่นของสัตวห์นา้ดิน  ดงัตารางที ่5.2.5-5 
และ รูปที ่5.2.5-5 ถึง รูปที ่5.2.5-8 

ตารางที ่5.2.5-5  ชนิด ปริมาณความหนาแน่น และดัชนีความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน บริเวณพืน้ที่
ศึกษา (มิถุนายน 2553 - มีนาคม 2554) 

สัตว์หน้าดนิ ผลการตรวจวิเคราะห์แต่ละสถานี 

Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

คร้ังที่ 1 (มิถุนายน 2553) 
         จ านวน (ชนิด) 9 9 10 5 11 10 11 13 16 12 

ความหนาแน่นรวม (ตวั/ตร.ม.) 25 32 43 30 42 39 38 40 52 34 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.37 0.45 0.41 0.27 0.44 0.46 0.42 0.39 0.40 0.44 
คร้ังที่ 2 (ตุลาคม 2553) 

         จ านวน (ชนิด) 6 12 11 10 9 9 7 13 7 11 
ความหนาแน่นรวม (ตวั/ตร.ม.) 24 36 39 39 52 33 35 35 28 42 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.26 0.35 0.30 0.32 0.39 0.32 0.46 0.46 0.32 0.34 
คร้ังที่ 3 (มกราคม 2554) 

         จ านวน (ชนิด) 5 16 8 10 13 7 8 7 15 5 
ความหนาแน่นรวม (ตวั/ตร.ม.) 14 45 27 29 51 21 36 20 126 12 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.43 0.37 0.46 0.34 0.40 0.36 0.37 0.22 0.20 0.42 
คร้ังที่ 4 (มีนาคม 2554) 

         จ านวน (ชนิด) 11 12 10 13 12 9 9 12 9 6 
ความหนาแน่นรวม (ตวั/ตร.ม.) 37 59 34 66 54 41 53 108 89 24 
ดชันีความหลากหลาย (H') 0.15 0.28 0.30 0.22 0.39 0.11 0.38 0.22 0.36 0.16 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 
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จาก รูปที ่5.2.5-5 พบวา่  ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) สถานีท่ีมีปริมาณความหนาแน่นของ
สัตวห์นา้ดินมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ สถานี คลองล่าหมีตาย  (Eco-09) สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) 
และ  สถานี เหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง  (Eco-01) มีปริมาณความหนาแน่นเท่ากบั 52,  43 และ  
25 ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั โดยพบไฟลมัแอนนิลิดา้ และไฟลมั อาร์โทรโพดา  มากท่ีสุดบริเวณสถานี
คลองล่าหมีตาย (Eco-09) และไฟลมัมอลลสักามากท่ีสุดบริเวณสถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (Eco-05-1) 
จ านวน 13,  32  และ 22 ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั 

จากรูปที ่5.2.5-6 พบวา่  ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) สถานีท่ีมีปริมาณความหนาแน่นของ
สัตวห์นา้ดินมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (Eco-05-1) สถานีคลองร่องกอก  (Eco-
10) และอนัดบัท่ี 3 มีจ  านวนเท่ากนั 2 สถานี คือ สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) และ สถานีคลองสาย
ยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) มีปริมาณความหนาแน่นของสัตวห์นา้ดิน เท่ากบั 52, 42, 39  และ 39 
ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั โดยจะพบไฟลมัแอนนิลิดา้ ไฟลมัอาร์โทรโพดา  และไฟลมัมอลลสักา จ านวน
มากท่ีสุด บริเวณสถานีคลองส่งน ้า บา้นหนองยา่งหมู (Eco-07) สถานีคลองร่องกอก  (Eco-10) และสถานี
บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า (Eco-05-1) เป็นจ านวน 11, 30 และ 26 ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั 

จากรูปที ่5.2.5-7 พบวา่ ฤดูหนาว (มกราคม 2554) สถานีท่ีมีปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
หนา้ดินมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า (Eco-05-1) 
และสถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (Eco-02) มีปริมาณความหนาแน่นของสัตวห์นา้ดิน เท่ากบั 126,  51 และ  
45 ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั โดยจะพบไฟลมัแอนนิลิดา้ ไฟลมั อาร์โทรโพดา   และไฟลมัมอลลสักา 
จ านวนมากท่ีสุด บริเวณสถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู (Eco-07) สถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-09) และ
สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า (Eco-05-1) จ านวน 24,  110 และ 19 ตวั/ตารางเมตร ตามล าดบั 

จากรูปที ่5.2.5-8 พบวา่  ฤดูร้อน (มีนาคม 2554) สถานีท่ีมีปริมาณความหนาแน่นของสัตว์
หนา้ดินมากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง (Eco-08) สถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-
09) และ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) มีปริมาณความหนาแน่น เท่ากบั 108,  89 และ 
66 ตวั/ตารางเมตร  โดยจะพบไฟลมัแอนนิลิดา้ จ  านวนมากท่ีสุด  บริเวณสถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-09) 
ส่วนไฟลมัอาร์โทรโพดา  และไฟลมัมอลลสักา พบมากท่ีสุด บริเวณสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  
(Eco-08) จ านวน 55,  85 แล 23 ตวั/ตารางเมตร 

จากผลการศึกษา พบสัตวห์นา้ดินในกลุ่มของไฟลมั อาร์โทรโพดา มากท่ีสุด ไดแ้ก่ กุง้ฝอย  
น ้าจืด ตวัอ่อนชีปะขาว รองลงมาคือ ไฟลมัแอนนิลิดา้ ไดแ้ก่ ไส้เดือนน ้าจืด และไฟลมัมอลลสักา ไดแ้ก่ 
หอยขมและหอยเชอร่ี ซ่ึงไฟลมั อาร์โทรโพดาและแอนนิลิดา้ พบในฤดูหนาวและฤดูแลง้มากกวา่ฤดูฝน 
ทั้งน้ี เน่ืองจากในฤดูฝน มีกระแสน ้าไหลค่อนขา้งแรง จึงชะลา้งเอาดิ นตะกอนและอินทรียสารซ่ึงเป็น
อาหารของสัตวห์นา้ดินออกไป ในขณะท่ีฤดูหนาวและฤดูแลง้  กระแสน ้าในล า น ้าค่อนขา้งน่ิง ไม่เป็น
ตะกอนและฟุ้ง ท าใหส้ภาพเหมาะสมในการด ารงชีวติของสัตวห์นา้ดินมากกวา่ จาก ตารางที ่ 5.2.5-5 
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พบวา่ มีค่าดชันีความหลากหลาย (Diversity Index; H’) ของสัตวห์นา้ดิน ระหวา่ง 0.11–0.46 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 
1 ทุกสถานี แสดงวา่  แหล่งน ้าดงักล่าวมีมลภาวะ คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าทางชีววทิยามีคุณภาพต ่า  
ไม่เหมาะสมต่อการอยูอ่าศยัของส่ิงมีชีวติ (Wilhm and Dorris, 1978)  

 

 
รูปที ่5.2.5-5 ชนิด และปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน คร้ังที ่1  

(วนัที ่29-30 มิถุนายน พ.ศ. 2553) 

 
รูปที ่5.2.5-6 ชนิด และปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน คร้ังที ่2  

(วนัที ่13-14 ตุลาคม พ.ศ. 2553) 
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รูปที ่5.2.5-7 ชนิด และปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน คร้ังที ่3  
(วนัที ่17-18 มกราคม พ.ศ. 2554) 

 

รูปที ่5.2.5-8 ชนิด และปริมาณความหนาแน่นของสัตว์หน้าดิน คร้ังที ่4  
(วนัที ่30-31 มีนาคม พ.ศ. 2554) 
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(4) ปลา และพรรณไม้น า้ 
จากผลการศึกษาชนิดปลา และพรรณไมน้ ้าของโครงการจ านวน 4 คร้ัง ตามฤดูกาล พบวา่ มี

จ านวนวงศ ์ชนิด และจ านวนปลาในแต่ละสถานีของแต่ละฤดูแตกต่างกนั ดงัแสดงในตารางที ่5.2.5-6 ถึง  
ตารางที ่5.2.5-9 และ รูปที ่5.2.5-9 ถึงรูปที ่5.2.5-12  ส าหรับการส ารวจพรรณไมน้ ้า พบวา่ มีจ  านวนวงศ ์
และชนิดของพรรณไมน้ ้าในแต่ละสถานีท่ีส ารวจไดแ้สดงในตารางที ่5.2.5-10 ถึง ตารางที ่5.2.5-13 และ 
รูปที ่5.2.5-13 ถึงรูปที ่5.2.5-16 

จากตารางที ่5.2.5-6 และรูปที่ 5.2.5-9 พบวา่ ในช่วงตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) สถานีท่ีมี
ชนิดปลามากท่ีสุด คือ สถานีคลองตาลดั (Eco-06) รองลงมาคือ สถานีคลองล่าหมีตาย (Eco-09) มีจ านวน 
21 และ 14 ชนิด ตามล าดบั ส าหรับสถานีท่ีมีชนิดปลานอ้ยท่ีสุด คือ สถานี อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (Eco-02) 
และ สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (Eco-05-1) จ านวน 6 ชนิดเท่ากนั โดยสถานีท่ีมีจ  านวนปลามากท่ีสุด 
คือ สถานี คลองร่องกอก  (Eco-10 ) จ านวนรวม 762 ตวั ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ วงศ ์ Cyprinidae  
โดยพบปลาซิวหนวดยาว (Esomus metallicus) มากท่ีสุด จ านวน 728 ตวั และสถานีท่ีมีจ านวนปลานอ้ย
ท่ีสุด คือ สถานี คลองล่าหมีตาย  (Eco-09) จ านวน 62 ตวั โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ ์ Cyprinidae  
ปลาไส้ตนัตาแดง (Cyclocheilichthys apogon) จ านวน 22 ตวั 

การส ารวจชนิดและจ านวนปลาในช่วงฤดูฝน (ตุลาคม 2554) ดงัตารางที ่5.2.5-7 และ รูปที ่
5.2.5-10 พบวา่ สถานีท่ีมีชนิดปลามากท่ีสุด และรองลงมา คือ สถานี บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (Eco-05-1) 
และสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) จ านวน 85 และ 78 ชนิด ตามล าดบั สถานีท่ีมีชนิด
ปลานอ้ยท่ีสุด คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) จ านวน 6 ชนิด สถานีท่ีมีจ านวนปลามากท่ีสุด คือ 
สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (Eco-07) จ านวน 131 ตวั โดยมีชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ ์
Ambassidae ชนิด Parambassis siamensis จ านวน 85 ตวั และสถานีท่ีมีจ านวนปลานอ้ยท่ีสุด จ านวน  
17 ตวั คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) โดยมีชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ วงศ ์ Bagridae ชนิด Mystus 
mysticetus จ านวน 6 ตวั 

ส าหรับชนิดและปริมาณปลาท่ีส ารวจในช่วงปลายฤดูหนาว (มกราคม 2554) ตารางที ่  
5.2.5-8 และ รูปที ่5.2.5-11 พบวา่สถานีท่ีมีความแตกต่างของชนิดปลามากท่ีสุด และรองลงมา คือ   
สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) และ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) จ านวน 19 และ 18 
ชนิด  ตามล าดบั ส าหรับสถานีท่ีมี ชนิดปลานอ้ยท่ีสุด คือ สถานี เหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง  (Eco-01) 
จ านวน 5 ชนิด โดยมีจ านวนปลามากท่ีสุด เท่ากบั 955 ตวั ชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  ปลาซิวหางแดง  
วงศ ์Cyprinidae ชนิด Rasbora borapetensis จ านวน 935 ตวั ส าหรับสถานีท่ีมีจ านวนปลานอ้ยท่ีสุด คือ 
สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) จ านวนทั้งหมด 38 ตวั และชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ 
ปลาบู่แคระ วงศ ์Gobiidae ชนิด Eugnathogobius oligactis จ านวน 8 ตวั 
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ตารางที ่5.2.5-6 ชนิดและจ านวนปลาในแต่ละสถานี คร้ังที ่1 (วนัที ่29-30 มิถุนายน 2553) 
 

วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย 
จ านวน (ตวั) 

Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05-1 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 รวม 

Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแกว้   3   164   84 2 2     3 258 
Anabantidae Anabas testudineus  หมอไทย   1           1     2 
Bagridae Hemibagrus nemurus กดเหลือง       1     1       2 
  Mystus mysticetus แขยงขา้งลาย       1     1       2 
  Pseudomystus siamensis แขยงหิน           1       1 2 
Balitoridae Nemacheilus masyae คอ้มศัยะ                 1   1 
Belontiidae Trichogaster trichopterus กระด่ีหมอ้ 13 3 10 1   3   23 7   60 
  Trichopsis vittatus กริมควาย     5   16 2   27     50 
Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว                 1   1 
Channidae Channa striata ช่อน   1     1 33   5     40 
Cichlidae Oreochromis niloticus นิล                     0 
Clariidae Clarias batrachus  ดุกดา้น               1     1 
Cobitidae Acanthopsis choirorhynchos  รากกลว้ย                       0 
  Lepidocephalichthys hasselti อีด   1           7 1   9 
  Pangio anguillaris สายทอง           4         4 
  Pangio oblonga สายทอง           1         1 
Cyprinidae Amblypharyngodon chulabhornae ซิวเจา้ฟ้า 5   5 1     35     1 47 
  Barbonymus gonjonotus ตะเพียนขาว                     0 
  Cyclocheilichthys armatus  ไส้ตนัตาขาว 6   10 8   2     4   30 
  Cyclocheilichthys repasson ไส้ตนัตาขาว     2 2   1 4   7   16 
  Cyclocheilichthys apogon ไส้ตนัตาแดง             33   22   55 
  Esomus metallicus ซิวหนวดยาว 54 124 4 132   4 357 1   728 1,404 
  Henicorhynchus siamensis สร้อยขาว 1   1 1   1 1     1 6 
  Hypsibarbus wetmorei ตะพาก ปีกแดง 5     14             19 
  Labiobarbus leptocheila ซ่า 1         7         8 
  Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา           6         6 
  Mystacoleucus marginatus ข้ียอก           1         1 
  Parachela oxygasteroides แปบ 3     41     14     16 74 
  Puntius brevis ตะเพียนบึง       3     2       5 
  Rasbora borapetensis ซิวหางแดง 5   2     3   2 4   16 
  Rasbora dusonensis ซิวควายแถบเงิน           2         2 
  Rasbora paviana ซิวควายแถบด า     49         1 1 11 62 
  Systomus orphoides แกม้ช ้า 1 1                 2 
Eleotridae Oxyeleotris marmorata บู่ทราย         1 3         4 
Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ 2       5 16     3 1 27 
  Gobiopterus chuno บู่ใส                     0 
Hemiramphidae Dermogenys pusilla เขม็                 4   4 
Loricariidae Hypostomus plecostomus กดเกราะ       4         4   8 
Mastacembelidae Macrognathus semiocellatus หลดลาย           1     1   2 
  Macrognathus siamensis หลดจุด           1     2   3 
  Mastacembelus armatus  กระทิง                     0 
Nandidae Pristolepis fasciata  หมอชา้งเหยียบ           3         3 
Poecillidae Gambusia affinis กินยงุ         1           1 
Siluridae Ompok bimaculatus ชะโอน              1       1 

จ านวนวงศ ์ 4 5 3 4 6 10 4 6 9 4 19 
จ านวนชนิด 12 6 10 12 6 21 11 9 14 8 39 

รวมจ านวน (ตวั) 99 131 252 209 108 97 451 68 62 762 2,239 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 
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ตารางที ่5.2.5-7 ชนิดและจ านวนปลาในแต่ละสถานี คร้ังที ่2 (วนัที ่13-14 ตุลาคม 2553) 

วงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย จ านวน (ตวั) 
Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05-1 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 รวม 

Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแกว้   
 

22 1 
 

85 12 
    

120 
Anabantidae Anabas testudineus  หมอไทย 

 
1 

       
1 2 

Bagridae Hemibagrus nemurus กดเหลือง 
     

1 
   

4 5 
  Mystus mysticetus แขยงขา้งลาย 

   
10 

 
13 2 2 6 

 
33 

  Pseudomystus siamensis แขยงหิน 
          

0 
Balitoridae Nemacheilus masyae คอ้มศัยะ 

          
0 

Belontiidae Trichogaster trichopterus กระด่ีหมอ้ 5 6 10 5 6 2 7 1 1 3 46 
  Trichopsis vittatus กริมควาย 

 
1 8 

   
13 5 

  
27 

Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว 
     

1 
    

1 
Channidae Channa striata ช่อน 

    
4 1 

   
1 6 

Cichlidae Oreochromis niloticus นิล 
          

0 
Clariidae Clarias batrachus  ดุกดา้น 

          
0 

Cobitidae Acanthopsis choirorhynchos  รากกลว้ย   
          

0 
  Lepidocephalichthys hasselti อีด 

 
2 4 

    
18 

  
24 

  Pangio anguillaris สายทอง 
          

0 
  Pangio oblonga สายทอง 

          
0 

Cyprinidae 
Amblypharyngodon 
chulabhornae ซิวเจา้ฟ้า 6 

     
7 

 
1 

 
14 

  Barbonymus gonjonotus ตะเพียนขาว 
 

41 
       

1 42 
  Cyclocheilichthys armatus  ไส้ตนัตาขาว 5 

  
1 

 
2 

 
4 1 14 27 

  Cyclocheilichthys repasson ไส้ตนัตาขาว 
   

 
      

0 
  Cyclocheilichthys apogon ไส้ตนัตาแดง 

 
1 

        
1 

  Esomus metallicus ซิวหนวดยาว 
 

42 63 78 
 

19 69 70 4 4 349 
  Henicorhynchus siamensis สร้อยขาว 

 
1 

 
9 

   
1 

 
23 34 

  Hypsibarbus wetmorei ตะพาก ปีกแดง 6 
         

6 
  Labiobarbus leptocheila ซ่า 

  
1 

  
4 2 

 
1 22 30 

  Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา 
          

0 
  Mystacoleucus marginatus ข้ียอก 

 
2 

   
2 7 

  
1 12 

  Parachela oxygasteroides แปบ 
   

1 
 

2 
 

3 
  

6 
  Puntius brevis ตะเพียนบึง 1 1 1 

  
8 3 1 2 

 
17 

  Rasbora borapetensis ซิวหางแดง 21 1 7 
   

20 
   

49 
  Rasbora dusonensis ซิวควายแถบเงิน 

          
0 

  Rasbora paviana ซิวควายแถบด า 31 
  

1 
 

3 
    

35 
  Systomus orphoides แกม้ช ้า 3 

  
2 

     
5 10 

Eleotridae Oxyeleotris marmorata บู่ทราย 
     

1 
    

1 
Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ 

    
2 

     
2 

  Gobiopterus chuno บู่ใส 
          

0 
Hemiramphidae Dermogenys pusilla เขม็ 

          
0 

Loricariidae Hypostomus plecostomus กดเกราะ 
          

0 
Mastacembelidae Macrognathus semiocellatus หลดลาย 

     
1 

 
1 

  
2 

  Macrognathus siamensis หลดจุด 
      

1 1 1 
 

3 
  Mastacembelus armatus  กระทิง 

          
0 

Nandidae Pristolepis fasciata  หมอชา้งเหยียบ 1 
         

1 
Poecillidae Gambusia affinis กินยงุ 

          
0 

Siluridae Ompok bimaculatus ชะโอน  
          

0 
จ านวนวงศ ์ 3 5 4 3 4 9 4 5 4 5 12 
จ านวนชนิด 31 42 63 78 85 19 69 70 6 23 28 

รวมจ านวน (ตวั) 79 121 95 107 97 72 131 107 17 79 905 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ตารางที ่5.2.5-8 ชนิด และจ านวนปลาในแต่ละสถานี คร้ังที ่3 (วนัที ่17-18 มกราคม 2554) 

วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ ช่ือไทย 
จ านวน (ตวั) 

Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05-1 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 รวม 

Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแกว้   
 

31 
  

21 
     

52 
Anabantidae Anabas testudineus  หมอไทย 

   
2 

  
2 

  
4 8 

Bagridae Hemibagrus nemurus กดเหลือง 
       

7 
 

1 8 
  Mystus mysticetus แขยงขา้งลาย 

 
1 

      
1 

 
2 

  Pseudomystus siamensis แขยงหิน 
       

24 
 

2 26 
Balitoridae Nemacheilus masyae คอ้มศัยะ 

       
4 

  
4 

Belontiidae Trichogaster trichopterus กระด่ีหมอ้ 
 

2 31 7 5 2 40 10 11 
 

108 
  Trichopsis vittatus กริมควาย 

  
4 1 38 5 10 1 3 36 98 

Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว 
     

1 
   

1 2 
Channidae Channa striata ช่อน 

  
2 

 
1 

 
1 

 
2 2 8 

Cichlidae Oreochromis niloticus นิล 
    

2 
   

2 
 

4 
Clariidae Clarias batrachus  ดุกดา้น 

       
1 1 

 
2 

Cobitidae Acanthopsis choirorhynchos  รากกลว้ย   
     

3 
   

49 52 
  Lepidocephalichthys hasselti อีด 

      
1 35 

  
36 

  Pangio anguillaris สายทอง 
       

2 
  

2 
  Pangio oblonga สายทอง 

          
0 

Cyprinidae Amblypharyngodon chulabhornae ซิวเจา้ฟ้า 
 

30 3 
   

2 
   

35 
  Barbonymus gonjonotus ตะเพียนขาว 

          
0 

  Cyclocheilichthys armatus  ไส้ตนัตาขาว 3 44 
 

7 
 

2 3 20 14 
 

93 
  Cyclocheilichthys repasson ไส้ตนัตาขาว 

          
0 

  Cyclocheilichthys apogon ไส้ตนัตาแดง 
          

0 
  Esomus metallicus ซิวหนวดยาว 

 
55 15 1 

  
6 

 
49 2 128 

  Henicorhynchus siamensis สร้อยขาว 
 

6 
      

41 
 

47 
  Hypsibarbus wetmorei ตะพาก ปีกแดง 

       
6 

  
6 

  Labiobarbus leptocheila ซ่า 
   

1 
  

6 
 

26 
 

33 
  Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา 

     
4 

 
1 4 

 
9 

  Mystacoleucus marginatus ข้ียอก 
   

1 
 

30 
  

2 
 

33 
  Parachela oxygasteroides แปบ 

 
3 

        
3 

  Puntius brevis ตะเพียนบึง 
  

1 
   

3 
 

26 1 31 
  Rasbora borapetensis ซิวหางแดง 935 48 

  
4 4 1 3 34 1 1030 

  Rasbora dusonensis ซิวควายแถบเงิน 
          

0 
  Rasbora paviana ซิวควายแถบด า 3 

 
1 

  
23 4 19 21 4 75 

  Systomus orphoides แกม้ช ้า 
       

13 5 
 

18 
Eleotridae Oxyeleotris marmorata บู่ทราย 

          
0 

Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ 4 3 
 

8 46 9 2 
 

3 1 76 
  Gobiopterus chuno บู่ใส 

 
240 

 
7 109 

     
356 

Hemiramphidae Dermogenys pusilla เขม็ 
  

4 
   

1 1 2 
 

8 
Loricariidae Hypostomus plecostomus กดเกราะ 

         
1 1 

Mastacembelidae Macrognathus semiocellatus หลดลาย 
  

1 3 
  

2 4 
  

10 
  Macrognathus siamensis หลดจุด 

      
7 24 4 

 
35 

  Mastacembelus armatus  กระทิง 
       

6 
  

6 
Nandidae Pristolepis fasciata  หมอชา้งเหยียบ 

     
10 

    
10 

Poecillidae Gambusia affinis กินยงุ 10 
 

3 
 

6 
     

19 
Siluridae Ompok bimaculatus ชะโอน  

          
0 

จ านวนวงศ ์ 3 5 6 5 7 6 8 8 9 9 16 
จ านวนชนิด 5 11 10 10 9 11 16 18 19 13 37 

รวมจ านวน (ตวั) 955 463 65 38 232 93 91 181 251 105 2,474 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ตารางที ่5.2.5-9 ชนิด และจ านวนปลาในแต่ละสถานี คร้ังที ่4 (วนัที ่29-30 มีนาคม 2554) 

วงศ ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย จ านวน (ตวั) 
Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05-1 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 รวม 

Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแกว้       5               5 
Anabantidae Anabas testudineus  หมอไทย                     0 
Bagridae Hemibagrus nemurus กดเหลือง                     0 
  Mystus mysticetus แขยงขา้งลาย       3             3 
  Pseudomystus siamensis แขยงหิน             1       1 
Balitoridae Nemacheilus masyae คอ้มศัยะ               4     4 
Belontiidae Trichogaster trichopterus กระด่ีหมอ้   1   14 6     5 13   39 
  Trichopsis vittatus กริมควาย   4 1 2 28 4 4 15 1   59 
Belonidae Xenentodon cancilla กระทุงเหว                     0 
Channidae Channa striata ช่อน   1 1 1 1           4 
Cichlidae Oreochromis niloticus นิล                     0 
Clariidae Clarias batrachus  ดุกดา้น                     0 
Cobitidae Acanthopsis choirorhynchos  รากกลว้ย         3   2         5 
  Lepidocephalichthys hasselti อีด   3 2 2     16 33 5   61 
  Pangio anguillaris สายทอง       2   1   22     25 
  Pangio oblonga สายทอง                     0 
Cyprinidae Amblypharyngodon chulabhornae ซิวเจา้ฟ้า 13   1 1             15 
  Barbonymus gonjonotus ตะเพียนขาว                     0 
  Cyclocheilichthys armatus  ไส้ตนัตาขาว   3 46 2   1     6   58 
  Cyclocheilichthys repasson ไส้ตนัตาขาว                     0 
  Cyclocheilichthys apogon ไส้ตนัตาแดง                     0 
  Esomus metallicus ซิวหนวดยาว   20 13 14       1 72   120 
  Henicorhynchus siamensis สร้อยขาว     1 58         3   62 
  Hypsibarbus wetmorei ตะพาก ปีกแดง                     0 
  Labiobarbus leptocheila ซ่า     1 24   4     20   49 
  Osteochilus hasselti สร้อยนกเขา     13 16   5     1   35 
  Mystacoleucus marginatus ข้ียอก           26   1     27 
  Parachela oxygasteroides แปบ       1             1 
  Puntius brevis ตะเพียนบึง   2   18         21   41 
  Rasbora borapetensis ซิวหางแดง 312   2 1   2     2   319 
  Rasbora dusonensis ซิวควายแถบเงิน                     0 
  Rasbora paviana ซิวควายแถบด า 9 19 4 12   6 1   19   70 
  Systomus orphoides แกม้ช ้า       2         1   3 
Eleotridae Oxyeleotris marmorata บู่ทราย                     0 
Gobiidae Eugnathogobius oligactis บู่แคระ   1 9   8 9 5       32 
  Gobiopterus chuno บู่ใส 11 2                 13 
Hemiramphidae Dermogenys pusilla เขม็     2 14     1   4   21 
Loricariidae Hypostomus plecostomus กดเกราะ                 1 5 6 
Mastacembelidae Macrognathus semiocellatus หลดลาย   1       1 6 1     9 
  Macrognathus siamensis หลดจุด   5 1 4   1 9 2 2   24 
  Mastacembelus armatus  กระทิง       1   1         2 
Nandidae Pristolepis fasciata  หมอชา้งเหยียบ       1             1 
Poecillidae Gambusia affinis กินยงุ 28 3 1   2 1 1       36 
Siluridae Ompok bimaculatus ชะโอน                      0 

จ านวนวงศ ์ 3 7 9 9 4 7 8 5 6 1 13 
จ านวนชนิด 5 13 16 22 5 14 9 9 15 1 31 

รวมจ านวน (ตวั) 373 65 103 196 45 64 44 84 171 5 1,150 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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รูปที ่5.2.5-9  จ านวนวงศ์ ชนิดของปลา และจ านวนปลา คร้ังที ่1  

(วนัที ่29-30 มิถุนายน 2553) 
 

 
รูปที ่5.2.5-10  จ านวนวงศ์ ชนิดของปลา และจ านวนปลา คร้ังที ่2  

(วนัที ่13-14 ตุลาคม 2553) 

 

 

 

ปลา (คร้ังที่ 1)
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ปลา (คร้ังที่ 2)
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  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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รูปที ่5.2.5-11  จ านวนวงศ์ ชนิดของปลา และจ านวนปลา คร้ังที ่3  

(วนัที ่17-18 มกราคม 2554) 

 

 
รูปที ่5.2.5-12  จ านวนวงศ์ ชนิดของปลา และจ านวนปลา คร้ังที ่4  

(วนัที ่30-31 มีนาคม 2554) 

 

ปลา (คร้ังที่ 3)
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  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ในช่วงฤดูร้อน (มีนาคม 2554) ส ารวจพบชนิดและปริมาณปลา ดงั ตารางที ่ 5.2.5-9 และ  
รูปที ่5.2.5-12 สถานีท่ีมีชนิดปลามากท่ีสุด คือ  สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) และ
รองลงมา สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03) จ านวน 22 และ 16 ชนิดตามล าดบั ส าหรับสถานีท่ีมีชนิด
ปลานอ้ยท่ีสุด คือ สถานี คลองร่องกอก  (Eco-10) จ านวน 1 ชนิด โดยสถานีท่ีมีจ านวนปลามากท่ีสุด  
คือ สถานี เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  (Eco-01) จ านวน 373 ตวั ชนิดปลาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  
ปลาซิวหางแดง วงศ ์Cyprinidae ชนิด Rasbora borapetensis จ านวน 312 ตวั และสถานีท่ีมีจ านวนปลา
นอ้ยท่ีสุด คือ สถานีคลองร่องกอก (Eco-10) ส ารวจพบเพียงชนิดเดียว คือ ปลากดเกราะวงศ ์Loricariidae 
ชนิด Hypostomus plecostomus จ านวน 5 ตวั เน่ืองจากมีการขดุลอกคลอง ท าใหช้นิดปลาลดลง 

การส ารวจพรรณไมน้ ้า หรือพืชน ้า (Aquatic plants) ซ่ึงเป็นพืชท่ีข้ึนอยูใ่นน ้า โดยอาจจมอยูใ่ต้
น ้าทั้งหมด  หรือโผล่บางส่วนข้ึนมาเหนือน ้า  ลอยอยูท่ี่ผวิน ้าหรือเป็นพืชท่ีข้ึนอยูต่ามริมน ้า ชายตล่ิง โดย
ส ารวจชนิดพรรณไมน้ ้าในทุกฤดูกาล  พบวา่ ในพื้นท่ีโครงการมีพรรณไมน้ ้าทั้งหมด 19 วงศ ์38 ชนิด  
(รูปที ่5.2.5-13 และ ตารางที ่5.2.5-10 ถึงตารางที ่5.2.5-13) ส่วนใหญ่เป็นพืชชายน ้า 19 วงศ ์36 ชนิด 
และพืชลอยน ้า 2 วงศ ์2 ชนิด โดยวงศท่ี์มีพืชทั้งประเภทชายน ้า และลอยน ้า คือ วงศ ์ Mimosaceae และ  
วงศ ์Pontederiaceae แต่ละสถานีพบพรรณไมน้ ้าตั้งแต่ 4-15 ชนิด รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) ส ารวจพบพรรณไมน้ ้า 15 วงศ ์27 ชนิด (ตารางที ่5.2.5-10) ส่วน
ใหญ่เป็นพืชประเภทชายน ้า 14 วงศ ์23 ชนิด และพืชลอยน ้า 2 วงศ ์2 ชนิด พรรณไมน้ ้าท่ีพบแพร่กระจาย
เป็นบริเวณกวา้งในพื้นท่ีศึกษามากกวา่ชนิดอ่ืนๆ คือ  ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) และ เทียนนา 
(Jussiaea linifolia) พบ 8 สถานี รองลงมา คือ เลา (Saccharum spontaneum) พบ 7 สถานี ส่วนพรรณไม้
น ้าชนิดอ่ืนๆ พบกระจายออกไปตามสถานีต่างๆ แต่พบไดน้อ้ยกวา่ โดยพบพรรณไมน้ ้ากลุ่มท่ีเป็นอาหาร
ของมนุษย ์ 10 ชนิด  คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) บอน (Colocasia esculenta) ผกัปอด 
(Sphenoclea zeylanica) ผกัปราบใบแคบ (Commelina diffusa) ผกับุ้ง (Ipomoea aquatic) ดีปลาไหล 
(Hydrolea zeylanica) แพงพวยน ้า (Jussiaea repens) ผกักดูเขากวาง (Ceratopteris thalictroides) 
ผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ขาเขียด (Monochoria vaginaris) พรรณไมน้ ้าท่ีใชท้  ายา 12 ชนิด คือ   
ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) บอน (Colocasia esculenta) กระเมง็ (Eclipta prostata) ผกัปอด 
(Sphenoclea zeylanica) กุ่มน ้า (Crateva magna) ผกัปราบใบแคบ (Commelina diffus) ผกับุง้ (Ipomoea 
aquatic) กกตุม้หู (Cyperus brevifolius) กกทราย (Cyperus iria) หญา้หนวดแมว (Fimbristylis miliacea) 
หญา้แหว้หมู (Cyperus rotundus) แพงพวยน ้า (Jussiaea repens) ขาเขียด (Monochoria vaginaris) พรรณ
ไมน้ ้าประเภทไมป้ระดบั 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis 
dichotoma) ผกักดูเขากวาง (Ceratopteris thalictroides)  พรรณไมน้ ้าท่ีเป็นวชัพืชร้ายแรง 4 ชนิด คือ 
หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis dichotoma) หญา้หนวดแมว (Fimbristylis miliacea) ไมยราบยกัษ ์
(Mimosa pigra) ผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงทั้ง 4 ชนิด มีการแพร่ระบาดในแหล่งน ้าไดอ้ยา่ง
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รวดเร็วและการก าจดัเป็นไปไดย้าก พรรณไมน้ ้าท่ีพบท่ีเป็นดชันีส่ิงแวดลอ้ม 1 ชนิด คือ แหนเป็ดเล็ก  
(Lemna perpusilla) ซ่ึงใชบ้่งบอกถึงสภาพแหล่งน ้าวา่เป็นแหล่งน ้าท่ีค่อนขา้งน่ิงหรือเป็นแหล่งน ้าน่ิง 
และพบไมน้ ้าต่างถ่ิน 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) ไมยราบยกัษ ์ (Mimosa pigra) และ
ผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงปัจจุบนัแพร่กระจายไปตามแหล่งน ้าต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็น
ปัญหาค่อนขา้งมาก 

ส าหรับสถานีท่ีมีความหลากหลายของพรรณไมน้ ้ามากท่ีสุด คือ สถานี คลองล่าหมีตาย   
(Eco-09) สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) และสถานี เหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง  (Eco-01) จ านวน 13, 11 
และ 9 ชนิด ตามล าดบั  

 

 
รูปที ่5.2.5-13  จ านวนวงศ์ ชนิดของพรรณไม้น า้ในแต่ละสถานี บริเวณพืน้ทีศึ่กษา  
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ตารางที ่5.2.5-10  วงศ์ และชนิดของพรรณไม้น า้ในแต่ละสถานี คร้ังที ่1 (วนัที ่29-30 มิถุนายน 2553) 

วงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย ประเภท 
สถานี 

รวม 
Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

Amaranthaceae Alternanthera  sessilis ผกัเป็ด ชายน ้ า x x   x   x x x x x 8 
Araceae Colocasia  esculenta  บอน ชายน ้ า               x     1 
Asteraceae Eclipta  prostata  กระเม็ง ชายน ้ า       x x x         3 
Campanulaceae Sphenoclea  zeylanica  ผกัปอด ชายน ้ า           x     x   2 
Capparaceae Crateva  magna กุ่มน ้ า ชายน ้ า                   x 1 
Commelinaceae Commelina  benghalensis ผกัปราบใบกวา้ง ชายน ้ า                       
  Commelina  diffusa ผกัปราบใบแคบ ชายน ้ า       x       x x   3 
Convolvulaceae Ipomoea  aquatica  ผกับุง้ ชายน ้ า     x   x     x x   4 
Cyperaceae Cyperus  brevifolius  กกตุม้หูดอกเขียว ชายน ้ า                 x   1 
  Cyperus  compactus  หญา้ใบคม ชายน ้ า x       x         x 3 
  Cyperus  difformis  กกขนาก ชายน ้ า                       
  Cyperus  halpan กกนา ชายน ้ า                       
  Cyperus  iria  กกทราย ชายน ้ า x       x x     x   4 
  Cyperus  pilosus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  rotundus  หญา้แห้วหมู ชายน ้ า x         x         2 
  Fimbristylis  dichotoma  หญา้หนวดปลาดุก ชายน ้ า x                   1 
  Fimbristylis  miliacea  หญา้หนวดแมว ชายน ้ า x       x         x 3 
  Cyperus  imbricatus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า x         x     x   3 
  Cyperus  kyllingia  กกตุม้หูดอกขาว ชายน ้ า                       
Hydrophyllaceae Hydrolea  zeylanica  ดีปลาไหล ชายน ้ า           x         1 
Lemnaceae Lemna  perpusilla แหนเป็ดเล็ก ลอยน ้ า               x     1 
Marsileaceae Marsilea  crenata  ผกัแวน่ ชายน ้ า                       
Mimosaceae Mimosa  pigra ไมยราบยกัษ์ ชายน ้ า     x     x x   x x 5 
  Neptunia  oleracea ผกักระเฉด ลอยน ้ า                       
Onagraceae Jussiaea  linifolia  เทียนนา ชายน ้ า x x   x   x x x x x 8 
  Jussiaea  repens  แพงพวยน ้ า ชายน ้ า           x         1 
  Jussiaea  suffruticosa   หญา้รักนา ชายน ้ า                 x   1 
Parkeriaceae Ceratopteris  thalictroides ผกักูดเขากวาง ชายน ้ า                 x   1 
Poaceae Brachiaria  mutica  หญา้ขน ชายน ้ า   x x         x     3 
  Phragmites  karka  แขม ชายน ้ า         x           1 
  Erianthus  arundinaceus  พง ชายน ้ า     x             x 2 
  Saccharum spontaneum เลา ชายน ้ า x     x x x x   x x 7 
  Saccharum sp. พง ชายน ้ า                       
Pontederiaceae Eichornia  crassipes ผกัตบชวา ลอยน ้ า   x           x     2 
  Monochoria  vaginaris ขาเขียด ชายน ้ า                 x   1 
Rubiaceae Hedyotis  corymbosa หญา้ล้ินงู ชายน ้ า                       
Scrophulariaceae Lindernia  crustacea หญา้กาบหอย ชายน ้ า                       
Zingiberaceae Costus  speciosus เอ้ืองหมายนา ชายน ้ า                       

จ านวน (วงศ)์ 4 4 3 5 4 8 4 8 10 6 15 
จ านวนชนิด (ชนิด) 9 4 4 5 7 11 4 8 13 8 27 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 
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ตารางที ่5.2.5-11 วงศ์ และชนิดของพรรณไม้น า้ในแต่ละสถานี คร้ังที ่2 (วนัที ่13-14 ตุลาคม 2553) 

วงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย ประเภท 
สถานี 

รวม 
Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

Amaranthaceae Alternanthera  sessilis ผกัเป็ด ชายน ้ า   x x x x x x x x   8 
Araceae Colocasia  esculenta  บอน ชายน ้ า                   x 1 
Asteraceae Eclipta  prostata  กระเม็ง ชายน ้ า         x   x x     3 
Campanulaceae Sphenoclea  zeylanica  ผกัปอด ชายน ้ า                       
Capparaceae Crateva  magna กุ่มน ้ า ชายน ้ า                 x x 2 
Commelinaceae Commelina  benghalensis ผกัปราบใบกวา้ง ชายน ้ า       x   x   x     3 
  Commelina  diffusa ผกัปราบใบแคบ ชายน ้ า     x x   x x x     5 
Convolvulaceae Ipomoea  aquatica  ผกับุง้ ชายน ้ า x       x     x     3 
Cyperaceae Cyperus  brevifolius  กกตุม้หูดอกเขียว ชายน ้ า           x         1 
  Cyperus  compactus  หญา้ใบคม ชายน ้ า         x           1 
  Cyperus  difformis  กกขนาก ชายน ้ า 

             Cyperus  halpan กกนา ชายน ้ า x                   1 
  Cyperus  iria  กกทราย ชายน ้ า         x x x x x x 6 
  Cyperus  pilosus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  rotundus  หญา้แห้วหมู ชายน ้ า                       
  Fimbristylis  dichotoma  หญา้หนวดปลาดุก ชายน ้ า x   x   x x   x     5 
  Fimbristylis  miliacea  หญา้หนวดแมว ชายน ้ า     x   x x         3 
  Cyperus  imbricatus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  kyllingia  กกตุม้หูดอกขาว ชายน ้ า                       
Hydrophyllaceae Hydrolea  zeylanica  ดีปลาไหล ชายน ้ า                       
Lemnaceae Lemna  perpusilla แหนเป็ดเล็ก ลอยน ้ า                       
Marsileaceae Marsilea  crenata  ผกัแวน่ ชายน ้ า                       
Mimosaceae Mimosa  pigra ไมยราบยกัษ์ ชายน ้ า x x         x   x x 5 
  Neptunia  oleracea ผกักระเฉด ลอยน ้ า       x             1 
Onagraceae Jussiaea  linifolia  เทียนนา ชายน ้ า x x x x x x x x x x 10 
  Jussiaea  repens  แพงพวยน ้ า ชายน ้ า                       
  Jussiaea  suffruticosa   หญา้รักนา ชายน ้ า                       
Parkeriaceae Ceratopteris  thalictroides ผกักูดเขากวาง ชายน ้ า                       
Poaceae Brachiaria  mutica  หญา้ขน ชายน ้ า   x x   x           3 
  Phragmites  karka  แขม ชายน ้ า         x           1 
  Erianthus  arundinaceus  พง ชายน ้ า       x             1 
  Saccharum spontaneum เลา ชายน ้ า x   x x x   x   x x 7 
  Saccharum sp. พง ชายน ้ า                       
Pontederiaceae Eichornia  crassipes ผกัตบชวา ลอยน ้ า   x           x     2 
  Monochoria  vaginaris ขาเขียด ชายน ้ า                       
Rubiaceae Hedyotis  corymbosa หญา้ล้ินงู ชายน ้ า     x     x   x x   4 
Scrophulariaceae Lindernia  crustacea หญา้กาบหอย ชายน ้ า           x     x   2 
Zingiberaceae Costus  speciosus เอ้ืองหมายนา ชายน ้ า   x                 1 

จ านวน (วงศ์) 5 6 6 5 5 6 7 8 8 6 14 
จ านวนชนิด (ชนิด) 6 6 8 7 11 10 7 10 8 6 25 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 

 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ตารางที ่5.2.5-12 วงศ์ และชนิดของพรรณไม้น า้ในแต่ละสถานี คร้ังที ่3 (วนัที ่17-18 มกราคม 2554) 

วงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย ประเภท 
สถานี 

รวม 
Eco-01 Eco-02 Eco-03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

Amaranthaceae Alternanthera  sessilis ผกัเป็ด ชายน ้ า   x x     x x x x x 7 
Araceae Colocasia  esculenta  บอน ชายน ้ า                       
Asteraceae Eclipta  prostata  กระเม็ง ชายน ้ า     x   x         x 3 
Campanulaceae Sphenoclea  zeylanica  ผกัปอด ชายน ้ า           x     x   2 
Capparaceae Crateva  magna กุ่มน ้ า ชายน ้ า                 x x 2 
Commelinaceae Commelina  benghalensis ผกัปราบใบกวา้ง ชายน ้ า                       
  Commelina  diffusa ผกัปราบใบแคบ ชายน ้ า     x x   x x x x   6 
Convolvulaceae Ipomoea  aquatica  ผกับุง้ ชายน ้ า         x x   x x   4 
Cyperaceae Cyperus  brevifolius  กกตุม้หูดอกเขียว ชายน ้ า                       
  Cyperus  compactus  หญา้ใบคม ชายน ้ า x       x           2 
  Cyperus  difformis  กกขนาก ชายน ้ า x         x         2 
  Cyperus  halpan กกนา ชายน ้ า           x         1 
  Cyperus  iria  กกทราย ชายน ้ า                       
  Cyperus  pilosus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  rotundus  หญา้แห้วหมู ชายน ้ า           x         1 
  Fimbristylis  dichotoma  หญา้หนวดปลาดุก ชายน ้ า           x         1 
  Fimbristylis  miliacea  หญา้หนวดแมว ชายน ้ า         x           1 
  Cyperus  imbricatus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  kyllingia  กกตุม้หูดอกขาว ชายน ้ า                       
Hydrophyllaceae Hydrolea  zeylanica  ดีปลาไหล ชายน ้ า           x         1 
Lemnaceae Lemna  perpusilla แหนเป็ดเล็ก ลอยน ้ า                       
Marsileaceae Marsilea  crenata  ผกัแวน่ ชายน ้ า x                   1 
Mimosaceae Mimosa  pigra ไมยราบยกัษ์ ชายน ้ า   x x       x   x x 5 
  Neptunia  oleracea ผกักระเฉด ลอยน ้ า       x             1 
Onagraceae Jussiaea  linifolia  เทียนนา ชายน ้ า         x   x x x   4 
  Jussiaea  repens  แพงพวยน ้ า ชายน ้ า               x     1 
  Jussiaea  suffruticosa   หญา้รักนา ชายน ้ า                       

Parkeriaceae 
Ceratopteris  
thalictroides  ผกักูดเขากวาง ชายน ้ า   

 
  

 
  

 
  

 
      

Poaceae Brachiaria  mutica  หญา้ขน ชายน ้ า   x x               2 
  Phragmites  karka  แขม ชายน ้ า         x           1 
  Erianthus  arundinaceus  พง ชายน ้ า                       
  Saccharum spontaneum เลา ชายน ้ า x x x x x x x   x x 9 
  Saccharum sp. พง ชายน ้ า                       
Pontederiaceae Eichornia  crassipes ผกัตบชวา ลอยน ้ า   x           x     2 
  Monochoria  vaginaris ขาเขียด ชายน ้ า                       
Rubiaceae Hedyotis  corymbosa หญา้ล้ินงู ชายน ้ า           x       x 2 
Scrophulariaceae Lindernia  crustacea หญา้กาบหอย ชายน ้ า                       
Zingiberaceae Costus  speciosus เอ้ืองหมายนา ชายน ้ า                       

จ านวน (วงศ์) 3 4 5 3 5 8 5 5 8 6 14 
จ านวนชนิด (ชนิด) 4 5 6 3 7 11 5 6 8 6 23 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 

 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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ตารางที ่5.2.5-13 วงศ์ และชนิดของพรรณไม้น า้ในแต่ละสถานี คร้ังที ่4 (วนัที ่30-31 มีนาคม 2554) 

วงศ์ ช่ือวิทยาศาสตร์ ช่ือไทย ประเภท 

สถานี 

รวม Eco-
01 Eco-02 

Eco-
03 Eco-04 Eco-05 Eco-06 Eco-07 Eco-08 Eco-09 Eco-10 

Amaranthaceae Alternanthera  sessilis ผกัเป็ด ชายน ้ า x x x x x x x x x x 10 
Araceae Colocasia  esculenta  บอน ชายน ้ า                       
Asteraceae Eclipta  prostata  กระเม็ง ชายน ้ า x   x   x x x x x   7 
Campanulaceae Sphenoclea  zeylanica  ผกัปอด ชายน ้ า           x     x   2 
Capparaceae Crateva  magna กุ่มน ้ า ชายน ้ า                 x x 2 
Commelinaceae Commelina  benghalensis ผกัปราบใบกวา้ง ชายน ้ า                       
  Commelina  diffusa ผกัปราบใบแคบ ชายน ้ า     x x   x x x x x 7 
Convolvulaceae Ipomoea  aquatica  ผกับุง้ ชายน ้ า   x     x     x x x 5 
Cyperaceae Cyperus  brevifolius  กกตุม้หูดอกเขียว ชายน ้ า                       
  Cyperus  compactus  หญา้ใบคม ชายน ้ า x       x           2 
  Cyperus  difformis  กกขนาก ชายน ้ า           x     x   2 
  Cyperus  halpan กกนา ชายน ้ า x               x   2 
  Cyperus  iria  กกทราย ชายน ้ า   x       x     x   3 
  Cyperus  pilosus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า x         x         2 
  Cyperus  rotundus  หญา้แห้วหมู ชายน ้ า x                   1 
  Fimbristylis  dichotoma  หญา้หนวดปลาดุก ชายน ้ า       x   x     x   3 
  Fimbristylis  miliacea  หญา้หนวดแมว ชายน ้ า x   x   x           3 
  Cyperus  imbricatus กกสามเหล่ียมเล็ก ชายน ้ า                       
  Cyperus  kyllingia  กกตุม้หูดอกขาว ชายน ้ า                       
Hydrophyllaceae Hydrolea  zeylanica  ดีปลาไหล ชายน ้ า           x         1 
Lemnaceae Lemna  perpusilla แหนเป็ดเล็ก ลอยน ้ า                       
Marsileaceae Marsilea  crenata  ผกัแวน่ ชายน ้ า           x         1 
Mimosaceae Mimosa  pigra ไมยราบยกัษ์ ชายน ้ า   x   x   x x   x x 6 
  Neptunia  oleracea ผกักระเฉด ลอยน ้ า       x             1 
Onagraceae Jussiaea  linifolia  เทียนนา ชายน ้ า x x     x x x x x x 8 
  Jussiaea  repens  แพงพวยน ้ า ชายน ้ า           x   x     2 
  Jussiaea  suffruticosa   หญา้รักนา ชายน ้ า                       

Parkeriaceae 
Ceratopteris  
thalictroides  ผกักูดเขากวาง ชายน ้ า       

 
  

 
  

 
      

Poaceae Brachiaria  mutica  หญา้ขน ชายน ้ า   x x         x     3 
  Phragmites  karka  แขม ชายน ้ า         x           1 
  Erianthus  arundinaceus  พง ชายน ้ า                       
  Saccharum spontaneum เลา ชายน ้ า x x x x x x x x x x 10 
  Saccharum sp. พง ชายน ้ า       x         x   2 
Pontederiaceae Eichornia  crassipes ผกัตบชวา ลอยน ้ า   x           x     2 
  Monochoria  vaginaris ขาเขียด ชายน ้ า                       
Rubiaceae Hedyotis  corymbosa หญา้ล้ินงู ชายน ้ า   x   x x x x x x x 8 
Scrophulariaceae Lindernia  crustacea หญา้กาบหอย ชายน ้ า                       
Zingiberaceae Costus  speciosus เอ้ืองหมายนา ชายน ้ า                       

จ านวน (วงศ์) 5 8 5 6 7 11 7 8 11 8 14 
จ านวนชนิด (ชนิด) 9 9 6 8 9 15 7 10 15 8 26 

ท่ีมา : มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2554 

 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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หมายเหตุ Eco-01 คือ เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง   Eco-02 คือ อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ 
 Eco-03 คือ คลองส่งน ้าดงหลง  Eco-04 คือ คลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ 
 Eco-05-1 คือ บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า เขาพนมพา  Eco-06 คือ คลองตาลดั 
 Eco-07 คือ คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหม ู  Eco-08 คือ คลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง 
 Eco-09 คือ คลองล่าหมีตาย  Eco-10 คือ คลองร่องกอก 

 
ในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) ส ารวจพบพรรณไมน้ ้า 15 วงศ ์23 ชนิด (ตารางที ่5.2.5-11) 

ส่วนใหญ่เป็นพืชประเภทชายน ้า 13 วงศ ์21 ชนิด และพืชลอยน ้า 2 วงศ ์2 ชนิด พรรณไมน้ ้าท่ีพบ
แพร่กระจายเป็นบริเวณกวา้งในพื้นท่ีศึกษามากกวา่ชนิดอ่ืนๆ คือ  เทียนนา (Jussiaea linifolia) ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) เลา (Saccharum spontaneum) พบกระจาย 10 8 และ 7 สถานี ตามล าดบั ส่วนพรรณ
ไมน้ ้าชนิดอ่ืนๆ พบกระจายออกไปตามจุดส ารวจต่างๆ แต่พบไดน้อ้ยกวา่ โดยพบพรรณไมน้ ้ากลุ่มท่ีเป็น
อาหารของมนุษย ์6 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) บอน (Colocasia esculenta) ผกัปราบใบแคบ 
(Commelina diffusa) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) ผกักระเฉด (Neptunia oleracea) ผกัตบชวา (Eichornia 
crassipes) พรรณไมน้ ้าท่ีใชท้  ายา 12 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) บอน (Colocasia esculenta) 
กระเมง็ (Eclipta prostata) กุ่มน ้า (Crateva magna) ผกัปราบใบกวา้ง (Commelina benghalensis) ผกัปราบใบ
แคบ (Commelina diffus) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) กกตุม้หูดอกเขียว (Cyperus brevifolius) กกทราย 
(Cyperus iria) หญา้แหว้หมู (Cyperus rotundus) หญา้หนวดแมว (Fimbristylis miliacea) ผกักระเฉด 
(Neptunia oleracea) หญา้ล้ินงู (Hedyotis corymbosa) พรรณไมน้ ้าท่ีเป็นไมป้ระดบั 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis dichotoma) เอ้ืองหมายนา (Costus speciosus) 
พรรณไมน้ ้าท่ีเป็นวชัพืชร้ายแรง 4 ชนิด คือ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis dichotoma) หญา้หนวดแมว 
(Fimbristylis miliacea) ไมยราบยกัษ ์(Mimosa pigra) ผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงทั้ง 4 ชนิด มีการ
แพร่ระบาดในแหล่งน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการก าจดัเป็นไปไดย้าก และพบไมน้ ้าต่างถ่ิน 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) ไมยราบยกัษ ์(Mimosa pigra) และผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงในปัจจุบนัมี
การแพร่กระจายไปตามแหล่งน ้าต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก 

ส าหรับสถานีท่ีมีความหลากหลายของพรรณไมน้ ้ามากท่ีสุด คือ สถานี บ่อน ้าหนา้ตึก  อบจ.เก่า 
(Eco-05) จ านวน 11 ชนิด สถานีคลองตาลดั (Eco-06) และสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) 
จ านวนสถานีละ 10 ชนิดตามล าดบั  

ส าหรับฤดูหนาว (มกราคม 2554) ส ารวจพบพรรณไมน้ ้า 14 วงศ ์24 ชนิด (ตารางที ่5.2.5-12) 
ส่วนใหญ่เป็นพืชประเภทชายน ้า 13 วงศ ์21 ชนิด และพืชลอยน ้า 2 วงศ ์2 ชนิด พรรณไมน้ ้าท่ีพบ
แพร่กระจายเป็นบริเวณกวา้งในพื้นท่ีศึกษามากกวา่ชนิดอ่ืนๆ คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) และ 
เทียนนา (Jussiaea linifolia) พบ 8 สถานี รองลงมา คือ เลา (Saccharum spontaneum) พบ 7 สถานี  
ส่วนพรรณไมน้ ้าชนิดอ่ืนๆ พบกระจายออกไปตามจุดส ารวจต่างๆ  แต่พบไดน้อ้ยกวา่ โดยพบพรรณไม้



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 
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น ้ากลุ่มท่ีเป็นอาหารของมนุษย ์9 ชนิด คือ ผกัปอด (Sphenoclea zeylanica) ผกัปราบใบแคบ (Commelina 
diffusa) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) ดีปลาไหล (Hydrolea zeylanica) ผกัแวน่ (Marsilea crenata)  
ผกักระเฉด (Neptunia oleracea) แพงพวยน ้า  (Jussiaea repens) ผกักดูเขากวาง (Ceratopteris 
thalictroides) ขาเขียด (Monochoria vaginaris) พรรณไมน้ ้าท่ีใชท้  ายา 16 ชนิด คือ ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) บอน (Colocasia esculenta) กระเมง็ (Eclipta prostata) ผกัปอด  (Crateva 
magna) กุ่มน ้า  (Crateva magna) ผกัปราบใบกวา้ง (Commelina benghalensis) ผกัปราบใบแคบ 
(Commelina diffus) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) กกตุม้หู (Cyperus brevifolius) กกทราย (Cyperus iria) 
หญา้แหว้หมู (Cyperus rotundus) หญา้หนวดแมว (Fimbristylis miliacea) กกตุม้หู (Cyperus kyllingia) 
ขาเขียด (Monochoria vaginaris) หญา้ล้ินงู (Hedyotis corymbosa) เอ้ืองหมายนา (Costus speciosus)  
และพรรณไมน้ ้าท่ีเป็นวชัพืชร้ายแรง 4 ชนิด คือ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis dichotoma)  
หญา้หนวดแมว  (Fimbristylis miliacea) ไมยราบยกัษ์  (Mimosa pigra) และผกัตบชวา  (Eichornia 
crassipes) ซ่ึงทั้ง 4 ชนิด  มีการแพร่ระบาดในแหล่งน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการก าจดัเป็นไปไดย้าก  
โดยพบพรรณไมน้ ้าท่ีเป็นดชันีส่ิงแวดลอ้ม 1 ชนิด คือ แหนเป็ดเล็ก (Lemna perpusilla) ซ่ึงบ่งบอกถึง
สภาพแหล่งน ้าค่อนขา้งน่ิงหรือแหล่งน ้าน่ิง และพบไมน้ ้าต่างถ่ิน 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera 
sessilis) ไมยราบยกัษ ์ (Mimosa pigra) และผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงในปัจจุบนัมี  
การแพร่กระจายไปตามแหล่งน ้าต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก 

ส าหรับสถานีท่ีมีความหลากหลายของพรรณไมน้ ้ามากท่ีสุด คือ สถานีคลองตาลดั  (Eco-06)  
สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) และสถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ . เก่า (Eco-05) จ านวน 11 8 และ 7 ชนิด 
ตามล าดบั  

ฤดูร้อน (มีนาคม 2554) ส ารวจพบพรรณไมน้ ้า 14 วงศ ์33 ชนิด (ตารางที ่5.2.5-13) ส่วนใหญ่ 
เป็นพืชประเภทชายน ้า 13 วงศ ์23 ชนิด และพืชลอยน ้า 2 วงศ ์2 ชนิด พรรณไมน้ ้าท่ีพบแพร่กระจายเป็น
บริเวณกวา้งในพื้นท่ีศึกษามากกวา่ชนิดอ่ืนๆ คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) และ เลา (Saccharum 
spontaneum) พบทุกสถานี รองลงมา คือ เทียนนา (Jussiaea linifolia) และหญา้ล้ินงู (Hedyotis 
corymbosa) พบ 8 สถานี ส่วนพรรณไมน้ ้าชนิดอ่ืนๆ พบกระจายตามจุดส ารวจต่างๆ โดยพบพรรณไมน้ ้า
ท่ีเป็นอาหารของมนุษย ์ 9 ชนิด คือ ผกัเป็ด (Alternanthera sessilis) ผกัปอด (Sphenoclea zeylanica)  
ผกัปราบใบแคบ (Commelina diffusa) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) ดีปลาไหล (Hydrolea zeylanica) 
ผกัแวน่ (Marsilea crenata) ผกักระเฉด (Neptunia oleracea) แพงพวยน ้า (Jussiaea repens) ผกัตบชวา 
(Eichornia crassipes) ขาเขียด (Monochoria vaginaris) พรรณไมน้ ้าท่ีใชท้  ายา 14 ชนิด คือ ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) กระเมง็ (Eclipta prostata) ผกัปอด (Crateva magna) กุ่มน ้า (Crateva magna) 
ผกัปราบใบแคบ (Commelina diffus) ผกับุง้ (Ipomoea aquatic) กกทราย (Cyperus iria) หญา้แหว้หมู 
(Cyperus rotundus) หญา้หนวดแมว (Fimbristylis miliacea) ผกัแวน่ (Marsilea crenata) ผกักระเฉด 
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(Neptunia oleracea) แพงพวยน ้า (Jussiaea repens) หญา้ล้ินงู (Hedyotis corymbosa) และพรรณไมน้ ้าท่ี
เป็นวชัพืชร้ายแรง 4 ชนิด คือ หญา้หนวดปลาดุก (Fimbristylis dichotoma) หญา้หนวดแมว  (Fimbristylis 
miliacea) ไมยราบยกัษ์  (Mimosa pigra) และผกัตบชวา  (Eichornia crassipes) ซ่ึงทุกชนิดมีการแพร่
ระบาดในแหล่งน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว และการก าจดัเป็นไปไดย้าก พบไมน้ ้าต่างถ่ิน 3 ชนิด คือ ผกัเป็ด 
(Alternanthera sessilis) ไมยราบยกัษ ์ (Mimosa pigra) และผกัตบชวา (Eichornia crassipes) ซ่ึงใน
ปัจจุบนัมีการแพร่กระจายไปตามแหล่งน ้าต่างๆ ทัว่ประเทศ และเป็นปัญหาค่อนขา้งมาก 

ส าหรับสถานีท่ีมีความหลากหลายของพรรณไมน้ ้ามากท่ีสุด คือ  สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) 
สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) สถานีละ 15 ชนิด และสถานี คลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) 
จ านวน 10 ชนิด ตามล าดบั 

เน่ืองจากล าน ้าในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นแม่น ้าท่ีมีล าน ้าสาขาสั้นๆ มีพื้นท่ีรับน ้านอ้ย และมี
ความลึกไม่มาก ชนิดพรรณไมน้ ้าท่ีพบจึงเป็นชนิดท่ีพบไดท้ัว่ๆ ไป โดยจากการส ารวจ  พบพรรณไมน้ ้า
ประเภทชายน ้ามากกวา่ประเภทอ่ืนๆ พรรณไมน้ ้าท่ีพบแพร่กระจายเป็นวงกวา้งในทุกฤดูกา ล คือ ผกัเป็ด 
เทียนนา และเลา ซ่ึงเป็นพืชชายน ้าทั้งหมด สถานีท่ีพบจ านวนชนิดของพรรณไมน้ ้ามากท่ีสุด คือ สถานี
คลองล่าหมีตาย  (Eco-09) และ สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) จ านวนสถานีละ 15 ชนิด (มีนาคม 2554)  
และ สถานีคลองล่าหมีตาย  (Eco-09) จ านวน 13 ชนิด (มิถุนายน 2553) ตามล าดบั ทั้งน้ีเพราะ สถานี  
คลองล่าหมีตาย  (Eco-09) และ สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) มีพื้นท่ีทอ้งน ้าไม่ลาดชนันกั มีน ้าไหลเอ่ือย  
มีพื้นท่ีริมฝ่ังท่ีมีสารอินทรียท่ี์มากบัน ้าหลากปะปนอยู ่อีกทั้งเป็นท่ีโล่งแจง้ท่ีรับแสงไดเ้ตม็ท่ี ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวท าใหมี้สภาพเหมาะสมกบัการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ ้าเป็นอยา่งมาก 

ส าหรับสถานีท่ีมีความแตกต่างของพรรณไมน้ ้านอ้ยท่ีสุด  คือ สถานี Eco-04 (คลองสายยางรุ้ง 
บา้นจิตเสือเตน้ ) ในคร้ังท่ี 3 (มกราคม 2554) ส ารวจพบพรรณไมน้ ้าเพียง 3 ชนิด คือ ผกัปราบใบแคบ  
ผกักระเฉด และเลา โดยจุดเก็บตวัอยา่งนิเวศอีกหน่ึงจุดท่ีเก็บในคลองสายยางรุ้งน้ี คือ บริเวณบา้นด่าน
ชา้ง (Eco-08) พบวา่ในช่วงเวลาเดียวกนั ส ารวจพบพรรณไมน้ ้า 6 ชนิด และมีเพียงชนิดเดียวท่ีมีพรรณไม้
น ้าชนิดเดียวกบัสถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (Eco-04) คือ ผกัปราบใบแคบ 

(5) ปริมาณสารตกค้าง 
การวเิคราะห์ปริมาณสารตกคา้งในสัตวน์ ้าและพืชน ้านั้น จากการส ารวจ  พบวา่ ปริมาณสัตว์

น ้าและพืชน ้าในบางสถานีมีปริมาณนอ้ยมาก ดงันั้น  การวเิคราะห์ปริมาณสารตกคา้งในปลา และพรรณ
ไมน้ ้าท่ีรับประทานได ้จึงรวมชนิดปลา ท่ีแตกต่างกนั  เช่น ปลาซิว ปลาสร้อย เป็นตน้ และชนิดพรรณไม้
น ้าหลายชนิดเพื่อใหมี้ปริมาณเพียงพอส าหรับการวเิคราะห์โดยวธีิ METHOD 9010C & 9014 ซ่ึงมี 
ผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 

 
 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-127 

 

1) สารไซยาไนด์ในสัตว์น า้ (ปลา) 
จากผลการวเิคราะห์ปริมาณสารไซยาไนดท่ี์ตกคา้งในปลาในบริเวณจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง  

10 จุดในทุกฤดูกาล พบวา่ มีปริมาณสารไซยาไนดต์กคา้งระหวา่ง 0.006–0.514 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  
โดยสถานีท่ีมีค่าสูงสุดในคร้ังท่ี 1, 2, 3 และ 4 คือ สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (Eco-03)  สถานีอ่างเก็บน ้า
เขาหมอ้ (Eco-02) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) และสถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (Eco-02) 
ปริมาณเท่ากบั 0.514,  0.328,  0.450 และ 0.277 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล าดบั จาก รูปที ่5.2.5-14 พบวา่
แนวโนม้การปนเป้ือนท่ีเหมือนกนัมี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

- กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ยสถานี Eco-01 (บ่อเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง ) สถานีคลอง
สายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) และ สถานี บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (Eco-05-1) โดยตรวจพบสาร
ไซยาไนดใ์นปลานอ้ยท่ีสุดเดือนตุลาคม 2553 และพบมากท่ีสุดเดือนมกราคม 2554 

- กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ยสถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  (Eco-02) และสถานีคลองร่องกอก  
(Eco-10) ตรวจพบสารไซยาไนดใ์นปลานอ้ยท่ีสุดเดือนมกราคม 2554 และมากท่ีสุดเดือนมิถุนายน 2553 

- กลุ่มท่ี 3 ประกอบดว้ย สถานีคลองตาลดั  (Eco-06) และ สถานีคลองสายยางรุ้ง  
บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) ตรวจพบสารไซยาไนดใ์น ปลานอ้ยท่ีสุด ในเดือนมิถุนายน 2553 และมากท่ีสุด 
เดือนมกราคม 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.2.5-14  ปริมาณไซยาไนด์ในปลา (mg/kg by wet weight) 

คลองสายยางรุ้ง มีจุดเก็บตวัอยา่ง 2 จุด คือ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้   
(Eco-04) และ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) สภาพแวดลอ้ม และการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
โดยรอบเป็นแปลงเกษตรกรรม พบวา่  สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) มีสารไซยาไนด์
ตกคา้งในปลาใกลเ้คียงกบั สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้น จิตเสือเตน้  (Eco-04) ยกเวน้เดือนตุลาคม 2553  
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มีปริมาณสารไซยาไนดต์กคา้ง ในปลา ปริมาณ 0.015 และ 0.118 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  และเดือนมกราคม 
2554 มีปริมาณสารไซยาไนดต์กคา้ง เท่ากบั 0.104 และ 0.450 มิลลิกรัม/กิโลกรัม แสดงวา่ สองสถานีน้ีมี
แนวโนม้การปนเป้ือนในช่วงเดือนมกราคม 2554 มีค่าสูงสุด เน่ืองจากมีตะกอนสารอินทรียอ์ยูริ่มฝ่ังน ้า
หรือพื้นทอ้งน ้าซ่ึงเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของปลา 

ระดบัปริมาณการปนเป้ือนสารไซยาไนด์ ท่ีเป็นพิษ (Lethal dose) ต่อมนุษย์  เท่ากบั  
0.5–3.5 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ซ่ึง จากผลการวเิคราะห์ทั้ง 4 ฤดูกาล  พบวา่ มีเพียงคร้ังเดียว ท่ีปริมาณสาร
ไซยาไนดใ์นปลา มีปริมาณเท่ากบั 0.514 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ในช่วงตน้ฤดูฝน (เดือนมิถุนายน 2553) 
บริเวณสถานีคลองส่งน ้าดงหลง (Eco-03) ซ่ึงสูงกวา่ค่ามาตรฐานความเป็นพิษต่อมนุษยเ์ล็กนอ้ย 

2) สารไซยาไนด์ในพชืน า้ 
การเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้าท่ีเป็นอาหารของมนุษย์ เพื่อน ามาวเิคราะห์  ในแต่ละคร้ังไม่

สามารถเก็บตวัอยา่งไดค้รบทุกสถานี เน่ืองจาก บางสถานีมีปริมาณไม่เพียงพอท่ีจะน ามาตรวจวเิคราะห์
ได ้การตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารไซยาไนดต์กคา้งในพืชน ้า (รูปที ่5.2.5-15) สรุปไดด้งัน้ี 

สถานีท่ีสามารถเก็บพืชน ้ารับประทานได้  เพื่อน ามาวเิคราะห์ จ านวน  4 คร้ัง มี 2 สถานี 
คือ สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ. เก่า (Eco-05-1) และ สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) โดยพบ
สารไซยาไนดใ์นพืชมากท่ีสุด ช่วงฤดูหนาว (มกราคม 2554 ) เท่ากบั 0.102 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  และ  
ฤดูร้อน (มีนาคม 2554) เท่ากบั 0.135 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  

สถานีท่ีมีปริมาณสารไซยาไนดต์กคา้งมากท่ีสุด คือ สถานี คลองร่องกอก  (Eco-10) มี
ปริมาณไซยาไนดใ์นพืช ช่วงฤดูหนาว (มกราคม 2554) และฤดูร้อน (มีนาคม 2554) เท่ากบั 1.38 และ 
2.530 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ตามล าดบั และสถานี เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  (Eco-01) ช่วงฤดูหนาว 
(มกราคม 2554) เท่ากบั 2.020 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

จากขอ้มูลขา้งตน้ แสดงวา่สัตวน์ ้า และพืชน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติบริเวณพื้นท่ีโครงการ
มีการปนเป้ือนไซยาไนดใ์นบางฤดูกาล จึงควรน าไปผา่นความร้อนหรือปรุงสุกก่อนน าไปบริโภค 

3) สารหนูในสัตว์น า้ (ปลา) 
จากผลการวเิคราะห์ปริมาณสารหนูท่ีตกคา้งในปลาบริเวณจุดเก็บตวัอยา่งทั้ง  

10 สถานีของทุกฤดูกาล พบวา่ มีปริมาณสารหนูตกคา้งระหวา่ง 0.015–0.3087 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  
โดยแต่ละคร้ัง สถานีท่ีมีปริมาณสารหนูมากท่ีสุด คือ สถานี เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง  (Eco-01) 
ในช่วงตน้ฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูร้อน มีปริมาณเท่ากบั 0.3087  0.1072 และ 0.0508 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ตามล าดบั  และแหล่งน ้าสาธารณะท่ี ตรวจพบสารหนูในสัตวน์ ้ามากท่ีสุด  คือ สถานี คลองล่าหมีตาย   
(Eco-09) ปริมาณเท่ากบั 0.0939 มิลลิกรัม/กิโลกรัม จากรูปที ่5.2.5-16 พบวา่มีแนวโนม้การปนเป้ือนของ  
สารหนูในสัตวน์ ้าจ  านวน 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
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รูปที ่5.2.5-15  ปริมาณไซยาไนด์ในพชื (mg/kg by wet weight) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.2.5-16  ปริมาณสารหนูในปลา (mg/kg by wet weight) 
 

- กลุ่มท่ี 1 สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ (Eco-02) และสถานีคลองร่องกอก (Eco-10)  
พบการปนเป้ือนของสารหนูในสัตวน์ ้านอ้ยท่ีสุดในช่วงปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) และมากท่ีสุด 
ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553)  

- กลุ่มท่ี 2 สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (Eco-04) และ สถานีคลองล่าหมีตาย 
(Eco-09) ตรวจพบสารหนูในสัตวน์ ้านอ้ยท่ีสุดในช่วงตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553)  และมากท่ีสุดในช่วง
ปลายฤดูฝน (ตุลาคม 2553) 
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- กลุ่มท่ี 3 มีสถานีคลองตาลดั (Eco-06) และ สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู 
(Eco-07) ตรวจพบสารหนูในสัตวน์ ้านอ้ยท่ีสุดในฤดูร้อน (มีนาคม 2554) และมา กท่ีสุดตน้ฤดูฝน 
(มิถุนายน 2553) 

สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) มีปริมาณสารหนูตกคา้งในปลามากกวา่ 
สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้  (Eco-04) เท่ากบั 0.0208 มิลลิกรัม/กิโลกรัม และฤดูร้อน (มีนาคม 
2554) มีปริมาณสารหนูในสัตวน์ ้า นอ้ยกวา่ 0.0220 มิลลิกรัม /กิโลกรัม เน่ืองจาก ฤดูหนาว (มกราคม 
2554) มีตะกอนสารอินทรียอ์ยูริ่มฝ่ังน ้าหรือพื้นทอ้งน ้าซ่ึงเหมาะส าหรับการเจริญเติบโตของปลา 

ส าหรับปริมาณการปนเป้ือนของสารหนูในอาหารปริมาณนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถท าให้  
คนตายไดป้ริมาณ เท่ากบั 2 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ทั้ง 4 คร้ัง พบวา่ ไม่มีสถานีใดท่ีมี
ปริมาณสารหนูในสัตวน์ ้าเกินค่ามาตรฐาน 

4) สารหนูในพชืน า้ 
การตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารหนูในพืชน ้า (รูปที ่5.2.5-17) พบวา่ สถานีท่ี มีพืชน ้าท่ี

รับประทานไดใ้นทุกฤดูกาล คือ สถานี บ่อน ้าหนา้ตึก อบจ.เก่า (Eco-05-1) และสถานีคลองสายยางรุ้ง 
บา้นด่านชา้ง  (Eco-08) ซ่ึงส าหรับสถานีท่ีมีปริมาณสารหนูตกคา้งมากท่ีสุดคือ สถานี คลองล่าหมีตาย  
(Eco-09) ซ่ึงสามารถเก็บพืชน ้าเพียง 3 คร้ัง คือ ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน 2553) ฤดูหนาว (มกราคม 2554) 
และฤดูร้อน  (มีนาคม 2554) โดยตรวจพบปริมาณสารหนูตกคา้งในพืชน ้าเท่ากบั 0.0955  0 .0452 และ 
0.0308 มิลลิกรัม /กิโลกรัม ตามล าดบั  ซ่ึงมีปริมาณต ่ากวา่ ปริมาณสารหนูในอาหารนอ้ยท่ีสุด ท่ีเป็น
อนัตรายต่อมนุษย ์คือ 2.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.2.5-17  ปริมาณสารหนูในพชืน า้ (mg/kg by wet weight) 

0
0.02
0.04
0.06
0.08

0.1
0.12
0.14

ปริ
มา
ณส

าร
หนู

)m
g/k

g w
et 

we
igt

h)

สถานี

สารหนูในพชืน า้

คร้ังท่ี 1 (มิ.ย. 53) คร้ังท่ี 2 (ต.ค. 53) คร้ังท่ี 3 (ม.ค.54) คร้ังท่ี 4 (มี.ค. 54)



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-131 

 

5.3 ผลการวเิคราะห์ด้านสุขภาพประชาชน 

กิจกรรมการท าเหมือง แร่ทองค า  อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มแล ะต่อสุขภาพของชุมชนใน
พื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกลเ้คียงได ้ ซ่ึงมีการร้องเรียนถึงการปนเป้ือนของสารหนูและไซยาไนด ์โดย
ชาวบา้นอา้งวา่เกิดจากการท าเหมืองแร่ทองค า 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ในพื้นท่ีศึกษา  คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอาจปนเป้ือนจากสารไซยาไนด ์ซ่ึง
สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผูไ้ดรั้บสัมผสั  โดยอนัตรายจากการไดรั้บพิษไซยาไนดข้ึ์น กบัหลาย
ปัจจยั เช่น วธีิการรับสารพิษ  ความเขม้ขน้ และรูปของสารประกอบ พิษของไซยาไนดม์กัจะเป็นอาการ
แบบเฉียบพลนั ปัจจุบนัยงัไม่มีหลกัฐานใดบ่งช้ีวา่ไซยาไนดเ์ป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อกลายพนัธ์ุ  หรือเกิด
การสะสมในส่ิงมีชีวติและไม่มีการถ่ายทอดในห่วงโซ่อาหาร  ส าหรับสารหนูเป็นสารท่ีผูไ้ดรั้บสัมผสัมี
โอกาสเส่ียง ต่อการ เจบ็ป่วยและเป็นอนัตราย ต่อสุขภาพ ทั้งท่ีเป็นมะเร็งและไม่ใช่มะเร็ง IRIS (1998) 
ก าหนดใหค้่าอา้งอิง (Reference data) เม่ือพิจารณาอาการผวิด าผดิปกติ  (Hyperpigmentation) เป็นตุ่ม 
(Keratosis) และอาจรวมถึงการมีปัญหาในระบบทางเดินเส้นเลือดร่วมดว้ย (Vascular complication) 
เท่ากบั  3x10-4 มิลลิกรัม /กิโลกรัม /วนั สารหนูถูกจดัใหเ้ป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มเอ  โดยองคก์ารพิทกัษ์
ส่ิงแวดลอ้มของอเมริกา (USEPA) จากการศึกษาในคน จ านวน  40,000 คน ท่ีประเทศไตห้วนั พบวา่  
การรับสัมผสัสารหนู มีความสัมพนัธ์กบัการเป็นมะเร็งผวิหนงั  โดยมีค่าความชนั (Slope) ของเส้นกราฟ 
ของความสัมพนัธ์เท่ากบั 1.5 (มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วนั)-1 (IRIS, 1998) นอกจากน้ี ยงัพบวา่ การรับสัมผสั
สารหนู  ยงัท าใหเ้กิดมะเร็งต่ออวยัวะภายใน เช่น มะเร็งปอด มะเร็งตบั มะเร็งไต  และมะเร็งกระเพาะ
ปัสสาวะ แต่ปัจจุบนัขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ  ในการหาความสัมพนั ธ์เชิงเส้น (Dose response relationship) 
(IRIS, 1998)  

ดงันั้น  การศึกษาความเส่ียงต่อสุขภาพของประชาชน บริเวณรอบพื้นท่ีศึกษาจึง เป็นประโยชน์
อยา่งยิง่ เพื่อใช้ เป็นขอ้มูลในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาผลกระทบต่างๆ  รวมทั้งการติดตาม  และ
ตรวจสอบผลกระทบต่อไปในอนาคต 

5.3.1 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
(1) ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลดา้นสภาพปัญหาสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีและ

ขอ้มูลดา้นการสัมผสัสารพิษของประชากรกลุ่มเส่ียงในพื้นท่ี 
(2) ประเมินความเส่ียงดา้นสุขภาพและเสนอแนะแนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รวมทั้ง

การติดตาม และตรวจสอบผลกระทบต่อสุขภาพดา้นต่างๆ ของประชากรกลุ่มเส่ียง 
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5.3.2 วธีิการศึกษา 
(1) รวบรวมขอ้มูลพื้นฐานดา้นสภาพปัญหาสุขภาพจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นท่ี เช่น 

ขอ้มูลการเจบ็ป่วย ขอ้มูลโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงั โรคท่ีเจบ็ป่วย การตายจากโรคต่างๆ  จากส านกันโยบายและ
ยทุธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อใชป้ระกอบการประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ 

(2) รวบรวมขอ้มูลจากการเก็บตวัอยา่งน ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น และนิเวศวทิยาทางน ้า จากการศึกษา
โครงการ 

(3) รวบรวมขอ้มูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มเส่ียงดา้นการใชแ้ละสัมผสัสารเคมี ในอดีต โดยการ
ใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มูลการใชแ้ละสัมผสัสารเคมี 

(4) การเก็บตวัอยา่ง เลือด และปัสสาวะ (ส่ิงส่งตรวจ ) เพื่อหาการสัมผสัสารประเภทไซยาไนด ์
(CN-) และสารหนู (Arsenic, As) โดยการสุ่มเก็บตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะในประชากรกลุ่มเส่ียง รอบ
พื้นท่ีโครงการ พิจารณาจากท่ีอยูอ่าศยัท่ีอยูใ่นแนว ทิศทางการไหลของน ้าใตดิ้น และผูท่ี้ท  างานในพื้นท่ี
เหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง จ ากดั รวมจ านวน 46 คน ดงัรูปที ่5.3.2-1 

(5) ส่ง ส่ิงส่งตรวจทั้งหมด ไปวเิคราะห์หาสารตกคา้ง ท่ีศูนยพ์ิษวทิยา คณะแพทยศาสต ร์
รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล 

(6) ผลการตรวจวเิคราะห์ส่ิงส่งตรวจทางหอ้งปฏิบติัการ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามและ
ข้อมูลทุติยภูมิ จะน ามาประกอบในการวเิคราะห์และประเมินความเส่ียงทางสุขภาพ และจดัท า
ขอ้เสนอแนะ แนวทางการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลกระทบสุขภาพต่างๆ
ของประชากรกลุ่มเส่ียง 

5.3.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ 
การเก็บตวัอยา่งส่ิงส่งตรวจเพื่อหาความเส่ียงต่อการสัมผสัสารประเภทไซยาไนด ์ (CN-) และ 

สารหนู (Arsenic, As) (รูปที ่5.3.3-1) ดงัน้ี 
(1) เก็บตวัอยา่งเลือด เพื่อ ตรวจหาการสัมผสัสารไซยาไนด์  โดยเจาะเลือดดว้ย Syringe และ

เก็บใส่ในหลอดแกว้ท่ีเคลือบดว้ย EDTA ตวัอยา่งละ 3 ซีซี ปิดฝาใหแ้น่น และรักษาความเยน็ท่ี 4 องศา
เซลเซียส ดว้ยน ้าแขง็หรือ Cold pad โดยไม่ใหห้ลอด EDTA สัมผสักบัน ้าแขง็  

(2) เก็บตวัอยา่งปัสสาวะ เพื่อตรวจหาการสัมผสัสารหนู (As) โดยปัสสาวะ ใส่ในขวด
พลาสติกสะอาด ตวัอยา่งละ 30 ซีซี และเก็บรักษาท่ีความเยน็ต ่ากวา่ 4 องศาเซลเซียส ดว้ยน ้าแขง็หรือ 
Cold pad ซี โดยไม่ใหส้ัมผสักบัขวดพลาสติกโดยตรง 

(3) น าตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะส่งหอ้งปฏิบติัการของศูนยพ์ิษวทิยา คณะแพทยศาสตร์
รามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อตรวจวเิคราะห์เพื่อวเิคราะห์หาปริมาณสารไซยาไนด ์และสารหนู 
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รูปที ่5.3.2-1  พืน้ทีโ่ครงการและรัศมีโดยรอบทีท่ าการสุ่มเกบ็ตัวอย่าง 
 

 
 
 
 

 



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-134 

 

 

  
1. ลงทะเบียน และท าแบบสอบถาม 2. ถ่ายรูปล าดบัหมายเลขของอาสาสมคัร 

  
3. กรอกล าดบั และช่ือ-สกุลติดขา้งส่ิงส่งตรวจ 4. เจาะเลือด 3 ซี.ซี. 

  
5. ตวัอยา่งเลือด ก่อนส่งหอ้ง LIS 6. ตวัอยา่งปัสสาวะ ก่อนส่งหอ้ง LIS 

รูปที ่5.3.3-1  ล าดับขั้นตอนการเกบ็ตัวอย่างเลอืดและปัสสาวะ 
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5.3.4 การด าเนินการเกบ็ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจ 
ด าเนินการเก็บตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะของอาสาสมคัร จ านวน 35 คน ประกอบดว้ย ชาวบา้น 

29 คน และเจา้หนา้ท่ีเหมือง 6 คน (ตารางที ่5.3.4-1) ในวนัท่ี 21 มีนาคม  2554 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพประจ าต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร เวลา 10.30 น.–16.30 น. โดยมี เจา้หนา้ท่ี
พยาบาลประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาเจด็ลูก 1 คน และเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลทบั
คลอ้ 1 คน เป็นผูท้  าการเจาะเลือด และเจา้หนา้ท่ีผูช่้วยอีก 2 คน ท าการส่ง ตวัอยา่ง วเิคราะห์ท่ีหน่วย
พิษวทิยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล  

จากผลการวเิคราะห์ท่ีได้  พบวา่ บางตวัอยา่งมีค่าสูงแตกต่างจากกลุ่มตวัอยา่งมาก เพื่อเป็นการ
ตรวจสอบขอ้มูล  และยนืยนัผลการวเิคราะห์  จึงไดท้  าการเก็บขอ้มูลซ ้ า บุคคลดงักล่าวอีกคร้ังในวั นท่ี 4 
สิงหาคม 2554 จ านวน 6 คน นอกจากน้ีมีอาสาสมคัรเพิ่มอีก จ านวน 11 คน และท าการส่งตวัอยา่งเพื่อ
ตรวจวเิคราะห์ท่ีหน่วยพิษวทิยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวทิยาลยัมหิดล สรุปด าเนินการเก็บตวัอยา่ง
ทั้งส้ิน 46 คน 52 ตวัอยา่ง 

ในการสุ่มเก็บตวัอยา่งน้ี ไดท้  าการสุ่มเก็บจากอาสาสมคัรในพื้นท่ี และเก็บขอ้มูลตาม
แบบสอบถาม ดงัภาคผนวก ฏ 

5.3.5 การศึกษาความเส่ียงสุขภาพจากการสัมผสัสาร 
การประเมินผลความเส่ียงสุขภาพเชิงปริมาณ (Quantitative health risk assessment) ของ

ประชาชนในชุมชนท่ีอยูใ่กลเ้คียงเหมืองแร่ทองค า และพนกังานของเหมืองแร่ท่ีมีความเส่ียงต่อสุขภาพ
จากการรับสัมผสัมลสาร จะใชก้ารประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยั เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความเส่ียง
และอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน 

การประเมินการไดรั้บสารจากทุกทาง  (Route) ทางหลกัท่ีมนุษยไ์ดรั้บจากส่ิงแวดลอ้มมี 3 ทาง 
คือ การได้รับสารทางปาก  จากการหายใจ และการดูดซึมผา่นผวิหนงั การไดรั้บสารทางปากนอกจากจะ
ไดรั้บสารท่ีปนเป้ือนในอาหารและน ้าด่ืมแลว้ ยงัไดรั้บจากการบริโภคดินซ่ึงเราไดรั้บโดยไม่ตั้งใจ  เช่น 
การเช็ดปากดว้ยมือท่ีเป้ือนดิน  การบริโภคผกัผลไมท่ี้เป้ือนดิน  ในการประเมิน  จ าเป็นตอ้งทราบความ
เขม้ขน้ของสารเคมีในอาหาร  น ้าด่ืม  อากาศ และดิน เพื่อทราบความเขม้ขน้ท่ีอาจเปล่ียนแปลงตาม
ระยะเวลา โดยมีค่าต่างๆ ท่ีใชใ้นการประเมิน ดงัน้ี 

- CDI (Chronic daily intake ) คือ ค่าเฉล่ียของปริมาณสารท่ีไดรั้บในแต่ละวนั  มีหน่วยเป็น  
มิลลิกรัม/กิโลกรัมน ้าหนกัตวั/วนั 

- CDI คือ Total dose/(Body weight x Atn) 
- Total dose คือ Concentration x Daily intake x EFr x EDtot x % Abs 
- Daily intake คือ ปริมาณอากาศ น ้าด่ืม ดิน หรืออาหารท่ีมนุษยป์กติบริโภคในแต่ละวนั 
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- % Abs คือ ร้อยละของการดูดซึมสารเคมีเขา้สู่ร่างกาย  โดยทัว่ไปถา้ไม่มีขอ้มูลการดูดซึมของ  
สารเคมีใด ใหใ้ช ้100% เป็น Default value ในการค านวณ 
 
ตารางที่ 5.3.4-1  ข้อมูลเบือ้งต้นกลุ่มตัวอย่างทีเ่ข้าร่วมเกบ็ตัวอย่างเลอืดและปัสสาวะ 

วนัที ่21 มีนาคม 2554 และวนัที ่4 สิงหาคม 2554 

กลุ่มตวัอย่างเส่ียง พืน้ทีศึ่กษา 
จ านวนผู้เข้าตรวจ (คน) 

คร้ังที ่1 คร้ังที ่2 ซ ้า 

1. บา้นดงหลง ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์   5 2 2 
2. บา้นเขาขาม ต.วงัโพรง อ.เนินมะปราง  

จ.พิษณุโลก (ทิศเหนือของเหมือง) 
4 -  

3. บา้นหนองระมาน ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
(ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเหมือง) 

8 7 2 

4. บา้นนิคม ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร  
(ทิศตะวนัตกของเหมือง) 

- 6  

5. บา้นสายยางรุ้ง ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร  
(ทิศใตข้องเหมือง) 

3 -  

6. บา้นวงัแดง  ต.วงัศาล อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
(ทิศตะวนัออกเฉียงใต)้ 

3   

7. บา้นคลองร่องกอก ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร  
(ทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องเหมือง) 

3   

8. บา้นเขาพนมพา ต.วงัโพรง อ.วงัทรายพนู จ.พิจิตร  
(ทิศตะวนัตกของเหมือง) 

3 1 1 

9. เจา้หนา้ท่ีเหมือง เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในพ้ืนท่ีเหมือง 6  1 1 
รวม 35 17 6 

จ านวนสุทธิ 46 
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ส าหรับการวเิคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ค่าเฉล่ียของปริมาณสารท่ีไดรั้บจากการบริโภคใน  
แต่ละวนั เฉพาะทางน ้าด่ืมเท่านั้น เน่ืองจากขอ้มูลการปนเป้ือนในอาหารและดิน ยงัมีขอ้มูลไม่เพียงพอใน
การวเิคราะห์ 

(1) การค านวณความเส่ียงหรือโอกาสทีจ่ะเกดิพษิในประชาชนจากการได้รับสารเคมี 
1) กรณสีารไม่ก่อมะเร็ง (Non-carcinogen) 

โดยการค านวณหา  Hazard Quotient (HQ) และถา้ HQ มีค่านอ้ยกวา่  1 หมายความวา่  
การปนเป้ือนของสารเคมี ยงัอยูใ่นระดบัท่ีปลอดภยัต่อการบริโภค 

HQ = CDI / RfD 

2) กรณสีารก่อมะเร็ง (Carcinogen) 
สามารถค านวณ ไดจ้ากสมการ 

Risk = CPS x CDI 

สามารถค านวณค่าความเส่ียง  (Risk) จากการไดรั้บสารก่อมะเร็งจากปริมาณสารท่ีไดรั้บทุกวนั 
(CDI) ถา้ Risk ท่ีค  านวณไดเ้กินกวา่ค่าท่ีก าหนดไว ้ซ่ึงโดยปกติหน่วยงานต่างๆ  จะก าหนด  Risk ไวท่ี้ 10-6 
ตอ้งด าเนินการแกไ้ข 

(2) การประเมินความเส่ียงสุขภาพ 
ส าหรับการประเมินความเส่ียงสุขภาพ จะท าการศึกษาสารเคมีท่ีตรวจพบในน ้าผวิดินและ

น ้าใตดิ้นท่ีมีปริมาณค่อนขา้งสูง ไดแ้ก่ สารหนู โดยผลการตรวจวดัปริมาณสารหนูในน ้าใตดิ้นใน 
ปี พ.ศ. 2553-2554 มีปริมาณสารหนู < 0.0005-0.039 หรือค่าเฉล่ีย 0.0022 มิลลิกรัม/ลิตร 

พารามิเตอร์และค่าของแต่ละพารามิเตอร์ท่ีใชใ้นการค านวณในขั้นตอนการประเมิน  
ความเส่ียงแสดงดงัตารางที ่5.3.5-1 โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาความเส่ียงสุขภาพเชิงปริมาณและขอ้มูล
ความเส่ียงสุขภาพจากการสุ่มเก็บตวัอยา่งเลือดและปัสสาวะจะน ามาประกอบการประเมินความเส่ียง
สุขภาพต่อไป 
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ตารางที ่5.3.5-1  ค่าทีใ่ช้ในการค านวณค่าความปลอดภัยของสารหนูของพืน้ทีศึ่กษา 

สัญลกัษณ์ พารามเิตอร์ ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ 

ตวัแปร หน่วย ความหมาย ค่าทีใ่ช้ในการค านวณ* 

Cw มิลลิกรัม/ลิตร 
ความเขม้ขน้เฉล่ียของ 
ส่ิงคุกคาม  

ค่าความเขม้ขน้จากการตรวจวเิคราะห์ 
สารหนูจากน ้ าใตดิ้นเฉล่ีย = 0.0022  

IRW ลิตร/วนั ปริมาณน ้ าท่ีด่ืม ผูใ้หญ่ 2 
ED ปี ระยะเวลาท่ีสมัผสั ผูใ้หญ่ 30 
EFr วนั/ปี ความถ่ีของการสมัผสั 365 

Abs  
สดัส่วนของ inorganic 
arsenic ท่ีถูกดูดซึมจาก 
ระบบทางเดินอาหาร 

1 

BW กิโลกรัม น ้าหนกัของร่างกาย ผูใ้หญ่ 60 
AT วนั ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเฉล่ีย 25,550 
CPS 

(Carcinogen slope factor) 
(มก./กก.-วนั) 

ตวัแปรในการค านวณ 
ความเส่ียง  

สารหนู = 1.5 

RfDo (มก./กก.-วนั) Reference doseโดยการกิน สารหนู = 3 × 10-4 

 
5.3.6 ผลการศึกษา 

(1) ด้านสถานะสุขภาพของประชาชนในพืน้ทีศึ่กษา 

การศึกษาทางดา้นสถานะสุขภาพ ไดส้ ารวจและรวบรวมขอ้มูลทางดา้นสาธารณสุข
ในช่วงปี พ .ศ. 2553 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลต่างๆ ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีศึกษา และ
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอต่างๆ สรุปไดด้งัน้ี 

จากขอ้มูลสถิติภาวะความเจบ็ป่วยของประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาเจด็ลูก ปี 2551-2553 (ตารางที ่5.3.6-1) พบวา่ ปี 2551 โรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ  
โรคระบบหายใจ  (ร้อยละ 22.81) รองลงมา คือ อาการแสดงและส่ิงผดิปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจทาง
คลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้  (ร้อยละ 18.11) ในปี 2552 โรคท่ีพบ
มากท่ีสุด คือ โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 19.83 ) รองลงมา คือ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือ
ตาย (ร้อยละ 18.00) และในปี 2553 โรคท่ีพบมากท่ีสุด คือ สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือตาย  
(ร้อยละ 22.87) รองลงมา คือ โรคระบบหายใจ (ร้อยละ 17.71) 

ส าหรับโรคท่ีตอ้งเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาของอ าเภอทบัคลอ้ ในปี 2552 พบวา่ โรคท่ีพบ
สูงสุดไดแ้ก่ โรคอุจจาระร่วง อตัรา 1,618.69 ต่อแสนประชากร รองลงมาไดแ้ก่ โรคไขเ้ลือดออก อตัรา 
306.24 ต่อแสนประชากร ตามมาดว้ย โรคตาแดง อตัรา 185.93 ต่อแสนประชากร (ตารางที ่5.3.6-2) 
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ตารางที ่5.3.6-1  รายงานผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 21 กลุ่มโรค โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาเจ็ดลูก 
อ าเภอทบัคล้อ จังหวดัพจิิตร 

 

ที่ กลุ่มโรค 
ข้อมูลปี 2551 ข้อมูลปี 2552 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1 โรคติดเช้ือและปรสิต 299 3.29 196 2.04 

2 เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 40 0.44 66 0.69 

3 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด/ความผิดปกติ 
เก่ียวกบัภูมิคุม้กนั 

3 0.03 1 0.01 

4 โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 943 10.38 1,027 10.71 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 87 0.96 77 0.80 

6 โรคระบบประสาท 70 0.77 92 0.96 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 151 1.66 129 1.35 

8 โรคหูและปุ่มกกหู 42 0.46 27 0.28 

9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 1,028 11.32 1,373 14.32 

10 โรคระบบหายใจ 2,072 22.81 1,901 19.83 

11 โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 284 3.13 254 2.65 

12 โรคผิวหนงัและเน้ือเยื่อใตผ้ิวหนงั 274 3.02 276 2.88 

13 โรคกลา้มเน้ือ รวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 612 6.74 665 6.94 

14 โรคระบบสืบพนัธ์ร่วมปัสสาวะ 30 0.33 47 0.49 

15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภก์ารคลอดและระยะ 
หลงัคลอด 

10 0.11 8 0.08 

16 ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด 0 0.00 0 0.00 

17 รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิดการพิการจนผิดรูปแต่ก าเนิด และ
โครโมโซมผิดปกติ 

0 0.00 3 0.03 

18 อาการ ,อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจ
ทางคลินิกและทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไม่สามารถจ าแนกโรค
ในกลุ่มอ่ืนได ้

1,645 18.11 1,503 15.68 

19 การเป็นพิษและผลท่ีตามมา 22 0.24 72 0.75 

20 อุบติัเหตุจากการขนส่ง และผลท่ีตามมา 210 2.31 155 1.62 

21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือตาย 1,263 13.90 1,726 18.00 

รวม 9,085 100.0 9,598 100.0 
 

ท่ีมา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาเจ็ดลูก, 2553 
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ตารางที ่5.3.6-1 (ต่อ) 

ที่ กลุ่มโรค 
ข้อมูลปี 2553 

จ านวน ร้อยละ 
1 โรคติดเช้ือและปรสิต 92 2.41 

2 เน้ืองอก (รวมมะเร็ง) 14 0.37 

3 โรคเลือดและอวยัวะสร้างเลือด/ความผิดปกติเก่ียวกบัภูมิคุม้กนั 0 0.00 

4 โรคเก่ียวกบัต่อมไร้ท่อโภชนาการและเมตะบอลิซึม 427 11.19 

5 ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรม 33 0.86 

6 โรคระบบประสาท 24 0.63 

7 โรคตารวมส่วนประกอบของตา 59 1.55 

8 โรคหูและปุ่มกกหู 7 0.18 
9 โรคระบบไหลเวียนเลือด 627 16.43 

10 โรคระบบหายใจ 676 17.71 

11 โรคระบบยอ่ยอาหาร รวมโรคในช่องปาก 83 2.17 

12 โรคผิวหนงัและเน้ือเยื่อใตผ้ิวหนงั 55 1.44 

13 โรคกลา้มเน้ือ รวมโครงร่างและเน้ือยึดเสริม 277 7.26 

14 โรคระบบสืบพนัธ์ร่วมปัสสาวะ 15 0.39 

15 ภาวะแทรกในการตั้งครรภก์ารคลอดและระยะหลงัคลอด 2 0.05 

16 ภาวะผิดปกติของทารกท่ีเกิดข้ึนในระยะปริก าเนิด 1 0.03 

17 รูปร่างผิดปกติแต่ก าเนิดการพิการจนผิดรูปแต่ก าเนิด และโครโมโซมผิดปกติ 1 0.03 

18 อาการ ,อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบไดจ้ากการตรวจทางคลินิกและทาง
หอ้งปฏิบติัการท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได ้

530 13.89 

19 การเป็นพิษและผลท่ีตามมา 11 0.29 

20 อุบติัเหตุจากการขนส่ง และผลท่ีตามมา 10 0.26 

21 สาเหตุจากภายนอกอ่ืนๆ ท่ีท าใหป่้วยหรือตาย 873 22.87 

 รวม 3,817 100.0 
 

ท่ีมา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลเขาเจ็ดลูก, 2553 
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ตารางที ่5.3.6-2  โรคทีต้่องเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาของอ าเภอทบัคล้อ 10 อนัดับแรก ปี 2552 

โรค จ านวนผู้ป่วย อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 
อุจจาระร่วง 740 1618.69 
ไขเ้ลือดออก 140 306.24 
โรคตาแดง 85 185.93 
วณัโรคปอด 70 153.12 
ไขห้วดัใหญ่ 48 105.00 
ปอดบวม 42 91.87 
อาหารเป็นพิษ 39 85.31 
สุกใส 29 63.44 
อุบติัเหตุจราจร 14 30.62 
ไขห้รือไขไ้ม่ทราบฯ 9 19.69 

ท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอทบัคลอ้, 2552 
 

ตารางที ่5.3.6-3  โรคทีต้่องเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาของอ าเภอวงัทรายพูน 10 อนัดับแรก ปี 2553 

โรค จ านวนผู้ป่วย อตัราป่วยต่อประชากรแสนคน 
โรคอุจจาระร่วง 951 3,748.23 
อาหารเป็นพิษ 126 496.61 
โรคปอดบวม 112 441.43 
งูสวดั 48 189.18 
โรคไขอี้สุกอีใส 35 137.95 
โรคตาแดง 13 51.24 
วณัโรค 9 35.47 
วณัโรคปอด 7 27.59 
วณัโรคอวยัวะอ่ืน 2 7.88 
กินยาพิษ 9 35.47 

ท่ีมา: ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอวงัทรายพนู, 2553 
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ขณะท่ีอ าเภอวงัทรายพนู ในปี 2553 พบวา่โรคท่ีพบสูงสุดไดแ้ก่ โรคอุจจาระร่วง อตัรา 
3,748.23 ต่อแสนประชากร รองลงมาไดแ้ก่ อาหารเป็นพิษ อตัรา 496.61 ต่อแสนประชากร ตามมาดว้ย 
โรคปอดบวม อตัรา 441.43 ต่อแสนประชากร (ตารางที ่5.3.6-3) 

(2) ผลการส ารวจข้อมูลทัว่ไปของประชากรกลุ่มเส่ียงด้านการใช้และการสัมผสัสารเคมี 
ผลการศึกษาขอ้มูลกลุ่มเส่ียงดา้นการใชแ้ละการสัมผสัสารเคมี จ  านวน 46 คน สรุปไวใ้น

ภาคผนวก ฎ  โดยกลุ่มเส่ียงเป็นหญิงร้อยละ 63.4 และเป็นชาย ร้อยละ 36.96 ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอาย ุ  
41-80 ปี (ร้อยละ 69.57) ในดา้นประวติัการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่จบระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 52.17 
รองลงมาจบมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 13.04 และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ ร้อยละ 10.87 การประกอบอาชีพ
นั้น พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 41.30 รองลงมา คือการรับจา้ง ร้อยละ 23.91 และเป็นพนกังาน
บริษทั ร้อยละ 10.87 

ดา้นภาวะสุขภาพ พบวา่ ส่วนใหญ่เจบ็ป่วยมีโรคประจ าตวั (โรครูมะตอย ความดนัโลหิต
สูง ไมเกรน ไขมนัในเส้นเลือด  อมัพฤกษ์ ตบัแขง็ หอบหืด ปวดหลงั ผืน่คนั เบาหวาน เป็นตน้ ) ร้อยละ 
47.83 และไม่มีการเจบ็ป่วย ร้อยละ 43.48 การบริโภคน ้า ส่วนใหญ่จะด่ืมน ้าบรรจุถงั ร้ อยละ 73.91 
รองลงมา ด่ืมน ้าอ่ืนๆ  ท่ีมี ร้อยละ 10.87 และด่ืมน ้าบาดาล ร้อยละ 8.70 โดยลกัษณะน ้าบาดาลส่วนใหญ่
จะใส ร้อยละ 50.98 รองลงมามีลกัษณะขุ่น มีตะกอน (สนิมสีแดง มีตะกอนสีด า ) ร้อยละ 17.65 และ 
ไม่ระบุ ร้อยละ 15.69 อาหารท่ีรับประทานมาก ไดแ้ก่ หน่อไม ้ร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นมนัส าปะหลงั
และไม่ระบุประเภท อยา่งละ ร้อยละ 14.81 และมีระบุวา่มีการรับประทานอาหารอ่ืนท่ีอาจเป้ือน  
สารไซยาไนด ์ร้อยละ 3.70 ดว้ย นอกจากน้ีพบวา่ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 71.74 รวมทั้งครอบครัวก็
ไม่สูบบุหร่ี ร้อยละ 54.35 และมีโอกาสสัมผสัสูดดมควนับุหร่ี นานๆ  คร้ัง  ร้อยละ 56.52 รองลงมาสัมผสั
ทุกวนั ร้อยละ 21.74  และส่วนใหญ่ไม่ระบุวา่มีการกินอาหารทะเลภายใน 24 ชัว่โมงก่อนการเจาะเลือด 
ร้อยละ 63.04 แต่มีร้อยละ 36.96 ท่ีระบุวา่ใช่ นอกจากน้ีประวติัการกินยาแกป้วด ยาลดไข ้ยาลดน ้ามูก   
ท่ีผา่นมา 3 วนัก่อนการเจาะเลือด พบวา่ไม่ระบุวา่มีการกินยาดงักล่าว ร้อยละ 71.74  มีการกินยาแกป้วด
ลดไข ้ร้อยละ 17.39 และยาลดความดนั ร้อยละ 8.70  

ในดา้นการใชส้ารเคมีในการเกษตร พบวา่ส่วนใหญ่ของกลุ่มเส่ียงไม่ใชปุ๋้ยเคมี  
ร้อยละ 56.52 และมีใชเ้พียงร้อยละ 39.13 และส่วนใหญ่ไม่ใชย้าปราบศตัรูพืช ร้อยละ 52.17 และมีใช้
เพียงร้อยละ 39.13 

(3) ผลการวเิคราะห์ตัวอย่างส่ิงส่งตรวจในกลุ่มเส่ียง 
จากการสุ่มตรวจในกลุ่มอาสาสมคัรท่ีอาศยัในบริเวณพื้นท่ีต่างๆ ประกอบดว้ย อ าเภอ  

ทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ จ  านวน  
46 คน มีช่วงอายุ  16-79 ปี อายเุฉล่ีย 56 ปี เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการประเมินความเส่ียงต่อสุขภาพ
และการติดตามตรวจสอบผลกระทบสุขภาพในประชากรกลุ่มเส่ียงนั้น ในการเก็บตวัอย่ างไดด้ าเนินการ
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โดยเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร ท าการเก็บตวัอยา่งเลือดเพื่อตรวจหาปริมาณไซยาไนด ์
พร้อมกบัการเก็บตวัอยา่งปัสสาวะเพื่อหาปริมาณสารหนูในปัสสาวะ และส่งวเิคราะห์ท่ีศูนยพ์ิษวทิยา 
โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้น สามารถสรุปผลการตรวจหาปริมาณสารไซยาไ นดแ์ละสารหนู ดงั ตารางที ่
5.3.6-4 และ ตารางที ่5.3.6-5 ซ่ึงพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีปริมาณสารไซยาไนดส์ะสมในร่างกายไม่
เกินค่ามาตรฐาน และค่าเฉล่ียท่ีพบ (0.375 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร) ไม่เกินค่ามาตรฐาน (> 1.0 ไมโครกรัม /
มิลลิลิตร ) และค่าพิสัยเท่ากบั 0.11-1.04 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร  อยา่งไรก็ตาม พบวา่มีประชากรเส่ียง 
จ านวน 2 ราย ท่ีมีค่าสารไซยาไนดเ์กินมาตรฐาน (พบปริมาณ 1.56 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร และ  1.10 
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ซ่ึงอยูใ่นหมู่ 3 บา้นหนองระมาน ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร) 

ส าหรับการตรวจวเิคราะห์หาปริมาณ สารหนูสะสมในร่างกาย พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งมีค่า 
สารหนูเฉล่ีย 33.34 ไมโครกรัม /กรัม ไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีท าใหเ้กิดพิษ (Toxic concentration)  
(50 ไมโครกรัม /กรัม) และมีค่าพิสัยเท่ากบั <3.70-86.0 ไมโครกรัม /กรัม อยา่งไรก็ตาม  พบวา่  มีกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีพบสารหนูสะสมเกินมีจ านวน 7 ราย โดยจ านวน 5 ราย มาจาก อ า เภอทบัคลอ้ จังหวดัพิจิตร  
(4 ราย ปริมาณ  73.83, 74.42,  82.40 และ 50.72 ไมโครกรัม /กรัม ในหมู่ 8 บา้นนิคม ต าบลเขาเจด็ลูก  
อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 1 ราย ปริมาณ  85.08 ไมโครกรัม /กรัม ในหมู่ 3 บา้นหนองระมาน ต า บล 
เขาเจด็ลูก  อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร) ขณะท่ีอีก 2 ราย มีปริมาณ 52.76  และ 86.48 ไมโครกรัม /กรัม  
มาจากหมู่ 8 บา้นดงหลง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ตารางที ่5.3.6-4  ผลการตรวจหาปริมาณสารไซยาไนด์และสารหนูในกลุ่มเส่ียง 

รายการ ปริมาณในกลุ่ม
ตัวอย่าง 

ค่าพสัิย มาตรฐาน 

สารไซยาไนด ์(ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) 0.375 0.11–1.56 > 1.0 
สารหนู(ไมโครกรัม/กรัม) 33.44 <3.70–86.0 0-50 

หมายเหตุ การเก็บตวัอยา่งวเิคราะห์ของท่ีปรึกษาเม่ือวนัท่ี 21 มีนาคม  2554 และวนัท่ี 4 สิงหาคม 2554 
 

(4) การวเิคราะห์ผลส่ิงส่งตรวจร่วมกบัแบบสอบถาม 
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลผลการวเิคราะห์เลือดและปัสสาวะของอาสาสมคัรทั้ง 46 คน  

52 ตวัอยา่ง  ( ตรวจซ ้ า 6 คน) (ตารางที ่5.3.6-5) ร่วมกบัขอ้มูลจากการสอบถาม (ภาคผนวก ฏ) สรุปได้
ดงัน้ี 

1) ในกลุ่มตวัอยา่ง 46 คน พบวา่มีปริมาณไซยาไนดส์ะสมในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน 
(1.10 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) จ านวน 2 คน โดยทัว่ไปไซยาไนดส์ามารถเขา้สู่ร่างกายโดยการสัมผสัตาม
ผวิหนงั และการหายใ จเอาอากาศท่ีมีไซยาไนดป์นเป้ือน เช่น การสูบบุหร่ี การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช 
ตลอดจนการบริโภคน ้าหรือ พืชท่ีมีส่วนประกอบของไซยาไนด ์เช่น หน่อไมห้รือมนัส าปะหลงั ซ่ึงจาก



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-144 

 

การใชแ้บบสอบถามสัมภาษณ์ประกอบการตรวจเลือด พบวา่ ในผูท่ี้พบไซยาไนดใ์นเลือดเกินค่าอา้งอิง  
2 คนนั้น 1 คน สูบบุหร่ีวนัละ 10 มวน อีกคนไม่สูบ ส่วนการบริโภคน ้าด่ืมจากการสอบถาม  พบวา่  
ทั้ง 2 คนใชน้ ้า ด่ืมจากถงั จึงไม่ไดรั้บไซยาไนดจ์ากการบริโภคน ้าผวิดิน นอกจากนั้นทั้ง 2 คน บริโภค
หน่อไม้เพียง  2-3 คร้ัง/ปี และไม่ไดบ้ริโภคมนัส าปะหลงั ซ่ึงผูท่ี้อาศยัในครอบครัวเดียวกนัท่ีไม่ไดสู้บ
บุหร่ีทั้งคู่ แต่พบวา่ 1 คน มีค่าไซยาไนดเ์กินค่าอา้งอิง และเน่ืองจากในการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้น  
ไม่พบการปนเป้ือนของไซยาไนดเ์กินมาตรฐาน  

2) ในกลุ่มตวัอยา่ง 46 คน พบวา่มีปริมาณสารหนูสะสมในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน  
(50 ไมโครกรัม /กรัม) จ านวน 8 คน ซ่ึงมีโรคประจ าตวัโดยเฉพาะโรคความดนั โลหิตสูง จ านวน 7 คน  
อีก 1 คนเป็นไมเกรน ซ่ึงตอ้งรับประทานยาเป็นประจ า ในขณะท่ีผูท่ี้มีสารหนูสะสมไม่เกิน อา้งอิงนั้น 
จากการสอบถามไม่พบวา่  มีโรคประจ าตวัท่ีตอ้งรับประทานยาเป็นประจ า ซ่ึงในทางการแพทย์  พบวา่มี
การน าอาร์เซนิคไทรออกไซด ์(สารหนู) เป็นสารประกอบอนินทรียใ์นยาบางกลุ่ม 

จากผลการตรวจสุขภาพขา้งตน้จ าเป็นตอ้งด าเนินการติดตามผลการตรวจสุขภาพ และ
ท าการศึกษาวจิยัต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบท่ีมาของการสัมผสัสารดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

จากกา รรวบรวมขอ้มูลสามารถจ าแนกอาการของผูไ้ดรั้บไซยาไนดห์รือสารหนูเขา้สู่
ร่างกาย ไดด้งัน้ี 

1) การได้รับไซยาไนด์ 
พิษจากไซยาไนดส่์วนใหญ่เป็นพิษแบบเฉียบพลนั แต่หากไดรั้บไซยาไนดย์งัไม่

รุนแรง จะมีอาการกลา้มเน้ือลา้ หายใจล าบาก ปวดหวัวงิเวยีน คล่ืนไส้อาเจียน ระคายเคืองจมูก คอ ปาก 
ชกั หมดสติ ยกเวน้หากไดรั้บจากการรับประทานมนัส าปะหลงัดิบ อาการข องพิษจากไซยาไนดจ์ะ
เกิดข้ึนในเวลาหลายชัว่โมง เน่ืองจากจะตอ้งถูกเอน็ไซมใ์นล าไส้ยอ่ย 

2) การได้รับสารหนู 
สารหนูสามารถเขา้สู่ร่างกายไดโ้ดยการสัมผสัผวิหนงั หายใจ และรับประทาน โดยจะ

พบสารหนูในสัตวแ์ละพืชทะเลไดม้ากกวา่ในแหล่งน ้าจืด พิษของสารหนูมีทั้งแบบเฉียบพลนั และเร้ือรัง 
โดยอาการพิษเฉียบพลนัจะท าใหเ้กิดการระคายเคืองต่อเน้ือเยือ่อวยัวะท่ีสัมผสักบัสารหนู คล่ืนไส้ 
อาเจียน เป็นตะคริว กลา้มเน้ือเกร็ง หวัใจลม้เหลว ส่วนพิษเร้ือรังท่ีเกิดจากการไดรั้บสารหนูติดต่อกนัเป็น
เวลานาน ท าใหเ้กิดแผลเป็นหรือเป็นรูท่ีช่องจมูก ผวิหนั งหนาข้ึน มีรอยด่างด าท่ีผวิหนงั อาจมีเส้นสีขาว
บนเล็บ ชาตามปลายมือปลายเทา้ 
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จากการศึกษา  พบวา่  สารหนูไม่ไดใ้ชใ้นกระบวนการผลิตของเหมือง แต่พบใน
ลกัษณะของเพื่อนแร่ท่ีมีซลัไฟดป์ะปนในรูป  Pyrite (FeS2) และ Arsenopyrite (FeAsS) แร่ท่ีมีซลัไฟดน้ี์
เม่ือถูกออกซิเจนและความช้ืน  จะท าใหแ้ร่ดงักล่าวก่อเกิดสภาวะเป็นกรด และเม่ือมีการเร่งปฏิกิริยาของ
แบคทีเรียบางชนิด เม่ือน ้าไหลผา่นก็จะชะเอาส่ิงเจือปน โดยเฉพาะสารหนูออกมาปะปนในส่ิงแวดลอ้ม
ได ้นอกจากน้ีการปนเป้ือนของสารหนูยงัอาจเกิดจากช่องทางการใชส้ารเคมีก าจดัแมลงและศตัรูพืช (ซ่ึง
ในการศึกษา พบวา่ มีการใชส้ารเคมีปราบศตัรูพืชประมาณร้อยละ 39.13)  และการรับประทานอาหาร
ทะเลบางประเภท (ซ่ึงในการศึกษา พบวา่ มีการกินอาหารทะเลในรอบ 3 วนัก่อนการเจาะเลือด ประมาณ
ร้อยละ 36.96) รวมทั้งยาบางกลุ่มส าหรับผูป่้วยมีการใชส้ารหนูเป็นส่วนประกอบ 

การปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มของสารหนูจากกิจกรรมของมนุษยใ์ดๆ  ก็ตาม และชุมชน
ไดรั้บสัมผสัโดยทางใด ไม่วา่จะเป็นการกิน การด่ืม การสัมผสัทางผวิหนงั หรือการหายใจเขา้ไป ยอ่ม
เส่ียงต่อสุขภาพ  โดยเฉพาะสารหนูตามท่ี IRIS ระบุวา่เป็นสารท่ีท าอนัตรายต่อสุขภาพทั้งท่ีเป็นมะเร็ง
และไม่ใช่มะเร็ง (IRIS, 1998) และเคยมีรายงานการเจบ็ป่วยของชาวบา้นในพื้นท่ีอ าเภอร่อนพิบูลย ์
จงัหวดันครศรีธรรมราช (ชชัวาลย,์ 2543) ส าหรับการปนเป้ือนของสารหนู ในส่ิงแวดลอ้มและประชาชน
ในชุมชนไดรั้บสัมผสัในทางใดทางหน่ึง ก็อาจเกิดอนัตรายต่อสุขภาพ เกิดการเจบ็ป่วยและมีผลเสียต่อ
สุขภาพข้ึนมาได ้แมว้า่จะไม่ใช่สารก่อมะเร็งก็ตาม 

(5) ผลการศึกษาความเส่ียงสุขภาพ 
1) จากสารหนู 

เม่ือพิจารณา ผลการตรวจเลือดเพื่อหาสารหนูในกลุ่มเส่ียง พบวา่  มีค่าเฉล่ีย 33.44 
ไมโครกรัม /กรัม และค่าพิสัยในช่วง  นอ้ยกวา่ 3.70–86.0 ไมโครกรัม /กรัม โดยเกณฑม์าตรฐานยอมให ้
มีได ้0-50 ไมโครกรัม /กรัม นั้น บ่งช้ีได้วา่มีการสะสมอยูใ่นกลุ่มเส่ียง อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนกลุ่มเส่ียงในระยะยาวได ้และจะตอ้งระมดัระวงัการบริโภคท่ีอาจปนเป้ือนสารหนูเขา้ไปได้  
นอกจากน้ีกลุ่มเส่ียงท่ีเป็นเกษตรกรควรลดการใชส้ารฆ่าแมลงและศตัรูพืชท่ีปนเป้ือนพวกสารหนู   และ
ส่งเสริมปรับเปล่ียนการท าเกษตรกรรมท่ีเป็นเกษตรเคมีมาสู่รูปแบบของเกษตรอินทรียใ์หม้ากข้ึน  
ส าหรับการตรวจสุขภาพของพนกังานเหมืองจ านวน 246 คน เม่ือวนัท่ี 11–12 มกราคม 2554  
(ชุมนุม, 2554) แมไ้ม่มีรายงานอาการการเจบ็ป่วยเป็นมะเร็งในกลุ่มพนกังาน แต่พบการเจบ็ป่วยทัว่ไป
จากโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบโครงสร้างและกลา้มเน้ือ และโรคผวิหนงั ซ่ึงก็ควรเฝ้าระวงั
สุขภาพของพนกังานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการสัมผสัสารหนูต่อไปดว้ย 

2) จากไซยาไนด์ 
การตรวจพบสารไซยาไนดใ์นเลือดของกลุ่มเส่ียง พบวา่ มีค่า เฉล่ียเท่ากบั 0.375 

ไมโครกรัม /มิลลิลิตร  และพิสัยเท่ากบั 0.11–1.56 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร  แมว้า่ค่าเฉล่ียจะไม่เกินเกณฑท่ี์
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ก าหนดไวม้ากกวา่ 10 ไมโครกรัม /มิลลิลิตร แต่ค่าพิสัยบางคนในก ลุ่มเส่ียงก็เกินเกณฑไ์ปเล็กนอ้ย บ่งช้ี
วา่มีความเส่ียงต่อการเจบ็ป่วยไดเ้ช่นกนั  

5.3.7 สรุปข้อเสนอแนะมาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบและการติดตามตรวจสอบ 
(1) มาตรการป้องกนัแก้ไขผลกระทบ 

1) การอนุญาตท าเหมืองตอ้งมีมาตรการก าจดัสารหนูท่ีออกมากบัสายแร่ไม่ปล่อย
ระบายทิ้งลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ โดยการก าจดักากแร่ทั้งหลายตอ้งก าหนดใหก้ าจดัในลกัษณะของเสีย
อนัตราย ซ่ึงหากใชว้ธีิก าจดัแบบกลบฝังจะตอ้งกลบฝังในหลุมฝังกลบปลอดภยั (Secure landfill) เท่านั้น 

2) รัฐควรจัดท าแผนป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพ จากสารหนูและไซยาไนด ์ในพื้นท่ี
อยา่งจริงจงั  

3) รัฐควรใหค้วามรู้กบัประชาชนในการป้องกนัการสัมผสัสารเคมี การเลือกซ้ือและ
บริโภคอาหารและน ้าด่ืมท่ีสะอาดปลอดภยั 

4) ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าท่ีไดม้าตรฐานน ้าด่ืม 
5) ติดตั้งระบบน ้าประปาท่ีสะอาดและปลอดภยั เพื่อใหบ้ริการน ้าด่ืมน ้าใชส้ าหรับชุมชน  
6) ควรศึกษาถึงอนัตรายของสารตวัอ่ืน เช่น แมงกานีส หรือโลหะหนกัตวัอ่ืนๆ   

ท่ีพบปะปนในส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีศึกษา 
(2) การติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวงัสุขภาพ 

1) ตรวจสุขภาพกลุ่มเส่ียง โดยหน่วยงานสาธารณสุขในพื้น ท่ี เช่น โรงพยาบาลทบัคลอ้ 
โรงพยาบาลตะพานหิน โรงพยาบาลวงัทรายพนู โรงพยาบาลเนินมะปราง  การตรวจเลือดและปัสสาวะ
เพื่อหาปริมาณสารไซยาไนด ์และสารหนู เปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานและเฝ้าระวงัการเจบ็ป่วยจาก
การสัมผสัสารดงักล่าวอยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง 

2) หน่วยงานสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลทบัคลอ้ โรงพยาบาลตะพานหิน 
โรงพยาบาลวงัทรายพนู โรงพยาบาลเนินมะปราง เป็นตน้ ควรประสานและร่วมมือกบัโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลต่างๆ  ในพื้นท่ี ท าการเก็บขอ้มูลเชิงลึกในกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีผลการตรวจวเิคราะห์  
ซ่ึงมีสารหนูและสารไซยาไนดสู์ง หรือกลุ่มเส่ียง ดว้ยการสัมภาษณ์และสังเกตในเร่ืองของการสัมผสัสาร 
ดา้นการกินอยู ่การสัมผสัทางผวิหนงั หรือโอกาสการสูดหายใจสารพิษต่างๆ การอยูอ่าศยั  
การตั้งบา้นเรือนและระยะเวลาการเขา้มาตั้งบา้นเรือน การประกอบอาชีพ การใชส้ารเคมีทางการเกษตร 
ประเภทของน ้าท่ีใชอุ้ปโภคบริโภค แหล่งน ้าท่ีใชอุ้ปโภค บริโภค ประจ าวนั อาหารและพืชผกัท่ี
รับประทานเป็นประจ า เป็นตน้ เพื่อการเฝ้าระวงัผลกระทบสุขภาพ หากพบตอ้งรีบรักษาหรือส่งต่อ  
เพื่อการรักษาต่อไป 

3) เน่ืองจากการสัมผสัสารทั้งสองของชุมชน  อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได ้จึงค วร
ท าการศึกษาวจิยัอยา่งละเอียด โดยอาจเสนอใหส้ถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีหรือสถาบนัการศึกษาใน
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ส่วนกลาง (ท่ีมีเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการวเิคราะห์ท่ีแม่นย  าเท่ียงตรง ) หรือการร่วมมือระหวา่ง
สถาบนัการศึกษาทั้งสอง ท าการศึกษาวจิยัการตกคา้งหรือสะสมของสารหนูและสารไซยาไนด ์ในแ หล่ง
ต่างๆ เช่น  ในส่ิงมีชีวติ คนท่ีรับสัมผสั สัตวน์ ้า พืชน ้า พืชผกั ผลไม ้อาหารท่ีประชาชนในชุมชน
รับประทาน ในแหล่งน ้าผวิดิน แหล่งน ้าใตดิ้น และดินท่ีระดบัความลึกต่างๆ เพื่อแสดงการกระจายและ
การสะสมสารทั้งสองในห่วงโซ่อาหารระดบัต่างๆ ซ่ึงหากพบวา่มีความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษย ์ค วร
เสนอขอ้มูลใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบหรือเก่ียวขอ้งไดท้  าการแกไ้ข ป้องกนั การฟ้ืนฟูสถานท่ี และก าหนด
มาตรการติดตามตรวจสอบ การส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวงัสุขภาพอยา่งถูกตอ้งเป็นระบบต่อไป  

5.4 บัญชีสารพษิ 

5.4.1 ไซยาไนด์ 
(1) แหล่งก าเนิดไซยาไนด์ 

ไซยาไนดมี์ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจนเป็นองคป์ระกอบหลกั มีแหล่งก าเนิด 2 แหล่ง คือ 
ไซยาไนดใ์นธรรมชาติ และไซยาไนดท่ี์มนุษยส์ังเคราะห์ข้ึน 

1) ไซยาไนด์ในธรรมชาติ 
ธาตุคาร์บอน และไนโตรเจน มีอยูร่อบๆ  ตวัเรา โดยประมาณร้อยละ  80 ของอากาศท่ี 

เราหายใจก็ประกอบไปดว้ ยธาตุทั้งสอง  นอกจากน้ีธาตุดงักล่าวยงัเป็นองคป์ระกอบของกรดอะมิโน  
ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบพื้นฐานท่ีส าคญัในโมเลกุลของส่ิงมีชีวติต่างๆ  รวมถึงมนุษยด์ว้ย  ในธรรมชาติพืช
และสัตวบ์างชนิดสามารถสังเคราะห์ไซยาไนดไ์ดแ้ละใชเ้ป็นกลไกป้องกนัอนัตรายจากนกัล่าในห่วงโซ่
อาหาร แต่ส่ิงมีชีวติจ านวนมากก็สามารถปรับตวัใหท้นต่อไซยาไนดห์รือขบัสารน้ีออกจากร่างกายได ้ 

ไซยาไนดธ์รรมชาติท่ีอยูใ่นชีวติประจ าวนัและท่ีเรารู้จกั ไดแ้ก่  
- คาแฟอีน (Caffeine) 4CuCN.(C8H10O2N4.HCN) 
- นิโคติน (Nicotine) CuCN.2(C10H14 N2.HCN).1.5HCN 
- มอร์ฟีน (Morphine) CuCN.9(C17H19O3N.HCN).7HCN 
- โคเคน (Cocaine) CuCN.9(C17H19O3N.HCN).7HCN 
ในร่างกายมนุษย ์พบวา่ มีไซยาไนดเ์ป็นส่วนประกอบท่ีอยูใ่นรูป Thiocyanate (SCN) 

ซ่ึงพบวา่อยูใ่นน ้าลายในปริมาณนอ้ยกวา่ 0.217 กรัม/ลิตร อยูใ่นน ้ายอ่ยอาหารนอ้ยกวา่ 0.006 กรัม/ลิตร 
และอยูใ่นปัสสาวะ นอ้ยกวา่ 0.007 กรัม/ลิตร 

ในส่ิงมีชีวติพวกแบคทีเรียประเภท Cyanogenic bacteria สามารถผลิตไซยาไนดจ์าก
ไกลซีน (Glysine) ไดด้งัสมการ   

NH2CH2COOH = HCN    +    CO2    +    2H2 
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แหล่งก าเนิดไฮโดรเจนไซยาไนดใ์นธรรมชาติจะอยูใ่นรูปของสารประกอบท่ีมีลกัษณะ
คลา้ยน ้าตาลท่ีเรียกวา่  Amygdalin ซ่ึงพบไดใ้นผลไม้  ผกั เมล็ด และถัว่ต่างๆ  เช่น แอปริคอท  พีช ถัว่งอก 
ขา้วโพด มะม่วงหิมพานต์  เชอร่ี มนัฝร่ัง และถัว่เหลือง  เป็นตน้ (Logsdon et al., 1999) โดยปริมาณ
ไซยาไนดใ์นพืชบางชนิดแสดง ดงัตารางที ่5.4.1-1 

ตารางที่ 5.4.1-1  ปริมาณความเข้มข้นของไซยาไนด์ในพชืชนิดต่างๆ  

ชนิดของพชื ความเข้มข้นของไซยาไนด์ (มก./กก.) 
มนัส าปะหลงัท่ีส่วนต่างๆ ดงัน้ี  

- ใบ 377-500 
- หวัมนั 138 
- หวัมนัอบแหง้ 46-100 
- หวัมนับด 81 

หน่อไม ้ Max. 8,000 
ถัว่ไลมา (Lima bean) 2,100 
อลัมอนด ์ 280 – 2,500 
ขา้วฟ่าง Max. 2,500 

ท่ีมา : Logsdon et al., 1999 

จากตารางที ่ 5.4.1-1 พบวา่  พืชแต่ละชนิดและส่วนต่างๆ  ของพืชนั้น  มีปริมาณ
ไซยาไนดแ์ตกต่างกนั  โดยเม่ือโครงสร้างของเซลลพ์ืชท่ีมีไซยาไนดเ์ป็นองคป์ระกอบถูกท าลาย  
ไซยาไนดจ์ะถูกไฮโดรไลซิสอยา่งรวดเร็ว  กลายเป็นก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนดท่ี์มีพิษ  ดงันั้น การบริโภค
พืชประเภทน้ีจึงเป็นท่ีรู้จกักนัดีวา่เป็นแหล่งผลิตไซยาไนดท่ี์อาจเป็ นอนัตรายต่อคนและสัตวไ์ด้  ซ่ึงพืช
ดงักล่าวท่ีพบในประเทศไทย ไดแ้ก่ มนัส าปะหลงั หน่อไม ้และขา้วฟ่าง เป็นตน้ นอกจากน้ีส่ิงมีชีวติอ่ืนๆ  
ท่ีไม่ใช่พืชก็สามารถสังเคราะห์ไซยาไนดไ์ด้  เช่น รา แบคทีเรีย  ตะขาบ ก้ิงกือ แมลงเต่าทอง  มอทส์ และ
ผเีส้ือ เป็นตน้ 

2) ไซยาไนด์ทีม่นุษย์สังเคราะห์ 
ไฮโดรเจนไซยาไนดเ์ป็นสารเคมีชนิดแรกในกลุ่มไซยาไนดท่ี์ถูกสังเคราะห์ข้ึน  เป็นก๊าซ

ท่ีไม่มีสี  มีกล่ินขมคลา้ยเมล็ดอลัมอนด์  และน าไปใชเ้ป็นสารเร่ิมตน้ในการสังเคราะห์สารประกอบ
ไซยาไนดอ่ื์นๆ ต่อไป  โดยทัว่ไปไฮโดรเจนไซยาไนดม์กัถูกสังเคราะห์ข้ึนจากการท าปฏิกิริยาของ
แอมโมเนีย  (NH3) และก๊าซธรรมชาติ  (ก๊าซมีเทน, CH4) ในสภาวะท่ีมีออกซิเจน  ท่ีอุณหภูมิประมาณ  
1200oซ โดยใชแ้พลทินมั (Platinum, Pt) เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา ดงัแสดงในปฏิกริยาท่ี 1 ในแต่ละปีอตัราการ
ผลิตไฮโดรเจนไซยาไนดอ์ยูท่ี่ประมาณ  1.4 ลา้นตนัต่อปี  โดยร้อยละ  13 ของปริมาณน้ีถูกน าไป
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สังเคราะห์โซเดียมไซยาไนด์  ดงัปฏิกริยาท่ี 2 ซ่ึงเกิดจากการท าปฏิกิริยาของไฮโดรเจนไซยาไนดแ์ละ
โซเดียมไฮดรอกไซด์  แลว้ระเหยเอาน ้าออก  เรียกกระบวนการผลิตน้ีวา่  Neutralization-wet process (The 
Mining Journal Limited, 2001) และน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวกบัโลหะ  เช่น การท าเหมืองแร่
ทองค า การชุบโลหะ  และเคร่ืองประดบั  ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ  87 น าไปใชใ้นอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  เช่น 
อุตสาหกรรมสีทาบา้น สียอ้ม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไนลอน และอุสาหกรรมยาเป็นตน้ 

CH4 + NH3 + 1.5O2  HCN + 3H2O  ปฏิกริยาท่ี 1 
HCN + NaOH  NaCN + H2O  ปฏิกริยาท่ี 2 

นอกจากน้ีกิจกรรมต่างๆ  ของมนุษย์ เช่น การกลัน่น ้ามนั  การเผาไหมข้องเช้ือเพลิง
รถยนต ์การสูบบุหร่ี  และการรับประทานอาหารท่ีมีไซยาไนดเ์ป็นองคป์ระกอบ  เช่น อลัมอนด์ ถัว่ไลมา 
กาแฟ และ เกลือ  ก็สามารถปล่อยไซยาไนดอ์อกมาไดเ้ช่นกนั  (International Cyanide Management 
Institute, 2006a) 

ไซยาไนดใ์นธรรมชาติประกอบดว้ยไซยาไนดอิ์ สระ (Free cyanide, CN- ) และ
ไซยาไนดเ์ชิงซอ้น (Complexed cyanide) ปฎิกิริยาของไซยาไนดอิ์สระ (CN- ) ท่ีละลายในน ้าได้
ไฮโดรเจนไซยาไนด์  (HCN) ดงัปฎิกิริยาท่ี 3 จากรูปที ่5.4.1-1 พบวา่ ในสภาพแวดลอ้มท่ีอุณหภูมิและ
ความดนัปกติ  ความเขม้ขน้ของ HCN และ CN-  จะเท่ากนัท่ี  pH ประมาณ 9.4 แต่เม่ือมีความเป็นกรด
เพิ่มข้ึน (ค่า pH นอ้ยกวา่ 7) HCNจะเกิดปฏิกิริยาและระเหย ดงันั้นในการน าไซยาไนดม์าใชใ้นการสกดั
ทองค า จะรักษาค่าความเป็นกรด-ด่างใหอ้ยูใ่นสภาพเป็นด่าง 

CN- + H2O HCN + OH- ปฏิกริยาท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ท่ีมา : Logdon, M.J., Hagelstein, K. and  Mudder, T.I., 1999 

รูปที ่5.4.1-1  ความสัมพนัธ์ระหว่าง HCN และ CN- ต่อ pH 

Pt 
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นอกจากน้ี จากการศึกษาของ Leduc, G. 1981; Castric, P. A. (1981); Vennesland, B., Pistorius, 
E.K., and Gewitz, H.S.  (1981) และ Ward, E.W.B., Starratt, A.N., and Robinson, J.R. (1977)  พบวา่ 
HCN สามารถพบไดต้ามผวิน ้าในบริเวณท่ีเป็นแหล่งจุลินทรีย ์การเพิ่มเติม HCN อาจจะเกิดจาก  
การชะลา้งจากดินท่ีมีพืชพวก Cyanogenic plants และ Cyanogenic microbes จากตวัอยา่งศึกษาจาก
จุลินทรียจ์ากดิน  และจุลินทรียจ์ากน ้า  พบวา่  จุลินท รียด์งักล่าว  สามารถผลิต HCN ได ้ซ่ึงจุลินทรี ย์
ดงักล่าวไดแ้ก่ แบคทีเรีย เช้ือรา และสาหร่าย (Bacteria, Fungi, and Algae) อยา่งไรก็ดีในสภาพธรรมชาติ 
ไซยาไนดส์ามารถลดการเป็นพิษไดเ้ม่ือท าปฎิกิริยากบัออกซิเจนโดยจะเปล่ียนรูปเป็นไซยาเนต ดงัแสดง
ในรูปท่ี รูปที ่5.4.1-2 และสมการ  (Smith, A.C.S & Mudder, T.I., 1998) 

HCN   +   0.5O2 = HCNO  

ไซยาไนดเ์ชิงซอ้น (Complexed cyanide) ไม่เป็นพิษรุนแรงเหมือนไซยาไนดอิ์สระแต่จะเป็นพิษ  
เม่ือเกิดการแตกตวัเป็นไซยาไนดอิ์สระโดยจะเกิดในสภาพท่ีเป็นกรด  แต่จะใชเ้วลานานมาก  ซ่ึงอาจเป็น
ร้อยปี การเกิดไซยาไนดเ์ชิงซอ้นสามารถเกิดไดจ้ากการดูดกลืน (Absorb) โลหะจากเกลืออินทรียแ์ละ 
อนินทรียท่ี์ไม่ละลายน ้า (Insoluble salt) ท่ีมีธาตุโลหะอ่ืนๆ  ดว้ย เช่น เหล็ก ทองแดง นิ กเกิล แมงกานีส 
ตะกัว่ สังกะสี แคดเมียม ดีบุก และเงิน  เป็นตน้ ไซยาไนดเ์ชิงซอ้นประเภท  Neutral soluble compounds 
เช่น NaCN, KCN, Ca(CN)2 และ Hg(CN)2 สามารถละลายน ้าและให ้CN- ไดด้งัสมการต่อไปน้ี 

NaCN = Na+ + CN-  

Ca(CN)2 = Ca2+  + 2CN-  

 
ท่ีมา : Smith, A.C.S & Mudder, T.I.,1998 

รูปที ่5.4.1-2   Eh-pH diagram ระหว่าง CN- - H2O ทีอุ่ณหภูมิ 25 oC 
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ไซยาไนดเ์ชิงซอ้นประเภท Charged metal complex แบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
- กลุ่มไซยาไนดเ์ชิงซอ้นแบบอ่อนแอ (Weakly complexed cyanide) ไดแ้ก่ [Zn(CN)4]

2-, 
[Cd(CN)3]

- , [Cd(CN)4]
2- 

- กลุ่มไซยาไนดเ์ชิงซอ้นแบบปานกลาง (Moderatelyly complexed cyanide) ไดแ้ก่ 
[Cu(CN)2]

-, [Cu(CN)3]
2-, [Ni(CN)4]

2-, [Ag(CN)2]
-  

- กลุ่มไซยาไนดเ์ชิงซอ้นแบบแขง็แรง (Strongly complexed cyanide) ไดแ้ก่ [Fe(CN)6]
4-, 

[Co(CN)6]
4-, [Au(CN)2]

-, [Fe(CN)6]
3- 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการละลายข้ึนอยูก่บัค่า pH อุณหภูมิ ความเขม้ของแสงและแบคทีเรีย ไซยาไนด์
เชิงซอ้นแบบอ่อนแอและปานกลางจะแตกตวัเม่ือ   pH นอ้ยกวา่  4.5 ในขณะท่ีไซยาไนดเ์ชิงซอ้น  
แบบแขง็แรงจะเกิดไดท่ี้ pH นอ้ยกวา่ 9.0 และเกิดเป็น Insoluble salt ไดห้ลายรูปแบบ  

Ferrocyanide [Fe2+(CN)6]
4- (Hexaferrocyanate, สีแดง ) และ Ferricyanides [Fe3+(CN)6]

3- 
(Hexaferricyanates,สีเหลือง ) จะมีความเสถียรมากในสภาพไม่มีแสง แต่สามารถแตกตวัไดถ้า้โดนรังสี  
อุลตราไวโอเลต (UV) ซ่ึงจะปล่อยไซยาไนดไ์ดด้งัสมการ 

Fe(CN)6
4- + H+ = Fe(CN)5

3- + HCN  
 

(2) พษิของไซยาไนด์ 
ไซยาไนดเ์ป็นสารเคมีท่ีมีความเป็นพิษสูง  สามารถเขา้สู่ร่ายกายไดท้ั้งทางปาก  การหายใจ  

และการดูดซึมผา่นผวิหนงัและตา  โดยระดบัความรุนแรงจากพิษของไซยาไนดจ์ะข้ึนอยูก่บัปัจจยั   
4 ประการ ไดแ้ก่ ชนิดของส่ิงมีชีวติ  ระยะเวลาการไดรั้บ  ปริมาณท่ีไดรั้บ  และเส้นทางการไดรั้บ  เช่น  
การหายใจ การกลืน หรือการฉีด เป็นตน้  

ส าหรับมนุษย์ การสัมผสัหรือสูดดมไซยาไนดป์ริมาณสูงท่ีกระจายตวัอยูใ่นอากาศแค่เพียง
ระยะเวลาสั้นๆ  จะมีผลต่อการท างานของสมองและหวัใจ  โดยส่งผลใหเ้ซลลไ์ม่สามารถใชอ้อกซิเจนท่ี
ละลายอยูใ่นกระแสเลือดไดเ้ตม็ท่ี ท าใหก้ระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายมนุษยเ์ปล่ียนจากสภาวะท่ี
ใชอ้อกซิเจนเป็นสภาวะท่ีไร้ออกซิเจน  ท าใหเ้กิดการสะสมแลคเตทปริมาณสูงในเลือด  จึงเป็นสาเหตุให้
เกิดการกดระบบประสาทส่วนกลาง มีผลใหก้ารหายใจหยดุชะงกัและเสียชีวติไดใ้นท่ีสุด  ส่วนการสัมผสั
ไซยาไนดแ์มเ้พียงปริมาณนอ้ยๆ  แต่เป็นระยะเวลานานก็จะท าใหเ้กิดอาการหายใจติดขดั  ปวดหวัใจ  
อาเจียน  ปวดศีรษะ  และต่อมไทรอยดเ์กิดการขยายตวั  ตวัอยา่งเช่น  การบริโภคมนัส าปะหลงัดิบใน
ปริมาณมาก  จะท าใหมี้ไซยาไนดใ์นเลือดสูง  ส่งผลใหมื้อและเทา้มีอาการอ่อนแรง  ทรงตวัไม่ได้ ตาพร่า
มวั และหูอ้ือ เป็นตน้ โดย Environment Australia (1998) ก าหนดปริมาณสารไฮโดรเจนไซยาไนดใ์น
อากาศท่ีส่งผลกระทบต่อส่ิงมีชีวติชนิดต่างๆ ดงัตารางที ่5.4.1-2 
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ตารางที ่5.4.1-2  ความสัมพนัธ์ในการตอบสนองของมนุษย์และสัตว์ต่อปริมาณความเข้มข้นของ 
การได้รับแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ในอากาศ  

ประเภท ความเข้มข้นของ HCN (ppm) การตอบสนอง 
มนุษย ์ 270 เสียชีวติทนัที 

 181 เสียชีวติหลงัไดรั้บ 10 นาที 

 135 เสียชีวติหลงัไดรั้บ 30 นาที 

 110-135 เสียชีวติหลงัไดรั้บ 30-60 นาที หรือนานกวา่น้ี 

 45-55 ทนไดน้าน 30-60 นาที โดยไม่แสดงอาการเฉียบพลนั 

 18-36 แสดงอาการเลก็นอ้ยหลงัไดรั้บนานหลายชัว่โมง 

หนู 1300 ตายทนัทีหลงัไดรั้บ 1-2 นาที 

 110 ตายทนัทีหลงัไดรั้บ 45 นาที 

 45 ตายทนัทีหลงัไดรั้บ 2.5-4 ชัว่โมง 

แมว 315 ตายอยา่งรวดเร็ว 
 180 ตาย 

 125 ไดรั้บพิษอยา่งชดัเจนภายใน 6-7 นาที 
สุนขั 315 ตายอยา่งรวดเร็ว 

 115 ตาย 
 90 อาจทนไดน้านเป็นชัว่โมง และตายหลงัจากนั้น 
 30-65 อาเจียน ชกักระตุก และอาจตายได ้
 30 อาจทนได ้
กระต่าย 315 ตาย 

 120 ไม่แสดงอาการชดัเจน 

ท่ีมา : Environment Australia, 1998 

นอกจากน้ี  นก สัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงั  ท่ีอาศยัอยูใ่นน ้า  และปลา ก็เป็นส่ิงมีชีวติท่ีมีความ
ไวต่อไซยาไนดม์าก  ปลาหลายชนิดอาจมีความสามารถในการวา่ยน ้าและการสืบพนัธ์ุลดลง  ระบบ 
การหายใจขดัขอ้ง ระบบการเจริญเติบโตผดิปกติ  และตกเป็นเหยือ่ไดง่้าย  ถา้ไดรั้บไซยาไนดอิ์สระ  (Free 
cyanide) ในปริมาณ 5.0-7.5 ไมโครกรัม/ลิตร โดยปลาบางชนิดอาจถึงตายได ้ถา้ไดรั้บไซยาไนดอิ์สระใน
ปริมาณ  20-76 ไมโครกรัม /ลิตร และท่ีความเขม้ขน้สูงกวา่  200 ไมโครกรัม /ลิตร จะเป็นพิษอยา่ง
เฉียบพลนักบัปลาส่วนใหญ่ ส่วนสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัท่ีอาศยัอยูใ่นน ้าอาจเสียชีวติได้  เม่ือไดรั้บ
ไซยาไนดอิ์สระเขม้ขน้ 30-100 ไมโครกรัม/ลิตร 

(3) ประโยชน์ของไซยาไนด์ 
ไซยาไนดเ์ป็นสารเคมีท่ีมีคุณสมบติัเฉพาะและไวต่อการเกิดปฏิกิริยา  นิยมน ามาใชอ้ยา่ง

แพร่หลายในการผลิตผลิตภณัฑต่์างๆ ท าใหใ้นชีวติประจ าวนัมนุษยมี์โอกาสสัมผสักบัไซยาไนด์ผา่นการ
ใชผ้ลิตภณัฑน์ั้นๆ  เช่น วติามิน  เคร่ืองประดบั  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  สารดบัเพลิง  เคร่ืองส าอางค์   
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สียอ้มผา้ น ้ายาลา้งเล็บ  สีทาบา้น ยารักษาโรค  และเกลือ  เป็นตน้ (Logsdon et al., 1999) โดยไซยาไนด์
ประมาณร้อยละ  80 ท่ีถูกผลิตข้ึนจะถูกน ามาใชใ้นการผลิตสารอนินทรีย์  เช่นไนทริล  ไนลอน  และ
พลาสติกอะครีลิค  และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ  เช่น การผลิตโลหะ  การชุบแขง็เหล็ก  การลา้งภาพถ่าย  และ 
ยางสังเคราะห์  ส่วนก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนดม์กัน ามาใชผ้ลิตยาก าจดัวชัพืชและสัตวท่ี์ท าลายพืชผล   
เช่น หนู และแมลงต่างๆ 

นอกจากน้ี  ไซยาไนดย์งัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของยารักษาโรคจ านวนไม่นอ้ย  เช่น 
Laetrile ยารักษาโรคมะเร็ง และ Nitroprusside ยาลดความดนัโลหิตสูง และยงัน ามาใชง้านทางการแพทย ์
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ การตกแต่งศลัยกรรม และการลบรอยแผลเป็นต่างๆ 

5.4.2 สารหนู 
สารหนู (Arsenic, As) เป็นธาตุท่ีมีน ้าหนกัโมเลกุล 74.9216 เลขอะตอมเท่ากบั 33 มีวาเลนซ์

เท่ากบั 5  3  0 และ -3 จุดหลอมเหลว เท่ากบั 814 องศาเซลเซียส  (ท่ีความดนับรรยากาศ 36 atm) ความ
ถ่วงจ าเพาะเท่ากบั 5.727 มีความหนาแน่น 5.778 เมกะกรัม /ลูกบาศกเ์มตรท่ีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส   
มีความแขง็ 3.5 ตามมาตราโมห์ ระเหิดท่ีอุณหภูมิ 615 องศาเซลเซียส เป็นธาตุท่ีมีคุณสมบติัเป็นโลหะ ก่ึง
อโลหะ มีสีเหลืองหรือสีเทา สารหนูเป็นสารท่ีรู้จกักนัมานานกวา่ 3,000 ปี โดยมีการใชใ้นทา งการแพทย์
และใชเ้ป็นยาพิษเช่นกนั 

(1) แหล่งก าเนิดสารหนู 
ในธรรมชาติจะพบสารหนูในลกัษณะสารหนูบริสุทธ์ิปริมาณนอ้ยมาก สารหนูมกัเกิดร่วมกบั

ธาตุอ่ืนเป็นสารประกอบพวกอาร์เซไนด ์ (Arsenides) และซลัฟาเซไนด ์ (Sulfasenides) เป็นต้น สารหนูมี
อยูท่ ัว่ไปในธรรมชาติ ในปริมาณท่ีแตกต่างกนัไป โดยจะสะสมตวัอยูใ่นปริมาณสูงในแหล่งแร่ต่างๆ 
โดยเฉพาะในแหล่งแร่จ าพวกซลัไฟดข์องแร่ทองแดง ตะกัว่ สังกะสี พลวง เงิน และทองค า ในรูปของแร่
ประกอบอาร์เซนิกซลัไฟดห์รือซลัโฟซอลต ์แร่ท่ีประกอบดว้ยสารหนูตามธรรมชาติ มี 2 ประเภท คือ  

1) แร่ปฐมภูมิซ่ึงเกิดมาจากใตพ้ื้นผวิโลก ไดแ้ก่ แร่ท่ีประกอบดว้ยสารหนูจ าพวกซลัไฟด์
ต่างๆ แร่ท่ีส าคญัประเภทน้ี ไดแ้ก่ อาร์เซโนไพไรต ์ (FeAsS), แทนแนนไทต ์ (Cu12As4S13) อีนาร์ไกต ์
(Cu3AsS4), พรูสไทต ์ (Ag3AsS3), โคบอลไทต ์ [(Co,Fe)AsS)], ออร์พิเมนต ์ (As2S3), รีอลัการ์ (AsS),  
นิกโคไลต ์(NiAs)  และธาตุสารหนู (As) เป็นตน้ 

2) แร่ทุติยภูมิซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงแร่ปฐมภูมิไปเป็นแร่ชนิดใหม่ โดยกระบวน  
การเติมออกซิเจน ( Oxidation) ซ่ึงแร่ท่ีพบแพร่หลายประเภทน้ี  ไดแ้ก่ แอนนาเบอร์ไกต์  
[Ni2(AsO4)2.8H2O)], อาร์เซโนไลต์  (As2O3), สกอโรไดต์  [(Fe,Al)(AsO4).2H2O)], มิเมไกต์  
[Pb5(PO4)(AsO4)3Cl], และอีริไทรต ์[Co3(AsO4)2.8H2O)] 
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(2) การปนเป้ือนของสารหนูในธรรมชาติ 
การปนเป้ือนสารหนูแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1) โดยธรรมชาติ เช่น หิน ดิน น ้า อากาศ หรือในส่ิงมีชีวติต่างๆ มากนอ้ยแตกต่างกนัไป

ตามสภาวะส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากสารหนู เป็นสารท่ีพบไดใ้นธรรมชาติ โดยเป็นองคป์ระกอบของดิน  
หิน และแร่ต่างๆ  พบมากในสายแร่ทองแดง แมงกานีส ตะกัว่ ดีบุก เงิน  และทองค า ในบริเวณแหล่งน ้า
ใตดิ้นใกลส้ายแร่ดงักล่าวจึงมีการปนเป้ือนสารหนูสูง  ซ่ึงถือวา่เป็นการปนเป้ือนโดยธรรมชาติ โดยพบ
แหล่งอาร์เซนิก ดงัรูปที ่5.4.2-1 

2) โดยกิจกรรมของมนุษย ์การใชส้ารหนูในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
(ก) ด้านเกษตรกรรม  เช่น สารเคมีป้องกนัและก าจดัแมลง สารก าจดัวชัพืช  

สาร Desiceants น ้ายารักษาสภาพเน้ือไม ้ผสมในอาหารสัตวเ์พื่อเร่งการเจริญเติบโต เป็นตน้ 
(ข) ด้านอุตสาหกรรม  เช่น ใชผ้สมกบัโลหะอ่ืน เป็นวตัถุก่ึงตวัน า สารใหสี้แดงหรือไม่

มีสีในผลิตภณัฑแ์กว้ อุตสาหกรรมฟอกหนงั บุหร่ี เป็นตน้ รวมถึงอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ถ่านหิน ดว้ย 
(ค) ด้านการแพทย์  ใชเ้ป็นส่วนประกอบของยารักษาโรคทั้งในคนและสัตว ์ส าหรับใช้

รักษาโรคท่ีเกิดจากโปรโตซวั และ โรคท่ีเกิดจากพยาธิบางชนิด รวมทั้งโรคท่ีเกิดจากพวกสไปโรขีด 
(ง) ด้านทางทหาร  ใชส้ารประกอบสารหนูเป็นสารพิษในการท าสงคราม หรือยบัย ั้ง

การก่อจลาจล สารพิษพวกน้ีจะก่อใหเ้กิดการระคายเคืองต่อผวิหนงั และเยือ่เมือก (Mucous membranes) 
กลไกส าคญัท่ีก าหนดการแพร่กระจายของสารหนูในน ้าผวิดินและน ้าใตดิ้น  คือ

ความสามารถในการละลายน ้า โดยในสภาวะท่ีมีออกซิเจนสารหนูถูกเปล่ียนไปอยูใ่นรูป As5+ ท าให้
สามารถจบักบัวตัถุอ่ืนไดง่้าย  การแพร่กระจายจึง ไปไดไ้ม่ไกล แต่ในสภาวะท่ีไม่มีออกซิเจน สารหนูถูก
เปล่ียนไปอยูใ่นรูป As3+ ซ่ึงละลายน ้าไดดี้กวา่และกระจายไดดี้กวา่  

ส าหรับในดินและตะกอนดินท่ีมีสภาพเป็นกรด สารหนูจะจบักบัเหล็กออกไซด ์แต่ในสภาพ
เป็นด่างจะจบักบัหินปูน และในสภาพท่ีเป็นกลางจะจบักบั Clay-minerals 

(3) การปนเป้ือนสารหนูในมนุษย์ 
ธมลวรรณ (2551 ) กล่าววา่ การเปล่ียนแปลงของสารหนูในร่างกายมนุษยน์ั้นซบัซอ้น 

ข้ึนกบัรูปแบบ และชนิดของสารหนู นอกจากน้ีการเปล่ียนแปลงของสารหนูก็จะแตกต่างกนัไปในสัตว์
แต่ละชนิด สารประกอบอนินทรียข์องสารหนูทั้งอาร์เซไนต ์และอาร์เซนเจต สามา รถเขา้สู่ร่างกายได ้
ทางระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ทางผวิหนงั และทางรก เม่ือดูดซึมแลว้กระจาย 
ไปทัว่ร่างกายแลว้ไปสะสมในอวยัวะต่างๆ เช่น ตบั ไต ปอด กลา้มเน้ือ มา้ม ผม เล็บ ผวิหนงั  
โดยท่ีผม เล็บ ผวิหนงัจะพบวา่มีปริมาณของสารหนูสะสมอยูสู่งสุด ทั้งน้ีเน่ื องจากในเน้ือเยือ่เหล่าน้ีมี 
เคอราทินมาก 
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1) ระบบทางเดินหายใจ 
การไดรั้บสารประกอบอนินทรียข์องสารหนูทางการหายใจนั้น เน่ืองมาจากการ

ประกอบอาชีพ หรือระหวา่งการสูบบุหร่ี โดยสารหนูท่ีสูดดมเขา้ไปส่วนมากจะอยูใ่นรูปละอองของลอย 
(Aerosal) และสันนิษฐานวา่สามารถตกคา้งอยูไ่ดเ้ช่นเดียวกบัฝุ่ นผงอ่ืนๆ ท่ีท างานหลายๆ แห่ง ฝุ่ นผงจะมี
สารหนูปนอยูด่ว้ย ซ่ึงจะตกคา้งในส่วนของทางเดินหายใจตอนบนโ พรงจมูก (Nasopharynx) กล่องเสียง 
หลอดคอ และหลอดลม (Bronchus) การดูดซึมเขา้ร่างกายจะเกิดไดท้ั้งในทางเดินหายใจหรือทางเดิน
อาการ ภายหลงัจากขบัออกจากทางเดินหายใจแลว้ การดูดซึมการคงอยู ่ (Retention) และการพอกพนู 
(Deposition) ท่ีอยูใ่นทางเดินหายใจจะข้ึนกบัการละลายของสารนั้น 

2) ระบบทางเดินอาหาร 
การดูดซึมของทางเดินอาหารข้ึนกบัสภาพละลายได ้ (Solubility) ของสารประกอบ  

สารหนู ส าหรับสารหนูอนินทรียช์นิด  Trivalent ท่ีละลายไดจ้ะถูกดูดซึมผา่นทางเดินอาหารในคน  
มีงานวจิยัไดท้  าการทดลองโดยรับประทานผงละเอียด 12 มิลลิกรัม ( เทียบเท่ากบั สารหนู  
4.8 มิลลิกรัม ) พบวา่  ระดบัสารหนูในปัสสาวะไม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงสารดงักล่าวมีคุณสมบติัไม่ละลายน ้าหรือ
กรดเกลือ 0.1 โมลต่อลิตร ดงันั้น จึงไม่ดูดซึมทางอาหาร ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นชดัเจนวา่สารหนูท่ีละลายได้
นอ้ยจะไม่ถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกาย 

3) ทางรก 
สารหนูสามารถผา่นรกมา รดาไปยงัทารกในครรภไ์ด ้ในกรณีท่ีมารดารับประทาน 

Arsenic (III) oxide ในระหวา่ง 3 เดือนแรกท่ีตั้งครรภแ์ลว้ไดรั้บสารหนู (ของเหลว ) ปริมาณ  
400 มิลลิกรัม จะท าใหเ้ด็กตายไดใ้นวนัท่ี 4 หลงัจากท่ีไดรั้บสารหนูเขา้ไป พบความเขม้ขน้ของสารหนู
ในทารก มีค่าระหวา่ง 0.2 มิลลิกรัม /กิโลกรัม (น ้าหนกัเปียก ) ในสมอง และ 5.6 มิลลิกรัม /กิโลกรัม 
(น ้าหนกัเปียก) ในตบั 

(4) อาการเป็นพษิ 
1) แบบเฉียบพลนั (จากการกิน) เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร ล าไส้ คล่ืนไส้อาเจียน 

และทอ้งร่วง ในคนไขท่ี้มีอาการรุนแรงอุจจาระอาจมีเลือดปน อ่อนเพลีย อาจช็อกและตายได ้
2) แบบเร้ือรัง (จากการกินหรือหายใจ ) จะมีอาการอ่อนเพลีย  เบ่ืออาหาร คล่ืนไส้  ระบบ

ทางเดินอาหารผดิปกติ ตบัอาจถูกท าลาย นอกจากน้ีอาจมีอาการทางผวิหนงั  ท าใหเ้กิดการเปล่ียนสีของ
ผวิหนงั ท าใหห้นงัดา้น  อาการนูนบวมแขง็อาจจะเป็นสาเหตุของมะเร็งท่ีผวิหนงัได้  นอกจากน้ียงัท าให้
เกิดความผดิปกติของระบบขบัเหง่ือและท าใหเ้กิดเน้ือตายบริเวณน้ิว 

5.4.3 ตะกัว่ 
ตะกัว่เป็นโลหะหนกัท่ีมีลกัษณะอ่อนท าใหห้ลอมเหลวไดง่้าย และสามารถพิมพแ์บบออกมาเป็น

รูปร่างต่างๆ ไดดี้ จึงน าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลากหลาย มีการน าตะกัว่มาใชต้ั้งแต่สมยัโบราณ ปัจจุบันยงัมี
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การใชต้ะกัว่ในงานต่างๆ อยา่งแพร่หลาย ภาวะตะกัว่เป็นพิษเป็นโรคท่ีพบไดบ้่อยในประเทศไทย  อาการ
ของตะกัว่เป็นพิษเป็นอาการท่ีเกิดข้ึนกบัอวยัวะหลายระบบ  และคลา้ยกบัอาการของโรคอ่ืนๆ ดงันั้น   
ถา้แพทยไ์ม่ไดนึ้กถึงท าใหก้ารวนิิจฉยัผดิพลาด ซ่ึงมกัเกิดข้ึนเสมอ ตะกัว่เป็นสารท่ีพบปนเป้ือนทัว่ไป  ใน
สมยัก่อนเด็กเป็นโรคพิษตะกัว่จากการรับประทานสีทาบา้น หรือใชมื้อจบัของท่ีติดสีดงักล่าว ในปัจจุบนั
สีท าดว้ยตะกัว่นอ้ยลง  แหล่งท่ีส าคญัท่ีท าใหเ้กิดพิษส าหรับผูใ้หญ่  คือ จากอุตสาหกรรม  ไดแ้ก่ โรงงาน  
ท าแบตเตอร์ร่ี  และโรงงานอ่ืนๆ ท่ีมีการใชต้ะกัว่อยา่งกวา้งขวาง เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  และ 
คอมพิวเตอร์  ส าหรับประชาชนโดยทัว่ไปอาจไดรั้บตะกัว่จากอากาศ  ซ่ึงมกัมีตะกัว่ปนเป้ือนจากการใช้  
เตตระเอทธิลเลด (Tetraethyl lead) ในน ้ามนัรถยนต์  นอกจากน้ียงัมีแหล่งอ่ืนๆ  อีกจ านวนมากท่ีอาจจะ
เป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้กิดภาวะตะกัว่เป็นพิษ ไดแ้ก่ หวักระสุนตะกัว่ท่ีตกคา้งในร่างกาย การท างานในสนาม
ยงิปืน ยาสมุนไพร หมึก  แป้งทาตวัเด็ก (จุย้ฮุง้ ) ภาชนะเซรามิก  ท่ีมีตะกัว่ ท่อประปาท่ีท าดว้ยตะกัว่  
ผลิตภณัฑจ์ากแบตเตอรี และอาหารท่ีมีตะกัว่ปนเป้ือน เหลา้ไวน์  เคร่ืองยนตท่ี์ใชต้ะกัว่เป็นส่วนประกอบ 
การเจียระไนพลอยท่ีใชจ้านตะกัว่  ตะกัว่ท่ีใชเ้ป็นตวัพิมพห์นงัสือ ตะกัว่ถ่วงน ้าหนกัม่าน สีท่ีทาของใช้
ของเล่นเด็ก เป็นตน้  

ตะกัว่เป็นธาตุท่ีปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มทัว่ๆ ไป  ปกติผูใ้หญ่จะรับประทานอาหารโดยมีตะกัว่
ปนเป้ือนอยูด่ว้ยประมาณวนัละ 150 ไมโครกรัม  อาหารเด็กอาจมีตะกัว่ปน เป้ือนประมาณวนัละ  
100 ไมโครกรัม และรับตะกัว่ในน ้าด่ืมประมาณ 100 ไมโครกรัมต่อวนั นอกจากน้ีมนุษยส์ามารถรับตะกัว่
ทางการหายใจ โดยทัว่ไปอากาศอาจจะมีปริมาณตะกั่ว 1-2 ไมโครกรัม/ลูกบาศกเ์มตร คาดวา่ ถา้ปริมาณ
ตะกัว่ในอากาศ 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะท าใหต้ะกัว่ในเลือดสูงข้ึน 1 ไมโครกรัม/เดซิลิตร โดย
สรุปคนหน่ึงอาจรับตะกัว่เขา้ไปในร่างกายวนัละ 0.1-2 มิลลิกรัม  ในจ านวนน้ีประมาณร้อยละ 75 เขา้
ทางเดินอาหาร และร้อยละ 25 เขา้ทางการหายใจ การดูดซึมตะกัว่ไปทางเดินอาหาร ผูใ้หญ่จะดูดซึมเขา้ไป
ในร่างกายประมาณร้อยละ 10 ส่วนเด็กจะดูดซึมมากกวา่ถึงร้อยละ 40 ดงันั้น  เด็กท่ีรับประทานสารท่ี
ปนเป้ือนตะกัว่ทางปากอาจจะมีอาการเป็นพิษมากกวา่ ส่วนตะกัว่ท่ีเขา้ไปในทางเดินหายใจ ถา้ขนาดของ
ผงฝุ่ นท่ีมีตะกัว่ยิง่เล็กการดูดซึมก็ยิง่มาก ผงฝุ่ นตะกัว่ท่ีเล็กกวา่  0.5 ไมโครเมตร ร่างกายสามารถดูดซึมได้
ถึงร้อยละ 90 การกระจายของตะกัว่ในร่างกาย เน่ืองจากปกติตะกัว่ท่ีเขา้สู่ร่างกายจะถูกก าจดัออกไปชา้ๆ  
ท าใหต้ะกัว่มีการสะสมมากข้ึน โดยทัว่ไปตะกัว่อาจจะสะสมในร่างกายประมาณ 200 มิลลิกรัม ส่วนใน
คนท างานเก่ียวกบัสารตะกัว่อาจจะสะสมถึง 500 มิลลิกรัม ส าหรับการกระจายตวัของสารตะกัว่ในร่างกาย
จะกระจายแบบ 3 Compartments กล่าวคือ ตะกัว่ส่วนหน่ึงจะไปอยูใ่นเลือด  ร้อยละ 95 จะจบักบั RBC 
ปริมาณท่ีอยูใ่นเลือด 2 มิลลิกรัม และมีค่าคร่ึงชีวติ (Half-life) 35 วนั อีกส่วนหน่ึงจะกระจายไปท่ี Soft 
tissue ของร่างกาย  เช่น ตบั ไต ระบบประสาท ปริมาณของตะกัว่ท่ีสะสมในส่วนน้ียงัไม่ทราบแน่นอน  
อาจจะมีประมาณ 0.6 มิลลิกรัม แต่ในบางการศึกษา เช่ือวา่มีมากถึงร้อยละ 10 ของตะกัว่ท่ีสะสมในร่างกาย 
ตะกัว่ในส่วนน้ีมี Half-life ประมาณ 40 วนั ตะกัว่ส่วนใหญ่ท่ีสุดท่ีสะสมในร่างกายคือในกระดูกมี
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ประมาณ 200 มิลลิกรัม บางรายงานเช่ือวา่มีประมาณร้อยละ 90 ค่าคร่ึงชีวติ ของตะกัว่ในกระดูกประมาณ 
20-30 ปี การขจดัตะกัว่ในร่างกายส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 75 จะถูกขบัออกทางไต คือ 36 ไมโครกรัม/
วนั อีกร้อยละ 25 หรือ 12 ไมโครกรัม/วนั จะถูกขบัออกทาง น ้าดี ผม เหง่ือ และเล็บ (รูปที ่5.4.3-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่5.4.3-1 ภาวะเป็นพษิของตะกัว่ในร่างกาย 

(1) อาการเป็นพษิของตะกัว่ 
1) ตะกัว่อนินทรีย์เป็นพษิ (Inorganic lead poisoning) ในผูใ้หญ่อาการตะกัว่เป็นพิษ

มกัจะค่อยเป็นค่อยไป  อาการท่ีเป็น Triad คือ อาการปวดทอ้ง โลหิตจาง และมี Peripheral neuropathy 
อาการต่างๆ เหล่าน้ีบ่อยคร้ังเป็นแบบไม่จ  าเพาะ ท าใหก้ารวนิิจฉยัยากมาก  ดงันั้น  จึงควรจะตอ้งนึกถึง
ภาวะตะกัว่เป็นพิษเสมอ ถา้คนไขม้าดว้ยอาการดงักล่าว 

อาการเป็นพิษของตะกัว่แสดงออกไดห้ลายระบบ  ผูป่้วยอาจจะมีอาการ Nonspecific เช่น 
อ่อนเพลีย ปวดศีรษะ หงุดหงิดง่าย เบ่ืออาหาร และทอ้งผกู อาการทางระบบประสาทส่วนปลายเป็นแบบ 
Peripheral neuropathy (ปลายประสาทอกัเสบ ) ซ่ึงเป็นบริเวณ Distal และมีอาการทาง Motor (การสั่ง
การ) มากกวา่ Sensory (การรับความรู้สึก ) ผูป่้วยมาหาแพทยด์ว้ยอาการ Wrist drop  และ Foot drop 
(อาการมือหอ้ยและขาหอ้ย ) ในผูใ้หญ่บางรายอาจจะมีอาการทาง Neuropsychiatric ไดแ้ก่ ความจ า
ถดถอย ไม่มีสมาธิ  และการท างาน Psychomotor ผดิปกติ เป็นตน้ เรียกวา่ Adult mental deficiency ใน
รายท่ีมีระดบัตะกัว่สูงมาก ผูป่้วยมีอาการทางสมอง (Encephalopathy) ไดแ้ก่ ซึม โคม่า  ชกั ในผูป่้วยบาง
รายอาจมีอาการทาง Focal neurological deficit (ความผดิปกติทางระบบประสาทเฉพาะท่ี ) ดว้ย ผูป่้วย
กลุ่มน้ีมีการเพิ่ม Intracranial pressure (ความดนัในสมอง, ICP) มกัจะเกิดในผูป่้วยท่ีระดบัตะกัว่สูงมากๆ 
เด็กอายนุอ้ย และตะกัว่ชนิดท่ีเป็นอินทรีย ์(Organic Lead)  

ส าหรับระบบทางเดินอาหาร ผูป่้วยจะมีอาการปวดทอ้งแบบ  Colicky pain ปวดมากบริเวณ
รอบสะดือ ปวดเป็นพกัๆ เป็นมากตอนเชา้  ผูป่้วยมีอาการเบ่ืออาหาร และทอ้งผกู หรือทอ้งเสียร่วมดว้ย  
ถา้เป็นมากมีอาการคล่ืนไส้อาเจียน และล้ินมีความรู้สึกไดรั้บรสโลหะ (Metallic taste) ในผูป่้วยบางราย
แสดงอาการของ Hepatitis ดว้ย  

อาหาร และอากาศ 

soft tissue Bone Blood 

น ้าดี ผม เลบ็ เหง่ือ 

12 microgram/day (25%) 

ปัสสาวะ 
36 microgram/day (75%) 

0.1-2.0 mg./day(100%) 

ปริมาณ 200 mg. Half-life 30 ปี ปริมาณ 0.5  mg. Half-life 40 ปี ปริมาณ 2.0 mg. Half-life 35 ปี 
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ระบบโลหิตวทิยา ในรายท่ีเป็นมากผูป่้วยมีอาการโลหิตจางจาก  Hemolysis และการย ับย ั้ง
การสร้าง Heme ในเมด็เลือด จาก RBC morphology อาจจะเห็น  Basophilic stippling นอกจากนั้นยงัมี
ความผดิปกติของ Porphyrin Metabolisms อีกหลายประการ  

ระบบ Genitourinary ผูป่้วยท่ีไดรั้บตะกัว่อาจจะมีอาการความผดิปกติของ Tubule คือ 
Proteinuria, Glycosuria และ Aminoaciduria ถา้ไดรั้บมากพออาจจะเป็นแบบ Rrenal failure เรียกวา่  
Lead nephropathy โดยมีลกัษณะเฉพาะ  คือ Interstitial nephritis, GFR ลด และ Proximal tubular 
dysfunction  

จากอาการดงักล่าวแลว้  ผูป่้วยอาจจะแสดงอาการอ่ืนๆ  ท่ีไม่ค่อยรู้จกักนัดี (Unusual 
Manifestations) ไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง การกดการสร้าง Sperm ท าใหมี้อาการเป็นหมนั ระดบั Uric 
Acid ในเลือดสูง บางรายอาจมีอาการ Attack ของ Acute gout (Saturnine gout) เป็นตน้ ในบางรายอาจจะ
พบ Lead line บริเวณเหงือก แต่ทัว่ไปพบไดไ้ม่บ่อย  และบางคร้ังพบในคนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัตะกัว่เป็น
พิษก็ได ้ 

2) ตะกัว่อนิทรีย์เป็นพษิ (Organic Lead Poisoning) ท่ีมีใชก้นัอยูใ่นรูป Tetraethyl lead 
ซ่ึงใชเ้ป็นสาร Antiknock ในน ้ามนัเช้ือเพลิงรถยนต์  ผูป่้วยอาจจะไดรั้บโดยการดูดซึมทางผวิหนงั 
รับประทานทางปาก  หรือในผูป่้วยท่ีเสพติดโดย การดมน ้ามนั  เป็นตน้ อาการแสดงของโรคมีลกัษณะ
ส าคญั 2 ประการ  

(ก) ประการแรก คือ Onset ของอาการจะชา้ ไม่เกิดก่อน 24 ชัว่โมงแรกท่ีไดรั้บตะกัว่ 
โดยทัว่ไปใชเ้วลา 1-5 วนั สาเหตุเป็นเพราะวา่อาการเป็นพิษของ Tetraethyl lead นั้น เกิดจากการท่ี
ร่างกายเปล่ียนตะกัว่อินทรีย ์เป็นตะกัว่อนินทรียซ่ึ์งเป็นพิษต่อร่างกาย  

(ข) ประการท่ี 2 ผูป่้วยมีอาการของ Lead encephalopathy เด่นชดักวา่เพราะ 
Tetraethyl lead สามารถกระจายไดดี้ในไขมนั ผูป่้วยกลุ่มน้ีระยะแรกมีอาการ Anxiety insomnia คล่ืนไส้ 
อาเจียน ถา้เป็นมากจะมีอาการ Disorientation ถูกกระตุน้ไดง่้าย มือสั่น กลา้มเน้ือกระตุก Nystagmus และ
ท่ีสุดอาจมีอาการชกั Coma และเสียชีวติได ้ 

ส าหรับเด็กภาวะตะกัว่เป็นพิษจะไม่แสดงอาการ (Asymptomatic lead poisoning in Children) มี
การศึกษาผลกระทบของตะกัว่ของการพฒันาการในเด็ก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อ Intellectual function จาก
การศึกษาโดยใช ้Case controlled study โดยการวดัระดบัตะกัว่ในฟันหรือในเลือด เทียบกบั IQ ท่ีวดัได้
พบวา่ ระดบัตะกัว่ในระดบัท่ีต ่าๆ โดยท่ีเด็กไม่มีอาการนั้น  อาจจะท าใหก้ารพฒันาทางสติปัญญาดอ้ยลง 
อยา่งไรก็ตาม ยงัเป็นท่ีถกเถียงกบัในหมู่นกัวชิาการวา่ ผลข อง IQ ท่ีต  ่าลงนั้นเป็นจาก Confounding อ่ืนๆ 
เช่น Socioeconomic Status ระยะหลงัจากการวเิคราะห์ Metaanalysis โดยรวมการศึกษา 12 studies จากท่ี
ต่างๆ เช่น Edinburg, Australia และ Minnesota พบมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดวา่ ระดบัตะกัว่ต ่าๆ ท าให้
เกิด Intellectual deficit โดยเฉพาะในเด็กเล็ก US CDC สรุปวา่ระดบัตะกัว่มากกวา่  10 ไมโครกรัมต่อ
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เดซิลิตร ท าใหเ้กิด  Developmental toxicity ในเด็กโดยท าให ้ IQ ต ่าลงประมาณ 5-10 หน่วย ในบางราย
จ าเป็นจะตอ้งใหก้ารรักษา ซ่ึงปัญหาดงักล่าวเป็นปัญหาส าคญัดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นอนัมาก 

เน่ืองจากเ กณฑเ์ฉล่ียของระดบัตะกัว่ใน Cord blood ซ่ึงไดรั้บการถ่ายทอดจากมารดานั้น
ค่อนขา้งสูง  การศึกษาท่ีโรงพยาบาลศิริราชค่าตะกัว่เฉล่ีย 18.5 ไมโครกรัม /เดซิลิตร  ส่วนการศึกษาท่ี
โรงพยาบาลรามาธิบดีนั้นค่าตะกัว่เฉล่ีย 5.2 ไมโครกรัม /เดซิลิตร  ในกลุ่มน้ีมีเด็กท่ีมีตะกัว่มากกวา่ 10 
ไมโครกรัม /เดซิลิตร ประมาณร้อยละ 1.0 ระดบัตะกัว่ในเด็กทารกแรกคลอดเป็นระดบัตะกัว่เร่ิมตน้  ถา้
ตะกัว่ในส่ิงแวดลอ้มในบรรยากาศมากผลกระทบก็ยิง่มาก 

5.4.4 แมงกานีส 
แมงกานีสเป็นโลหะชนิดหน่ึงมีสีขาว แขง็และเปราะ ในธรรมชาติมกัพบอยูใ่นรูปของออกไซด ์

ท่ีมีความส าคญัทางเศรษฐกิจ คือ ไพโรลูไซต ์(MnO2) 
(1) อาชีพทีเ่กีย่วข้องกบัแมงกานีส ไดแ้ก่  การท างานในเหมืองแร่แมงกานีส ในโรงงาน

ถ่านไฟฉาย  ในโรงงานหลอมหล่อเหล็กเหนียว  ซ่ึงตอ้งผสมแมงกานีสลงไปดว้ย  เขา้สู่ร่างกายโดยทาง
จมูก ทางปาก และทางผวิหนงั 

(2) อาการได้รับพษิแมงกานีส 
1) อาการทีเ่กีย่วข้องกบัระบบประสาท  แมงกานีสจะท าลาย ระบบประสาทส่วนกลาง 

ไดแ้ก่ สมองท าใหเ้กิดอาการต่างๆ แบ่งเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี คือ  
- ระยะเร่ิมแรก  เร่ิมดว้ยอาการเป็นไขป้วดศีรษะ กลา้มเน้ือไม่มีเร่ียวแรง  เบ่ืออาหาร ไม่

สนใจส่ิงรอบตวั นอนไม่หลบั พดูจานอ้ย ความรู้สึกทางเพศเส่ือม 
- ระยะกลาง อาการเป็นมากข้ึน เป็นตะคริว ปวดกลา้มเน้ือ ไม่ค่อยพดูจา หรือเวลาพดูจะ

พดูดว้ยระดบัเสียงเดียว หนา้ตาย ไม่แสดงความยนิดียนิร้าย  เวลาหวัเราะกลา้มเน้ือเกร็งไปทัว่ใบหนา้ 
เวลาเดินเร่ิมมีอาการกระตุก 

- ระยะรุนแรง  เวลาเดินมีอาการกระตุกมากข้ึน เดินแกวง่ไปแกวง่มากา้วขาสั้นๆ เดิน  
หวัซุนไปขา้งหนา้ หกลม้บ่อยๆ บางคร้ังหวัเราะบางคร้ังร้องไห ้กลืนน ้าลายล าบาก  หรืออาจมีอาการเป็น
อมัพาตของร่างกายเป็นบางส่วน 

2) อาการเกีย่วกบัปอด เกิดจากการหายใจเอาผงหรือไอระเหยของแมงกานีสเขา้ไป อาจ ท า
ใหเ้กิดอาการปอดบวม โดยอาการเร่ิมตน้ เป็นไข ้ไอมีเสมหะ แน่นหนา้อกหายใจไม่ออก 

(3) ค่ามาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัในการท างานเก่ียวกบัภาวะแวดลอ้ม  

(สารเคมี) ก าหนดให ้แมงกานีส มีความเขม้ขน้เฉล่ียตลอดระยะเวลาท างานปกติไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อ
อากาศ 1 ลูกบาศกเ์มตร  
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ตามขอ้เสนอแนะของกองอาชีวอนามยั ก าหนดให ้
1) แมงกานีสในเลือดไม่ควรเกิน 0.008 มิลลิกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
2) แมงกานีสในปัสสาวะไม่ควรเกิน 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร 

5.4.5 ปรอท 
ปรอทเป็นโลหะสีขาวคลา้ยเงิน เป็นของเหลวท่ีอุณหภูมิปกติ  สามารถท าใหเ้ป็นของแขง็ไดแ้ต่

เปราะท่ีอุณหภูมิปกติ ปรอทสามารถระเหยกลายเป็นไอ ท าใหเ้ป็นอนัตรายต่อร่างกายไดง่้ายข้ึน 
(1) ประโยชน์ของปรอท 

1) ใชใ้นการท าเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ บารอมิเตอร์  ป๊ัมดูดอากาศ และ
เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัความดนัโลหิต 

2) ใชใ้นอุตสาหกรรมไฟฟ้า เช่น สวติช์อตัโนมติัส าหรับตูเ้ยน็และไฟฟ้ากระแสตรง 
3) สารประกอบของปรอทใชใ้นการท าวตัถุระเบิด 
4) ซลัไฟดข์องปรอทใชท้ าสีแดงในอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
5) ออกไซดข์องปรอทใชใ้นการท าสี เพื่อป้องกนัมิใหแ้ตกและลอกง่าย ส าหรับน าไปใชท้า

ใตท้อ้งเรือ 
6) ปรอทเป็นตวัท าละลายท่ีดีส าหรับโลหะบางชนิด  สารละลายท่ีไดเ้รียกวา่อะมาลกมั 

ดีบุกอะมาลกมั 
7) ใชใ้นการท ากระจกเงา เงิน-ดีบุกอะมาลกมัใชเ้ป็นวสัดุในการอุดฟัน  โดยผสมปรอทกบั

โลหะผงระหวา่งเงินกบัดีบุก 
8) ใชใ้นอุตสาหกรรมท าหมวกสักหลาด 

(2) การเข้าสู่ร่างกาย 
ปรอทสามารถเขา้สู่ร่างกายได ้3 ทาง เช่นเดียวกบัสารพิษชนิดอ่ืนๆ คือ 
1) ทางจมูก โดยสูดเอาผง หรือไอปรอทเขา้สู่ปอด เน่ืองจากปรอทสามารถระเหยกลายเป็น

ไอไดง่้าย 
2) ทางปาก โดยการรับประทานเขา้ไป มกัเกิดจากอุบติัเหตุปะปนกบัอาหารหรือน ้าด่ืม 
3) ทางผวิหนงั โดยการดูดซึม ไอระเหยหรือฝุ่ นละอองของปรอทท าใหผ้ิ วหนงัระคายเคือง

เกิดโรคผวิหนงัได ้
(3) พษิของปรอท 

ปรอทจะท าอนัตรายต่อร่างกายมากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัเหตุการณ์และปัจจยัดงัน้ี 
1) ทางท่ีพิษเขา้สู่ร่างกาย เช่น ทางผวิหนงั ทางระบบหายใจ หรือทางระบบยอ่ยอาหาร 
2) ปริมาณท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกาย 
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3) ชนิดของสารปรอทท่ีไดรั้บเขา้สู่ร่างกายและอวยัวะส่วนใดของร่างกายท่ีไดรั้บพิษของ
ปรอทในรูปเมทธิลหรืออลัคิล เป็นสารประกอบอินทรียท่ี์มีพิษมากท่ีสุด 

(4) อาการพษิเกดิจากปรอท 
การเกิดพิษจากสารปรอทมีทั้งชนิดเฉียบพลนัและเร้ือรัง  
1) พษิชนิดเฉียบพลนั 

เกิดจากอุบติัเหตุโดยการกลืนกินสารปรอทเขา้สู่ร่างกาย  ซ่ึงปริมาณปกติท่ีไดรั้บเขา้สู่
ร่างกายและท าใหค้นตายได ้โดยเฉล่ียประมาณ 0.02 กรัม อาการท่ีเกิดจากการกลืนกินปรอท คือ 

- อาเจียน ปากพอง แดงไหม ้อกัเสบ และเน้ือเยือ่อาจหลุดออกมาเป็นช้ินๆ 
- เลือดออก ปวดทอ้งอยา่งแรง เน่ืองจากปรอทกดัระบบทางเดินอาหาร 
- มีอาการทอ้งร่วงอยา่งแรง อุจจาระเป็นเลือด 
- เป็นลม สลบ เน่ืองจากร่างกายเสียเลือดมาก 
- เม่ือเขา้สู่ระบบหมุนเวยีนโลหิต  ปรอทจะไปท าลายไต  ท าใหปั้สสาวะไม่ออกหรือ

ปัสสาวะเป็นเลือด 
- ตายในท่ีสุด 

2) พษิชนิดเร้ือรัง 
ปรอทเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะไปท าอนัตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง  ไดแ้ก่ สมอง และ

ไขสันหลงั ท าใหเ้สียการควบคุมเก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของแขน ขา การพดู และยงัท าใหร้ะบบประสาท
รับความรู้สึกเสียไป เช่น การไดย้นิ การมองเห็น ซ่ึงอนัตรายเหล่าน้ี เม่ือเป็นแลว้ไม่สามารถรักษาให้ กลบั
ดีดงัเดิมได้  อาการท่ีเป็นพิษมากเกิดจากการหายใจ ปอดอกัเสบ มีอาการเจบ็หนา้อก มีไข ้แน่นหนา้อก  
หายใจไม่ออกและตายได ้

(5) การป้องกนัอนัตรายจากปรอท 
1) ใชส้ารอ่ืนท่ีเป็นพิษนอ้ยกวา่แทนสารปรอท เช่น  ใชส้ารแอมโมเนียของเงินแทน

สารประกอบของปรอทในการท ากระจกเงา 
2) ในกรณีท่ีมีการร่ัวของปรอทใหน้ าภาชนะท่ีมีน ้ามารองรับ เพื่อป้องกนัการระเหยของปรอท 
3) สวมเส้ือคลุมและถุงมือ เม่ือตอ้งจบัหรือสัมผสัปรอท 
4) จดัใหมี้การระบายอากาศในบริเวณท่ีตอ้งใชป้รอทเพื่อดูดเอาไอของปรอทท่ีกระจายอยู่

ในบรรยากาศออกไปและท าการกกัเก็บมิใหฟุ้้งกระจายไปยงัท่ี อ่ืน เพื่อใหอ้ากาศในบริเวณพื้นท่ีใชง้าน
บริสุทธ์ิ หรือควรมีการก าจดัปรอทอินทรียจ์ากโรงงานอุตสาหกรรมท่ีถูกตอ้ง 

5) ตรวจหาปริมาณของปรอทในบรรยากาศบริเวณใชง้านใหอ้ยูใ่นมาตรฐานท่ีควบคุมอยูเ่สมอ 
6) สารปรอทและสารประกอบของปรอท  ควรเก็บในภาชนะท่ีปิดสนิทเพื่อป้องกนัการ

ระเหยของปรอท 
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5.4.6 แคดเมียม 
แคดเมียม มีสูตรทางเคมี  คือ Cd เป็นโลหะสีเงินขาว แวววาวเป็นสีน ้าเงินจางๆ  ไม่มีกล่ิน  

มีน ้าหนกัโมเลกุล 112 .4 ความถ่วงจ าเพาะ 8.65 จุดหลอมเหลว 610 องศาฟาเรนไฮต ์จุดเดือดท่ี   
1,409 องศาฟาเรนไฮต์  สามารถท าปฏิกิริยาเคมีอยา่งรุนแรงกวา่สารท่ีใหอ้อกซิเจน ไดแ้ก่ ก ามะถนั  
ซีลีเนียม และเทลลูเรียม  ในทางอุตสาหกรรม  เน่ืองจากแคดเมียมทนทานต่อการสึกกร่อนไดเ้ป็นอยา่งดี  
จึงน าไปฉาบผวิโลหะต่างๆ เช่น เหล็ก เหล็กกลา้ ทองแดง  โดยทัว่ไปมกัน าไปใชใ้นการชุบโลหะ 
นอกจากน้ียงัใชผ้สมกบัทองแดง นิกเกิล ทองค า บิสมทั  และอะลูมิเนียม เพื่อใหไ้ดส้ารประกอบท่ีหลอม
ตวัง่าย  โลหะผสมเหล่าน้ีอาจใชเ้ป็นสารฉาบผวิบนวสัดุอ่ืนหรือบนลวดเช่ือม บนโลหะบดักรี  เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นขั้วไฟฟ้าในแบตเตอร่ีชนิดท่ีเติมประจุใหม่ได้  ใชเ้ป็นตวัท่ีท าใหพ้ลาสติกชนิดพีวซีี 
(PVC) อยูต่วั ใชท้  าวสัดุอุดฟัน  ใชใ้นการผลิตหลอดเรืองแสง สารก่ึงตวัน า เคร่ืองเพชรพลอย  ใชใ้น
กระบวนการแกะสลกัแม่พิมพ์  และใชใ้นอุตสาหกรรมรถยนตแ์ละเคร่ืองบิน สารประกอบแคดเมียมใช้
ท าสารก าจดัเช้ือรา สารก าจดัแมลง สารก าจดัหนอน ใชท้  าเป็นตวักระ ตุน้ใหเ้กิดปฏิกิริยาทางเคมี เมด็สี สี  
และแกว้ นอกจากน้ียงัใชใ้นอุตสาหกรรมการถ่ายภาพและการเคลือบมนั   และยงัเป็นตวัปนเป้ือนในปุ๋ย
ชนิดซูเปอร์ฟอสเฟตดว้ย 

(1) การเข้าสู่ร่างกาย 
แคดเมียมจะเขา้สู่ร่างกายได ้โดยการปนเป้ือนไปกบัมือ หนา้ และอวยัวะส่วนต่างๆ หรือ

อาหารและเคร่ืองด่ืม สรุปได ้2 ทาง คือ  
1) ระบบทางเดินอาหาร  การดูดซึมแคดเมียมข้ึนกบัปริมาณแคลเซียมในระบบทางเดิน

อาหาร โดยถา้ทางเดินอาหารมีแคลเซียมต ่า จะสามารถดูดซึมแคดเมียมเขา้สู่ร่างกายไดม้ากข้ึน 
2) ระบบหายใจ การสูดเอาฝุ่ นหรือควนัของแคดเมียมเขา้สู่ปอด  และดูดซึมเขา้สู่ร่างกายได ้

แคดเมียมท่ีดูดซึมเขา้ร่างกายแลว้ จะถูกขบัออกจากร่างกายทางปัสสาวะไดย้าก 
(2) ปริมาณของแคดเมียมในร่างกายมนุษย์ 

 ปริมาณแคดเมียมในร่างกาย 

เลอืด ต ่ากวา่ 0.5 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร 
 ค่าสูงสุดท่ียอมใหมี้ได ้10 ไมโครกรัมต่อลิตร 

ปัสสาวะ ต ่ากวา่ 2 ไมโครกรัมต่อ 1 กรัมของครีอะทินิน 
 ค่าสูงสุดท่ียอมใหมี้ได ้10 ไมโครกรัมต่อ 1 กรัมของครีอะทินิน 

หมายเหตุ: องคก์ารอนามยัโลก/องคก์ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (1989) ไดก้ าหนดปริมาณแคดเมียมสูงสุด
ท่ีร่างกายรับไดไ้วท่ี้ 7 ไมโครกรัม/กิโลกรัม/คน (ส าหรับคนท่ีมีน ้ าหนกัตวั 60 กิโลกรัม) 
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(3) วธีิการเกดิพษิ 
การดูดซึมของแคดเมียมในระบบทางเดินอาหารเป็นไปไดน้อ้ยมากประมาณร้อยละ 5-10 

ของปริมาณแคดเมียมท่ีกินเขา้ไป การดูดซึมแคดเมียมในล าไส้จะดีข้ึนถา้ปริมาณแคลเซียม  ในอาหารต ่า 
การดูดซึมแคดเมียมในปอดโดยการหายใจสูดดม แคดเมียมจะถูกดูดซึมไดม้ากข้ึนถึงร้อยละ 10-40 

แคดเมียมเม่ือเขา้สู่ร่างกายจะถูกดูดซึมเขา้สู่กระแสโลหิตโดยจบักบั แกรมม่า -โกลบูลิน 
(Grammar-Globulin) และมีแคดเมียมบางส่วนไปจบักบัฮีโมโกบินหรือ Metallothionein ในเมด็เลือดแดง
แคดเมียมจะไปสะสมอยูใ่นไตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนนอ้ยสะสมท่ีตบัอ่อนและต่อม ไทรอยด ์มีเพียงส่วน
นอ้ยเท่านั้นท่ีขบัถ่ายออกทางปัสสาวะ แคดเมียมท่ีเขา้สู่ร่างกายจะหายไปจากเลือดอยา่งรวดเร็ว  และไป
สะสมท่ีไต ในการตรวจเพื่อเฝ้าระวงัปัญหา การเป็นพิษ จากแคดเมียมจึงไม่ใชก้ารตรวจหาปริมาณ
แคดเมียมในเลือดหรือในปัสสาวะ แต่ ใชก้ารตรวจปริมาณโปรตีนท่ีขบัออกมาในปัสสาวะ โดยเฉพาะ  
เบตาไมโครโกรบูลิน 

ถา้ในร่างกายมนุษยมี์ปริมาณของแคดเมียมสูงจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อไตข้ึนได้  โดยจะท า
ใหเ้กิดการท าลายเน้ือไต ท าใหมี้โปรตีน  กรดอะมิโนและน ้าตาลออกมาทางปัสสาวะ การขบัถ่าย
แคลเซียมออกมาทางปัสสาวะนานๆ จะท าใหเ้กิดกรด กระดูกผแุละแตกได ้การเป็นพิษของแคดเมียมนั้น
เขา้ใจวา่เกิดจากแคดเมียมไปแทนท่ีสังกะสีซ่ึงเป็นส่วนประกอบของเอนไซมบ์างชนิดในร่างกายท าให้
เอนไซมเ์หล่านั้นไม่สามารถท างานได ้

(4) อนัตรายของแคดเมียมต่อร่างกาย 
1) ผลเฉพาะที ่ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ ถา้สัมผสักบัสารน้ีนานๆ  อาจท าใหค้วามรู้สึก

ในการรับกล่ินเสียไป และเกิดคราบหรือวงสีเหลืองท่ีคอฟันทีละนอ้ย  สารประกอบแคดเมียมดูดซึมได้  
ไม่ดีทางล าไส้ แต่ดูดซึมไดดี้โดยทางหายใจ หลงัจากท่ีแคดเมียมถูกดูดซึมเขา้สู่ร่างกายแลว้  จะมีคร่ึงชีวติ
ท่ียาวนานและคงอยูใ่นตบั และไต 

2) ผลต่อร่างกาย  พิษเฉียบพลนัส่วนใหญ่เกิดจากการหายใจเอาฝุ่ นหรือฟูมแคดเมียม  ซ่ึง
เกิดข้ึนเม่ือแคดเมียมถูกท าใหร้้อน โดยทัว่ไประยะเวลาหลงัจากสัมผสัสารจะยาวนาน  2-3 ชัว่โมงก่อน
แสดงอาการ อาการเร่ิมแรกจะมีการระคายเคืองเล็กนอ้ยของทางเดินหายใจส่วนตน้ อีก 2-3 ชัว่โมงต่อมา
จะมีอาการไอ เจบ็ปวดในทรวงอก เหง่ือออกและหนาวสั่น ซ่ึงเป็นอาการท่ีคลา้ยกบัการติดเช้ือทัว่ไปของ
ทางเดินหายใจส่วนตน้  ต่อมา 8-24 ชัว่โมง หลงัจากสัมผสัสารอยา่งฉบัพลนั  อาจเห็นอาการระคายเคือง
อยา่งแรงท่ีปอดเจบ็ปวดในทรวงอก หายใจล าบาก ไอ  และอ่อนเพลีย  อาการหายใจล าบากจะรุนแรงข้ึน
เม่ือเกิดน ้าท่วมปอดตามมา อนัตรายจากกรณีเช่นน้ีมีถึง 15% ผูป่้วยท่ีรอดชีวติอาจมีฟองอากาศในเน้ือเยือ่  
และเน้ือปอดปูดนูนออกมา ซ่ึงตอ้งใชเ้วลานานในการรักษาใหห้าย  มีรายงานวา่พบพิษเร้ือรังเกิดข้ึน
หลงัจากสัมผสัฟูมแคดเมียมออกไซดเ์ป็นเวลานาน 
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โรคพิษแคดเมียม เป็นโรคท่ีเกิดจากร่างกายไดรั้บแคดเมียม และแคดเมียมไดท้  าลาย ไต กระดูก 
ระบบเลือด ปอด กระเพาะปัสสาวะ และอวยัวะอ่ืนๆ โดยมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ โรคอิไต อิไต (Itai itai) ซ่ึง
เป็นโรคท่ีมีอาการปวดในกระดูกมากเป็นส าคญั กระดูกเส่ือม เสียรูปและมีอาการร่วมอ่ืนๆ อีกมากมาย ไดแ้ก่ 
อาการเพลีย น ้าหนกัลด คล่ืนไส้อาเจียน ไอเร้ือรัง มีวงสีเหลือง หรือ Yellow ring ท่ีฟัน มีภาวะเลือดจาง  
ความดนัโลหิตสูง ท าใหเ้กิดภาวะเส้นเลือดอกัเสบ และแคดเมียมยงัท าใหเ้กิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ 

ส าหรับอนัตรายท่ีอาจเกิดจากการรับประทานอาหารท่ีมีแคดเมียมปนเป้ือนนั้น  ถา้หากไดรั้บ
แคดเมียมในปริมาณนอ้ยๆ จะไปสะสมท่ีไต  แต่ถา้ไดรั้บแคดเมียมในปริมาณมากก็จะมีการสะสมท่ีตบั
อีกดว้ย อาการเฉียบพลนัจากพิษของแคดเมียมไดแ้ก่ คล่ืนไส้ อาเจียน ปวดทอ้ง  เป็นตะคริวท่ีทอ้งและมี
อุจจาระร่วงอยา่งรุนแรงคลา้ยกบัอาการอาหารเป็นพิษ นอกจากน้ีแคดเมียมจะรบกวนการดูดซึมวติามินบี  
แคลเซียมและคอลลาเจนท าใหเ้กิดโรคกระดูกพรุน กระดูกน่วมและกระดูกกร่อน  ถา้หากแคดเมียม  
เขา้สู่ระบบหมุนเวยีนโลหิตแลว้จะแพร่กระจายทัว่ร่างกาย ท าใหป้อดบวม  ท าลายตบัและไต มีปัสสาวะ  
สีขาวขน้  เน่ืองจากไตถูกท าลาย โลหิตจาง กระดูกเปราะบาง  เจบ็หวัเข่า และปวดกระดูกทัว่ร่างกาย 
อาการดงักล่าวน้ี  เรียกวา่ โรคอิไต –อิไต (Itai–Itai Disease) อาการเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปข้ึนอยูก่บั
ปริมาณของแคดเมียมท่ีไดรั้บ ดงัน้ี 

ปริมาณแคดเมยีม (มลิลกิรัม) อาการ 
3 – 90 อาเจียน 

10 – 326 เป็นพิษอยา่งรุนแรงแต่ไม่ท าใหเ้สียชีวติ 
350 – 3,500 อาจท าใหเ้สียชีวติได ้

1,530 – 8,900 ท าใหเ้สียชีวติได ้

(5) การป้องกนัพษิจากแคดเมียม 
จะป้องกนัพิษจากแคดเมียมไดโ้ดยการเฝ้าระวงัของแพทย ์โดย 
1) ตรวจสุขภาพก่อนเขา้ท างานโดยเนน้ท่ีประวติัการเป็นโรคไต  ท่ีส าคญั  ประวติัการ  

สูบบุหร่ีและโรคทางเดินหายใจ และควรทดสอบสมรรถภาพการท างานของปอด  รวมทั้งเอกซเรยป์อด
ดว้ยเพื่อเก็บไวเ้ป็นขอ้มูลสุขภาพเบ้ืองตน้ 

2) การตรวจเป็นระยะๆ ขณะท างาน ควรเนน้ท่ีระบบหายใจ รวมทั้งทดสอบสมร รถภาพ
การท างานของปอด และไต 

5.4.7 ทองแดง 
ทองแดง (Copper) เป็นโลหะ  สถานะเป็นของแขง็ มีความหนาแน่นใกลอุ้ณภูมิหอ้ง 8.96  

กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร ความหนาแน่นของของเหลวท่ีจุดหลอมเหลว 8.02 กรัม/ลูกบาศกเ์ซนติเมตร  
จุดหลอมเหลว 1357.77 เคลวนิ (K) หรือ 1,084.62 องศาเซลเซียส (°c) และจุดเดือด 2,835 เคลวนิ (K) 
หรือ 2,562 องศาเซลเซียส (°c) ความร้อนจ าเพาะ ท่ี 25°ซ เท่ากบั 24.440 จูลต่อโมล เคลวนิ (J/mol K) 
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(1) แหล่งทีม่า 
ทองแดงเกิดข้ึนตามธรรมชาติในรูปของทองแดงบริสุทธ์ิหรือสินแร่  โดยรวมตวัอยูก่บัหิน 

ทราย ดิน หรือดินเหนียว สินแร่ทองแดงแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆ 3 พวกดว้ยกนั คือ  
1)  ทองแดงบริสุทธ์ิตามธรรมชาติซ่ึงมีทองแดงอยูถึ่งร้อยละ 99 
2) แร่ซลัไฟด ์ (Sulfide ores) ทองแดงรวมตวักบัก ามะถนัเป็นทองแดงซลัไฟด์  ในแร่ 

บางชนิดอาจมีธาตุอ่ืน เช่น  ดีบุกหรือเหล็กปนอยูด่ว้ย  สินแร่ทองแดงในรูปของซลัไฟดท่ี์ส าคญัๆ  ไดแ้ก่ 
คาลโคไพไรต ์ (Chalcopyrite) โคเวลไลต ์ (Covellite) อีนาร์ไจต ์(Enargite) เททราฮีไดรต ์ (Tetrahedrite) 
และบอร์ไนต ์(Bornite) เป็นตน้ แร่เหล่าน้ีมีทองแดงอยู ่ร้อยละ 40-80 

3)  แร่ออกไซด ์ (Oxide ores) ทองแดงรวมตวักบัออก ซิเจนอยูใ่นรูปของออกไซด์  แร่
เหล่าน้ีไดแ้ก่ คิวไพรต ์ (Cuprite) เทนอไรต์ (Tenorite) อะซูไรต ์(Azurite) บรอคาไนต ์ (Brochanite) ฯลฯ 
ซ่ึงมีทองแดงอยูร้่อยละ 45-89  

ส่วนใหญ่ทองแดงพบไดต้ามธรรมชาติ ทั้งในดิน  หิน น ้าและอากาศ อาจอยูใ่นรูปธาตุ
อิสระหรือสารประกอบ เช่น Cu2O, Cu2S, CuF, CuSO4, CuFeS2 เป็นตน้ ทองแดงเป็นตวัน าความร้อน
และไฟฟ้าท่ีดีรองจากเงิน  ปัจจุบนัมีการน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมหลายชนิด  เช่น ใชผ้ลิตลวด สายไฟ  
ท่อน ้า นอกจากน้ียงัใชเ้ป็นสารเคมีทางการเกษตร สารก าจดัศตัรูพืชและสัตวร์บกวนต่างๆ  การท าสียอ้ม 
เป็นตน้ ส่งผลใหมี้การแพร่กระจายของทองแดงสู่ส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน 

ประเทศไทยมีแร่ทองแดงโดยทัว่ไป  ทั้งทางภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แหล่งแร่ทองแดงท่ีส าคญั ไดแ้ก่  แหล่งขนงพระและแหล่งจนัทึก  จงัหวดั
นครราชสีมา ท่ีอ าเภองาว  จงัหวดัล าปาง อ าเภอเมือง จงัหวดัแพร่  อ าเภอโคกกระเทียม จงัหวดัลพบุรี 
อ าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชิงเทรา และยงัมีแหล่งอ่ืนๆ  ท่ีก าลงัส ารวจอยู่  ไม่ปรากฏวา่มีแหล่งใดมี
ปริมาณแร่มากพอท่ีจะตั้งโรงถลุงทองแดงได ้

ทองแดงมีความจ าเป็นต่อร่างกายส่ิงมีชีวติถา้ไดรั้บในปริมาณท่ีเหมาะสมกบัร่างกาย  โดย
เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในกระดูกและกลา้มเน้ือ 

(2) การเข้าสู่ร่างกาย 
การปนเป้ือนของทองแดงต่อมนุษยส์ามารถเขา้สู่ร่างกายทางระบบหายใจ และระบบ

ทางเดินอาหาร โดยการด่ืมน ้า การบริโภคอาหารในชีวติประจ าวนั  
(3) กลไกการเกดิพษิ 

การเกิดพิษข้ึนอยูก่บัปริมาณท่ีไดรั้บเขา้ไป  ช่องทางท่ีไดรั้บและสภาพร่างกายของแต่ละ
บุคคล  ทองแดงถูกดูดซึมไดดี้ในกระเพาะอาหารและล าไส้ส่วนบน โดยซึมผา่นเขา้ผนงัล าไส้ไปท่ีตบั  
จากนั้นจะรวมตวักบัน ้าดี แลว้ถูกหลัง่ออกมาบริเวณล าไส้ ขบัออกไปกบัอุจจาระ  หรืออาจถูกดูดกลบัเขา้
สู่ร่างกายไดร้้อยละ 30 โดยไปสะสมท่ีกระดูก กลา้มเน้ือ ตบั สมอง การสะสมจะมากท่ีตบัและสมอง 
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เม่ือไดรั้บทองแดงในปริมาณมากจะท าใหเ้กิดความเป็นพิษต่อร่างกาย คือ  คล่ืนเหียน
อาเจียน เกิดการอกัเสบในช่องทอ้งและกลา้มเน้ือ ทอ้งเสีย  การท างานของหวัใจผดิปกติ  กดระบบ
ภูมิคุม้กนัของร่างกายและอาจส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติทางจิต  ส่วนอาการเร้ือรังจากการไดรั้บติดต่อกนั
เป็นเวลานาน และตบัท าหนา้ท่ีบกพร่อง ไม่สามารถขบัทองแดงออกจากร่างกายไดต้ามปกติ  ท าใหส้ะสม
ในร่างกายเป็นปริมาณมาก ส่งผลใหเ้กิดความผดิปกติของร่างกาย  หรือกลุ่มอาการ Wilson' Diseases คือ 
ร่างกายสั่นเทาอยูต่ลอดเวลา กลา้มเน้ือแขง็เกร็ง มีน ้ามูกน ้าลายไหล ควบคุมการพดูล าบาก 

(4) การแก้ไขการเกดิพษิและวธีิการป้องกนัการเกดิพษิ 
1) ผวิหนัง : ควรสวมเส้ือผา้ท่ีรัดกุมและมีเคร่ืองป้องกนัร่างกาย  ก่อนการปฏิบติังานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสารทุกคร้ัง เม่ือสารพิษถูกผวิหนงัรีบลา้งออกดว้ยสบู่และน ้าสะอาด ถา้สารพิษกระเด็นหรือหก
เป้ือนเส้ือผา้ ตอ้งรีบเปล่ียนเส้ือผา้ทนัที แลว้ลา้งผวิดว้ยสบู่และน ้าสะอาด จากนั้นรีบน าส่งโรงพยาบาล 

2) ตา : ควรมีเคร่ืองป้องกนัสายตาท่ีเหมาะสมก่อนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัสาร  (ไม่ควร
สวม Contact lens ขณะท างานเก่ียวขอ้งกบัสารเคมี ) เม่ือสารพิษกระเด็นเขา้ตา  ตอ้งรีบลา้งออกดว้ยน ้า
สะอาดจ านวนมากสลบักบัการค่อยๆ กระพริบตาข้ึน-ลง จากนั้นรีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

3) การหายใจ : เม่ือหายใจรับเอาสารเขา้ไปเป็นจ านวนมาก  ตอ้งรีบเคล่ือนยา้ยผูไ้ดรั้บ
สารออกจากบริเวณนั้น ไปสู่บริเวณท่ีมีอากาศถ่ายเทสะดวก ถา้หยดุหายใจใหรี้บท าการผายปอด (Mouth-
to-Mouth) แลว้รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

4) การกลนืกนิสารพษิ : รีบน าส่งโรงพยาบาลทนัที 

5.5 การส ารวจโดยแบบสอบถาม 

5.5.1 วธีิการศึกษา 
(1) รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  

โดยการส ารวจทศันคติและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นท่ีศึกษาในระดบัครัวเรือน ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ และชุมชนใกลเ้คียงนอกรัศมี 5 กิโลเมตร โดยใชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ท าการสอบถามจากหวัหนา้ครัวเรือนหรือคู่สมรส หรือผูท่ี้อาศยัอยูใ่น
บา้นเรือนนั้นๆ โดยก าหนดใหส้ ารวจทศันคติและความคิดเห็นของประชาชนในครัว เรือนจากหวัหนา้
ครัวเรือน หรือคู่สมรส หรือผูท่ี้อยูอ่าศยัในบา้นนั้นๆ เพียง 1 ตวัอยา่ง/ครัวเรือน กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย
ครัวเรือนผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทางตรง และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบทางออ้ม โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
สัมภาษณ์ทศันคติหวัหนา้ครัวเรือน แบบสอบถามประกอบดว้ย 8 ประเด็นหลกั คือ 

- ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
- ขอ้มูลเศรษฐกิจ-สังคมของครัวเรือน 
- ขอ้มูลดา้นสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามยั 
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- ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั 
- ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บในปัจจุบนั 
- ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
- ทศันคติของราษฎรต่อการด าเนินโครงการศึกษาการปนเป้ือน 
- เครือข่าย อนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น 

(2) การก าหนดจ านวนตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง  
โดยส ารวจจ านวนครัวเรือนท่ีอยูใ่นขอบเขตพื้นท่ีในรัศมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตั้งโครงการ 

และชุมชนใกลเ้คียงนอกรัศมี 5 กิโลเมตร คลอบคลุมพื้นท่ี 66 หมู่บา้น โดยตระหนกัถึงผลกระทบท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อผูรั้บ จึงไดเ้ก็บตวัอยา่งกระจายตามหมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษา ดงัน้ี 

- กลุ่มครัวเรือนในรัศมี 0-1 กิโลเมตร จ านวน 72 ราย 
- กลุ่มครัวเรือนในรัศมี 1-3 กิโลเมตร จ านวน 59 ราย 
- กลุ่มครัวเรือนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร จ านวน 57 ราย 
- กลุ่มครัวเรือนนอกรัศมี 5 กิโลเมตร จ านวน 129 ราย 
ทั้งน้ีการสุ่มตวัอยา่งใชแ้นวทางการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability 

samping method) เลือกตวัอยา่งโดยความบงัเอิญ  (Accidental sampling) กล่าวคือ  เม่ือพบครัวเรือนใน
พื้นท่ีเป้าหมาย ด าเนินการเขา้ไปสอบถาม โดยน าขอ้มูลท่ีส ารวจไดม้าวเิคราะห์ ดงัน้ี 

- ผลการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดน้ ามาวเิคราะห์เพื่อน าเสนอภาพรวมดา้นเศรษฐกิจ -
สังคมของพื้นท่ีศึกษาในระดบัจงัหวดั อ าเภอ และต าบล 

- แบบสอบถามผูน้ าชุม ชน และหวัหนา้ครัวเรือนท าการวเิคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรม
สถิติทางสังคม (SPSS for windows) เพื่ออธิบายทศันคติความคิดเห็นต่อโครงการของชุมชน น าเสนอใน
รูปของตารางแสดงความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

5.5.2 ผลการส ารวจด้านเศรษฐกจิ-สังคม การเกษตร  และทศันคติของประชาชน 
ผลการส ารวจดา้นเศรษฐกิจ -สังคม และทศันคติและความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการ ในระดบั

ชุมชนทั้งหมด จ านวน 317 ราย จ าแนกกลุ่มครัวเรือนตามรัศมีพื้นท่ีศึกษา (ภาคผนวก ฐ ) โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
5.5.2.1 กลุ่มครัวเรือนในเขตรัศมี 0-1 กโิลเมตร 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 0-1 กิโลเมตร รอบท่ีตั้งโครงการ เป็นเพศหญิง

มากกวา่เพศชาย กล่าวคือ  เป็นเพศหญิงร้อยละ 61.11 และเป็นเพศชายร้อยละ 38.89 ผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 23.61) และทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ ผูใ้หส้ัมภาษ ณ์ร้อยละ 
66.67 จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา รองลงมา จบการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบั
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มธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช . (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 9.72) และจบการศึกษาระดบัอนุปริญญา /ปวส . 
(ร้อยละ 5.56) ตามล าดบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ยา้ยภูมิล าเนามาจากพื้นท่ีอ่ืน (ร้อยละ 58.33) และ  
มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 41.67) และส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษา
เป็นระยะเวลา 31-50 ปี (ร้อยละ 77.78) และมีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 51-70 ปี 
(ร้อยละ 22.22) สาเหตุของการยา้ยเขา้มาอยูใ่น พื้นท่ีส่วนใหญ่มาจากการยา้ยมาแต่งงานกบัคนในพื้นท่ี 
(ร้อยละ 32.50) รองลงมา มาหางานท า (ร้อยละ 30) และยา้ยตามพอ่แม่ /ญาติพี่นอ้ง (ร้อยละ 22.50) ผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 90.28) 

(2) ข้อมูลเศรษฐกจิ-สังคมของครัวเรือน 
1) อาชีพของครัวเรือน  ผลการศึกษาขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นดา้นเศรษฐกิจ-

สังคมของครัวเรือน พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 43.75) ซ่ึง
สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภท คือ นาปี (ร้อยละ 58.18)  นาปรัง (ร้อยละ 23.64) และพืชไร่ (ร้อยละ 
18.18) รองลงมา รับจา้งทัว่ไป (ร้อยละ 17.50) และรับจา้งในเหมือง (ร้อยละ 10) ส าหรับอาชีพรอง /อาชีพ
เสริม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 67.74) 

ทั้งน้ีการท าการเกษตรของชุมชนในรัศมี 0-1 กิโลเมตร มีฤดูการเพาะปลูกท่ีแตกต่าง ตาม
ชนิดของพืชท่ีปลูก มีการใชส้ารเคมีหลายชนิดเพื่อ ก าจดัวชัพืช ก าจดัศตัรูพืช รวมถึงใหฮ้อร์โมน และปุ๋ย 
เพื่อบ ารุงพืชพรรณใหเ้จริญเติบโต รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ฐ 

2) สภาพทีพ่กัอาศัย ลกัษณะบา้นเรือนท่ีอาศยัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบา้นปูน/ตึก 
(ร้อยละ 33.87) รองลงมา เป็นบา้นไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง (ร้อยละ 30.65) และเป็นบา้นไมช้ั้นเดียว (ร้อยละ 
22.58)  ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองบา้น/ท่ีดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ 88.73) รองลงมา เป็นบา้น
ของตนเองแต่ปลูกในท่ีดินคนอ่ืน (ร้อยละ 9.86) และเช่าบา้นและท่ีดิน (ร้อยละ 1.41) 

3)  รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครอบครัวอยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 24.19) รองลงมา มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,001-7,000 บาท/เดือน  
(ร้อยละ 20.97) และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 14.52) ส าหรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 30.65) รองลงมา มีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 
3,001-7,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 19.35) และมีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 1,001-3,000 บาท/เดือน และมีรายจ่ าย
มากกวา่ 20,000 บาท/เดือน (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 11.29) 

(3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย  
1) สุขภาพอนามัย  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนั  

ผูใ้หส้ัมภาษณ์ และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการเจบ็ป่วย (ร้อยละ 31.18) รองลงมา ป่วยเป็นโรค
ผวิหนงั และภูมิแพ ้ (ร้อยละ 25.81) และโรคอ่ืนๆ (ร้อยละ 17.50) ส าหรับการเขา้รับการรักษาพยาบาล
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ส่วนใหญ่จะไปท่ีสถานีอนามยั (ร้อยละ 45.71) รองลงมา โรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 37.14) และซ้ือยามา
รับประทานเอง (ร้อยละ 9.52) 

2) แหล่งน า้บริโภค- อุปโภค และการเกษตร  แหล่งน ้าส าหรับการบริโภคของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ซ้ือน ้าด่ืม (ร้อยละ 53.85) รองลงมา คือ น ้าฝน (ร้อยละ 21.79) และน ้าประปา  
(ร้อยละ 12.82) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่น ้าด่ืมมีคุณภาพดี โดยส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพน ้าก่อนน าไปด่ืม (ร้อยละ 84.72) รองลง ใชว้ธีิการอ่ืนๆ (ร้อยละ 5.56) และใชว้ธีิการกรอง และ
ตม้ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 4.17) และแหล่งน ้าส าหรับอุปโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.29) คือ น ้าประปา
หมู่บา้น รองลงมา น ้าบาดาล (ร้อยละ 15.66) และน ้าบ่อต้ืน (ร้อยละ 9.64) แหล่งน ้าใชเ้พื่อการเกษตร 
พบวา่ ส่วนใหญ่ ใชน้ ้าฝนส าหรับท าการเกษตร (ร้อยละ 48.21) รองลงมา น ้าในแม่น ้าล าคลอง (ร้อยละ 
25) และน ้าบาดาล (ร้อยละ 23.21) ซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 87.18) 

3) การก าจัดส่ิง ปฏิกูล  การก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ก าจดัโดยการเผา 
(ร้อยละ 93.42) 

4) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด มีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน ส่วนการ
คมนาคมขนส่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 86.11) 

(4) ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมทีส่ าคัญ  
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอนัควรอนุรักษ ์และแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีส วยงาม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งโบราณคดี (ร้อยละ 
83.33) และระบุวา่มีแหล่งโบราณคดีเพียงร้อยละ 16.67 ส าหรับแหล่งน ้าผดุ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ระบุวา่พื้นท่ี
ใกลเ้คียงไม่มีแหล่งน ้าผดุ (ร้อยละ 95.83) และระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งเอกลกัษณ์ของชุมชน  
(ร้อยละ 88.89) และระบุวา่มีแหล่งเอกลกัษณ์ของชุมชนเพียงร้อยละ 11.11 

(5) ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้รับในปัจจุบัน  
จากการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิง แวดลอ้ม สามารถท าการประเมินผล 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ฝุ่ น 

เสียง สั่นสะเทือน น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1) ฝุ่นละออง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 76.39) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา 

มีสาเหตุจากแหมืองแร่ (ร้อยละ  59.70) ช่วงเวลาท่ีไดรั้บผลกระทบตลอดปี (ร้อยละ 69.09) อยูใ่นระดบั
มาก  (ร้อยละ 40) 

2) ผลกระทบด้านเสียง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.06) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
พื้นท่ีศึกษา มีสาเหตุจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 80) ช่วงเวลาท่ีไดรั้บผลกระทบตลอดปี  
(ร้อยละ 63.27) อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 42.86) 

3) ผลกระทบจากการใช้น า้ผวิดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 66.67) เห็นวา่มี
ผลกระทบต่อปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 47.92) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดระบุวา่มีผลต่อ



  บทที่ 5  สภาพการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม  
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

5-174 

 

คุณภาพน ้า อยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 44.90) มีสาเหตุจากภยัแ ลง้/ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 64.18) และการท า
เหมืองแร่ (ร้อยละ 29.85) ไดรั้บผลกระทบในบางช่วงเวลา (ร้อยละ 60.42) 

4) ผลกระทบจากการใช้น า้ใต้ดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.56) เห็นวา่มี
ผลกระทบต่อปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 62.50) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดระบุ วา่มีปัญหาดา้น
คุณภาพน ้า มีผลกระทบอยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 45) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 
44.44) รองลงมา ภยัแลง้ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 40.74) ไดรั้บผลกระทบตลอดปี (ร้อยละ 62.50) 

5) ความส่ันสะเทอืน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.17) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ี
ศึกษา มีสาเหตุจากการท าเหมืองแร่ ร้อยละ 97.44 และไดรั้บผลกระทบตลอดปี (ร้อยละ 61.54) ในระดบั
ปานกลาง (ร้อยละ 46.15) ดงัตารางที ่5.5.2.1-1 

ตารางที ่5.5.2.1-1  ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 0-1 กโิลเมตร รอบทีต่ั้งโครงการเร่ือง
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันของพืน้ที ่

 

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน
ในปัจจุบัน 

ไม่มผีลกระทบ  
(ร้อยละ) 

มผีลกระทบ 
(ร้อยละ) 

ระดบัของผลกระทบ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. ฝุ่ นละออง 23.61 76.39 21.82 38.18 40 
2. เสียงดงั 31.94 68.06 18.37 42.86 38.78 
3. การสัน่สะเทือน 45.83 54.17 12.82 46.15 41.03 
4. แหล่งน ้าผิวดิน      

-  ปริมาณ 33.33 66.67 6.25 45.83 47.92 
-  คุณภาพ  100 44.90 22.45 32.65 

5. แหล่งน ้าใตดิ้น      
-  ปริมาณ 44.44 55.56 5 32.50 62.50 
-  คุณภาพ  100 17.50 37.50 45 

ท่ีมา : จากการส ารวจทศันคติวนัท่ี 19 - 20 และ 26 มิถุนายน 2553 โดย มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

(6) ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์โครงการ  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ร้อยละ 86.11 ไม่เคยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการมาก่อน ส่วนท่ี

ทราบขอ้มูลข่าวสารมีเพียง ร้อยละ 13.89 ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีทราบมาจากผูน้ าชุมชน (ร้อยละ 50) 
รองลงมา ทราบจากวทิยกุระจายเสียง (ร้อยละ 20) และทราบจากเพื่อนบา้น ใบปลิวหรือจดหมายข่าว และ
อ่ืนๆ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 10) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77.78) ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ปฐมนิเทศโคร งการ และผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเขา้ร่วม (ร้อยละ 22 .22) เห็นวา่ระยะเวลาท่ีจดัประชุมมี  
ความเหมาะสม ส่วนขอ้มูลในการด าเนินงานโครงการผูใ้หส้ัมภาษณ์เห็นวา่เพียงพอและไม่เพียงพอใน
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ระดบัเท่ากนั ส่วนความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานโครงการผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจ
เล็กนอ้ยและปานกลาง (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 50) ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 83.33) เห็นวา่  
โครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ /ช้ีแจงขอ้มูลโครงการเพิ่มเติม ในรูปแบบการแจง้ขอ้มูลข่าวส ารผา่น 
การประชุม (ร้อยละ 45.21) รองลงมา จดัประชุมช้ีแจงราษฎร (ร้อยละ 34.25) และจดหมาย /เอกสารแจง้
โดยตรง (ร้อยละ 15.07) 

(7) ทศันคติของราษฎรต่อการด าเนินโครงการศึกษาการปนเป้ือน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.44) เห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือแต่ไม่มัน่ใจ 

รองลงมาเห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 31.94) และเห็นวา่โครงการไม่น่าเช่ือถือ (ร้อยละ 
23.61) ส่วนความเช่ือมัน่ในผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ (ร้อยละ 61.11) 
และ ร้อยละ 38.89 เห็นวา่ไม่มีความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่  (ร้อยละ 80.56) ระบุวา่หาก
โครงการสามารถแกไ้ขปัญหาตามประเด็นท่ีชาวบา้นไม่เช่ือมัน่ได ้จะยอมรับผลการศึกษา 

(8) เครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน า้ผวิดิน และน า้ใต้ดิน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.44) เห็นสมควรใหมี้การสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และ  

เฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 51.39) ไม่ทราบ
วตัถุประสงคก์ารสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น รองลงมา 
ทราบถึงวตัถุประสงค ์ (ร้อยละ 34.72) และไม่แน่ใจ (ร้อยละ 13.89) ส าหรับความเขา้ใจ ในแนวทาง  
การปฏิบติัของเครือข่ายฯ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 56.94) ไม่แน่ใจ รองลงมา ไม่เขา้ใจ 
(ร้อยละ 34.72) และมีความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัของเครือข่ายฯ (ร้อยละ 8.33) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 94.44) มีความยนิท่ีท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่ายฯ 

5.6.2.2 กลุ่มครัวเรือนในเขตรัศมี 1-3 กโิลเมตร 
(1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 1-3 กิโลเมตร รอบท่ีตั้งโครงการ เป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 54.24 และเป็นเพศชายร้อ ยละ 45.76 ผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 32.20) รองลงมา  มีอายมุากกวา่ 60 ปี (ร้อยละ 25.42) และ 
มีอายอุยูใ่นช่วง 31- 40 ปี (ร้อยละ 18 .64 ) ทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่  
(ร้อยละ 69.49) จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา รองลงมา จบการศึกษาใน ระดบัมธัยมศึกษา  
ตอนปลาย /ปวช .(ร้อยละ 11 .86) และไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (ร้อยละ 8.47) ตามล าดบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีศึกษาตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 74.58) และยา้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืน (ร้อยละ 25.42) 
สาเหตุของการยา้ยเขา้มาในพื้นท่ี ส่วนใหญ่มาจากการยา้ยมาแต่งงานกบัคนในพื้นท่ี (ร้อยละ 50) 
รองลงมา มาหางานท า (ร้อยละ 28.57) และยา้ยตามพอ่แม่/ญาติพี่นอ้ง (ร้อยละ 14.29) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์
ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 71-100 ปี (ร้อยละ 72 .73 ) รองลงมา  
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มีบรรพบุรุษอ ยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา มากกวา่ 100 ปี (ร้อยละ 18 .18) และอยูใ่นช่วง
ระยะเวลา 51-70 ปี (ร้อยละ 9.09) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 93.22) 

(2) ข้อมูลเศรษฐกจิ-สังคมของครัวเรือน 
1) อาชีพของครัวเรือน ผลการศึกษาขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นดา้นเศรษฐกิจ-สังคม

ของครัวเรือน พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 50.72) ซ่ึงสามารถแยก
ออกเป็น 4 ประเภท คือ นาปี (ร้อยละ 62.96) พืชไร่ (ร้อยละ 24.07) พืชสวน (ร้อยละ 7.41) และนาปรัง  
(ร้อยละ 5.56) รองลงมา คา้ขาย (ร้อยละ 14.49) และขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ (ร้อยละ 8.70) ส าหรับอาชีพรอง /
อาชีพเสริม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 76.27) 

ทั้งน้ีการท าการเกษตรของชุมชนในรัศมี 1-3 กิโลเมตร มีฤดูการเพาะปลูกท่ีแตกต่าง ตาม
ชนิดของพืชท่ีปลูก มีการใช้สารเคมีหลายชนิดเพื่อก าจดัวชัพืช ก าจดัศตัรูพืช รวมถึงใหฮ้อร์โมน และปุ๋ย 
เพื่อบ ารุงพืชพรรณใหเ้จริญเติบโต รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ฐ 

2) สภาพทีพ่กัอาศัย  ลกัษณะบา้นเรือนท่ีอาศยัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบา้นปูน /
ตึก และบา้นคร่ึงปูนคร่ึงไม ้ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 32.20) รองลงมา เป็นบา้นไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง  
(ร้อยละ 18.64) และบา้นไมช้ั้นเดียว (ร้อยละ 16.95) ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองบา้น /ท่ีดินเป็น
ของตนเอง (ร้อยละ 96.61) รองลงมา เป็นบา้นของตนเองแต่ปลูกในท่ีคนอ่ืน และอยูอ่าศยัฟรี (สัดส่วน
เท่ากนั ร้อยละ 1.69) 

3) รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครอบค รัวอยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 35.59) รองลงมา มีรายไดอ้ยูใ่นช่ วง 7,000-10,000 บาท/เดือน 
(ร้อยละ  20.34) และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 18.64) ส าหรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 28.81) รองลงมา มีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 
7,000-10,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 23.73) และมีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 3,001-5,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 16.95) 

(3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย 
1) สุขภาพอนามัย  จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัผูใ้ห้

สัมภาษณ์ และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการเจบ็ป่วย (ร้อยละ 36.92) รองลงมา โรคอ่ืนๆ  
(ร้อยละ 35.38) และโรคระบบกลา้มเน้ือ (ร้อยละ 9.23) ส าหรับการเขา้รับการรักษาพยาบาลส่วนใหญ่จะ
ไปโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 42.67) รองลงมา สถานีอนามยั (ร้อยละ 32) และซ้ือยามารับประทานเอง  
(ร้อยละ 13.33) 

2) แหล่งน า้บริโภค- อุปโภค และการเกษตร  แหล่งน ้าส าหรับการบริโภคของผูใ้ห้
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ คือ ซ้ือน ้าด่ืม (ร้อยละ 56.25) รองลงมา น ้าฝน (ร้อยละ 28.13) และน ้าประปา  
(ร้อยละ 9.38) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่น ้าด่ืมมีคุณภาพดี ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพน ้าก่อนน าไปด่ืม (ร้อยละ 66.67) รองลงมา ใชว้ธีิการกรอง (ร้อยละ 18.33) และตม้ (ร้อยละ 6.67) 
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แหล่งน ้าส าหรับอุปโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 75.36) คือ  น ้าประปาหมู่บา้น รองลงมา น ้าบาดาล และ  
น ้าบ่อต้ืน (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 8.70) และน ้าฝน (ร้อยละ 4.35) แหล่งน ้าใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่  
ส่วนใหญ่ใชน้ ้าในแม่น ้า ล าคลองส าหรับท าการเกษตร (ร้อยละ 51.79) รองลงมา น ้าฝน (ร้อยละ 44.64) 
และน ้าบาดาล (ร้อยละ 3.57) ซ่ึงส่วนใหญ่พบวา่มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 81.08) 

3) การก าจัดส่ิง ปฏิกูล  การก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ก าจดัโดยการเผา  
(ร้อยละ 93.33) และกองไวร้อรถจดัเก็บ (ร้อยละ 5.08) 

4) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด มีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน ส่วน  
การคมนาคมขนส่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 94.92) 

(4) ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมทีส่ าคัญ 
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอนัควรอนุรักษ ์ และแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งโบราณคดี ส าหรับแหล่ง 
น ้าผดุผูใ้หส้ัมภาษณ์ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งน ้าผดุ และพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน 

(5) ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้รับในปัจจุบัน 
จากการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถท าการประเมินผล 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ฝุ่ น 

เสียง สั่นสะเทือน น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1) ฝุ่นละออง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 59.32) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา 

มีสาเหตุจากการจราจร (ร้อยละ 71.05) ไดรั้บผลกระทบบางช่วงเวลา (ร้อยละ 68.57) อยูใ่นระดบันอ้ย 
(ร้อยละ 57.14) 

2) ผลกระทบด้านเสียง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 44.07) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
พื้นท่ีศึกษา มีสาเหตุจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 64) ไดรั้บผลกระทบบางเวลา (ร้อยละ 72) อยู่
ในระดบันอ้ย (ร้อยละ 76) 

3) ผลกระทบจากการใช้น า้ผวิดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 52.54) เห็นวา่มี
ผลกระทบต่อปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 63.33) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่มีผล
ต่อคุณภาพน ้า (ร้อยละ 87.10) อยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 53.85) มีสาเหตุจากภยัแลง้ /ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 
71.43) และไดรั้บผลกระทบในบางเวลา (ร้อยละ 93.10) 

4) ผลกระทบจากการใช้น า้ใต้ดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 28.81) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัปานกลาง และระดบัมาก (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 35.29) และผูใ้หส้ัมภาษณ์
ทั้งหมดระบุวา่มีปัญหาดา้นคุณภาพน ้า มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 52.94) ส่วนใหญ่มีสาเหตุ
จากภยัแลง้ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 52.63) รองลงมา การท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 31.58) ไดรั้บผลกระทบ 
บางเวลา (ร้อยละ 58.82) 
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5) ความส่ันสะเทอืน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 27.12) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา  
มีสาเหตุจากการท าเหมืองแร่ ร้อยละ 93.75 และไดรั้บผลกระทบบางเวลา (ร้อยละ 68.75) ในระดบันอ้ย  
(ร้อยละ 81.25) ดงัตารางที ่5.5.2.2-1 

ตารางที ่5.5.2.2-1 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 1-3 กโิลเมตร รอบทีต่ั้งโครงการ 
เร่ืองผลกระทบส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันของพืน้ที ่

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ในปัจจุบัน 

ไม่มผีลกระทบ  
(ร้อยละ) 

มผีลกระทบ  
(ร้อยละ) 

ระดบัของผลกระทบ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. ฝุ่ นละออง 40.68 59.32 57.14 40 2.86 
2. เสียงดงั 55.93 44.07 76 20 4 
3. การสัน่สะเทือน 72.88 27.12 81.25 18.75  
4. แหล่งน ้ าผิวดิน      

- ปริมาณ 47.46 52.54 16.67 63.33 20 
- คุณภาพ 12.90 87.10 53.85 34.62 11.54 

5. แหล่งน ้ าใตดิ้น      
- ปริมาณ 71.19 28.81 29.41 35.29 35.29 
- คุณภาพ  100 52.94 29.41 17.65 

ท่ีมา : จากการส ารวจทศันคติวนัท่ี 19 - 20 และ 26 มิถุนายน 2553 โดย มหาวทิยาลยัขอนแก่น  
 

(6) ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ร้อยละ 91.53 ไม่เคยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการมาก่อน ส่วนท่ี

ทราบขอ้มูลข่าวสารมีเพียง ร้อยละ 8.47 ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีทราบมาจากผูน้ าชุมชน (ร้อยละ 60) 
รองลงมา ใบปลิวหรือจดหมายข่าว และอ่ืนๆ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 20) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 60) ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ท่ีเขา้ร่วมทั้งหมด เห็นวา่วนัและเวลาใน
การจดัประชุมมีความเหมาะสม และเห็นวา่ระยะเวลาในการการประชุมปฐมนิเทศโครงการมีความ
เหมาะสม (ร้อยละ 66.67) ขอ้มูลในการด าเนินงานโครงการผูใ้หส้ัมภาษณ์เ ห็นวา่เพียงพอ (ร้อยละ 66.67) 
ส่วนความรู้ความเขา้ใจในการด าเนินงานโครงการผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจเล็กนอ้ย (ร้อยละ 
66.67) ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 93.22) เห็นวา่โครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์ /ช้ีแจงขอ้มูล
โครงการเพิ่มเติม ในรูปแบบการแจง้ขอ้มู ลข่าวสารผา่นการประชุม (ร้อยละ 54.69) รองลงมา อ่ืนๆ  
(ร้อยละ 21.88) และจดหมาย/เอกสารแจง้โดยตรง (ร้อยละ 14.06) 
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(7) ทศันคติของราษฎรต่อการด าเนินโครงการศึกษาการปนเป้ือน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 62.71) เห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือแต่ไม่มัน่ใจ 

รองลงมาเห็นวา่โครงการไม่น่าเช่ือถือ (ร้อยละ 27.12) และเห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 
10.17) ส่วนความเช่ือมัน่ในผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ (ร้อยละ 64.41) 
และ ร้อยละ 35.59 เห็นวา่ไม่มีความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 74.58) ระบุวา่หาก
โครงการสามารถแกไ้ขปัญหาตามประเด็นท่ีชาวบา้นไม่เช่ือมัน่ได ้จะยอมรับผลการศึกษา 

(8) เครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน า้ผวิดิน และน า้ใต้ดิน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดเห็นสมควรใหมี้การสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ื อน

น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.15) ไม่ทราบวตัถุประสงคก์ารสร้าง
เครือข่ายอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น รองลงมา ทราบถึงวตัถุประสงค ์ 
(ร้อยละ 42.37) และไม่แน่ใจ (ร้อยละ 8.47) ส าหรับความเขา้ใจในแนวทางการปฏิ บติัของเครือข่ายฯ 
พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55.93) ไม่แน่ใจ รองลงมา ไม่เขา้ใจ (ร้อยละ 33.90) และมี 
ความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัของเครือข่ายฯ (ร้อยละ 10.17) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 
94.92) มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่ายฯ 

5.5.2.3 กลุ่มครัวเรือนในเขตรัศมี 3-5 กโิลเมตร 
(1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 3-5 กิโลเมตร รอบท่ีตั้งโครงการ เป็นเพศหญิง
มากกวา่เพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.16 และเป็นเพศชายร้อยละ 36.84 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 35.09) รองลงมา มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี และอายมุากกวา่ 
60 ปี (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 21.05) และมีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 14.04) ทั้งหมดนบัถือศาสนา
พุทธ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 70.18) จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา รองลงมา จบการศึกษา
ในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 10.53) ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ และจบระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช . (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 7.02) ตามล าดบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา  
ตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 66.67) และยา้ยมาจากพื้นท่ี อ่ืน (ร้อยละ 33.33) สาเหตุของการยา้ยเขา้มาในพื้นท่ี  
ส่วนใหญ่มาจากการยา้ยมาแต่งงานกบัคนในพื้นท่ี (ร้อยละ 36.84) รองลงมา ยา้ยตามพอ่แม่ /ญาติพี่นอ้ง 
(ร้อยละ 31.58) และมาหางานท า (ร้อยละ 26.32) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัใน
พื้นท่ีศึกษาเป็นร ะยะเวลา 51-70 ปี (ร้อยละ 45.45) รองลงมา มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็น
ระยะเวลา 31-50 ปี (ร้อยละ 31.82) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 84.21) 
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(2) ข้อมูลเศรษฐกจิ-สังคมของครัวเรือน  
1) อาชีพของครัวเรือน ผลการศึกษาขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นดา้นเศรษฐกิจ-สังคม

ของครัวเรือน พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 43.48) ซ่ึงสามารถแยก
ออกเป็น 4 ประเภท คือ นาปี (ร้อยละ 73.17) นาปรัง (ร้อยละ 14.63) พืชไร่ (ร้อยละ 9.76) และพืชสวน  
(ร้อยละ 2.44) รองลงมา คา้ขาย และรับจา้งในภา คเกษตร (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 11.59) และอ่ืนๆ  
(ร้อยละ 8.70) ส าหรับอาชีพรอง/อาชีพเสริม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 68.42) 

ทั้งน้ีการท าการเกษตรของชุมชนในรัศมี 3-5 กิโลเมตร มีฤดูการเพาะปลูกท่ีแตกต่าง ตาม
ชนิดของพืชท่ีปลูก มีการใชส้ารเคมีหลายชนิดเพื่อก าจดัวชัพืช ก าจดัศตัรูพืช รวมถึงใหฮ้อร์โมน และปุ๋ย 
เพื่อบ ารุงพืชพรรณใหเ้จริญเติบโต รายละเอียดดงัภาคผนวก ฐ 

2) สภาพทีพ่กัอาศัย  ลกัษณะบา้นเรือนท่ีอาศยัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม ้
ชั้นเดียวใตถุ้นสูง (ร้อยละ 35.09) รองลงมา บา้นคร่ึงปูนคร่ึงไม ้ (ร้อยละ 29.82) และบา้นปูน /ตึก  
(ร้อยละ 24.56) ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองบา้น /ท่ีดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ 87.72) รองลงมา 
อาศยัอยูฟ่รี (ร้อยละ 7.02) และบา้นเช่าและท่ีดิน (ร้อยละ 3.51) 

3) รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครอบครัวอยู่
ในช่วง 10,001-40,000 บาท /เดือน (ร้อยละ 45.62) รองลงมา มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 1,001-5,000 บาท/เดือน 
(ร้อยละ  28.08) และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 5,001-7,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 12.28) ส าหรับรายจ่ายของครัวเรือน
ส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 22.81) รองลงมา มีรายจ่ายอยูใ่นช่วง 1,001-3,000 
บาท/เดือน (ร้อยละ 21.05) และมีรายจ่ายมากกวา่ 20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 17.54) 

(3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย  
1) สุขภาพอนามัย จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืนๆ เช่น ไข ้ (ร้อยละ 38.89) รองลงมา ไม่มี  
การเจบ็ป่วย (ร้อยละ 25) และโรคผวิหนงั และภูมิแพ ้(ร้อยละ 12.50) ส าหรับการเขา้รับการรักษาพยาบาล
ส่วนใหญ่จะไปโรงพยา บาลรัฐ (ร้อยละ 55.84) รองลงมา สถานีอนามยั (ร้อยละ 23.38) และซ้ือยามา
รับประทานเอง และไปรักษาท่ีคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 10.39) 

2) แหล่งน า้บริโภค-อุปโภค และการเกษตร แหล่งน ้าส าหรับการบริโภคของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ คือ ซ้ือน ้าด่ืม (ร้อยละ 34.78) รองลงมา น ้าฝน (ร้อยละ 30.43) และน ้าประปา (ร้อยละ 18.84)  
ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่น ้าด่ืมมีคุณภาพดี ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน ้าก่อน
น าไปด่ืม (ร้อยละ 44.83) รองลงมา ใชว้ธีิการกรอง (ร้อยละ 32.76) และอ่ืนๆ (ร้อยละ 10.34) แหล่งน ้า  
ส าหรับอุปโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.41) คือ น ้าประปาหมู่บา้น รองลงมา น ้าบาดาล (ร้อยละ 36.76) และ
น ้าฝน (ร้อยละ 7.35) แหล่งน ้าใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่ ส่วนใหญ่ใชน้ ้าฝน (ร้อยละ 43.40) รองลงมา  
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น ้าในแม่น ้าล าคลอง (ร้อยละ 33.96) และน ้าบาดาล (ร้อยละ 22.64) ซ่ึงส่วนใหญ่ พบวา่มีปริมาณน ้า  
ไม่เพียงพอ (ร้อยละ 78.13) 

3) การก าจัดส่ิง ปฏิกูล  การก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ก าจดัโดยการเผา  
(ร้อยละ 87.93) และกองไวร้อรถจดัเก็บ (ร้อยละ 10.71) 

4) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์เกือบทั้งหมด มีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน  
(ร้อยละ 98.25) ส่วนการคมนาคมขนส่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 92.98) 

(4) ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมทีส่ าคัญ  
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอนัควรอนุรักษ ์และแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คีย งไม่มีแหล่งโบราณคดี (ร้อยละ 
92.98) ส าหรับแหล่งน ้าผดุผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งน ้าผดุ (ร้อยละ 85.96) 
และพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งเอกลกัษณ์ของชุมชน (ร้อยละ 91.23) 

(5) ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้รับในปัจจุบัน  
จากการศึกษาผลกระทบดา้นส่ิง แวดลอ้ม สามารถท าการประเมินผล 5 ประเด็น ไดแ้ก่  

ฝุ่ น เสียง สั่นสะเทือน น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1) ฝุ่นละออง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 47.37) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา มีสาเหตุ

จากการจราจร (ร้อยละ 71.88) และจากการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 21.88) ไดรั้บผลกระทบบางช่วงเวลา 
(ร้อยละ 59.26) อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 44.44) 

2) ผลกระทบด้านเสียง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 22.81) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา  
มีสาเหตุจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 50) และการจราจร (ร้อยละ 42.86) ไดรั้บผลกระทบ  
ตลอดปี (ร้อยละ 61.54) อยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 50) 

3) ผลกระทบจากการใช้น า้ผวิดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 38.60) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 43.48) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่มีผลต่อคุณภาพน ้า 
(ร้อยละ 95.24) อยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 66.67) มีสาเหตุจากภยัแลง้ /ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 87.50) และ
ไดรั้บผลกระทบในบางเวลา (ร้อยละ 81.82) 

4) ผลกระทบจากการใช้น า้ใต้ดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 36.84) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 71.43) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมดระบุวา่มีปัญหาดา้นคุณภาพน ้า  
มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 52.38) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากภยัแลง้ฝนทิ้ งช่วง (ร้อยละ 50) 
รองลงมา การท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 28.13) ไดรั้บผลกระทบตลอดปี และบางเวลา (สัดส่วนเท่ากนั  ร้อยละ 50) 

5) ความส่ันสะเทอืน ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 3.51) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา มีสาเหตุ
จากการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 66.67) และไดรั้บผลกระทบบางเวลา ในระดบันอ้ย ดงัตารางที ่5.5.2.3-1 
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ตารางที ่5.5.2.3-1 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนภายในรัศมี 3-5 กโิลเมตร รอบทีต่ั้งโครงการ 
เร่ืองผลกระทบส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันของพืน้ที ่

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ในปัจจุบัน 

ไม่มผีลกระทบ  
(ร้อยละ) 

มผีลกระทบ  
(ร้อยละ) 

ระดบัของผลกระทบ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. ฝุ่ นละออง 52.63 47.37 22.22 44.44 33.33 
2. เสียงดงั 77.19 22.81 50 40 10 
3. การสัน่สะเทือน 96.49 3.51 100   
4. แหล่งน ้ าผิวดิน      

-  ปริมาณ 61.40 38.60 21.74 43.48 34.78 
-  คุณภาพ 4.76 95.24 66.67 28.57 4.76 

5. แหล่งน ้ าใตดิ้น      
-  ปริมาณ 63.16 36.84 14.29 14.29 71.43 
-  คุณภาพ  100 52.38 9.52 38.10 

ท่ีมา : จากการส ารวจทศันคติวนัท่ี 19 - 20 และ 26 มิถุนายน 2553 โดย มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

(6) ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์โครงการ 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ร้อยละ 89.47 ไม่เคยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการมาก่อน ส่วนท่ี

ทราบขอ้มูลข่าวสารมีเพียง ร้อยละ 10.53 ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมาจากผูน้ าชุมชน ใบปลิว /จดหมายข่าว 
และอ่ืนๆ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 28.57) รองลงมา เพื่อนบา้น (ร้อยละ 14.29) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ทั้งหมด
ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดย ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 80 .70 ) เห็นวา่โครงการควร  
มีการประชาสัมพนัธ์ /ช้ีแจงขอ้มูลโครงการเพิ่มเติม ในรูปแบบการแจง้ขอ้มูลข่าวสารผา่นการประชุม  
(ร้อยละ 60.34) รองลงมา จดัประชุมช้ีแจงราษฎร (ร้อยละ 25.86) และจดหมาย /เอกสารแจง้โดยตรง  
(ร้อยละ 8.62) 

(7) ทศันคติของราษฎรต่อการด าเนินโครงการศึกษาการปนเป้ือน  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 42.11) เห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือ รองลงมา เห็นวา่

โครงการน่าเช่ือถือแต่ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 33.33) และเห็นวา่โครงการไม่มีความน่าเช่ือถือ  (ร้อยละ 24.56) 
ส่วนความเช่ือมัน่ในผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ (ร้อยละ 64.91) และ  
ร้อยละ 35.09 เห็นวา่ไม่มีความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.95) ระบุวา่หากโครงการ
สามารถแกไ้ขปัญหาตามประเด็นท่ีชาวบา้นไม่เช่ือมัน่ได ้จะยอมรับผลการศึกษา 

(8) เครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน า้ผวิดิน และน า้ใต้ดิน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.25) เห็นสมควรใหมี้การสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และ

เฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.21) ไม่ทราบ
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วตัถุประสงคก์ารสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น รองลงมา 
ทราบถึงวตัถุประสงค ์ (ร้อยละ 12.28) และไม่แน่ใจ (ร้อยละ 3.51) ส าหรับความเขา้ใจในแนวทาง 
การปฏิบติัของเครือข่ายฯ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.93) ไม่เขา้ใจ รองลงมา ไม่แน่ใจ 
(ร้อยละ 22.81) และมีความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัของเครือข่ายฯ (ร้อยละ 5.26) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์  
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 96.49) มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่าย 

5.5.2.4 กลุ่มครัวเรือนนอกรัศมี 5 กโิลเมตร 
(1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

ผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มครัวเรือนนอกรัศมี 5 กิโลเมตร รอบท่ีตั้งโครงการ เป็นเพศหญิงมากกวา่
เพศชาย กล่าวคือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 63.57 และเป็นเพศชายร้อยละ 36.43 ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีอายุ
อยูใ่นช่วง 41-50 ปี (ร้อยละ 25.58) รองลงมา มีอายอุยูใ่นช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 24.81) และมีอายอุยู่
ในช่วง 31-40 ปี (ร้อยละ 21.71) เกือบทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 98.45) รองลงมา นบัถือศาสนา
คริสต ์และศาสนาอิสลาม (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 0.78) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.57) จบ
การศึกษาในระดบัประถมศึกษา รองลงมา ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ (ร้อยละ 10.85) และจบการศึกษาในระดบั
มธัยมศึกษาตอนตน้ (ร้อยละ 7.75) ตามล าดบั ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา  
ตั้งแต่เกิด (ร้อยละ 53.49) และยา้ยมาจากพื้นท่ีอ่ืน (ร้อยละ 46.51) สาเหตุของการยา้ยเขา้มาในพื้นท่ี  
ส่วนใหญ่มาจากการยา้ยมาแต่งงานกั บคนในพื้นท่ี (ร้อยละ 41.67) รองลงมา ยา้ยตามพอ่แม่ /ญาติพี่นอ้ง  
(ร้อยละ 25) และมาหางานท า (ร้อยละ 16.67) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ี
ศึกษาเป็นระยะเวลา 51-70 ปี (ร้อยละ 37.25) รองลงมา มีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวล า 
71-100 ปี (ร้อยละ 31.37) และมีบรรพบุรุษอยูอ่าศยัในพื้นท่ีศึกษาเป็นระยะเวลา 31-50 ปี (ร้อยละ 23.53) 
ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสแลว้ (ร้อยละ 80.62) 

(2) ข้อมูลเศรษฐกจิ-สังคมของครัวเรือน  
1) อาชีพของครัวเรือน ผลการศึกษาขอ้มูลจากการส ารวจความคิดเห็นดา้นเศรษฐกิจ-สังคม

ของครัวเรือน พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 44.85) ซ่ึงสามารถแยก
ออกเป็น 4 ประเภท คือ นาปี (ร้อยละ 72.92) พืชไร่ (ร้อยละ 13.54) นาปรัง (ร้อยละ 8.33) และพืชสวน  
(ร้อยละ 5.21) รองลงมา คา้ขาย (ร้อยละ 16.36) และรับจา้งทั่ วไป (ร้อยละ 12.12) ส าหรับอาชีพรอง / 
อาชีพเสริม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพรอง (ร้อยละ 72.66) 

ทั้งน้ีการท าการเกษตรของชุมชนนอกรัศมี 5 กิโลเมตร มีฤดูการเพาะปลูกท่ีแตกต่าง ตาม
ชนิดของพืชท่ีปลูก มีการใชส้ารเคมีหลายชนิดเพื่อก าจดัวชัพืช ก าจดัศตัรูพืช รว มถึงใหฮ้อร์โมน และปุ๋ย 
เพื่อบ ารุงพืชพรรณใหเ้จริญเติบโต รายละเอียดดงัแสดงในภาคผนวก ฐ 

2) สภาพทีพ่กัอาศัย  ลกัษณะบา้นเรือนท่ีอาศยัของผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม ้
ชั้นเดียวใตถุ้นสูง (ร้อยละ 38.13) รองลงมา บา้นคร่ึงปูนคร่ึงไม ้ (ร้อยละ 28.06) และบา้นปูน /ตึก  
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(ร้อยละ 17.99) ส่วนใหญ่มีกรรมสิทธ์ิในการถือครองบา้น /ท่ีดินเป็นของตนเอง (ร้อยละ 89.93) รองลงมา 
อาศยัอยูฟ่รี (ร้อยละ 5.04) และบา้นตนเองแต่ปลูกในท่ีดินคนอ่ืน (ร้อยละ 2.88) 

3) รายได้-รายจ่าย ของครัวเรือน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมของครอบค รัวอยู่
ในช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 32.37) รองลงมา มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 7,001-10,000 บาท/เดือน 
(ร้อยละ 19.42) และมีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 17.27) ส าหรับรายจ่ายของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่อยูใ่นช่วง 10,001-20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 22.30) รองลงมา มีรา ยจ่ายอยูใ่นช่วง 
5,001-7,000 บาท/เดือน และมีรายจ่ายในช่วง 7,001-10,000 (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 18.71) และมีรายจ่าย
มากกวา่ 20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 16.55) 

(3) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค และสุขภาพอนามัย  
1) สุขภาพอนามัย จากการสัมภาษณ์ พบวา่ ในรอบปีท่ีผา่นมาจนถึงปัจจุบนัผูใ้หส้ัมภาษณ์ 

และสมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการเจบ็ป่วย (ร้อยละ 38.57) รองลงมา มีการเจบ็ป่วยดว้ยโรคอ่ืนๆ  
(ร้อยละ 34.29) และโรคเก่ียวกบัระบบกลา้มเน้ือ (ร้อยละ 10.71) ส าหรับการเขา้รับการรักษาพยาบาลส่วน
ใหญ่จะไปโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 50) รองลงมา สถานีอนามยั (ร้อยละ 29.07) และซ้ือยามารับประทานเอง 
และไปรักษาท่ีคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 10.47) 

2) แหล่งน า้บริโภค-อุปโภค และการเกษตร แหล่งน ้าส าหรับการบริโภคของผูใ้หส้ัมภาษณ์
ส่วนใหญ่ด่ืมน ้าฝน (ร้อยละ 38.04) รองลงมา ซ้ือน ้าด่ืม (ร้อยละ 33.74) และน ้าประปา (ร้อยละ 17.79)  
ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่น ้าด่ืมมีคุณภาพดี (ร้อยละ 74.42) ซ่ึงส่วนใหญ่ไม่มีการปรับปรุง
คุณภาพน ้าก่อนน าไปด่ืม (ร้อยละ 68.70) รองลงมา ใชว้ธีิการกรอง (ร้อยละ 17.56) และตม้ (ร้อยละ 6.87) 
แหล่งน ้าส าหรับอุปโภคส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54 .25 ) คือ  น ้าประปาหมู่บา้น รองลงมา น ้าบาดาล  
(ร้อยละ 17.65) และน ้าบ่อต้ืน (ร้อยละ 15.69) แหล่งน ้าใชเ้พื่อการเกษตร พบวา่ ส่วนใหญ่ใชน้ ้าฝน  
(ร้อยละ 53.60) รองลงมา น ้าในแม่น ้าล าคลอง (ร้อยละ 35.20) และน ้าบาดาล (ร้อยละ 7.20) ซ่ึงส่วนใหญ่
พบวา่มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอ (ร้อยละ 94) 

3) การก าจัดส่ิง ปฏิกูล  การก าจดัขยะมูลฝอยในครัวเรือนส่วนใหญ่ก าจดัโดยการเผา  
(ร้อยละ 75.36) รองลงมา กองไวร้อรถจดัเก็บ (ร้อยละ 19.57) และฝัง (ร้อยละ 5.07) 

4) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์เกือบทั้งหมด มีไฟฟ้าใชใ้นครัวเรือน  
(ร้อยละ 98.45) ส่วนการคมนาคมขนส่งผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นวา่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 93.02) 

(4) ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อมทีส่ าคัญ  
ดา้นสถานท่ีท่องเท่ียว แหล่งโบราณคดี แหล่งท่องเท่ียวธรรมชาติอนัควรอนุรักษ ์และแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีสวยงาม พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งโบราณคดี (ร้อยละ 
92.25) ส าหรับแหล่งน ้าผดุผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่พื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งน ้าผดุ (ร้อยละ 96.12) 
และพื้นท่ีใกลเ้คียงไม่มีแหล่งเอกลกัษณ์ของชุมชน (ร้อยละ 90.70) 
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(5) ผลกระทบส่ิงแวดล้อมทีไ่ด้รับในปัจจุบัน  
การศึกษาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สามารถท าการประเมินผล 5 ประเด็น ไดแ้ก่ ฝุ่ น เสียง 

สั่นสะเทือน น ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดรั้บผลกระทบดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
1) ฝุ่นละออง ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 44.19) เห็นว่ามีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา ส่วนใหญ่

มีสาเหตุจากการจราจร (ร้อยละ 70.15) ไดรั้บผลกระทบบางช่วงเวลา (ร้อยละ 61.40) อยูใ่นระดบั  
ปานกลาง (ร้อยละ 54.39) 

2) ผลกระทบด้านเสียง  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 16.28) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา 
มีสาเหตุจากการจราจร (ร้อยละ 54.17) รองลงมา กิจกรรมการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 25) และอ่ืนๆ  
(ร้อยละ 20.83) ไดรั้บผลกระทบบางเวลา (ร้อยละ 54.55) อยูใ่นระดบัปานกลาง (ร้อยละ 60) 

3) ผลกระทบจากการใช้น า้ผวิดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 58.14) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 58.67) และผู ้ ใหส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่มีผลต่อคุณภาพน ้า  
(ร้อยละ 98.65) อยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 65.28) มีสาเหตุจากภยัแลง้ /ฝนทิ้งช่วง (ร้อยละ 80.90) และ
ไดรั้บผลกระทบในบางเวลา (ร้อยละ 79.22) 

4) ผลกระทบจากการใช้น า้ใต้ดิน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 29.46) เห็นวา่มีผลกระทบต่อ
ปริมาณน ้า อยูใ่นระดบัมาก (ร้อยละ 63.16) และผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ระบุวา่มีปัญหาดา้นคุณภาพน ้า 
(ร้อยละ 92.11) มีผลกระทบอยูใ่นระดบันอ้ย (ร้อยละ 37.84) ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากภยัแลง้ฝนทิ้งช่วง 
(ร้อยละ 57.78) รองลงมา การท าเหมืองแร่ และอ่ืนๆ (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 20) ไดรั้บผลกระทบ  
ตลอดปี (ร้อยละ 58.33) 

5) ความส่ันสะเทอืน  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ (ร้อยละ 4.65) เห็นวา่มีผลกระทบต่อพื้นท่ีศึกษา  
มีสาเหตุจากการท าเหมืองแร่ (ร้อยละ 66.67) และไดรั้บผลกระทบบางเวลา (ร้อยละ 66.67) ในระดบั 
ปานกลาง (ร้อยละ 100) ดงัตารางที ่5.5.2.4-1 

6) ความคิดเห็นเกีย่วกบัการประชาสัมพนัธ์โครงการ  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ ร้อยละ 96.12 ไม่เคยทราบขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโครงการมาก่อน ส่วนท่ี

ทราบขอ้มูลข่าวสารมีเพียง ร้อยละ 3.88 ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีทราบมาจากแหล่งอ่ืนๆ (ร้อยละ 50) 
รองลงมา ผูน้ าชุมชน (ร้อยละ 33.33) และใบปลิว/จดหมายข่าว (ร้อยละ 16.67) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ 
ส่วนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการ (ร้อยละ 80) ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 84.50) 
เห็นวา่โครงการควรมีการประชาสัมพนัธ์/ช้ีแจงขอ้มูลโครงการเพิ่มเติม ในรูปแบบการแจง้ขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นการประชุม (ร้อยละ 47.22) รองลงมา จดัประชุมช้ีแจงราษฎร (ร้อยละ 31.94) และจดหมาย/เอกสาร
แจง้โดยตรง (ร้อยละ 17.36) 
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ตารางที ่5.5.2.4-1 ความคิดเห็นของกลุ่มครัวเรือนนอกรัศมี 5 กโิลเมตร รอบทีต่ั้งโครงการ 
เร่ืองผลกระทบส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันของพืน้ที ่

ปัญหาส่ิงแวดล้อมในชุมชนใน
ปัจจุบัน 

ไม่มผีลกระทบ (ร้อย
ละ) 

มผีลกระทบ (ร้อย
ละ) 

ระดบัของผลกระทบ 

น้อย ปานกลาง มาก 
1. ฝุ่ นละออง 55.81 44.19 22.81 54.39 22.81 
2. เสียงดงั 83.72 16.28 28 60 12 
3. การสัน่สะเทือน 95.35 4.65  100  
4. แหล่งน ้ าผิวดิน      

-  ปริมาณ 41.86 58.14 10.67 30.67 58.67 
-  คุณภาพ 1.35 98.65 65.28 29.17 5.56 

5. แหล่งน ้ าใตดิ้น      
-  ปริมาณ 70.54 29.46 15.79 21.05 63.16 
-  คุณภาพ 7.89 92.11 37.84 27.03 35.14 

ท่ีมา : จากการส ารวจทศันคติวนัท่ี 19 - 20 และ 26 มิถุนายน 2553 โดย มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

(6) ทศันคติของราษฎรต่อการด าเนินโครงการศึกษาการปนเป้ือน  
ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.59) เห็นวา่โครงการมีความน่าเช่ือถือ รองลงมา เห็นวา่

โครงการน่าเช่ือถือแต่ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 28.99) และเห็นวา่โครงการไม่มีความน่าเช่ือถือ (ร้อยละ 9.42) 
ส่วนความเช่ือมัน่ในผลการศึกษา พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีความเช่ือมัน่ (ร้อยละ 81.88) และ  
ร้อยละ 18.12 เห็นวา่ไม่มีความเช่ือมัน่ ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 86.96) ระบุวา่หากโครงการ
สามารถแกไ้ขปัญหาตามประเด็นท่ีชาวบา้นไม่เช่ือมัน่ได ้จะยอมรับผลการศึกษา 

(7) เครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน า้ผวิดิน และน า้ใต้ดิน 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 97.67) เห็นสมควรใหมี้การสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์

และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.29) ไม่ทราบ
วตัถุประสงคก์ารสร้างเครือข่ายอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ื อนน ้าผวิดิน และน ้าใตดิ้น รองลงมา  
ไม่แน่ใจ (ร้อยละ 12.40) และทราบถึงวตัถุประสงค ์ (ร้อยละ 9.30) ส าหรับความเขา้ใจในแนวทางการ
ปฏิบติัของเครือข่ายฯ พบวา่ ผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 48.84) ไม่เขา้ใจ รองลงมา ไม่แน่ใจ (ร้อย
ละ 44.96) และมีความเขา้ใจในแนวทางปฏิบติัของเครือข่ายฯ (ร้อยละ 6.20) ทั้งน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 86.05) มีความยนิดีท่ีจะเขา้ร่วมเครือข่าย  
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5.6 ศักยภาพของแหล่งสารพษิปนเป้ือนในพืน้ที่ 

5.6.1 หลกัการวเิคราะห์เชิงสถิติธรณวีทิยา 
การวเิคราะห์หาความเช่ือมโ ยงของค่าทางสถิติทางธรณีวทิยาน้ี มีหลายวธีิการ แต่วธีิการท่ี

น ามาใชค้่อนขา้งมากและหลากหลาย พร้อมทั้งสามารถอธิบายไดดี้ถึงความเช่ือมโยงของตวัแปรต่างๆ ได้
อยา่งชดัเจนนั้น PCA หรือ Principle component analysis ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย อีกทั้งการ
วเิคราะห์แบบจดักลุ่ม หรือ Cluster analysis ก็เป็นอีกวธีิการหน่ึงท่ีสามารถอธิบายถึงความคลา้ยคลึงกนั
ของขอ้มูลท่ีมีหลากหลายตวัแปรไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั้น  การวเิคราะห์เชิงสถิติในขั้นตอนน้ีจึงจ าเป็นตอ้ง
น าวธีิการเชิงสถิติสองวธีิการน้ีมาท าการวเิคราะห์เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่า ง ๆ โดยรายละเอียด
ของหลกัการต่างๆ ไดอ้ธิบายไวด้งัต่อไปน้ี 

(1) การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัเป็นเทคนิคการวเิคราะห์ตวัแปรหลายตวั (Multivariate 

statistical technique) คือ การหาองคป์ระกอบหลกั (Principal components) ของตวัแปรต่างๆ ท่ีสามารถ
น าไปใชไ้ดแ้ทบทุกวงการวชิาการ การศึกษาคร้ังน้ีใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป MINITAB ท าการวเิคราะห์ค านวณ 

1) วตัถุประสงค์ของการวเิคราะห์ 

เป้าหมายของการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั มีวตัถุประสงคต่์าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
- เพื่อศึกษาการวมกลุ่มของตวัแปร 

- เพื่อก าหนดน ้าหนกัเชิงสัมพทัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาใชใ้นการสร้างมาตรวดั

ประกอบ (Composite measure) 

- เพื่อแกไ้ขปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระดว้ยกนั เม่ือใชเ้ทคนิคการ

วเิคราะห์ทางสถิติท่ีมีขอ้จ ากดั หา้มมิใหต้วัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนัมาก 

- เพื่อยนืยนัความถูกตอ้งของแบบแผนการใหน้ ้าหนกัของตวัแปรท่ีน ามาสร้าง

มาตรวดั 

2) เป้าหมายของการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั มีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ 

การลดจ านวนตวัแปร (ขอ้มูล ) ใหน้อ้ยลง (Data reduction) ท าไดโ้ดยอาศยั
ความสัมพนัธ์ระห วา่งตวัแปร หรือความร่วมกนัระหวา่งตวัแปรเป็นฐานในการเปล่ียนสภาพตวัแปรให้
เป็นองคป์ระกอบหลกัเพียงไม่ก่ีองคป์ระกอบหลกั แต่ละองคป์ระกอบหลกัจะประกอบดว้ยตวัแปร  
หลายตวั ในการเปล่ียนสภาพตวัแปรใหเ้ป็นองคป์ระกอบหลกั จะตอ้งพยายามใหอ้งคป์ระกอบหลกัท่ีได้
สามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรใหไ้ดม้ากท่ีสุด สมมติวา่มีตวัแปร 20 ตวั เทคนิคการวเิคราะห์
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องคป์ระกอบหลกัสามารถแยกได ้ 4 องคป์ระกอบหลกั โดยสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรทั้ง  
20 ตวัท่ีไดใ้หไ้ดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดอ้ยา่งนอ้ยก็ไม่ควรต ่ากวา่ร้อยละ 75  

สมมติวา่ตวัแปร 20 ตวัน้ี เป็นตวัแปรท่ีถูกแปลงค่าเป็นค่ามาตรฐาน คือ  มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 0 และค่าการผนัแปรเท่ากบั 1 (ซ่ึงท าไดโ้ดยการหาค่าเฉล่ียของตวัแปรแต่ละตวั แลว้น าเอาค่าเฉล่ีย
นั้นมาลบออกจากค่าจริงแลว้หารดว้ยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน) การผนัแปรรวมทั้งหมดของตวัแปร 20 ตวัน้ี 
คือค่าไอเคน็ (Eigenvalue) ซ่ึงเท่ากบัค่าการผนัแปรของแต่ละตวัแปรรวมกนั  คือ  เท่ากบั 20  
ถา้องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 ท่ีสกดัได้  สามารถอธิบายตวัแปรทั้งหมดไดค้รบถว้น หมายความวา่  
องคป์ระกอบหลกัทั้ง 4 น้ี อธิบายค่าการผนัแปรของตวัแปรทั้งหมดได ้20 ค่าไอเคน็ 

ในทางปฏิบติัองคป์ระกอบหลกัท่ีสกดัไดจ้ากการวเิคราะห์อาจจะตอ้งมีหลาย
องคป์ระกอบหลกัจึงจะสามารถอธิบายการผนัแปรไดค้รบ แต่ไม่ใชทุ้กองคป์ระกอบหลกัท่ีรวมกนัแลว้
อธิบายการผนัแปรของตวัแปรไดห้มดทุกตวั คือ  อาจจะเลือกใชเ้พียง 3-4 องคป์ระกอบหลั ก หรือ  
นอ้ยกวา่ หากองคป์ระกอบหลกัเหล่านั้นสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรไดม้ากเพียงพอ  
(เช่น ร้อยละ 80 หรือมากกวา่) 

นอกจากน้ีเทคนิคการวเิคราะห์บางวธีิ เช่น การวเิคราะห์ถดถอยเม่ือน าตวัแปร
จ านวนมากมาใชใ้นการวเิคราะห์มกัจะก่อใหเ้กิดปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแ ปรอิสระ 
(Multicollinearity problems) แต่เม่ือสกดัตวัแปรเหล่าน้ีใหเ้หลือเพียงไม่ก่ีองคป์ระกอบหลกัท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กนั (เช่นใชว้ธีิสกดัแบบองคป์ระกอบและหมุนแกนแบบมุมฉาก ) จึงใชอ้งคป์ระกอบหลกั
เหล่าน้ีแทนตวัแปรทั้งหมดได ้

การท่ีตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กนัหรือมีส่วนท่ี มีความร่วมกนั (Communality) สูงมา
รวมกนัเป็นองคป์ระกอบหลกัเดียวกนั ท าใหแ้ต่ละองคป์ระกอบหลกัมีความหมายมากข้ึน ความหมาย
ขององคป์ระกอบหลกัเหล่าน้ีข้ึนอยูก่บัคุณลกัษณะ หรือคุณสมบติัของตวัแปรเหล่าน้ีท่ีมารวมเป็น
องคป์ระกอบหลกัเดียวกนั เช่น หากตวัแปรท่ีมารวมกนัเป็ นองคป์ระกอบหลกัเดียวกนั เป็นตวัแปร
เก่ียวกบั ค่าการน าไฟฟ้า ปริมาณสารละลายในน ้าทั้งหมด และอนุมูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้าเคม็ เรียกวา่เป็น
องคป์ระกอบหลกัของความเคม็ หากตวัแปรเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นกรด- ด่าง ค่าความกระดา้ง
ทั้งหมด และอนุมูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัน ้ากระดา้ง เรียกวา่ เป็นองคป์ระกอบหลกัความกระดา้ง 
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3) ขั้นตอนของการวเิคราะห์ 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัมีขั้นตอนต่างๆ ท่ีส าคญั 4 ขั้นตอน คือ 
3.1) การสร้างเมตริกความสัมพนัธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation 

matrix) 

ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั ขั้นตอนแรก  คือ การศึกษาดูแบบแผน
ความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าตวัแปรทุกตวัท่ีใช ้ซ่ึงก็คือ ความสัมพนัธ์แบบง่าย (Simple correlation, r) ระหวา่ง
ตวัแปรทุกตวัท่ีใช ้สมมติวา่เรามีตวัแปร X1, X2, X3 และ X4 เมตริกความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีใช้ คือ 
 

ตวัแปร   ตวัแปร 
X1         X2          X3          X4 

X1   r11 r12 r13 r14  
X2    r21 r22 r23 r24  
X3    r31 r32 r33 r34 
X4   r41 r42 r43 r44 

ค่าของ  r11, r22, r33 และ r44  ท่ีอยูใ่นแนวเส้นทะแยงมุม คือ  ค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรของมนัเอง ซ่ึงจะมีค่าเท่ากบั 1.000 ส่วนค่า r12 และ r21 หรือค่า r13 และ r31 เร่ือยไป จะมีค่า
เท่ากนั ดงันั้น ค่าส่วนบนเส้นทะแยงมุมและค่าใตเ้ส้นทะเยกมุมจะเป็นค่าท่ีเป็นเงาสะทอ้นของกนัและกนั 

ในการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั จะใชข้อ้มูลดิบ คือ  ค่าของ X1, X2, X3 
และ X4 ไปใชไ้ดเ้ลย หรือจะใชค้่าเมตริกความสัมพนัธ์ทั้งตารางหรือเฉพาะส่วนล่างของตารางไปใชก้็ได ้ 

ประโยชน์ของเมตริกดงักล่าวน้ี นอกจากจะบอกใหท้ราบวา่ตวัแปรสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรใดมากนอ้ยเพียงใดแลว้ ยงัช่วยตดัสินใจวา่ตวัแปรใดควรจะรวมอยูใ่นการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั
ในขั้นต่อไปหรือไม่ อาจจะตดัตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์นอ้ยมากกับตวัแปรอ่ืน ๆ ออกจากการวเิคราะห์ จะท า
ใหก้ารวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัดีข้ึน เพราะมีปัจจยันอ้ยลงท่ีสามารถอธิบายการผนัแปรของตวัแปรทั้งหมด
ไดดี้ข้ึนกวา่ท่ีจะรวมตวัแปรท่ีควรตดัทิ้งไปเองไวใ้นการวเิคราะห์ ลกัษณะของเมตริกความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรท่ีใชใ้นการวเิคราะห์หรือท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ เม่ือน าคะแนนดิบของตวัแปรไปใชเ้ป็นไปดงัตวัอยา่ง
ตารางที ่5.6.1-1 

3.2) การสกดัองค์ประกอบหลกั 

เป็นการใชค้่าทแยงมุมของเมตริกความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรท่ีอยูใ่นแนว
ทะแยงทุกตวัใหมี้ค่าเท่ากบั 1 เป็นฐานของการค านวณความร่วมกนั (Communality) ส่วนกลุ่มปัจจยัร่วม
จะใชว้ธีิการประมาณค่าความร่วมกนัเป็นฐานความแตกต่างของวธีิการประมาณ  คือ  ท่ีมาของความ
แตกต่างของวธีิต่างๆ ท่ีเป็นสมาชิกของกลุ่มท่ีสองน้ี 
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ตารางที ่5.6.1-1  ค่าไอเก้นและคะแนนปัจจัยของการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั  

Eigenvalue 5.2005 2.5861 2.1175 1.7081 1.2757 1.1019 0.9214 0.7188 
Proportion 0.289 0.144 0.118 0.095 0.071 0.061 0.051 0.040 
Cumulative 0.289 0.433 0.550 0.645 0.716 0.777 0.828 0.868 

         

Eigenvalue 0.6958 0.5190 0.4204 0.3597 0.2218 0.1496 0.0022 0.0012 
Proportion 0.039 0.029 0.023 0.020 0.012 0.008 0.000 0.000 
Cumulative 0.907 0.936 0.959 0.979 0.991 1.000 1.000 1.000 

         

Eigenvalue 0.0002 0.0001       
Proportion 0.000 0.000       
Cumulative 1.000 1.000       

 

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 
pH 0.263 -0.289 0.149 -0.064 0.222 
EC 0.431 0.016 0.003 0.067 0.009 
Ca 0.245 0.003 0.200 0.333 -0.288 
Mg 0.240 0.099 0.018 0.264 -0.187 
Na 0.295 -0.100 -0.186 -0.291 0.350 
K 0.187 0.501 -0.054 -0.024 0.228 

HCO3 0.349 -0.199 0.149 0.226 0.168 
Cl 0.185 0.503 -0.060 -0.021 0.218 

SO4 0.266 0.092 -0.204 -0.174 -0.482 
NO2 0.047 0.006 -0.404 0.522 -0.031 
NO3 0.026 0.265 - 0.295 -0.196 -0.128 
TDS 0.430 -0.014 0.019 0.058 -0.022 

F 0.249 -0.101 -0.139 -0.334 -0.244 
Fe -0.069 0.375 0.274 0.037 -0.135 
Mn -0.033 0.212 0.494 0.098 -0.196 
Cu -0.128 0.011 -0.368 0.447 0.168 
Zn 0.003 0.249 0.121 -0.019 0.389 

SiO2 0.083 -0. 128 0.306 0.085 0.194 
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วธีิการต่าง ๆ ในกลุ่มท่ีสองน้ี มิไดก้ าหนดค่าของความร่วมกนัใหต้ายตวั
เท่ากบั 1 แต่หาจากการประมาณ โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์พหุยกก าลงัสอง (Squared 
multiple correlation coefficients) ของตวัแปรนั้นกบัตวัแปรทุกตวัเป็นค่าประมาณของความร่วมกนัคร้ังแรก 
จากนั้นค านวณหา/สกดัองคป์ระกอบหลกัออก แลว้ท าการประมาณค่าความร่วมกนัใหม่ น าค่าท่ีไดน้ี้ไป
แทนค่าเดิม จนกระทัง่ความแตกต่างระหวา่งค่าความร่วมกนัท่ีประมาณไดใ้นคร้ังหลงัๆ แตกต่างจากค่าท่ี
ค  านวณไดใ้นคร้ังก่อนนอ้ยลง จนกระทัง่เรียกไดว้า่นอ้ยมากจนแทบจะเรียกไดว้า่ไม่แตกต่างกนั 

วธีิการสกดัองคป์ระกอบหลกั เป็นวธีิการน้ีอาศยัหลกัความสัมพนัธ์เชิงเส้น
ระหวา่งตวัแปรท่ีใชเ้ป็นขอ้มูล องคป์ระกอบหลกัตวัแปร  คือ การผสมเชิงเส้น (Linear combination) ของ
ตวัแปรท่ีอธิบายการผนัแปรของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด จากนั้นหาการผสมท่ีสองท่ีสามารถอธิบายการ  
ผนัแปรไดม้ากท่ี สุดเป็นอนัดบัสอง โดยท่ีไม่สัมพนัธ์กบัการผสมแรก ท าเช่นน้ีเร่ือยไปจนได้
องคป์ระกอบหลกั (หรือปัจจยั) ท่ีสามารถอธิบายการผนัแปรของทุกตวัแปรได้ ครบถว้ย ซ่ึงองคป์ระกอบ
หลกัหลงัๆ จะอธิบายการผนัแปรไดน้อ้ยลงตามล าดบั และทุกองคป์ระกอบไม่สัมพนัธ์กนั  แสดงตวัอยา่ง
ดงัรูปที ่5.6.1-1 

การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัเป็นวธีิการลดขอ้มูล (ตวัแปร)ใหน้อ้ยลง โดย
อาศยัหลกัความสัมพนัธ์เชิงเส้นระหวา่งตวัแปร (A linear combination of the observed data) ท่ีใชเ้ป็น
ขอ้มูล แต่ไม่มีการสมมติเก่ียวกบัความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุและผลระหวา่งปัจจยัและตวัแปร เช่น การ
วเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัท่ีใชเ้ม่ือมีตวัแปร 2 ตวั คือ X และ Y มีความสัมพนัธ์ และเป็นความสัมพนัธ์
เชิงเส้นตรงในทางบวก ถา้เราสามารถก าหนดความลาดชนัของเส้นตรงนั้น ได ้เราก็จะไดเ้ส้นท่ีสามารถ
ก าหนดค่าของ X เม่ือรู้ค่าของ Y และก าหนดค่าของ Y เม่ือรู้ค่าของ X ได ้เส้นท่ีไดน้ี้  คือ แกนหลกั 
(Principal axis) ถา้จุดต่าง ๆ นั้นอยูบ่นเส้นตรงแกนหลกัทั้งหมด แกนหลกัก็สามารถท่ีจะใหข้อ้มูล
เก่ียวกบั X และ Y ไดอ้ยา่งถูกตอ้งสมบูรณ์ทุก ค่า แต่ถา้จุดแสดงค่า X และ Y กระจายออกไปมาก ตอ้ง
อาศยัแกนเพิ่มอีก 1 แกน ซ่ึงแกนท่ีเพิ่มข้ึนน้ีจะตอ้งมีจุดเร่ิมตน้ตั้งฉากกบัแกนหลกั แกนหลกัจะลากผา่น
จุดต่างๆ ท่ีท าใหร้ะยะระหวา่งจุดกบัแกนหลกั (โดยการลากเส้นจากจุดมาตั้งฉากกบัแกนหลกั ) สั้นท่ีสุด
และท าใหผ้ลรวมของระยะทางยกก าลงัสองมีค่าต ่าสุด แสดงตวัอยา่งดงัรูปที ่5.6.1-2 
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รูปที ่5.6.1-1  องค์ประกอบหลกัทีอ่ธิบายตัวแปรต่างๆ 
 

 
 

รูปที ่5.6.1-2  ค่าคะแนนของตัวแปร (อนุมูล) ในน า้บาดาลของแต่ละตัวอย่างน า้ 
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3.3) การหมุนแกนองค์ประกอบหลกั 

เป็นการท าใหต้วัแปรบางตวั ซ่ึงแต่เดิมเป็นสมาชิกของหลายองคป์ระกอบ
หลกั ใหก้ลายเป็นสมาชิกองคป์ระกอบหลกัใดองคป์ระกอบหลกัหน่ึงอยา่งเด่นชดัยิง่ข้ึน โดยดูไดจ้าก
น ้าหนกัปัจจยั (Factor loading) ของตวัแปรนั้น การหมุนแกนมี 2 วธีิ คือ (ก) แบบมุมฉาก องคป์ระกอบ
หลกัไม่มีความสัมพนัธ์กนั และ (ข) แบบมุมแหลม องคป์ระกอบหลกัมีความสัมพนัธ์กนั 

3.4) การสร้างคะแนนองค์ประกอบหลกัของแต่ละหน่วยวเิคราะห์ 

ใชใ้นการจดัอนัดบัหน่วยวเิคราะห์ตามค่าขององคป์ระกอบหลกัหรือ  
น าคะแนนปัจจยัของแต่ละองคป์ระกอบไปใชใ้นการวเิคราะห์ถดถอยพหุ 

(2) การวเิคราะห์จัดกลุ่ม (Cluster analysis) 
แนวความคิดของเทคนิคการวเิคราะห์จดักลุ่มน้ีมีหลกัอยูว่า่ ส่ิงท่ีเหมือนกนัควรอยูใ่น  

กลุ่มเดียวกนั แต่ทุกส่ิงทุกอยา่งอาจจะไม่เหมือนกนัทุกประการ ความเหมือนกนัจึงเป็นความเหมือนกนั
โดยสัมพทัธ์ (Relative homogeneity) การวเิคราะห์จดักลุ่ม เราไม่ทราบความเป็นสมาชิกของกลุ่ม  
(ไม่ทราบวา่ใครอยูใ่นกลุ่มใด ) มาก่อน เป้าหมายของการวเิคราะห์  คือ หาคนท่ีคลา้ยกนัมากเขา้ไปอยูใ่น
กลุ่มเดียวกนั 

1) ความคล้ายกนัของหน่วย 
แนวคิดเก่ียวกบัความคลา้ยกนัของหน่วยศึกษา เป็นพื้นฐานของเทคนิคการวเิคราะห์ทาง

สถิติหลายวธีิ โดยทัว่ไป การวดัความคลา้ยกนัจะดูจากความห่างกนั (Distance) ระหวา่งวตัถุหรือดูจาก
ความคลา้ยกนั (Similarity) ส่ิงท่ีคลา้ยกนัจะมีความห่างกนันอ้ยหรือคลา้ยกนัมาก ในการวเิครา ะห์จดักลุ่ม
แนวคิดดงักล่าวมีความส าคญัมาก เพราะเป็นพื้นฐานขอ งการจดัส่ิงต่าง ๆ หรือหน่วยต่าง ๆ เขา้เป็นกลุ่ม 
อาศยัความใกลเ้คียงกนัเป็นหลกั ความห่างและความคลา้ยกนัมีค่านิยามและวธีิการวดัมากมาย การเลือก
วธีิการท่ีจะวดัจ าเป็นจะตอ้งรู้ถึงคุณสมบติัของส่ิงหรือหน่วยท่ี จะวดัเสียก่อน ตลอดจนวธีิการในการ
ค านวณเพื่อสร้าง/จดักลุ่ม 

2) การวดัความห่าง 
วธีิการค านวณความห่างสามารถวดัไดห้ลายวธีิ วธีิการหน่ึงท่ีนิยมใชก้นัมาก  คือ วธีิท่ี

เรียกวา่ ระยะห่างเชิงยคูลิดยกก าลงัสองของทุกตวัแปร 
1) ความห่างยคูลิดก าลงัสอง (SEUCLID, Squared euclidean distances) ซ่ึงใชก้บั

วธีิการจดักลุ่มแบบ ศูนยก์ลุ่ม (Centroid) มธัยฐาน (Median) และวธีิของวอร์ด (Ward) ความห่างดงักล่าว
น้ี คือ ผลรวมของความแตกต่างยกก าลงัสองของค่าของตวัแปรแต่ละตวั  โดยแสดงผลลพัธ์เป็นแผนภาพ 
Dendogram ดงัตวัอยา่งในรูปที ่5.6.1-3 

 

  2ความห่าง (X,Y) ( )i i
i
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รูปที ่5.6.1-3 การวเิคราะห์จัดกลุ่ม โดยแผนภาพ Dendrogram 

2) ความห่างยคูลิด (EUCLID, Euclidean distance) ความห่างแบบน้ี  คือ ราก ท่ีสอง 
(square root) ของผลรวมของความต่างก าลงัสองของค่าก าลงัสองของค่าตวัแปรแต่ละตวั 

 

     2ความห่าง (X,Y) ( )i i
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3) การสร้างกลุ่ม 

วธีิการสร้างกลุ่มมีหลายวธีิ วธีิท่ีนิยมมาก  คือ การวเิคราะห์จดักลุ่มเชิงชั้น (Hierarchical 
cluster analysis) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 1) แบบรวมเขา้ (Agglomerative) โดยท าใหก้ลุ่มเล็กๆ 
กลายเป็นกลุ่มใหญ่  และ 2) แบบแบ่ง (Divisive) เป็นวธีิท่ีรวมเอาทุกอยา่งเขา้ดว้ยกนั  โดยเร่ิมจากการมี
กลุ่มใหญ่มากเพียงกลุ่มเดียว แลว้ค่อยๆ แยกหน่วยออกจากกนัจนกระทัง่ทุกหน่วยกลายเป็นกลุ่ม 
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3.1) การสร้างกลุ่มแบบรวม  มีขั้นตอนดงัน้ี  คือ ขั้นแรก  นบัแต่ละหน่วย เป็นหน่ึงกลุ่ม 

ท าให้ มีจ  านวนกลุ่มเท่ากบัจ านวนหน่วย ขั้นท่ีสอง  ท าการ รวมหน่วย 2 หน่วยใหเ้หลือเพียง กลุ่มเดียว  

ขั้นท่ีสาม เพิ่มหน่วยเขา้ไปในกลุ่มอีก 1 หน่วย หรือรวมอีก 2 หน่วยเป็นกลุ่มใหม่อีก 1 กลุ่ม ในขั้นตอน

ต่อ มา เป็นการรวมหน่วยเขา้กลุ่มหรือกลุ่มท่ีอยูแ่ลว้มารวมกนัเป็นกลุ่มใหม่  แต่เม่ือรวมกนัแลว้จะไม่มี

การแยกออกจากกลุ่มท่ีเขา้ไปเป็นสมาชิกแลว้ เม่ืออยูใ่นกลุ่มใดตั้งแต่แรกจะอยูใ่นกลุ่มนั้นตลอด แมว้า่จะ

มีหน่วยอ่ืนมารวมภายหลงั 

การตดัสินใจวา่หน่วยใดหรือกลุ่มใดควรรวมกนั  มีหลายวธีิ โดยทัว่ไปแบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) วธีิการเช่ือมโยง 2) วธีิการผลรวมค่าผดิพลาดของก าลงัสอง หรือค่า 
การผนัแปร (Error sums of squares or variance) และ 3) วธีิศูนยก์ลุ่ม (Centroid) ทั้งสามประเภทอาศยั
เมตริกความห่างหรือความคลา้ยกนัระหวา่งคู่ต่างๆ ของหน่วย โดยแต่ละหน่วย จะแตกต่างกนัเฉพาะใน
ดา้นการประ มาณความห่างระหวา่งกลุ่มในแต่ละขั้นตอนท่ีติดต่อกนั เน่ืองจากการวมกลุ่มในแต่ละ
ขั้นตอนน้ีข้ึนกบัมาตรวดัความห่าง โดยมาตรวดัความห่างท่ีต่างกนัจะใหผ้ลการรวมกลุ่มไม่เหมือนกนั 
แมว้า่จะใชว้ธีิการรวมกลุ่มอยา่งเดียวกนัก็ตาม 

วธีิการรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนัโดยอาศยัการเช่ือม โย งแบ่งออกเป็น 2 วธีิ  คือ   
การเช่ือมโยงแบบเด่ียว (Single linkage) และการเช่ือมโยงแบบสมบูรณ์ (Complete linkage) 

- การเช่ือมโยงแบบเดี่ยว  บางคร้ังเรียกวา่ “เพื่อนบา้นท่ีใกลท่ี้สุด ” คือ สอง

หน่วยแรกท่ีรวมกนั ซ่ึงเป็นหน่วยท่ีมีความห่างกนันอ้ยท่ีสุด (ความคลา้ยกนั

มากท่ีสุด) ความห่างกนัระหวา่งกลุ่มใหม่และหน่วยแต่ละหน่วย ค านวณได้

จากความห่างนอ้ยสุดระหวา่งหน่วยแต่ละหน่วยและหน่วยในกลุ่ม ความห่าง

ระหวา่งหน่วยท่ียงัไม่รวมกนัไม่เปล่ียนแปลง ในทุกขั้นตอนความห่าง

ระหวา่งกลุ่มสองกลุ่ม คือ ความห่างระหวา่งจุดสองจุดท่ีใกลท่ี้สุด 

- วธีิการเช่ือมแบบสมบูรณ์ คือ วธีิการท่ีเรียกวา่ “เพื่อนบา้นท่ีห่างไกลท่ีสุด ” 

ตามวธีิการน้ี  ความห่างระหวา่งกลุ่ม  ค านวณไดจ้าก  ความห่างระหวา่งจุดท่ี

ไกลกนัมากท่ีสุด วธีิการเช่ือมโยงระหวา่งกลุ่มโดยเฉล่ีย (Average linkage 

between group method) หรือท่ีเรียกวา่ วธีิการจับคู่กลุ่มไม่ปรับน ้าหนกัโดย

ใชค้่าเฉล่ียเลขคณิต (Unweighted pair-group method using arithmetic 

averages) 
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3.2) วธีิการเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มโดยค่าเฉลีย่  เป็นวธีิท่ีหาค่าความห่างระหวา่งกลุ่ม
สองกลุ่ม โดยใชค้่าเฉล่ียของความห่างระหวา่งทุกคู่ของหน่วย ซ่ึงสมาชิกหน่วยหน่ึงของคู่จะมาจากแต่ละ
หน่วยของกลุ่ม เช่น ถา้หน่วย 1 และหน่วย 2 รวมกนัเป็นกลุ่ม A และหน่วย 3, 4 และ 5 รวมกนัเป็นกลุ่ม 
B ความห่างระหวา่งกลุ่ม A และ B จะเป็นค่าเฉล่ียของความห่างระหวา่งคู่ต่างๆ ของหน่วยต่อไปน้ี (1,3), 
(1,4), (1,5), (2,3), (2,4) และ (2,5) วธีิการน้ีต่างจากวธีิการเช่ือมโยง  เพราะใชข้อ้มูลความแตกต่างของทุก
คู่ ไม่เฉพาะ คู่ท่ีใกล้ท่ีสุดหรือไกลท่ีสุดเท่านั้น จึงเป็นวธีิ ท่ีนิยมใชม้ากกวา่วธีิการเช่ือมโยงแบบง่ายหรือ
แบบสมบูรณ์ โดยวธีิน้ีพิจารณาความ ห่างระหวา่งค่าท่ีมีอยูต่่างกลุ่มกนัเท่านั้น รูปแบบท่ีผนัแปร  คือ การ
เช่ือมโยงเฉล่ียภายในกลุ่ม (The average linkage within groups) ซ่ึงรวมกลุ่มต่างๆ เขา้ดว้ยกนั  
ในลกัษณะท่ีท าใหค้วามห่างโดยเฉล่ียระหวา่งหน่วยทั้งหมดท่ีก่อใหเ้กิดกลุ่มมีค่านอ้ยท่ีสุดท่ีจะเป็นไปได ้
ดงันั้น ความห่างระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม คือ  ความห่างโดยเฉล่ียระหวา่งคู่ทุกคู่ท่ีเป็นไปไดข้องหน่วยท่ี
ก่อใหเ้กิดกลุ่ม 

3.3) วธีิการของวอร์ด  เป็นวธีิการสร้างกลุ่มอีกวธีิหน่ึง ค านวณหาค่าเฉล่ียของทุก  
ตวัแปรในกลุ่ม หลงัจากนั้นค านวณหาค่าความห่างยคูลิดก าลงัสองจากค่าเฉล่ียของกลุ่ม (Cluster means) 
ของทุกหน่วย น าเอาความห่างเหล่าน้ีมารวมกนัทุกหน่วยในแต่ละ ขั้น กลุ่มสองกลุ่ม ท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัจะ
เป็นกลุ่มท่ี จะท าใหก้ารเพิ่มข้ึนเพียงเล็กนอ้ยท่ีสุดในค่าของผลรวมทั้งหมดของความห่างภายในกลุ่ม  
ยกก าลงัสอง (Squared within–cluster distances) 

3.4) วธีิการศูนย์กลุ่ม  ค านวณหาความห่างระหวา่งกลุ่ม 2 กลุ่ม โดยใชค้วามห่างของ
ค่าเฉล่ียต่างๆ ของตวัแปรทุกตวั ขอ้เสียเปรียบของวธีิการน้ี  คือ ความห่างท่ีใชใ้นการรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนั
จะลดลงตามล าดบัในขั้นตอนต่อ ๆ ไป เน่ืองจากกลุ่มท่ีรวมกนัในขั้นตอนหลงั ๆ จะไม่เหมือนกันมากข้ึน
กวา่กลุ่มท่ีรวมในตอนแรกๆ ซ่ึงเป็นคุณสมบติัท่ีไม่พึงปรารถนา 

ตามวธีิการศูนยก์ลุ่มน้ี ศูนยข์องกลุ่มท่ีรวมเขา้ดว้ยกนัจะเป็นผลรวมปรับน ้าหนกั
ของศูนยก์ลุ่มของทั้งสองกลุ่ม ซ่ึงน ้าหนกัจะเป็นไปตามขนาดของกลุ่ม หากเป็นวธีิการมธัยฐาน กลุ่มสอง
กลุ่มจะรวมกนัโดยใหน้ ้าหนกัเท่ากนัในการค านวณหาศูนย ์ไม่วา่แต่ละกลุ่มจะมีจ านวนหน่วยเท่าใ ด  
ท าใหก้ลุ่มเล็กมีผลต่อลกัษณะของกลุ่มใหญ่ท่ีตนเขา้ไปรวม การหาความห่างยคูลิดก าลงัสองควรใชก้บั
วธีิศูนยก์ลุ่มหรือวธีิมธัยฐาน 

วธีิการรวมกลุ่มบางวธีิ เช่น การเช่ือมโยงเดียว และการเช่ือมโยงสมบูรณ์และความห่าง
ค่าเฉล่ียระหวา่งและภายในกลุ่ม อาจใชก้บัมาตรวดัความห่าง หรือความคลา้ยกนัได ้แต่วธีิอ่ืน ๆ อาจตอ้ง
อาศยัวธีิการจดัความห่างพิเศษ 
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(3) การวเิคราะห์น า้ผวิดิน/น า้บาดาลด้วยแผนภาพสามเหลีย่มไปเปอร์ (Piper Diagram) 

แผนภาพสามเหล่ียม (Piper diagram) เป็นวธีิจ าแนกชนิดของน ้า โดยการแสดงความ 
สัมพนัธ์  NO3

- โดยปริมาณของอิออนบวก  และ ปริมาณของอิออนลบ  ตอ้งมีหน่วยเป็น meq/l 
(Milliequivalent per litre) และผลรวมท่ีมีหน่วยเป็น meq/l ของอิออนบวกเทียบใหเ้ท่ากบั 100% และ
ผลรวมท่ีมีหน่วยเป็น meq/l ของอิออนลบเทียบใหเ้ท่ากบั 100% เช่นกนั  การค านวณค่าปริมาณของ  
อิออนบวก และของอิออนลบ แต่ละตวัออกมาเป็นเปอร์เซ็นเทียบกบัเปอร์เซ็นตข์องผลรวม แลว้น าค่าไป
ลงจุดในแผนภาพสามเหล่ียม  จะสามารถทราบชนิด  (Type) ของน ้า ซ่ึงหมายถึงทราบคุณภาพน ้า 
ตลอดจนท าใหท้ราบโซนของลกัษณะทางธรณีวทิยา หรือชั้นหินอุม้น ้า ทิศทางการไหล และสามารถบ่ง
บอกบริเวณท่ีเป็นพื้นท่ีรับน ้าและจ่ายน ้า (Recharge and discharge areas) ของแหล่งน ้าบาดาลได ้

การวเิคราะห์หาปริมาณของส่วนประกอบทางเคมี และรูปแบบการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
ของน ้า  สามารถใชก้ราฟหรือรูปภาพในการน าเสนอ ดงัตวัอยา่งใน รูปที ่5.6.1-4 และใชก้ารวเิคราะห์ทาง
สถิติ ในการวเิคราะห์การเปล่ียนแ ปลงของรูปแบบทางเคมี ในกรณีท่ีหน่วยหินทางธรณีวทิยา
เปล่ียนแปลงตามทิศทางการไหลของน ้าบาดาล ใชว้ธีิการวเิคราะห์คุณสมบติัทางชลศาสตร์ของชั้นหิน
อุม้น ้า และใส่กราฟหรือผลของการวเิคราะห์ท่ีไดใ้นแผนท่ีหรือภาพตดัขวาง 

5.6.2 การวเิคราะห์เชิงสถิติธรณเีคมี 
(1) การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั 

ผลจากการวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัดว้ยวธีิการวเิคราะห์ตวัแปลหลายตวั ดว้ยวธีิการ  
Principal Component Analysis จากตวัอยา่งน ้าใตดิ้น และดินท่ีเก็บไดใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี พบลกัษณะ
ความสัมพนัธ์ขององคป์ระกอบของตวัแปรไม่มากนกั ทั้งในน ้าใตดิ้น และในดิน โดยในน ้าใตดิ้นนั้น
พบวา่ มีค่า EC มีความสัมพนัธ์กบัค่า HCO3ในแง่บวกประมาณ 0.85 และค่า TDS ในแง่บวกประมาณ 
0.98 ซ่ึงหมายความวา่เม่ือพบวา่ค่า EC สูงนั้นจะท าใหมี้ค่า HCO3 และ TDS สูงไปดว้ย ซ่ึงมีความเป็นไป
ไดเ้พราะค่า HCO3 นั้น คือ สารละลายชนิดหน่ึงท่ีอยูใ่นน ้าบาดาล และเม่ือสารละลายชนิดน้ีสูง จะไปท า
ปฏิกิริยาตามสมการขา้งล่าง จึงเป็นตวัการส าคญัท่ีท าใหเ้กิดปริมาณของสารแขวนลอย (TDS) ท่ีสูง และ
ส่งผลมีค่าทางการน าไฟฟ้า (EC) ท่ีสูงตามไปดว้ย ค่าทางสถิติจากตารางอีกหน่ึงคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 
คือ ค่า K และ NO3

- โดยมีค่าความสัมพนัธ์เป็นบวกอยูท่ี่ 0.97 (ตารางที ่5.6.2-1 ถึง ตารางที ่5.6.2-2 และ 
รูปที ่5.6.2-1 ถึง รูปที ่5.6.2-2) 

โดยผลการวเิคราะห์ Principal component analysis ในดิน พบวา่ ค่าการน าไฟฟ้า ไซยาไนด ์
และ แมงกานีสมีความสัมพนัธ์กบัความเป็นกรด-ด่าง  ส่วนสารหนูมีความสัมพนัธ์กบัตะกัว่และแคดเมียม 
ค่าความเขม้ขน้ของโครเมียมมีค่าคงท่ี คือ 0.4 มิลลิกรัม/ลิตร ท าใหไ้ม่มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ 
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รูปที ่5.6.1-4 แผนภาพ ไปเปอร์แสดงชนิดของน า้ 

 
ตาราง ที่  5.6 .2-1  ผลการวเิคราะห์ สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด -ด่าง  

ค่าการน าไฟฟ้า ความช้ืนและธาตุต่างๆในน า้ใต้ดิน 
 

 pH EC Ca Mg Na K HCO3 Cl SO4 NO2 NO3 TDS F Fe Mn Cu Zn 
EC 0.342                 
Ca 0.121 0.616                

Mg 0.177 0.530 0.303               
Na 0.406 0.601 0.052 0.284              
K -0.288 0.180 -0.033 0.051 0.024             
HCO3 0.613 0.849 0.388 0.507 0.598 -0.195            
Cl -0.308 0.254 0.057 0.116 0.039 0.542 -0.020           
SO4 -0.113 0.516 0.708 0.359 0.263 0.115 -0.000 0.009          
NO2 -0.341 -0.301 -0.141 -0.113 -0.277 -0.117 -0.216  0.004 -0.162         
NO3 -0.368 0.172 -0.014 0.033 -0.020 0.967 -0.217  0.538 0.134 -0.063        
TDS 0.414 0.981 0.580 0.502  0.657 0.118 0.854  0.274 0.473 -0.272    0.103       
F  0.112 0.357 0.096 0.217  0.497 -0.055  0.201  0.010 0.328 -0.142     -0.051    0.443      
Fe -0.338  0.053 0.061 0.103 -0.266 -0.000 -0.099  0.203 0.076 0.065 0.167            0.015 -0.038     
Mn -0.137 -0.078 0.222 0.201 -0.214 -0.109 -0.177 0.086 0.334 -0.141    -0.068 -0.153     -0.068       0.371    
Cu -0.349 -0.496 -0.306 -0.230 -0.235 -0.025 -0.438 -0.045 -0.113 0.343      0.003           -0.484 -0.220 -0.030 -0.136   
Zn 0.010 -0.063 0.056 0.056 -0.076 0.008 -0.037 -0.158 0.079 -0.121     -0.004      -0.071 -0.005 -0.009 0.028 -0.036  
SiO2 0.273 -0.187 -0.043 0.030 -0.082 -0.209 -0.084 -0.270 0.035 -0.052     -0.284      -0.084 -0.002 -0.033 0.190 -0.185     0.248 
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ตารางที ่5.6.2-2  ผลการวเิคราะห์สัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง  
ค่าการน าไฟฟ้า ความช้ืนและธาตุต่างๆในดิน 

 

 pH Eh EC MC TAs TCdC Cr TPb TMnC THgC Ni TSe 
Eh 0.249            
EC 0.652 0.278           
MC 0.118 0.269 0.416          
TAs 0.015 0.033 0.272 -0.044         
TCdC 0.147 0.138 0.379 0.168 0.895        
Cr * * * * * *       
TPb -0.193 0.031 -0.045 0.029 0.424 0.292 *      
TMnC 0.337 -0.205 -0.033 -0.143 0.127 0.126 * 0.013     
THgC 0.038 -0.005 -0.109 -0.038 0.023 0.04 * -0.019 0.413    
Ni -0.229 -0.241 -0.202 0.088 -0.057 -0.096 * -0.054 0.031 -0.094   
TSe -0.255 -0.24 -0.18 -0.336 0.242 -0.064 * 0.368 0.076 -0.014 -0.066  
CNC 0.238 0.074 0.051 -0.069 -0.081 -0.106 * -0.035 -0.096 0.014 -0.049 0.101 

 

 

รูปที ่5.6.2-1 สหสัมพนัธ์ของตัวแปรต่างๆ(อนุมูล)ทีป่ระกอบเป็นคุณภาพของน า้บาดาล 
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รูปที ่5.6.2-2  ตารางเมทริกซ์แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด-ด่าง  
ค่าการน าไฟฟ้า ความช้ืนและธาตุต่าง ๆ ในดิน 

1) การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัในดิน 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกั ไดก้ าหนด 3 องคป์ระกอบ ซ่ึงรวมกนัเป็น 70 % 

ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 เท่ากบั 32 %  องคป์ระกอบท่ี 2 เท่ากบั 23 % และองคป์ระกอบท่ี 3 เท่ากบั 15 % 
องคป์ระกอบท่ี 1 ประกอบดว้ยธาตุโลหะหนกั ตะกัว่ สารหนู ซีลีเนียมและแคดเมียม 

องคป์ระกอบท่ี 2 ประกอบดว้ยธาตุโลหะหนกั คือ แมงกานีส ปรอท  และความเป็นกรด-ด่าง ค่าการน าไฟฟ้า 
และองคป์ระกอบท่ี 3 ประกอบดว้ยธาตุโลหะหนกั ตะกัว่ และความช้ืน ดงั รูปที ่5.6.2-3 ถา้พล๊อตระหวา่ง
องคป์ระกอบท่ี 1 และ 2 พบวา่ ในดินมี สารหนู ตะกัว่ ซีลีเนียม ปรอทและแมงกานีส ซ่ึงแมงกานีสมีค่ามาก
ท่ีสุด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีชั้นลูกรัง ซ่ึงมีกรวดทรายปนดินเหนียว  ดินเหนียวปนทรายกรวด ส่วนสารหนู พบ
ในทรายละเอียดปนดินเหนียว ทรายแป้งปนดินเหนียว ซ่ึงเป็นดินท่ีมีสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นน ้าต ่า 

การแปลจากรูปที ่5.6.2-4 แสดงใหเ้ห็นโลหะหนกัท่ีเด่นในต าแหน่งท่ีเก็บตวัอยา่ง ดงั ตารางที ่
5.6.2-3 
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รูปที ่5.6.2-3  การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั โดยองค์ประกอบที ่1 เท่ากบั 32 %  
และองค์ประกอบที ่2 เท่ากบั 23 % 
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รูปที ่5.6.2-4  ต าแหน่งเกบ็ตัวอย่างดิน ซ่ึงวเิคราะห์ความเข้มข้นของ 
โลหะหลกัทีเ่ด่นในตัวอย่างดินต่าง ๆ 
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2) การวเิคราะห์จัดกลุ่ม 
จากตวัอยา่งดินทั้งหมด 50 ตวัอยา่ง ท่ีน ามาวเิคราะห์ความเป็นกรด -ด่าง ค่า Eh ค่า

การน าไฟฟ้า ความช้ืน สารหนู แคดเมียม ตะกัว่ แมงกานีส ปรอท นิกเกิล ซีลีเนียม  และไซยาไนด ์เม่ือน า
ตวัแปรเหล่าน้ีมาวเิคราะห์จดักลุ่ม โดยสามารถจดักลุ่มต าแหน่งท่ีเก็บตวัอยา่งท่ีมีองคป์ระกอบทางเคมี
คลา้ยๆ กนั ได ้4 กลุ่ม โดยวเิคราะห์แผนภาพ Dendogram ดว้ยวธีิการของ Ward linkage and Euchidean 
distance (รูปที ่5.6.2-5) 

 

ตารางที ่5.6.2-3  ต าแหน่งเกบ็ตัวอย่างทีอ่ยู่ในองค์ประกอบที ่1 และ 2 แสดงโลหะหนักทีเ่ด่น 

หมายเลขต าแหน่งที่เกบ็ สถานที่ โลหะหนัก 
SS-08.1 บา้นหนองระมาน ปรอท 
SS-12.2 บา้นลองดู่ สารหนู ตะกัว่ 
SS-14 บา้นเขาหมอ้ สารหนู 

SS-41.2 บา้นเขาดิน ตะกัว่ 
SS-42 บา้นหนองขนาก สารหนู ตะกัว่ 
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รูปที ่5.6.2-5  การวเิคราะห์จัดกลุ่มต าแหน่งทีเ่กบ็ตัวอย่างดิน 
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กลุ่มที ่ ตัวอย่างดิน องค์ประกอบเด่น ลกัษณะดิน 
1 SS01.1, SS24, SS21, SS30, SS23, 

SS47, SS29, SS38 
Eh, ตะกัว่ นิกเกิล สารหนู ดินบนปนดินเหนียว ลูกรัง  

หินไรโอไรตผ์ ุ
2 SS03, SS05, SS06, SS07.1, SS08.1, 

SS22, SS25, SS39, SS36.2, SS43, 
SS45, SS12, SS49, SS50, SS41, 
SS35 

Eh, ตะกัว่  ค่าการน าไฟฟ้า  
ความเป็นกรด-ด่าง  นิกเกิล  
สารหนู 

ทรายแป้งปนดินเหนียวปนกรวด  
ชั้นลูกรัง   

3 SS02, SS40, SS31, SS37, SS26, 
SS28, SS27, SS16, SS46, SS33, 
SS34, SS17, SS09, SS13, SS10, 
SS20, SS15 

Eh, ตะกัว่   
ความเป็นกรด-ด่าง  
ค่าการน าไฟฟ้า สารหนู 
แมงกานีส และนิกเกิล 

ดินเหนียวปนอินทรียสาร  
ลูกรังปนดินเหนียว 

4 SS04, SS18, SS11, SS32, SS14, 
SS19, SS42, SS48, SS44 

Eh, นิกเกิล ตะกัว่   
ค่าการน าไฟฟ้า แมงกานีส  
ความเป็นกรด-ด่าง  
และสารหนู  

ทรายปนทรายแป้ง  
ดินเหนียวปนกรวด  
ทรายแป้งปนดินเหนียวมีอินทรียสาร 

(2) การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกัในน า้ใต้ดิน 
คุณภาพทางเคมีของน ้าบาดาลเป็นน ้าจืด มีความกระดา้งมาก อิออนหลกัท่ีพบในน ้าบาดาล 

ไดแ้ก่ แคลเซียม แมกนีเซียม ไบคาร์บอเนต และบางบ่อจะมีการแลกเปล่ียนอิออน ท าใหมี้โซเดียม
เพิ่มข้ึน และแคลเซียมลดลง ในบางพื้นท่ีท่ีมีการผพุงัของหินในสายแร่ท าใหน้ ้ามีปริมาณซลัเฟตเพิ่มข้ึน 
ส่วนโลหะหนกัจะประกอบดว้ย ตะกัว่ ทองแดง เหล็ก แมงก านีส ซ่ึงมกัพบทัว่ไปในบริเวณสายแร่
ทองค า  แต่ปริมาณนอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากน ้าอยูใ่นสภาพท่ีไม่ถูกออกซิไดท ์ท าใหป้ริมาณซลัเฟตในน ้า  
ไม่มาก อีกประการหินไรโอไรตมี์ความแขง็การผมีุนอ้ย การวเิคราะห์องคป์ระกอบหลกัแสดงใหเ้ห็น
ประเภทของคุณภาพเคมีของน ้าบาดาล โดยเฉพาะองคป์ร ะกอบหลกัท่ี 1 และท่ี 2 ในรูปที ่5.6.2-6 และ
ต าแหน่งบ่อท่ีแสดงคุณภาพทางเคมีท่ีเกิดจากการพล๊อต 2 องคป์ระกอบหลกั ดงัรูปที ่5.6.2-7 
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รูปที ่5.6.2-6  องค์ประกอบหลกัทีอ่ธิบายตัวแปรต่างๆ 

 
 

รูปที ่5.6.2-7  ค่าคะแนนของตัวแปร (อนุมูล) ในตัวอย่างน า้บาดาล 
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คุณภาพน ้าใตดิ้นไม่มีความเช่ือมโยงกบัน ้าผวิดิน แต่จะมีความสัมพนัธ์กบัดินและหินผ ุ
และน ้าบาดาลจะมีววิฒันาการจากพื้นท่ีทางทิศตะวนัออก (พื้นท่ีรับน ้า )ไปทางทิศตะวนัตก และทิศ
ตะวนัตกเฉียงใต ้(พื้นท่ีจ่ายน ้า) ดงัต่อไปน้ี 

 

พืน้ทีรั่บน า้     พืน้ทีก่ึง่กลาง  
Ca-HCO3 
 Ca-Na-HCO3   Ca-Na-HCO3-Cl   Na-SO4-HCO3   Na-Ca-SO4 
Ca,Mg-HCO3 
          เข้าสู่พืน้ทีจ่่ายน า้ 

 

ผลการวเิคราะห์จดักลุ่ม สามารถแบ่งประเภทของน ้าเป็นสามกลุ่ม  ไดแ้ก่ Ca-HCO3, Na-Ca-
HCO3 และ Ca-SO4-HCO3  ดงัน้ี 

ประเภทน า้ หมายเลขบ่อ พืน้ที ่
พืน้ทีอุ่ทก
ธรณีวทิยา 

Ca-HCO3 GWS01, GWS04, GWS05, GWS07, GWS11, 
GWS13, GWS14, GWS15, GWS 23, GWS 
A2, GWS A4, GWS29, GWS30, GWS35, 
GWS38, GWS A5 

เขาหมอ้  วงัตะเคียน  
ทรัพยเ์จริญ วงัศาล  
วงัหิน หินซองใต ้เขาทราย เขานอ้ย  
เขาพนมพา 

พ้ืนท่ีรับน ้า 

Na-Ca-HCO3 GWS02, GWS03, GWS06, GWS08, GWS12, 
GWS16, GWS18, GWS19, GWS21, GWS22, 
GWS27, GWS A3, GWS32, GWS33, 
GWS40, GWS42 

ดงหลง เขาขาม บุ่งมะกรูด  
เนินทอง เขาพนมพา   
หนองจะปราบ หนองปาดมงั คลองตา
ลดั คลองร่องหอย  
ทุ่งโม่ง เขาเจด็ลูก ดงเสือเหลือง 

พ้ืนท่ีก่ึงกลาง 
การไหล 

Ca-SO4-HCO3 GWS09, GWS10, GWS17, GWS20,  
GWS25, GWS28, GWS34, GWS36,  
GWS39, GWS41 

เขารวก วงัดินเหนียว  
วดัวารีวราราม วดัจิราพงษว์ราราม  
อนามยัวงัแดง วดัหนองชยัศรี  
วดัศรีศรัทราราม เนินทราย  
วดัศรีรัตนาราม โป่งนกแกว้ 

พ้ืนท่ีก่ึงกลาง 
การไหล 

 

พื้นท่ีรับน ้าหลกัของชั้นหินอุม้น ้าจะครอบคลุมทางดา้นตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงเหนือ แต่
จะมีพื้นท่ีรับน ้าท่ีเป็นเฉพาะแห่ง ไดแ้ก่ เนินเขาต่างๆท่ีอยูใ่นพื้นท่ีศึกษา น ้าบาดาลจะมีทิศทางการไหลไป
ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต ้จะไดน้ ้าท่ีมีการพฒันาคุณภาพจาก  Ca-HCO3 เป็น Na-Ca-HCO3 และ Ca-SO4-
HCO3  ตามระยะทางการไหล  โดยสอดคลอ้งกบัผลจากกา รวเิคราะห์แผนภาพ Dendogram ดว้ยวธีิการ
ของ Ward linkage and Euchidean distance (รูปที ่5.6.2-8) 
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รูปที ่5.6.2-8 การวเิคราะห์จัดกลุ่มตัวอย่างน า้บาดาล โดยแผนภาพ Dendrogram 
 

(3) ผลการวเิคราะห์น า้ผวิดิน/น า้บาดาลด้วยแผนภาพสามเหลีย่มไปเปอร์ (Piper Diagram) 
1) การวเิคราะห์น า้ผวิดิน 

จากผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าผวิดินทั้ง 4 คร้ัง สามารถสรุปประเภทของน ้าเป็น 3 
กลุ่ม คือ (1) Mg-Ca-SO4 ไดแ้ก่ ตวัอยา่งน ้าสถานีเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง (WS-01) (2) Ca-Mg-Na-
HCO3 ไดแ้ก่  ตวัอยา่งน ้า  สถานีคลองส่งน ้าดงหลง  (WS-03) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้   
(WS-04) สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  (WS-07) สถานีคลองสายยางรุ้ง บา้นด่านชา้ง  (WS-08) 
สถานีคลองล่าหมีตาย  (WS-09)  และสถานีคลองร่องกอก  (WS-10) และ (3) Na-Mg-Ca-HCO3-SO4 
ไดแ้ก่ สถานี เหมืองแร่ทองค า เขาพนมพา  (WS-05) สถานีบ่อน ้าหนา้ตึก อบจ .เก่า (WS-05-1) และ  
สถานีคลองตาลดั (WS-06) ดงัรูปที ่5.6.2-9 และ รูปที ่5.6.2-10 
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ผลการตรวจวดั คร้ังท่ี 1 ผลการตรวจวดั คร้ังท่ี 2 

  
ผลการตรวจวดั คร้ังท่ี 3 ผลการตรวจวดั คร้ังท่ี 4 

รูปที ่5.6.2-9  แผนภาพไปเปอร์แสดงคุณภาพน า้ผวิดิน 

 
2) การวเิคราะห์น า้ใต้ดิน 

 

 

รูปที ่5.6.2-10 สามเหลีย่มไปเปอร์แสดงชนิดของน า้ 
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5.6.3 ศักยภาพของแหล่งสารพษิปนเป้ือนในพืน้ที่ 
(1) น า้ใต้ดิน 

ตวัอยา่งน ้าใตดิ้นทั้งหมด 43 ตวัอยา่ง ไดน้ ามาวเิคราะห์คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี 
สามารถแบ่งประเภทของน ้าได ้3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) Ca-HCO3 (2) Ca-Na-HCO3 และ (3) Ca-Na-SO4 
มีคุณสมบติัเป็นน ้าจืด ซ่ึงน ้าประเภทท่ี (1) และ (2) เป็นการละลายของแร่คาร์บอเนตท่ีแทรก ในหิน และ
น ้าประเภทท่ี (3) เป็นซลัเฟตท่ีมาจากสายแร่ซลัไฟดท่ี์มากบัสายแร่ควอตซ์ ส่วนโลหะหนกัท่ีพบใน
ตวัอยา่งน ้าใตดิ้น คือ ตะกัว่ ซ่ึงมกัเกิดร่วมกบัสายแร่ทองค าอยูแ่ลว้ นอกจากนั้น ยงัพบปริมาณเหล็กและ
แมงกานีสมีความเขม้ขน้สูง ส่วนสารหนูและไซยาไนดไ์ม่พบในน ้าใตดิ้น 

(2) น า้ผวิดิน 
การตรวจพบน ้าผวิดินบางจุดในบางฤดูกาลตามแนวเส้นทางน ้าเก่า ทิศทางไหลของน ้าผวิ

ดินโดยรอบเหมืองแร่ และบ่อเก็บน ้าในเหมืองแร่ทองค า ชาตรีเหนือ บริษทั อคัราไมน่ิง จ ากดั โดยเฉพาะ
แหล่งน ้าท่ีมีการร้องเรียนจากชุมชน คือ อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ จ านวนทั้งส้ิน 10 สถานี จ านวน 4 คร้ัง 
ครอบคลุมทุกฤดูกาล เม่ือพิจารณา โอกาส ท่ีไซยาไนดจ์ากกระบวนการแต่งแร่ของเหมืองอคัรา ท่ีอาจ
ปนเป้ือนลงสู่แหล่งน ้าดงัโครงข่ายขา้งตน้นั้น จาก รูปที ่5.6.3-1 จะเห็นวา่ต าแหน่งของ บ่อกกัเก็บกากโล
หกรรมท่ีรับน ้าเสียท่ีปนเป้ือนไซยาไนดจ์ากโรงแต่งแร่ตั้งอยูท่างดา้นทิศใตข้องโครงการ ซ่ึงไม่มี
ปนเป้ือนของไซยาไนด์  นอกจากน้ีบ่อดงักล่าวมีการหมุนเวยีนน ้าเสีย  โดยจะถูกสูบกลบัไปท่ีบ่อพกั  
รวมทั้งการท่ีบ่อกกัเก็บกากโลหกรรมไดถู้กออกแบบใหมี้ความคงทนแขง็แรง โดยออกแบ บเผือ่การเกิด
แผน่ดินไหวและการร่ัวซึมของบ่อ  

ส าหรับสถานีคลองร่องกอก (WS-10) ซ่ึงอยูท่างดา้นทิศใตข้องพื้นท่ีเหมือง คลองดงักล่าวอยูห่่าง
จากบ่อกกัเก็บกากโลหกรรมประมาณ 2 กิโลเมตร และไม่มีโครงข่ายล าน ้าท่ีจะไหลจากบริเวณบ่อกกัเก็บ
กากโลหกรรมไปยงับริเวณจุดดงักล่าว ในขณะท่ีจุดเก็บตวัอยา่งท่ีอยูใ่กลก้บัท่ีตั้งของบ่อกกัเก็บกาก 
โลหกรรม อีก 3 จุด คือ  สถานี คลองสายยางรุ้ง บา้นจิตเสือเตน้ (WS-04) สถานี คลองสายยางรุ้ง  
บา้นด่านชา้ง  (WS-08) และสถานีคลองล่าหมีตาย  (WS-09) เกือบทุกคร้ังท่ีเก็บตวัอยา่งไม่พบไซยาไนด ์
ยกเวน้คร้ังท่ี 4 แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน   

จากผลการวเิคราะห์ปริมาณมลสารในดิน ของการศึกษา คร้ังน้ี  พบวา่มีปริมาณตะกัว่ 
แมงกานีส และแคดเมียมท่ีสูงข้ึน  เม่ือเทียบกบัการวเิคราะห์ตวัอยา่งดิน จาก รายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของเหมือง ซ่ึงโลหะหนกัเหล่าน้ีเป็นโลหะหนกัท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ ตามสภาพ
ธรณีวทิยาในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งแร่  เม่ือสายแร่โผล่ข้ึนสู่ผวิดิน ความไม่เสถียรของสายแร่ท าใหเ้กิดการ  
ผพุงั โลหะหนกัท่ีถูก  ชะลา้งออกมาจะถูกดูดยดึโดยดินเหนียวหรืออินทรียสารท่ีอยูใ่นดินไดม้ากข้ึน จึ ง
ตรวจพบวา่ปริมาณโลหะหนกัจ าพวกตะกัว่ แมงกานีส และแคดเมียมนั้นมีปริมาณท่ีสูงข้ึน  
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รูปที ่5.6.3-1  แผนทีจุ่ดเกบ็ตัวอย่างดิน น า้ผวิดิน น า้ใต้ดิน และเส้นทางล าน า้ในบริเวณพืน้ทีศึ่กษา  
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จากผลการวเิคราะห์น ้าใตดิ้น พบวา่  มีสารพิษท่ีปนเป้ือน  คือ แคดเมียม โครเมียม และ
ตะกัว่ ซ่ึงแคดเมียมและตะกัว่  พบมีการปนเป้ือนเช่นเดียวกบัการปนเป้ือนในดิน ซ่ึงมีความเป็นไปไดท่ี้
ปริมาณแคดเมียมและตะกัว่ในน ้าใตดิ้นท่ีสูง เป็นผลมาจากปริมาณของแคดเมียมและตะกัว่ท่ีสูงข้ึนใน
สายแร่เช่นกนั เม่ือน ้าบาดาลไหลผา่นรอยแตกหรือแนวอ่อนแอ เน่ืองจากสายแร่ท่ีแทรกในรอยแตกจะไม่
เป็นเน้ือเดียวกนักบัหินเดิม ส่วนน้ีสามารถผพุงัไดดี้ เม่ือน ้าไหลผา่นจะชะพาเอาโลหะหนกัไปกบัน ้าดว้ย 

จากผลการวเิคราะห์น ้าผวิดิน พบวา่ ไม่มีสารพิษตวัใดมีค่าสูงเกินค่าเก่าท่ีไดมี้การศึกษามา
ก่อนการท าเหมืองอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงในน ้าผวิดินจะเกิด การแลกเปล่ียนอนุมูลระหวา่งอนุมูลท่ีอยูใ่นน ้า
กบัท่ีดูดยดึในดิน ถา้ในน ้ามีปริมาณสารละลายนอ้ย  หมายถึง อนุมูลท่ีละลายในน ้านอ้ย จะมีขอ้จ ากดัใน
การแลกเปล่ียน คือ สามารถแลกเปล่ียนไดบ้า้ง แต่ส่วนใหญ่จะยงัคงถูกดูดยดึในดิน 

สารไซยาไนด์ ซ่ึงมีท่ีมาจากกิจกรรมของเหมืองแร่ ทองค านั้น จากรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเหมืองทองค าชาตรีเหนือและใต ้พบวา่มี ไซยาไนด์ ปรากฏอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มอยู่
แลว้ ทั้งการตรวจวดัจากน ้าผวิดิน ซ่ึงพบปริมาณของไซยาไนดอ์ยูแ่ลว้  และเม่ือเปรียบเทียบค่าในเชิงสถิติ  
พบวา่  ไม่มีค่าไซยาไนดใ์นหน่วยส่ิงแวดลอ้ มใดเกินกวา่ค่าท่ีไดท้  าการศึกษาไวอ้ยา่งมีนยัส าคญั โดย
สามารถตรวจพบไซยาไนดใ์นช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีน ้าน่ิงไม่มีการไหลหรือเป็นน ้าท่ีขงัอยูเ่ป็น
ช่วงๆ ของล าคลอง มีสภาพต้ืนเขิน มีสาหร่ายปกคลุม มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการดูดยดึไนโตรเจนจาก
อากาศของสาหร่ายและ แบคทีเรีย ประกอบกบัอุณหภูมิของน ้าไม่เหมาะสมท่ีจะดูดยดึไนโตรเจนได ้จึง
ท าใหใ้นช่วงฤดูฝนตรวจไม่พบปริมาณไซยาไนด ์ กลุ่มสาหร่ายท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการเกิดไซยาไนด ์
คือ ไซยาโนไฟตา้ ซ่ึงเป็นไซยาโนแบคทีเรีย ท่ีรู้จกักนัในช่ือสาหร่ายน ้าเงินแกมเขียวหรือแบคทีเรียน ้าเ งิน
แกมเขียว โดยสาหร่ายหรือแบคทีเรียจะมีการสังเคราะห์แสง ดูดไนโตรเจนจากอากาศ ซ่ึงตอ้งอาศยั
ปริมาณเหล็กและสังกะสีในน ้า นอกจากน้ีสาหร่ายยงัมีการดกัจบัคาร์บอนจากซากพืช หรือจากเถา้ถ่านท่ี
เกิดจากการเผาพืช ตอซงัขา้วในฤดูหลงัเก็บเก่ียว เม่ือไนโตรเจนถูกดกัจบัจากอากา ศจะถูกเปล่ียนเป็น
แอมโมเนียไนไตรต ์และไนเตรท  นอกจากน้ียงัมีปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด- ด่าง โดยท่ี
อุณหภูมิระหวา่ง 25–35 องศาเซลเซียส ถา้น ้ามีสภาพเป็นเบส หรือค่า pH สูงกวา่ 7 จะท าใหไ้ซยาไนด์
ละลายในน ้าไดดี้ แต่ถา้น ้ามีสภาพเป็นกรด หรือค่า pH ต ่ากวา่ 7 ไซยาไนดจ์ะกลายเป็นก๊าซระเหยออกไป 

การป้องกนัไม่ใหเ้กิดสารไซยาไนดใ์นน ้าผวิดินนั้น จากเหตุผลขา้งตน้ท่ีวา่ปริมาณของ
ไซยาไนดน์ั้นจะสูงข้ึน เน่ืองจากลกัษณะของแหล่งน ้าท่ีเป็นน ้าน่ิงและมีปริมาณของสาหร่ายท่ีสูง เพื่อเป็น
การป้องกนัปริมาณสารไซยาไนดท่ี์จะสูงเกินมาตรฐานนั้นจะตอ้งท าการปรับปรุงระบบระบายในพื้นท่ี 
โดยใหมี้การหมุนเวยีนน ้าในหนา้แลง้ โดยตอ้งมีการจดัการระบบชลประทานท่ีดี ไม่ใหมี้พื้นท่ีใดมี
ลกัษณะเป็นหนองน ้าน่ิง และตอ้งมีการขดุลอกคลองระบายน ้า เพื่อเพิ่มการไหลเ วยีนของน ้าโดยการเติม
อากาศใหดี้ยิง่ข้ึน 
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สารหนู เป็นธาตุท่ีพบในธรรมชาติจึง ตรวจพบค่าสารหนู ในดิน  ซ่ึงโดยธรรมชาติจะพบ
สารหนูในปริมาณท่ีสูงอยูแ่ลว้ตั้งแต่ก่อนมีเหมืองทองค าในบริเวณน้ี เน่ืองจากในสายแร่มีสารหนูเป็น
ธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นกลุ่มแร่ซลัไฟดโ์ดยเฉพาะอย่ างยิง่แร่อ าซิโนไพไรต์  (FeAsS) เม่ือหินมี  
การผพุงัจะกลายเป็นเศษหินและดิน แร่จะมีการแตกตวัเป็นอาร์ซิเนตและอาร์ซิไนต ์ซ่ึงเป็นอนุมูลลบ 
โดยจะถูกดูดยดึอยูใ่นดิน ซ่ึงจากการตรวจวเิคราะห์ในการศึกษาคร้ังน้ี ไม่พบวา่  มีปริมาณสารหนูในดิน
สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั  อีกทั้งปริมาณสารหนูท่ีพบในดินมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกบัสารหนูท่ีพบในหินดว้ย  
จึงมีความเป็นไปไดท่ี้ปริมาณของสารหนูในดินจะไม่มีความเขม้ขน้สูงข้ึนมาก แต่อยา่งไรก็ตามจากการ
เทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรและอยูอ่าศยั พบวา่  ค่าของสารหนูมีค่าสูงกวา่มาตรฐาน
ค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในบริเวณใกลข้อบเขตเหมืองซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะธรณีวทิยาแหล่งแร่อยูแ่ลว้ 
เม่ือพิจารณา ผลการวเิคราะห์แผนท่ีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของสารหนูในน ้าบาดาล พบวา่บริเวณ
ดงักล่าวมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะมีการปนเป้ือนลงสู่ชั้นน ้า แต่จากการ วเิคราะห์ คุณภาพน ้าบาดาลแลว้  
ไม่พบวา่มีการปนเป้ือน ของสารหนูหรือมีค่าสูงเกินมาตรฐานแต่อยา่งไร  ซ่ึงมีความเป็นไปไดม้ากเพราะ  
สารหนูนั้นมีความชอบท่ีจะเกาะตวัอยูก่บัตะกอนโคลนและอินทรียว์ตัถุในดินมากกวา่ท่ีจะลอยไปกบัน ้า 

นอกจากการพิจารณาดา้นคุณภาพน ้าบาดาลแลว้ ไดพ้ิจารณาดา้นผลกระทบของเหมืองต่อ
ปริมาณน ้าบาดาล พบวา่ เหมืองไม่ไดใ้ชน้ ้าบาดาล เน่ืองจากเหมืองไม่มีบ่อน ้าบาดาลท่ีสูบใช้  โดยน ้าท่ีใช้
ในกระบวนการท าเหมืองทั้งหมดปริมาณ 160 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง มาจากสองแหล่ง คือ จากบ่อเก็บ
กากแร่ท่ีน ากลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) ปริมาณ 82 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง และน ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่าทางดา้น
ตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี ปริมาณ 78 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง ทั้งน้ี น ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่านั้น จดัเป็นน ้า
ผวิดินท่ีไม่มีความเช่ือมโยงกบัระบบน ้าบาดาล เน่ืองจากคุณภาพของน ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมือง (ซ่ึงมีคุณภาพ
ไม่ดี) ไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพน ้าบาดาลท่ีตรวจสอบไดจ้ากบ่อน ้าบาดาลบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ (ซ่ึงมี
คุณภาพดี) และระดบัน ้าบริเวณเหมืองท่ีตรวจวดัไดไ้ม่บ่งบอกถึงการใชน้ ้าในปริมาณท่ีมากตามท่ีเหมือง
มีความจ าเป็นตอ้งใช ้

(3) การตรวจสุขภาพ 
ในกลุ่มตวัอยา่งท่ีพบปริมาณไซยาไนดส์ะสมในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน จ านวน 2 คน 

จากการสืบประวติัไม่ไดมี้สาเหตุจากการสูบบุหร่ีหรือบริโภคอาหารท่ีมีไซยาไนด ์ไดแ้ก่ หน่อไม ้หรือ
มนัส าปะหลงั แต่อาจ เกิดจากการ บริโภคน ้าผวิดินท่ีมีการปนเป้ือนไซยาไนด ์เน่ืองจากแผนท่ีใน  
รูปที ่5.3.2-1 จะเห็นวา่ต าแหน่งของบา้นของผูท่ี้ตรวจพบไซยาไนดใ์นเลือดเกินมาตรฐานทั้ง 2 คน เป็น
บริเวณใกลเ้คียงกบัจุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าผวิดินท่ี พบวา่ มีปริมาณไซยาไนดป์นเป้ือนเกินค่ามาตรฐาน 
คือ บริเวณสถานี WS-07 (คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู ) หมู่ 3 บา้นหนองระมาน ต าบลเขาเจด็ลูก  ซ่ึง
บริเวณดงักล่าว ไม่มีโครงข่ายล าน ้าท่ีไหลผา่นบริเวณบ่อกกัเก็บกากโลหกรรมแต่อยา่งใด แต่เป็นบริเวณ
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ท่ีมีพื้นท่ีเพาะปลูก โดยโครงข่ายล าน ้าทางดา้นตน้น ้าของ คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหม ูบริเวณอ่างเก็บน ้า
เขาหมอ้ พบวา่ ปริมาณไซยาไนดป์นเป้ือนเกินค่ามาตรฐานเช่นกนั 

จากการศึกษาการปนเป้ือนของไซยาไนด ์และสารหนูในร่างกายของชาวบา้นนั้น อาจเกิด
จากกิจกรรมท่ีมีการสัมผสัสารดงักล่าว เพื่อใหท้ราบท่ีมาของการสัมผสัสารดงักล่าวอยา่งชดัเจน  
จึงจ าเป็นตอ้งด าเนินการติดตามผลการตรวจสุขภาพ และท าการศึกษาวจิยัต่อเน่ือง 

ดงันั้น จากการเก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืนๆ นอกเหนือจาก  
น ้าใตดิ้นท่ีไม่พบวา่มีปริมาณไซยาไนด ์และสารหนูเกินค่ามาตรฐาน คือ น ้าผวิดิน นิเวศวทิยาทางน ้า และ
การตรวจสุขภาพ (เลือดและปัสสาวะ) ของประชาชน สรุปไดว้า่ถึงแมพ้บวา่มีการปนเป้ือนของไซยาไนด์
และสารหนูในส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ แต่การปนเป้ือนท่ีพบ  ไม่ไดมี้สาเหตุมาจาก การท า เหมือง แร่ทองค า   
โดยการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มเหล่านั้นไม่ไดส่้งผลกระทบต่อคุณภาพน ้าใตดิ้น  
 

5.6.4 การประเมนิความเส่ียงของช้ันน า้บาดาลต่อการเกดิมลภาวะ 

Foster (1987) นิยามวา่ ความเส่ียงของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ หมายถึง โอกาสหรือความ
เป็นไปไดท่ี้น ้าบาดาลจะถูกปนเป้ือนเกินกวา่ระดบัท่ียอมรับได้  (อา้งถึงใน Zaporozec, 2002) ส่วนการ
ประเมินความเส่ียงนั้นแมจ้ะเป็นค าใหม่ แต่กระบวนการประเมินความเส่ียงไดมี้การน ามาใชม้าเป็นเวลากวา่ 
20 ปีแลว้ โดยไม่มีการบญัญติัค าดงักล่าว ส่วน Morris และ Foster (2000) ไดนิ้ยามความหมายของการ
ประเมินความเส่ียงวา่ หมายถึง กระบวนการท่ีน ามาใชเ้พื่อคาดการณ์ถึงความเป็นไปไดท่ี้น ้าบาดาลจะถูก
ปนเป้ือนจากมลสาร การท่ีจะระบุความเส่ียงท่ีแทจ้ริง (Integrated vulnerability) ตอ้งพิจารณาทั้งสภาพความ
อ่อนไหวตามธรรมชาติของแหล่งน ้าบาดาลร่วมกบัศกัยภาพของแหล่งมลสารท่ีจะส่งผลต่อชั้นน ้าบาดาล
และไดเ้สนอหลกัการพื้นฐานเพื่อใชป้ระเมินความเส่ียงของชั้นน ้าบาลต่อการเกิดมลภาวะ ดงัรูปที ่5.6.4-1 

(1) หลกัเกณฑ์การประเมินความเส่ียงของช้ันน า้บาดาลต่อการเกดิมลภาวะ 

หลกัเกณฑก์ารประเมินความเส่ียงของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ  สรุปไดจ้าก
รูปแบบของหลกัการพื้นฐาน ดงัรูปที่ 5.6.4-1 และสามารถสรุปไดว้า่กระบวนการประเมินความเส่ียง  คือ 
กระบวนการท่ีใชเ้พื่อคาดการณ์หรือประเมินความเป็นไปไดท่ี้มลสารจะส่งผลกระทบในดา้นลบต่อผูรั้บ  
ซ่ึงผลกระทบจะมากหรือนอ้ย  ตอ้งพิจารณาถึงประเภทของมลสาร  ความเขม้ขน้  ความรุนแรง  แนวโนม้
ในการปนเป้ือนของมลสารและเส้นทางท่ีเช่ือมระหวา่งแหล่งก าเนิดกบัตวัผูรั้บ  ไดแ้ก่  สภาพทาง
ธรณีวทิยาของชั้นน ้าบาดาลวา่มีความอ่อนไหวเพียงใด  (Chalmers, 2003) ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัความหมายท่ี  
Morris และ Foster (2000) ไดใ้หไ้วด้งักล่าวขา้งตน้  นอกจากปัจจยัขา้งตน้ในกระบวนการประเมินความ
เส่ียงแลว้ อาจพิจารณาความตอ้งการใชน้ ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษาดว้ย ซ่ึงสามารถแสดงการค านวณค่าความ
เส่ียงไดต้ามสมการท่ี  5.6.4-1 และสามารถสรุปขั้นตอนของการประเมินความเส่ียงของชั้นน ้าบาดาลต่อ
การเกิดมลภาวะ (Chalmers, 2003) ตาม Flow chart ในรูปที ่5.6.4-2 
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ท่ีมา: Morris and Foster, 2000 

รูปที ่5.6.4-1  หลกัการพืน้ฐานในการประเมินความเส่ียงของช้ันน า้บาดาลต่อการเกดิมลภาวะ  
 
 

 
ท่ีมา: Chalmers, 2003 

รูปที่ 5.6.4-2  กระบวนการประเมินความเส่ียงตามทฤษฎขีอง Chalmers 
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R = L × V × RV (5.6.4-1) 

โดยท่ี R = Risk zalue คือ ค่าความเส่ียงการเกิดมลภาวะของชั้นน ้าบาดาล 
L = The potential pollution load คือ ปริมาณของมลสาร 
V = Vulnerability คือ ความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาล 
RV = Resource value คือ ค่าอตัราความตอ้งการใชน้ ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 

Chalmers ยงัไดแ้นะน าการใหค้ะแนนความเส่ียงโดยแบ่งเป็นช่วง ๆโดยอาศยัความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผลกระทบท่ีเกิดจากเหตุการณ์กบัความเป็นไปไดห้รือโอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดงัแสดงใน รูปที ่5.6.4-3 

 

 

ท่ีมา : Chalmer, 2003 

รูปที่ 5.6.4-3  Risk Valuation 
 

(2) วธีิการประเมินความเส่ียงของช้ันน า้บาดาลต่อการเกดิมลภาวะ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดนิ้ยามความเส่ียงของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ  หมายถึง  โอกาส

หรือความเป็นไปไดท่ี้น ้าบาดาลจะถูกปนเป้ือนจากมลสาร  ซ่ึงปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการประเมินความเส่ียง
ไดแ้ก่ความอ่อนไหวของชั้นน ้า  บาดาลต่อการเกิดมลภาวะและค่าศกัยภาพของมลสาร  ทั้งน้ีเน่ืองจ าก
ความอ่อนไหวของแหล่งน ้าบาดาล  (Instrinsic vulnerability) เป็นตวัแทนแสดงถึงสภาพตามธรรมชาติ
ของแหล่งน ้าบาดาลวา่จะถูกปนเป้ือนไดง่้ายเพียงใด  แต่ยงัมิไดพ้ิจารณาถึงกิจกรรมท่ีเป็นตน้เหตุของมล
สารท่ีจะก่อใหเ้กิดมลพิษในน ้าบาดาล  ดงันั้นการระบุความเส่ียงท่ีแทจ้ริง  (Integrated vulnerability) 
จ าเป็นตอ้งพิจารณาทั้งสภาพความอ่อนไหวตามธรรมชาติของแหล่งน ้าบาดาล  ร่วมกบัศกัยภาพของ
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แหล่งมลสารท่ีจะส่งผลต่อชั้นน ้าบาดาล  ตามสูตรการค านวณของ  Gonzalez, et al., (1997) ดงันั้นสรุป
สมการท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงไดด้งัสมการท่ี 5.6.4-2 

R = L × V 5.6.4-2 
 

โดยท่ี R = ค่าคะแนนความเส่ียง 
L = คะแนนศกัยภาพมลสารรวม (มีค่าอยูใ่นช่วง 1-5) 
V = คะแนนความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ   

(มีค่าอยูใ่นช่วง 1-5) 
 

เม่ือไดค้ะแนนความเส่ียงจากสูตรการค านวณตามสมการท่ี  5-2 แลว้น าคะแนนดงักล่าวมา
จดักลุ่มความเส่ียง  โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่มความเส่ียงส าหรับการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ธีิ  Equal area of 
score ซ่ึงหลกัการของวธีิน้ี  คือ การแบ่งความเป็นไปไดท่ี้จะเกิดเหตุการณ์เส่ียงในแต่ละระดบัเท่าๆ  กนั 
และไดแ้สดงเกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งระดบัความเส่ียงส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี ในรูปที ่5.6.4-4 

 

 

รูปที่ 5.6.4-4 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการแบ่งระดับความเส่ียง 
จากรูปที่ 5.6.4-4 น ามาจดักลุ่มความเส่ียงเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1 ความเส่ียงระดบัท่ี 1 – ความเส่ียงต ่ามาก คะแนนความเส่ียง 1-5 
กลุ่มท่ี 2 ความเส่ียงระดบัท่ี 2 – ความเส่ียงต ่า คะแนนความเส่ียง 6-10 
กลุ่มท่ี 3 ความเส่ียงระดบัท่ี 3 – ความเส่ียงปานกลาง คะแนนความเส่ียง 11-15 
กลุ่มท่ี 4 ความเส่ียงระดบัท่ี 4 – ความเส่ียงสูง คะแนนความเส่ียง 16-20 
กลุ่มท่ี 5 ความเส่ียงระดบัท่ี 5 – ความเส่ียงสูงมาก คะแนนความเส่ียง 21-25 

หลงัจากไดป้ระเมินศกัยภาพมลสาร และประเมินความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลแลว้  ให้
น าค่าคะแนนท่ีได้ เป็นคะแนนส าหรับค านวณหาค่าความเส่ียง  โดยแปลงค่าคะแนนดงักล่าวใหอ้ยูใ่นรูป  
กริดเซลล ์(Raster) แลว้ค านวณความเส่ียงตามสมการท่ี  5.6.4-2 จากนั้นท าการจ าแนกระดบัความเส่ียง
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ออกเป็น 5 ระดบั คือ สูงมาก สูง ปานกลาง  ต ่า และต ่ามาก  ไดแ้สดงวธีิการประเมินความเส่ียงของชั้นน ้า
บาดาลต่อการเกิดมลภาวะในรูปที ่5.6.4-5 

(3) การวเิคราะห์ศักยภาพของแหล่งมลสาร 
จากการศึกษาไดท้  าการวเิคราะห์ศกัยภาพของมลสารท่ีจะสามารถท าให้ เกิดการปนเป้ือน

ลงสู่ชั้นน ้าบาดาล  โดย วเิคราะห์มลสารจากดิน  พบวา่  มีค่าของสารหนู และแมงกานีสมีค่าสูงเกิน
มาตรฐาน ซ่ึงสามารถสันนิษฐานไดว้า่  สารหนู และแมงกานีสมีความน่าจะเป็นท่ีจะกระจายลงสู่ชั้น  
น ้าบาดาลไดม้ากกวา่มลสารตวัอ่ืนๆ จึงท าการวเิคราะห์ศกัยภาพของแหล่งสารพิษสองชนิด คือ สารหนู 
และแมงกานีส โดยการสร้างความสัมพนัธ์ จากการประมาณค่าระหวา่งจุดเก็บตวัอยา่งดินทั้งหมด 50 
ตวัอยา่งดว้ยวธีิการทางธรณีสถิติ แบบ  Kriging และท าการจดัล าดบัและใหค้่า  เพื่อเตรียมท่ีจะท าการ
ค านวนหาระดบัความเส่ียง ต่อการเกิดมลภาวะในขั้นตอนต่อไป โดยผลของการสร้างความสัมพนัธ์ของ
ขอ้มูล และการจดัล าดบัขอ้มูล แสดงดงัรูปที ่5.6.4-6 และ 5.6.4-7 

(4) ผลการวเิคราะห์ความเส่ียงต่อการเกดิมลภาวะของช้ันน า้บาดาล 
จากแผนท่ีแสดงศกัยภาพของแหล่งมลสารสองชนิด ไดแ้ก่  สารหนู และแมงกานีส น ามา

วเิคราะห์ร่วมกบัแผนท่ีแสดงระดบัความอ่อนไหวของชั้นน ้าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ (รูปที ่5.1.9-1) ดว้ย
สมการ 5.6.4-2 ผลลพัธ์ไดอ้อกมาเป็นแผนท่ี ดงัรูปที ่5.6.4-8 

จากผลการวเิคราะห์ พบวา่ หมู่บา้นท่ีมีระดบัความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของมลสารลงสู่
ชั้นน ้าบาดาลสูง ดงัน้ี  

1) หมู่บา้นท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงต่อการปนเป้ือนของสารหนูลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ไดแ้ก่  
- บา้นเขาดิน ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
- บา้นวงัแดง ต าบลเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 

2) หมู่บา้นท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงต่อการปนเป้ือนของแมงกานีส ลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ไดแ้ก่  
- บา้นเนินพวง  บา้นเขาโลน้  บา้นตะพานนาก  บา้นหนองขนาก  และบา้นนิคม 
ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  

- บา้นดงหมอนทอง  และบา้นเนินตูม ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพนู  
จงัหวดัพิจิตร 

3) หมู่บา้นท่ีมีระดบัความเส่ียงสูงต่อการปนเป้ือนของแมงกานีส ลงสู่ชั้นน ้าบาดาล ไดแ้ก่  
- บา้นเนินพวง  บา้นเขาโลน้  บา้นตะพานนาก  บา้นหนองขนาก  และบา้นนิคม 
ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  

- บา้นดงหมอนทอง  และบา้นเนินตูม ต าบลหนองพระ อ าเภอวงัทรายพนู  
จงัหวดัพิจิตร 
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5.6.4-5 รูปแบบการวเิคราะห์หาพืน้ทีร่ะดับความเส่ียงต่อการเกดิมลภาวะของช้ันน า้บาดาล  

แผนท่ีแสดงศกัยภาพของแหล่งมลสาร 

แผนท่ีแสดงระดบัความอ่อนไหวของชั้นน ้ าบาดาลต่อการเกิดมลภาวะ 

มีศกัยภาพแหล่งมลสารสูง 

มีศกัยภาพแหล่งมลสารปานกลาง 

มีศกัยภาพแหล่งมลสารต ่า 

มีความอ่อนไหวสูง 

มีความอ่อนไหวปานกลาง 

มีความอ่อนไหวต ่า 

มีความเส่ียงสูง 

มีความเส่ียงปานกลาง 

มีความเส่ียงต ่า 

แผนท่ีแสดงระดบัความเส่ียงต่อการเกิดมลภาวะของชั้นน ้ าบาดาล 
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บทที่ 6 
การจดัท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 

 
การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลและการแพร่กระจายมวลสารของน ้าบาดาล 

เป็นขั้นตอนหน่ึงของการด าเนินงานของโครงการซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์ทิศทางการไหลและ 
การแพร่กระจายมวลสารในน ้าบาดาล 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์น้ี จดัท าข้ึนดว้ยโปรแกรม Visual MODFLOW Premium 2010.1 
ของบริษทั Schlumberger Water Services โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอนหลกั ไดแ้ก่  
การจดัท าแบบจ าลองของการไหล และการจดัท าแบบจ าลองของการแพร่กระจายมวลสาร 

6.1 ทฤษฎขีองการจ าลองทางคณติศาสตร์ 

โปรแกรม MODFLOW เป็นโปรแกรมท่ีใชว้ธีิการทางคณิตศาสตร์แบบไฟไนตดิ์ฟเฟอร์เรนซ์ 
(Finite difference method) เพื่อแกส้มการเชิงอนุพนัธ์และหาค่าตวัแปรท่ีตอ้งการ โดยมีวธีิการประมาณ
ค่าตวัแปรใหเ้ลือกหลายวธีิ ยกตวัอยา่งเช่น Block-Centered flow (BCF) ซ่ึงเป็นการประมาณค่าตวัแปร  
ณ จุดก่ึงกลางของ บล็อก  (หมายถึง  หน่วยยอ่ยรูปทรงส่ีเหล่ียมส าหรับค านวณซ่ึงเกิดจากการแบ่งกริด ) 
หรือ Horizontal flow barrier (HFB) ซ่ึงใชใ้นการประมาณค่าตวัแปรส าหรับกรณีท่ีมีส่ิงกีดขวางการไหล
ของน ้าบาดาล เป็นตน้  

สมการเชิงอนุพนัธ์ท่ีน ามาท าการประมาณค่านั้น  ประกอบดว้ยสมการท่ีก าหนดพฤติกรรมของ
ตวัแปร (Constitutive equations) และสมการท่ีควบคุมสมดุลของระบบ (Balance equations) ส าหรับ
สมการท่ีก าหนดพฤติกรรมการไหลของน ้าบาดาลนั้นเป็นไปตามกฎของดาร์ซี (Darcy’s Law) ซ่ึง
สามารถเขียนเป็นสมการแสดงการไหลในสามมิติ ไดด้งัน้ี 

 

h h h h
Q Ss

x x y y z z t

          
       

          
xx yy zz

K K K  (6-1) 

 

โดยท่ี ,  ,  xx yy zzK K K  คือ  เมตริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการซึมผา่น (Hydraulic conductivity)  
มีหน่วยเป็นระยะทางต่อเวลา (L/t) 

h  คือ แรงดนัน ้าใตดิ้น (head) มีหน่วยเป็นระยะทาง (L)  
Q  คือ ปริมาตรของการไหลต่อหน่ึงหน่วยปริมาตร (Volumetric flux)  

มีหน่วยเป็นหน่ึงส่วนเวลา (1/t) ซ่ึงมีค่าเป็นบวกส าหรับการไหลท่ีเพิ่มน ้า
เขา้สู่ระบบ และมีค่าเป็นลบส าหรับการไหลของน ้าออกจากระบบ 
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Ss  คือ การกกัเก็บจ าเพาะ (Specific storage) มีหน่วยเป็นหน่ึงส่วนระยะทาง (1/L) 
t  คือ เวลา (t) 

 

สมการท่ีก าหนดพฤติกรรมการแพร่กระจายมวลสา รในน ้าบาดาลนั้นเป็นไปตามกฎของฟิค  
(Fick’s Law) ซ่ึงสามารถเขียนเป็นสมการแสดงการไหลในสามมิติ ไดด้งัน้ี 
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โดยท่ี ic  คือ ความเขม้ขน้ของสาร i  มีหน่วยเป็นโมลต่อปริมาตร (M/L3) 

iD  คือ เมตริกซ์ของสัมประสิทธ์ิการแพร่หรือการกระจายของสาร i  มีหน่วยเป็น
ระยะทางก าลงัสองต่อเวลา (L2/t) 

q  คือ อตัราการไหล (Flux) มีหน่วยเป็นหน่ึงส่วนเวลา  (1/t) ซ่ึงมีค่าเป็นบวก
ส าหรับการไหลท่ีเพิ่มน ้าเขา้สู่ระบบ และมีค่าเป็นลบส าหรับการไหลของ
น ้าออกจากระบบ 

iR  คือ อตัราการเกิดหรือสลายเน่ืองจากปฏิกิริยาเคมีของสาร i  มีหน่วยเป็น 
โมลต่อปริมาตรต่อเวลา (M/L3/t) 

 

ส าหรับสมการท่ีควบคุมสมดุลของระบบ (Balance equations) นั้นใชห้ลกัของสมดุลมวล  (Mass 
balance) โดยน าไปใชส้ าหรับการพิจารณาทั้งมวลของน ้าและมวลของสาร  

ทั้งน้ี เม่ือน าสมการ (6-1) ประกอบกบัการควบคุมสมดุลของระบบ มาประเมินค่าอนุพนัธ์แบบ  
Backward-difference โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงของตวัแปรตามเวลา จะไดส้มการไฟไนตดิ์ฟเฟอร์เรนซ์ 
(Finite-difference equation) ส าหรับแต่ละเซลล ์ (หน่วยยอ่ยส าหรับค านวณ ) ดงัน้ี  (McDonald and 
Harbaugh, 1988) 
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โดยท่ี m

i,j,kh  คือ Head ท่ีเซลล ์i,j,k ณ ต าแหน่งเวลา (Time step) m มีหน่วยเป็นระยะทาง (L) 
CV, CR และ CC คือ Hydraulic conductivity ระหวา่งโนด (Node) i,j,k และ โนดขา้งเคียง มีหน่วย

เป็นระยะทางก าลงัสองต่อเวลา (L2/t) 

i,j,kP  คือ ผลรวมของสัมประสิทธ์ิของ Head จากพจน์จ่ายน ้า (Source term) และ  
พจน์รับน ้า (Sink term) มีหน่วยเป็นระยะทางก าลงัสองต่อเวลา (L2/t) 

i,j,kQ  คือ ผลรวมของค่าคงท่ี (Constant) จากพจน์จ่ายน ้า (Source term) และพจน์รับน ้า  
(Sink term) โดยท่ี 

i,j,kQ มีค่าเป็นลบส าหรับการไหลออกจากระบบและ มีค่า
เป็นบวกส าหรับการไหลเขา้ระบบ และมีหน่วยเป็นระยะทางก าลงัสองต่อเวลา 
(L2/t) 

i,j,kSS  คือ Specific storage มีหน่วยเป็นหน่ึงส่วนระยะทาง (1/L) 
WRj คือ ความกวา้งของเซลลใ์นสดมภ ์j ของทุกๆแถว มีหน่วยเป็นระยะทาง (L) 
WRj คือ ความกวา้งของเซลลใ์นแถว i ของทุกๆสดมภ ์มีหน่วยเป็นระยะทาง (L) 
Ti,j,k คือ ความหนาในแนวด่ิงของเซลล ์i,j,k มีหน่วยเป็นระยะทาง (L) 
tm คือ เวลา ณ ต าแหน่งเวลา (Time step) m มีหน่วยเป็นเวลา (t) 
 

สมการ (6-3) น้ี จะใชใ้นการค านวณสามารถอธิบายพฤติกรรมการไหลของน ้าบาดาลในตวักลาง
ท่ีไม่เป็นเน้ือเดียว (Heterogeneous) และไม่เท่ากนัทุกทิศทาง (Anisotropic) ในสามมิติ  

6.2 การจัดท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของการไหลของน า้บาดาล 

การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน ้าบาดาล มีวตัถุประ สงคเ์พื่อ 
สร้างแบบจ าลองในระดบัภูมิภาคซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาทั้งหมด 928 ตารางกิโลเมตร มีความกวา้ง  
29 กิโลเมตร และยาว 32 กิโลเมตร ท่ีสามารถแสดงการไหลของน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง
เพื่อน าไปใชใ้นการจ าลองการเคล่ือนยา้ยมวลสารในขั้นตอนต่อไปไดอ้ยา่งเห มาะสม ทั้งน้ีขอ้มูลท่ีใชใ้น
ทุกขั้นตอนเป็นค่าเฉล่ียตลอดรายปี ดงันั้น ขอ้จ ากดัของแบบจ าลองน้ีคือ  ไม่สามารถจะแสดงลกัษณะการ
ไหลของน ้าบาดาลแยกส าหรับแต่ละฤดูกาลได ้

การจดัท าแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการไหลของน ้าบาดาลประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั 4 
ขั้นตอน ไดแ้ก่ การออกแบบและการจดัท าแบบจ าลอง การปรับแกค้่า การวเิคร าะห์ความอ่อนไหวของ
แบบจ าลอง และการจ าลองการไหลของน ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 
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6.2.1 การออกแบบและสร้างแบบจ าลอง 
เน้ือหาในหวัขอ้น้ี แสดงถึงขั้นตอนการสร้างแบบจ าลองซ่ึงประกอบดว้ยการเตรียมขอ้มูลและ

การน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรม การเตรียมขอ้มูลน้ีมีความจ าเป็นส าหรับการปรับขอ้มูลดิบท่ีไดม้าใหมี้ความ
เหมาะสมกบัความตอ้งการของโปรแกรม ส่วนการน าขอ้มูลเขา้สู่โปรแกรมน้ี จะอธิบายถึงวธีิการหรือ
เทคนิคท่ีใชซ่ึ้งมีผลต่อการประมวลผลของโปรแกรม 

(1) กริด (Grid) 
แบบจ าลองถูกสร้างข้ึนบนระบบพิกดั UTM (ใชต้วัเลือก World co-ordinate system ใน

โปรแกรม) เพื่อความสะดวกในการเช่ือมโยงกบัขอ้มูลท่ีน าเขา้ซ่ึงถูกจดัเก็บในระบบพิกดัน้ีทั้งส้ิน พื้นท่ี
ศึกษาไดถู้กแบ่งใหมี้ความละเอียดของกริดหรือขนาดของเซลล ์ (Cell) เท่ากบั 500 x 500 เมตร ตาม
แนวนอนและแนวตั้ง ส่วนกริดในแนวด่ิงนั้นไดแ้บ่งไวท้ั้งส้ิน 4 ชั้น ดงันั้น แบบจ าลองน้ีมี 58 สดมภ ์และ  
64 แถว เม่ือรวมกริดในแนวด่ิง แบบจ าลองมีเซลลร์วมทั้งส้ิน 14,848 เซลล ์ดงัแสดงในรูปที ่6.2.1-1 

 

 
รูปที ่6.2.1-1 ลกัษณะการแบ่งกริดและเซลล์ของแบบจ าลอง 

 

การแบ่งกริดในแนวด่ิงจะแบ่งตามหน่วยหินทางอุทกธรณีวทิยาท่ีไดจ้ากแบบจ าลองเชิง
มโนทศัน์ (Conceptual model) โดยแบ่งเป็น 4 ชั้น ดงัสรุปในตารางที ่6.2.1-1 

ตารางที ่6.2.1-1 การแบ่งช้ัน (Layer) และการก าหนดหน่วยหินทางอุทกธรณวีทิยาในแบบจ าลอง 

ช้ันที ่(layer) หน่วยหินในแบบจ าลอง 
1 Qfd (Quaternary floodplain deposits) และ Qt (Quaternary terrace deposits) 
2 Vw (Volcanic weathered rock) 
3 Vf (Volcanic fractured rock) 
4 Vm (Volcanic massive rock) 

รวมทั้งส้ิน 14,848 เซลล ์

29,000 เมตร 
(58 สดมภ)์ 

32,000 เมตร 
(64 แถว) 

460 เมตร 
(4 ชั้น) 
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นอกจากน้ี ความหนาของแต่ละชั้นจะถูกก าหนดใหมี้ค่าไม่คงท่ี (Variable thickness) ดงั
แสดงใน รูปที ่ 6.2.1-2 โดยข้ึนอยูก่บัลกัษณะรูปร่างการกระจายตวัของหน่วยหินตามท่ีก าหนดไวใ้น
แบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ซ่ึงประกอบดว้ยภาพตดัขวาง 9 แนว (เป็นแนวนอน 5 แนว และแนวตั้ง 4 แนว) 

 

 
รูปที ่6.2.1-2 ตัวอย่างภาพตัดขวางแสดงลกัษณะการแบ่งกริดตามแนวดิ่งและช้ัน  (Layer) 4 ช้ัน  

แบบความหนาไม่คงที ่(ข้อมูลพกิดัแนว 1803250N แถวที ่32 Vertical exaggeration 50) 
 

(2) ความสูงของระดับพืน้ผวิดิน (Surface elevation) 
ค่าความสูงของระดบัพื้นผวิดินนั้นไดจ้ากการน าเขา้ขอ้มูลดิบซ่ึงเป็น Digital elevation 

model (DEM) ของกรมแผนท่ีทหาร ท่ีมีความละเอียดของขอ้มูล 50 เมตร โดยใชว้ธีิการประมวลขอ้มูล
น าเขา้แบบ Kriging ทั้งน้ี แบบจ าลองระดบั ภูมิภาคน้ียงัคงใชร้ะดบัความสูงของพื้นท่ีก่อนท่ีจะมีการท า
เหมืองทองค า 

จากการประเมินลกัษณะภูมิประเทศท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการท าเหมือง แร่ทองค าชาตรี 
จากแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ (รูปที ่4.4.2-5) พบวา่  เหมืองแร่ทองค านั้น ไดท้  าการเปิดหนา้เหมืองไป
จนถึงบริเวณท่ีเป็นชั้น Vm ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีทึบน ้า (จุดลึกสุดของเหมืองบริเวณบ่อขดุทางเหมืองชาตรีใต้
นั้น ประมาณ 45 เมตร และต ่ากวา่ระดบัน ้าทะเล ) พบวา่ มีน ้าบาดาลท่ีไหลเขา้มาในเหมืองนอ้ยมาก และ
น ้าท่ีคา้งอยูใ่นบ่อเหมืองนั้น ไม่อยูใ่นระบบเดียวกบัระบบน ้าบาดาลหลกัของพื้นท่ี อีกทั้งขอ้มูลจ ากการ
ตรวจวดัระดบัของน ้าบาดาลในพื้น ท่ีศึกษา พบวา่ ไม่มีการเปล่ียนแปลงอนัเน่ืองมาจากภูมิประเทศอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญั  ดงันั้น การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิประเทศของเหมือง แร่ทองค าชาตรี จึงไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อระบบน ้าบาดาลโดยรวมของพื้นท่ีศึกษา 
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(3) สัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน (Hydraulic conductivity, K) 
การบรรยายถึงค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นในรายงานส่วนน้ีจะแทนค าวา่ “สัมประสิทธ์ิ

การซึมผา่น” ดว้ยสัญลกัษณ์ K เพื่อความสะดวกส าหรับผูอ่้านรายงาน  
ค่า K ท่ีก าหนดในแบบจ าลองก่อนท าการปรับแก ้ไดส้รุปไวใ้น ตารางที ่6.2.1-2 ส่วน

แหล่งท่ีมา วธีิการวเิคราะห์ และการประมวลค่า K นั้นจะอธิบายไวใ้นขอ้ 1) และ 2) 

ตารางที ่6.2.1-2 ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านทีก่ าหนดในแบบจ าลองก่อนท าการปรับแก้ 

ช้ัน หน่วยหิน 
ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่าน (Hydraulic conductivity: K, m/s) 

Kx Ky Kz 

1 Qfd & Qt 3.75E-05 3.75E-05 3.75E-05 
2 Vw 3.00E-07 3.00E-07 3.00E-08 
3 Vf 1.82E-05 1.82E-05 1.82E-06 
4 Vm 1.15E-08 1.15E-08 1.15E-09 

 
1) ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของหน่วยหิน Vw, Vf, และ Vm 

ค่า K ของหน่วยหิน Vw, Vf และ Vm ไดจ้ากผลการสูบทดสอบ (Pumping test) 
จากบ่อสูบทดสอบของโครงการจ านวน 12 บ่อ ทั้งน้ี ผูท่ี้ท  าการสูบทดสอบไม่ไดร้ายงานระยะ (เร่ิมตน้
และส้ินสุด) ของท่อกรุหรือระยะของท่อกรอง ดงันั้น ผูด้  าเนินงานจดัท าแบบจ าลองจึงยดึความลึกท่ีมี 
การท าธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะ (Borehole geophysical logging) เป็นความลึกท่ีส้ินสุดระยะท่อกรุและเป็น
ความลึกท่ีเร่ิมท าการสูบทดสอบ และยดึความลึกของกน้บ่อเป็นความลึกท่ีส้ินสุดการสูบทดสอบ จากการ
พิจารณาตามสมมติฐานดงักล่าว พบวา่ การสูบทดสอบของบ่อส่วนใหญ่ไม่ไดด้ าเนินการสูบจากหน่วย
หินเพียงหน่วยเดียว ดงัจะเห็นไดจ้าก ตารางที ่ 6.2 .1 -3  ดงันั้น ค่า  K ท่ีไดจึ้งตอ้งน ามาท าการวเิคราะห์
เพิ่มเติมเพื่อใหไ้ดค้่าท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยหินแต่ละหน่วย โดยมีรายละเอียดก ารวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนที ่1 
พิจารณาค่า K ท่ีไดจ้ากการสูบทดสอบท่ีสามารถใชเ้ป็นตวัแทนของค่า  K ของหน่วยหินในบ่อ

บ่อหน่ึง ในกรณีน้ี คือ ท าการก าหนดใหห้น่วยหินท่ีมีความหนามากกวา่ 90% เม่ือเทียบกบัความหนาของ
การสูบทดสอบรวม เป็นหน่วยหินหลกัซ่ึงสามารถใชค้่า  K ของบ่อเป็นตวัแทนได ้ในท่ีน้ีจะเห็นวา่บ่อท่ี 
2, 3, 5, 10, 11 และ 12 เป็นบ่อท่ีสามารถระบุไดช้ดัเจนวา่ค่า  K ท่ีไดจ้ากการสูบทดสอบสามารถใชเ้ป็น
ตวัแทนของค่า K ในหน่วยใด ดงัแสดงในสดมภสุ์ดทา้ยของตารางที ่6.2.1-3 
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ขั้นตอนที ่2 
พิจารณาหาค่า K ซ่ึงจะใชเ้ป็นตวัแทนของหน่วยหิน  Vf  ในพื้นท่ีศึกษาทั้งพื้นท่ี สาเหตุท่ี

พิจารณาหน่วยหินน้ีเป็นล าดบัแรก เน่ืองจากหน่วยหินน้ีนบัเป็นชั้นท่ีใหน้ ้าหลกั  รวมทั้งค่า  K จากการสูบ
ทดสอบท่ีเช่ือถือไดเ้ป็นจ านวนมากกวา่หน่วยหินอ่ืน ดงันั้น  เม่ือน าค่า K ของ บ่อท่ี 2, 10 และ 11 มาท า
การเฉล่ีย พบวา่หน่วยหิน Vf  มีค่า K เท่ากบั 1.82E-05 เมตร/วนิาที 

ขั้นตอนที ่3 
น าค่า K ของหน่วยหิน Vf  ท่ีได ้ไปประเมินหาค่า  K  ของหน่วยหินอ่ืน ในท่ีน้ีไดแ้ก่หน่วยหิน  

Vw ของบ่อท่ี 3, 4 และ 8 โดยการหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  (Weighted average) โดยใชค้วามหนาของชั้น
หินเป็นน ้าหนกัถ่วง ตามสมการขา้งล่างน้ี 
 

    log log
log

i i i

i

i i

A X B Y
K

X Y





 (6-4) 

 
 

โดยท่ี A  คือ ค่า K ท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยหิน Vf  ในพื้นท่ีศึกษา (L/t) 

 iB  คือ ค่า K ของหน่วยหิน Vw ในบ่อ i  ซ่ึงไม่ทราบค่า (L/t) 

iX  คือ ความหนาของหน่วยหิน Vf  ท่ีผา่นท่อกรุในบ่อ i  (L) 

iY  คือ ความหนาของหน่วยหิน Vw ท่ีผา่นท่อกรุในบ่อ i  (L) 

iK  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นท่ีไดจ้ากการสูบทดสอบของบ่อ i  (L/t) 
 

จากการค านวณดว้ยสมการ (6-4) พบวา่ ค่า K ของหน่วยหิน Vw ของบ่อท่ี 3, บ่อท่ี 4 และบ่อท่ี 8 
เท่ากบั 2.77E-07, 2.92E-06 และ 6.52E-10 เมตร/วนิาที ตามล าดบั 

ขั้นตอนที ่4 
น าค่าทั้งสามท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 3 มาเฉล่ียรวมกบัค่า  K ของหน่วยหิน Vw ท่ีไดจ้ากการ 

สูบทดสอบในบ่อท่ี 5 (1.56E-05 เมตร/วนิาที) ไดค้่า K ซ่ึงเป็นตวัแทนของหน่วยหิน Vw ในพื้นท่ีศึกษา 
เท่ากบั 3.00E-07 เมตร/วนิาที 

ขั้นตอนที ่5 
พิจารณาค่า K ของหน่วยหิน Vm ของบ่อท่ี 1, 6, 7 และ 9 โดยการหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั  

(Weighted average) เช่นเดียวกนั ดงัสมการดา้นล่าง  
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โดยท่ี A  คือ ค่า K ท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยหิน Vf  ในพื้นท่ีศึกษา (L/t) 
B  คือ ค่า K ท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยหิน Vw ในพื้นท่ีศึกษา (L/t) 

iC  คือ ค่า K ของหน่วยหิน Vm ในบ่อ i  ซ่ึงไม่ทราบค่า (L/t) 
iX  คือ ความหนาของหน่วยหิน Vf  ท่ีผา่นท่อกรุในบ่อ i  (L) 

iY  คือ ความหนาของหน่วยหิน Vw ท่ีผา่นท่อกรุในบ่อ i  (L) 
iZ  คือ ความหนาของหน่วยหิน Vm ท่ีผา่นท่อกรุในบ่อ i  (L) 
iK  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นท่ีไดจ้ากการสูบทดสอบของบ่อ i  (L/t)  

 
จากการค านวณ พบวา่ ค่า  K ของหน่วยหิน  Vm ของบ่อท่ี 1, 6, 7 และ 9 เท่ากบั 1.22E-06, 

7.80E-09, 1.60E-10 และ 7.84E-05 เมตร/วนิาที ตามล าดบั  
 

ขั้นตอนที ่6 
น าค่าท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 5 มาเฉล่ีย ทั้งน้ี ไม่น าค่า  K ของ Vm ในบ่อท่ี 9 และ 12 มาค านวณ 

เน่ืองจากเป็นค่า  K ท่ีสูงเฉพาะพื้นท่ี  (Local) เพราะแบบจ าลองเชิงมโนทศัน์ไดว้เิคราะห์ไวต้ามหลกัฐาน
ทางศิลาวรรณาประกอบกบัหลกัฐานทางธรณีฟิสิกส์ รวมทั้งหลกัฐานการใชน้ ้าและขอ้มูลจากฐานขอ้มูล
พสุธารา ซ่ึงสรุปไวว้า่หน่วย  Vm เป็นหินแขง็ท่ีไม่มีรอยแตก หรือมีนอ้ยมาก  ดงันั้นค่า  K จึงนอ้ยกวา่
หน่วย Vf เพราะฉะนั้นค่า K ของ Vm ในบ่อท่ี 9 และ 12 จึงถือวา่ไม่สามารถใชเ้ป็นตวัแทนของพื้นท่ี
ศึกษาได ้และเม่ือน าค่า K ของ Vm ในบ่อท่ี 1, 6, และ 7 มาเฉล่ีย จะไดค้่า K ซ่ึงเป็นตวัแทนของหน่วยหิน 
Vm ในพื้นท่ีศึกษา เท่ากบั 1.15E-08 เมตร/วนิาที 

เม่ือไดค้่า  K ของแต่ละหน่วยหินซ่ึงถือวา่เป็นค่า  K ในแนวนอน  (Kx และ Ky) แลว้ จึงท าการ
ประมาณให ้K ในแนวด่ิง (Kz) มีค่านอ้ยกวา่ค่าในแนวนอน 10 เท่า 

2) ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของหน่วยหิน Qdf และ Qt 
ค่า K ของชั้นท่ี 1 ในแบบจ าลอง  (หน่วยหิน  Qfd และ Qt) ไดม้าจากผลการ

ทดสอบตวัอยา่งดินท่ีในพื้นท่ีศึกษาจ านวน 50 ตวัอยา่ง ดงัแสดงในตารางที ่6.2.1-4  ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.75E-05 เมตร/วนิาที ดงันั้นแบบจ าลองจึงก าหนดใหค้่า K ในทุกแกน (x, y และ z) มีค่าดงักล่าวเท่ากนั 

(4) คุณสมบัติการกกัเกบ็ (Storage) 
คุณสมบติัการกกัเก็บท่ีก าหนดในแบบจ าลองประกอบดว้ย ค่าการกกัเก็บจ าเพาะ 

(Specific storage, Ss) ปริมาณน ้าจ  าเพาะ (Specific yield, Sy) และ ความพรุนประสิทธิผล (Effective 
porosity, ne)  
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ตารางที ่6.2.1-4  ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านทีไ่ด้จากการทดสอบตัวอย่างดินในพืน้ทีศึ่กษา 

 หมายเลข
ตวัอย่างดนิ 

พกิดั
ตะวนัออก 

พกิดัเหนือ ความลกึ (m) ระดบัพืน้ดนิ 
(MSL, m) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ซึมผ่าน (m/s) 

1 SS-01.1 665669 1803385 1.28 55 9.12E-05 
2 SS-02 668157 1795677 2.70 47 2.46E-05 
3 SS-03 670319 1731655 3.12 53 2.14E-05 
4 SS-04 671446 1799148 4.08 58 4.11E-05 
5 SS-05 671656 1810906 3.75 55 4.31E-05 
6 SS-06 672955 1796018 2.96 63 1.09E-05 
7 SS-07.1 672065 1806640 1.31 55 4.11E-06 
8 SS-08.1 666059 1802549 1.52 57 7.40E-05 
9 SS-09 673452 1802977 3.79 60 2.64E-03 
10 SS-10 674239 1797567 3.65 60 6.70E-04 
11 SS-11 674438 1794404 3.80 60 3.33E-05 
12 SS-12.2 674397 1800382 1.05 60 5.86E-05 
13 SS-13 675968 1805577 3.90 60 1.05E-05 
14 SS-14.1 675891 1804243 0.60 75 2.20E-06 
15 SS-15 676135 1798814 4.03 61 1.84E-05 
16 SS-16.2 677178 1804267 3.50 70 5.77E-04 
17 SS-17.2 677130 1810040 1.48 68 3.20E-05 
18 SS-18 678351 1803808 3.35 80 7.89E-04 
19 SS-19.1 678564 1799920 0.65 70 1.26E-05 
20 SS-20 679422 1797036 2.35 54 2.91E-05 
21 SS-21 682147 1808560 4.12 75 1.27E-05 
22 SS-22 680531 1807786 4.05 77 6.81E-06 
23 SS-23.1 681075 1795972 0.80 79 2.30E-05 
24 SS-24 682461 1803181 3.20 86 5.65E-05 
25 SS-25 685950 1809100 3.70 65 2.27E-05 
26 SS-26 678450 1808200 3.83 71 1.58E-06 
27 SS-27 678522 1806777 2.37 78 1.15E-05 
28 SS-28 674625 1806676 3.79 64 8.03E-06 
29 SS-29 676964 1805786 3.70 76 4.02E-05 
30 SS-30 678111 1805494 4.05 77 2.40E-05 
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ตารางที ่6.2.1-4 (ต่อ) 

 
หมายเลข
ตวัอย่างดนิ 

พกิดั
ตะวนัออก 

พกิดัเหนือ ความลกึ (m) 
ระดบัพืน้ดนิ 
(MSL, m) 

ค่าสัมประสิทธ์ิการ
ซึมผ่าน (m/s) 

31 SS-31 681097 1804535 3.60 81 1.56E-03 
32 SS-32 673026 1804551 3.74 58 2.55E-05 
33 SS-33 675059 1805197 4.18 66 3.41E-05 
34 SS-34 679139 1804631 3.70 74 1.21E-05 
35 SS-35.2 680233 1802814 1.58 73 8.93E-06 
36 SS-36.2 675206 1803088 1.23 75 9.25E-06 
37 SS-37 672471 1801981 3.48 58 7.61E-04 
38 SS-38 674169 1802309 4.09 62 6.82E-06 
39 SS-39.2 678446 1801929 1.12 75 2.44E-05 
40 SS-40 678966 1801411 3.65 74 5.97E-04 
41 SS-41.2 673274 1802055 0.64 55 1.26E-05 
42 SS-42 673416 1801391 1.57 56 1.57E-03 
43 SS-43.2 673466 1800779 0.52 53 1.41E-03 
44 SS-44.2 677589 1799638 0.80 65 7.41E-07 
45 SS-45.2 673726 1799385 0.79 57 6.90E-05 
46 SS-46 675683 1798626 4.02 62 1.25E-05 
47 SS-47 676852 1766171 3.97 64 1.74E-05 
48 SS-48 676870 1798075 2.98 62 1.31E-05 
49 SS-49 672848 1797747 3.93 57 6.06E-04 
50 SS-50 675874 1799638 3.86 61 2.61E-05 

     เฉล่ีย (log scale) 3.75E-05 
 

คุณสมบติัการกกัเก็บท่ีก าหนดในแบบจ าลองก่อนท าการปรับแก ้สามารถสรุปไดด้งั
แสดงในตารางที ่6.2.1-5 โดยท่ีทุกค่าท่ีก าหนดไดม้าจากการประมาณ ยกเวน้ค่า  Ss ของหน่วยหิน  Vf นั้น
ไดจ้ากการค า นวณค่าสัมประสิทธ์ิการกกัเก็บ  (Storativity, S) ซ่ึงไดม้ากจากผลการสูบทดสอบ  ดว้ย
สมการ 
 

 S Ss b   (6-6) 
 

โดยท่ี S  คือ การกกัเก็บ (-) 
Ss  คือ การกกัเก็บจ าเพาะ (1/L) 
b  คือ ความหนาของชั้นหินอุม้น ้า (L) 
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ตารางที ่6.2.1-5  คุณสมบัติการกกัเกบ็ (Storage) ทีก่ าหนดในแบบจ าลองก่อนท าการปรับแก้ 

ช้ัน หน่วยหิน 
การกกัเกบ็จ าเพาะ 

(Specific storage: Ss, 1/m) 
ปริมาณน า้จ าเพาะ 

(Specific yield: Sy, [-]) 
ความพรุนประสิทธิผล 

(Effective porosity: n, [-]) 
1 Qfd & Qt 0.2 0.1 0.3 
2 Vw 0.1 0.1 0.2 
3 Vf 0.296 0.2 0.3 
4 Vm 0.001 0.001 0.05 

 

(5) ขอบเขตความดันน า้คงที ่(Constant head) 
แบบจ าลองไดถู้กก าหนดใหมี้ขอบเขตความดนัน ้าคงท่ี (Constant head) บริเวณ 

ทิศตะวนัออกของพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงเป็นผลจากการวเิคราะห์ระดบัน ้าและทิศทางการไหลของน ้าบาดาล  
ดงัแสดงใน รูปที ่6.2.1-3 โดยก าหนดใหมี้ขนาดลดลงจากเหนือไปใตต้ามลกัษณะของระดบัน ้าบาดาลท่ี
ปรากฏจริง ดงัแสดงในรูปที ่6.2.1-4 

การก าหนดขอบเขตความดนัน ้า คงท่ีดงักล่าวน้ี เป็นการตั้งสมม ติฐานวา่น ้าบาดาลใน
พื้นท่ีศึกษาไดรั้บการเติมอยา่งต่อเน่ืองจากทิศตะวนัออกและระดบัน ้าท่ีบริเวณน้ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลง 

(6) การระบายน า้ (Drain) 
แบบจ าลองไดมี้การก าหนดใหมี้การระบายน ้าตามลกัษณะเส้นทางของล าหว้ย  ซ่ึง

ปรากฏในแผนท่ีภูมิประเทศ ดงัแสดงในรูปที ่6.2.1-5 โดยแต่ละกริดจะมีค่าการระบายน ้า (Conductance) 
1,000 ตารางเมตร/วนั ซ่ึงเป็นค่าท่ีไดจ้ากการค านวณพื้นท่ีผวิของล าน ้าประกอบกบัค่าสัมประสิทธ์ิการซึม
ผา่นของดิน 

(7) การเติมน า้ (Recharge) 
ปริมาณการเติมน ้าของพื้นท่ีศึกษาประเมินจากขอ้มูลปริมาณน ้าฝนซ่ึงจดัเก็บโดยกรม

อุตุนิยมวทิยาในช่วงปี พ .ศ. 2522 ถึง พ .ศ. 2551 (กรมชลประทาน , 2551 ) ขอ้มูลน ้าฝนท่ีน ามาใชน้ี้
ครอบคลุมพื้นท่ีจ  านวน 9 อ าเภอ 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองพิจิตร อ าเภอบางมูลนาก อ าเภอ 
โพนทะเล อ าเภอตะพานหิน อ าเภอโพธ์ิประทบัชา้ง อ าเภอวงัทรายพนู โรงเรียนเขาทราย อ าเภอทบัคลอ้ 
จงัหวดัพิจิตร อ าเภอชนแดน และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัแสดงใน ตารางที ่ 6.2.1-6 จาก 
การเฉล่ียพบวา่พื้นท่ีศึกษามีน ้าฝน 1,173.81 มิลลิเมตร/ปี หรือคิดเป็น 1,200 มิลลิเมตร/ปี โดยประมาณ 

การเติมน ้า (Recharge) ในแบบจ าลองถูกก าหนดใหมี้สองพื้นท่ีหลกั ไดแ้ก่ พื้นท่ีหิน
โผล่ซ่ึงเป็นหน่วยหิน  Vw และพื้นท่ีตะกอนตะพกัล าน ้าซ่ึงเป็นหน่วยหิน  Qt ตามท่ีปรากฏในแผนท่ี
ธรณีวทิยา โดยก าหนดให้ มีค่าเป็น 5% และ 10 % ของปริมาณน ้าฝนเฉล่ีย ซ่ึงไดแ้ก่ 60 และ  
120 มิลลิเมตร/ปี ตามล าดบั ดงัแสดงในรูปที ่6.2.1-6  
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รูปที ่6.2.1-3  ระดับน า้บาดาลคงที่ (Static groundwater level) ในพืน้ทีศึ่กษา (MSL, m) และขอบเขต
ความดันน า้คงที ่(Constant head) ทีก่ าหนดในแบบจ าลอง 
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รูปที ่6.2.1-4  ภาพตัดขวางแสดงค่าความดันน า้คงที ่(Constant head) ทีก่ าหนดในแบบจ าลอง  
(ข้อมูลจากพกิดัแนว 690000 สดมภ์ที ่58 Vertical Exaggeration 50) 

 

ตารางที ่6.2.1-6  ปริมาณน า้ฝนเฉลีย่รายปีครอบคลุมพืน้ทีศึ่กษาจ านวน 9 อ าเภอ  

ล าดบัที่ ช่ือสถานี จังหวดั รหัส สถาน ี
สถิติข้อมูลสมบูรณ์ ปริมาณฝน (มิลลเิมตรต่อปี) 

ช่วงปี (พ.ศ) จ านวน (ปี) เฉลีย่ สูงสุด ต ่าสุด 

1 อ าเภอเมือง พิจิตร 38012 2522-2543 22 1,137.60 1,847.30 571.5 
2 อ าเภอบางมูลนาก พิจิตร 38022 2523-2533, 2536-2539, 

2541-2547, 2550-2551 
24 991.7 1,384.50 632.7 

3 อ าเภอโพนทะเล พิจิตร 38032 2523, 2527, 2529-2536, 
2538 -2545, 2551 

19 1,032.00 1,729.60 640.9 

4 อ าเภอตะพานหิน พิจิตร 38042 2522-2549, 2551 29 1,138.70 1,502.50 807.2 
5 อ าเภอโพธ์ิ

ประทบัชา้ง 
พิจิตร 38063 2523-2534, 2536-2545, 

2549-2551 
25 965.2 1,672.00 342.3 

6 อ าเภอวงัทรายพนู พิจิตร 38072 2523-2551 29 1,330.90 2,845.10 687.3 
7 โรงเรียนเขาทราย 

อ าเภอทบัคลอ้ 
พิจิตร 38082 2527-2533, 2538-2542, 12 1,027.00 1,528.60 700.1 

8 อ าเภอชนแดน เพชรบูรณ์ 36052 2523-2533, 2537-2551 26 1,440.70 2,000.60 914.2 
9 อ าเภอวงัโป่ง เพชรบูรณ์ 36172 2530-2539, 2541-2546, 

2548, 2550-2551 
19 1,500.50 1,978.00 1,022.80 

    ค่าเฉล่ีย 1,173.81   

ท่ีมา :  กรมชลประทาน, 2551 
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รูปที ่6.2.1-5  เส้นทางการระบายน า้ (กริดสีเทา) ทีก่ าหนดในแบบจ าลอง 
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รูปที ่6.2.1-6  พืน้ทีเ่ติมน า้ (Recharge) ลงสู่ช้ันน า้บาดาลทีก่ าหนดในแบบจ าลอง 
 
 
 

พ้ืนท่ีเติมน ้ าในหินโผล่ (หน่วยหิน Vf)   อตัราการเติมน ้ า 60 มิลลิเมตร/ปี 

พ้ืนท่ีเติมน ้ าในตะกอนตะพกัล าน ้ า (หน่วยหิน Qt) อตัราการเติมน ้ า 120 มิลลิเมตร/ปี 



  บทที่ 6 การจัดท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

6-17 

 

(8) การสูบใช้น า้ 
1) การสูบใชน้ ้าเพื่อการเกษตร 

การใชน้ ้าเพื่อการเกษตรท่ีก าหนดในแบบจ าลอง  จะเป็นการใชน้ ้าเพื่อการท านานอกฤดู
เท่านั้น แต่จะก าหนดใหสู้บเป็นปริมาณเฉล่ียตลอดทั้งปี โดยบ่อน ้าบาดาลหน่ึงบ่อถู กก าหนดใหมี้การสูบ
ใชน้ ้า 120 ลูกบาศกเ์มตร /วนั (ตลอดทั้งปี ) ซ่ึงเป็นค่าการใหน้ ้าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการศึกษาบ่อในฐานขอ้มูล
พสุธารา 

ทั้งน้ี เน่ืองจากปริมาณการสูบใชน้ ้าหรือจ านวนและต าแหน่งของบ่อสูบน ้า บาดาลเพื่อ
การท านาเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบอยา่งแน่ชดั ดงันั้นปริมาณการสูบใชน้ ้าในพื้นท่ีศึกษาจึงถูกประเมินจาก 
ความหนาแน่นของบ่อน ้าบาดาลของหน่วยงานราชการ ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากฐานขอ้มูลพสุธารา โดยน า
ต าแหน่งของบ่อน ้าบาดาลจากฐานขอ้มูลพสุธาราซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีศึกษาแ ละพื้นท่ีรอบนอก มา ลงพิกดั
ต าแหน่งในแผนท่ีและค านวณหาความหนาแน่นสัมพนัธ์ (Relative density) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 9 ระดบั 
จากนั้นจึงก าหนดใหบ้่อน ้าบาดาลในแบบจ าลองมีความหนาแน่นท่ีสอดคลอ้ง  ดงัแสดงใน ตารางที ่  
6.2.1-7 และไดผ้ลดงัแสดงในรูปที ่6.2.1-7 
 

ตารางที ่6.2.1-7 ความหนาแน่นของบ่อน า้บาดาลเพือ่การเกษตร 

ระดับความหนาแน่น ความหนาแน่นของบ่อ 
0.1 0 บ่อ 

0.2-0.3 1 บ่อ/ 2 ตารางกิโลเมตร 
0.4-0.5 1 บ่อ/ตารางกิโลเมตร 
0.6-0.7 2 บ่อ/ตารางกิโลเมตร 
0.8-0.9 4 บ่อ/ตารางกิโลเมตร 

 

จากการสอบถามประชาชนในพื้นท่ีศึกษา พบวา่ บ่อน ้าส่วนใหญ่ไดน้ ามาใชเ้พื่อ
การเกษตร ซ่ึงค านึงถึงปริมาณของน ้าบาดาลเป็นหลกั ดงันั้น การเจาะเพื่อการสูบใชใ้นเชิงเกษตรกรรมน้ี
จึงท าการเจาะใหถึ้งระดบัน ้าท่ีตอ้งการเท่านั้น ไม่ไดค้  านึงถึงหน่วยหิน อีกทั้งลกัษณะน ้าบาดาลในพื้ นท่ี
ศึกษาไม่ไดเ้ป็นชั้นน ้าบาดาลมีแรงดนั (Confined aquifer) อยา่งชดัเจน ปริมาณน ้าท่ีมากหรือนอ้ยจะ
ข้ึนอยูก่บัรอยแตกของชั้นหิน ดงันั้น การก าหนดการสูบใชน้ ้าจึงท าการก าหนดใหมี้การสูบใชจ้ากชั้น Vf 
เน่ืองจากมีค่าการสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นของน ้าท่ีมากท่ีสุด 
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จากรูปที ่6.2.1-7 จะเห็นวา่พื้นท่ีทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตมี้ความหนาแน่นของบ่อน ้า
บาดาลมาก แต่มีบ่อน ้าบาดาลท่ีก าหนดในแบบจ าลองไม่สอดคลอ้ง สาเหตุท่ีก าหนดเช่นน้ี เพราะวา่พื้นท่ี
ทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตมี้การใชน้ ้าบาดาลส่วนใหญ่มาจากหน่วยหิน  Vw ดงันั้น บ่อน ้าบาดาลใน
แบบจ าลองจึงถูกก าหนดใหมี้ความหนาแน่นนอ้ยกวา่ เพื่อใหส้ามารถแสดงถึงการใชน้ ้าจากหน่วยหิน  Vf 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2) การสูบใชน้ ้าของเหมือง 
เหมืองแร่ทองค าอคัราไมน่ิง จ ากดั ไม่มีการใชน้ ้า ใตดิ้น ดงันั้น แบบจ าลองจึงไม่มี

การก าหนดการสูบใชน้ ้าของเหมือง 
เหตุผลท่ีสรุปวา่เหมืองไม่ไดใ้ชน้ ้าบาดาล เพราะเหมืองไม่มีบ่อน ้าบาดาลท่ีสูบใช ้

และน ้าท่ีใชใ้นกระบวนการท าเหมืองทั้ งหมดเป็นปริมาณ 160 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง  นั้น มาจากสอง
แหล่ง คือ 1) น ้าจากบ่อเก็บกากแร่ท่ีน ากลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) เป็นปริมาณ 82 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง และ 
2) น ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่าทางดา้นตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี ซ่ึงมีปริมาตร 60,000 ลูกบาศกเ์มตร ใน 
ฤดูแลง้ และมีอตัราการใชน้ ้าจากบ่อเหมืองน้ี เป็นปริมาณ 78 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง 

ทั้งน้ี น ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่านั้น จดัเป็นน ้าผวิดินท่ีไม่มีความเช่ือมโยงกบัระบบ 
น ้าบาดาล เพราะ 1) คุณภาพของน ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมือง (ซ่ึงมีคุณภาพไม่ดี ) ไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพ 
น ้าบาดาลท่ีตร วจสอบไดจ้ากบ่อน ้าบาดาลบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ (ซ่ึงมีคุณภาพดี )  และ 2) ระดบัน ้า
บริเวณเหมืองท่ีตรวจวดัไดไ้ม่บ่งบอกถึงการใชน้ ้าในปริมาณท่ีมากตามท่ีเหมืองมีความจ าเป็นตอ้งใช ้
6.2.2 การปรับแก้ค่าในแบบจ าลอง (Calibration) 

การปรับแกค้่าในแบบจ าลองนั้นท าโดยยดึค่าระดบัน ้าคงท่ี  (Static groundwater level) ท่ี
ตรวจสอบไดใ้นพื้นท่ีเป็นหลกั ตามท่ีแสดงไวใ้นรูปที ่6.2.1-3 

เม่ือท าการจ าลองการไหลของน ้าบาดาลในเบ้ืองตน้ก่อนการปรับแกค้่า พบวา่  ระดบัน ้าท่ีไดจ้าก
การค านวณมีค่าใกลเ้คียงกบัระดบัน ้าท่ีตรวจวดัได ้และแสดงความแตกต่างไม่เกิน  10% อยา่งไรก็ตาม 
เพื่อใหแ้บบจ าลองมีความสามารถในการจ าลองสภาพจริงไดดี้ท่ีสุด จึงมีการท าการปรับแกค้่าใน
แบบจ าลองโดยการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีควรปรับแกโ้ดยการใชฟั้งกช์ัน่ Parameter optimization ท่ีมีอยูใ่น
โปรแกรม 

(1) การวเิคราะห์ตัวแปรทีต้่องปรับค่า (Parameter optimization) 
ตวัแปรท่ีท าการวเิคราะห์น้ี ไดแ้ก่ค่า K (ในทุกแกน) ค่า Ss และค่า Sy ของทุกหน่วยหิน 

รวมทั้งอตัราการเติมน ้า  รวมทั้งส้ิน  22 ตวัแปร ผลการวเิคราะห์  พบวา่ มีเพียงค่า  K เท่านั้น  ท่ีสามารถ
ปรับปรุงใหดี้ข้ึน ระหวา่งท่ีค่าอ่ืนๆ  นั้น ไม่ตอ้งมีการปรับเลย  ดงัจะเห็นไดจ้าก รูปที ่6.2.2-1 ซ่ึงอธิบาย
และสรุปผลในตารางที ่6.2.2-1 ทั้งน้ีจากการเปรียบเทียบกบัค่า K ก่อนการปรับแก ้พบวา่ขอ้มูลท่ีตอ้งท า
การปรับแกม้ากท่ีสุด  คือ ค่า K ของหน่วยหิน Vw  ซ่ึงจากการปรับแกค้่าดงักล่าวแลว้ พ บวา่ ขอ้มูลมี 
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ความน่าเช่ือถือกวา่ค่า K ตั้งตน้ เน่ืองจากค่า K ตั้งตน้ไดข้อ้มูลมาจากแหล่งขอ้มูลเดียว คือ บ่อเจาะส ารวจ 
GWDP-05 ซ่ีงไม่สามารถเป็นตวัแทนของทั้งพื้นท่ีได ้ดงันั้นการปรับค่าจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งน ามาท า
วเิคราะห์ เพื่อใหข้อ้มูลมีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน 

เม่ือพิจารณา Calibration residuals histogram ในรูปที ่6.2.2-2 พบวา่ กราฟมีการกระจาย
ตวัแบบปกติ  (Normal distribution) ซ่ึงแสดงวา่การปรับแกค้่าคร้ังน้ีมีความสมบูรณ์และไม่มีความ
จ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ตวัแปรเพื่อปรับแกค้่าอีกคร้ัง 

(2) การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแปร 
จากการวเิคราะห์ตวัแปรท่ีตอ้งท าการปรับแก ้พบวา่ตวัแปรท่ีมีความอ่อนไหวต่อการ

ปรับแกม้ากท่ีสุด ไดแ้ก่ ค่า  K ในแกน x ของหน่วยหิน  Vf (kx_3) รองลงมา ไดแ้ก่  ค่า K ในแกน x ของ
หน่วยหิน Qfd และ Qt (kx_1) และค่า K ในแกน x ของหน่วยหิน Vw ตามล าดบั ส่วนตวัแปรอ่ืนนั้น ไม่ มี
ความอ่อนไหวต่อการปรับแกค้่า ดงัแสดงในรูปที ่6.2.2-3  

(3) ความเช่ือมั่นในแบบจ าลอง 
ภายหลงัการปรับแกค้่าตามท่ีวเิคราะห์ดว้ย  Parameter optimization แลว้นั้น เม่ือท าการ

ลงต าแหน่งค่าระหวา่งระดบัน ้าท่ีค  านวณไดก้บัระดบัน ้าท่ีตรวจวดั ดงัแสดงใน รูปที ่6.2.2-4 จะเห็นวา่ผล
การค านวณของแบบจ าลองมีความน่าพอใจในระดบัปานกลาง โดยมีระดบัน ้าท่ีค  านวณไดส่้วนใหญ่อยู่
ในความเช่ือมัน่ 95% และมี Normalized root mean square (RMS) ท่ี 8.518% ซ่ึงแสดงถึงความผดิพลาด
ท่ีพอยอมรับได ้

 

6.2.3 การจ าลองการไหลของน า้บาดาล 
การจ าลองการไหลของน ้าบาดาลใ นขั้นตอนน้ีเป็นการจ าลองแบบ  Steady state เป็นระยะเวลา 

20 ปี โดยใชเ้คร่ืองค านวณของ  MODFLOW2000 ซ่ึงก าหนดใหใ้ชว้ธีิการประมาณค่าสมการอนุพนัธ์
แบบ Block centered flow (BCF) 

ผลท่ีไดจ้ากการจ าลองการไหลของน ้าบาดาล ภายหลงัการปรับแกค้่าแลว้นั้น แสดงไวใ้น 
รูปที ่ 6.2.3-1 และ รูปที ่ 6.2.3-2 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ระดบัน ้าและทิศทางการไหลมีลกัษณะเป็นไปตามท่ี
ตรวจวดัไดจ้ริง  
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ตารางที ่6.2.2-1 ตัวแปรทีท่ าการวเิคราะห์ Parameter Optimization และผลการวเิคราะห์ 

ล าดับ ตัวแปร ค าอธิบายตัวแปร หน่วยหิน ค่าตั้งต้นทีใ่ช้ ผลการวเิคราะห์ 
1 kx_1 ค่า K ในแกน x ของชั้นท่ี 1 Qfd และ Qt 3.75E-05 8.09E-06 
2 ky_1 ค่า K ในแกน y ของชั้นท่ี 1  Qfd และ Qt 3.75E-05 8.09E-06 
3 kz_1 ค่า K ในแกน z ของชั้นท่ี 1  Qfd และ Qt 3.75E-05 8.09E-06 
4 kx_2 ค่า K ในแกน x ของชั้นท่ี 2 Vw 3.00E-07 3.00E-06 
5 ky_2 ค่า K ในแกน y ของชั้นท่ี 2 Vw 3.00E-07 3.00E-06 
6 kz_2 ค่า K ในแกน z ของชั้นท่ี 2 Vw 3.00E-08 3.00E-07 
7 kx_3 ค่า K ในแกน x ของชั้นท่ี 3 Vf 1.82E-05 2.14E-05 
8 ky_3 ค่า K ในแกน y ของชั้นท่ี 3 Vf 1.82E-05 2.14E-05 
9 kz_3 ค่า K ในแกน z ของชั้นท่ี 3 Vf 1.82E-06 2.14E-06 

10 kx_4 ค่า K ในแกน x ของชั้นท่ี 4 Vm 1.15E-08 1.01E-08 
11 ky_4 ค่า K ในแกน y ของชั้นท่ี 4  Vm 1.15E-08 1.01E-08 
12 kz_4 ค่า K ในแกน z ของชั้นท่ี 4  Vm 1.15E-09 1.01E-09 
13 par001 อตัราการเติมน ้าใน 

พื้นท่ีตะกอนตะพกัล าน ้า 
Qt 120 119.98 

14 par002 อตัราการเติมน ้าในพื้นท่ีหินโผล่ Vw 60 59.98 
15 ss_1 ค่าการกกัเก็บจ าเพาะของชั้นท่ี 2 Vw 0.1 0.1 
16 ss_2 ค่าการกกัเก็บจ าเพาะของชั้นท่ี 3 Vf 0.296 0.296 
17 ss_3 ค่าการกกัเก็บจ าเพาะของชั้นท่ี 4 Vm 1E-03 1E-03 
18 ss_4 ค่าการกกัเก็บจ าเพาะของชั้นท่ี 1 Qfd & Qt 0.2 0.2 
19 sy_1 ปริมาณน ้าจ  าเพาะของชั้นท่ี 2 Vw 0.1 0.1 
20 sy_2 ปริมาณน ้าจ  าเพาะของชั้นท่ี 3 Vf 0.2 0.2 
21 sy_3 ปริมาณน ้าจ  าเพาะของชั้นท่ี 4 Vm 1E-03 1E-03 
22 sy_4 ปริมาณน ้าจ  าเพาะของชั้นท่ี 1 Qfd & Qt 0.1 0.1 
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รูปที ่6.2.2-1  ผลการวเิคราะห์ Parameter optimization 

 

รูปที ่6.2.2-2  Calibration residuals histogram 
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รูปที ่6.2.2-3  ความอ่อนไหวของตัวแปรต่างๆ ต่อการปรับแก้ค่า 
 

 

รูปที ่6.2.2-4  ความเช่ือมั่นในแบบจ าลอง 
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รูปที่ 6.2.3-1  ระดับน า้และทศิทางการไหลของน า้บาดาลในแบบจ าลองระดับภูมิภาค 
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รูปที ่6.2.3-2  ภาพตัดขวางแสดงระดับน า้และทศิทางการไหลของน า้บาดาลในแบบจ าลองระดับภูมิภาค 

(ข้อมูลจากพกิดัแนว 1803250N แถวที่ 32 Vertical exaggeration 50) 

6.3 การจัดท าแบบจ าลองทางคณติศาสตร์ของการเคลือ่นย้ายมวลสารในน า้บาดาล 

6.3.1 การออกแบบและสร้างแบบจ าลอง 
จากผลการวเิคราะห์ทางธรณีเคมีของการด าเนินงานในขั้นตน้ พบวา่ น ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษา 

ไม่มีการปนเป้ือนของสารพิษใดๆ ดงันั้น แบบจ าลองการเคล่ือนยา้ยมวลสารน้ีจึงถูกจดัท าข้ึนเพี ยงเพื่อใช้
ในการท านายพฤติกรรมการเคล่ือนยา้ยของสารพิษซ่ึงถูกตั้งข้ึนเป็นสมมุติฐาน 

สารพิษท่ีตั้งเป็นสมมติฐานข้ึนมาน้ี ไดแ้ก่ สารหนู ซ่ึงจ าลองโดยก าหนดใหมี้การเคล่ือนท่ีตาม 
การไหลของน ้า  (Dispersion) เท่านั้น กล่าวคือ สารพิษจะไม่มีการท าปฏิกิริยา (Reaction) หรือ 
แพร่ (Diffusion) หรือ ดูดซบั (Sorption) ในระหวา่งท่ีเคล่ือนท่ี ความเขม้ขน้ของสารหนูถูกก าหนดใหมี้
ค่าตั้งตน้ 0 มิลลิกรัม /ลิตร ทัว่ทั้งพื้นท่ีศึกษาและก าหนดใหมี้การปนเป้ือนแบบเติมลงสู่ชั้นน ้าบาดาล 
อยา่งต่อเน่ือง  (Recharge concentration) ณ จุดศูนยก์ลางของพื้นท่ี ศึกษา (ต าแหน่งของเหมือง ) ดว้ย
ปริมาณ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร เป็นเวลา 20 ปี 

คุณสมบติัของการเคล่ือนยา้ยมวลสารท่ีก าหนด ไดแ้ก่ Longitudinal dispersivity มีค่าเท่ากบั  
10 เมตร โดยอตัราส่วนระหวา่ง Horizontal/Longitudinal dispersivity มีค่าเท่ากบั 0.1 และอตัราส่วน
ระหวา่ง Vertical/Longitudinal dispersivity มีค่าเท่ากบั 0.01 
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6.3.2 การจ าลองการเคลือ่นย้ายมวลสาร 
การจ าลองการเคล่ือนยา้ยมวลสาร นั้นกระท าโดยใชเ้คร่ืองมือ  MT3DMS ก าหนดใหมี้การ

ค านวณการไหลแบบ Upstream finite difference และใชก้ารแกส้มการอนุพนัธ์แบบ Generalized 
Conjugate Gradient (GCG) โดยท าการจ าลองแบบ Transient เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยใชร้ะดบัน ้าเร่ิมตน้  
(Initial head) จากการค านวณ Steady state ท่ีไดใ้นแบบจ าลองการไหลในระดบัภูมิภาคท่ีปรับแกค้่าแลว้ 

ผลการจ าลองการเคล่ือนยา้ยของสารหนูแสดงไวใ้น รูปที ่6.3.2-1 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่การกระจาย 
ของสารพิษนั้นเป็นไปอยา่งชา้มาก เน่ืองจากสภาพการไหลของน ้าบาดาลในบริเวณน้ีมีความเร็วต ่า  
จึงท าใหค้วามเขม้ขน้ของสารหนูเพิ่มข้ึนไม่มากเม่ือเวลาผา่นไปเป็นระยะเวลานาน  โดยในการจ าลอง 
การเคล่ือนยา้ยมวลสารปีแรก สารหนูจะลงสู่ชั้นหินอุม้น ้าท่ีความลึกประมาณ 20 เมตรจากระดบัน ้าใตดิ้นท่ี
ความเขม้ขน้ 0.0002 มิลิกรัม / ลิตร อีก 5 ปีต่อมา พบวา่ สารหนูมีความเขม้ขน้มากข้ึน คือ  
0.001 มิลลิกรัม /ลิตร และลงลึกท่ีระดบั 25 เมตร จากระดบัน ้าใตดิ้น ในช่วงเวลา 10 ปีของการจ าลอง 
พบวา่ มีการสะสมความเขม้ขน้ของสารหนูเ พิ่มข้ึนและซึมลึกลงสู่ระดบัประมาณ 30 เมตรจากระดบั 
น ้าใตดิ้น เน่ืองจากในระดบัท่ีความลึกน้ีเป็นชั้นหินผท่ีุมีค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผา่นต ่า ท าใหใ้นการ
จ าลองระยะเวลา 20 ปี สารหนูจะลงลึกไม่เกินระดบัความลึกน้ี แต่ความเขม้ขน้จะสะสมเพิ่มข้ึนเป็น 
0.002 มิลลิกรัม /ลิตร ส่วนการกระจายดา้นขา้งจะจ ากดัเฉพาะแห่ง ซ่ึงสภาพความเป็นจริงสารหนูจะถูก
ดูดยดึดว้ยดินเหนียว โดยเฉพาะอยา่งยิง่แร่ดินเหนียวพวกอิลไลตท่ี์เป็นผลผลิตจากการผพุงัของหินใน
บริเวณเหมืองและสายแร่ ท าใหเ้ม่ือมีการเคล่ือนท่ีผา่นแร่เหล่าน้ี ปริมาณสารหนูจะลดลง 
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รูปที ่6.3.2-1  ผลการจ าลองการเคลือ่นย้ายมวลสาร 
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เวคเตอร์ความเร็ว ต าแหน่งท่ีปล่อยสารพิษ 0.02 มิลลิกรัม/ลิตร แบบต่อเน่ือง  
(Recharge concentration) 

ความเขม้ขน้ของสารหนู (มิลลิกรัม/ลิตร)  0.002 

ควำมเข้มข้นสำรหน ู(มก./ล.) ควำมเข้มข้นสำรหน ู(มก./ล.) ควำมเข้มข้นสำรหน ู(มก./ล.) ควำมเข้มข้นสำรหน ู(มก./ล.) 

แบบจ าลองเวลา 1 ปี แบบจ าลองเวลา 5 ปี แบบจ าลองเวลา 10  ปี แบบจ าลองเวลา 20 ปี 
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บทที่ 7 
การตดิตามตรวจสอบและแนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรน า้บาดาล 

 

7.1 บทน า 

น ้าบาดาลเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและปัจจุบนัถูกน ามาใชป้ระโยชน์อยา่งมาก ทั้งเพื่อการอุปโภค 
บริโภค การเกษตรกรรม/การชลประทาน และการอุตสาหกรรม ซ่ึงพบวา่ผลกระทบจากการใชน้ ้าบาดาล 
มี 2 ดา้นหลกัๆ คือ ดา้นปริมาณ  ไดแ้ก่ การลดลงของระดบัน ้าบาดาล  และดา้นคุณภาพ ไดแ้ก่  
การปนเป้ือนของน ้าบาดาล ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อเน่ืองถึงคุณภาพชีวติ ดงันั้น จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาล  หากพบวา่พื้นท่ีบ ริเวณใดคุณภาพน ้ามีการปนเป้ือนของมลสาร  
เกินมาตรฐานน ้าบาดาล และเกณฑก์ าหนดระดบัตามท่ี ระบุไวใ้นคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
บาดาล จะตอ้งมีแนวทางการบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรน ้าบาดาล ท่ี
มีคุณภาพดีและอยา่งย ัง่ยนื 

7.2 หลกัการในการป้องกนั และติดตามคุณภาพน า้บาดาล 

การป้องกนัและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลท าไดห้ลายระดบั  ข้ึนอยูก่บัขนาดของพื้นท่ี
และวตัถุประสงคใ์นการป้องกนั โดยทัว่ไปจ าแนกไดเ้ป็น 2 ระดบั คือ 

(1) การป้องกนัระดับช้ันหินอุ้มน า้ (Aquifer protection) 
การป้องกนัและติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลในระดบัลุ่มน ้า  เป็นการพิจารณาความ

อ่อนไหวหรือความเส่ียงของชั้น หินอุม้ น ้าในพื้นท่ีลุ่มน ้าวา่บริเวณใดมีแนวโนม้ท่ีมลสารจะลงไป
ปนเป้ือนในแหล่งน ้าบาดาลไดม้าก  ทั้งน้ีเพื่อควบคุมการใชท่ี้ดินและกิจกรรมต่างๆ  ท่ีสามารถก่อใหเ้กิด
มลสารท่ีอาจท าใหมี้การปนเป้ือนลงสู่ชั้นน ้าบาดาลในลุ่มน ้าท่ีพิจารณาได้   ผลการศึกษาในระดบัลุ่มน ้าน้ี
จะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและนโยบายการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลรวมถึงแหล่งตน้ ก าเนิด  
น ้าบาดาลในระดบัภูมิภาคและระดบัประเทศต่อไป 

(2) การป้องกนัระดับพืน้ทีเ่ฉพาะทีเ่ป็นบ่อน า้บาดาลหลกั (Wellhead protection) 
การป้องกนัและติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพน ้าบาดาลในระดบัพื้นท่ีเฉพาะท่ีเป็นบ่อน ้า

บาดาลหลกั  (Well Head protection) นั้น เน่ืองจากการสูบน ้าของบ่อขนาดใหญ่ท าใหม้ลสารเขา้มาสู่บ่อ
บาดาลได ้ดงัแสดงในรูปที่ 7.2-1  การป้องกนัและติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลเฉพาะพื้นท่ีน้ีจึงมี
วตัถุประสงค์  เพื่อป้องกนัไม่ใหม้ลสารเขา้ สู่บริเวณบ่อน ้าบาดาลหลกั (Wellhead Protection Area) โดย
ทางทฤษฎีแลว้ พื้นท่ีท่ีตอ้งท าการป้องกนัดงักล่าว  คือ พื้นท่ีเพิ่มเติมน ้าของบ่อบาดาลท่ีพิจารณา  ซ่ึงพื้นท่ี
น้ีจะกวา้งขวางเกินกวา่ท่ีจะสามารถจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  จึงมีการก าหนดพื้นท่ีท่ีแคบลงโดย
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อา้งอิงตามหลกัการต่างๆ เช่น การก าหนดพื้นท่ีป้องกนัคุณภาพน ้าบาดาลเฉพาะพื้นท่ีตามระยะเวลาท่ีน ้า
บาดาลเดินทางมาถึงบ่อท่ีพิจารณา  (รูปที่ 7.2-2)  ผลการศึกษาพื้นท่ีในระดบัน้ีจะน าไปสู่การก าหนดแนว
ทางการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลในระดบัทอ้งถ่ินต่อไป  การป้องกนัคุณภาพน ้าบาดาลท าไดโ้ดยใช้
เคร่ืองมือ เทคนิค และการจดัการซ่ึงมีอยูห่ลายรูปแบบ โดยสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ไดแ้ก่ 

 

รูปที่ 7.2-1 การเดินทางของมลสารสู่บ่อน า้บาดาล (US EPA, 2006) 

 

รูปที่ 7.2-2  ตัวอย่างการก าหนดพืน้ทีป้่องกนัน า้บาดาลเฉพาะพืน้ทีต่ามระยะเวลา 

ทีน่ า้บาดาลไหลเข้าสู่บ่อสูบน า้บาดาล (Foster, S. et al, 2002) 
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7.2.1 การป้องกนัคุณภาพน า้บาดาลโดยมีมาตรการก ากบั ควบคุม (Regulatory controls) 
มาตรการในการก ากบั ควบคุม เพื่อน าไปสู่การป้องกนัคุณภาพน ้าบาดาลมีหลายวธีิ เช่น 
(1) การควบคุมแหล่งมลสารโดยการวางแผนการใชท่ี้ดิน  เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีในการด าเนิน

กิจกรรมแต่ละประเภท 
(2) การก าหนดระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาล 
(3) การก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจกรรมในพื้นท่ีมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

(Environmental impact assessment: EIA) ก่อนไดรั้บอนุญาตใหด้ าเนินการ 
(4) การตรวจสอบการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มของกิจการและกิจกรรมต่างๆ 
(5) การก าหนดวธีิการด าเนินงาน  ผูรั้บผดิชอบ  รวมถึงบทลงโทษ  ในกรณีท่ีเกิดการปนเป้ือน

ของมลสารสู่ชั้นน ้าบาดาล 

7.2.2 การป้องกนัคุณภาพน า้บาดาลโดยไม่ใช้มาตรการก ากบั ควบคุม (Non-Regulatory controls) 
เม่ือน าการป้องกนัคุณภาพน ้าบาดาลโดยไม่ใชม้าตรการก ากบั  ควบคุม มาใชร่้วมกบัการป้องกนั

แบบแรกจะน าไปสู่การจดัการทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีดีข้ึน ตวัอยา่งการด าเนินการในลกัษณะน้ี ไดแ้ก่ 
(1) การเผยแพร่ความรู้  ความเขา้ใจ  ต่อประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนในทอ้งถ่ิน  ผูป้ระกอบ

กิจการหรือผูด้  าเนินกิจกรรมท่ีอาจท าใหมี้มลสารปนเป้ือนลงสู่ชั้นน ้าบาดาล  เพื่อใหต้ระหนกัถึง
ความส าคญัในการป้องกนัทรัพยากรน ้าบาดาลวธีิการใชท้รัพยาก รอยา่งเหมาะสม  การทิ้งของเสียอยา่ง
ถูกตอ้ง รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

(2) การซ้ือท่ีดินบนพื้นท่ีท่ีมีสภาพความอ่อนไหวตามธรรมชาติสูง  หรืออยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีอิทธิพล
ต่อบ่อน ้าบาดาลหลกั เพื่ออนุรักษพ์ื้นท่ีเหล่านั้น 

(3) การขอความร่วมมือจากหน่วยงาน  องคก์ร  บริษทั และอาสาสมคัรต่างๆ  ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาล 

ในการศึกษาเพื่อควบคุมแหล่งมลสารนั้นการวางแผนการใชท่ี้ดิน  เพื่อก าหนดเขตพื้นท่ีในการ
ด าเนินกิจกรรมแต่ละประเภทเป็นวธีิการท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด  เน่ืองจากเป็นการควบคุมปัญหาท่ีตน้เหตุ
โดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณมาก และเหมาะสมในการป้องกนัคุณภาพน ้าบาดาลไดใ้นระยะยาว 

7.3 หลกัการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้บาดาล 

การท่ีจะไดผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลท่ีถูกตอ้งและเป็นตวัแทนของสภาพ 
น ้าบาดาลในบริเวณนั้นได้  จะตอ้งมีการออกแบบระบบโครงข่ายการติดตามคุณภาพน ้าบาดาลท่ี
เหมาะสม โดยพิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตั้งและจ านวนของบ่อติดตามคุณภาพน ้าบาดาล  รวมทั้งรายละเอียด
ของบ่อ ความถ่ีในการตรวจวดั พารามิเตอร์ท่ีตรวจและวธีิการเก็บตวัอยา่งน ้า  ทั้งน้ีตอ้งมีความสอดคลอ้ง
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กบัสภาพพื้นท่ี วตัถุประสงค ์และงบประมาณ โดยหลกัการการพิจารณาแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

7.3.1 แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้บาดาล 
 

การติดตามและตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลเป็นการอนุรักษ ์เฝ้าระวงั และฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล
ใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ต่างๆ เช่น เกษตรกรรม อุปโภค และบริโภค เป็นตน้ ตามวั ตถุประสงคข์อง 
การติดตาม ส าหรับพื้นท่ีโครงการมีการใชป้ระโยชน์ท่ีดินเพื่อการเพาะปลูก เช่น ขา้ว และเกษตรกรรม
อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 86.43 ของพื้นท่ีทั้งหมด (801.81 ตารางกิโลเมตร จากพื้นท่ีทั้งหมด 927.7 ตาราง
กิโลเมตร) ซ่ึงส่วนใหญ่ใชน้ ้าบาดาลเพื่อการเพาะปลูก และมีก ารสูบน ้าบาดาลเพื่อการประปา ดงันั้น การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาลบริเวณพื้นท่ีโครงการสามารถตรวจสอบได ้ 2 ประเภท คือ 1) การ
ติดตามตรวจสอบเบ้ืองตน้ คือ การติดตามตรวจสอบโดยการสังเกต หรือการใชเ้คร่ืองมือภาคสนาม 2) การ
ติดตามตรวจสอบเชิง รายละเอียด  คือ การติดตามตรวจ สอบโดยการเก็บตวัอยา่งส่งวเิคราะห์มลสารใน
หอ้งปฏิบติัการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) การติดตามตรวจสอบเบือ้งต้น 
เป็นการตรวจสอบน ้าบาดาลอยา่งง่าย โดยการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัในสนาม ซ่ึงเป็นวธีิ

ตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ทางกายภาพ และเคมีบางพารามิเตอร์ เช่น อุณหภูมิ ค่าความเป็นกรด- ด่าง (pH) 
ค่าการน าไฟฟ้า (Ec) เป็นตน้ ซ่ึงการใชง้านเคร่ืองมือสนามประเภทเหล่าน้ีเพียงแค่น าหวัวดัของเคร่ื องมือ
ลงไปในตวัอยา่งน ้าท่ีตอ้งการตรวจวดั เคร่ืองจะแสดงค่าท่ีตรวจวดัไดบ้ริเวณหนา้จอ ดงัแสดงเคร่ืองมือ
ในตารางที ่7.3.1-1 ซ่ึงประชาชนในชุมชนสามารถตรวจสอบเบ้ืองตน้ได ้อีกทั้งมีราคาท่ีไม่สูงมากนกั 

ค่าท่ีได้จากการตรวจสอบเบ้ืองตน้ ดงักล่าวสามารถน าไปเปรียบเทียบกบัเ กณฑม์าตรฐาน
คุณภาพน ้าบาดาลของกรมควบคุมมลพิษได ้ซ่ึงการตรวจสอบน้ีควร ด าเนิน การทุกๆ 3 เดือน ใน บ่อ
สังเกต การณ์ ทุกบ่อ  โดยประชาชนในพื้นท่ีสามารถท าไดเ้อง ซ่ึงอาจจะจดัตั้ งเป็นกลุ่มกรรมการของ
ชุมชนเพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าบาดาลในพื้นท่ี และหาก ตรวจพบวา่น ้าบาดาล ท่ีตรวจวดั มี
ค่าเกินมาตรฐาน ใหแ้จง้หน่วยงานราชการท่ีดูแลและรับผดิชอบในพื้นท่ี เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั และส านกัทรัพยากรน ้าบาดาล เขต 7 
(ก าแพงเพชร) เป็นตน้ ใหท้  าการเก็บตวัอยา่ง และวเิคราะห์หามลสารในหอ้งปฏิบติัการใหไ้ดค้่าท่ีถูกตอ้ง  
เพื่อคลายความกงัวลและคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชนต่อไป 
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ตารางที ่7.3.1-1  เคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพน า้ในภาคสนาม 

พารามิเตอร์ทีต่รวจวดั เคร่ืองมือ ตัวอย่างเคร่ืองมือ 
ความเป็นกรด- ด่าง  และ 
อุณหภูมิ  

เคร่ืองวดัอุณหภูมิ และ 
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน ้า  
(pH and Temperature meter) 

          
การน าไฟฟ้า (Conductivity) 
และ ของแขง็ท่ีละลายได้
ทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids: TDS) 

เคร่ืองวดัการน าไฟฟ้าและ 
ของแขง็ท่ีละลายได ้ 

      

ความเป็นกรด- ด่าง /การน า
ไฟฟ้า /ของแขง็ท่ีละลายได้
ทั้งหมด/ความเคม็/อุณหภูมิ 

พีเอช/คอนดกัติวต้ีิ/ทีดีเอส/ซอลท/์ 
เทม็ มิเตอร์ 

(pH/Conductivity/TDS/Salt/Temp Meter 

 

(2) การติดตามตรวจสอบเชิงรายละเอยีด 
เป็นการตรวจวเิคราะห์ปริมาณมลสารในน ้าบาดาลดว้ยเคร่ืองมือท่ีแม่นย  ามากข้ึน หรือการ

ตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารทางเคมี โดยการเก็บตวัอยา่งน ้าบาดาล และรักษาสภาพตามวธีิการท่ีเหมาะสม  
เพื่อส่งวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการต่อไป ส าหรับแต่ละพารามิเตอร์ ส าหรับวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีมีค่าใชจ่้าย ใน
การเก็บตวัอยา่ง และวเิคราะห์ตวัอยา่ง จึงควรเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานราชการในพื้นท่ี หรือ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมควบคุมมลพิษ เป็นตน้  โดย
สามารถส่งตวัอยา่งน ้าไปวเิคราะห์ตามหน่วยงานราชการ สถาบนัการศึกษา และบริษทัเอกชนท่ีรับตรวจ
วเิคราะห์ เช่น มหาวทิยาลยัขอนแก่น มหาวทิยา ลยันเรศวร มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ กรมทรัพยากรน ้า
บาดาล เป็นตน้  

ส าหรับแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นของพื้นท่ีโครงการ ในการติดตาม
ตรวจสอบเชิงลึก จะวางแนวทางการเฝ้าระวงัเป็น 3 ระดบั คือ 1) ตามฤดูกาล 2) รายเดือน 3) รายปักษ ์
เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ี ท่ีมีพื้นท่ีประทานบตัรเหมืองแร่ทองค าชาตรี และในพื้นท่ีศึกษา
ประชาชนมีการใชท้รัพยากรน ้าใตดิ้นเป็นส่วนใหญ่ การวางแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น 
จึงเนน้ท่ีคุณภาพชีวติของชุมชน โดยใชม้าตรฐานคุณภาพน ้าบาดาลเพื่อการบริโภคและเกณฑอ์นามยัโลก  
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มาก าหนดค่าการปนเป้ือน ส าหรับการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งน ้าจากบ่อสังเกตการณ์ โดยก าหนดจาก
ขอ้มูลการวเิคราะห์ตวัอยา่งของโครงการ และลกัษณะการเคล่ือนท่ีของมลสาร ดงัน้ี  

1) การติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์หลกั 
การติดตามตรวจสอบเบ้ืองตน้ เป็นการเฝ้าระวงัคุณภาพน ้า บาดาลบริเวณพื้นท่ีเส่ียง 

โดยก าหนดใหมี้บ่อสังเกตการณ์หลกั จ านวน 7 บ่อ ดงัตารางที ่7.3.1-2 ท าการเก็บตวัอยา่งตามฤดูกาล 
หากพบการปนเป้ือนของมลสารไม่เกินเกณฑก์ าหนด แต่ถา้พบการปนเป้ือนของมลสารเกินเกณฑ์
ก าหนด จะตอ้งเพิ่มเติมจ านวนบ่อสังเกตการณ์โดยรอบบ่อสังเกตการณ์หลกั ดั งตารางที ่ 7.3.1-2 เพื่อ
ตรวจสอบการกระจายตวัของมลสารท่ีสนใจต่อไป 
 

ตารางที ่7.3.1-2  หมายเลขบ่อสังเกตการณ์หลกั และบ่อสังเกตการณ์เพิม่เติม  
 

บ่อสังเกตการณ์หลกั บ่อสังเกตการณ์เพิม่เตมิ 
GWDP-02 GWS-16-1, GWS-18, GWS-28 และ GWS-33 
GWS-20 GWDP-10, GWS-18, GWS-33 
GWS-25 GWDP-10, GWS-12 และ GWS-37 

GWDP-01 GWDP-12, GWS-28 และ GWS-37 
GWS-30 GWDP-12, GWS-36 และ GWS-37 

A-5 GWS-32, GWS-33 และ GWS-36 
A-3 GWDP-07, GWS-32 และ GWS-36 

 
2) การติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์เพิม่เติม 

การติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติม เป็นการติดตามการแพร่กระจายการ
ปนเป้ือนของมลสารในแหล่งน ้า บาดาล  โดยก าหนดใหมี้บ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติม จ านวน 11 บ่อ ดงั
ตารางที ่7.3.1-3 ท าการเก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 คร้ัง หากพบการปนเป้ือนของมลสารเกินเกณฑก์ าหนด
ต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 4 เดือน จะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้า บาดาลจากบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมพิเศษ 
ดงัตารางที ่7.3.1-3 เพื่อตรวจสอบการกระจายตวัของมลสารท่ีสนใจต่อไป 

3) การติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์เพิม่เติมพเิศษ 
การติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมพิเศษ เป็นการติดตามตรวจคุณภาพน ้า บาดาล ท่ีมี

ความเขม้ขน้มากยิง่ข้ึน ในกรณีท่ีมีการปนเป้ือนของมลสารในแหล่งน ้าบาดาลเป็นระยะเวลานาน 4 เดือน 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวติของชุมชน จึงท าการติดตามตรวจสอบบ่อสังเกตการณ์เพิ่มเติมพิเศษ 
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ตารางที ่7.3.1-3 หมายเลขบ่อสังเกตการณ์เพิม่เติม  และหมายเลขบ่อสังเกตการณ์เพิม่เติมพเิศษ 
 

บ่อสังเกตการณ์เพิม่เตมิ บ่อสังเกตการณ์เพิม่เตมิพเิศษ 
GWDP-07 GWS-27, GWS-32  และ GWS-35-1 
GWDP-10 GWS-33, GWS-34  และ GWS-37 
GWDP-12 GWDP-04, GWDP-09 และ GWS-39 
GWS-16-1 A-3, GWS-18, GWS-23 และ GWS-30 
GWS-18 GWS-33, GWS-34 และ GWS-37 
GWS-19 GWDP-07, GWS-32  และ GWS-33 
GWS-28 GWS-29, GWS-34 และ GWS-37 
GWS-32 GWDP-06, GWS-36  และ GWS-40 
GWS-33 GWDP-12, GWS-34 และ GWS-37 
GWS-36 GWDP-04, GWDP-12 และ GWS-37 
GWS-37 GWDP-09, GWS-34 และ GWS-39 

 

7.3.2 มลสารทีต้่องตรวจสอบ 
การเก็บตวัอยา่งน ้าบาดาลเพื่อวเิคราะห์คุณภาพทางเคมี จะค านึงถึงกิจกรรมของพื้นท่ีก่อใหเ้กิด

ความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของโลหะหนกั จ านวน 9 ชนิด ดว้ยกนั คือ สารหนู (Arsenic) แคดเมียม  
(Cadmium) โครเมียม  (Chromium) ตะกัว่ (Lead) แมงกานีส  (Manganese) ซีลีเนียม (Selenium) ปรอท 
(Mercury) นิกเกิล (Nickel) และไซยาไนด์  (Cyanide and compounds) ซ่ึงโลหะหนกัและสารประกอบ
เหล่าน้ี เป็นผลลพัธ์โดยตรงจากการท าเหมืองแร่ทองค าท่ีสามารถแพร่กระจายสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้โดยโลหะ
หนกัทั้งหมดมีปริมาณมากข้ึนจากการเปิดหนา้เหมือง โดยท าใหหิ้นต่าง ๆ มีพื้นท่ีผวิมากข้ึน ก่อใหเ้กิด
การชะลา้งท่ีมากข้ึน สามารถท าใหม้ลสารเหล่าน้ีแพร่กระจายสู่หน่วยส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ไดดี้ข้ึน ส่วน
สารประกอบไซยาไนดน์ั้น เป็นสารเคมีหลกัในกระบวนการแต่งแร่ ท่ีจะท าการแยกทองและเงินออกจาก
หินได ้ซ่ึงไซยาไนดน้ี์หากมีความเขม้ขน้ท่ีสูงในระดบัหน่ึงจะเป็นพิษต่อผูท่ี้ไดรั้บ 

 

7.3.3 ความถี่ในการเกบ็ตัวอย่างน า้ 
พื้นท่ีบริเวณรอยต่อ 3 จงัหวดั ไดรั้บอิทธิพลจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้และตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ท าใหมี้ปริมาณฝน และอตัราการระเหยของน ้าแตกต่างไปตามฤดูกาล ดงันั้น การเก็บตวัอยา่งน ้าบาดาล
เพื่อวเิคราะห์คุณภาพทางเคมีและเพื่อติดตามคุณภาพน ้าบาดาลบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงแปลงประทานบตัร
เหมืองแร่ทองค าชาตรีเหนือ มีความถ่ีในการเก็บตวัอยา่งตามฤดูกาล (ปีละ 4 คร้ัง) คือ ฤดูร้อน (เมษายน) 
ตน้ฤดูฝน (มิถุนายน) ปลายฤดูฝน (ตุลาคม) และฤดูหนาว (มกราคม) หากผลวเิคราะห์การปนเป้ือนของมล
สารมีค่าเกินมาตรฐานน ้าบาดาลเกณฑก์ าหนดระดบัเตือนภยั ดงั ตารางที ่7.3.3-1 การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน ้าบาดาลจะมีความถ่ีมากข้ึน โดยมีรายละเอียด ดงัตารางที ่7.3.3-2  
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ตารางที ่7.3.3-1  ค่าก าหนดความเข้มข้นทีป่นเป้ือนในแหล่งน า้ใต้ดิน 
 

มลสาร 
มาตรฐานน ้าบาดาลเพื่อการบริโภค
เกณฑ์อนุโลมสูงสุด  (มก./ล.) 1/ 

มาตรฐานคุณภาพน ้าด่ืม  
องค์การอนามัยโลก (2006) (มก./ล.) 

เกณฑ์ก าหนด 
ระดับเตือนภัย  (มก./

ล.) 
สารหนู 0.05 0.01 < 0.01 
แคดเมียม 0.01 0.003 < 0.003 
โครเมียม 0.1 < 0.05 <  0.05 
ทองแดง 1.5 2.0 <  1.5 
เหลก็ 1.0 < 0.3 <  0.3 
แมงกานีส 0.5 0.4 <  0.4 
ตะกัว่ 0.1 0.01 <  0.01 
ซีลีเนียม 0.01 < 0.01 <  0.01 
เงิน 0.1 < 0.05 <  0.05 
สังกะสี 15 3 <  3.0 
ไซยาไนด ์ 0.1 0.07 <  0.07 
ไนเตรท 45 50 < 45 
ซลัเฟต 250 250 < 250 

 
ตารางที ่7.3.3-2  ความถี่ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้ใต้ดิน 
 

การตดิตามตรวจสอบ ความถี ่ ช่วงเวลา Limit การฟ้ืนฟู 
1. ตามฤดูกาล ฤดูกาลละ 1 คร้ัง 

(ปีละ 4 คร้ัง) 
หลงัเหมืองปิด
กิจการ 2 ปี 

ค่าเกินมาตรฐาน 
น ้าบาดาล หรือเกินเกณฑ์
ก าหนดระดบัเตือนภยั 
(ในตารางที ่6-1) 

ไม่ตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟ ู

2. การติดตาม
ตรวจสอบเพ่ิมเติม 
(กรณี ขอ้ 1. เกิน 
เกณฑก์ าหนดระดบั
เตือนภยั) 

ทุกเดือน จนกวา่ความ
เขม้ขน้จะลดลงต ่า
กวา่เกณฑก์ าหนด
ระดบัเตือนภยั 

 
 
- 

ด าเนินการฟ้ืนฟ ู 
หากเกินเกณฑก์ าหนด
ระดบัเตือนภยั เป็น
ระยะเวลา 4 เดือน 

3. การติดตาม
ตรวจสอบเพ่ิมเติม
พิเศษ (กรณี ขอ้ 1. และ
ขอ้ 2. เกินเกณฑ์
ก าหนดระดบัเตือนภยั) 

ทุก 15 วนั จนกวา่ความ
เขม้ขน้จะลดลงต ่า
กวา่เกณฑก์ าหนด
ระดบัเตือนภยั 

 
 
- 

ด าเนินการฟ้ืนฟทูนัที 
หากเกินเกณฑก์ าหนด
ระดบัเตือนภยั 
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7.4 แนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรน า้บาดาลทีป่นเป้ือน 
 

การฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาลท่ีปนเป้ือนตอ้งทราบปัญหาการปนเป้ือนท่ีเกิดข้ึน คือ แหล่งท่ีมา 
ชนิดของสารท่ีปนเป้ือน ขอบเขตหรือพื้นท่ีเส่ียงต่อการปนเป้ือน เพื่อก าหนดแนวทางการฟ้ืนฟู  โดยตอ้ง
อาศยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ เช่น ผลการติดตามตรวจสอบลกัษณะการด าเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้ มบริเวณบ่อ
สังเกตการณ์ ประกอบกบัลกัษณะสมบติัของมลสารท่ีสามารถแพร่กระจายออกมาจากแหล่งก าเนิด แลว้
น ามาวางแผนการตรวจสอบพื้นท่ีในรายละเอียด  

การติดตามตรวจสอบการปนเป้ือนของมลสารในแหล่งน ้า บาดาลในพื้นท่ีศึกษา โดยการติดตาม
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งในดิน น ้าผวิดิน และน ้า บาดาล  ร่วมกบัขอ้มูลผลการตรวจวเิคราะห์จากรายงาน
คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แผนท่ีศกัยภาพการเคล่ือนท่ีของมลสารในแหล่งน ้า บาดาล  (DRASTIC MAP) 
การศึกษาลกัษณะการแพร่กระจายของมลสารในแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อวเิคราะห์ความเป็นไป
ไดใ้นการเคล่ือนยา้ยมวลสาร และการแพร่กระจายของม วลสารในแหล่งน ้า บาดาล และการวางแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดยใชบ้่อสังเกตการณ์ของโครงการในการเฝ้าสังเกตการณ์ต่อไป 
มี 3 ระดบั คือ  

(1) ผลของการเฝ้าสังเกตการณ์ไม่พบวา่ มลสารปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม เช่น บ่อสังเกตการณ์
ท่ีอยูใ่กลแ้หล่งก าเนิด โดยการเฝ้าสังเกตการณ์ในทุกฤดูกาล (ปีละ 4 คร้ัง) 

(2) ผลของการเฝ้าสังเกตการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ มลสารมีแนวโนม้ท่ีสามารถปนเป้ือนจาก
แหล่งก าเนิด โดยตรวจพบมลสารในบ่อสังเกตการณ์บางบ่อ โดยการเฝ้าสังเกตการณ์ในทุกเดือน  
(ปีละ 12 คร้ัง) ซ่ึงในขั้นตอนน้ีตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟูเพื่อใหม้ลส ารดงักล่าวลดลงใหต้ ่ากวา่ค่าก าหนด 
หรือไม่มีเลย 

(3) ผลของการเฝ้าสังเกตการณ์แสดงใหเ้ห็นวา่ มลสารมีการปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้มแลว้อยา่ง
ชดัเจน เน่ืองจากผลของการติดตามเฝ้าระวงัใหค้่าในระดบัท่ีเกินมาตรฐาน และตรวจพบมลสารในบ่อ
สังเกตการณ์หลายแห่ง โดยการเฝ้าสังเกตการณ์ทุ ก 15 วนั และตอ้งด าเนินการฟ้ืนฟูเพื่อใหม้ลสาร
ดงักล่าวลดลงใหต้ ่ากวา่ค่ามาตรฐานส่ิงแวดลอ้ม หรือ ไม่มีเลย  

นอกจากน้ีจะพิจารณาระดบัของมลสารท่ีตรวจวดัไดแ้ละทิศทางการแพร่กระจายของมลสารท่ี
ตอ้งการบ าบดัหรือก าจดัออกจากดินและน ้าท่ีไดรั้บการปนเป้ือนแลว้ โดยตอ้งค านึงถึ งลกัษณะความเป็น
อนัตรายของมลสารท่ีมีโอกาสร่ัวไหลจากแหล่งก าเนิด เน่ืองจากระยะเวลาความคง สภาพของมลสารใน
ระบบนิเวศท่ีเกิดการปนเป้ือนก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีจะก าหนดใหผู้รั้บมลสารมีระดบัอนัตรายแตกต่างกนั 
ข้ึนกบัผูรั้บเป็น คน สัตว ์หรือพืช และความสามารถในการยอมมีไดข้องผูรั้บ 

ขั้นตอนก่อนการตดัสินใจใหมี้การฟ้ืนฟูจนกระทัง่ด าเนินการฟ้ืนฟู นอกจากตอ้งอาศยัความรู้
หลายๆ ดา้นแลว้ การมีส่วนร่วมของประชาชน กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
กฎหมายน ้าบาดาล จะตอ้งรวมอยูใ่นกระบวนการทั้งส้ิน โดยมีแผนผงัขั้นตอนก่อนกา รฟ้ืนฟู และการ
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ฟ้ืนฟูพื้นท่ีท่ีมีการปนเป้ือนมลสารในระดบัต่างๆ ดงัแสดงใน รูปที ่7.4-1 จะเห็นไดว้า่ตอ้งมีการศึกษาใน
รายละเอียดของแต่ละพื้นท่ี เน่ืองจากคุณสมบติัเฉพาะความเป็นพิษ และการคงอยูใ่นระบบนิเวศของมล
สารแต่ละชนิดแตกต่างกนั ดงันั้น  การคดัเลือกวธีิท่ีจะน ามาใชใ้นการฟ้ืนฟูจึงมีความแตกต่างกนัแต่ละ
พื้นท่ีท่ีไดรั้บการปนเป้ือนของมลสาร 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 7.4-1  แนวทางการฟ้ืนฟูทรัพยากรน า้บาดาล 

  

รวบรวมขอ้มูล 
- แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ 
- ผลการวิเคราะห์น ้าใตดิ้น 
- ทิศทางการไหลของน ้าบาดาล 
- แผนท่ีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของมลสาร บ่อสงัเกตุการณ์ 

เก็บตวัอยา่ง 

ผลการวิเคราะห์ตวัอยา่ง 

ค่าก าหนดระดบั เส่ียงภยั 

1. นอ้ยกวา่ค่าก าหนด ระดบั 1 
2. นอ้ยกวา่ค่าก าหนด ระดบั 2 

เลือกวิธีการฟ้ืนฟู 
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7.4.1 การบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรน า้บาดาล 
การบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรทรัพยากรน ้าบาดาล แบ่งเป็น 2 ทาง คือ การบ าบดัโดยวธีิทาง

กายภาพ/เคมี และการบ าบดัโดยวธีิทางชีวภาพ แบบ In situ Technology 
(1) การบ าบัดโดยวธีิทางกายภาพ/เคมี 

การบ าบดัน ้าใตดิ้นปนเป้ือน สามารถใชว้ธีิการทางกายภาพ /เคมี ไดใ้นหลายเทคนิค โดย
ในบางวธีิการจะสามารถใชไ้ดท้ั้งกรณีดินและน ้า บาดาล ท่ีปนเป้ือน ไดแ้ก่ กระบวนการเคมิคลัออกซิ
เดชัน่ (Chemical Oxidation) ทั้งน้ีเทคนิคท่ีจะน าเสนอมีทั้งส้ิน 5 วธีิการ ดงัน้ี 

1) การอดัอากาศ (Air Sparging) เป็นกระบวนการอดัอากาศจนอ่ิมตวั และก าจดัมลพิษ
ผา่นการระเหยออกจากน ้าบาดาล อากาศท่ีถูกอดัจะเคล่ือนท่ีทั้งแนวราบและแนวด่ิง ผา่นเขา้สู่ช่องวา่งใน
ดินลงสู่ชั้นหินอุม้น ้า และก่อใหเ้กิดกระบวนการเพิ่มการถ่ายเทมวลสาร (Stripper) ในชั้นน ้าบาดาล  ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะอยูใ่นกลุ่มสารประกอบอินทรียร์ะเหย (Volatile organic compounds, VOCs) และจะถูกก าจดั
ผา่นกระบวนการระเหยเป็นไอ (Volatilization) และอากาศจะพาไอระเหยเหล่าน้ี ข้ึนสู่ชั้นไม่อ่ิมตวัดว้ยน ้า 
(Unsaturated zone)  ซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีระบบ Vapor extraction ติดตั้งควบคู่กบัระบบ Air sparging เพื่อจะ
ก าจดัไอระเหยของมลพิษท่ีเกิดข้ึน  และออกซิเจนจากอากาศท่ีอดัลงไปนอกจากเพื่อเพิ่มอตัราการระเหย
ของ VOCs แลว้ ยงัเป็นตวัช่วยเสริมกระบวนการยอ่ยสลายมลพิษโดยจุลินทรียไ์ดอี้กดว้ย โดยปกติการ
บ าบดัและฟ้ืนฟูน ้าบาดาลท่ีปนเป้ือนดว้ยวธีิ Air sparging อาจตอ้งใชร้ะยะเวลานานมากกวา่ 2-3 ปี ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัปริมาณการปนเป้ือน ซ่ึงสามารถแสดงผงัการบ าบดัน ้าใตดิ้นปนเป้ือนโดยวธีิการใช ้Air sparging 
ไดด้งัรูปที ่7.4.1-1 ส าหรับวธีิ Vapor extraction นั้น ท าในดิน คือ Soil Vapor extraction เป็นการลดความ
เขม้ขน้ของมลสารในดิน โดยอาศยัหลกัการการะเหยของสารปนเป้ือน ในสภาวะแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 
แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 

 Vacuum extraction and air stripping 
วธีิการน้ี  เป็นท่ียอมรับวา่มีประสิทธิภาพ และเป็นวธีิการทัว่ไปท่ีใชใ้นการ

ควบคุมการแพร่กระจายของสารระเหยท่ีปนเป้ือนจากแหล่งของเสียอนัตราย โดยเติมอากาศลงไปในดิน
ท่ีมีการปนเป้ือน และใชเ้คร่ืองสูญญากาศสกดัอากาศท่ีมีการปนเป้ือนนั้นออก การไหลของอากาศจะ
ข้ึนอยูก่บัเคร่ืองมือท่ีใช ้และคุณสมบติัของดิน โดยเฉพาะความพรุนของดิน 

 Steam stripping 
ใชห้ลกัการเดียวกบั Vacuum extraction and air stripping การฉีดไอน ้า ร้อนลงไป 

ในดินใตบ้ริเวณท่ีมีการปนเป้ือน และใชเ้คร่ืองสูญญากาศช่วยบริเวณผวิดิน วธีิการน้ีจะไดผ้ลดีกบัมลสาร
ในกลุ่ม Allenes และ Alkane-based Alcohols เช่น Actanal และ Butanal 
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ท่ีมา: http://www.frtr.gov/matrix2/section4/D01-4-31a.html  

รูปที ่7.4.1-1 ผงัแสดงการบ าบัดน า้ใต้ดินปนเป้ือนโดยกระบวนการอดัอากาศ 
 
2) กระบวนการเคมิคัลออกซิเดช่ัน (Chemical oxidation)  วธีิการน้ี เป็นการแปรสภาพ

สารพิษใหมี้ความเป็นพิษลดลง และมีการเคล่ือนท่ีลดลงหรือมีความเสถียรมากยิง่ข้ึน  โดยจะใชไ้ดดี้กบั
สารพิษประเภทสารประกอบอินทรีย ์ไดแ้ก่ Trichloroethylene (TCE) หรือสารประกอบอะโรมาติกส์ 
เช่น เบนซีน เป็นตน้ ในกระบวนการน้ีตอ้งมีการอดัฉีดสารออกซิแดนซ์ เขา้สู่พื้นท่ีปนเป้ือน เพื่อให้
เกิดปฏิกิริยา โดยออกซิแดนซ์ท่ีใชก้นัทัว่ไป ไดแ้ก่ โอโซน เปอร์ออกไซด ์และเปอร์แมงกาเนต กรณีการ
เติมโอโซนจะตอ้งมีชุดเตรียมโอโซนในพื้นท่ีและอดัลงดิน โอโซนจะออกซิไดซ์มลพิษผา่นกระบวนการ
เกิดเป็น Hydroxyl Radical และเช่นเดียวกบัเปอร์ ออกไซด ์โอโซนจะมีประสิทธิภาพในสภาวะท่ีพีเอช
เป็นกรด ส าหรับเปอร์ออกไซด ์สารท่ีใชท้ัว่ไป คือ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด ์ (H2O2) ในสภาวะท่ีมีเฟอรัส
ไออน (Fe2+) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดสารเฟนตนัโดยจะเกิดปฏิกิริยา Hydroxyl radical และเกิดการออกซิไดซ์  
สารมลพิษเช่นเดียวกบักรณีของโอโซน  

ส าหรับเปอร์แมงกาเนต ซ่ึงโดยทัว่ไปสารท่ีใช ้คือ KMnO4 เน่ืองจาก  แมงกานีสเป็น
ธาตุท่ีเกิดปฏิกิริยาตกตะกอนไดห้ลายรูปแบบ การออกซิไดซ์โดย KMnO4 จะชา้กวา่สารออกซิแดนซ์  
สองตวัแรก แต่ปฏิกิริยาจะเกิดข้ึนไดใ้นช่วงของ ค่าความเป็นกรด- ด่างของ ดินท่ีกวา้งกวา่ คือ ระหวา่ง  
ค่าความเป็นกรด- ด่าง  3.5 ถึง 12 ดงัรูปที ่7.4.1-2 แสดงผงัการบ าบดั TCE โดยใช ้ KMnO4 เป็น  
ตวัออกซิแดนซ์ 
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ท่ีมา: http://www.frtr.gov/matrix2/section1/list-of-fig.html 

รูปที ่7.4.1-2  ผงัแสดงตัวอย่างการบ าบัดดินปนเป้ือนสาร TCE โดยใช้ KMnO4 เป็นตัวออกซิแดนซ์ 
 

3) การขุดเจาะบ่อแนวราบ (Directional or Horizontal Well) เป็นการขดุเจาะบ่อ  
เพื่อใหถึ้งต าแหน่งของชั้นดินท่ีปนเป้ือน และเป็นการบ าบดัในพื้นท่ีท่ีไม่สามารถเขา้ถึงหรือใชก้ารขดุ
เจาะบ่อแนวด่ิงทัว่ไปได ้อยา่งไรก็ตามการเจาะบ่อแนวราบในลกัษณะเช่นน้ี  เป็นวธีิการท่ีจะตอ้ง
ด าเนินการควบคู่กบัเทคนิคอ่ืน ไดแ้ก่ Bioventing , Soil vapor extraction , การชะดิน หรือ Air stripping  
โดยรายละเอียดและรูปแบบของการขดุเจาะบ่อแนวราบมีลกัษณะ ดงัรูปที ่7.4.1-3 

 

 
ท่ีมา: http://www.frtr.gov/matrix2/section4/D01-4-36.gif 

รูปที ่7.4.1-3 ผงัแสดงการบ าบัดน า้ใต้ดินปนเป้ือนโดยการขุดเจาะบ่อแนวราบ 
 

  

http://www.frtr.gov/matrix2/section1/list-of-fig.html
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4) ก าแพงดักมลพษิ (Passive/Reactive walls) เป็นวธีิการสร้างตวักั้นหรือก าแพง  เพื่อ
ดกัจบัมลพิษในชั้นน ้าบาดาลท่ีปนเป้ือน เพื่อจ ากดัพื้นท่ีการแพร่กระจายของมลพิษ  โดยก าแพงดกัมลพิษ
น้ีจะติดตั้งขวางทิศทางการไหลของ Plume โดยก าแพงจะมีความพรุนใหน้ ้าผา่นได ้แต่ในขณะเดียวกนั
มลพิษจะถูกดกัจบัไว ้ (รูปที ่7.4.1-4) ทั้งน้ีก าแพงดกัมลพิษอาจท ามาจากโลหะประเภท Zero valent, 
Chelators, ตวัดูดซบั ซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภทของมลพิษท่ีตอ้งการบ าบดั โดยหลงัจากมลพิษถูกดกัจบัไวท่ี้
กั้นแลว้ มลพิษดงักล่าวอาจติดอยูแ่ละไม่เคล่ือนท่ีไปต่อในลกัษณะเดิมหรือถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรียใ์น
ดิน ดงันั้นก าแพงดกัมลพิษน้ีจึงท าหนา้ท่ีหน่วงหรือป้องกนัการแพร่กระจายมลพิษ โดยอาจเป็นท่ีกกัเก็บ
มลพิษเพื่อใหถู้กยอ่ยสลายหรือมีกระบวนการอ่ืนเพื่อมาด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
ท่ีมา: http://www.frtr.gov/matrix2/section4/D01-4-41.gif 

รูปที ่7.4.1-4 ตัวอย่างผงัแสดงระบบบ าบัดน า้ใต้ดินปนเป้ือนก าแพงดักมลพษิ 
 

(5) การย่อยสลายด้วยแสง (Photolysis or Photodegradation)  
การยอ่ยสลายตวัดว้ยพลงังานแสงเป็นหน่ึงในกระบวนการ Natural atfenvation โดย

การส่องสวา่งของดวงอาทิตย์  (Solar radiation) จะท าใหเ้กิด กระบวนการท าปฎิกิริยาของแสง  
(Photoreaction process) จากความยาวคล่ืนต่ างๆ ของรังสีอลัตร้าไวโอเลต (UV) ท่ีมีพลงังานเพียงพอ จะ
ท าให ้พนัธะเคมี  แตกออก กล่าวคือ พลงังานแสงจะท าให้ อิเลคตรอน (e- ) ในโมเลกุลของอินทรียสาร
เคล่ือนท่ีหลุดออกไป โดยมี ตวัรับ และส่ง อิเลคตรอน  เป็นทอดๆ รังสี UV สามารถลดมลสารใน
ส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น การก าจดัคลอรีนใน PCBs ก าจดั TCDD และ Kepone เป็นตน้ ส าหรับการใชว้ธีิการ
น้ีตอ้งค านึงถึงปฏิกิริยาของแสง และการเปล่ียนรูปของสารเคมีนั้นๆ ดว้ย วธีิการน้ีรวมถึงการใช้
แสงอาทิตยใ์นขบวนการ Photoreaction ทั้งขบวนการ Photolysis และ Sensitized photooxidation 
สามารถเกิดข้ึนไดใ้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ซ่ึงอตัราการเกิดการสลายตวัดว้ยแสงข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
โครงสร้างของมลสารท่ีเป็นสารอินทรีย ์
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(2) การบ าบัดโดยวธีิทางชีวภาพ 
เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูทางชีวภาพเป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวางใน

ปัจจุบนั เน่ืองจากเป็นเทคโนโลย ีท่ีใชก้ระบวนการยอ่ยสลายทางธรรมชาติของส่ิงมีชีวติ ไดแ้ก่  จุลินทรีย ์
พืช หรือวสัดุชีวภาพในการบ าบดัสารปนเป้ือนในส่ิงแวดลอ้ม  และดว้ยความท่ีเป็นเทคโนโลยท่ีี เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม ใชง้บประมาณในการด าเนินการนอ้ย ท าใหเ้ป็นท่ียอมรับของสาธารณชน  

ส าหรับการบ าบดั /ฟ้ืนฟู แบบ Ex situ technology เน่ืองจากการบ าบดัในบ่อบาดาลเป็น  
การบ าบดัท่ีตอ้งใชเ้วลา และมีการด าเนินงานหลายขั้นตอน การบ าบดัแบบน้ี จึงเหมาะส าหรับการ
ตอ้งการใชน้ ้าบาดาลประจ าวนัแบบชัว่คราว ซ่ึงท าร่วมกบัการบ าบดัแบบ In situ technology ควบคู่กนั 
โดยมีวธีิทางเลือก ดงัน้ี  

1) Bioaugmentation เป็นเทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูท่ีมีการเติมจุลินทรียล์งไปในตวักลางท่ีมี
การปนเป้ือนสารเคมี  เช่น ดิน น ้า หรือดินตะกอน จุลินทรียท่ี์เติมลงไปอาจเป็นจุลินทรียส์ายพนัธ์ุท่ีมีใน  
พื้นท่ีนั้น (Indigenous) หรืออาจเป็นจุลินทรียส์ายพนัธ์ุต่างถ่ิน (Exogenous) ก็ได ้โดยจุลินทรียท่ี์เติมลงไป  
มีวตัถุประสงคเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยอ่ยสลายสารปนเป้ือนในพื้นท่ีนั้น  

2) Bioventing เป็นเทคโนโลยท่ีีด าเนินการในพื้นท่ี (In situ) โดยการเติมอากาศและ /
หรือสารอาหา รลงไปในระบบ ซ่ึงการเติมอากาศของ  Bioventing จะเป็นการเติมในอตัราท่ีชา้ไม่มีการ
เพิ่มแรงดนั  เพื่อเป็นการกระตุน้การเจริญเติบโตและกระบวนการยอ่ยสลายของจุลินทรียใ์นพื้นท่ี  
(Indigenous microorganisms) และป้องกนัการระเหย (Volatilization) ของสารปนเป้ือนท่ีตอ้งการก าจดั
ออกสู่บรรยากาศ  

3) Biosparging เป็นการเติมอากาศเขา้สู่ระบบภายใตส้ภาวะท่ีมีแรงดนัเพื่อเพิ่มปริมาณ
ออกซิเจนในชั้นน ้าใตดิ้น (Saturated zone) ซ่ึงจะส่งผลใหอ้ตัราการยอ่ยสลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึน  

4) Landfarming ดินท่ีปนเป้ือนท่ีถูกขดุข้ึนมาจะถูกน ามาแผล่งบนพื้นท่ีท่ีเตรียมไวแ้ละ
มีการกลบักองดินเป็นระยะๆ เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหก้บัระบบ ส่งผลใหอ้ตัราการยอ่ยสลายเพิ่มข้ึน  

5) Composting เป็นเทคโนโลยท่ีีใชบ้  าบดัสารปนเป้ือนในดิน  โดยน าดินท่ีปนเป้ือน
ผสมกบัอินทรีย์วตัถุในอตัราส่วนท่ีเหมาะสม เช่น มูลสัตว์  ของเหลือทิ้งจากกระบวนการทางการเกษตร 
เป็นตน้ วตัถุอินทรียท่ี์เติมลงไปจะช่วยกระตุน้การเจริญเติบโตของประชากรจุลินทรีย์  ท าใหอุ้ณหภูมิของ
ระบบสูงข้ึน ซ่ึงจะเป็นปัจจยักระตุน้ใหอ้ตัราการยอ่ยสลายเพิ่มข้ึนดว้ย  

เทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูดงักล่าวขา้งตน้  เป็นเทคโนโลยท่ีีใชก้ระบวนการยอ่ยสลายของ
จุลินทรีย์ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในสภาวะท่ีมีออกซิเจน หรือไม่มีออกซิเจนก็ได ้ดงันั้น ปัจจยัต่างๆ  ท่ีมีผลต่อ 
การเจริญเติบโต หรือมีผลต่อเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย์  ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพของเทคโน โลย ี
การฟ้ืนฟูนั้นดว้ย 
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ปัจจยัส าคญัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของเทคโนโลยกีารฟ้ืนฟูทางชีวภาพ ไดแ้ก่  
- จุลนิทรีย์ และ คุณสมบัติของจุลนิทรีย์ เช่น อตัราการเจริญเติบโต การกลายพนัธ์ุ การ

ผลิตเอนไซมท่ี์ใชใ้นกระบวนการยอ่ยสลาย  ปริมาณจุลินทรียใ์นพื้นท่ี จะส่งผล
โดยตรงต่อประสิทธิภาพของการยอ่ยสลาย  

- สภาพแวดล้อม  ไดแ้ก่ สารอาหาร อุณหภูมิ  ความเป็นกรดเป็นด่าง ความเขม้ของแสง 
ปริมาณออกซิเจนท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของจุลินทรีย ์ยอ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของกระบวนการยอ่ยสลายดว้ย  

- ลกัษณะของสารทีป่นเป้ือน  ไดแ้ก่ ประเภท  ปริมาณหรือระดบัความเขม้ขน้ของสาร 
คุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมีของสารนั้น ซ่ึงสารใดท่ีถูกยอ่ยสลายโดยจุลินทรีย์
ไดดี้ แสดงวา่ สารนั้นมี  Bioavailability สูง จุลินทรียส์ามารถน าสารนั้นเขา้สู่เซลล ์
และ เกิดกระบวนการยอ่ยสลายไดง่้าย 

7.4.2 แนวทางปฏบิัติเมือ่เกดิการปนเป้ือนและวธีิการติดตามการฟ้ืนฟู 
โดยทัว่ไปการปนเป้ือนในแหล่งน ้า บาดาล ไม่สามารถสังเกตเห็นไดโ้ดยตรง ตอ้งผา่นการ

วเิคราะห์การปนเป้ือนในตวัอยา่งน ้าบาดาลเสียก่อน หากพบการปนเป้ือนในระดบัท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ
เส่ียงต่อสุขภาพของผูค้นในชุมชน จึงตอ้งมีการฟ้ืนฟูคุณภาพน ้าบาดาลต่อไป การฟ้ืนฟูน ้า บาดาลเป็นการ
แกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนคุณภาพน ้า บาดาล จะสามารถด าเนินการฟ้ืนฟูไดต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่ตอ้ง
มีการติดตามตรวจสอบหลงัการฟ้ืนฟู ซ่ึงอาจตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการฟ้ืนฟูเพื่อใหคุ้ณภาพน ้าบาดาลกลบัเขา้สู่สภาพปกติหรือในระดบัท่ีไม่มีความ
เส่ียงต่อสุขภาพของชุมชน และติดตามผลการฟ้ืนฟู โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  

(1) จดัตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินและแกไ้ขปัญหาการปนเป้ือนคุณภาพดินและน ้า บาดาล  
โดยประกอบดว้ยหน่วยงาน และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 
1) องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีปนเป้ือน และพื้นท่ีท่ีไดรั้บผลกระทบ 
2) ผูแ้ทนกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่ 
3) ผูแ้ทนกรมทรัพยากรธรณี 
4) ผูแ้ทนกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 
5) ผูแ้ทนกรมควบคุมมลพิษ 
6) ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
7) นกัวชิาการ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระบบบ าบดัฟ้ืนฟู 
8) ผูแ้ทนชุมชนใกลเ้คียงท่ีไดรั้บผลกระทบหรือมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บผลกระทบ 
9) บริษทัท่ีปรึกษา หรือบริษทับ าบดัและฟ้ืนฟูพื้นท่ี 
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(2) ก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ดงัต่อไปน้ี 
1) ศึกษาและประเมินขอบเขตการปนเป้ือน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใหช้ดัเจน (Site 

characterization) โดยครอบคลุมถึงชนิด ประเภทของมลพิษ ความเขม้ขน้ และทิศทางการเคล่ือนท่ีของ
มลพิษ (Plume) 

2) วางแผนกระบวนการบ าบดั และฟ้ืนฟูในระยะสั้น และระยะยาว โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบ และการกระจ ายตวัของมลพิษเป็นองคป์ระกอบหลกั เพื่อลดความเส่ียง และผลกระทบ
ร้ายแรงท่ีตอ้งใชม้าตรการการจดัการท่ีเร่งด่วน และการก าหนดแผนงานระยะยาว เพื่อฟ้ืนฟูพื้นท่ีใหก้ลบั
สู่สภาพเดิมและลดความเส่ียงต่อสุขภาพอนามยัของประชาชนโดยรอบ 

3) คดัเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหาทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
4) ประชาสัมพนัธ์ และใหข้อ้มูลแก่ชุมชน และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจากการปนเป้ือน 

รวมถึงการจดัหาแนวทางและมาตรการเพื่อบรรเทาและลดผลกระทบท่ีเหมาะสม กรณีมีผลกระทบ
ร้ายแรง และในกรณีเร่งด่วนต่อการแกไ้ข 

(3) จดัตั้งคณะท างาน เพื่อติดตามแนวทางการแกไ้ขปัญหากา รปนเป้ือนคุณภาพดินและ  
น ้าใตดิ้น  ตามขั้นตอนต่างๆ ของการก าหนดหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งน้ีคณะท างานชุดน้ีควรประกอบดว้ยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของคณะกรรมการ
ท่ีจดัตั้ง โดยประเด็นหลกัในการประเมินและติดตามปัญหาการปนเป้ือน มีดงัน้ี 

1) การติดตาม และเฝ้าระวงัความเขม้ขน้ของมลพิษจากสถานี และบ่อเฝ้าระวงัตามท่ีมี  
การด าเนินงานในการจดัท า Site characterization 

2) การประเมินประสิทธิภาพเทคโนโลยท่ีีคดัเลือกมาใชใ้นการบ าบดัวา่มีความเหมาะสม 
หรือมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการแกไ้ขปัญหาหรือไม่ ทั้งน้ี  เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการด าเนินการใน
ขั้นตอนต่อไป  รวมถึงเพื่อการปรับปรุงแผนงานใหมี้ความเหมาะสมในการแกไ้ขปัญหามากยิง่ข้ึน  
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7.4.3 แนวทางปฏบิัติเมือ่เกดิการปนเป้ือนของมลสารต่างๆ  
การปนเป้ือนของมลสารแต่ละชนิดมีคุณสมบติัของสารต่างกนั จึงมีวธีิการฟ้ืนฟูของแต่ละ 

มลสาร ดงัน้ี 
(1) ตะกัว่  เป็นโลหะหนกัท่ีเคล่ือนท่ีค่อนขา้งช้ า มีการแพร่กระจายค่อนขา้งจ ากดั เม่ือเคล่ือน

ผา่นชั้นดินเหนียวจะถูกดูดยดึไว ้หรือในดินท่ีมีอินทรียสารสามารถดูดซบัตะกัว่ไดถึ้งร้อยละ 41  
รวมถึงมีแร่คาร์บอเนตสามารถดูดยดึไดอี้กร้อยละ 28  นอกจากน้ีตะกัว่จะ เกิดการออกซิเดชัน่ร่วมกบั
เหล็กและแมงกานี ส ท าให้เกิดการตกตะกอน ในท่ีสุด   ดงันั้น หากวา่มีการปนเป้ือนจากกิจกรรมเหมือง
การเคล่ือนท่ีในแนวด่ิงของตะกัว่จึงเป็นไปไดน้อ้ยมาก 

การบ าบดั/การก าจดั  สามารถท าไดห้ลายวธีิดงัน้ี 
1. การเพิ่มออกซิเจนใหก้บั น ้าบาดาล  โดยการสัมผสักบัอากาศ  และกรองจะสามารถ

ก าจดัตะกัว่ได ้ 
2. การแลกเปล่ียนอนุมูลกบั Ca2+ และ Mg2+ โดยวธีิ Cation exchange 
3. การบ าบดั แบบ  In situ fixation  โดยการเติมซลัไฟด ์ (Na2S หรือ H2S) เพื่อ

ตกตะกอน PbS 
4. การใชร้ะบบกรวยและประตู (Funnel and Gate system) โดยใชแ้ร่ท่ีละลายไดดี้  

พวกไฮดรอกซีอะพาไทต ์ (Ca3[PO4]2) เป็นประตูท าปฏิกิริยา เม่ือน ้าท่ีมีตะกัว่สูง
ไหลผา่นประตูจะท าใหเ้กิดเป็นตะกัว่ฟอสเฟตท่ีไม่เคล่ือนท่ีและตกตะกอนในท่ีสุด  

(2) โครเมียม   
การบ าบดั/ก าจดั ท าไดห้ลายวธีิ ดงัน้ี  

1. การดูดยดึแลกเปล่ียนอนุมูลในดินเหนียว ช่วยลด ความเขม้ขน้  ในสภาพรีดิวซ่ิง Eh 
< 250 mV  ซ่ึง Cr 6+ ถูกรีดิวซ์เป็น Cr3+ จะตกตะกอนเป็นแร่ท่ีไม่ละลายน ้า  คือ 
Cr(OH)3 หรือ (Fe,Cr)(OH)3 ส าหรับอตัราการเกิด ปฏิกิริยา รีดิวซ่ิง ข้ึนกบัค่าความ
เป็นกรด-ด่าง เช่น  ถา้ค่าความเป็นกรด- ด่างใกล ้5 คร่ึงชีวติของ Cr 6+ ท่ีจะถูกรีดิวซ์ 
ใชเ้วลา 1 เดือน แต่ถา้ค่าความเป็นกรด- ด่างเป็น 7 คร่ึงชีวติของ Cr 6+ ท่ีจะถูกรีดิวซ์ 
ใชเ้วลาหลายปี นอกจากน้ีปริมาณอินทรียสาร ปริมาณ Fe2+ และปริมาณซลัเฟตยงัมี
ผลต่อการเกิดรีดิวซ่ิงของ Cr 6+  

2. วธีิก าแพงพรุนท่ีใช ้Zero-valent iron (Fe0) เพื่อใหเ้กิดเป็นโครเมทท่ี ไม่เคล่ือนท่ี  คือ 
ถูกยดึโดย Fe0 

(3) แคดเนียม   เป็นโลหะหนกัเกิดในสายแร่สังกะสีซลัเฟตหรือคาร์บอเนต ร่วมกบัแร่ทองแดง
และตะกัว่ ไม่ละลายในน ้า พบในน ้าบาดาลมากกวา่ในน ้าผวิดินเกิดข้ึนตามธรรมชาติ  
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การบ าบดั  คือ การตกตะกอน โดยท าการตกตะกอนในรูปของคาร์บอเนตหรือไฮดรอกไซด์
ท่ีค่าความเป็นกรด- ด่างสูง ถา้ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ 0.5 มก./ล. ใชปู้นขาว โดยทัว่ไปใชว้ธีิแลกเปล่ียน
อนุมูล รีเวร์ิสออสโมซีส การท าใหเ้ป็นตะกอนและกรองออก 

(4) ซีลเินียม  พบในธรรมชาติเป็นเหล็กซีลิไนต ์แคลเซียมซีลิไนต ์จากการศึ กษาในต่างประเทศ
พบในน ้าบาดาลมีปริมาณซีลิเนียม ตั้งแต่ 0.001 ถึง 0.065 มก./ล. ในพื้นท่ีศึกษาพบมากท่ีสุด 0.05 มก./ล.  

การบ าบดั  ใชว้ธีิแลกเปล่ียนอนุมูลและรีเวร์ิสออสโมซีส 
(5) สารหนู  เป็นสารท่ีพบไดใ้นธรรมชาติ โดยเป็นองคป์ระกอบของดิน หิน และแร่ต่างๆ  พบ

มากในสายแร่ทองแดง แมงกานีส ตะกัว่ ดีบุก เงินและทอง ค า เป็นตน้  สารประกอบซลัไฟดข์องสารหนู
สามารถถูกเติมออกซิเจนไดง่้าย  เม่ือสัมผสักบัอากาศจะกลายเป็นเกลืออนินทรียข์องสารหนู (Inorganic 
arsenic salt) ซ่ึงมีคุณสมบติัละลายน ้าไดดี้ 

การบ าบดั   
1. การเพิ่มออกซิเจนลงในน ้า หรือการตกตะกอนสารหนูดว้ยการเติมคลอรีนและ

สารประกอบเหล็กคลอไรด ์(FeCl3) 
2. การบ าบดัสารพิษดว้ยพืช ส าหรับพืชท่ีสามารถน ามาดูดซึมสารหนูไดดี้มีอยูห่ลาย

ประเภท คือ  
- กลุ่มเฟิร์น เช่น "เฟิร์นเงิน" หรือ "เฟิร์นหลงัเงิน " (Pitylogram ma calo 

melanos) และ "เฟิร์นกดูหมาก " (Pteris vittata) (พรสวรรค์ , 2551) ใช้
บ าบดัสารหนูในดิน 

- พืชเศรษฐกิจบางชนิด เช่น ดอกดาวเรือง และ กลว้ยน ้าวา้ เป็นตน้ ใชบ้  าบดั
สารหนูในดิน 

- บอน สามารถก าจดัสารหนูออกจากน ้าไดม้ากกวา่ร้อยละ 90 
- สาหร่าย   สามารถน าสาหร่ ายมา ประดิษฐ์ เป็น เคร่ืองกรองน ้า  ซ่ึงไม่ก่อ

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  ราคาถูกและสามารถด าเนินการเปล่ียนสาหร่าย
ท่ีใชก้รองเองได ้หลงัจากใชง้านแลว้ 2-3 เดือน 

การป้องกนัควรมีการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกนัชน เพื่อการยดึชั้นดิน เพื่อการดูดซบั โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ใบไมท่ี้ทบัถมและซากพืชท่ีสลายเป็นอินทรียสารสามารถดูดยดึโลหะหนกัได ้หรือแหล่งท่ีจะเก็บ
กากแร่ ควรบดอดัดว้ยดินเหนียวหนาอยา่งนอ้ย 50 เซนติเมตร และปูทบัดว้ยแผน่ยาง HDPE 
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7.5 กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 

ในพื้นท่ีอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการด าเนินกิจการ
เหมืองแร่ทองค า ซ่ึงมีกระบวนการแยกโลหะทองค าและเงินออกจากสินแร่ ท่ีตอ้งใชส้ารเคมีอาจจะเป็น
เหตุใหส้ารเคมีปนเป้ือนแพร่กระจาย ในชั้นหินอุม้น ้าจะเกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและการใช ้
น ้าบาดาลของประชาชนในบริเวณพื้นท่ีดงักล่าว จึงตอ้ งมีการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะป้องกนัและ
ควบคุมท่ีจะไม่ใหเ้กิดอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มและน ้าบาดาลตลอดจนกฎหมายท่ีจะใหป้ระชาชนมี 
ส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรน ้าบาดาล โดยมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

- กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
- กฎหมายน ้าบาดาล 
- กฎหมายการมีส่วนร่วมในการพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

7.5.1 กฎหมายส่ิงแวดล้อม 
(1) พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ีเป็นกฎหมายหลกัในการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม จดัระบบการ
บริหารดา้นส่ิงแวดลอ้มใหเ้ป็นไปตามหลกัการจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดมาตรการควบคุม
มลพิษดว้ยการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสีย อากาศเสีย ระบบก าจดัของเสีย เพื่อแกไ้ขปัญหามลพิษ และ
ก าหนดหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการก่อใหเ้กิดมลพิษ 

พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ไดใ้หค้  าจดัความไวใ้นมาตรา 4 ดงัน้ี 
“ส่ิงแวดลอ้ม ” หมายความวา่ ส่ิ งต่างๆ ท่ีมีลกัษณะทางกายภาพ และชีวภาพท่ีอยูร่อบตวั

มนุษยซ่ึ์งเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและส่ิงท่ีมนุษยไ์ดท้  าข้ึน 
“คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ” หมายความวา่ ดุลยภาพของธรรมชาติ  ไดแ้ก่ สัตว ์พืช และ

ทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ และส่ิงท่ีมนุษยท์  าข้ึน ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพ ของประชาชนและ
ความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยช์าติ 

“มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม” หมายความวา่ ค่ามาตรฐานคุณภาพน ้า อากาศ เสียง และ
สภาวะอ่ืนๆ ของส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงก าหนดเป็นเกณฑท์ัว่ไปส าหรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม 

“น ้าเสีย” หมายความวา่ ของเสียท่ีอยูใ่นสภาพเป็น ของเหลว รวมทั้งมวลสารท่ีปะปนหรือ
ปนเป้ือนอยูใ่นของเหลวนั้น 

เพื่อใหก้ารควบคุมส่ิงแวดลอ้มตามกฎหมายฉบบัน้ี ไดก้  าหนดใหมี้คณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติประกอบดว้ย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และกรรมการอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 
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รัฐมนตรีหลายกระทรวงท่ีเก่ียวขอ้ง และกรรมการผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มไม่เกิน  8 คน ซ่ึงใน
จ านวนน้ีตอ้งมีผูแ้ทนจากเอกชนร่วมอยูด่ว้ยไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง (มาตรา 12) 

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติมีอ านาจหนา้ท่ีหลายอยา่งหน่ึงในนั้น คือ ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตร 32 (มาตรา 13) 

เพือ่ประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มใหค้ณะกรรมการส่ิงแวดลอ้ม
แห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในเร่ืองต่อไปน้ี 

(1)  
(2)  
(3) มาตรฐานคุณภาพน ้าบาดาล (มาตรา 32 (3)) 

(2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่ 20 (พ.ศ.2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน า้ใต้ดิน 

“น ้าใตดิ้น” หมายความวา่ น ้าท่ีอยูใ่ตดิ้น และใหห้มายความรวมถึงน ้าบาดาลตามกฎหมาย
วา่ดว้ยน ้าบาดาล 

“มาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ” หมายความวา่ ระดบัคว ามเขม้ขน้สูงสุดของสารอนัตรายท่ี
ยอมใหมี้ไดใ้นน ้าใตดิ้น โดยไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายและผลกระทบต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน เม่ือน า
น ้าใตดิ้นมาใชบ้ริโภค (ขอ้ 1) 

ส าหรับมาตรฐานคุณภาพน ้าใตดิ้น ไดก้ าหนดไวใ้นขอ้ 2 ประกอบดว้ย 
- สารอินทรียร์ะเหยง่าย 
- โลหะหนกั 
- สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและสัตว ์
- สารพิษอ่ืนๆ (รายละเอียดปรากฏตามประกาศฉบบัท่ี 20) 
การตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้นตามขอ้ 2 ใหใ้ชว้ธีิการมาตรฐานส าหรับการวเิคราะห์น ้า

และน ้าเสียของสหรัฐอเมริการ่วมกนัก าหนด  หรือตามคู่มือวเิคราะห์น ้าและน ้าเสียของสมาคมวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้มแห่งประเทศไทย (ขอ้ 3) 

วธีิการเก็บและรักษาตวัอยา่งน ้าใตดิ้นใหเ้ป็นไปตามท่ีกรมควบคุมมลพิษประกาศในราช
กิจจานุเบกษา (ขอ้ 4) 
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7.5.2 กฎหมายน า้บาดาล 
(1) พระราชบัญญตัิน า้บาดาล พ.ศ. 2520 

“น ้าบาดาล” หมายความวา่ น ้าใตดิ้นท่ีเกิดอยูใ่นชั้นดิน กรวดทราย หรือหิน ซ่ึงอยูลึ่กจาก
ผวิดินเกินความลึกท่ีรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่จะก าหนดความลึกนอ้ยกวา่
สิบเมตรมิได ้

“บ่อน ้าบาดาล” หมายความวา่ บ่อน ้าท่ีเกิดจากการเจาะน ้าบาดาล 
“เขตบ่อน ้าบาดาล ” หมายความวา่ เขตทอ้งท่ีท่ีรัฐมนตรีก าหนดใหเ้ป็นเขตน ้าบาดาลโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 3) 
“ระบายน ้าลงบ่อน ้าบาดาล” หมายความวา่ กระท าการใดๆ เพื่อถ่ายเทน ้าหรือของเหลวอ่ืน

ใดลงบ่อน ้าบาดาล (มาตรา 3) 
ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เป็นค าจ ากดัความท่ีก าหนดความหมายของค าต่างๆ ไว ้การท่ีตอ้ง

มีพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  เน่ืองดว้ยในปัจจุบนัไดมี้กา รเจาะและใชน้ ้าบาดาลกนัเป็นจ านวนมาก และมี
แนวโนม้จะมากข้ึนทุกปี จึงจ าเป็นตอ้งมีการควบคุมการใชน้ ้าบาดาลใหเ้ป็นไปตามหลกัวชิาการ 

อยา่งไรก็ตามพระราชบญัญติัฉบบัน้ีจะไม่ใชบ้งัคบัแต่กระทรวง ทบวง กรม หรือ องคก์ร
ของรัฐ ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัหาน ้าเพื่ออุปโภคบริโภ ค หรือ เพื่อเกษตรกรรมในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
เจาะน ้าบาดาล และการใชน้ ้าบาดาล เวน้แต่ในเขตทอ้งท่ีท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
ประกาศก าหนดใหเ้ป็นเขตวกิฤตการณ์น ้าบาดาลท่ีตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี (มาตรา 4 วรรคแรก) 

เพื่อเป็นการป้องกนัดา้นสาธารณสุขแก่ประชาชน และป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ 
ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดหลกัเกณฑ์
และมาตรการในทางวชิาการส าหรับการเจาะน ้าบาดาล การเลิกใชบ้่อบาดาล การป้องกนัดา้นสาธารณสุข
และป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้มเป็นพิษ (มาตรา 6 วรรคแรก) 

(2) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ และ
มาตรการในทางวชิาการส าหรับการป้องกนัด้านสาธารณสุข และการป้องกนัในเร่ืองส่ิงแวดล้อมเป็นพษิ 
พ.ศ. 2551 

ประกาศฉบบัน้ีเป็นการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการทางวชิาการส าหรับการป้องกนัท่ี
เก่ียวกบัน ้าบาดาล ดงัน้ี 

1) การป้องกนัน า้ภายนอกไหลลงบ่อน า้บาดาล 
- บ่อน ้าบาดาลทุกบ่อ ตอ้งผนึกขา้งบ่อตั้งแต่ตอนบนสุดนบัจากผวิดินลึกลงไป

ไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร ดว้ยซีเมนตล์ว้นหรือซีเมนตผ์สมทราย เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้า
ภายนอกไหลซึมลงขา้งท่อกรุ 
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- ในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลอยูใ่นท่ีลุ่มหรืออยูต่  ่ากวา่บริเวณขา้งเคียงจะตอ้งปรับ
บริเวณท่ีตั้งบ่อใหสู้งกวา่บริเวณขา้งเคียง  เพื่อป้องกนัมิใหน้ ้าจากภายนอกไหล
เขา้มาบริเวณท่ีตั้งบ่อ 

- ในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลติดตั้งเคร่ืองสูบน ้าไฟฟ้า ตอ้งท าลานคอนกรีตเป็นชาน
บ่อรอบปากบ่อน ้าบาดาล หนาไม่นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร คลุมพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 
1 ตารางเมตร ส่วนในกรณีท่ีบ่อน ้าบาดาลติดตั้งเคร่ืองสูบ น ้ามือโยก ตอ้ง  
ท าลานคอนกรีตเป็นชานบ่อรอบปากบ่อน ้าบาดาล  หนาไม่นอ้ยกวา่  
15 เซนติเมตร คลุมพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 4 ตารางเมตร และรอบชานบ่อจะตอ้งมี
ทางระบายน ้าออกจากบริเวณบ่อ 

- ในกรณีท่ีจะระงบัการใชบ้่อน ้าบาดาลชัว่คราว โดยการถอดถอนเคร่ืองสูบน ้า
ออกไปจะตอ้งปิดปากบ่อใหแ้น่นหนา เพื่อป้องกนัมิใหส่ิ้งหน่ึงส่ิงใดตกลงไป
ในบ่อ (ขอ้ 2)  

2) คุณภาพของน า้บาดาลทีจ่ะใช้บริโภคได้ 
- ตอ้งเป็นน ้าท่ีไดผ้า่นการวเิคราะห์คุณลกัษณะจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาล หรือ

ส่วนราชการอ่ืนหรือองคก์ารของรัฐท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการวเิคราะห์คุณลกัษณะ
ของน ้าหรือสถาบนัท่ีไดรั้บการรบรองคุณภาพมาตรฐาน มอก .1300-2537 
(ISO/IEC Guide 25) หรือสถาบนัท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลใหค้วามเห็นชอ บ
ตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีกรมทรัพยากรน ้าบาดาลก าหนด 

- ตอ้งเป็นน ้าบาดาลท่ีมีคุณลกัษณะทางกายภาพ และคุณลกัษณะทางเคมี ไม่เกิน
เกณฑอ์นุโลมสูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานน ้าบาดาลท่ีจะใชบ้ริโภคได ้

- ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นกรมทรัพยากรน ้าบาดาล อาจส่งใหว้เิคราะห์
คุณลกัษณะทางบคัเตรี /แบคทีเรียก็ได ้โดยตอ้งมีคุณลกัษณะทางบคัเตรี /
แบคทีเรียไม่เกินเกณฑก์ าหนดท่ีเหมาะสม (ขอ้ 3) 

 

7.5.3 กฎหมายการมีส่วนร่วมในการพทิกัษ์ส่ิงแวดล้อม  
โครงการศึกษาการปนเป้ือน และการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้า

ใตดิ้น ในพื้นท่ีอ าเภอทบัค ลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
บริเวณรอบเหมืองแร่ทองค า ไม่วา่ผลออกมาในทางใด หรือแมจ้ะมีกฎหมายท่ีจะใหมี้การปนเป้ือนของ
สารพิษในน ้าบาดาลก็ตาม แต่หากไม่มีการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษอาจจะก่อใหเ้กิดการ
ปนเป้ือนสารพิษได ้ซ่ึงการเฝ้าระวงัท่ีจะท าใหเ้กิดผลอยา่งแทจ้ริงจะตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนใน
พื้นท่ี และการวางเครือข่าย การมีส่วนร่วมทุกข้ึนตอน ตั้งแต่การวเิคราะห์ร่วมกบัวางแผนท ากิจกรรมและ
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ร่วมกนัประเมินผลการปฏิบติังาน การใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ีใหมี้ความเขา้ใจคุณสมบติั ของ
สารพิษท่ีจะส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าบาดาล 

(1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการคน้หาปัญหาและสาเหตุ เป็นกระบวนการมีส่วนร่วม

ตั้งแต่ขั้นริเร่ิมในเบ้ืองตน้ โดยเขา้ร่วมกนัคน้หาปัญหา และสาเหตุของปัญหาการ
ปนเป้ือนสารพิษในน ้าบาดาล 

2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน เป็นการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย ก าหนดวธีิการและแนวทางในการป้องกนัมิใหเ้กิดการปนเป้ือน
ของสารพิษในน ้าบาดาล 

3) การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินการปฏิบติั เป็นการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
งบประมาณ แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ เป็นตน้ 

4) การมี ส่วนร่วมในขั้นตอนรับผลประโยชน์ ผลของการมีส่วนร่วมจะก่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์ของประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะไดใ้ชน้ ้าบาดาลท่ีไม่มีสารพิษปนเป้ือนเกิน
มาตรฐาน 

5) การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการติดตามประเมิน เม่ือไดด้ าเนินการปฏิบติัหากไม่มี
การประเมินผลก็จะไม่วา่ การท่ีปฏิบติัไปแลว้ เกิดผลเป็นอยา่งไร 

(2) ส าหรับกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบดว้ย 
1) พ.ร.บ.ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

กฎหมายฉบบัน้ีไดใ้หค้วามส าคญัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษา
คุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

- สิทธิไดรั้บข้ อมูลข่าวสารของทางราชการ   เป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (มาตรา 6) 

- สิทธิไดรั้บการชดใชค้่าเสียหายหรือค่าทดแทนจากรัฐในกรณีไดรั้บความ
เดือดร้อนจากการแพร่กระจายของสารพิษ (มาตรา 6) 

- สิทธิร้องเรียนกล่าวโทษผูก้ระท าติดต่อพนกังาน   ในกรณีพบเห็นการก ระท า
การใดๆ อนัเป็นการละเมิด (มาตรา 6) 

2) ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วา่ดว้ยอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น พ.ศ. 2550 

ระเบียบฉบบัน้ีประกาศใชเ้พื่อส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมใน
การสงวนบ ารุงรักษาและใชป้ระโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอยา่ง
สมดุล เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาจึงใหมี้การจดัตั้ง “อาสาสมคัร
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พิทกัษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น” หรือ เรียกช่ือยอ่วา่ “ทสม.” ซ่ึงหมายความถึง  บุคคล
ท่ีมีความสนใจ มีการแสวงหาคว ามรู้และประสบการณ์ มีความเสียสละ   และอุทิศตวัในการท างานดา้น
อนุรักษ ์สงวนคุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเองอยา่งย ัง่ยนื 

นอกจากมี ทสม . แลว้ยงัมีการจดัตั้ง “ เครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มหมู่บา้น” หรือเรียกช่ือยอ่วา่ “เครือข่าย ทสม .” ซ่ึงหมายความวา่ การ
เช่ือมประสานกนัของ ทสม . เพื่อการเรียนรู้ร่วมกนั สร้างความรู้ความเขา้ใจ แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และความคิดเห็น เพื่อการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม โดยใช้
หลกัธรรมาภิบาล ในการท างาน เพื่อน าไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีในอนาคต (ขอ้ 4)  

กิจกรรมของ ทสม. ประกอบดว้ย 
- การส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน 
- เสริมสร้างจิตส านึกใหชุ้มชนดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครองและฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเอง 
- ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวงัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของชุมชน โดย

การมีส่วนร่วมของประชาชนทั้งกระบวนการ 
- ส่งเสริมอาชีพท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มใหก้บัชุมชน (ขอ้ 9) 
- กิจกรรมของเครือข่าย ทสม. ประกอบดว้ย 
- เผยแพร่ความรู้ ความเขา้ใจเพื่อสร้างจิตส านึกดา้นการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง 

และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มแก่ประชาชน 
- สนบัสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มตามสิทธิและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ใหย้ ัง่ยนืตลอดไป 

- ประสานงานกบั หน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อพฒันาความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกนั โดยใชห้ลกัการมีส่วนร่วมอยา่งเป็นรูปธรรม 

- เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่เครือข่าย ทสม.ทุกระดบั 
- รักษาและเพิ่มสิทธิ หนา้ท่ี และจดัสวสัดิภาพใหแ้ก่ ทสม. 
- ด าเนินการอ่ืนตามมติของคณะกรรมการเครือข่าย ทสม. (ขอ้ 11) 
หนา้ท่ีของ ทสม. มีดงัต่อไปน้ี 
- ช่วยเหลือ และสนบัสนุน การด าเนินงานตามแผนงานโครงการ หรือ กิจกรรม

เก่ียวกบัการอนุรั กษ ์สงวน คุม้ครอง และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ิน 
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- สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และสร้างความตระหนกัใหภ้าคประชาชนรู้
สภาพปัญหาดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน และสามารถ
ก าหนดแผนงานเพื่อแกปั้ญหาเองได ้รวมถึงการกระตุน้ใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในหมู่บา้น
หรือชุมชนของตนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพิ่มผูป้ระสานงานระหวา่งองคก์รประชาชนกบัหน่วยงานของรัฐ และองคก์รอ่ืน 
- ท าหนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ รับและแจง้ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงนโยบาย ข่าวสาร 

กิจกรรม ตลอดหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
- ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวงัเปล่ียนแปลงคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม 
- น ้าบาดาลเป็นทรัพยา กรท่ีประชาชนในบางทอ้งถ่ินตอ้งใชร่้วมกนั หากใน

ประชาชนในทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมการบริหารจดัการ ดูแล เฝ้าระวงั การปนเป้ือน
ของสารพิษท่ีจะท าใหเ้กิดปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนในทอ้งถ่ิน จะท าให้
ประชาชนในทอ้งถ่ินเกิดความมัน่ใจในการใชน้ ้าบาดาลท่ีมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ดงันั้น  การให ้ทสม . และเครือข่าย ทสม . เขา้มามีส่วนร่วมในการ
จดักา รน ้าบาดาลของทอ้งถ่ิน ปัญหาการร้องเรียนวา่บริษทัเอกชนท่ีไดรั้บ
ประทานบตัรท าเหมืองแร่ทองค าวา่ใชส้ารเคมีบางชนิดซ่ึงเป็นสารพิษท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณรอบเหมืองแร่ทองค าก็จะหมดไป 
เพราะประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วม ตรวจสอบ ติดตาม เฝ้าระวงัการปนเป้ือน
ของสารพิษในแหล่งน ้าบาดาล 
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บทที่ 8 
การประชาสัมพนัธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

8.1 หลกัการและเหตุผล 

การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงานโครงการของภาครั ฐหรือ
เอกชนเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิง่ ทั้งน้ีการดาํเนินงานโครงการต่างๆ ลว้นส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ีไม่
วา่มากหรือนอ้ย  ดงันั้นการประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมจะทาํใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โครงการมากข้ึน และช่วยลดความขดัแยง้ท่ี อาจ เกิดจากการดาํเนินงานของโครงการ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมนั้นไดใ้ชแ้นวทางตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยความคิดเห็น
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีสาระสาํคญัอยูท่ี่การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบติัราชการ  อนัเป็น
หลกัการท่ีสาํคญัประการหน่ึงของการปกครองในระบ อบประชาธิปไตย ซ่ึงจะทาํใหห้น่วยงานของรัฐ
ดาํเนินเร่ืองต่างๆ ไดต้รงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัมาตรา 57 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ท่ีบญัญติัสาระสาํคญัวา่ “บุคคลมีสิทธิไดรั้บ ขอ้มูล 
คาํช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐ วสิาหกิจ หรือราชการส่วนทอ้งถ่ิน ก่อนการ
อนุญาตหรือดาํเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพอนามยั
คุณภาพชีวติ หรือส่วนไดเ้สียสาํคญัอ่ืนใดท่ีเก่ียวกบัตนหรือชุมชนทอ้งถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อนาํไ ปประกอบการพิจารณาในเร่ืองดงักล่าว การวางแผ นพฒันา
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวฒันธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย ์การวางผงัเมือง การกาํหนดเขต
การใชป้ระโยชน์ในท่ีดินและการออกกฎท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ ส่วนเสียสาํคญัของประชาชน ให้
รัฐจดัใหมี้กระบวนการรับฟังความคิดเห็ นของประชาชนอยา่งทัว่ถึงก่อนดาํเนินการ ” และสอดคลอ้งกบั
มาตรา 87 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ท่ีบญัญติัสาระสาํคญัวา่ “รัฐตอ้ง
ดาํเนินการตามแนวนโยบายการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
กาํหนดนโยบายและวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในระดบัชาติ และระดบัทอ้งถ่ิน และส่งเสริมและ
สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตดัสินใจทางการเมือง การวางแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งจดัทาํบริการสาธารณะ ” ซ่ึงจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จะไดรั้บทราบ
ความคิดเห็นและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

โครงการศึกษาการปนเป้ือนและวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งนํ้าใตดิ้น  
ในพื้นท่ีอาํเภอทบัคลอ้ อาํเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร  และอาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็น
โครงการท่ีมีชุมชนอยูใ่กลก้บัเหมืองแร่ทองคาํ หากการดาํเนินการไม่มีมาตรการท่ี ดีหรือเหมืองแร่ทองคาํ  
อคัราไมน่ิง ไม่ปฏิบติัตาม มาตรการต่างๆ อาจส่งผลกระทบ ต่อส่ิงแวดลอ้ม และ สุขภาพของประชาชน  
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กรมทรัพยากรนํ้า บาดาล  เป็นหน่วยงาน ท่ีจะตอ้งดูแล ดา้นปริมาณ และคุณภาพของ นํ้าใตดิ้นท่ีอาจ ไดรั้บ
การปนเป้ือนโดยเฉพาะจาก มลสาร ซ่ึงหากประชาชนขาดความรู้ ความเข้ าใจ ก็อาจไดรั้บผลกระทบต่อ
สุขภาพ  หากนาํนํ้าใตดิ้นมาบริโภค ทางโครงการ จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ ในการใหค้วามรู้ความเขา้ใจ
โดยการประชาสัมพนัธ์ในหลายรูปแบบ และใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะกลุ่มประชาชน ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นท่ีโค รงการ ผูป้ระกอบกิจการเหมืองแร่ กลุ่มผูน้าํ
ทางความคิด นกัวชิาการ องคก์รเอกชนและส่ือมวลชน ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ต่อ
โครงการ  เพื่อเป็นกลไกขบัเคล่ือนในการจดัทาํโครงการ การรวบรวม วเิคราะห์และสรุปความคิดเห็น 
นาํไปใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการดาํเนินงาน และท่ีสาํคญัหากกลุ่มเป้าหมายในพื้น ท่ีมี
ความรู้ความเขา้ใจในโครงการ  และตระหนกัในปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชน ก็จะเป็น
แนวทางในการสร้างเครือข่าย โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษเ์ฝ้าระวงัทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายตระหนกัถึงความสาํคญัของการอนุรักษแ์หล่งนํ้าบาดาล สร้างและปลูกจิตสาํนึกใน
การป้องกนั แกไ้ข รวมถึงควบคุมเพื่อใหใ้ชป้ระโยชน์จากทรัพยากรนํ้าบาดาลอยา่งย ัง่ยนื  

8.2 วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อนาํเสนอขอ้มูลเก่ียวกบั การดาํเนิน โครงการ  เพื่อใหท้ราบ ความเป็นมา ควา มสาํคญั 
วตัถุประสงค ์ขอ้มูลรายละเอียด และขั้นตอนการดาํเนินงานของโครงการ 

(2) เพื่อรับฟังขอ้มูล สภาพปัญหา ขอ้วติกกงัวล และความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมประชุมพร้อมทั้ง
นาํขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการประชุมไปปรับปรุงแผนดาํเนินโครงการ 

(3) เพื่อหาแนวทางร่วมกนัในการสร้างเครือข่ายในการอ นุรักษเ์ฝ้าระวงัทรัพยากรนํ้าบาดาล 
และแผนดาํเนินงานร่วมกนัต่อไป 

8.3 แนวทางและวธิีการด าเนินงาน 

การดาํเนินงานดา้นประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน  มีแนวทางการดาํเนินงาน
ตามกระบวนการและขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัฯ  
ดงัแสดงใน รูปที่  8.3-1 โดยมีคณะทาํงานดา้นประชาสัมพนัธ์และมวลชนสัมพนัธ์เป็นผูป้ฏิบติังาน  
ร่วมกบัคณะทาํงานดา้นการศึกษา  ดา้นวชิาการ เพื่อรับทราบและทาํความเขา้ใจร่วมกนัเก่ียวกบัลกัษณะ
โครงการ  วธีิการดาํเนินงาน  และสรุปผลจากการดาํเนินงานกิจกรรมดา้นการดาํเนินงานประชาสัมพนัธ์
และการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
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รูปที ่8.3-1  ขั้นตอนการด าเนินงานการรับฟังความคดิเห็นของประชาชน 
 

การจดัเตรียมส่ือ เช่น แผนท่ี 
บอร์ดนิทรรศการ ส่ือการนาํเสนอ 

กลอ้งถ่ายภาพ และเคร่ือง
บนัทึกเสียง 

   และแสดงความคิดเห็น 

การเชิญกลุ่มเป้าหมาย และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่าน 

การประสานงานกบั 

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาลและคณะ
ผูเ้ช่ียวชาญ 

การจดัเตรียมบุคลากรและคณะทาํงาน 

การจดัทาํแผนการประชุม 
ประกอบดว้ย     
- กาํหนดวตัถุประสงค ์

- กลุ่มเป้าหมาย 
- สถานท่ี กาํหนดการ 

และประเด็นท่ีจะนาํเสนอ 

การรวบรวมขอ้มูล/จดัเตรียม
เอกสารท่ีใชใ้นการประชุม 

ขั้นเตรียมการก่อน 
การประชุม 

ขั้นหลงัการประชุม ขั้นด าเนินการประชุม 

-  ลงทะเบียน/แจกเอกสาร 
-  ชกัชวนใหดู้แผนท่ีและนิทรรศการ 

-  การกล่าวรายงาน 

-  การกล่าวเปิดการประชุม 

-  แนะนาํตวัวิทยากรและคณะ 
-  การบรรยายโดยคณะวิทยากร โดยใช ้

   เอกสารและส่ือการนาํเสนอประกอบ 

-  การตอบช้ีแจงขอ้ซกัถาม 

-  การกรอกแบบสอบถาม 
-  สรุป / ปิดการประชุม 

รับขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 
จากผูเ้ขา้ร่วมประชุม หรือผูแ้ทนใน 

ระดบัทอ้งถ่ิน 

จดัทาํรายงานการประชุม/

ตรวจสอบ 

ตรวจสอบขอ้สรุปขอ้คิดเห็น 
และคาํแนะนาํของท่ีประชุม 

สรุปและประเมินผลการประชุม
จากแบบสอบถาม 

ประมวล/วิเคราะห์ขอ้มูล 

พฒันาข่าวสาร และองคค์วามรู้ 

นาํเขา้สู่ขั้นตอนการจดัทาํ 
ผลการศึกษา 

   ช่วงต่อไป และการจดัทาํรายงาน 

เตรียมการนาํเสนอตามขั้นตอน 



  บทที่ 8  การประชาสัมพนัธ์โครงการ และการมีส่วนร่วมของประชาชน     
กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 

             

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

8-4 

 

- การกาํหนดกลุ่มเป้าหมาย 

- การจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์ 
- การมีส่วนร่วมของประชาชน  
(1) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

1) พืน้ทีเ่ป้าหมาย แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 
1.1) พืน้ทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบสูง  คือ  พื้นท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมือ งแร่

ทองคาํอคัราไมน่ิง ในรัศมี 1 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีประทานบตัร ไดแ้ก่  
- ตาํบลเขาทราย อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
- ตาํบลเขาเจด็ลูก อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 
- ตาํบลหนองพระ อาํเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร 
- ตาํบลวงัโพรง อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 
- ตาํบลทา้ยดง อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
- ตาํบลวงัหิน อาํเภอวงัหิน จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

1.2) พืน้ทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบปานกลาง  คือ พื้นท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมือง แร่
ทองคาํอคัราไมน่ิง ในรัศมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพื้นท่ีในขอ้ 1.1) ซ่ึงครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนในตาํบล
วงัโพรง จงัหวดัพิษณุโลก ตาํบลวงัหิน ตาํบลทา้ยดง อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ตาํบลหนองพระ 
ตาํบลเขาทราย ตาํบลเขาเจด็ลูก อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  

1.3) พืน้ทีค่าดว่าจะได้รับผลกระทบต ่า  คือ พื้นท่ีชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมือง แร่
ทองคาํอคัราไมน่ิง ในรัศมี ถดัออกมาจากขอบเขตพื้นท่ีในขอ้ 1.2) ทั้งหมดของพื้นท่ีโครงการ 

2) กลุ่มเป้าหมาย การจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมดา้นประชาสัมพนัธ์ การรับฟังและ 
แสดงความคิดเห็นของประชาชน โดย ดาํเนินการ สาํรวจ รวบรวม และจาํแนกจดัแบ่งกลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ีโครงการ โดยยดึหลกัการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ตามแนวทางของสาํนกังานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการรับฟังความคิดเห็น 
ของประชาชน พ.ศ. 2548 ในการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั ซ่ึง จาํแนกกลุ่มเป้าหมาย
ออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

2.1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลกั (Primary Stakeholder) ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบ
โดยตรงทั้งผลกระทบเชิงบวกและลบ ในท่ีน้ี  หมายถึง ชุมชนหรือราษฎรท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ีเหมือง แร่
ทองคาํอคัราไมน่ิงในรัศมี 1 และ 5 กิโลเมตร  

2.2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholder) ซ่ึงเก่ียวกบับทบาทของภาค
ประชาสังคม ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีศึกษา หรือองคก์รต่างๆ ท่ีอยูโ่ดยรอบพื้นท่ีศึกษา  
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อยา่งไรก็ตาม หากจาํแนกกลุ่มทั้งหมดของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินโครงการ ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีจะนาํไปสู่การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจดัการและอนุรักษ์
ทรัพยากรนํ้าบาดาลอยา่งย ัง่ยนื สามารถสรุปได ้5 กลุ่ม ดงัน้ี  

- ผูน้าํชุมชนและองคป์กครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
- ราษฎร/ชุมชน รวมถึงกลุ่มชุมชนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
- ส่วนราชการในระดบัอาํเภอและจงัหวดั  
- องคก์รพฒันาเอกชน/มูลนิธิ/นกัวชิาการอิสระ/กลุ่มเกษตรกร 
- ผูท้รงคุณวฒิุ /ปราชญช์าวบา้น ฯลฯ  

(2) การจัดท าส่ือประชาสัมพนัธ์  
ใชส้าํหรับเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของการดาํเนินการของโครงการสู่สาธารณชนใหไ้ดรั้บ

ทราบระหวา่งการปฐมนิเทศโครงการ การสนทนาพบปะ /หารือ การสาํรวจเศรษฐกิจ /สังคมและทศันคติ 
โดยจดัส่งข่าวประชาสัมพนัธ์ ฉบบัท่ี 1 และฉบบัท่ี 2 ขนาด A4 (ภาคผนวก ฑ) โดยมีเน้ือหาดงัน้ี 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ฉบบัท่ี 1 : นาํเสนอความเป็นมา วตัถุประสงคข์องโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา แนวทางและขั้นตอนการศึกษา 
แผนการดาํเนินงานและผลประโยชน์ท่ี ได้รับจาก
โครงการ 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ ฉบบัท่ี 2 : รายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานและแจง้
กาํหนดการจดัประชุมกลุ่มยอ่ยของโครงการ   

(3) การมีส่วนร่วม   
การมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั คือ  

1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
2) การประชุมกลุ่มยอ่ย จาํนวน 5 เวที  
3) การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 

ใน ช่วงดาํเนินการศึกษาของ โครงการ ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้ร่วม
สังเกตการณ์และเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การเก็บตวัอยา่งนํ้า ผวิดิน นํ้าใตดิ้น  และดิน เพื่อ
นาํมาวเิคราะห์หาการปนเป้ือนของมลสาร เป็นตน้ 
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8.4 ผลการประชาสัมพนัธ์โครงการและการมส่ีวนร่วมของประชาชน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการประชาสัมพนัธ์ 
มวลชนสัมพนัธ์ และการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการและต่อเน่ือง  เพื่อหวงัผลลพัธ์เชิงคุณภาพ 
ประกอบดว้ย 3 กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ การประชุมเปิดตวัโครงการ การพบปะหารือชุมชน /การประชุมกลุ่ม
ยอ่ย และการประชุ มสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการ ผลการดาํเนินกิจกรรมของโครงการ  
มีรายละเอียด ดงัน้ี  

8.4.1 การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

การประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีศึกษา คร้ังท่ี 1 หรือ การประชุม
ปฐมนิเทศโครงการ มีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดตวัโครงการนั้น จดัข้ึนวนัองัคารท่ี 20 เมษายน พ .ศ. 2553 ณ 
หอ้งประชุมเทศบาลตาํบลทบัคลอ้ อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร โดย นายกมลศกัด์ิ บวัอ่อน  ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นนโยบายและแผน เป็นผูก้ล่าวเปิดประชุม และ นาย บรรจง  พรมจนัทร์ ผูอ้าํนวยการ ส่วนฟ้ืนฟู
ทรัพยากรนํ้าบาดาล  เป็นผูก้ล่าวรายงาน การประชุม  จากนั้นเป็นการบรรยายนาํเสนอภาพรวมของ
การศึกษาโครงการ โดยวทิยากรท่ีร่วมนาํอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ประกอบดว้ย 

(1) ผศ.ดร.วรีพฒัน์  เศรษฐส์มบูรณ์ ผูจ้ดัการโครงการ  
(2) รศ.ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอุทกธรณีวทิยา 
โดยมีนายประเสริฐ รักไทยดี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นประชาสัมพนัธ์และการมีส่วนร่วม  เป็นผูด้าํเนิน

รายการตลอดการประชุม โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
 

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน (คน) 
1. หน่วยงานราชการ 25 
2. หน่วยงานเอกชน 5 
3. ผูน้าํชุมชนและประชาชนผูส้นใจ 55 
 รวม 85 

โดย บรรยากาศการประชุมรับฟังความคิดเห็น ดงัแสดงใน รูปที ่ 8.4-1 สาํหรับเน้ือหาของ  
การบรรยาย ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และการนาํเสนอของโครงการ โดย Power point 
(ภาคผนวก ฑ) หลงัจากจบการบรรยายเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
อภิปราย การแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และสรุปการดาํเนินการจดัการประชุมรับฟังความคิดเห็น  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 2) ผลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นและ 3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม รายละเอียด ดงัน้ี 
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รูปที ่8.4-1 บรรยากาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
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(1) ผลการอภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็น สามารถสรุปการอภิปรายและแลกเปล่ียนความ
คิดเห็น ดงัน้ี 

 

ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
1. อยากทราบวา่โครงการ

เหมืองทองคาํชาตรีเหนือ 
ของบริษทั อคัราไมน่ิง จาํกดั 
ทาํการขดุเหมืองลึกลง 300 
เมตร จะส่งผลกระทบต่อ
ระดบันํ้ าใตดิ้นหรือไม่  

- ระดบันํ้ าบาดาลแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัต้ืนและระดบัลึกข้ึนกบัการแผ่
ขยายของชั้นนํ้ าวา่ระดบันํ้ าบาดาลมีความเช่ือมโยงกนัมากนอ้ยเพียงใด อาจ
มีความเช่ือมโยง ทั้งน้ีจะตอ้งไดข้อ้มูลจากทางเหมืองเพ่ือนาํขอ้มูลนั้นเขา้สู่
กระบวนการวเิคราะห์ดว้ย เช่น โครงการเหมืองไดข้ดุเจ าะบ่อจาํนวนมาก 
ไม่มีนํ้ าซึมลงไปในบ่อ อาจเป็นเพราะเหมืองสูบออก หรือไม่มีรอยแตก
หรือมีรอยแตกแลว้ลึกลงไปยิง่แน่น ไม่มีรอยแตก รอยเล่ือนหรือรอยฉีก
ขาด นํ้ าจะเก็บอยูใ่นหินเมด็เลก็ๆ โดยสรุปแลว้หากขดุลงลึก 300 เมตร จะมี
ผลกระทบแต่ข้ึนอยูก่บัลกัษณะทางธรณีวทิยาบริเวณนั้นๆ ดว้ย  

2. การทาํเหมืองทองคาํจะมี
ผลกระทบต่อแหล่งนํ้ าทาง
ตอนเหนือและตอนใตข้อง
พ้ืนท่ีโครงการในระยะสั้น
และระยะยาวเป็นอยา่งไร 

- ทางตอนเหนืออาจจะมีผลทาํใหป้ริมาณนํ้ านอ้ยลงปริมาณสารปนเป้ือนอาจ
นอ้ยลง ส่วนทางตอนใตป้ริมาณนํ้ าเพ่ิมมากข้ึนสารปนเป้ือนเพ่ิมมากข้ึน
เบ้ืองตน้พิจารณาจากพ้ืนท่ีโครงการเป็นลุ่มนํ้ าในเร่ืองของปริมาณนํ้ าข้ึนกบั
การใชน้ํ้ า เช่น ในฤดูแลง้อาจมีการใชน้ํ้ าเพ่ิมมากข้ึน แต่ไม่มีปริมาณนํ้ าฝน
เพ่ิมเติม ส่วนในฤดูฝนอาจจะมีฝนตกเพ่ิมมากข้ึน แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัลกัษณะ
ทางอุทกวทิยาแหล่งนํ้ าบาดาลข้ึนกบัปริมาณนํ้ าฝน  

- สารปนเป้ือนมีอยูใ่นธรรมชาติหรือหินผมุากนอ้ยเพียงใด หากตรวจพบ  
สารปนเป้ือนน่าจะมีไม่มาก ข้ึนกบัปริมาณแร่ ส่วนทางใตข้ึ้นกบัการละลาย
ของสารปนเป้ือน ได้มากนอ้ยเพียงใด เคร่ืองมือตรวจสอบในภาคสนาม  
บางเคร่ืองอาจมีความคลาดเคล่ือนบา้ง จึงควรส่งวเิคราะห์ท่ีหอ้งปฏิบติัการ 
ขอ้มูลท่ีไดข้ึ้นอยูก่บัการสาํรวจ  

- ภยัแลง้อาจตอ้งศึกษาเก่ียวกบัรอบปีของการเกิดภยัแลง้ 
3. การดาํเนินการเพื่อสร้าง

เครือข่าย 3 จงัหวดั 
( เพชรบูรณ์ พิจิตร และ
พิษณุโลก ) จะมีแผนการ
ดาํเนินการอยา่งไร 

- ดาํเนินการคดัเลือกตวัแทนท่ีเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายซ่ึงตอ้งเป็นกลุ่ม
บุคคลท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีและมีความต่ืนตวั ทั้งระดบัจงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
หมู่บา้น หรืออาจจะเป็นองคก์รท่ีสร้างข้ึนมาใหม่  

 

4. ผลการตรวจวดั ถา้ไม่พบจะ
ยอมรับหรือไม่และจะมี
วธีิการอยา่งไร 

- ผลการตรวจวเิคราะห์จากหอ้งปฏิบติัการข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ เช่น เวลา 
สภาพแวดลอ้ม ขอใหมี้ความมัน่ใจและเช่ือถือในหน่วยงานของ  
กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลและมหาวทิยาลยัขอนแก่น  

5. คณะท่ีปรึกษาเขา้มาช่วย
แกปั้ญหาในพ้ืนท่ีไดจ้ริง
หรือไม่ หรือเป็น เฉพาะ ผูท่ี้
เขา้มาดาํเนินการศึกษา  

- การศึกษาในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษาจดัประชุมเพ่ือมาใหข้อ้มูล องคค์วามรู้ สร้าง
เครือข่าย และใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นวชิาการ เช่น องคค์วามรู้เก่ียวกบัมล
สารต่างๆ เป็นตน้  
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
6. แนวทางการฟ้ืนฟทูรัพยากร  

นํ้าอยา่งไร 
- แนวทางการฟ้ืนฟทูรัพยากรนํ้ า คณะท่ีปรึกษาเห็นควรใหศึ้กษาหา  

ชนิดมลสารปนเป้ือน แหล่งกาํเนิด และปริมาณการปนเป้ือน เพ่ือวางแนว
ทางการฟ้ืนฟใูหถู้กตอ้ง เช่น สารหนู ถา้มีแหล่งกาํเนิดจากหิน แนวทางการ
ฟ้ืนฟสูามารถทาํไดห้ลายวธีิ เช่น เคล่ือนยา้ยแหล่งกาํเนิด บาํบดัดว้ยวธีิการ
เติมอากาศ ตกตะกอน หรือ ใหธ้ รรมชาติบาํบดัตวัเอง เป็นตน้ ซ่ึงข้ึนกบั
กระบวนการ และปริมาณสารปนเป้ือน 

7. สารพิษตวัไหนท่ีทาํใหเ้กิด
ผื่นคนั 

- การเกิดผื่นคนัข้ึนกบัความไวต่อสารต่างๆ ของแต่ละบุคคล และการให้  
องคค์วามรู้เก่ียวกบัมลสารต่างๆ วา่เม่ือร่างกายไดรั้บการปนเป้ือนจะมี
อาการใดบา้ง 

 

(2) ผลการอภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็น 
การประเมินผลการประชุมจากแบบสอบถาม จาํนวน 60 ราย จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

85 ราย (ไม่รวมคณะทาํงาน ) คิดเป็นร้อยละ 71 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด โดยผลจากแบบสอบ ถาม
ความคิดเห็น สรุปดงัน้ี  

1) ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย/หญิง จาํนวน 44/60 (ร้อยละ 72.88) อายใุนช่วงอาย ุ 40-49 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 33.89) รองลงมาอยู่
ในช่วงอาย ุ50-59 ปี (ร้อยละ 25.42) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี / และ
สูงกวา่  คิดเป็นร้อยละ 72.88 ส่วนนอ้ย ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย /ปวช. คิดเป็นร้อยละ 15.00 ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นผูแ้ทนจากหน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการส่ิงแวดลอ้ม 
คิดเป็นร้อยละ 26.66 และ หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (เทศบาล /อบจ./อบต.) คิดเป็นร้อยละ 
25.00  

2) ส่วนที่ 2 การประเมินผลการรับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เคยทราบขอ้มูลเก่ียวกบัโครงการมาก่อนถึงร้อยละ 68.33  และไม่เคยรับทราบขอ้มูลโครงการมา
ก่อน ร้อยละ 31.67 โดยส่วนมากรับทราบขอ้มูลมาจากหน่วยงานราชการท่ีสังกดั รองลงมารับทรา บจาก
การประชาสัมพนัธ์ของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

3) ส่วนที ่3 การประเมินผลความเข้าใจและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการศึกษาการปนเป้ือน
และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน า้ใต้ดิน  เป็นการประเมินผลจาก  
6 ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี 1) ความเขา้ใจ แนวทางและวธีิการศึกษาของโครงการ ท่ีประชุมเกือบคร่ึงมี
ความเขา้ใจแนวทางและวธีิการศึก ษาของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.33 และอีกเกือบคร่ึงมีความเขา้ใจ
บางส่วน คิดเป็นร้อยละ 46.67 โดยมีผูไ้ม่เขา้ใจคิดเป็นร้อยละ 5.00  
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ประเด็นท่ี 2) ความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการเป็นเ ครือข่ายอนุรักษเ์ฝ้าระวงั
ทรัพยากรนํ้าบาดาล ท่ีประชุมส่วนใหญ่สนใจเขา้ร่วมเครือข่าย คิดเป็น ร้อยละ 81.67 และมีผูไ้ม่แน่ใจ  
คิดเป็นร้อยละ 10.00  

ประเด็นท่ี 3) ชุมชน /หน่วยงานของผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นพื้นท่ี โดยส่วนใหญ่  
คิดเป็นร้อยละ 90.00 อยูใ่นรัศมีมากกวา่ 5 กิโลเมตร มีเพียงร้อยละ 5.00 อยูใ่นรัศมี 5 กิโลเมตร  

ประเด็นท่ี 4) การสร้างเครือข่ายอนุรักษเ์ฝ้าระวงัทรัพยากรนํ้าบาดาล  ท่ีประชุม  
ส่วนใหญ่เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 83.33 และไม่เห็นดว้ยคิดเป็นร้อยละ 15 โดยบางส่วนท่ีเห็นดว้ยให้
เหตุผลโดยสรุปดงัน้ี 

- ตอ้งการใหมี้การศึกษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพ (EIA และ HIA)  
- เครือข่ายจะตอ้งยอมรับการตรวจสอบของหน่วยงานหรือส่วนราชการท่ีรับผดิชอบ  
- ควรสร้างเครือข่ายจากชุมชนเป็นหลกั และหน่วยงานใหญ่รับผดิชอบระดบัพื้นท่ี

ไดแ้ก่ องคก์รส่วนทอ้งถ่ิน กาํนนัผูใ้หญ่บา้น ผูน้าํชุมชน และองคก์รเอกชนท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ี  

- ควรใหค้วามรู้ สร้างความเขม้แขง็ และส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชน มีความ
ตระหนกัและเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงั และป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษ
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมหรือโครงการฯ รวมถึงการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนตรงตามความตอ้งการ  

- การใหค้วามรู้แก่ประชาชนจะช่วยใ หส้ังเกต และตรวจสอบนํ้าบาดาลในเขตชุมชน
ของตนเองอยา่งสมํ่าเสมอ และเฝ้าอนัตรายต่อการใชน้ํ้าใ นการอุปโภค- บริโภค 
นอกจากน้ียงัเป็นการปลูกจิตสาํนึก และหวงแหนธรรมชาติ 

ประเด็นท่ี 5) แนวทางการประชุมกลุ่มยอ่ย  เพื่อใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง
ร่วมกนั ผูเ้ขา้ร่วมประชุมเห็นควรใหใ้ชเ้วลาปกติระหวา่งวนัจนัทร์- ศุกร์ มากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ 65.00 
และวนัหยดุ เสาร์-อาทิตย ์คิดเป็นร้อยละ 13.33  

ประเด็นท่ี 6) ความเขา้ใจในแนวทางการดาํเนินการศึกษาของโครงการท่ีประชุมเขา้ใจ
และเขา้ใจบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 95.00 และไม่เขา้ใจในแนวทางการศึกษาเพียงร้อยละ 3.33 เท่านั้น  

4) ส่วนที ่4 การประเมินผลความคิดเห็นทีม่ีต่อการประชุมปฐมนิเทศ โครงการ เป็นการ
ประเมินระดบัความพอใจ เขา้ใจ และความเห็นต่อการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 5 ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี 1) ก่อนรับฟังท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในโครงการอยา่งไร ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
เกือบคร่ึงมีความเขา้ใจในโครงการปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.33 และมีผูเ้ขา้ร่วมประ ชุมหน่ึงในสามมี
ความเขา้ใจในโครงการนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 35.00 และมีความเขา้ใจมากเพียงร้อยละ 3.33  
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ประเด็นท่ี 2) หลงัรับฟังท่านมีความรู้ ความเขา้ใจในโครงการอยา่งไร ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
มีความเขา้ใจในโครงการในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ 68.33 และมีความเ ขา้ใจมาก
เพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 21.67 

ประเด็นท่ี 3) การไดรั้บรู้ขอ้มูลจากเน้ือหาในการนาํเสนอในท่ีประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
มีความเขา้ใจในโครงการจากการนาํเสนอระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งมากร้อยละ 68.33 และมีความเขา้ใจ
มากร้อยละ 23.33  

ประเด็นท่ี 4) การไดรั้บรู้ขอ้มูลจากเอกสารประกอบการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความ
เขา้ใจในโครงการจากเอกสารประกอบการประชุมในระดบัปานกลางถึงค่อนขา้งมากคิดเป็นร้อยละ 71.67 
และมีความเขา้ใจมากคิดเป็นร้อยละ 23.33  

ประเด็นท่ี 5) ความเหมาะสมของรูปแบบและวธีิการนาํเสนอขอ้มูลโครงการ ผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมมีความเห็นเก่ียวกบัรูปแบบและวธีิการการนาํเสนอขอ้มูลวา่เหมาะสมในระดบัปานกลางถึง
ค่อนขา้งมากคิดเป็นร้อยละ 68.33 และเห็นวา่มีความเหมาะสมมากคิดเป็นร้อยละ 21.67 

(3) ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามเสนอใหท้างโครงการ เพิ่มเติม
รายละเอียดการศึกษา สรุปดงัน้ี 
1) คณะศึกษาควรประกอบไปดว้ย หน่วยงานทุกภาคส่วนเพื่อผลระยะยาว และย ัง่ยนื 
2) ขอบเขตการศึกษาควรมีรัศมีการศึกษา (จุดศึกษาท่ีมีความถ่ีมากกวา่น้ีเม่ือมองจากภาพ ) 

ไม่ทราบระยะเวลาการศึกษาท่ีแน่นอนควรกาํหนดใหช้ดัเจน  เน่ืองจากมีการประกอบกิจการต่อเน่ืองมา
นาน (ระยะยาว) 

3) ผลการศึกษาตอ้งมีความถูกตอ้ง ถา้มีการสมมติฐานตอ้งเนน้วา่สมมติฐานนั้นมี
ความสาํคญัอยา่งไรต่อผลการศึกษา เพราะผลการศึกษาคร้ังน้ีจะตอ้งมีการนาํไปอา้งอิงต่อไป 

4) ควรศึกษาขอ้มูลใหร้อบดา้นตามหลกัวชิาอยา่งเป็นกลาง  เพื่อใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงท่ีเช่ือถือ
ไดเ้พราะจะมีผลต่อการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบท่ีนาํไปใชซ่ึ้ง
จะมีผลเป็นบวกหรือลบต่อการดาํเนินกิจการของเหมืองแร่ทองคาํดงักล่าว  ซ่ึงมีผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลาย
ฝ่ายทั้งภาครัฐและประชาชนและผูรั้บสัมปทานเอง 

5) ขอบเขตการศึกษาส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดของการตรวจสอบ ส่วนรายละเอียด
ขอบเขตการศึกษาดา้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายมีไม่มาก ทาํใหไ้ม่เขา้ใจถึงกลุ่มเป้าหมายท่ีจะ
สร้างเครือข่ายอยา่งชดัเจน 

6) ควรมีการประชาสัมพนัธ์ผลการดาํเนินงานใหชุ้มชนทราบต่อเน่ืองสมํ่าเสมอเป็ นประจาํ
ทุกเดือน ในพื้นท่ีอาํเภอทบัคลอ้ อาํเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
เช่น หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การประชุมหมู่บา้น เพื่อประชาสัมพนัธ์ /เผยแพร่ ใหร้าษฎรในเขตพื้นท่ี
ปกครองทราบต่อไป 
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7) ควรมีการประชุมช้ีแจงแก่ผูแ้ทนชุมชนท่ีไดรั้บผลกร ะทบโดยตรงรอบเหมืองรัศมี  
ไม่เกิน 5 กิโลเมตร ก่อนจะมีการประชุม 

8) การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตอ้งเร่ิมตั้งแต่ คิด ออกแบบ กระบวน
การศึกษาฯ หลงัการศึกษาและสนบัสนุนดว้ย 

9) ผลการศึกษาของโครงการเม่ือเสร็จส้ินแลว้ ควรส่งให ้1) สาํนกังานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ มจงัหวดัใกลเ้คียง พื้นท่ีศึกษา 3 จงัหวดั 2) อุตสาหกรรมจงัหวดัใกลเ้คียง พื้นท่ี ศึกษา 3 
จงัหวดั 

10)  ขอใหดู้แลและช่วยเหลือผูท่ี้อยูใ่กลบ้ริเวณเหมืองแร่ทองคาํ อคัราไมน่ิง ใหดี้และมาก
ท่ีสุดเพราะอาจมีสารพิษเขา้สู่ร่างกาย 

 

8.4.2 การสนทนาพบปะ/หารือ 

ไดด้าํเนินงานระหวา่งวนัท่ี 9-12 กนัยายน 2553 ดว้ยการพบปะ หารือแบบไม่เป็นทางการ ดงั
แสดงในรูปที ่8.4-2 โดยการสอบถามขอ้มูลปัญหา ความกงัวลใจ ประเมินทศันคติ ท่ีมีต่อสภาพปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานราชการระดบัทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน และประชาชน
ในพื้นท่ี ทั้งน้ีได้ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารควบคู่กนัไป กบัการรับฟังความคิดเห็น เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ 
เขา้ใจถึงลกัษณะสาํคญัของโครงการ ขั้นตอนการศึกษา พร้อมสอบถามขอ้มูล/ขอ้คิดเห็น และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และแนวทางการแกไ้ขปัญหา 

ผลจากการสนทนาพบปะ /หารือคร้ังน้ี พบวา่ ประชาชนในพื้นท่ีไดร้้องเรียนปัญหามลพิษของ
เหมืองต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมาโดยตลอด ซ่ึงต่างก็มีขอ้เสนอแนะและมีความกงัวลใจต่อผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี  

(1) การดาํเนินการตรวจสอบควรมีผูร้้องเรียนหรือชุมชนใกลเ้คียงร่วมดว้ย แต่ทั้งน้ีทางผูจ้ดัจะตอ้ง
ทาํความเขา้ใจกบัชุมชนหรือผูร้้องเรียนใหเ้ขา้ใจเพื่อใหชุ้มชนและผูป้ระกอบการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 

(2) ควรแจง้ผูน้าํชุมชนหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีใหท้ราบล่วงหนา้ 1 สัปดาห์ ก่อน
คณะทาํงานเขา้ไปศึกษาหรือเก็บตวัอยา่ง เพื่อการเตรียมความพร้อมในการเขา้ร่วมเป็นผูส้ังเกตการณ์ 

(3) ตอ้งการใหมี้การตรวจสอบนํ้าใตดิ้น นํ้าผวิดินและนํ้าฝน บ่อยๆ 
(4) ควรมีการจั ดอบรม หรือใหค้วามรู้แก่ประชาชน ในเร่ืองสารพิษ การปนเป้ือน และการ

อนุรักษท์รัพยากรนํ้าบาดาลแก่ประชาชนโดยทัว่ไป เช่น การปนเป้ือนของสารมลพิษ ตั้งแต่แหล่งกาํเนิด 
กระบวนการเกิด /ปนเป้ือน ทั้งจากธรรมชาติ และจากสารเคมีท่ีใชใ้นการเกษตร มีความแตกต่างกนั
อยา่งไร เป็นตน้ และควรศึกษาผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบโดยตรงและแนวทางแกไ้ขเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของประชาชนและประโยชน์ของชาติตามหลกัการท่ีเหมาะสมของทั้ง 2 ดา้น 

(5) ควรนาํขอ้มูลในพื้นท่ีมาระดมหาแนวคิดร่วมกนัและหาขอ้ตกลงร่วมกนัจดัทาํแผนงานศึกษา
ร่วมกนั เพื่อสะดวกในการปฏิบติังานและประการสาํคญัตอ้งไดรั้บการยอมรับจากชุมชนสังคมรอบดา้น 
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รูปที ่8.4-2  ภาพบรรยากาศการสนทนาพบปะและหารือกบัชุมชน 

8.4.3 การประชุมกลุ่มย่อย จ านวน 5 เวท ี

การประชุมกลุ่มยอ่ย มีวตัถุประสงค์  เพื่อรายงานความกา้วหนา้ของการดาํเนินโครงการและ
สร้างความ เขา้ใจเก่ียวกบัโครงการในระดบัพื้นท่ียอ่ยลงไปในแต่ละ ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมือง แร่
ทองคาํอคัราไมน่ิง โดยการดาํเนินกิจกรรมประชุมกลุ่มยอ่ย ข้ึนระหวา่งวนัท่ี 7-11 กุมภาพนัธ์ 2554 และ
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมดงัน้ี 
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วนั เดือน ปี สถานที่ จ านวนผู้เข้าร่วม (คน) 
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2554 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทา้ยดง  

อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
72 

วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2554 วดัคีรีเทพนิมิตร ตาํบลเขาเจด็ลูก  
อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 

61 

วนัท่ี 9 กุมภาพนัธ์ 2554 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัโพรง  
อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 

24 

วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2554 หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลวงัหิน  
อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

49 

วนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2554 หอ้งประชุมเทศบาลตาํบลเขาทราย  
อาํเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 

41 

สาํหรับเน้ือหาของเร่ืองท่ีบรรยาย ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และการนาํเสนอของ
โครงการ โดย Power point และบรรยากาศในการประชุมเวทีต่างๆ ดงัแสดง ในภาคผนวก ฑ และ
หลงัจากจบการบรรยายเก่ียวกบัความกา้วหนา้และแผนการดาํเนินงาน  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม
อภิปราย  แลกเปล่ียนความคิดเห็น และสรุปการดาํเนินการจดัการประชุมรับฟังความคิดเห็น แบ่งออกเป็น  
3 ส่วน คือ 1) ผลการอภิปรายและแลกเปล่ียนความคิดเห็น 2) ผลจากแบบสอบถามความคิ ดเห็นและ  
3) ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมจากแบบสอบถาม โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี  

(1) ผลการอภิปรายและแลกเปลีย่นความคิดเห็น สามารถสรุปการอภิปรายและแลกเปล่ียน
ความคิดเห็น ดงัน้ี  
 

ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
1. ชาวบา้นสงัเกตพบวา่นํ้ าใชจ้ากแหล่งนํ้ า

ธรรมชาติท่ีรองไวใ้นภาชนะมีสีเหลือง 
และขนันํ้ าอะลูมิเนียมมีลกัษณะเป็นปุ่ม
และเกือบร่ัว อยากทราบวา่เกิดจากสาเหตุ
ใด 

- สีเหลืองของนํ้ าใช้  อาจเกิดจากเหลก็ในชั้นหินท่ีมีเหลก็ละลาย 
ในนํ้ า ซ่ึงเม่ือรวมตวักบัอากาศ หรือท่ีเรียกวา่ ปฏิกิริยาออกซิไดส์  
จะเกิดเป็นสีเหลือง 

- สาํหรับปุ่มสีขาวท่ีพบบนขนันํ้ า อาจเน่ือง จากนํ้ าฝนเป็นกรด 
คาร์บอนิกอ่อนๆ เม่ือละลายในหินปูนจะทาํใหน้ํ้ าเกิด 
ความกระดา้งสูง แต่ถา้นํ้ ามีค่าเป็นกรดเป็นด่างตํ่า เรียกวา่  
นํ้ ากดักร่อนซ่ึงตอ้งนาํมาตรวจสอบเพ่ือความชดัเจน และ 
นํ้ าลกัษณะน้ีเม่ือนาํมาตม้จะมีตะกรัน ซ่ึงคาดวา่เป็นนํ้ ากระดา้งถาวร 
หากนาํมาด่ืมอยา่งต่อเ น่ืองจะส่งผลใหเ้ป็นน่ิวในกระเพาะปัสสาวะ
หรือไตได ้และสาํหรับการปรับปรุงมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูง จึง
แนะนาํใหน้าํมาใชส้าํหรับซกัลา้งแทนการนาํมาบริโภค 
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
2. แมงกานีสเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือไม่ 

นํ้ าใตดิ้นในเขตพ้ืนท่ีหมู่ 8  (ต.ทา้ยดง ) 
สามารถด่ืมไดห้รือไม่ และขอความรู้
เก่ียวกบัสารหนู วา่มนุษยจ์ะไดรั้บสารหนู
ไดท้างใดบา้ง เช่น ผิวหนงั หรือด่ืม 

- แมงกานีส ส่วนใหญ่ถูกนาํไปใชเ้ป็นไสถ่้านไฟฉาย ถา้รับเขา้ไป
ปริมาณมาก  ร่างกายกาํจดัออกไม่หมดอาจทาํใหเ้กิดการสะสม ทาํ
ใหเ้กิดอาการตบัแขง็ได ้แมงกานีสมีคุณสมบั ติในการละลายนํ้ า
เหมือนเหลก็ สาํหรับการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าสามารถดาํเนินการ
คลา้ยกบัเหลก็ คือ พน่นํ้ าใหแ้มงกานีสจบักบัออกซิเจน จนเกิดการ
ตกตะกอน และนาํไปกรองจากหยาบไปละเอียด และกรองดว้ยถ่าน
เพ่ือดูดกล่ิน และจากขอ้มูลของเหมืองพบวา่มีปริมาณแมงกานีสสูง 
จึงไม่น่าแปลกใจท่ีจะตรวจพบแมงกานีสในนํ้ าปริมาณท่ีสูงเช่นกนั 

3. ถา้ใหสุ้กรและไก่บริโภคนํ้ าประปาท่ีมี
สารปนเป้ือน สามารถส่งผลอนัตราย
มาถึงคนท่ีบริโภคเน้ือสตัวด์งักล่าว
หรือไม่   

- ปริมาณสารปนเป้ือนในสตัวเ์ล้ียง ถา้มากจะพบวา่สตัวต์ายก่อนท่ีจะ
นาํรับประทาน จึงควรตรวจสารตกคา้งในเคร่ืองใน สาํหรับเน้ือสตัว์
ไม่น่าจะมีสารตกคา้ง ถา้มีน่าจะเป็นสารเร่งมากกวา่ สาํหรับสาร
ตกคา้งพวกโลหะหนกั คาดวา่จะทาํใหส้ตัวไ์ม่เจริญเติบโตและตาย 
จึงไม่คิดวา่จะมีปัญหาในเร่ืองสารตกคา้งในสตัวเ์ล้ียง 

4. ถา้บ่อบาดาลต้ืนจะไดรั้บการปนเป้ือน
มาก บ่อยิง่ลึกยิง่ปนเป้ือนนอ้ย นํ้ าบาดา ล
ท่ีลึกประมาณ 70-80 เมตร อยูใ่กลส้ายแร่ 
ไม่ทราบวา่ตรงบริเวณนั้นจะมีการ
ปนเป้ือนเป็นอยา่งไร จึงอยากทราบวา่ใน
ชั้นต้ืน และชั้นลึกมีสารอะไรบา้งท่ี
ปนเป้ือน 

- ประการแรก ในบ่อลึกและอยูใ่นสายแร่หากพบวา่มีมลพิษหรือส่ิงท่ี
เป็นพิษ น่าจะมาจากธรรมชาติ ซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ี ยงได้ แต่รู้วา่
เป็นสายแร่อะไรนาํไปวเิคราะห์ทางเคมี ตามคุณสมบติันํ้ าบาดาลเพ่ือ
การอุปโภค บริโภค ของกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลซ่ึงมีกาํหนดค่า
มาตรฐานนํ้ าไว ้ซ่ึงโครงการจะนาํความรู้เร่ืองน้ีมาเผยแพร่ในการ
อบรมเครือข่ายของโครงการต่อไป 

- ประการท่ีสอง  ถา้มีสารมลพิษจากดา้นบน เกิดการชะลา้งลงสู่
ขา้งล่าง ระบบบ่อต้ืนจะไดรั้บการปนเป้ือนก่อน ซ่ึงจะมีอนัตราย
หรือไม่ข้ึนกบัแหล่งกาํเนิด เช่น บ่อฝังกลบขยะ ตอ้งดูชนิดของขยะ 
อาจจะเป็นขยะอุตสาหกรร มกระป๋องยาฆ่าแมลง เป็นตน้ ซ่ึง สาร
ตกคา้งจากยาฆ่าแมลงสามารถปนเป้ือนสู่แหล่ง นํ้ าบาดาลได ้
โครงการ จึงทาํการเก็บตวัอยา่งนํ้ าบริเวณดงักล่าวไปวเิคราะห์หา
โลหะหนกัสารมลพิษท่ีสงสยั เพ่ือตรวจสอบคุณภาพนํ้ า และจาํแนก
วา่สามารถนาํมาอุปโภค /บริโภคไดห้รือไม่ ถา้ ตอ้งปรับปรุง ควรทาํ
อยา่งไรเพ่ือ สามารถนาํมาอุปโภค /บริโภคได้  เช่นเดียวกบัการ
ประชุมท่ีองคก์ารบริหาร ส่วนตาํบลทา้ยดง มีความกงัวลเร่ือง
แมงกานีส จากการวเิคราะห์ดินของเหมือง  พบวา่  มีการปนเป้ือน
แมงกานีสสูง โดยธรรมชาติมีแมงกานีสและเหลก็ในปริมาณมากอยู่
แลว้ เช่น ดินลูกรัง จะพบเหลก็สูง และสามารถละลายเหลก็มา
รวมอยูใ่นนํ้ าได ้วธีิการปรับปรุง  คือ กรองแบบถ่าน วสัดุพวกกร วด 
เป็นวสัดุหยาบไปละเอียดเร่ือยๆ จาํนวนก่ีชั้นข้ึนกบัปริมาณเหลก็ 
และแมงกานีสวา่มากนอ้ยเพียงใด 
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
5. การไหลเวยีนของนํ้ าบาดาลมีระยะไกล

ประมาณก่ีกิโลเมตร 
- ระบบการไหลของนํ้ าบาดาลจาํแนกได ้3 ระบบ คือ 

1) ระบบทอ้งถ่ิน บริเวณท่ี เขา้-ออก ห่างกนัไม่เกิน 5 กิโลเมตร 
2) ระบบการไหลขนาดกลาง บริเวณท่ี  เขา้-ออก ห่างกนัประมาณ 

10 กิโลเมตร และจะลึกลงไป 
3) ระบบการไหลแถบอีสาน คือ บริเวณนํ้ าเขา้-นํ้าออก 

จะห่างกนัประมาณ 20 กิโลเมตร 
- การศึกษาระบบการไหลของนํ้ า โดยศึกษาจากระบบเคมีหรือ

ไอโซโทปของนํ้ า โดยในพ้ืนท่ีน้ีมีระบบการไหลจากทอ้งถ่ิ น คือ 
บริเวณนํ้ าเขา้-นํ้าออก ไม่ไกลกนัมาก และไม่ลึกมากนกั 

6. การระเบิดในการทาํเหมืองแร่ทองคาํจะ
ส่งผลทาํใหเ้กิดการปนเป้ือนสารหนู 
แมงกานีส หรือสารอ่ืนๆ ลงนํ้ าบาดาลได้
หรือไม่ 

- ขอ้สงัเกต : จากเดิมลกัษณะของพ้ืนท่ีหมู่บา้นเขาหมอ้  มีลกัษณะ
เป็นเนินเขา เม่ือฝนตกนํ้ าจะซึมลงไปกลายเป็นนํ้ าบาดาลและออก
ทุกทิศทุกทาง ในทางตรงขา้มการทาํใหมี้หลุมลึกเวา้ลงไป นํ้ าฝน
ท่ีตกลงจะไหลลงสู่บ่อเหมืองบา้ง ไหลลงดา้นขา้งบา้ง แต่ก่อนจะ
ไหลลงมานํ้ าจะถูกตน้ไม ้และชั้นดินต่างๆ ซบันํ้ าและกรองไป
ระดบัหน่ึง  หากเป็นหินหรือช่องวา่งในหินอาจจะมี ดินต่างๆ ก็
ไหลซึมลงไปขา้งล่าง และเป็นไปไดท่ี้นํ้ าฝนตกลงมาเอาดินหรือ
ส่ิงต่างๆ ท่ีเกิดจากการขดุคุย้ลงไปสู่ทางนํ้ าเก่า ถา้เราไปใชน้ํ้ าตรง
นั้น อาจจะเกิดปุ่มข้ึนได ้และการลงน่าจะลงเร็วกวา่แต่ก่อน เพราะ
แต่ก่อนยงัมีไมมี้อะไรต่างๆ ทาํใหน้ํ้ าค่อยๆ ซึมลงไป มีการกรอง
ลงไป 

- การระเบิดจะทาํใหเ้กิดการแตกของหินมากข้ึน หากหินบริเวณ
ดงักล่าวแตกเพ่ิมข้ึนและเม่ือฝนตกลงมา มีช่องใหม่เกิดข้ึนถา้ช่อง
ท่ีแตกอยูมี่สารพวกน้ีแลว้นํ้ าฝนลงไปสมัผสัสารพวกน้ีดว้ยโอกาส
ท่ีสารพวกน้ีจะหลุดลงไปสู่แหล่งนํ้ าก็เป็นไปได ้รอยแตกพวกน้ีนํ้ า
จะไหลเร็วมาก  รอยแตกใหม่ๆ  ถา้ไม่มีนํ้ าคา้งหรือไม่มีนํ้ ากกัเก็บ
อยูม่าก การ ผขุองพวกน้ีจะเป็นไปไดน้อ้ยมาก  เพราะฉะนั้นความ
เขม้ขน้ก็ไม่น่าจะเพ่ิมข้ึนมากอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงเราตอ้งพิจารณาใน
ส่วนนั้นดว้ย แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได ้
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
7. อยากทราบผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ้ า

บริเวณบ่อนํ้ าขา้งเรือนเพาะชาํ หมู่ 3 
ตาํบลเขาเจ็ดลูก วา่มีแมงกานีสปนเป้ือน
หรือไม่ และจากแผนท่ีความอ่อนไหว
ของมลสาร บริเวณหมู่ 3 เป็นพ้ืนท่ี
อ่อนไหวหรือไม่ และหากมีการนาํกากแร่
มาท้ิงขา้งๆ บ่อนํ้ าบาดาลจะไดรั้บ
ผลกระทบหรือไม่ 

- ขณะน้ีผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ้ ายงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และหากมี
การท้ิงกากแร่ บริษทัควรมีการศึกษาวา่บริเวณท่ีท้ิงมีชั้นดิน
ลกัษณะเป็นอยา่งไร ตอ้งปรับปรุงชั้นดินอยา่งไร เช่นเดียวกบัการ
ท้ิงขยะ โดยการเคลียร์พ้ืนท่ีฝังกลบขยะ แลว้ปูดว้ยดินเหนียว
ป้องกนัการซึมนํ้ า และแผน่ PV วางท่อ Drain ต่างๆ ถา้เป็นระบบ
ท่ีปิดสนิทไม่มีนํ้ าเขา้ก็ไม่มีนํ้ าซึมออก 

- การนาํกากมาท้ิงขา้งๆ บ่อนํ้ าบาดาล อาจมีโอกาสท่ีจะสมัผสัหรือ
ถูกนํ้ าชะออกมา ท่ีปรึกษาแนะนาํถา้จะตรวจสอบก็เก็บนํ้ าท่ีชะ
ออกมาจากกองหินซ่ึงมีร่องอยูแ่ลว้ ก็ใหเ้ก็บนํ้ ามาตรวจวา่มี
อะไรบา้งจะรู้วา่แหล่งกาํเนิดเป็นแบบน้ี และถา้มีเหตุท่ีจะไหลลน้
สู่นา ก็ตรวจวา่มีสารคลา้ยกบัตวัอยา่งแรกหรือไม่ ความเขม้ขน้
อาจจะตํ่าลง ตอ้งพิจารณาเป็นลาํดบั วา่โอกาสท่ีจะลงไปมีไหม ถา้
มีรางรอบขอบชิดต่างๆ โอกาสท่ีจะออกไปก็คงจะนอ้ย ยกเวน้ราง
ซีเมนตแ์ตกร่ัวหรือนํ้ ามากเกิดการเอ่อลน้เขา้ไป 

8. หากตรวจพบสารแมงกานีส  บริเวณหมู่ 3 
บา้นหนองระมาน  เกินมาตรฐาน อยาก
ทราบวา่มีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร และมี
ข่าววา่จะมีการนาํกากแร่มาท้ิงใกลเ้รือน
เพาะชาํ อยากทราบวา่จะแกปั้ญหา
อยา่งไร 

- ตอ้งหาสาเหตุวา่เกิดจากการทาํเหมืองจริงหรือเปล่า ตอ้งดู
ขอ้เท็จจริงวา่ก่อนการทาํเหมืองมีปริมาณแมงกานีสเท่าไหร่และ
หลงัทาํเหมืองแลว้ค่าเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็วหรือไม่ ขณะน้ีท่ีปรึกษา
ยงัไม่มีขอ้มูลท่ีเด่นชดัวา่ตวัเหมืองทาํใหเ้กิดการเพ่ิมข้ึน เพราะ
โครงการเพ่ิงจะเก็บตวัอยา่งนํ้ าอยูใ่นระหวา่งการทดสอบซ่ึงมี
ทั้งหมด 43 จุด ซ่ึงจะมีขอ้เปรียบเทียบต่างๆ  สาํหรับเร่ือง
แกปั้ญหาอาจจะตอ้งใหค้นกลางเขา้มาร่วมกนัแกปั้ญหา โดยเอา
ความสามารถท่ีพอจะทาํได ้และใหย้อมรับไดท้ั้ง 2 ฝ่าย 

9. การวจิยัผลกระทบทางนํ้ าในคร้ังน้ีจะเอา
ไปประกอบการยืน่ขอทาํเหมืองแร่
หรือไม่ 

- ผลการศึกษาของโครงการเป็นการศึกษาทาง วชิาการ ซ่ึงเจา้ของ
โครงการ คือ กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล ทางโครงการพยายามท่ีจะ
ศึกษาทางวชิาการและไม่ไดเ้ก่ียวกบัการมีส่วนไดส่้วนเสียทาง
เหมืองหรือองคก์รอ่ืนใดๆ ทั้งส้ิน ยกเวน้เม่ือเห็นวา่ขอ้มูลน้ีมี
ประโยชน์ก็อาจจะมาขอขอ้มูลจากกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล และ
ยนิดีแพร่ผลการศึ กษาคร้ังน้ีแลว้ก็สามารถท่ีจะอา้งอิงได ้ซ่ึงท่ี
ปรึกษาทาํการศึกษาอยา่งตรงไปตรงมา 
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10. จากผลการดาํเนินการศึกษาท่ีไดศึ้กษามา
ระยะหน่ึงแลว้ สรุปไดห้รือไม่วา่มี
ผลกระทบมากนอ้ยแค่ไหนเก่ียวกบัการ
ทาํเหมืองแร่ 

- ขณะน้ีการศึกษายงัไม่ครอบคลุมทุกฤดูกาล เน่ืองจากการไหลเวยีน
ของนํ้ าบาดาลในแต่ละฤดู มีความแตกต่างกนั การนาํขอ้มูลมาท่ียงั
ไม่สมบูรณ์มาเผยแพร่จึงไม่ถูกตอ้ง ขอใหผ้ลการวเิคราะห์
ครบถว้นเสียก่อน จะนาํมาเผยแพร่เป็นลาํดบัต่อไป โดยกรม
ทรัพยากรนํ้ าบาดาลเป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวใหป้ระชาชน 

11. เน่ืองจากบริษทัจะขอสมัปทานทาํเหมือง
บริเวณตน้นํ้ า นํ้ าจะไหลไปอาํเภอ  
วงัทรายพนู ซ่ึงคาดวา่จ ะมีผลกระทบต่อ
ชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีตาํบลวงัโพรงแน่นอน 
จึงขอฝากกบัคณะอาจารยแ์ละทีมงาน  
ผูศึ้กษา หากพบวา่มีผลกระทบให้
นาํเสนอแบบตรงไปตรงมา และปัญหา
นํ้ าบาดาล มีความขุ่นมาก เป็นตะกอน
สนิม นํ้ าท่ี นาํมาใชใ้นหอ้งนํ้ า พบวา่
หอ้งนํ้ า จะจบัคราบเป็นสีคล้ ายทอง  
มีตะกอนขุ่นมาก จึงอยากทราบวา่จะทาํ
อยา่งไรใหน้ํ้ าใส 

- สาํหรับการปรับปรุงคุณภาพนํ้ าใช ้โดยใชว้ธีิกรอง ซ่ึง อบต . มี
งบประมาณในส่วนการจดัทาํถงักรองสนิมเหลก็อยูแ่ลว้ หรือใช้
การกาํจดั โดยการใชส้เปรยน์ํ้ าใหเ้ป็นละอองฝอย  เหลก็ท่ีละลาย
ในนํ้ าก็จะจบักบัออกซิเจนในอากาศแลว้ตกตะกอนผา่นตะแกรง
กรวดหรือวสัดุท่ีเป็นวสัดุหยาบละเอียดข้ึน ทา้ยสุดเป็นถ่านไวดู้ด
กล่ิน ซ่ึงสามารถลดเหลก็ท่ีละลายนํ้ าไดป้ระมาณร้อยละ 90 ถา้ไม่
มีถงัใชก็้ใชเ้ป็นผกัก็ได ้ใชพี้วซีีทาํเป็นชั้นเอาผกัใส่กรวด ทราย
ละเอียด ต่างๆ ประมาณ 4-5 ชั้น แลว้สุดทา้ยเป็น ถ่าน แลว้ปล่อย
นํ้ าจากขา้งบนลงมา หรือ เจาะรูเลก็ๆ ท่ีท่อพีวซีี แลว้ใหผ้า่น
ตะแกรงออกมา สกัระยะมีตะกอนจบัมากก็ลา้งกรวด นํ้ าท่ีไดก็้ขงั
อยูใ่นถงันํ้ า ถา้ยงัไม่หมดก็ตกตะกอนในถงันํ้ า อาจจะตอ้ง
วเิคราะห์วา่มีตวัอ่ืนดว้ยหรือไม่ เช่น ความกระดา้ง คือ ฟอกสบู่ไม่
มีฟอง มีตะกรันท่ีท่อนํ้ า ทาํใหต้อ้งเปล่ียนท่อนํ้ าบ่อย หรือเอานํ้ ามา
ตม้ ก็มีตะกรันอยู่ ท่ีภาชนะ ด่ืมนํ้ าก็ไม่เหมือนนํ้ าทัว่ไป ซ่ึงถา้ด่ืม
มากๆ จะทาํใหเ้ป็นน่ิว 

12. การสาํรวจแร่ของเหมือง โดยการเจาะจะ
มีสายไฟ และมีการใส่สารลงไปในหลุม
เจาะ อยากทราบวา่ทาํไมตอ้งทาํอยา่งนั้น 

- สาํหรับสายไฟเป็นสายสลิงท่ีไวดู้ทิศทางวา่เจาะไปในทิศทางไหน
ตรงตามแบบหรือไม่ เหมือนการเอก็ซ์เรยใ์ตพ้ื้นดิน เน่ืองจากการ
เจาะแบบน้ีตอ้งเจาะเอียง ส่วนสารท่ีใส่ลงไปนั้น เน่ืองจากใน
ช่วงแรกเป็นชั้นดินอาจจะเก็บเป็นแท่งอาจจะไม่มีความสาํคญั
เก่ียวกบัสายแร่จึงเก็บเป็นเศษดินข้ึนมา เม่ือถึงบริเวณท่ีมีสายแร่ ก็
เจาะเป็นแท่ง อาจจะตอ้งใชต้วัหล่อล่ืน เป็นโคลนธรรมดา ซ่ึง
โคลนตวัน้ี มีคุณสมบติัในการหล่อล่ืนหรือหล่อใหเ้ยน็ลง  อนัท่ี
สอง คือ ถา้เจาะนํ้ าบาดาล เป็นการเคลือบบ่อไม่ใหพ้งัลงไป ซ่ึงไม่
มีปัญหา 
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13. อยากทราบวา่การเป็นเครือข่ายเฝ้าระวงัฯ 

จะไดอ้ะไรบา้ง 
- การเป็นเครือข่าย คือ สร้างบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษยใ์หเ้ขา้มา

อยูใ่นกรอบ เพ่ือใหมี้ความรู้ และแนวทางการดาํเนินการเฝ้าระวงั
ทรัพยากรนํ้ าบาดาล จะไดก้ารตอบรับจากชุมชน 

14. ระยะทางความเขม้ขน้ของการศึกษาท่ี
คาดวา่จะไดรั้บผลกระทบจากเหมือง
ระยะทางประมาณเท่าไหร่ 

- โครงการกาํหนดพ้ืนท่ีศึกษาโดยแบ่งระยะห่างจากของเขตเหมือง
อคัร 1, 3, 5 และ 7 กิโลเมตร โดยในระยะ 1 กิโลเมตร จะมีบ่อ
สงัเกตการณ์ค่อนขา้งถ่ีและใกลก้นั เพราะจาํนวนตวัอยา่งและดชันี
ท่ีตรวจวเิคราะห์เยอะมากทาํใหมี้ค่าพวกน้ีค่อนขา้งมาก 

15. ตอ้งการทราบวา่แหล่งนํ้ าธรรมชาติท่ีร่อง
นํ้ าติดเหมืองจะมีโอกาสติดสารปนเป้ือน
ร่ัวออกมาหรือไม่ 

- ขณะน้ีโครงการฯ ไดเ้ก็บตวัอยา่งนํ้ าจากแหล่งนํ้ าธรรมชาติบริเวณ
ท่ีใกลเ้ขตพ้ืนท่ีเหมือง และกาํลงัอยูใ่นกระบวนการวเิคราะห์ตาม
ดชันีตรวจวดัต่างๆ เช่น อาร์เซนิก และไซยาไนด ์

16. ถา้พบวา่มีสารปนเป้ือนแลว้ จะเป็น
อนัตรายต่อชุมชนหรือไม่ และหากสมัผสั
แลว้จะเป็นอยา่งไร เช่น เล่นนํ้ า 

- โครงการตอ้งดูปริมาณความเขม้ขน้วา่มีเท่าไหร่ การสมัผสัของ
ชุมชน ชุมชนด่ืมหรือไม่ เช่น อาร์เซนิก หากด่ืมในปริมาณมากจ ะ
ทาํใหผ้ิวหนงัดาํ มีลกัษณะเป็นจุดๆ เรียกวา่ “ไขด้าํ” 

- โอกาสเกิดอนัตรายจากการสมัผสันั้น ข้ึนอยูก่บัความอ่อนไหวของ
ผิวหนงั ส่วนอาการท่ีเกิดข้ึนจากการสมัผสั คือ คนั และหากสมัผสั
นานๆ หรือมีแผลอาจทาํใหเ้กิดการซึมเขา้ไปในผิวหนงัได ้

17. สารพิษท่ีมาจากการทาํการเกษตรจะ
ส่งผลต่อบ่อนํ้ าต้ืนหรือไม่ 

- สามารถส่งผลกระทบต่อนํ้ าผิวดิน เพราะนํ้ าท่ีไหลผา่นพ้ืนท่ีเกษตร
ลงสู่แหล่งนํ้ าไม่ไดผ้า่นการกรองมากนกัผา่นแค่ชั้นดินแลว้ออกมา
แหล่งนํ้ าธรรมชาติ 

18. ถา้ตอ้งการทาํนํ้ าด่ืมท่ีผา่นระบบการกรอง
ท่ีมีขายในทอ้งตลาด สามารถทาํให้
สารพิษพวกน้ีหมดไดห้รือไม่ 

- ตรวจสอบโดยนาํนํ้ าท่ีผา่นการกรองแลว้ส่งใหบ้ริษทัเจา้ของเคร่ือง
ตรวจสอบ หรือนาํมาวเิคราะห์ อาจทดสอบกบัเคร่ืองมือ
ตรวจสอบเบ้ืองตน้ (Test kids) ซ่ึงสามารถซ้ือไดท่ี้ร้านขาย
เคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ หรืออนามยัท่ีรับตรวจสอบ เรียกวา่ ชุด
ตรวจสอบภาคสนาม 

19. สารไซยาไนทท่ี์ใชส้กั ดทองเป็นสาร
ประเภทอะไรปนเป้ือนทางอากาศได้
หรือไม่มีโทษอยา่งไร จะป้องกนัได้
อยา่งไร 

- เหมืองใชไ้ซยาไนด ์แยกสลายแร่ทองกบัดิน โดยมีกระบวนการใช้
ปรอทมาจบัทองคาํอีกคร้ังหรือคาร์บอนแอคติเวทต ์หรือเรียกวา่ 
“ถ่านกมัมนัต์” จากกระบวนการต่างๆ ไซยาไนดส์ามารถระเหยสู่
บรรยากาศ การรับไซยาไนดเ์ขา้ไป ปริมาณไม่มาก จะไม่เป็น
อนัตราย  แต่ถา้รับต่อเน่ือง เป็นเวลานานควรตรวจวา่มีการสะสม
หรือไม่ ความเป็นห่วง  คือ โอกาศท่ีจะระเหย ไปตามทิศทางลม
หรือไม่ ตอ้งขอความร่วมมือกบักรมควบคุมมลพิษทาํการตรวจวดั
อากาศรอบเหมืองอีกคร้ัง ซ่ึงโครงการจะเป็นส่วนหน่ึงท่ี เขา้ร่วม
ตรวจสอบกบักรมควบคุมมลพิษ ร่วมกบัเหมือง ภาคราชการ
ทั้งหลาย เพ่ือตรวจสอบการปนเป้ือนของไซยาไนดใ์นอากาศ 
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20. หากสมัผสักบันํ้ าฝนท่ีมีการปนเป้ือนใน

อากาศหรือชุมชมด่ืมนํ้ าฝนจะส่งผล
กระทบอยา่งไร 

- กรณีนํ้ าฝน (กรดคาร์บอนิกอ่อนๆ ซ่ึงไนโตรเจนรวมตวักบันํ้ าเป็น
คาร์บอนิก) สามารถทาํใหมี้ปริมาณกรดคาร์บอนิกเพ่ิมมากข้ึน ซ่ึง
เม่ือตกลงมาก็ละลายหินปูนได ้แต่เน่ืองจากสภาพทางภูมิประเทศ
ไม่ไดเ้ป็นหุบเขา อากาศมีการหมุนเวยีนมากกวา่ จึงมีโอกาสสลาย
ไดม้ากกวา่ คาดวา่ไม่น่าจะ มีปัญหา ถา้จะมี  คือ  ฝุ่ นละออง  
โดยสงัเกต จาก ฝนแรกของปี นํ้ าจะไม่ใส  มีฝุ่ น ถา้พวกน้ีอยูใ่น
อากาศหรือสลายเป็นก๊าซ  สาํหรับการด่ืมนํ้ าฝน จึงไม่น่าจะมีผล  
ต่อนํ้ าฝนท่ีจะนาํมาด่ืม แต่ก่อนท่ีจะรองนํ้ าฝน ควรใหมี้การชะลา้ง
ส่ิงสกปรกบนหลงัคาออกไปก่อน จึงรองนํ้ าฝน และทาํการตม้ให้
สุกก่อนนาํมาด่ืม 

21. การอบรมคร้ังต่อไปตอ้งการ ให้ทีมงาน
เตรียมอุปกรณ์การตรวจวดันํ้ ามาตรวจวดั
คุณภาพนํ้ า อาจจะให ้เพ่ือสาํรวจนํ้ าแหล่ง
นํ้ าในแต่ละหมู่ หรือ ใหแ้ต่ละหมู่เอา
ตวัอยา่งนํ้ ามาตรวจวดั และรับทราบ
ร่วมกนั 

- ท่ีปรึกษาจะจดัเตรียมอุปกรณ์ใชใ้นภาคสนามจะมีบางค่าท่ีตอ้ง
ตรวจวดัทนัทีในสนาม เช่น ค่าความเป็นกรด- ด่าง และค่าการนาํ
ไฟฟ้า เป็นตน้ สาํหรับบางพารามิเตอร์ตอ้งไปตรวจวดัใน
หอ้งปฏิบติัการ 

22. ผลวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าในพ้ืนท่ีตาํบล  
วงัหลุม ทราบผลการตรวจวเิคราะห์ แลว้
หรือยงั  เพร าะเป็นจุดท่ีใชเ้ป็นแหล่งนํ้ า
ดิบในการผลิตนํ้ าประปา 

- ผลการวเิคราะห์ตวัอยา่งนํ้ าใตดิ้น ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการวเิคราะห์
ในหอ้งปฏิบติัการ 

23. อยากทราบการไหลเวยีนของนํ้ าใตดิ้น วา่
มีทิศทางการไหลอยา่งไร 

- ขณะน้ี ผลยงัออกมายงัไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต ์อยูร่ะหวา่ง
การศึกษา ซ่ึงวดัระดบันํ้ าใตดิ้น ทุกเดือน ยงัไม่สมบูรณ์หากผล
การศึกษาครบถว้นทุกฤดูกาลจะนาํเผยแพร่อีกคร้ัง ทั้งน้ีเน่ืองจาก
แต่ละฤดูมีทิศทางการไหลแตกต่างกนั 

24. สารไซยาไนดแ์ละสารหนู มีอนัตรายต่อ
ร่างกายอยา่งไร แลว้ควรมีปริมาณ
เท่าไหร่ ประชาชนทัว่ไปจะรู้ไดอ้ยา่งไร
วา่นํ้ าท่ีใชอุ้ ปโภคจะปลอดภยัจาก
ไซยาไนด ์และสารหนู 

- ขอยกกรณีศึกษาท่ีร่อนพิบูลย ์ประชาชนใชน้ํ้ าบาดาลมากกวา่ 10 ปี 
ค่ามาตรฐานกาํหนดไวไ้ม่เกิน 0.05 พีพีเอม็ หรือ 0.05 ส่วนในลา้น
ส่วน แต่ร่อนพิบูลยต์รวจพบ 10 พีพีเอม็ ซ่ึงเกินค่ามาตรฐาน ใน
กรณีร่อนพิบูลยมี์การใชน้ํ้ าท่ีมีสารพิษอยูแ่ลว้ไม่มีการตรวจสอบ 
ใชม้า 10-20 ปี จึงเป็นโรคข้ึนมาเป็นจุดท่ีมีสีดาํ ประเทศอินเดียมี
กรณีเหมือนร่อนพิบูลย ์ซ่ึงคนอินเดียก็มีจุดสีดาํเหมือนกนั แต่
ไม่ไดท้าํอะไรในพ้ืนท่ีเลย ปรากฎวา่สารหนูมีอยูใ่นธรรมชาติท่ีสูง
เกินหากร่า งกายไดรั้บเกินเขา้ไปก็อาจทาํใหเ้สียชีวติเหมือนท่ี
ประเทศอินเดีย 
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 
25. จะทราบไดอ้ยา่งไรวา่มีการปนเป้ือนใน

นํ้ าหรือไม่ จะสาํรวจอยา่งไร 
- การตรวจสอบเบ้ืองตน้อาจจะสามารถบอกเป็นแต่ละชนิด โดย

ประสาทสมัผสัทั้ง 5 คือ การดม (มีกล่ิน ) สี (มีสีหรือไม่ ขุ่น
หรือไม่ ตะกอนสีอะไร เช่น กาํมะถนั) ถา้ไดก้ล่ินกาํมะถนั ก็แสดง
วา่ขา้งล่างมีรอยแตกทาํใหมี้กาํมะถนัข้ึนมา สาํหรับเหลก็ ใหดู้สี
ของนํ้ า เน่ืองจากเหลก็ทาํปฏิกิริยากบัออกซิเจนในอากาศ จะมีสี
สนิม ซ่ึงกรองได ้อยา่งกรณีหินปูน หรือมีความกระดา้ง ตรวจจาก
การใชส้บู่ 

 

(2) ผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
การประเมินผลการประชุมจากแบบสอบถาม จาํนวน 161 ราย จากผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 

399 ราย (ไม่รวมคณะทาํงาน ) คิดเป็นร้อยละ 40 ของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด โดยผลจากแบบสอบ
ความคิดเห็น สรุปดงัน้ี  

1) ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็น
เพศชาย/เพศหญิง จาํนวน 110/51 (ร้อยละ 68.32) โดยมีอายุอยูใ่นช่วงอาย ุ 40-49 ปี มากท่ีสุด (ร้อยละ 
40.99) รองลงมาอยูใ่นช่วงอาย ุ 50-59 ปี (ร้อยละ 24.22) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วน มากมีการศึกษา 
ระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 37.90 รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษาตอน ตน้ คิดเป็นร้อยละ 23.00 
สาํหรับระดบัปริญญาตรี /และสูงกวา่  คิดเป็นร้อยละ 12.46  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเกษตรกร  
คิดเป็นร้อยละ 65.84 รองลงมา คือ คา้ขาย คิดเป็นร้อยละ 8.70 โดยเกือบคร่ึง มีตาํแหน่งเป็นผูใ้หญ่บา้น /
ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น คิดเป็นร้อยละ 46.60  รองลงมา คือ ราษฎรในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 26.09  

2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการมีส่วนร่วมรับรู้ข่าวสารและข้อมูลโครงการ  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตอ้งการรับทราบและช่วยเผยแพร่ข่าวสารโครงการ  คิดเป็นร้อยละ 91.93 ส่วนท่ี
เหลือ 8.07 ไม่ตอ้งการรับทราบและช่วยเผยแพร่ข่าวสารโครงการ โดยตอ้งการติดตามความกา้วหนา้ของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.68 และสนใจในเร่ืองของการมีส่วนร่วม ของการศึกษาโครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 90.68 ผูต้อบแบบสอบถามมีความยนิดีเขา้ร่วมประชุม /สัมมนา และติดตามผลการศึกษาของ
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.20 และยนิดีใหค้วามร่วมมือการดาํเนินงานของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 
90.68 

3) ส่วนที ่3 ความเห็นทีม่ีต่อการประชุมกลุ่มย่อย เป็นการประเมินผลจาก 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นท่ี 1) ความเขา้ใจในแนวทางและวธีิการศึกษาของโครงก าร ก่อนรับฟังการ

ประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจปานกลาง-มาก คิดเป็นร้อยละ 68.32 โดยมีผูเ้ขา้ใจนอ้ยคิดเป็นร้อย
ละ 28.00 และหลงัรับฟังการประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความเขา้ใจปานกลาง- มาก คิดเป็นร้อยละ 88.81 
โดยมีผูเ้ขา้ใจนอ้ยคิดเป็นร้อยละ 6.21 
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ประเด็นท่ี 2) ไดรั้บประโยชน์และความรู้จากเ อกสารประกอบการประชุม ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บประโยชน์ และความรู้จากเอกสารการประชุมปานกลาง –  มาก คิดเป็น  
ร้อยละ 99.44 

ประเด็นท่ี 3) สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมโดยการเป็นเครือข่ายอนุรักษเ์ฝ้าระวงัทรัพยากร 
นํ้าบาดาล ผูเ้ขา้ร่วมสนใจเขา้ร่วมเครือข่ายคิดเป็นร้อยละ 81.67 และมีผูไ้ม่แน่ใจคิดเป็นร้อยละ 10.00  

(3) ข้อเสนอแนะเพิม่เติมจากแบบสอบถาม 
1) การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบันํ้าใตดิ้น 
- ตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่นเขา้ไปใหค้วามรู้กบัชาวบา้น 
- ตอ้งการใหท้รัพยากรนํ้าบาดาลใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเพราะชาวบา้นไม่มีความรู้เร่ือง

คุณภาพนํ้า ประกอบกบัทางเหมืองทองไดม้าทาํจุดขดุเหมืองแร่ทองคาํ วา่ทางชาวบา้นนั้นจะมีปัญหา
หรือเปล่า 

- ควรมีหวัขอ้การบรรยายท่ีชดัเจนใหต้รงกบัวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดมา 
- ช่วยใหมี้ความเขา้ใจเร่ืองนํ้าบาดาลมากข้ึนและรู้วา่ในนํ้าบาดาลมี สารท่ีเป็นอนัตราย

อยูต่ามธรรมชาติอยูแ่ลว้ สารพิษบางอยา่งก็เกิดจากมนุษยเ์ป็นผูท้าํใหเ้กิดจะไดช่้วยกนัวางแผนหาทาง
แกไ้ขร่วมกนั 

- เป็นการพบปะหารือเพื่อสอบถามขอ้มูลกบัหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชนและ
ประชาชนในพื้นท่ีท่ีมีต่อสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

- การจดัประชุมกลุ่ม ยอ่ยในแต่ละคร้ังเราจะไดรั้บรู้สภาพปัญหาในปัจจุบนัวา่มี
สถานการณ์เป็นอยา่งไร และทาํใหไ้ดรั้บรู้ปัญหาในแต่ละกลุ่มชุมชนวา่เป็นอยา่งไร ควรจดัอยา่ง
สมํ่าเสมอและการประชุมกลุ่มยอ่ยแต่ละคร้ัง ควรนาํสภาพของนํ้าท่ีขดุเจาะไวท้ั้ง 12 จุด แจง้ให ้ท่ีประชุม
ทราบดว้ยทุกคร้ัง 

- การจดัประชุมกลุ่มยอ่ยดีมาก แต่ไม่เขา้ใจเท่าไร เพราะวา่เร่ืองขอ้มูลเก่ียวกบันํ้าและ
ดินหรือทางเดินนํ้าไปทางไหน 

- อยากใหจ้ดัประชุมกลุ่มยอ่ยบ่อยๆ จะไดรั้บรู้ข่าวสารต่อเน่ือง  ท่ีผา่นมาเป็น  
การพบปะท่ียงัไม่ทัว่ถึงทุกระดบัชั้น ขา้ราชการ ประชาชน ผูน้าํชุมชน ขอ้มูลไม่ชดัเ จน การศึกษา  
ไม่เพียงพอ เวลานอ้ยรัดกุม 

- ประชาชนจะไดค้วามรู้เก่ียวกบัผลเสียท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและจะไดมี้แนวทาง
ป้องกนักบัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนบา้ง 

- เป็นเร่ืองท่ียนิดีมากไดเ้ขา้ร่วมการประชุมยอ่ย  เพราะจะไดรู้้เร่ืองของสารพิษและ  
นํ้าบาดาลใหรั้บรู้วา่ทาํไมนํ้าบาดาลจึงแหง้เร็วจากเคยอยูต้ื่น  แต่เด๋ียวน้ีตอ้งเจาะลึกลงไปมาก วา่เป็นตาม
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ธรรมชาติฤดูกาลหรือสาเหตุมาจากการทาํเหมืองแร่ทองคาํและตอ้งการเขา้ร่วมการอบรมอีกคร้ังเพื่อการ
รับรู้เร่ืองใหม้ากข้ึน 

- การประชุมน้ีมีความรู้ท่ีดี และทาํใหค้นเราไดค้ว ามคิดท่ีใหม่ข้ึนและยติุธรรมเป็น
กลางสาํหรับ 2 ฝ่าย ไดอ้ยา่งดี 

- อยากใหท้างเจา้หนา้ท่ีวทิยากรอธิบายเร่ืองสารท่ีปนเป้ือนมากบันํ้าบาดาลวา่มาจาก
ไหนและเป็นอนัตรายมากเพียงใด 

- อยากใหมี้การอบรมท่ีใชเ้วลามากหน่อยเพื่อใหป้ระชาชนไดรู้้จกัการซึมของสารพิษ
ท่ีซึมลงไปปนเป้ือนในนํ้าชั้นใตดิ้น วา่ซึมลงอยา่งไร มากนอ้ยแค่ไหน และการป้องกนัอยา่งไร มีโทษ
มากแค่ไหนของสารพิษแต่ละอยา่ง 

- ไดรั้บความรู้เก่ียวกบันํ้า จะนาํความรู้เพื่อเอาไปเผยแพร่ต่อชุมชนใน หมู่บา้นต่อไป
และคณะกรรมการประปาหมู่บา้น-กรรมการหมู่บา้น ตลอดจนผูใ้ชน้ํ้ า 

- ดีมากเพราะจะทาํใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบัสารพิษปนเป้ือนในนํ้าบนผวิดินและใตดิ้น
บ่อบาดาล 

- จดัประชุมบ่อยๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเผยแพร่ข่าวสารโครงการใหก้วา้ง
ใหป้ระชาชนรับรู้ข่าวสารมากหน่อย 

- ใหค้วามรู้และความเขา้ใจกบัผูท่ี้มาอบรมดีมาก ขอขอบคุณกบัผูท่ี้มาเผยแพร่
โครงการน้ี 

2) การปนเป้ือนในแหล่งนํ้าใตดิ้น 
- ตอ้งการใหท่ี้ปรึกษานาํนํ้าไปตรวจวเิคราะห์และส่งผลตรวจ หมู่ท่ี 10 บา้นหนองแสง 

ตาํบลทา้ยดง อาํเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์  หรือพื้นท่ีอ่ืนๆ ท่ีทีมงานผูศึ้กษาไดม้าเก็บตวัอยา่งในพื้นท่ี
ไปตรวจวเิคราะห์  

- การปนเป้ือนจะรู้ไดอ้ยา่งไรวา่ในนํ้ามีสารหนู สารไซยาไน ด์ น่าจะมีการทดสอบให้
ดูบา้ง แลว้บ่อบาดาลมีความลึกเท่าไร จะมีสารชนิดน้ีอยูใ่นนํ้าแมงกานีสเป็นสารชนิดใด  มีผลเสียอยา่งไร
ใน 3 อาํเภอ อาํเภอไหนมีสารหนูมาก และอาํเภอไหนมีสารหนูนอ้ย 

- หลงัจากหน่วยงานของมหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดส้าํรวจ ศึกษา นํ้าของหมู่บา้น  
ดงหลงวา่มีสารปนเป้ือนชนิดใดบา้ง อยากใหห้น่วยงานของ มหาวทิยาลยั ขอนแก่น ช้ีแจง วา่สารตวัท่ี
ปนเป้ือนอยูใ่นนํ้าหากสัมผสัหรือ อาบ ลา้ง จะมีผลอยา่งไรกบัชาวบา้น 

- หากผลการศึกษาพบวา่คุณภาพนํ้าบาดาลเกิดการปนเป้ือน อยากใหช่้วยแกไ้ข 
ปรับปรุงเพื่อใหน้ํ้าบาดาล สามารถใชด่ื้มต่อไปได ้ 

- ตอ้งการผลของสารปนเป้ือนในแต่ละพื้นท่ี  เพราะ จาํเป็น ต่อ ความปลอดภยั  
โดยติดประกาศใหป้ระชาชนไดเ้ฝ้าระวงัจะขอบคุณอยา่งมาก 
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- ในเขตท่ีมีการเปิดเหมืองแร่ทองคาํ ไดรั้บการปนเป้ือนสารพิษจากนํ้ามือมนุษยท์าํให้
พื้นดินและหินไดรั้บการสั่นสะเทือน จึงเกิดการผสมนํ้าใหขุ้่นและเกิดเป็นตะกอน เกิดเป็นสารหนู  
สารอ่ืนๆ เน่ืองจากการระเบิดดินทุกวนั 

- ควรสรุปผลการตรวจสารพิษในแหล่งนํ้าใตดิ้นในตาํบลวงัโพรง และแจง้ใหท้ราบวา่ 
พบสารอะไรบา้ง เกิดจากอะไร 

- อยากใหน้าํขอ้มูลท่ีศึกษามาบอกมาช้ีแจงในท่ีประชุมอยา่งละเอียดและจริงใจอยา่ง
ตรงไปตรงมา 

- อยากใหโ้ครงการน้ีออกสาํรวจระบบนํ้าประปาแต่ละหมู่บา้นวา่ระบบนํ้าประปา จะ
มีสารปนเป้ือนมากนอ้ยเพียงใด 

- อยากใหค้ณะทาํงานทางมหาวทิยาลยัขอนแก่ นไดน้าํเคร่ืองวดั มาสาํรวจนํ้าในเขต
พื้นท่ี ตาํบลวงัหิน ในแต่ละหมู่บา้นเพื่อจะไดท้ราบปัญหาของแต่ละหมู่บา้นท่ีแทจ้ริงและถูกตอ้ง 

- ควรใหส้ภาพส่ิงแวดลอ้ม อยูค่งเดิม สามารถท่ีจะทาํการเกษตรไดไ้ม่ควรใหเ้กิดความ
เดือดร้อน ต่อการดาํรงชีวติของราษฎร เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มเป็นพิษ 

- ควรจะเสนอแนะการตรวจสอบคุณภาพ นํ้าเบ้ืองตน้  ท่ีจะนาํไปใชก้ารบริโภค เช่น 
การใชเ้คร่ืองมือทดสอบคุณภาพของนํ้าวา่จะมีสารปนเป้ือนมากนอ้ยแค่ไหน 

- ใหมี้การเจาะนํ้าใตดิ้นแต่ละหมู่บา้นท่ีอยูใ่นจุดเส่ียง ตั้งเคร่ืองมือวดัสารพิษตกคา้งไว้
ใหแ้ต่ละหมู่บา้นไดไ้วดู้และแจง้เหตุใหก้บักรมทรัพยากรนํ้าไดท้ราบและหาแนวทางแกไ้ขหรือช่วยเหลือ
ชุมชนต่อไป (ในหมู่ ท่ี 12 บา้นเขาทราย ยงัไม่เห็นมีเจา้หนา้ท่ีมาตรวจสอบเร่ืองของนํ้าใต้ ดินเลยและ  
ส่วนใหญ่ชาวบา้นใชน้ํ้าใตดิ้นกนัทั้งนั้น) 

3) การอนุรักษ ์และเฝ้าระวงันํ้าบาดาล 
- อยากใหมี้การจดักลุ่มเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของนํ้าในเขตตาํบลทา้ยดงดว้ย 
- โอกาสดีมากๆท่ี มีโครงการศึกษาและเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งนํ้า

ใตดิ้นจะทาํใหผู้น้าํหลายส่วนมาประชุมจะไดแ้จง้ข่าวสารใหป้ระชาชนไดรั้บทราบท่ีไปท่ีมาของสารพิษ
ต่างๆไดถู้กตอ้ง 

- คาํวา่จะอบรมเยาวชนนั้น เห็นดีดว้ยเพราะวา่มีประโยชน์มาก อยากทราบวา่ ตอ้งการ
หมู่ละก่ีคน มีค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง เพราะวา่ดีมาก การมารับฟังวนัน้ี มีประโยชน์มากๆไดค้วามรู้ดีจริงชอบ
มาก วนัน้ีไดรั้บความรู้ดีมาก  

- ขอใหเ้ฝ้าระวงัเร่ืองน้ีไปเร่ือยๆ เพราะจะทาํใหมี้ความปลอดภยัจากสารพิษในแต่ละ
พื้นท่ีท่ีบริโภคนํ้าของประชาชน เพื่อสุขภาพท่ีดีของประชาชนในพื้นท่ี 
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8.4.4 การประชุมปัจฉิมนิเทศ 
(1) วตัถุประสงค์ เพื่อนาํเสนอผลการศึกษาของโครงการใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม ปัจฉิมนิเทศได้

รับทราบ และเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และกาํหนดแนวทางการติดตามตรวจสอบโครงการต่อไป 
(2) ขอบเขต พืน้ที่ ด าเนินการ  ขอบเขต พื้นท่ีใน การศึกษา โครงการ  ประกอบดว้ย 3 จงัหวดั  

5 อาํเภอ 10 ตาํบล 38 หมู่บา้น ดงัน้ี  ตาํบลเขาเจด็ลูก ตาํบลเขาท ราย ตาํบลทบัคลอ้ อาํเภอทบัคลอ้ ตาํบล
หนองพระ ตาํบลวงัทรายพนู อาํเภอวงัทรายพนู และตาํบลวงัหลุ่ม อาํเภอตะพานหิน จงัหวดัพิจิตร ตาํบล
วงัโพรง อาํเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก ตาํบลทา้ยดง ตาํบลวงัหิน และตาํบลวงัศาล อาํเภอวงัโป่ง 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ ดงัน้ี (ดงัแสดงในตารางที ่8.4-1) 

(3) กลุ่มเป้าหมาย ตวัแทนหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ผูน้าํชุมชน 
ตวัแทนชุมชน และประชาชนท่ีไดรั้บผลกระทบโดยรอบโครงการ 
 

ตารางที ่8.4-1 พืน้ทีด่ าเนินการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่ท่ี หมู่บ้าน หมู่ท่ี หมู่บ้าน 

พิจิตร ทับคล้อ เขาเจ็ดลูก 3 เขาดิน 8 นิคม 
   4 จิตเสือเตน้ 9 เขาหมอ้ 
  ทับคล้อ 5 สายคลองแหง้ 9 แดงโตน 
  เขาทราย 1 เขาทราย 6 หนองจะปราบ 
   2 วงัแดง 9 หนองพงษ ์
   3 ลาํประดา 10 เขาทราย 
   4 เขาทราย 12 วงัแดงเหนือ 
 วังทรายพูน วังทรายพูน 3 บุ่งมะกรูด 7 ทุ่งโม่ง 
   5 เนินหวัโล ้ - - 
  หนองพระ 1 หนองลากคอ้น 7 เขาพนมพา 
 ตะพานหิน วังหลมุ 5 เขารวก - - 

เพชรบูรณ์ วังโป่ง ท้ายดง 1 วงัชะนาง 8 ดงหลง 
   4 ด่านชา้ง 10 หนองแสง 
   5 วงัชะนางใต ้ - ร่องตะแบก 
   7 ทุ่งนางาม - วงัชะนางใต ้
  วังหิน 3 นํ้าออ้ม 9 ดงเจริญ 
   4 วงัใหญ่ 12 เนินสวา่ง 
   5 วงัพลบั - - 
  วังศาล 1 วงัศาล - - 

พิษณุโลก เนินมะปราง วังโพรง 1 ทุ่งยาว 3 คลองตาลดั 
   2 วงัขวญั 6 บา้นหนองดู่ 

ท่ีมา: มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2553 
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(4) ขั้นตอนการด าเนินการ  
- กล่าวตอ้นรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

โดย นพ.ประจกัษ ์วฒันะกลู นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัพิจิตร 

- กล่าวรายงาน 
โดย นายบรรจง  พรมจนัทร์ ผูอ้าํนวยการ ส่วนฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาล 

- กล่าวเปิดการสัมมนา 
โดย นายสัมฤทธ์ิ ชุษณะทศัน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

- นาํเสนอความเป็นมาของโครงการ สภาพปัญหาของพื้นท่ี 
โดย ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ผูจ้ดัการโครงการ 

- นาํเสนอผลการศึกษาของโครงการฯ 
โดย ดร.รุ่งเรือง เลิศศิริวรกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นอุทกธรณีวทิยา 

ดร.สุเทพ  ศิลปานนัทกุล ผูเ้ช่ียวชาญดา้นสาธารณสุข 

- อภิปราย ตอบขอ้ซกัถาม และรับฟังความคิดเห็นจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อโครงการ 
(5) ผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ 

การประชุมปัจฉิมนิเทศ  “โครงการศึกษาการปนเป้ือนและวางเครือข่ายเฝ้าระวงั  
การปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งนํ้าใตดิ้น ในพื้นท่ีอาํเภอทบัคลอ้ อาํเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และ
อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์” ดาํเนินการในวนัจนัทร์ ท่ี 19 ธนัวาคม พ .ศ. 2554 เวลา 08.30–12.10 น. 
ณ. หอ้งประชุมมะยงชิด  โรงแรมพิจิตรพลาซ่า จงัหวดัพิจิตร  โดยมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมทั้งหมด 179 คน 
ประกอบดว้ย หน่วยงานราชการ ส่ือมวลชน ประชาชนโดยรอ บพื้นท่ีโครงการ จาํนวน 38 หมู่บา้น ใน  
10 ตาํบล 5 อาํเภอ 3 จงัหวดั และประชาชนผูส้นใจ ดงัรูปที ่8.4-3  ถึง รูปที ่8.4-4  และตารางที ่8.4-2 
 

ตารางที ่8.4-2  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 
 

หน่วยงาน จ านวน (คน) 
หน่วยงานราชการทุคภาคส่วน 38 
กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 12 
ส่ือมวลชน 4 
ประชาชนในพื้นท่ีและผูส้นใจ 125 

รวม 179 
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รูปที ่8.4-3 นายสัมฤทธ์ิ ชุษณะทศัน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน า้บาดาล 
กล่าวเปิดการประชุมปัจฉิมนิเทศ 

 

(6) สรุปประเด็นความคิดเห็น 
การประชุมปัจฉิมนิเทศ “โครงการศึกษาการปนเป้ือนและ การวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการ

ปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งนํ้าใตดิ้น ในพื้นท่ีอาํเภอทบัคลอ้ อาํเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และ
อาํเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ ” ทางโครงการ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนและเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย รอบพื้นท่ีศึกษาของ โครงการได้แสดงความคิด เห็นต่อโครงการ และช้ีแจงประเด็น ห่วง
กงัวล เพื่อคลายความห่วงใยแก่ผูท่ี้เขา้ร่วมประชุมโดยคณะผูด้าํเนินการศึกษา ดงั รูปที ่8.4-5 และสามารถ
สรุปประเด็นความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ ดงัแสดงในตารางที ่8.4-3 
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รูปที ่8.4-4  บรรยากาศการลงทะเบียนและการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
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รูปที ่8.4-5 บรรยากาศการแสดงความคิดเห็นและการตอบค าถาม 
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ตารางที ่8.4-3 ประเด็นความห่วงกงัวลและข้อเสนอแนะการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
 

ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 

1. สาํนกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ 
ทางโครงการมีการศึกษามลสารต่าง ๆ ใน
พืชผลทางการเกษตร บา้งหรือไม่และจากผล
การศึกษาพบวา่มีการปนเป้ือนในพืช 

กรมทรัพยากรนํ้ า บาดาล  ไม่ไดศึ้กษาการปนเป้ือนในพืช ผลทาง
การเกษตร เพราะวตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  การ
ปนเป้ือนสารพิษในนํ้ าใตดิ้นและพืชนํ้ าเท่านั้น 

2. คุณยิง่ยง ประเสริฐสิทธิ 
บริเวณบา้นหนองยา่งหมูมีสารปนเป้ือน บริเวณ
พ้ืนท่ีแห่งน้ีมีการผลิตนํ้ าด่ืมเพ่ือแจกจ่ายกบั
ชุมชนท่ีโดยทางเหมืองเป็นผูส้นบัสนุน
ค่าใชจ่้าย จึงมีความกงัวลวา่จะนํ้ าท่ีผลิตได้
มาตรฐานหรือไม่ 

-ตวัแทนเหมือง แร่ทองคาํอคัราไมน่ิง  แหล่งนํ้ าท่ีนาํมาผลิตนํ้ าด่ืม
เพ่ือแจกจ่ายใหก้บัประชาชนมาจากแหล่งนํ้ าใตดิ้น แต่การ
วเิคราะห์มาจากนํ้ าผิวดิน ทั้งน้ีระบบผลิตนํ้ าบริษทัไดใ้หก้าร
สนบัสนุน ทั้งน้ีระบบการผลิตมีตวักรอง เหลก็ แมงกานีส แลว้ให้
ตกตะกอน แลว้ผา่นการบาํบดัดว้ยระบบอลัตราไวโอเ ลต และมี
การตรวจสอบคุณภาพนํ้ าเป็นประจาํประกอบกบันํ้ าด่ืมน้ีข้ึน
ทะเบียนกบัสาํนกังานอาหารและยาไดเ้ขา้มาตรวจสอบคุณภาพนํ้ า
เป็นประจาํ 
-มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ไดเ้สนอแนะใหมี้การติดประกาศเร่ือง  
ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าใหก้บัประชาชนทราบ และมี  
การตรวจเช็คความสะอาดของนํ้ าเป็นการสร้างความมัน่ใจ 

3. หากจะติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมา
ตรวจหาสารพิษไดห้รือไม่ 

กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาล มีนโยบายผลิตนํ้ าด่ืมบริสุทธ์เพ่ือแจกจ่าย
ประชาชน โดยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คือ องคก์ารอาหารและยา
จะเป็นผูค้วบคุมคุณภาพนํ้ าทั้งจากแหล่งนํ้ าดิบ กระบวนการผลิต 
และบรรจุภณัฑ ์ทั้งน้ีกรมทรัพยากรนํ้ าบาลดาลก็มีนโยบายรับ
เร่ืองเรียนและขอ้ห่วงกงัวลจากประชาชนเพ่ือเขา้ไปตรวจสอบ
และแกไ้ขปัญหา และหน่วยงานในส่วนภูมิภาคเป็นผูดู้แล 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น นํ้าด่ืมท่ีจะใชใ้นการบริโภคสามารถสงัเกต
เบ้ืองตน้โดยการสงัเกตจาก สี กล่ิน รสชาติ วา่มีความผิดปกติจาก
เดิมหรือไม่ ทั้งน้ีหากมีความผิดปกติมากควรจะดาํเนินการเก็บ
ตวัอยา่งนํ้ าดงักล่าวไปวเิคราะห์พร้อมหาสารปนเป้ือน 

4. ควรศึกษาเร่ืองของสตัวเ์ล้ียงรอบๆ เหมืองแร่
ดว้ย 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  มีความน่าสนใจท่ีจะมีการศึกษาการ
ปนเป้ือนของสารพิษต่อสตัวเ์ล้ียง หรือไม่ ถา้มีการตายมากๆ ควร
แจง้ปศุสตัวเ์ขา้มาตรวจสอบหาสาเหตุ การป้องกนัและรักษา 

5. ถา้มีการเจาะนํ้ าบาดาลมากๆ จะมีผลต่อการ
เกิดดินทรุดหรือไม่ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น ปริมาณการทรุดตวัแผน่ดินมีโอกาสเกิดข้ึน
นอ้ย เน่ืองจากในฤดูฝน เวลาฝนตกนํ้ าจะซึมลงดินเป็นการเติมนํ้ า
ลงในนํ้ าใตดิ้น ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ีและลกัษณะของกิจกรรมบริเวณ
พ้ืนท่ีศึกษาต่างจากกรุงเทพมหานครและอยธุยาท่ีมีประชากรอาศยั
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ประเดน็ค าถาม ค าช้ีแจง 

อยูห่นาแน่น ประกอบกบัการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรมมี
ความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใชน้ํ้ าในกระบวนการผลิตจึงตอ้งมีการนาํนํ้ า
บาดาลมาใช ้จึงก่อใหเ้กิดแผน่ดินทรุดได ้ซ่ึงพ้ืนท่ีศึกษาหากมีการ
ใชน้ํ้ าบาดาลในปริมาณท่ีมาก ปริมาณนํ้ าใตดิ้นอาจลดลงอยา่ง
รวดเร็ว ดงันั้น  เพ่ือป้องกนัปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน จึงควรมี
เครือข่ายเฝ้าระวงัซ่ึงมีหนา้ท่ีสงัเกตและหาแนวทางป้องกนัปัญหา
แบบบูรณาการนํ้ าอยา่งเป็นรูปธรรมทั้งในส่วนของปริมาณและ
คุณภาพ ทั้ งน้ีหากมีปัญหาอาจจะติดต่อประสานงานกบักรม
ทรัพยากรนํ้ าบาดาลจดัการปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

6. แหล่งนํ้ าผิวดินหรือแหล่งนํ้ าใตดิ้นมีโอกาส
รับสารพิษจากเหมืองทองมากกวา่กนั 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  เม่ือดูลกัษณะทางกายภาพแลว้จะพบวา่
แหล่งนํ้ าผิวดินมีโอกาสไดรั้บมากกวา่ เน่ือง จากเม่ือฝนตกอาจมี
การชะลา้งพงัทลายพดัพาเอามลสารลงสู่แหล่งนํ้ าผิวดินไดง่้าย
ส่วนนํ้ าบาดาลนั้นจะอยูบ่ริเวณชั้นหิน รอยแตกรอยแยกระหวา่ง
ชั้น ประกอบกบัชั้นนํ้ าบาดาลมีโอกาสเกิดไดน้อ้ย  เน่ืองจากมี  
การกรองดว้ยธรรมชาติแลว้ 

7. หากนํ้ าท่ีใชมี้การปนเป้ือนของสารพิษแลว้
นาํมาใชใ้นภาคการเกษตรจะมีผลหรือไม่ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น มีผลกระทบของต่อพืชดว้ยการดูดซึม และ
ควรหลีกเล่ียง และมีการสะสมในดิน และพืช หากมีการดูดซึมเขา้
สู่ร่างกายจะมีผลกระทบต่อร่างกาย 

8. มีการวเิคราะห์ตวัอยา่งนํ้ าฝนหรือไม่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  ไม่ไดเ้ก็บตวัอยา่งนํ้ าฝนมาวเิคราะห์ 
เน่ืองจากหากพ้ืนท่ีศึกษาอยูไ่กลจากทะเล การศึกษาจึงไม่น่ามี
ผลกระทบแหล่งนํ้ า 

9. นายกิติพงษ์ คงสวสัด์ิ  กาํนนัตาํบลเขาเจ็ดลูก  
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ /ขอ้สงัเกตบริเวณท่ีบดอดั
เก็บกองกากแร่ไม่ไดม้าตรฐาน การขยายตวั
ของโรงงานเพ่ิมมากข้ึน งานวจิยัอดีตพบวา่มี
การร่ัวไหลของกากแร่ ความเขม้ขน้ของมลสาร
พบวา่มีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ และอยากให้
เหมืองทองชาตรี มีการดูแลใส่ใจประชาชนใน
พ้ืนท่ีมากยิง่ข้ึน 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น  อยากใหมี้เครือข่ายเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม จดัตั้งเป็นคณะกรรมการ โดยแบ่งเป็นภาคประชาชน 
ตวัแทนเหมือง และหน่วยงานราชการ เขา้มาประชุมปรึกษาหารือ
เพ่ือวางแผนเร่ืองหวัขอ้การศึกษาและจุดเก็บตวัอยา่งร่วมกนั 
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(7) สรุปผลจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
การประชุมปัจฉิมนิเทศ  มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 179 ราย ไดท้าํแบบสอบถาม หลงัการ

ประชุมปัจฉิมนิเทศ จาํนวน 154 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.03 โดยผลจากแบบสอบถาม สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
1) ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงหน่ึงเป็น

เพศชาย จาํนวน 99 ราย  คิดเป็น ร้อยละ  64 .29  เป็นเพศหญิง จาํนวน 55 ราย คิดเป็นร้อยละ 35 .71  
โดยส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายอุยูใ่นช่วง 51-60 ปี (ร้อยละ 30.52) รองลงมา  มีอายุอยูใ่นช่วง  
31-40 ปี และมีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี (สัดส่วนเท่ากนั ร้อยละ 28.57) ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามเกือบ
ทั้งหมดนบัถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96.10 ระดบัการศึกษา ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบ
การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.06 รองลงมา จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอน ปลาย/
ปวช คิดเป็นร้อยละ 17.53 และจบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.88 สาํหรับสถานภาพของ
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น ประชาชนในชุมชน คิดเป็นร้อยละ 31.82 รองลงมา เป็นผูน้าํชุมชน 
(กาํนนั /ผูใ้หญ่บา้น ) คิดเป็นร้อยละ 25.97 และหน่วยงานราชการท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัแผนปฏิบติัการ
ส่ิงแวดลอ้ม คิดเป็นร้อยละ 17.53  

2) ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่วกบัการรับรู้ข่าวสารและข้อมูลโครงการ ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ทราบวา่มีการประชุมปัจฉิมนิเทศจากผูน้าํชุมชน /เสียงตามสาย คิดเป็นร้อยละ 30.05 รองลงมา 
ทราบจากหน่วยงานราชการในทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 29.51 และทราบจากการประชา สัมพนัธ์ของ
เจา้หนา้ท่ีโครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.68 เม่ือสอบถามถึงการจดัประชุมของโครงการในคร้ังท่ีผา่นมา 
ผูต้อบแบบสอบถามคร่ึงหน่ึงระบุวา่ไม่เคยเขา้ร่วมประชุม (ร้อยละ 50) ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยเขา้
ร่วมประชุม (ร้อยละ 50 ) ส่วนใหญ่ เคยเขา้ร่วมประชุมกลุ่มยอ่ย คิดเป็นร้อยละ 48 .65 รองลงมา  
การประชุมปฐมนิเทศ คิดเป็นร้อยละ 27.03 และการฝึกอบรมเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 24.32 

3) ส่วนที ่3 ความเข้าใจการศึกษาการปนเป้ือนและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือน
ของสารพษิในแหล่งน า้ใต้ดิน เป็นการประเมินผลจาก 7 ประเด็น คือ 

ประเด็นท่ี 1) ความเขา้ใจในแนวทาง การดาํเนินการ ศึกษาของโครงการ  พบวา่  ผูต้อบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มีความเขา้ใจบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 62.99 รองลงมา มีความเขา้ใจ คิดเป็น  
ร้อยละ 31.82 และไม่เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 4.55 

ประเด็นท่ี 2) ความเขา้ใจถึงสภาพการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งนํ้าผวิดินของพื้นท่ี
ศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเขา้ใจบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 61.04 รองลงมา มีความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 31.82 และไม่เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 5.84 

ประเด็นท่ี 3) ความเขา้ใจถึงสภาพการปนเป้ือนขอ งสารพิษในแหล่งนํ้าใตดิ้นของพื้นท่ี
ศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเขา้ใจบางส่วน คิดเป็นร้อยละ 55.84 รองลงมา มีความ
เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 30.52 และไม่เขา้ใจ คิดเป็นร้อยละ 12.34  
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ประเด็นท่ี 4) ความคิดเห็นต่อแนวทางการบาํบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากรนํ้าบาดาลของ
โครงการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เห็นวา่มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 67.53 รองลงมา   
ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 26.62 และไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็นร้อยละ 4.55 

ประเด็นท่ี 5) ความคิดเห็นต่อการสร้างเครือข่ายอนุรักษเ์ฝ้าระวงัทรัพยากรนํ้าบาดาล  
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีความเห็นดว้ยในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ  70.78 รองลงมา  
เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25.32 และเห็นดว้ยในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 3.25 

ประเด็นท่ี 6) ความเช่ือมัน่ในผลการศึกษาของโครงการ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความเช่ือมัน่ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 63.64 รองลงมา มีความเช่ือมัน่ในระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 25.32 และมีความเช่ือมัน่ในระดบันอ้ย คิดเป็นร้อยละ 8.44 

ประเด็นท่ี 7) ความตอ้งการใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งส่งเสริมความรู้ /จดักิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรนํ้าบ าดาล  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความตอ้งการใหจ้ดักิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ คิดเป็นร้อยละ 95.45 โดยใหมี้กา รจดักิจกรรมส่งเสริมความรู้ ทุก  6 เดือน (ร้อยละ 50) 
รองลงมา มีการจดักิจกรรม ทุก 3 เดือน (ร้อยละ 30.52) และทุก 1 ปี (ร้อยละ 18.18) 

4) ส่วนที ่4  ความคิดเห็นทีม่ีต่อการประชุมปัจฉิมนิเทศ  เป็นการประเมินผล ดา้นความรู้
ความเขา้ใจในโครงการของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่ ก่อนรับฟังการประชุม ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ มีความเขา้ใจในระดบัปานกลาง (ร้อยละ 49.35) รองลงมา มีความเขา้ใจในระดบันอ้ย (ร้อยละ 
33.77) และมีความเขา้ใจค่ อนขา้งมาก (ร้อยละ 12.34) หลงัรับฟังการประชุม ปัจฉิมนิเทศ พบวา่ ผูต้อบ
แบบสอบถาม มีความเขา้ใจต่อโครงการเพิ่มมากข้ึน  กล่าวคือ ส่วนใหญ่มีความเขา้ใจในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 39.61) รองลงมา มีความเขา้ใจ ค่อนขา้งมาก (ร้อยละ 32.47) และมีความเขา้ใจมาก (ร้อยละ 
23.38) ส่วนความคิดเห็นต่อรูปแบบและวธีิการนาํเสนอขอ้มูล ของโครงการ ในการประชุมปัจฉิมนิเทศ  
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความเห็นวา่ การจดัประชุมมีความเหมาะสมในระดบัปานกลาง 
(ร้อยละ 47.40) รองลงมา มีความเห็นวา่มีความเหมาะสมค่อนขา้งมาก (ร้อยละ 26.62) และมีความ
เหมาะสมมาก (ร้อยละ 18.18) 

(8) ข้อเสนอแนะเพิม่เติมต่อโครงการ 
- ควรมีการจดัประชุมใหค้วามรู้แก่เกษตรกรและชาวบา้นท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบโครงการ ท่ีมี

ผลกระทบต่อการใชน้ํ้าในชีวติประจาํวนัวา่ผลการศึกษาเป็นอยา่งไร  จะไดเ้ขา้ถึงชุมชนมาก ข้ึน โดยใช้
ศาลาวดัหรือศาลากลางบา้นเป็นท่ีจดัประชุม 

- การนาํเสนอผลการศึกษา พดูเป็นวชิาการมากเกินไป เขา้ใจยาก ควรใชภ้าษาท่ีเขา้ใจง่าย 
ชดัเจน กะทดัรัดมากกวา่น้ี เพื่อชาวบา้นจะไดรั้บขอ้มูลอยา่งเตม็ท่ี 

- ยงัไม่ไดรั้บคาํตอบท่ีชดัเจนจากผลการศึกษาของโครงการ 
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- อยากให้ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดูแลเร่ือง ทรัพยากรธรรมชาติ และ นํ้า ใตดิ้น รวมถึง  
การดูแลเร่ืองนํ้า เพื่อการเกษตรใหก้บั ชาวนา  เน่ืองดว้ย ในปัจจุบนั พบวา่  ประสบปัญหานํ้าแห้ งนํ้าแลง้  
เร็วกวา่ปกติมาก 

- อยากจะใหเ้หมืองแร่ทองคาํช่วยดูแลเร่ืองนํ้าด่ืมใหก้ั บหมู่บา้นใกลเ้คียง  เน่ืองจากใน
ปัจจุบนัชาวบา้นทุกครัวเรือนตอ้งซ้ือนํ้าบริโภค 

- ควรมีเอกสาร สรุปใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุม  เพื่อใชอ้า้งอิงวา่ มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดม้า
ตรวจสอบเม่ือไร และผลการปฏิบติัเป็นอยา่งไร 

- อยากใหแ้ยกการศึกษาสารปนเป้ือนออกเป็นพื้นท่ีแต่ละอาํเภอใหช้ดัเจนเลยวา่อาํเภอ  
ทั้ง 4 อาํเภอท่ีสาํรวจ มีอาํเภอไหนบา้งท่ีเป็นพื้นท่ีเส่ียงมาก เส่ียงนอ้ย แลว้ใหท้างเจา้หนา้ท่ีหรือ หน่วยงาน 
ทาํหนงัสือถึงอาํเภอ ทางอาํเภอจะไดแ้จง้ใหป้ระชาชนระวงัสารปนเป้ือนท่ีอยูใ่นชั้นผวิดินและใตดิ้น 

- ควรมีการจดัประชุมอยา่งเขา้ถึงประชาชนในแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่กลจุ้ดเส่ียงใหเ้กิดความรู้
ความเขา้ใจต่อการปนเป้ือนสารพิษสู่นํ้าบาดาล 

- ไม่เช่ือมัน่ในขอ้มูล เน่ืองจากไม่สามารถระบุสาเหตุของการแพร่กระจายของสารได้
อยา่งชดัเจน วา่เกิดจากเหมืองทองหรือเกิดจากอะไรกนัแน่ 

- ความเช่ือมโยง ของขอ้มูลระหวา่งเหมือง ทองกบัผลการศึกษา  ยงัไม่เช่ือมโยงกนั เช่น 
เหมือง ทองใชส้ารอะไรบา้ง ในการสกดัแร่  และใช้ จาํนวน มาก- นอ้ยเพียงใด  และผลการศึกษามี
ความสัมพนัธ์กนัหรือไม ่

- ตอ้งการใหท้างโครงการแจก เอกสารเก่ียวกบัสารพิษท่ีเก่ียวกบันํ้าใตดิ้นท่ีมีสารพิษเกิน
มาตรฐานและทาํอยา่งไรประชาชนถึงจะปลอดภยัในการนํ้าใตดิ้น 

- อยากใหท้าํสรุปผลการจดัทาํโครงการใหเ้ป็นแนวทางท่ีประชาชนหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเอาไปใชไ้ดเ้ลย เช่น สรุปวา่มีสารปนเป้ือนใดบา้ง จะทาํอยา่งไรต่อไป 

- ควรใหผู้เ้ขา้ประชุมรู้รายละเอียดของโครงการก่อนล่วงหนา้เพื่อศึกษารายละเอียด 
- น่าจะมีการเปรียบเทียบในพื้นท่ีนอกเหมืองกบัพื้นท่ี ทาํเหมือง  วา่มีความแตกต่างกนั

อยา่งมีนยัสาํคญัหรือไม่ 
- ตอ้งการเ อกสารความรู้เก่ียวกบัสารพิษท่ีปนเป้ือนอยูใ่นนํ้าบาดาลแต่ละชนิดวา่สาร

อะไรท่ีก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อคนและสัตว์  ตลอดจนส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป เพื่อแจกจ่ายให้ กบัชุมชนไดศึ้กษา
เรียนรู้ สารพิษชนิดใดท่ี มีค่าเกินมาตรฐาน แลว้ส่งผล ทาํใหเ้กิดอนัตราย การมีสารพิษปนเป้ือน มาจาก
สาเหตุอะไร แนวทางป้องกนั และการเฝ้าระวงัควรทาํอยา่งไร 

- จากการรับฟังขอ้มูลข่าวสาร ในการตรวจสอบนํ้าบาดาลท่ี บา้นนิคม  หมู่ ท่ี 8 ตาํบล  
เขาเจด็ลูก โดยหน่วยงานสาธารณสุข  ร่วมกบัมหาวทิยาลยั นเรศวร  จาํนวน  3 บ่อ พบสารนิ กเกิลเกิน  
ค่ามาตรฐานแต่ในคร้ังน้ีระบุวา่ไม่เกินค่ามาตรฐาน จึงไม่รู้วา่จะเช่ือขอ้มูลจากใคร 
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- อยากให้ เจา้หนา้ท่ีทางโครงการ ออกปฏิบติังานกระจายความรู้สู่ชุมชน  เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจแก่ ชาวบา้น ใหม้ากข้ึน  ในเร่ืองของ สารหนูและสารไซ ยาไนด ์ วา่เกิดจากเหมืองหรือ
เกิดจากธรรมชาติมากท่ีสุด 

- ควรเชิญบุคคลท่ีใหค้วามสนใจและมีส่วนไดส่้วนเสียมาร่วมประชุมใหม้ากกวา่น้ี ดีกวา่
ท่ีเชิญผูน้าํท่ีไม่มีความสนใจเขา้ร่วมประชุม 

- อยากทราบวา่นํ้าท่ีใชล้า้งแร่ทองคาํ ท่ีอยูอ่่างนํ้าของเหมืองแร่ท่ีเก็บไว้  จะซึมลงไปถึงนํ้า
บาดาลระดบัต้ืนหรือไม่ และเ ม่ือนํ้าในอ่างเก็บนํ้าของเหมืองระเหยข้ึนไปใน อากาศ จะมีผลก ระทบกบั
หมู่บา้นหรือประชาชนหรือไม่ อยา่งไร 

- การนาํเสนอ  ควรมีขอ้มูลใน เอกสารมากกวา่น้ี เช่น ตารางการตรวจวเิคราะห์สารแต่ละ
ชนิดในแต่ละช่วงเวลา ค่ามาตรฐานของสารแต่ละชนิดมีค่าเท่าไร 

- ควรบรรยายในประเด็นหลกั วา่พบสารปนเป้ือนในแหล่งใด มีผลกระทบอยา่งไร และมี
แนวทางแกไ้ขเป็นอยา่งไร เพื่อใหง่้ายต่อการทาํความเขา้ใจ 

- ควรเนน้การนาํเสนอ ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มและ ขอ้มูลของแหล่งท่ีมาของ
การปนเป้ือนสารพิษท่ีเกิดข้ึนกั บแหล่งนํ้าบาดาลในพื้นท่ีศึกษาในอาํเภอ ทบัคลอ้ อ .วงัทรายพนู จ .พิจิตร 
อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ตลอดจนแนวทางการแกไ้ขปัญหาสารพิษปนเป้ือนในระยะเร่งด่วน และเฝ้าระวงั
ป้องกนัการปนเป้ือนของสารพิษท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งนํ้าบาดาลในเขตพื้นท่ีศึกษา โดยรอบโครงการ 

- อยากใหจ้ดัตั้งเครือข่ายและประชาสัมพนัธ์ใหม้ากกวา่น้ี เพื่อช้ีแจงถึงอนัตรายจากสาร
ปนเป้ือนต่างๆ ท่ีปะปนมากบันํ้าใตดิ้นและนํ้าผวิดิน 

- สารปนเป้ือนต่างๆ ท่ีตรวจพบ ควร มีการทดลองกบัพืชท่ีเกษตร กรปลูกในบริเวณพื้นท่ี
ศึกษา วา่มีผลกบัพืชในการเจริญเติบโตหรือมีสารพิษสะสมตกคา้งในพืชท่ีปลูกหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด  
และจะมีผลกระทบต่อผูบ้ริโภคหรือไม่ดว้ย 

- ควรมีการเผยแพร่การศึกษาดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางพฒันาต่อยอดในการแกไ้ขปัญหา
ในทอ้งถ่ินเพื่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของประเทศ หลายๆช่องทาง เช่น Social Network 
/Facebook 

- ควรมีการจดัทาํตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพของสารพิษในพื้นท่ีตั้งแต่
ก่อนเร่ิมโครงการ ระยะดาํเ นินโครงการ ทุกๆ  6 เดือน ใหเ้ห็นค่าความแตกต่างท่ีมีการแปลงเปล่ียนไป
อยา่งชดัเจนมากข้ึน 

- ควรมีการแจง้และทาํความเขา้ใจระหวา่งโครงการ เหมืองแร่ กบัประชาชนใหเ้ป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั จะไดไ้ม่เกิดความขดัแยง้ข้ึนภายในชุมชนใกลเ้คียงกบับ่อทอง 

- ขอ้มูลท่ีนาํมาวเิคราะห์มีนอ้ยมาก ไม่ครอบคลุมทุกดา้น จึงอยากใหมี้การศึกษาขอ้มูล
เพิ่มเติม อาทิเช่น ขอ้มูลดา้นคุณภาพของสัตวเ์ล้ียง พืชผลทางการเกษตร เป็นตน้ 
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- ผลการนาํเสนอไดช้ี้แนะแนวทาง การปฏิบติัของโครงการไดดี้มาก มีการช้ีแจงและนาํ
ผลการสาํรวจมาประกอบการประชุม ซ่ึงเ ป็นประโยชน์ต่อชุมชนและทอ้งถ่ิน ทาํใหมี้ความเขา้ใจในการ
ใชชี้วติในปัจจุบนั และอนาคตต่อไป 

- การประชุมคร้ังน้ี ทาํใหป้ระชาชนมีความรู้เก่ียวกบัการใชน้ํ้ามากข้ึน แต่ใชเ้วลาในการ
อบรมนอ้ยเกินไป ควรใชเ้วลาในการอบรมมากกวา่น้ี 

- การนาํเสนอดี ไดรั้บความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบักา รปนเป้ือนของนํ้าและสารพิษในดิน แต่
ขาดเอกสารประกอบท่ีมากพอ 



  บทที่ 9  การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  

กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

9-1 

 

บทที่ 9 
การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล 

 

9.1 บทน า 

พื้นท่ีบริเวณอ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  เป็นพื้นท่ีท่ีมี
แหล่งแร่ทองค าในประเทศไทย มีบริษทัเอกชนขอประทานบตัรและด าเนินการเพื่อท าเหมืองแร่ทองค า  
เน่ืองจากกิจกรรมของเหมืองมีการใชไ้ซยาไนดซ่ึ์งใชใ้นกระบวนการแยกโลหะทองค าและเงินออกจาก
สินแร่ และท่ีผา่นมามีการร้องเรียนจากชุมชนบริเวณโดยรอบของเหมืองแร่ทองค าเก่ียวกบัปริมาณ  
สารหนูปนเป้ือนในแหล่งน ้าบาดาล ซ่ึงกรมทรัพยากรน ้าบาดาลไดต้ระหนกัถึงปัญหาดงักล่าววา่จะส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของประชาชน จึงไดม้อบหมายใหม้หาวทิยาลยัขอนแก่นท าการศึกษาโครงการศึกษา
การปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าใตดิ้น ในพื้นท่ีอ าเภอ 
ทบัคลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อศึกษาถึงแหล่งก าเนิด
การปนเป้ือนฯ และผลกระทบจากการปนเป้ือนฯ ตลอดจนเสริมสร้างความเขา้ใจและแนวคิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรน ้าบาดาลใหแ้ก่ชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 

มหาวทิยาลยัขอนแก่นจึงจดัโค รงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ น ้าบาดาล ข้ึนโดยการสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดน ้าบาดาล แนวทางการ อนุรักษ์  และเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล  
ตลอดจนกฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้าบาดาล เป็นตน้ โดยเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมได้
มีกิจกรรมร่วมคิดแสดงความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะร่วมกนัน าไปสู่การหาแนวทางการอนุรักษแ์ละเฝ้า
ระวงัทรัพยากรน ้าบาดาลในพื้นท่ีร่วมกนั 

9.2 วตัถุประสงค์ 

(1) เพื่อใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปมีความรู้ ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัของการ
อนุรักษแ์หล่งน ้าบาดาล 

(2) เพื่อใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปไดแ้สดงบทบาทในการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล 
(3) เพื่อใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปสามารถถ่ายทอดและประชาสัมพนัธ์ต่อในรูปแบบของการ

เป็นเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลอยา่งมีประสิทธิภาพและย ัง่ยนื 
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9.3 ความหมาย และแนวคดิในการสร้างเครือข่าย (Network) 

เครือข่าย (Network) คือ การเช่ือมโยงของกลุ่มคน  หรือกลุ่มองคก์รท่ีสมคัรใจ  ท่ีจะแลกเปล่ียน
ข่าวสารร่วมกนั หรือท ากิจกรรมร่วมกนั โดยมีการจดัระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่าย   ความอิสระ
เท่าเทียมกนั ภายใตพ้ื้นฐานของความเคารพสิทธ์ิ  เช่ือถือ  เอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนั (กระทรวงพฒันาสังคม 
และความมัน่คงของมนุษย ์)  

เครือข่าย หมายถึง กระบวนการทางสังคม  อนัเกิดจากการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
กลุ่มองคก์รสถาบนั ฯ  โดยมีเป้าหมาย วตัถุประสงค ์และความตอ้งการบางอยา่งร่วมกนั ร่วมกนัด าเนิน
กิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั โดยท่ีสมาชิกยงัคงความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกนั (เสรี, 2548) 

และยงัมีนกัวชิาการอีกมากมายท่ีใหค้วามหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงก็ไม่แตกต่างกนัมากนกัใน
หลกัการโดยสรุป   เครือข่าย (Network) เป็นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษย ์เช่ือมโยงเขา้หากนัมี
การประสานร่วมมือกนัเพื่อวตัถุประสงคแ์ละแนวทางร่วมกนัและยอมรับความเท่าเทียมกนัระหวา่งกนั 
ในการด าเนินกิจกรรมใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  

9.4 การสร้างเครือข่าย (Networking) 

การสร้า  เครือข่าย  เป็นกระบวนการ process อยา่งหน่ึงในระบบประชาธิปไตยการมีส่วนร่วม 
(Paticipative Democracy) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดมี้เจตนารมณ์
ชดัเจนในการเสริม  การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใหป้ระชาชนทุกภาคส่วน สามารถเขา้มามีส่วน
ร่วมในกระบวนการนโยบายการรับ รู้ขอ้มูลข่าวสารต่างๆ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็น 
ปรึกษาหารือ  ร่วมตดัสินใจ  ติดตามตรวจสอบในการด าเนินนโยบายแห่งรัฐ  

การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) ซ่ึงกระบวนการท่ีประชาชนและผูมี้ส่วนได้
เสีย (Stakeholder) ไดมี้โอกาสไดแ้สดงทศันะเขา้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ีมีผลต่อชีวติความเป็นอยู ่ของ
ประชาชน  ทั้งท่ีเป็นทางการ  และไม่เป็นทางการ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพิ่มคุณภาพการ
ตดัสินใจ การลดค่าใชจ่้าย เป็นการฉนัทามติ และหลีกเล่ียงการเผชิญหนา้กนั “ในกรณีร้ายแรง”  ช่วยให้
เกิดความเช่ือถือ ลดความกงั วลของสังคม เป็นการพฒันาความเช่ียวชาญ และความคิดสร้างสรรคข์อง  
สาธารชน (Creighton, Jame L., 1958) 

ปัจจุบนัการสร้างเครือข่าย จึงเป็นส่ิงส าคญัและจ าเป็น ในการสร้างพลงัเพื่อการขบัเคล่ือนใน  
การด าเนินกิจกรรม โครงการ หรือแผนงานขององคก์รไม่วา่ของรัฐหรือของเอกชน  

ในอดีตภาครัฐเป็นพลงัขบัเคล่ือนทางสังคมใหด้ าเนินไปอยา่งเป็นระบบดว้ยนโยบายของภาครัฐ
แต่ละช่วงเวลา แต่ดว้ยระบบมีมายาวนานไดส้ร้างความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ เชิงรวมศูนยซ่ึ์งท าใหก้ารน า
นโยบายไปสู่การปฏิบติัยากมากข้ึน ยิง่รัฐธรรมนูญไดส่้งเสริมสิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วม มากข้ึน  
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ท าใหปั้จจุบนัส่วนราชการส่วนใหญ่จึงเพิ่มบทบาทในการกระจายอ านาจไปสู่ภาคประชาชนมากข้ึน โดย
เช่ือมประสานการท างานระหวา่งภาครัฐกบัภาคประชาชนท่ีเป็นลกัษณะท่ีเป็นแนวด่ิง และแนวนอน คือ
ท างานร่วมกนั กบัชุมชนในพื้นท่ีมากข้ึนเพราะจะท าใหก้ารด าเนินการของภาครัฐตา มนโยบายและ
แผนงานมีความต่อเน่ือง 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดลอ้ม มีอ านาจหนา้ท่ีหลกัใน
การส ารวจบริหารจดัการ อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุมดูแล ก ากบัติดตามประมวลผลและแกไ้ขปัญ หา
เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล 

ทรัพยากรน ้าบาดาลเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีถูกน ามาใชป้ระโยชน์ ไม่เฉพาะเพื่อการอุปโภค
บริโภค การเกษตร อุตสาหกรรม และพานิชยกรรม และในปัจจุบนัมีการน ามาใชป้ระโยชน์เพิ่มมากข้ึน
ในทุกภาคส่วน ซ่ึงประเทศยิง่มีการพฒันามากเท่าใด  ทรัพยากรธรรม ชาติก็ถูกน ามาใชเ้พิ่มมากข้ึน 
ทรัพยากรน ้าบาดาลก็เหมือนทรัพยากรธรรมช าติอ่ืนๆ ท่ีส าคญัไม่วา่ ป่าไม ้น ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ  
ล าหว้ยต่างๆ  รวมทั้งทรัพยากรดินดงักล่าวไดถู้กน ามาใชป้ระโยชน์ ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ของประเทศเพิ่มมากข้ึน  

ปัญหาเร่ืองภาวะเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Climate Changes) ซ่ึงเป็นเร่ืองของการขาดความ
สมดุลย ์ในธรรมชาติส่งผลกระทบมาก มายต่อทุกภาคส่วนของโลก เกิดภาวะโลกร้อน เกิดอุทกภยั เกิด
ภาวะภยัแลง้ ปรากฏการณ์ดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ีทุกประเทศในโลกจะตอ้งตระหนกั  

ทรัพยากรน ้า (Water  Resourses ) เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัดงัพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วัในรัชกาลปัจจุบนัไดท้รงตรัสไวว้า่  “น ้าคือชีวติ” ถา้ขาดน ้าแลว้ก็ไม่มีส่ิงมีชีวติอยูไ่ด ้ 

ปัจจุบนัปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน ้ามีความรุนแรงมากข้ึน และท่ีส าคญั คุณภาพของน ้าก็
เร่ิมมีคุณภาพต ่าเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงท่ีส าคญัมากท่ีสุดองคก์รภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรธรรมชาติจะต้ อง
ใหค้วามส าคญัและบริหารจดัการทรัพยากรในเชิงบูรณาการ  (Intigration  Management)  

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล ซ่ึงเห็นความส าคญัในอนัท่ีจะส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ ของการบริหาร
จดัการใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยเนน้ความส าคญักาสร้างเครือข่ายภาคประชาชนใหเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมใหม้ากข้ึน ซ่ึงจะมีผลต่อการพฒันาศกัยภาพขององคก์รใหไ้ดรั้บการยอมรับมากข้ึน โดยเฉพาะใน
ดา้นดงัต่อไปน้ี  

1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพภายในสู่ภายนอกองคก์ร  
2. การใหเ้กิดการยอมรับของคนในและนอกองคก์ร 
3. เพื่อความส าเร็จในบางเร่ืองท่ีองคก์รตอ้งการ 
4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร 
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9.5 รูปแบบขององค์กรเครือข่าย 
 

โดยทัว่ไปรูปแบบขององคก์รเครือข่าย  โดนสรุปมีลกัษณะอยู ่3 ประเภทดงัน้ี  
1) เครือข่ายเชิงพืน้ที ่ (Area Network) เป็นการรวมของกลุ่มองคก์รเครือข่าย  อาศยัพื้นท่ี

ด าเนินการเป็นหลกั จึงยดึพื้นท่ีเป็นเป้าหมายความส าเร็จ  เช่น การแบ่งเครือข่ายตามเขตการปกครอง 
ตวัอยา่งเช่น เครือข่ายป่าชุมชนภาคเหนือ เครือข่ายสมาพนัธ์เกษตรกรแห่งประเทศไทย  เป็นตน้  

2) เครือข่ายเชิงกจิกรรม (Issue Network) เป็นเครือข่ายท่ีใชป้ระเด็นกิจกรรม หรือสถานการณ์
เป็นหลกัในการรวมกลุ่ม มุ่งเนน้กิจกรรมโดยตรง   ไม่เนน้เชิงพื้นท่ี  เช่น  เครือข่ายป่าชุมชน  เครือข่าย
ธนาคารหมู่บา้น หรือ เครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้  

3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าที ่ (Strucure and Functions Network ) เป็นเครือข่ายท่ี
เกิดข้ึนโดยอาศยักิจกรรมและภารกิจ   และการก่อตวัของกลุ่มผลประโยชน์ (Interest groups) เช่น 
เครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน   และองคก์ารพฒันาเอกชน มุ่งเนน้การด าเนินงานภายใตก้รอบคิด 
หลกัการ วตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัของหน่วยงานซ่ึงในภาครัฐ เช่น เครือข่ายสถาบนัการศึกษา 
หน่วยราชการ   สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นตน้ ภาคธุ รกิจ  ไดแ้ก่ หอการคา้  
สภาอุตสาหกรรม เป็นตน้  

เครือข่ายองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) เช่น องคก์รและเครือข่ายในดา้นแรงงาน เครือข่ายมูลนิธิ 
YMCA เป็นตน้ เครือข่ายของประชาชน เช่น ประมงพื้นบา้น เครือข่ายสมชัชาคนจน เป็นตน้ 
 

9.6 รูปแบบเครือข่ายอาสาสมคัรน า้บาดาล  
 

จากการศึกษาไดข้อ้สรุปจากเวทีการประชุมกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี  
1) ความขดัแยง้ระหวา่งผูป้ระกอบการเหมืองกบัประชาชนท่ีอยูบ่ริเวณเหมืองเกิดข้ึนตั้งแต่ 

พ.ศ.2508 เป็นตน้มา  สะทอ้นถึงความต่ืนตวัของประชาชน ระดบัหน่ึงท่ีใหค้วามส าคญั ในผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนท่ีเกิดจากกิจการการท าเ หมือง  โดยเฉพาะการปนเป้ือนของสารพิษในน ้าบาดาล 
และน ้าผวิดิน  

2) ในภาคประชาชนไดมี้ความพยายามในการรวมตวัและเรียกร้องการแกไ้ขปัญหาของราชการ
โดยในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัไม่สามารถยติุปัญหาขอ้ขดัแยง้ท าใหค้วามขดัแยง้ด ารงอยู ่

3) กรมทรัพยากรน ้าบาดาลในฐานะท่ีตอ้งดูแล  และตรวจสอบคุณภาพน ้าใตดิ้น หรือน ้าบาดาล 
ไดพ้ยายามท่ีจะใหมี้การตรวจสอบในเชิงวชิาการ ถึงคุณภาพน ้าบาดาลวา่มีการปนเป้ือน และส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของคนในชุมชนหรือไม่ 
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4) ความรู้ในเร่ืองคุณภาพน ้าบาดาล และการปนเป้ือนเป็นความรู้ท่ีลึกซ้ึง และละเอียดยากท่ีจะ
เขา้ใจ เพราะเป็นความรู้ทางเทคนิค หากประชาชนไดรั้บความรู้โดยเบ้ืองตน้ จะท าใหมี้ความเขา้ใจ ใน
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และสามารถท่ีจะมีการเจรจาต่อรองท่ีเหมาะสมมากข้ึน  

5) การส่งเสริมใหมี้การจดัตั้งองคก์ร และเครือข่ายน ้าบาดาลเป็นส่ิงท่ีภาคประชาชนท่ีเป็นผูมี้
ส่วนไดเ้สียจาก โครงการฯ เป็นแนวทางหน่ึงในการคล่ีคลายความขดัแยง้ เพื่อใหภ้าคประชาชนเกิด
ความรู้ ความเขา้ใจและเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีจะพฒันาประสิทธิภาพของการบริหารน ้าบาดาลใหมี้มากข้ึน 
และท างานรวมกนัระหวา่งภาครัฐและประชาชน 

นอกจากนั้น การส่งเสริมใหค้วามรู้แก่เยาวชนเป็นส่ิงจ าเป็นเ พื่อใหเ้ยาวชนไดมี้ความรู้ความ
เขา้ใจ ส่งเสริมใหเ้กิดกิจกรรม ซ่ึงเป็นการพฒันาท่ีต่อเน่ืองและย ัง่ยนื ท าใหเ้ยาวชนเกิดทกัษะ ในการ
พฒันาสังคม ความตระหนกั และการเขา้ไปมีบทบาท ไม่เฉพาะในกิจกรรมเฉพาะเท่านั้น  ยงัมีความ
ส านึกในความเป็นชุมชน (Community Consciousness) ความรักในทอ้งถ่ิน ความตระหนกัปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม การสนบัสนุนส่งเสริมกิจกรรม ไม่วา่ของรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากข้ึน  
 

9.7 บทบาทหน้าทีข่องเครือข่ายน า้บาดาล  
 
จากการศึกษากิจกรรมปัญหาความขดัแยง้และความตอ้งการของประชาชนโดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่

ใกลบ้ริเว ณ คณะผูศึ้กษา โดยมหาวทิยาลยัขอนแก่น เห็นวา่ การสร้างเครือข่ายอาสาสมคัร ควรมี  
2 ประเภท ดงัน้ี 

1. อาสาสมคัรประชาชนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียจากโครงการกิจการท าเหมือง ท่ีมีความ
ต่ืนตวั และตอ้งการท างานเพื่อส่วนรวม มีจิตสาธารณะ (Public Mind) โดยเบ้ืองตน้รับ เฉพาะบุคคลท่ี
สนใจในพื้นท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรง (Sensitive Areas ) 

2. อาสาสมคัรเยาวชนในโรงเรียน ทางคณะผูศึ้กษาไดเ้จาะจงเฉพาะเยาวชนท่ีอยูใ่นโรงเรียนท่ี
อยูใ่กลบ้ริเวณพื้นท่ีกิจการการท าเหมือง 

บทบาทหนา้ท่ีของเครือข่าย โดยเบ้ืองตน้แยกเป็น 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

1) อาสาสมคั รภาคประชาชน ท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย หากในอนาคตทางกรมทรัพยากรน ้า
บาดาล  ควรสนบัสนุนใหมี้บทบาท  ในการเฝ้าสังเกตการณ์น ้าบาดาลส่งเสริมใหเ้กิดความรู้และทกัษะใน
การประเมินสถานการณ์โดยเบ้ืองตน้ ตลอดจนร่วมมือกบัภาคราชการในการฟ้ืนฟูและพฒันาทรัพยากร
น ้าบาดาล เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ได ้ 

2) อาสาสมคัรเยาวชนในโรงเรียน  ทางกรมทรั พยากรน ้าบาดาล ควรใหก้ารส่งเสริ มความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อใหเ้ยาวชนท่ีจะเป็นผูใ้หญ่และอนาคต
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ของประเทศมีความต่ืนตวั และตระหนกัถึงปัญหาของการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ  ซ่ึงจะ
ท าใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืได ้ส่งเสริมใหมี้กิจกรรม การศึกษาดูงาน หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม  

9.8 แนวทางและวธิีการด าเนินงาน 

การด าเนินงานการสร้างเครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล มีแนวทางการ
ด าเนินงานตามกระบวนการ และขั้นตอนกา รฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลเบ้ืองตน้  
ดงัแสดงในรูปที ่9.8-1 โดยมีคณะท างานดา้นการฝึกอบรม ร่วมกบัคณะท างานดา้นการศึกษาดา้นวชิาการ 
เพื่อใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลเบ้ืองตน้ คือ การก าเนิดน ้าบาดาล แหล่งก าเนิด  
น ้าบาดาล การน าทรัพยา กรน ้าบาดาลมาใชป้ระโยชน์ กฎหมายน ้าบาดาล และการอนุรักษท์รัพยากร  
น ้าบาดาล เป็นตน้  

9.8.1 กลุ่มเป้าหมาย 
การจดัฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษน์ ้าบาดาล เป็นส่วนหน่ึงของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การเฝ้าระวงัการปนเป้ือนในแหล่งน ้าบาดาลของชุมชน โดยท่ีปรึกษาไดส้ ารวจ และจ าแนก จดัแบ่ง
กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีโครงการ เป็นผูท่ี้ อาศยัในพื้นท่ีต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  
ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ และต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  
เพื่อใหเ้ครือข่ายมีความย ัง่ยนื และปลูกจิตส านึกในความรับผดิชอบต่อ ชุมชนในอนาคต  จึงแบ่ง กลุ่ม
เป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 45 คน ดงัน้ี 

(1) กลุ่มประชาชทัว่ไป  ไดแ้ก่ หน่วยงานราชการ ผูน้ าชุมชน และผูส้นใจ ซ่ึงเป็นผูท่ี้สามารถ
อนุรักษ ์เฝ้าระวงัการปนเป้ือน และประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบดูแล หรือเก่ียวขอ้งกบั
ทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อควบคุมการใชท้รัพยากรน ้าบาดาลหรือกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากร
น ้าบาดาล 

(2) กลุ่มเยาวชน  ไดแ้ก่ นกัเรียนในระดบัประถมศึกษาตอนปลาย  ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีสามารถสร้าง
จิตส านึกในการรับผดิชอบต่อชุมชนในอนาคต ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลมากข้ึน 
เพือ่สามารถถ่ายทอดความรู้ดงักล่าวกบัครอบครัว หรือเพื่อนฝงูในโรงเรียน 
 

9.8.2 พืน้ทีด่ าเนินการ 
ด าเนินการโครงการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล ระหวา่งวนัท่ี 26 –  27 

พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 
 
 
 
 



  บทที่ 9  การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  

กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

9-7 

 

9.8.3 ประเภทของส่ือ 
ส่ือท่ีใชใ้นการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจเบ้ืองตน้

เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล  ท่ีปรึก ษาไดร้วบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ในรูปแบบเอกสารประกอบการ
ฝึกอบรม 1 ฉบบั การน าเสนอขอ้มูลวชิาการในรูปแบบต่างๆ เช่น Presentation โปสเตอร์ ไวนิล และวดีี
ทศัน์ เป็นตน้ เพื่อส่ือความหมายใหช้ดัเจนยิง่ข้ึน และการวเิคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ โดยการแสดง
เคร่ืองมือ และวธีิการทดสอบ และใหผู้เ้ขา้ฝึกอบรมไดมี้ส่วนร่วมในการทดสอบคุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ 

 

9.8.4  การด าเนินการฝึกอบรม 
การฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าบาดาล แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชาชน และ

กลุ่มเยาวชน ท่ีปรึกษาไดว้างแผนกิจกรรมการด าเนินการฝึกอบรมออกเป็น 2 รูปแบบ ดงัน้ี 
 
(1) กจิกรรมส าหรับประชาชนทัว่ไป 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย คุณบรรจง พรมจันทร์ นกัธรณีช านาญการ

พิเศษ 
กล่าวเปิด โดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง 

09.30 – 10.00 น. กิจกรรมนนัทนาการ/แบ่งกลุ่ม 
10.00 – 11.00 น. การบรรยาย เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้าบาดาล  

โดย รศ.ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล 
11.00 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง หลกัและวธีิการอนุรักษท์รัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

โดย รศ.ดร.รุ่งเรือง  เลิศศิริวรกุล 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
13.30 – 14.30 น. การบรรยาย เร่ืองกฎหมายน ้าบาดาลเบ้ืองตน้และแนวทางการขอ

อนุญาตขดุเจาะบ่อบาดาล 
โดย กลุ่มนิติการ กรมทรัพยากรน า้บาดาล 

14.30 – 15.30 น. กิจกรรมสร้างแผนในการอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล  
พร้อมน าเสนอ 

15.30 – 16.00 น. ตอบแบบประเมินและมอบเกียรติบตัร 
16.00 – 16.15 น. พิธีปิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง  
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(2) กจิกรรมส าหรับเยาวชน  
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายบรรจง พรมจันทร์ นักธรณีช านาญ 

การพิเศษ 
กล่าวเปิดโดย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง 

09.30 – 10.00 น. กิจกรรมนนัทนาการ/แบ่งกลุ่ม 
10.00 – 11.00 น. การบรรยาย เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัน ้าบาดาล  
11.00 – 12.00 น. การบรรยายเร่ือง หลกัและวธีิการอนุรักษท์รัพยากรน ้าและน ้าบาดาล 

โดย นายบรรจง พรมจันทร์ และคณะฯ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 13.30 น. กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ 
13.30 – 14.30 น. การบรรยาย เร่ืองการวเิคราะห์คุณภาพน ้าบาดาลเบ้ืองตน้  
 โดย กองวิเคราะห์คุณภาพน า้บาดาล 
14.30 – 15.30 น. กิจกรรมกลุ่ม..การอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาลดว้ยศิลปะ 
15.30 – 16.00 น. ตอบแบบประเมินและมอบเกียรติบตัร 
16.00 – 16.15 น. พิธีปิด โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายดง  

 

9.8.5 แนวทางการประเมินความรู้ความเข้าใจ 
การฝึกอบรมเค รือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล ท่ีปรึกษาไดจ้ดัท าแบบประเมินความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลเบ้ืองตน้ เพื่อประเมินระดบัความรู้ก่อน และหลงั ของผูเ้ขา้อบรม โดยมี
แนวทางการจดัท าแบบประเมิน และเกณฑก์ารวดัระดบัความรู้ ดงัน้ี 

(1) แนวทางการออกแบบแบบประเมิน 
ท่ีปรึกษาออกแบบการประเมินความรู้พื้นฐานของผูเ้ขา้ฝึกอบรม เป็นการเลือกตอบค าถาม

ในลกัษณะถูกหรือผดิ โดยมีค าถามทั้งหมด 19 ขอ้ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ประเด็นดงัน้ี 
- ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัน ้าบาดาลเบ้ืองตน้ ประโยชน์ของน ้าบาดาล (5 ขอ้) 
- ผลกระทบต่อน ้าบาดาล (7 ขอ้) 
- หน่วยงาน ท่ีรับผดิชอบ กฎหมาย มาตรการป้องกนั อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูทรัพยากร  

น ้าบาดาล (7 ขอ้) 
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(2) เกณฑ์การให้คะแนน 
การใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถามนั้น ท่ีปรึกษาไดก้ าหนดใหทุ้กค าถามมีน ้าหนกั

คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน โดยถา้ตอบค าถามไดถู้กตอ้งจะมีคะแนน 1 คะแนน แต่ถา้ตอบค าถามผดิจะ
ไม่ไดค้ะแนน ซ่ึงแบบประเมินความรู้ชุดน้ี มีคะแนนรวมเท่ากบั 19 คะแนน 

(3) เกณฑ์การวดัระดับคะแนน 
การวดัระดบัความรู้จากคะแนนเฉล่ียของผูเ้ขา้ฝึกอบรมนั้น ท่ีปรึกษาไดน้ าคะแนนสูงสุด 

และคะแนนต ่าสุดมาค านวณหาพิสัย ดงัน้ี 
พิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
 = 19 – 0 
 = 19 

ช่วงอนัดบัชั้นคะแนน =  = 6.33 

ซ่ึงท่ีปรึกษาไดแ้บ่งช่วงระดบัความรู้เป็น 3 ระดบั คือ ระดบันอ้ย ระดบัปานกลาง และ
ระดบัมาก โดยหาช่วงอนัดบัชั้นของคะแนน ไดเ้ท่ากบั 6.33 คะแนน โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัความรู้ ดงั
ตารางที ่9.8-1 

 

ตารางที ่9.8-1 เกณฑ์วดัระดับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัน า้บาดาล 

คะแนนเฉลีย่ ระดับความรู้ความเข้าใจ 
0.00 – 6.33 นอ้ย 

6.34 – 12.67 ปานกลาง 
12.68 – 19.00 มาก 

 
(4) ขั้นตอนการท าแบบประเมิน 

- ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท าแบบประเมิน 
- ช้ีแจงการใหค้ะแนน 
- แจกแบบประเมิน 
- ผูเ้ขา้อบรมตอบแบบประเมิน ก่อนฝึกอบรม 
- เม่ือการฝึกอบรมเสร็จส้ิน ใหผู้เ้ขา้อบรมตอบแบบประเมิน (ชุดเดิม) 
- เก็บรวบรวม และตรวจค าตอบ เพื่อวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจ 
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9.9 ผลการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน า้บาดาล 

การฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล เป็นกิจกรรมหน่ึงในกระบวนการมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการ และต่อเน่ืองเพื่อหวงัผลลพัธ์เชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย การให้ ความรู้ ความเขา้ใจ  การ
ปลูกจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล  และการเฝ้าระวงัการปนเป้ือนแหล่งน ้าใตดิ้น โดยมี
เน้ือหาสาระของ การบรรยาย ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของโครงการ 
โดย Power point ในภาคผนวก  ฒ เพื่อใหเ้ยาวชนและบุคคลทัว่ไปมีความรู้ ความเขา้ใจ เกิด  
ความตระหนกั มีโอกาสไดแ้สดงออกถึงบทบาทการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล รวมทั้งเป็นการน าเอา
ความรู้ท่ีไดรั้บไปถ่ายทอดต่อในรูปแบบของการเป็นเครือข่ายได ้มีรายละเอียด ดงัน้ี 

9.9.1 กลุ่มที ่1 ประชาชนทัว่ไป 
การฝึกอบรมกลุ่มประชาชนทัว่ไป จดัข้ึนในวนัพฤหสับดี ท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุม

องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ (รูปที ่9.4-1) มีผูเ้ขา้ร่วมฝึกอบรม
ทั้งส้ิน 57 คน ซ่ึงมาจาก 3 ต าบล ดงัน้ี ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  (จ านวน 20 คน) 
ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร (จ านวน 15 คน) และต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง 
จงัหวดัพิษณุโลก (จ านวน 22 คน) โครงการจดัใหมี้การทดสอบก่อนและหลงัการฝึกอบรมเพื่อประเมิน
ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล การใชป้ระโยชน์ และการอนุ รักษ ์เฝ้าระวงั ทรัพยากรน ้า
บาดาลของชุมชน โดยมีผูเ้ขา้รับการประเมินจ านวน 45 คน มีผลการประเมินรายละเอียด (ตารางที ่9.4-1) 
ดงัน้ี 

(1) ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
ผูรั้บการประเมินมากกวา่คร่ึงเป็นเพศชาย  จ านวน 32 คน (ร้อยละ 71.1) และเพศหญิง 

จ านวน 13 คน (ร้อยละ 28.9)  
ช่วงอายขุองผูรั้บการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่นช่วงอายรุะหวา่ง 30–40 ปี จ  านวน 18 คน (ร้อย

ละ 40.0) รองลงมามีอายรุะหวา่ง 41–50 ปี จ านวน 16 คน (ร้อยละ 35.6) และมีเพียงเล็กนอ้ยท่ี มีอายสูุง
กวา่ 61 ปีข้ึนไป จ านวน 5 คน (ร้อยละ 11.1)  

ระดบัการศึกษา ของผูรั้บการประเมิน พบวา่ ส่วนหน่ึง จบการศึกษาในระดบัประถมศึกษา 
16 คน (ร้อยละ 35.5) รองลงมาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัปริญญาตรี จ านวน 9 คนเท่ากนั  
(ร้อยละ 20) มธัยมศึกษาตอนปลาย 7 คน (ร้อยละ 15.6) และระดบัอนุปริญญา 1 คน (ร้อยละ 2.2) และ
ไม่ไดรั้บการศึกษา 3 คน (ร้อยละ 6.7)  

การนบัถือศาสนา พบวา่ ผูรั้บการประเมินทุกคนนบัถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100) 
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อาชีพของผูรั้บการประเมิน  เกือบคร่ึง หน่ึงประกอบอาชีพ เกษตรกรรม (ท าไร่-ท านา )  
มากท่ีสุด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมารับราชการ 7 คน (ร้อยละ 15.6) รับจา้งทัว่ไป 6 คน  
(ร้อยละ 13.3) และธุรกิจส่วนตวั 2 คน (ร้อยละ 4.4)  

สถานภาพหรือบทบาทในชุมชน ของผูรั้บการประเมิน เป็นประชาชนทัว่ไป ไม่มีต าแหน่ง
จ านวน 16 คน (ร้อยละ 13.3) รองลงมาเป็นผูใ้หญ่บา้น /ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น และอาสาสมคัร สาธารณสุข
ชุมชน กลุ่มละ  9 คนเท่ากั น (ร้อยละ 20.0) อาสาสมคัรป้องกนัภยัปร ะจ าหมู่บา้น จ านวน 6 คน  
(ร้อยละ 13.3) ส่วนก านนั/สารวตัรก านนั จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.4)  

การเป็นสมาชิกกลุ่มของผูรั้บการประเมิน พบวา่ ส่วนหน่ึงเป็นสมาชิก กองทุนหมู่บา้นมาก
ท่ีสุด 13 คน (ร้อยละ 28.9) รองลงมาเป็นกลุ่มอาสาสมคัรหมู่บา้น (อสม.) จ านวน 8 คน (ร้อยละ 17.8) 
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์ จ านวน 5 คน (ร้อยละ 11.1) และกลุ่มสหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม อาสาสมคัร
ป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) กลุ่มละ จ านวน 4 คน เท่ากนั (ร้อยละ 8.9)  

(2) การประเมินความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัทรัพยากรน า้บาดาลเบือ้งต้น 
ส าหรับการฝึกอบรมในคร้ังน้ีมีประชาช นเขา้ร่วมท าแบบประเมินความรู้ชุดน้ี ทั้งหมด  

45 คน คือ ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ (จ านวน 20 คน) ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ 
จงัหวดัพิจิตร (จ านวน 15 คน) และต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก (จ านวน 22 คน) 
คณะผูเ้ช่ียวชาญไดก้ าหนดใหมี้กา รประเมิน 2 คร้ัง คือ ก่อนการฝึกอบรม และหลงัการฝึกอบรม  
โดยช้ีแจงใหผู้เ้ขา้อบรมรับทราบวตัถุประสงค ์และแจกแบบประเมินใหผู้อ้บรมตอบตามความรู้  
ความเขา้ใจ โดยใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาที และเม่ือการฝึกอบรมเสร็จส้ินคณะผูเ้ช่ียวชาญไดใ้หผู้เ้ขา้
อบรมท าแบบประเมินอีกคร้ัง เพื่อประเมิน และเปรียบเทียบระดบัความเขา้ใจของผูเ้ขา้ฝึกอบรบ 

จากผลการประเมิน พบวา่ ก่อนการฝึกอบรม  ผูรั้บการประเมิน มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทรัพยากรน ้าบาดาล การใชป้ระโยชน์ และการอนุรักษ ์เฝ้าระวงั ทรัพยากรน ้าบาดาลของชุมชน ในระดบั
ปานกลาง มีคะแนน เฉล่ียเท่ากบั 11.67 คะแนน และหลงัฝึกอบรม  มีคะแนนเฉล่ีย เพิ่มข้ึนเท่ากบั 13.24 
(ระดบัมาก ) จากผลการประเมินดงักล่าว แสดงวา่ ผูเ้ขา้รับการอบรมในภาคประชาชนมีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลเพิ่มมากข้ึนจากการฝึกอบรม  

เน่ืองจากพื้นท่ีโครงการเป็นพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาการร้องเรียนเก่ียวกบัปริมาณ และคุณภาพ
น ้าบาดาลอยา่งมาก จึงมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เขา้มาใหค้วามรู้กบัชุมชนเก่ียวกบัทรัพยากร
น ้าบาดาล ท าใหผู้รั้บการประเมินมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัน ้าบาดาลเบ้ืองตน้  
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ตารางที ่9.9-1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   
     - ชาย 32 71.1 
     - หญิง 13 28.9 

รวม 45 100.0 

2. อายุ   
     - อายรุะหวา่ง 20 – 30 ปี 0 0 
     - อายรุะหวา่ง 31 – 40 ปี 18 40.0 
     - อายรุะหวา่ง 41 – 50 ปี 16 35.6 
     - อายรุะหวา่ง 51 – 60 ปี 6 13.3 
     - อายสูุงกวา่ 61 ปี ข้ึนไป 5 11.1 

เฉลีย่ 45.93  

รวม 45 100.0 

3. ระดับการศึกษา   
     - ไม่ไดรั้บการศึกษา 3 6.7 
     - ประถมศึกษา 16 35.6 
     - มธัยมศึกษาตอนตน้ 9 20.0 
     - มธัยมศึกษาตอนปลาย 7 15.6 
     - อนุปริญญา 1 2.2 
     - ปริญญาตรี 9 20.0 

รวม 45 100.0 

4. การนับถือศาสนา   
     - ศาสนาพุทธ 45 100.0 

รวม 45 100.0 

 
 
 
 
 



  บทที่ 9  การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  

กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

9-13 

 

ตารางที ่9.9-1 (ต่อ) 
 

ประเด็น จ านวน ร้อยละ 

5. ด้านการประกอบอาชีพ   
     - ไม่ไดป้ระกอบอาชีพ  1 2.2 
     - รับราชการ 7 15.6 
     - รับจา้งทัว่ไป 6 13.3 
     - ท าการเกษตร (ท าไร่-ท านา) 20 44.4 
     - ประกอบธุรกิจส่วนตวั 2 4.4 
     -  ไม่ระบุ 9 20.0 

รวม 45 100 

6. สถานภาพหรือบทบาทในชุมชนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม   
     - ก านนั/สารวตัรก านนั 2 4.4 
     -  ผูใ้หญ่บา้นหรือผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 9 20.0 
     - ประธานชุมชนหรือรองประธานชุมชน 3 6.7 
     - อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชน 9 20.0 
     - อาสาสมคัรป้องกนัภยัประจ าหมู่บา้น 6 13.3 
     - ไม่ระบุ 16 35.6 

รวม 45 100 

7. ในชุมชนของท่านท่านเป็นสมาชิกกลุ่มหรือได้เข้าร่วมกลุ่มใดในชุมชน   
     - กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย ์ 5 11.1 
     - กลุ่มกองทุนหมู่บา้น 13 28.9 
     - กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 4 8.9 
     - กลุ่มอาสาสมคัรหมู่บน้ (อสม.) 8 17.8 
     - กลุ่ม อปพร. 4 8.9 
     - ไม่ระบุ 11  24.4 

รวม 45 100 
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อยา่งไรก็ตามการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน ้าบาดาลน้ี  ท าใหชุ้มชนมีความเขา้ใจ
ในเร่ืองของกฎหมายน ้าบาดาล หน่วยงานรับผดิชอบในเขตพื้นท่ีจงัหวดัพิจิตร จงัหวดัพิษณุโลก และ
จงัหวดัเพชรบูรณ์ คือ ส านกัทรัพยากรน ้าบาดาลเขต 7 (ก าแพงเพชร)  

(3) ข้อเสนอแนะ จากแบบประเมินความรู้ 
- ตอ้งการให้หน่วยงานท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัน ้าและส่ิงแวดลอ้มมาใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ

ในเร่ืองน ้าสะอาด 
- ตอ้งการใหมี้กิจกรรมการฝึกอบรมบ่อยคร้ังข้ึน เพื่อความรู้จะไดก้วา้งข้ึน 
- ตอ้งการใหห้าพื้นท่ีท่ีเหมาะสมกบัการท าฝายน ้าขนาดใหญ่ 
- วธีิการอนุรักษน์ ้าบาดาลท่ีดีท่ีสุด คือ ใชอ้ยา่งประหยดัใชเ้ม่ือจ าเป็นและรู้คุณค่าของน ้า  
- การน าแหล่งน ้าอ่ืนมาใหเ้กษตรกรใชเ้ พิ่มข้ึน เช่น การขดุสระ หรือการท าฝายน ้าลน้  

ขดุลอก คู คลอง เป็นตน้ 
 

  

  
 

รูปที ่9.9-1  บรรยากาศการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน า้บาดาลกลุ่มเครือข่ายประชาชน  

 
 
 



  บทที่ 9  การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  

กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

9-15 

 

9.9.2 กลุ่มที ่2 กลุ่มเยาวชน 
คณะผูเ้ช่ียวชาญไดค้วามตระหนกัถึงอนาคตของสถานภาพของน ้าบาดาล (ปริมาณ และคุณภาพ ) 

จึงส่งเสริมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการป้องกนัและเฝ้าระวงั ปัญหาการปนเป้ือนของ ทรัพยากรน ้า
บาดาลกบัเยาวชนท่ีมีการศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษา /มธัยมศึกษา ท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีศึกษาในรัศมี  
5 กิโลเมตร ซ่ึงการใหค้วามรู้กบัเยาวชน ท่ีปรึกษาเล็งเห็ นสถานภาพการเรียนรู้ของเยาวชนจึงมีการ
ฝึกอบรมในรูปแบบของกิจกรรม การตอบค าถาม และการวาดภาพ  โดยวทิยากรจากส านกัอนุรักษฟ้ื์นฟู
และเฝ้าระวงัน ้าบาดาล และส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของกรมทรัพยากรน ้าบาดาล 

กลุ่มเยาวชนไดเ้ขา้ร่วมโครงการ ฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์ รัพยากรน ้าบาดาล  
ในวนัศุกร์ ท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ณ หอ้งประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. เป็นนกัเรียนในระดบัชั้นประถมศึกษา ตอนปลายระดบัชั้น ปีท่ี 5 
และปีท่ี  6 จ านวนทั้งส้ิน  66 คน รายละเอียดดงั ตารางที ่ 9.4.2-1 ซ่ึงจากการฝึกอบร มมีกิจกรรมการให้
ความรู้ ทั้งภาคบรรยาย และโปสเตอร์ วดีีโอ อ่ืนๆ  รวมถึง กิจกรรมฝึกอบรมทั้งในภาคเชา้ เป็นการ
บรรยายขอ้มูลเบ้ืองตน้ การอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล โดย คณะผูเ้ช่ียวชาญไดส้ังเกตเห็น
ความกระตือรือร้นของเยาวชนท่ีเขา้อบร มในการตอบค าถามต่างๆ และการท ากิจกรรมในช่วง บ่าย ซ่ึง
เป็นภาคปฏิบติั เช่น  การวเิคราะห์คุณภาพน ้าเบ้ืองตน้ และการจดักลุ่มเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัน ้าบาดาลท่ีไดรั้บไปในคร้ังน้ี และถ่ายทอดความเขา้ใจดงักล่าวผา่นทางรูปวาดพร้อมน าเสนอ ดงั
รูปที ่9.9.2-1 

 

ตารางที ่9.9.2-1  รายช่ือโรงเรียน และจ านวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม เครือข่ายเยาวชน 
ล าดบัที ่  ช่ือโรงเรียน จ านวน (คน) 

1 ต าบลเขาเจ็ดลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร 1. โรงเรียนบา้นคีรีเทพนิมิต 25 
2 ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก 1. โรงเรียนบา้นหนองดู่ 10 
  2. โรงเรียนบา้นวงัขวญั 10 
3 ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ 1. โรงเรียนบา้นวงัชะนาง 7 
  2. โรงเรียนบา้นดงหลง 7 
  3. โรงเรียนบา้นด่านชา้ง 7 

รวม 66 

 
 



  บทที่ 9  การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  

กรมทรัพยากรน า้บาดาล  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) 
 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น โครงการศึกษาการปนเป้ือนและการวางเครือข่ายเฝ้าระวงัการปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน ้าใต้ดนิ 
ในพืน้ทีอ่ าเภอทบัคล้อ อ าเภอวงัทรายพูน จังหวดัพจิิตร และอ าเภอวงัโป่ง จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

9-16 

 

  

  
 

รูปที ่9.9.2-1  กจิกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรน า้บาดาล 
 
จากการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรั กษน์ ้าบาดาล ทั้งกลุ่มประชาชนทัว่ไป และกลุ่มเยาวชนใน

พื้นท่ี มีเป้าหมายในการอนุรักษ ์และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนน ้าบาดาลของชุมชนนั้น เพื่อใหเ้ครือข่ายมี
ความย ัง่ยนื  และหากส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กรมทรัพยากรน ้าบาดาลตอ้งการจดัตั้ง
เครือข่ายภาคประชาชน หรือ  เยาวชน ในพื้นท่ีสามารถประสานกบัคณะกรรมการเครือข่ายชุดน้ีได ้ ท่ี
ประชุมจึงไดน้ าเสนอใหมี้การจดัตั้งองคก์รและเครือข่ายภาคประชาชนในเบ้ืองตน้ และมีสมาชิกดงัน้ี 

 

ประธาน   
นายเรืองศกัด์ิ  คงรอด ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

รองประธาน   
นายสมศกัด์ิ  บุญธรรม ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  

เหรัญญกิ   
1. คุณเกษม  หล่อทรัพย ์ ต าบลเขาเจด็ลูก อ าเภอทบัคลอ้ จงัหวดัพิจิตร  
2. คุณสมนึก  พนัธ์ขจร ต าบลวงัโพรง อ าเภอเนินมะปราง จงัหวดัพิษณุโลก  
3. คุณสมชาย  สิทธิเกษร ต าบลทา้ยดง อ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์  
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สมาชิกเครือข่าย 
ช่ือ – สกุล ทีอ่ยู่ / ติดต่อ 

1. รัตนา  เพช็รโพธ์ิ 178  หมู่ 3  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้  จ.พิจิตร 
2. สุขี  ศรีสง่า หมู่ 3 ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
3. วไิล  ทองค า 276  หมู่ 3  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
4. นายสังวาล  ทาแดง 331  หมู่ 3  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
5. บงัอร  พิริยารมย ์ 159/1  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
6. ประภสัสร  เกษมทรง 161  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
7. นางไพรวนั  วงษภ์กัดี 66  หมู่ 8  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
8. โสภา  นนัทวงษ ์ 330  หมู่ 3  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
9. นายเกษม  หล่อทรัพย ์ 99/6  หมู่ 3  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
10. นางมาลยั  รอดนารี 101/1  หมู่ 8 ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
11. นางปัทมา  สังขท์อง 97/1  หมู่ 8 ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
12. นายเด่น  ประสิทธ์ิ 195/1  หมู่ 5  ต.วงัโพรง  อ.เนินมะปราง  จ.พิษณุโลก 
13. ราตรี  นนัทวงษ ์ 333/1  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
14. แพรวพรรณ  นนัทะสาร 999/6  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
15. ฉลวย  เขียวเทียน 379  ต.เขาเจด็ลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร 
16. สมพาน  พนัธ์อินทร์ 6 หมู่ 7   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
17. นางสมศรี  สิงห์สถิตย ์ 193  หมู่ 3   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
18. นายสมชาย  สิทธิเกษร หมู่ 5   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
19. นางละออ  เจนเขตการ 119  หมู่ 9   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
20. เรืองศกัด์ิ  คงรอด 44  หมู่ 1  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
21. นายเอกชยั  อินเหลือง องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ าเภอทา้ยดง 
22. นายสายา  นนัทวงษ ์ 35/2  หมู่ 10   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
23. นายสมยศ  ธูปน่ิม 223  หมู่ 6   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
24. นายทองทศ  เขียวอ่อนแวน่ 175/1  หมู่ 12   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
25. นายสมนึก พนัธ์ุใหม่ 315  หมู่ 13   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
26. นายบวัรุณ  โสประดิษฐ์ 393  หมู่ 2    ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
27. นายแซว  แหลมแกว้ ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
28. นายสมศกัด์ิ  บุญธรรม 25  หมู่ 9  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
29. อนนั  ษรจนัทร์ 124  หมู่ 12   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
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สมาชิกเครือข่าย (ต่อ) 
ช่ือ – สกุล ทีอ่ยู่ / ติดต่อ 

30. ไพริน ชาลี 24/1  หมู่ 11  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
31. กนัหา  ปัญญาพวก 393  หมู่ 13   ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
32. นายวรรณลพ  ถนอมผล 180  หมู่ 1  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
33. นายประยรู  แสงม่ิง 104  หมู่ 8  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
34. วงศทิ์วา  ทบัเกตุแกว้ 76  หมู่ 11  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
35. ปรีชา  แพรเปีย 14/1  หมู่ 10  ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง  จ.เพชรบูรณ์ 
36. นางสุรดา  สิงห์ทองค า องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
37. นางเครือวลัย ์เกตุภนัฑ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
38. นายสมนึก  พนัธ์ขจร องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
39. นายณฎัฐกร  วงษา องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
40. นางสาวทิพยว์รรณ  พวงโต องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
41. นายฝ้าย  มหาสัตย ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
42. นางกุสุมา  ชูศรีโฉม องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัโพรง 
43. นายมานสั  เสนาบุษ 798  หมู 7 ต.ชนแดน อ.ชนแดน  จ.เพชรบูรณ์ 
44. นายจุฑาวฒัน์  ผดุงนึก 107 หมู่ 12 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
45. นายสุภาพ  วนัก่ิง 17/3 หมู่ 1 ต.วงัโป่ง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
46. นางสาวสุกญัญา  มีเดช 52/2 หมู่ 1 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
47. นางสาวพทัราภรณ์  เอมโอด 54/1 หมู่ 1 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
48. นางธมณวรรณ  เสนพนัธ์ 680/1 หมู่ 12 ต.ทา้ยดง  อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
49. นางสาวอ าไพ  แหวนเงิน 72  หมู่ 6 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
50. นางสาวธนาภรณ์  อยูแ่ดน 10/4 หมู่ 4 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 
51. นางสาวก าแพง  โฉมผา 57 หมู่ 9 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
52. นายวเิชียร   งามรุ่ง 70 หมู่ 1 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
53. นายอุกฤษ  ไกรกาศ 4 หมู่ 5 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
54. นายกิตติพงศ ์ ยงุทอง 363/3 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 
55. นายวฑิิต  เนียมประดิษฐ์ 54/1 หมู่ 2 ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 
56. นายมณู  เสนะพนัธ์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง 
57. นายแหลม  กล่ินจนัทร์ องคก์ารบริหารส่วนต าบลทา้ยดง 
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สมาชิกเครือข่ายภาคเยาวชน มีดงัน้ี 
 

ต าบล-อ าเภอ-จงัหวดั/โรงเรียน ช่ือ-สกลุ 
1. ต.วงัโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก   
1.1 โรงเรียนบา้นวงัขวญั 1) ด.ญ.อาธิติญา  กลางประพนัธ ์ 2) ด.ญ.อมรรัตน ์ เกษมทรง 
 3) ด.ญ.มุทุกนัต ์ ป่ินเขียว 4) ด.ญ.วไิลพร  โพธ์ิคา 
 5) ด.ญ.จุฑารัตน ์ ทรงทรัพย ์ 6) ด.ญ.กมลลกัษณ์  คาสิ 
 7) ด.ช.จตุรงค ์ จนัทร์แจ่ม 8) ด.ญ.วภิาพรรณ  จนัทะคูณ 
 9) ด.ญ.อรัญญา  พฒัชนะ 10) ด.ญ.จนัทิมา  จนัทะคราม 
1.2 โรงเรียนบา้นหนองดู่ 1) ด.ช.ชุติพนธ์  บงัคบั 2) ด.ญ.กชกร  หม่ืนบุตรตรา 
 3) ด.ช.วทิวตัร  ศีรระวตัร 4) ด.ญ.วรารัตน์  นามมาลี 
 5) ด.ช.ธนทั  มุนนี 6) ด.ญ.ดลนภา  แมงม่ิง 
 7) ด.ญ.วรรณนิภา  พนัธ์เลิศ 8) ด.ญ.ปิยธิดา  โฉมสนัเทียะ 
 9) ด.ญ.กนกวรรณ  มหาทา 10) ด.ญ.ชาลิสา  สอนสระคู 
2. ต.ทา้ยดง อ.วงัโป่ง จ.เพชรบูรณ์   
2.1 โรงเรียนบา้นดงหลง 1) ด.ช.เกียรติศกัด์ิ  จินดา 2) ด.ญ.สุนิสา  แพรเปีย 
 3) ด.ช.เอกราช  พรมสิงห์ 4) ด.ญ.เจษฎาพร  แสงม่ิง 
 5) ด.ช.กฤษณะ  สินชยั 6) ด.ญ.วราภรณ์  แวงวรรณ์ 
 7) ด.ช.ธรรพณ์ธร  สงัฆรัก  
2.2 โรงเรียนบา้นวงัชะนาง 1) ด.ช.อนุรักษ ์ สุววิงษน์า 2) ด.ญ.ยภุาพร  แหลมชยัสงค ์
 3) ด.ช.ศุภกิจ  บุญรอด 4) ด.ญ.ยพุาพร  ขะจรกล่ิน 
 5) ด.ญ.มาทินี  ผาทอง 6) ด.ญ.พิชญดา  จิตจีน 
 7) ด.ญ.นภาพร  คงปราโมชย ์  
2.3 โรงเรียนบา้นด่านชา้ง 1) ด.ญ.สโรชา  พวงอินทร์ 2) ด.ช.พสัพงษ ์ สุทธหลวง 
 3) ด.ญ.สิรินภา  พนัธุระ 4) ด.ญ.วลิาวรรณ  สุขหนุน 
 5) ด.ญ.สุภาพร  สวา่งโลก 6) ด.ญ.วไิลภรณ์ นวนทะวงษ ์
 7) ด.ญ.สุจิตรา เปรมเห่ียว  
3. ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทบัคลอ้ จ.พิจิตร   
3.1 โรงเรียนวดัคีรีเทพนิมิตร 1) ด.ญ.พิมพล์ภสั  สุขสาระ 2) ด.ช.ทศวรรษ  สุริยา 
 3) ด.ญ.สุดาพร  หสันยั 4) ด.ญ.กลัยรัตน์ ปานสีดา 
 5) ด.ช.ธนากร  คงเมือง 6) ด.ญ.ศลิษา  ศิริพร 
 7) ด.ญ.พิมพป์ระภา  บุญสอน 8) ด.ญ.นนทิยา  ทองประดิษฐ ์
 9) ด.ญ.ชนากานต ์ สงัฆคุณ 10) ด.ช.รัชชานนท ์ ภกัดีอ านาจ 
 11) ด.ญ.พิมพว์รีย ์ สุขสารา 12) ด.ช.พีรเดช  ศรีศาสตร์ 
 13) ด.ญ.วรรณศิริ  แซ่อ้ึง 14) ด.ช.ธีรพงศ ์ เรียงผา 
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สมาชิกเครือข่ายภาคเยาวชน (ต่อ) 
 

ต าบล-อ าเภอ-จงัหวดั/โรงเรียน ช่ือ-สกลุ 
3.1 โรงเรียนวดัคีรีเทพนิมิต (ต่อ) 15) ด.ญ.ศินีนาถ  โตทุย้ 16) ด.ช.สมเกียรต์ิ  แสงทอง 

 17) ด.ญ.สุดารัตน์  รุ่งเรือง 18) ด.ช.ณฐัพงษ ์ เวยีงจนัทร์ 
 19) ด.ช.กรรชยั  ไพรจอก 20) ด.ช.สิทธิชาติ  มีขวญั 
 21) ด.ช.ธิติพงศ ์ ฟักค า 22) ด.ช.พลวตั  ศรีหาวตัร 
 23) ด.ช.สนัติภาพ  อุทยัแพน 24) ด.ช.ปัฐว ี ปักษาศร 
 25) ด.ญ.อารียา  ศรีบุญจนัทร์  

 
9.10 สรุป และข้อเสนอแนะ 

กิจกรรมการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล  เป็น การจดัท าเพื่อใหค้วามรู้  
ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล กฎหมายน ้าบาดาล ตลอดจนแนวทางการอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงั
ทรัพยากรน ้าบาดาล โดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาลในชุมชนของ
ตนเอง ซ่ึงจากการฝึกอบรม  พบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมมีความรู้ความเข้ าใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล  
เพิ่มมากข้ึน และมีความกระตือรือร้นในการเฝ้าระวงัการปนเป้ือน โดยเฉพาะกฎหมายน ้าบาดาล  
เน่ืองจากในปัจจุบนัชุมชนส่วนใหญ่ท าการขดุเจาะน ้าบาดาลข้ึนมาใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาตจาก  
กรมทรัพยากรน ้าบาดาลเสียก่อน ซ่ึงการขดุเจาะน ้าบาดาลอาจก่อใหเ้ กิดการปนเป้ือนในแหล่ง  
น ้าบาดาลนั้น และใหมี้ความตระหนกัถึงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเฝ้าระวงัการปนเป้ือนมากข้ึน  

จากการอบรมความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลในคร้ังน้ี ท่ีปรึกษามีขอ้เสนอแนะ
โดยสรุปดงัน้ี 

กรมทรัพยากรน ้าบาดาลด าเนินการสร้างองคก์รและเครือข่า ยอาสาสมคัรน ้าบาดาล ทั้งภาค
ประชาชน และเยาวชน ควรจะพิจารณาในเร่ืองของการจดัสรรงบประมาณในการด าเนินกิจกรรมเพื่อให้
องคก์รและเครือข่ายมีกิจกรรมท่ีต่อเน่ือง โดยกิจกรรมท่ีจะใหส่้งเสริมมีดงัน้ี 

(1)  การใหค้วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาลโดยละเอียด  ไม่วา่จะเป็นการดู แลรักษาคุณภาพ  
น ้าบาดาล การเฝ้าระวงั การป้องกนั รวมถึงในเร่ืองของกฎหมายน ้าบาดาล เพื่อใหอ้าสาสมคัรมีความรู้ท่ี
สามารถปฏิบติัการในเร่ืองของการป้องกนั และการเฝ้าระวงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

(2)  การส่งเสริมขยายเครือข่ายกิจกรรมส าหรับเยาวชนในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรี ยน
ประถมศึกษา /มธัยมศึกษา ท่ีอยูบ่ริเวณพื้นท่ีท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบ เพื่อใหเ้ยาวชนไดเ้ห็นความส าคญั 
และตระหนกัถึงปัญหา ของทรัพยากรน ้าบาดาล โดยทางกรม ฯ สามารถขยายกิจ กรรมไปสู่โรงเรียนได ้
เพราะมีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเขา้ใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมดงักล่าวได ้
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(3)  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลในอนาคต  ทางกรมฯ 
ควรใหมี้การศึกษา และวจิยั ต่อเน่ืองเก่ียวกบับทบาทหนา้ท่ีขององคก์รเครือข่าย และอาสาสมคัรท่ีจะตอ้ง
มีความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ กบัหน่วยงานอ่ืนๆ เช่น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ หน่วยงานราชการ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นการพฒันากลไกของการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรมทรัพยากรน ้าบ าดาลใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 

 

9.11 ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรเครือข่ายอนุรักษ์และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  
 

โครงสร้างองคก์รเครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล ควรเป็นองคก์ร อิสระท่ีมี
ภารกิจแบบเอนกประสงค ์ด าเนินการแบบมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลท่ีสามารถด าเนินธุรกรรมต่างๆ และ
รับการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตอ่ืนไดต้ามกฎหมาย พร้อมทั้งมีบทบาทอ านาจหนา้ท่ีและสิทธิการบริหาร
จดัการหรือเรียกร้องการแกไ้ขปัญหาจากราชการโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง (รูปท่ี 9.11-1) สรุปไดด้งัน้ี 

1) เครือข่ายประชาชน: บทบาทหนา้ท่ีของประชาชนท่ีจะท าหนา้ท่ีร่วมกบัทางราชการ เพื่อช่วย
ประเมินสถานการณ์น ้าบาดาลในชุมชนของผูท่ี้ใชน้ ้าบาดาลโดยกรม ทรัพยากรน ้าบาดาลควรจะส่งเสริม
ความรู้ เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล และใหอ้าสาสมคัรสามารถประสานเก่ี ยวกบัการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าท่ีคาดวา่จะปนเป้ือน 

2) เครือข่าย เยาวชน : เพื่อให้ เยาวชนมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัแหล่งน ้าบาดาล การใช้
ทรัพยากรใหคุ้ม้ค่า ซ่ึงในระยะหลงัมีกิจกรรมท่ีท าใหเ้กิดการปนเป้ือนมากยิง่ข้ึน  จึงควรใหค้วามรู้ความ
เขา้ใจกบัเยาวชน เก่ียวกบัทรัพยากรอ่ืนๆ ดว้ย 

โดยมีขอ้เสนอแนะในการจดัตั้งองคก์ร ดงัน้ี  
(1) กฎหมายหรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถาบนัหรือองคก์ร  
(2) รูปแบบโครงสร้างขององคก์ร โดยพิจารณาตามความเหมาะสมท่ีจะใหเ้กิดการบริหาร

จดัการแบบบูรณาการและยดึแนวทางการบริหารจดัการทรัพยากรน ้าบาดาล โดยให้ประชาชนทัว่ไปและ
เกษตรกรมีส่วนร่วม  

(3) บทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบขององคก์ร โดยพิจารณาครอบคลุมส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดการ
บริหารจดัการแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

(4) บุคลากรขององคก์ร พิจารณาจ านวนตามความสมดุลของภารกิจและบทบาทหนา้ท่ีของ
องคก์ร ความรู้และขีดความสามารถท่ีสอด คลอ้งกบัความรับผดิชอบ เพื่อใหก้ารบริหารจดัการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ  
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รูปที ่9.11-1  ตัวอย่างโครงสร้างองค์กรคณะกรรมการบริหารอนุรักษ์และเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล  
 

(5) การเงินขององคก์ร โดยพิจารณาทั้งในส่วนของการมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายใน
การบริหารจดัการของ เครือข่าย และในส่วนของแหล่งรายไดข้ององคก์รท่ีจะมารองรับค่าใชจ่้ายต่างๆ 
ขององคก์ร เพื่อใหก้ารบริหารจดัการขององคก์รมีความย ัง่ยนื 

(6) โครงข่ายและความสัมพนัธ์ระหวา่งองคก์รและสถาบนัต่างๆ รวมทั้งความสัมพนัธ์และการ
มีส่วนร่วมของสมาชิกองคก์ร 

ทั้งน้ีในการศึกษาตามแนวทางดงักล่าว จะไดเ้สนอแนะแนวทางการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
องคก์รประชาชนหรือเครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล เพื่อใหส้ามารถบริหารจดัการน ้า
ในโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความเขม้แขง็ สามารถท่ีจะรับ การถ่ายโอนภาระหนา้ท่ีในการ
บริหารจดัการจากกรมทรัพยากรน ้าบาดาลบางส่วนหรือทั้งหมดไดใ้นอนาคต 

ส าหรับการศึกษาการถ่ายโอนภารกจิและการแปรสภาพเป็นกจิกรรมเอกชน ในอนาคต  การถ่าย
โอนภารกิจถือเป็นหลกัการส าคญัประการหน่ึงในการปฏิรูปการใหบ้ริการของรัฐ ตามหลกัการบริหาร
ราชการโดยยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง ในการศึกษาการถ่ายโอนภารกิจและการแปรสภาพเป็นกิจกรรม
เอกชน จะท าการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ เช่น รายงานการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยยดึกรอบตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น พ .ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.2542 เป็นตน้ ในส่วนของกรมทรัพยากรน ้าบาดาลตอ้งก าหนดภารกิจท่ีตอ้งถ่ายโอนไว ้ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) 
ท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีโครงการ 

ก านนั/ผูใ้หญ่บา้น 

 ผูท้รงคุณวฒิุ 
 ผูแ้ทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ผูแ้ทนภาคเอกชน 

ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
(กรมทรัพยากรน ้าบาดาล) 

รองประธาน 
กรรมการ 

กรรมการ 
ฝ่ายบริหาร 

ผูป้ระสานงานเครือข่ายอนุรักษ์
และเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล 

กรรมการ 
ฝ่ายพฒันาและส่งเสริมดา้นวิชาการ 

กรรมการ 
ฝ่ายดูแลบ ารุงรักษา 

ประธานคณะกรรมการ 
เครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล 
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ในการศึกษาจะท าการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมเพื่อประเมินแนวทางท่ีมีความเหมาะสม 
โดยมีขอ้พิจารณาในการถ่ายโอนดงัน้ีคือ 

(1) กฎขอ้บงัคบัหรือกฎหมายท่ีจะรองรับการถ่ายโอน ทั้งการถ่ายโอนไปสู่ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินและองคก์รเครือข่ายผูอ้นุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล  

(2) ภารกิจท่ีมีความเหมาะสม พิจารณาตามโครงสร้างและขีดความสามารถขององคก์รผูรั้บ
โอนในทุกๆ ดา้น เช่น ดา้นบุคลากร ดา้นเทคนิค และดา้นการเงิน เป็นตน้ 

(3) ผลประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการถ่ ายโอน ทั้งในส่วนของผูโ้อนและผูรั้บโอน โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในส่วนของผูรั้บโอนท่ีเป็นองคก์รเครือข่ายผูอ้นุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล  

นอกจากน้ีจะรวบรวมขอ้มูลและศึกษาแนวทางท่ีเป็นไปได ้ในการแปรสภาพการบริหาร
จดัการใหเ้ป็นกิจกรรมเอกชน โดยจะศึกษาหลกัการ วธีิการในการจา้งเหมาเอกชนในกิจกรรมต่างๆ และ
เสนอแนะแนวทางทางท่ีเหมาะสมต่อไป 
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บทที่ 10 
บทสรุปของโครงการ 

10.1 บทน า 

จากการท่ีมีการร้องเรียนเร่ืองคุณภาพน ้าบาดาลของชุมชนบริเวณรอบเหมืองแร่ทองค าชาตรี ของ
บริษทั อคัราไมน่ิง  จ ากดั  ในพื้นท่ีอ าเภอทบัคลอ้ อ าเภอวงัทรายพนู จงัหวดัพิจิตร อ าเภอเนินมะปราง  
จงัหวดัพิษณุโลก และอ าเภอวงัโป่ง จงัหวดัเพชรบูรณ์ โดยอา้งวา่พบ  ไซยาไนด์ท่ีใชใ้นกระบวนการสกดั
แร่ทองค า เจือปนในน ้าบาดาลจนไม่สามารถใชน้ ้าได ้และมีปริมาณสารหนูสูงเกินเกณฑม์าตรฐาน  
น ้าบาดาลท่ีใชบ้ริโภค ซ่ึงการปนเป้ือนของสารพิษดงักล่าว ในแหล่งน ้าใตดิ้นและน ้าผวิดินดงักล่าว  อาจ
ส่งผลกระ ทบต่อระบบนิเว ศของแหล่งน ้า การเกษตรกรรม  รวมทั้ง สุขภาพและคุณภาพชีวติของ
ประชาชน ในการศึกษาของโครงการจึงด าเนินการเพื่อใหท้ราบแหล่งท่ีมาของการปนเป้ือนของสารพิษท่ี
เกิดข้ึนกบัแหล่งน ้าบาดาล และแหล่งน ้าผวิดิน ในพื้นท่ีโครงการ  ตลอดจนศึกษาผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน
ต่อส่ิงแวดลอ้ม  เพื่อหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในระยะเร่งด่วนและระยะยาว รวมทั้งเฝ้าระวงั ป้องกนั
การปนเป้ือนของสารพิษท่ีเกิดข้ึนกบัแหล่งน ้าในพื้นท่ี โครงการ โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วมตลอดจน  
การสร้างความเขา้ใจแก่ประชาชน 

10.2 การปนเป้ือนของสารพษิในแหล่งน า้ผวิดิน และแหล่งน า้ใต้ดิน 

จากการเก็บตวัอยา่งหิน ดิน น ้าผวิดิน น ้าใตดิ้น รวมถึงการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
วเิคราะห์และประเมินหาแหล่งก าเนิด ความสัมพนัธ์ และกระบวนการของสารพิษในน ้าบาดาลในการศึกษา
คร้ังน้ี สามารถสรุปผลไดด้งัต่อไปน้ี 

จากผลการวเิคราะห์ปริมาณมลสารในดิน พบวา่ มีปริมาณตะกัว่ แมงกานีส และแคดเมียมท่ีสูงข้ึน
เม่ือเทียบกบัการวเิคราะห์ตวัอยา่งดินก่อนการท าเหมือง ซ่ึงโลหะหนกัเหล่าน้ีเป็นโลหะหนกัท่ีเกิดข้ึนโดย
ธรรมชาติ ตามสภาพธรณีวทิยาในพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งแร่ เม่ือสายแร่โผล่ข้ึนสู่ผวิดิน ความไม่เสถียรของสายแร่
ท าใหเ้กิดการผพุงั โลหะหนกัท่ีถูกชะลา้งออกมาจะถูกดูดยดึโดยดินเหนียวหรืออินทรียสารท่ีอยู่  
ในดินไดม้ากข้ึน จึงตรวจพบวา่ปริมาณโลหะหนกัจ าพวกตะกัว่ แมงกานีส และแคดเมียม มีปริมาณท่ีสูงข้ึน 
และจากผลการวเิคราะห์น ้าใตดิ้น พบวา่มีส ารพิษท่ีปนเป้ือน  คือ แคดเมียม โครเมียม และตะกัว่  
ซ่ึงแคดเมียมและตะกัว่ ตรวจพบในดินเช่นกนั โดยมีความเป็นไปไดท่ี้ปริมาณแคดเมียมและตะกัว่ใน  
น ้าใตดิ้นท่ีสูงข้ึน เป็นผลมาจากปริมาณของแคดเมียมและตะกัว่ท่ีสูงข้ึนในสายแร่เช่นกนั เม่ือน ้าบาดาลไหล
ผา่นรอยแตกหรือแนวอ่อนแอ เน่ืองจากสายแร่ท่ีแทรกในรอยแตกจะไม่เป็นเน้ือเดียวกนักบัหินเดิม ส่วนน้ี
สามารถผพุงัไดดี้ เม่ือน ้าไหลผา่นจะชะพาเอาโลหะหนกัไปกบัน ้าดว้ย 
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ในกรณีของสารหนู  (As) จากการตรวจ วเิคราะห์พบสารหนูในดิน  เน่ืองจากสารหนูเป็นธาตุท่ี
พบในธรรมชาติในปริมาณท่ีสูงอยูแ่ลว้ตั้งแต่ก่อนมีการท าเหมืองทองค าในบริเวณน้ี เน่ืองจากในสายแร่มี
สารหนูเป็นธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบอยูใ่นกลุ่มแร่ซลัไฟดโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่แร่อาร์เซโนไพไรท ์ (FeAsS) 
เม่ือหินมีการผพุงักลายเป็นเศษหินและดิน แร่ จะมีการแตกตวัเป็นอาร์ซิเนตและอาร์ซิไนต์  ซ่ึงเป็นอนุมูล
ลบจะถูกดูดยดึอยูใ่นดิน ซ่ึงจากการตรวจวเิคราะห์ในการศึกษาไม่พบวา่มีปริมาณสารหนูในดินท่ีสูงข้ึน
อยา่งมีนยัส าคญั  อีกทั้งปริมาณสารหนูท่ีพบในดินมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกบัสารหนูท่ีพบในหินดว้ย จึงมี
ความเป็นไปไดท่ี้ ปริมาณของสารหนูในดินจะไม่มีความเขม้ขน้สูงข้ึนมาก อยา่งไรก็ตามจากการ
เปรียบ เทียบกบัค่ามาตรฐานคุณภาพดินเพื่อการเกษตรและอยูอ่าศยั พบวา่สารหนูมี ปริมาณ สูงกวา่
มาตรฐานค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในบริเวณใกลข้อบเขตเหมือง  ซ่ึงเป็นไปตามลกัษณะธรณีวทิยาแหล่ง
แร่ เม่ือพิจารณาผลการวเิคราะห์แผนท่ีความเส่ียงต่อการปนเป้ือนของสารหนูในน ้าบาดาล พบวา่บริเวณ
ดงักล่าวมีความเส่ียงสูงมากท่ีจะมีการปนเป้ือนลงสู่ชั้นน ้า โดยผลการวเิคราะห์น ้าใตดิ้น พบวา่  มีการ
ปนเป้ือนของสารหนูเกินมาตรฐานเพียง 3 บ่อ จากจุดเก็บตวัอยา่ง ท่ีกระจายโดยรอบพื้นท่ีศึกษา 43 บ่อ 
ขณะท่ีพบสารหนูเกินมาตรฐานในดินกระจายอยูท่ ัว่ไปโดยรอบโครงการ  สาเหตุดงักล่าว เน่ืองจาก  
สารหนูจะเกาะตวัอยูก่บัโคลนและอินทรียว์ตัถุในดินมากกวา่ลอยไปกบัน ้า  ซ่ึงจากผลการวเิคราะห์ดิน 
พบวา่ บริเวณจุดเก็บตวัอยา่งท่ีพบสารหนูเกิน ค่ามาตรฐานในดินนั้นมีปริมาณสารหนู ในน ้าใตดิ้นไม่เกิน
ค่ามาตรฐาน และต าแหน่งสถานีท่ีมีปริมาณสารหนูเกินมาตรฐานในดินอยูห่่างจากจุดเก็บตวัอยา่ง  
น ้าใตดิ้นท่ีพบสารหนูเกินค่ามาตรฐาน  ส าหรับในน ้าผวิดินตรวจพบสารหนูเกินมาตรฐานเพียงจุดเดียว  
คือ อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ ในขณะท่ีน ้าใตดิ้นบริเวณนั้นไม่เกินค่ามาต รฐาน และบริเวณท่ีพบสารหนูในดิน
เกินมาตรฐานคุณภาพดิน  ไม่พบวา่ คุณภาพน ้าผวิดินในบริเวณนั้นมีสารหนูเกินค่ามาตรฐานคุณภาพ  
น ้าผวิดินดว้ยเช่นกนั 

ในกรณีสารไซยาไนด ์ (CN) ซ่ึงมีท่ีมาจากกิจกรรมของเหมืองแร่ทองค านั้น จากรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเหมืองทองค าชาตรีเหนือและใต ้พบวา่  มีไซยาไนดป์รากฏอยูใ่น
ส่ิงแวดลอ้มอยูแ่ลว้ เม่ือน าผล การตรวจวดัคุณภาพน ้าผวิดิน ของการศึกษาคร้ังน้ีมา เปรียบเทียบค่า 
ในเชิงสถิติ พบวา่ไม่มีค่าไซยาไนดใ์นหน่วยส่ิงแวดลอ้มใดเกินกวา่ค่าท่ีได้ ศึกษามาก่อนอยา่งมีนยัส าคญั 
โดยในการศึกษาของโครงการตรวจพบไซยาไนดเ์กินค่ามาตรฐานน ้าผวิดินในช่วงฤดูแลง้ 3 สถานี คือ 
อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู และคลองร่องกอก เน่ืองจากฤดูดงักล่าวเป็นช่วงท่ี  
น ้าน่ิงไม่มีการไหลหรือเป็นน ้าท่ีขงัอยูเ่ป็นช่วงๆ ขอ งล าคลอง มีสภาพต้ืนเขิน มีสาหร่ายปกคลุม มี
อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการดูดยดึไนโตรเจนจากอากาศของสาหร่ายและแบคทีเรีย ซ่ึงกลุ่มสาหร่ายท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการเกิดไซยาไนด ์คือไซยาโนไฟตา้ ซ่ึงเป็นไซยาโนแบคทีเรียท่ีรู้จกักนัในช่ือสาหร่าย
น ้าเงินแกมเขียวหรือแบคทีเรียน ้า เงินแกมเขียว โดยสาหร่ายหรือแบคทีเรียจะมีการสังเคราะห์แสงและ  
ดึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช ้ซ่ึงตอ้งอาศยัปริมาณเหล็กและสังกะสีในน ้า  นอกจากน้ีสาหร่ายยงัมี  
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การดกัจบัคาร์บอนจากซากพืช หรือจากเถา้ถ่านท่ีเกิดจากการเผาพืชหรือตอซงัขา้วในฤดูหลงัเก็บเก่ียว  
เม่ือไนโตรเจนถู กดกัจบัจากอากาศจะถูกเปล่ียนเป็นแอมโมเนียไนไตรตแ์ละไนเตรต  นอกจากน้ียงัมี
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ อุณหภูมิ คือท่ีอุณหภูมิระหวา่ง 25-35 องศาเซลเซียส ซ่ึงในช่วงฤดูฝนอุณหภูมิ
ของน ้าไม่เหมาะสมท่ีจะดูดยดึไนโตรเจนได ้จึงท าใหใ้นฤดูฝนตรวจไม่พบปริมาณไซยาไนด ์อีกปัจจยัคือ 
ค่าความเป็นกรด- ด่าง โดยท่ีถา้น ้ามีสภาพเป็นเบส หรือค่า pH สูงกวา่ 7 จะท าใหไ้ซยาไนดล์ะลายในน ้า
ไดดี้ แต่ถา้น ้ามีสภาพเป็นกรด หรือค่า pH ต ่ากวา่ 7 ไซยาไนดจ์ะกลายเป็นก๊าซระเหยออกไป ซ่ึงการ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดสารไซยาไนดใ์นน ้าผวิดินนั้น จากเหตุผลขา้งตน้ท่ีวา่ป ริมาณของไซยาไนดจ์ะสูงข้ึน  
เน่ืองจากลกัษณะของแหล่งน ้าท่ีเป็นน ้าน่ิงและมีปริมาณสาหร่ายมาก เพื่อเป็นการป้องกนัปริมาณ  
สารไซยาไนดท่ี์จะสูงเกินมาตรฐานนั้นจะตอ้งท าการปรับปรุงระบบระบายในพื้นท่ี โดยใหมี้การ
หมุนเวยีนน ้าในหนา้แลง้ โดยตอ้งมีการจดัการระบบชลประทานท่ีดี ไม่ใหมี้พื้นท่ีใดมีลกัษณะเป็นหนอง
น ้าน่ิง และตอ้งมีการขดุลอกคลองระบายน ้า เพื่อเพิ่มการไหลเวยีนของน ้าโดยการเติมอากาศใหดี้ยิง่ข้ึน  

นอกจากการพิจารณาดา้นคุณภาพน ้าบาดาลแลว้ ไดพ้ิจารณาดา้นผลกระทบของเหมืองต่อ
ปริมาณน ้าบาดาล พบวา่ เหมืองไม่ไดใ้ชน้ ้าบาดาลเน่ืองจากเห มืองไม่มีบ่อน ้าบาดาลท่ีสูบใช ้โดยน ้าท่ีใช้
ในกระบวนการท าเหมืองทั้งหมดปริมาณ 160 ลูกบาศกเ์มตร /ชัว่โมง มาจากสองแหล่ง คือ จากบ่อเก็บ
กากแร่ท่ีน ากลบัมาใชซ้ ้ า (Reuse) ปริมาณ 82 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง และน ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่าทางดา้น
ตะวนัตกเฉียงใตข้องพื้นท่ี ปริมาณ 78 ลูกบาศกเ์มตร/ชัว่โมง ทั้งน้ี น ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมืองเก่า จดัเป็นน ้าผวิดิน
ท่ีไม่มีความเช่ือมโยงกบัระบบน ้าบาดาล เน่ืองจากคุณภาพของน ้าท่ีอยูใ่นบ่อเหมือง (ซ่ึงมีคุณภาพ  
ไม่ดี) ไม่สอดคลอ้งกบัคุณภาพน ้าบาดาลท่ีตรวจสอบไดจ้ากบ่อน ้าบาดาลบริเวณใกลเ้คียงโดยรอบ (ซ่ึงมี
คุณภาพดี) และระดบัน ้าบริเวณเหมืองท่ีตรวจวดัไดไ้ม่บ่งบอกถึงการใชน้ ้าในปริมาณท่ีมากตามท่ีเหมือง
มีความจ าเป็นตอ้งใช ้

ผลจากการวเิคราะห์ดว้ยแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์นั้นพบวา่ การไหลของน ้าบาดาล แบ่ง
ออกเป็น 4 ชั้นน ้า ไดแ้ก่ Qfd และ Qt, Vw, Vf และ Vm ซ่ึงการไหลของน ้าบาดาลในชั้น Qfd และ Qt นั้น 
พบวา่มีการไหลจากบริเวณเทือกเขาสูงทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีค่า Head อยูท่ี่ระดบั 120 เมตร 
ซ่ึงมีค่าการไหลท่ีชา้มาก และน ้าจะไหลดว้ยอตัราท่ีเร็วข้ึน บริเวณ ต าบลทา้ยดงลงมาทางใตแ้ละช ะลอลง
ในบริเวณ ต าบล เขาเจด็ลูกและออกไปทางตะวนัตกในท่ีสุด ส่วนการไหลของน ้าในชั้น Vw และ Vf มี
ความคลา้ยคลึงกนัคือ น ้าจะไหลจากทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นท่ี แผก่ระจายไปทางตะวนัออก
และทางตอนใตข้องพื้นท่ี โครงการ า ส่วนในบริเวณ ต าบล เขาเจด็ลูกและพื้นท่ีเหมืองทองค าชาตรีเป็น
บริเวณพื้ นท่ีใหน้ ้า แต่บริเวณเหมืองทองค าชาตรีจะมีการใหน้ ้าท่ีนอ้ยกวา่ ต าบลเขาเจด็ลูกมาก โดยการ
ไหลของน ้าบาดาลในชั้น Vm พบวา่มีอตัราการไหลท่ีชา้มากเม่ือเทียบกบัชั้น Qfd, Qt, Vw และ Vf 

จากรูปภาพตดัขวาง (รูปที ่4.4.2-5) ท่ีตดัผา่นเหมืองทองค าชาตรีและ ต าบลเขาเจด็ลูก พบวา่ การ
ไหลของน ้าบาดาลแบบภูมิภาคนั้นจะไหลจากทิศตะวนัออกไปทางทิศตะวนัตก แต่บริเวณเหมืองทองค า
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ชาตรีนั้นจะมีอตัราการไหลท่ีชา้กวา่ในบริเวณอ่ืนมาก แต่น ้าบาดาลในบริเวณทางตะวนัออกของเหมือง
ทองค านั้นจะมีอตัราการไหลท่ีสูงกวา่ โดยน ้าจะไหลมาจากทางตอนใตข้องพื้นท่ี (ดูรูปที ่4.4.2-5
ประกอบ) หลงัจากนั้นน ้าจะไหลไปทางทิศตะวนัตกและน ้าจะไหลออ้มไปทางตอนใตข้องเขาเจด็ลูกรวม
กบัน ้าท่ีมาจากเขาเจด็ลูกและไหลออกไปทางตะวนัออกในท่ีสุด 

ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการท าเหมือง ทางท่ีปรึกษาไดจ้  าลองสถานการ ณ์วา่
หาก มีสารหนูในบริเวณเหมือง แร่ ทองค าเกิดการร่ัวไหลลงสู่แหล่งน ้าบาดาล มีความเขม้ขน้ท่ี  
20 มิลลิกรัม /ลิตร แบบต่อเน่ือง พบวา่ภายในระยะเวลา 20 ปี สารหนูดงักล่าว จะไม่ไดเ้คล่ือนตวัไปไกล
จากต าแหน่งเร่ิมตน้มากนกัเป็นเพราะบริเวณดงักล่าวมีค่า Head ของน ้าต ่า อีกทั้งค่าสัมประสิทธ์ิการ  
ซึมผา่นของน ้าสูง และดว้ยคุณสมบติัของสารหนูนั้นเป็นธาตุท่ีชอบเกาะอยูก่บัโมเลกุลของดินมากกวา่ท่ี
จะละลายไปกบัน ้า จึงท าใหส้รุปไดว้า่จากการจ าลองสถานการณ์การปนเป้ือนของสารหนูในน ้าใตดิ้นนั้น 
ไม่พบความเส่ียงต่อการกระจายต่อของสารหนูจากพื้นท่ีดงักล่าวลงสู่ชั้นน ้าใตดิ้นในระยะเวลา 20 ปี 

 

10.3 ผลกระทบจากการปนเป้ือนของสารพษิในส่ิงแวดล้อม 
 

จากการศึกษาการปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าผวิดินและแหล่งน ้าใตดิ้นนั้น หากแหล่งน ้า  
ดงักล่าวมีการปนเป้ือนของสารพิษ อาจส่งผลกระทบต่อการปนเป้ือนของสารพิษต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ ซ่ึง
จากการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

10.3.1 ผลกระทบต่อนิเวศวทิยาทางน า้ 
(1) การปนเป้ือนของสารหนู 

จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนู ส่วนในแหล่ง  
น ้าผวิดิน พบการปนเป้ือนของสารหนูเพียงแห่งเดียว คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ ในขณะท่ีการวเิคราะห์
การปนเป้ือนของสารหนูในสัตวน์ ้า พบวา่สถานีท่ีมีปริมาณสารหนูมากท่ีสุด คือ สถานีเหมืองแร่
ทองค าอคัราไมน่ิง มีปริมาณ 0.0508-0.3087 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  และแหล่งน ้าสาธารณะท่ีตรวจ พบ 
สารหนูในสัตวน์ ้ามากท่ีสุด คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  เท่ากบั 0.0939 มิลลิกรัม /กิโลกรัม  โดยปริมาณ  
สารหนูตกคา้งในปลาไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสารหนูปนเป้ือนในแหล่งน ้าผวิดิน แต่อยา่งใด 
ส าหรับปริมาณการปนเป้ือนของสารหนูในอาหารปริมาณนอ้ยท่ีสุดท่ีสามารถท าใหค้นตายได้ เท่ากบั 2 
มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงผลการวเิคราะห์ไม่พบวา่มีสถานีใดท่ีมีปริมาณสารหนูในสัตวน์ ้าเกินค่ามาตรฐาน 

จากการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้าท่ีเป็นอาหารของมนุษยเ์พื่อน ามาวเิคราะห์การปนเป้ือน 
พบวา่ สถานีท่ีมีสารหนูตกคา้งในพืชน ้ามากท่ีสุด คือ สถานีคลองล่าหมีตาย  มีปริมาณสารหนู  0.0308-
0.0955 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ซ่ึงมีปริมาณต ่ากวา่ปริมาณสารหนูในอาหารนอ้ยท่ีสุดท่ีเป็นอนัตรายต่อมนุษย ์
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คือ 2.0 มิลลิกรัม /กิโลกรัม โดยปริมาณสารหนูตกคา้งในพืชน ้าไม่มีความสัมพนัธ์กบัปริมาณสารหนู
ปนเป้ือนในแหล่งน ้าผวิดินแต่อยา่งใด  

(2) การปนเป้ือนของไซยาไนด์ 
จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของไซยาไนด ์ส่วนในแหล่ง  

น ้าผวิดิน พบการปนเป้ือนของไซยาไนด ์ 3 สถานี คือ  สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ สถานีคลองส่งน ้า  
บา้นหนองยา่งหมู และสถานีคลองร่องกอก ในขณะท่ีการวเิคราะห์การปนเป้ือนของไซยาไนดใ์นสัตวน์ ้า 
พบวา่ มีปริมาณไซยาไนดต์กคา้ง ในปลาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณไซยาไนดใ์นน ้าผวิดินเพียงสถานี
เดียว คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  แต่พบในปริมาณต ่าโดยไม่เกินค่าท่ีเป็นพิษ (Lethal dose) ต่อมนุษย ์
(0.5-3.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม) คือ 0.328 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ส าหรับระดบัปริมาณการปนเป้ือนไซยาไนด์ ท่ี
เป็นพิษ ต่อมนุษย์ ในปลา  พบวา่ มีเพียงคร้ังเดียวท่ี ปริมาณ ไซยาไนด์ ในปลา สูงถึง  0.514 มิลลิกรัม /
กิโลกรัม คือ บริเวณสถานีคลองส่งน ้าดงหลง โดยไม่พบวา่  สถานีดงักล่าวมีการปนเป้ือนของไซยาไ นด์
ในน ้าผวิดินเกินค่ามาตรฐานแต่อยา่งใด 

จากการเก็บตวัอยา่งพรรณไมน้ ้าท่ีเป็นอาหารของมนุษยเ์พื่อน ามาวเิคราะห์ การปนเป้ือน 
พบวา่  สถานีท่ีมีสารไซยาไนดต์กคา้ง ในพืชน ้ามากท่ีสุด คือ สถานีคลองร่องกอก มีปริมาณไซยาไนด ์
1.38-2.530 มิลลิกรัม /กิโลกรัม และสถานีเหมืองแร่ทองค า อคัราไมน่ิง 2.020 มิลลิกรัม /กิโลกรัม   
โดยปริมาณไซยาไนดต์กคา้งในพืชน ้าท่ีมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณไซยาไนดใ์นน ้าผวิดินเพียงสถานีเดียว
คือ สถานีคลองร่องกอก  ซ่ึงจากการศึกษาดงักล่าว  แสดงวา่สัตวน์ ้าและพืชน ้าในแหล่งน ้าธรรมชาติ บาง
แห่งบริเวณพื้นท่ีโครงการ มีการปนเป้ือนไซยาไนด ์จึง ควรน าไปผา่นความร้อนหรือ ปรุงสุก ก่อนน าไป
บริโภคเพื่อความปลอดภยัต่อสุขภาพ 

10.3.2 ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม 
ในการศึกษา ดา้นการเกษตรกรรม เน่ืองจากในบริเวณพื้นท่ีศึกษามีการใชป้ระโยชน์ท่ีดิน  

เพื่อการเกษตรกรรม โดยมีการปลูกนาขา้ว พืชสวน พืชไร่ โดยในการท าการเกษตรมีการน าน ้าจาก  
แหล่งน ้าต่างๆ มาใช ้ซ่ึงหากน ้าดงักล่าวมีการปนเป้ือนของสารพิษอาจส่งผลกระทบต่อพืช และอาจส่งผล
ต่อสุขภาพอนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชนได ้โดยจากการศึกษาสภาพการเกษตรกรรม โดยส ารวจ
และสอบถาม พบวา่การใชป้ระโยชน์ท่ีดินส่วนใหญ่ในบริเวณน้ีจะใชท้  าการเกษตร พืชท่ีปลูกมาก ไดแ้ก่ 
ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย มนัส าปะหลงั สับปะรด และมีการท าสวนผลไมบ้า้ง เช่น มะม่วง กลว้ย มะขาม 
นอ้ยหน่า เป็นตน้ การท าการเกษตรของชุมชน โดยรอบเหมืองแร่ทองค าอคัรา  มีฤดูกาลการเพาะปลูกท่ี
แตกต่างตามชนิดของพืชท่ีปลูก มีการใชส้ารเคมีหลายชนิดเพื่อก าจดัวชัพืช ก าจดัศตัรูพืช รวมถึงให้
ฮอร์โมน และปุ๋ย เพื่อบ ารุงพืชพรรณใหเ้จริญเติบโต  แหล่งน ้าใชเ้พื่อการเกษตร ส่วนใหญ่ใชน้ ้าฝน 
รองลงมาคือ น ้าในแม่น ้าล าคลอง และน ้าบาดาล  
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(1) การปนเป้ือนของสารหนู 
จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนู ส่วนในแหล่งน ้าผวิ

ดิน พบการปนเป้ือนของสารหนูเพียงแห่งเดียว คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้  ซ่ึงพบวา่เกินค่ามาตรฐาน
เพียงคร้ังเดียวจากการเก็บตวัอยา่ง 3 คร้ัง จาก 10 สถานี โดยสถานีอ่ืนๆ ไม่พบวา่มีสารหนูเกินมาตรฐาน 
ดงันั้น การน าน ้าใตดิ้นและน ้าผวิดินไปใชเ้พื่อการเกษตร จึงไม่ส่ง ผลกระทบต่อพืช  ตลอดจน สุขภาพ
อนามยัและคุณภาพชีวติของประชาชน  

(2) การปนเป้ือนของไซยาไนด์ 
จากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นพบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของไซยาไนด ์ส่วนในแหล่งน ้า

ผวิดิน พบไซยาไนดเ์กินค่ามาตรฐานน ้าผวิดินในช่วงฤดูแลง้และฤดูหนาว 3 สถานี คือ อ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ 
คลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู  และคลองร่องกอก เน่ืองจากฤดูดงักล่าวเป็นช่วงท่ีน ้าน่ิงไม่มีการไหล มี
สาหร่ายสีน ้าเงินแกมเขียวปกคลุม มีอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการดูดยดึไนโตรเจนจากอากาศของ สาหร่าย 
จึงท าให้ไซยาไนดล์ะลายในน ้าได้ ดี ซ่ึงจากการท่ี ไซยาไนด์ ท่ีเกิดข้ึนไม่ไดม้าจากเหมือง รวมทั้งการเกิด
ไซยาไนดใ์นน ้าสามารถ ป้องกนัได ้โดย การปรับปรุงระบบระบาย หรือการขดุลอกคลองระบายน ้าใน
พื้นท่ีใหมี้การหมุนเวยีนน ้าในหนา้แลง้ จะช่วยลดการเกิ ดไซยาไนดป์นเป้ือนได ้ดงันั้น  การน าน ้าใตดิ้น
และน ้าผวิดินไปใชเ้พื่อการเกษตรจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพืช 

10.3.3 ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย 
(1) การปนเป้ือนของสารหนู 

จากการตรวจปัสสาวะกลุ่มตวัอยา่งโดยรอบพื้นท่ีโครงการ พบวา่มีปริมาณสารหนูสะสม
ในร่างกายเกินค่ามาตรฐาน จ านวน  8 คน ซ่ึงจากการสอบถามพบเพียง 1 คน ท่ีมีปริมาณสารหนูเกินค่า
มาตรฐานและบริโภคน ้าใตดิ้นมาเป็นเวลาประมาณ 40 ปี นอกนั้นบริโภคน ้าด่ืมถงั  แต่จากการวเิคราะห์
คุณภาพน ้าใตดิ้น พบวา่ไม่มีการปนเป้ือนของสารหนู ส่วนในแหล่งน ้าผวิดินพบการปนเป้ือนของสารหนู
เพียงแห่งเดียว คือ สถานีอ่างเก็บน ้าเขาหมอ้ ซ่ึงบริเวณดงักล่าวไม่พบวา่มีผูท่ี้พบสารหนู สะสมในร่างกาย
เกินค่ามาตรฐาน  และจากการวเิคราะห์แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งประกอบการตรวจปัสสาวะ พบวา่  
ผูท่ี้พบสารหนูในเลือดเกินค่าอา้งอิง 7 คนนั้น ส่วนใหญ่มีโรคประจ าตวั คือ ความดนัโลหิตสูง ตอ้งกินยา
ลดความดนัเป็นประจ าติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 1-6 ปี ซ่ึงในทางการแพทยพ์บวา่มีการน าอาร์เซนิค  
ไทรออกไซด ์เป็นสารประกอบอนินทรียใ์นยาบางกลุ่ม  

(2) การปนเป้ือนของไซยาไนด์ 
จากการตรวจสุขภาพของกลุ่มตวัอยา่ง 46 คน ท่ีอาศยัอยูโ่ดยรอบเหมืองทองค า พบวา่   

มีปริมาณไซยาไนดใ์นร่างกายเกินค่า มาตรฐาน  2 คน ซ่ึงจากการวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้น  พบวา่ไม่มี  
การปนเป้ือนของไซยาไนด ์ส่วนในแหล่งน ้าผวิดินพบการปนเป้ือนของไซยาไนด ์3 สถานี คือ  สถานีอ่าง
เก็บน ้าเขาหมอ้ สถานีคลองส่งน ้าบา้นหนองยา่งหมู และสถานีคลองร่องกอก  ซ่ึงผูท่ี้ตรวจพบวา่  
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มีไซยาไนดใ์นร่างกายเกินค่า มาตรฐานทั้ง 2 คน อยูท่ี่บา้นหนองระมาน ต าบลเขาเจด็ลูก ซ่ึงบริเวณ
ดงักล่าว ไม่มีล าน ้ามีเพียงบ่อเก็บน ้า  ซ่ึงโดยทัว่ไปไซยาไนดส์ามารถเขา้สู่ร่างกายโดยการสัมผสัตาม
ผวิหนงัและการหายใจ เช่น การสูบบุหร่ี การใชส้ารเคมีก าจดัศตัรูพืช ตลอดจนการบริโภคน ้าหรือพืชท่ีมี
ส่วนประกอบของไซยาไนด ์เช่น หน่อไมห้รือมนัส าปะหลงั ซ่ึงจากการตรวจสอบจากแบบสอบถาม
สัมภาษณ์ประกอบการตรวจเลือด พบวา่ ในผูท่ี้พบไซยาไนดใ์นเลือดเกินค่าอา้งอิง 2 คนนั้น 1 คน สูบ
บุหร่ีวนัละ 10 มวน อีกคนไม่สูบ ส่วนการบริโภคน ้าด่ืมพบวา่  ทั้ง 2 คนใชน้ ้าด่ืมจากถงั ดงันั้น จึง
คาดการณ์วา่ปริมาณไซยาไนด์ในร่างกายของประชนในบริเวณพื้นท่ีโครงการจึงไม่ไดรั้บผลกระทบ มา
จากการปนเป้ือนของแหล่งน ้าผวิดินและแหล่งน ้าใตดิ้น 

อยา่งไรก็ตาม จากผลการตรวจสุขภาพขา้งตน้จ าเป็นตอ้งด าเนินการติดตามผลการตรวจ
สุขภาพ และท าการศึกษาวจิยัต่อเน่ือง เพื่อใหท้ราบท่ีมาของการสัมผสัสารดงักล่าวอยา่งชดัเจน 

 

10.4 การสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล 
 

การสร้างระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาลในพื้นท่ีโครงการ เพื่อ เป็นการติดตาม
ตรวจสอบการเป้ือนของมลสาร โดย หากพบวา่ คุณภาพน ้าบาดาล บริเวณใด ในระบบเครือข่ายเฝ้าระวงั
ทรัพยากรน ้าบาดาล  มีการปนเป้ือนของมลสารเกินมาตรฐานน ้าบาดาล และเกณฑก์ าหนด ระดบัตามท่ี
ระบุไวใ้นคู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าบาดาล จะตอ้งมีแนวทางการบ าบดัและฟ้ืนฟูทรัพยากร  
น ้าบาดาล ซ่ึงระบบเครือข่ายเฝ้าระวงัทรัพยากร น ้าบาดาลท่ีเหมาะสม  ไดพ้ิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตั้งและ
จ านวนของบ่อติดตามคุณภาพน ้าบาดาล ท่ีเหมาะสม มีจ านวน รวมทั้งส้ิน 43 บ่อ  ประกอบดว้ย  
บ่อบาดาลในปั จจุบนัโดย รอบพื้นท่ีโครงการ จ านวน  31 บ่อ และบ่อบาดาลท่ีโครงการขดุเจาะเพิ่มเติม
จ านวน 12 บ่อ โดยก าหนดการติดตามตรวจสอบไว ้3 ขั้นตอน ดงัน้ี 

(1) การติดตามตรวจสอบเบ้ืองตน้ ก าหนดใหมี้บ่อสังเกตการณ์หลกั 7 บ่อ 
(2) การติดตามตรวจสอบเพิ่มเติม ก าหนดใหมี้บ่อสังเกตการณ์หลกั 7 บ่อ เพิ่มเติมอีก 11 บ่อ 
(3) การติดตามตรวจสอบเพิ่มเติมพิเศษ ก าหนดใหมี้บ่อสังเกตการณ์รวม 43 บอ่ 
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10.5 การ เสริมสร้างความเข้าใจและแนวคดิด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้บาดาลให้แก่
ชุมชนในพืน้ทีศึ่กษา 
 

(1) การเสริมสร้างความเข้าใจและแนวคิดด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน า้บาดาล 
โครงการไดด้ าเนินการ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ เสริมสร้างความเขา้ใจและ

แนวคิดดา้นการอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล ประกอบดว้ย การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การจดัท า  
ส่ือประชาสัมพนัธ์ และด าเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชน  คือ การปฐมนิเทศ การประชุมกลุ่มยอ่ย 
และการปัจฉิมนิเทศ  รวมทั้งการปรึกษาหารือแบบไม่เป็นทางการ  โดยในระหวา่งด าเนินการศึกษาของ
โครงการ ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้ร่วมสังเกตการณ์และเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
เช่น การเก็บตวัอยา่งน ้า และดิน เพื่อน ามาวเิคราะห์หาการปนเป้ือน เป็นตน้  นอกจากนั้น ท่ีปรึกษาได้
จดัท าเวบ็ไซต์ของโครงการส าหรับเป็นการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูท่ี้สนใจทัว่ไป ซ่ึงจาก
การจดัประชุมทั้งการรับฟังขอ้สงสัย และการน าเสนอขอ้มูลผลการศึกษาของโครงการ พบ วา่ ประชาชน
ในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจมากข้ึน ทั้งดา้นคุณภาพน ้าใตดิ้นและคุณภาพน ้าผวิดินในปัจจุบนั สภาพ
ปัญหาการปนเป้ือนในแหล่งน ้าวา่เกิดข้ึนจากสาเหตุใดและแตกต่างจากอดีตอยา่งไร รวมทั้งขอ้เสนอะ
แนะต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ทั้งต่อโรงการและต่อชุมชน 

(2) การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์เฝ้าระวงัทรัพยากรน า้บาดาล 
จากการเสริมสร้างความเขา้ใจ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  โครงการไดจ้ดั ใหมี้การ

ฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากรน ้าบาดาล เพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัน ้าบาดาล  แนวทางการ
อนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล  ตลอดจนกฎหมายเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทรัพยากรน ้าบาดาล เป็น
ตน้ โดยจดัใหมี้การฝึกอบรมแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ เยาวชน 66 คน และบุคคลทัว่ไป 57 คน ไดมี้กิจกรรมร่วม
คิดแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ น าไปสู่การหาแนวทางการอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาล
ในพื้นท่ีร่วมกั น ผลจากการประเมิน  พบวา่ ก่อนการฝึกอบรมผู ้ เขา้อบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
ทรัพยากรน ้าบาดาล การใชป้ระโยชน์ และการอนุรักษ ์เฝ้าระวงั ทรัพยากรน ้าบาดาลของชุมชนในระดบั
ปานกลาง (คะแนนเฉล่ีย 11.67 คะแนน) และหลงัฝึกอบรม มีคะแนนเฉล่ียเพิ่มข้ึนเท่ากบั 13.24 (ระดบัมาก) 
ซ่ึงจากการฝึกอบรมเครือข่ายอนุรักษน์ ้าบาดาล ไดมี้การจดัตั้งองคก์รและเครือข่ายภาคประชาชนในเบ้ืองตน้
จ านวน 5 คน ประกอบดว้ยประธาน รองประธาน และเหรัญญิก 

10.6 ข้อเสนอแนะของโครงการ 

จากการศึกษาท่ีผา่นมา พบประเด็นปัญหาในการศึกษา และขอ้สังเกตจากการส ารวจควา ม
คิดเห็นของชาวบา้นในชุมชน สามารถสรุปได ้3 ประเด็น คือ การใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัทรัพยากร
น ้าใตดิ้น  การปนเป้ือนของมลสารในแหล่งน ้าใตดิ้น และการเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาลในพื้นท่ี 
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เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน และใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวงัการ
ปนเป้ือนของสารพิษในแหล่งน ้าใตดิ้น จึงมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

(1) จดัอบรม /ประชุม เพื่อใหค้วามรู้  ความเขา้ใจ เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล  เช่น 
แหล่งก าเนิด กระบวนการเกิด การน ามาใช ้และการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้าบาดาล เป็นตน้ 

(2) ส ารวจสภาพการใชง้านของบ่อน ้าต้ืนหรือบ่อบาดาล  ในความรับผดิชอบของกรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล หากพบวา่มีสภาพเส่ือมโทรม ใหป้ระสานงานกบัส่วนซ่อมแซม 

(3) จดัตั้งองคก์รหรือเครือข่ายอนุรักษแ์ละเฝ้าระวงัทรัพยากรน ้าบาดาลในพื้นท่ี ประสาน
ร่วมกบัหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่ายอนุรักษท์รัพยากร  
น ้าบาดาลท่ีผา่นการฝึกอบรมเบ้ืองตน้จากมหาวทิยาลยัขอนแก่น เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 

(4) เปิดช่องทางรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกบัคุณภาพน ้าบาดาล และอุปกรณ์ติดตั้ง ใหส้ะดวก
มากข้ึน เช่น การร้องขอเจาะบ่อบาดาลเพื่อสูบน ้าบาดาลมาใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค การประปา และ
การเกษตร เป็นตน้ การส่งตรวจ 

(5) จดัตั้งกลุ่มงานมวลชนสัมพนัธ์ เขา้พบปะประชาชนเพื่อรับฟังความคิด เห็น หรือ  
ขอ้ร้องเรียน (มวลชนสัมพนัธ์เชิงรุก) 

(6) ปรับปรุง ซ่อมแซม หรือปิดบ่อน ้าต้ืนหรือบ่อบาดาล หากพบการช ารุดหรือไดรั้บการร้องเรียน 
(7) ตรวจวดัระดบัน ้า และเก็บตวัอยา่งเพื่อตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าใตดิ้นทางกายภาพ และ

เคมี ทุก 1-3 เดือน เช่น สารหนู และไซยาไนด ์เป็นตน้ 
(8) เผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล เช่น ระดบัน ้า และคุณภาพน ้าบาดาลท่ี

ตรวจวดัได ้
(9) จดักิจกรรมสันทนาการ เพื่อใหค้วามรู้และปลูกจิตส านึกใหเ้ยาวชนมีความหวงแหน

ทรัพยากรน ้าบาดาล 
(10) น าเสนอขอ้มูลดา้นสาธารณสุขของโครงกาน ใหก้บัหน่วยงานสาธารณสุข (สาธารณสุข

จงัหวดั หรือสาธารณสุขอ าเภอ ) หรือหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกั งานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ เป็นตน้ ใหจ้ดัสรรงบประมาณใน
การศึกษาวจิยัดา้นสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อคุณภาพชีวติของประชาชนในพื้นท่ี 

(11) ใหค้วามสนบัสนุนเคร่ืองมือ บุคลลากร ในการใหค้วามรู้เก่ียวกบัทรัพยากรน ้าบาดาล 
เม่ือมีการร้องขอจากหน่วยงาน องคก์ร หรือโรงเรียน 

(12) จดักิจกรรมใหก้บัเยาวชนท่ีเป็นการเสริมสร้างทกัษะหรือความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบั  
น ้าบาดาล ในงานประจ าจงัหวดั เช่น งานวนัเด็ก งานกาชาด เป็นตน้ 

(13) ศึกษาวจิยัเพิ่มเติมดา้นปริมาณสารตกคา้งในพืชไร่ พืชสวน บริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น 
ขา้ว มนัส าปะหลงั เป็นตน้ และปริมาณสารตกคา้งในสัตวท่ี์กินได ้เช่น ไก่ เป็ด หมู เป็นตน้ 


