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บทคัดย่อ 
เร่ืองที่  2 

การศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
ในการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  
กรณีศึกษา: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวดัชลบุรี  

(พ.ศ. 2561) 
 

1. วัตถุประสงค ์

 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร จังหวัดชลบุรี  ถือเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ  และสุขภาพต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ  ที่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553  ทั้งนี้  กรมชลประทานซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ตระหนักถึงความวิตก
กังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการประเภทเขื่อนและอ่างเก็บน้ำขนาด
ใหญ่  ซึ่งมีกิจกรรมมากมายที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ  รวมทั้งด้านคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นที่โครงการ  อาทิ  ผลกระทบต่อคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน  ผลกระทบจากเสียงและความ
สั่นสะเทือน  ผลกระทบจากฝุ่นละออง ผลกระทบจากปัจจัยคุกคามทางเคมี  เช่น  สารเคมีในการเกษตร  แร่/
โลหะหนักที่ตรวจพบในพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น  การศึกษาวิจัยนี้ได้ดำเนินการศึกษาสำรวจและเก็บตัวอย่าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ การประเมินความเสี่ยงของปัจจัยคุกคามสุขภาพด้านโลหะหนักในตัวกลาง
สิ่งแวดล้อมของประชากรกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เป้าหมายในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง       
รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี และนำหลักการประเมินความเสี่ยงมาประยุกต์ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่เหมาะสมต่อไป 

2. สรุปสาระสำคัญของงาน 

 2.1 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการดำเนินการ 

   การจัดทำรายงานการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้หลักการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการ
ประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา กรณีศึกษา: โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง     
รัชชโลทร จังหวัดชลบุรี ใช้ความรู้ทางวิชาการ ดังนี้ 

  1) การศึกษาขั้นตอนและกระบวนการก่อสร้าง แผนงานและกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
จะทำให้สามารถประเมินผลกระทบต่อสุขภาพได้ถูกต้อง และสามารถกำหนดมาตรการในการป้องกันที่มี
ประสิทธิภาพได้  

    2) การศึกษาองค์ประกอบและรูปแบบรายละเอียดของโครงการ  เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และกำหนดแนวทางการป้องกันผลกระทบ 
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    3) ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

    4) ความรู้ด้านวิศวกรรม ได้แก่ ด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมชลประทาน ด้านวิศวกรรม
ทรัพยากรน้ำ และดา้นวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

    5) ความรู้ด้านกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และระเบียบที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

    6) ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือประกอบการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลทางสถิติหรือ
การแปลผลข้อมูล ตามความจำเป็น และจัดทำตารางข้อมูล และความสัมพันธ์ เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพ
สิ่งแวดล้อมในเชิงปริมาณและคุณภาพ และการจัดทำรายงาน 

   7) เทคนิคการประชาสัมพันธ์และการดำเนินการให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 
การวางแผนปฏิบัติ การวิเคราะห์ การดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เพ่ือนำเสนอและเผยแพร่
ข้อมูลด้านสุขภาพ โลหะหนัก และความเป็นพิษ 

  2.2 สรุปสาระสำคัญของผลการศึกษา  
1) การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา

ของโครงการ 
  (1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
  - คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่หัวงานโครงการและพ้ืนที่

ชุมชนใกล้เคียง  มีคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศในช่วงเวลาอ่ืน ๆ อาจมี
ค่าแตกต่างจากช่วงเวลาที่ตรวจวัดได้  เนื่องจากสาเหตุหลายประการ  เช่น  ปริมาณการจราจร  ความเร็วและ
ทิศทางลม  สภาพภูมิอากาศ  และกิจกรรมของชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง  เป็นต้น  ดังนั้นในช่วงระหว่างการก่อสร้าง
โครงการจึงควรมีการกำหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ  และกำหนดให้มีการติดตาม
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นระยะ ๆ  เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการ 

  - ระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพ้ืนที่หัวงานโครงการและพ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง  มี
ค่าระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  อย่างไรก็ตามสภาพพ้ืนที่ในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจมี
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสียงดังรบกวน  เช่น  การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  การขุด  เจาะ  และ
ตอกเสาเข็ม  เป็นต้น  จึงควรมีการกำหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบด้านระดับเสียงซึ่งเป็นการป้องกันมิให้
การดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งผลต่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ชุมชนใกล้เคียง   และกำหนดให้มีการ
ติดตามตรวจวัดระดับเสียงในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นระยะ ๆ  เพ่ือเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการ
ก่อสร้างโครงการ 

  - ระดับความสั่นสะเทือนสูงสุดที่ตรวจวัดได้บริเวณพ้ืนที่หัวงานโครงการและ
พ้ืนที่ชุมชนใกล้เคียง  มีค่าค่อนข้างต่ำและอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อบุคคลหรือสิ่งปลูกสร้าง   อย่างไรก็
ตามในช่วงระหว่างการก่อสร้างโครงการอาจมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน  เช่น  การตอก
เสาเข็ม  การปรับพ้ืนที่  และการขุด/เจาะ  เป็นต้น  จึงควรมีการกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน  และกำหนดให้มีการติดตามตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนเป็นระยะๆ เพ่ือ
เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ 
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  (2) สิ่งแวดล้อมทางเคมี 
   - คุณภาพน้ำผิวดินในพ้ืนที่ศึกษา  รวม  10  สถานี ครอบคลุมตั้งแต่พ้ืนที่ลุ่มน้ำ

คลองหลวง  พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ  จนถึงบริเวณด้านท้ายน้ำซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการและนอก
พ้ืนที่โครงการบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่รับประโยชน์  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคตามคำสั่ง
กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2542)  และมาตรฐานคุณภาพในแหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  พบว่า  คุณภาพน้ำทางกายภาพของลำน้ำคลองหลวง  สภาพน้ำมีสีธรรมชาติ  
ยกเว้นบริเวณด้านท้ายน้ำในพ้ืนที่รับประโยชน์ (บ้านเกาะจันทร์ บ้านเนินแร่ และบ้านสวนกล้วย)  และนอก
พ้ืนที่โครงการ (ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม)  พบค่าสีและความขุ่นมีค่าสูงกว่าบริเวณลำน้ำด้านเหนือน้ำ
และพ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ  และมีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ  แต่ปริมาณของแข็ง
ละลายน้ำยังพบอยู่ในเกณฑ์ปกติ  คุณสมบัติทางเคมีน้ำมีสภาพความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง  และมีความ
กระด้างไม่เกินค่ามาตรฐาน  ส่วนการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูลสารอินทรีย์และธาตุอาหารพืชอยู่ในระดับต่ำ  
ยกเว้นบริเวณด้านท้ายน้ำในพ้ืนที่รับประโยชน์ (บ้านเกาะจันทร์ และบ้านโคกพระ)  และนอกพ้ืนที่โครงการ 
(ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม)  พบปริมาณไนเตรต-ไนโตรเจนมีค่าสูงกว่าบริเวณลำน้ำด้านเหนือน้ำและ
พ้ืนที่อ่างเก็บน้ำ  และมีค่าสูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เล็กน้อย ปริมาณเกลือต่าง ๆ ที่ละลายอยู่ในน้ำมีค่าเป็น
ปกติ  ปริมาณเหล็ก  และแมงกานีสบางจุดในพ้ืนที่ศึกษา (บ้านทุ่งกระสัง  บ้านสวนกล้วย  และตำบลไร่หลัก
ทอง)  พบมีค่าสูงกว่าบริเวณอ่ืน  แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ปริมาณฟลูออไรด์อยู่ใน
ระดับต่ำและไม่เกินค่ามาตรฐาน  ด้านการปนเปื้อนของโลหะหนัก ได้แก่  ทองแดง  สังกะสี  ตะกั่ว  โครเมียม  
แคดเมียม  สารหนู  และปรอท  พบว่า  มีค่าต่ำกว่ามาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินสำหรับการใช้
ประโยชน์ต่าง ๆ  คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีจัดอยู่ในแหล่งน้ำประเภทที่ 3  อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับการใช้
ประโยชน์ในทุกด้าน (การอุปโภคและบริโภค  การอนุรักษ์สัตว์น้ำ  การประมง  และการชลประทาน) ทั้งนี้ต้อง
ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน  

 - คุณภาพน้ำใต้ดินในพ้ืนที่ศึกษา  รวม 12 สถานี ครอบคลุมตั้งแต่บริเวณ
ใกล้เคียงพ้ืนที่หัวงาน  จนถึงบริเวณด้านท้ายน้ำซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการและนอกพ้ืนที่
โครงการบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่รับประโยชน์  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551)  และมาตรฐานคุณภาพบาดาลที่ใช้บริโภค
ได้ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2542)  พบว่า  คุณภาพน้ำใต้ดินทางกายภาพมีค่าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้  โดยบ่อน้ำตื้นและบ่อบาดาล  มีความลึกผิวน้ำประมาณ 15-40 เมตร  สภาพน้ำมีลักษณะใส  อุณหภูมิ
ของน้ำในขณะทำการเก็บตัวอย่างโดยเฉลี่ยประมาณ 26-27 องศาเซลเซียส  และความขุ่นมีค่าไม่เกินมาตรฐาน
คุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภค ยกเว้นบริเวณด้านท้ายน้ำนอกพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ของอ่างเก็บน้ำ (ตำบล
ธาตุทอง) และนอกพ้ืนที่โครงการ (ตำบลไร่หลักทอง อำเภอพนัสนิคม)  พบค่าความขุ่นมีค่าสูงกว่าบริเวณอ่ืน ๆ  
ในพ้ืนที่รับประโยชน์  คุณภาพน้ำใต้ดินทางเคมีโดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค  สภาพ
น้ำโดยรวมเป็นไปตามปกติ  น้ำมีสภาพความเป็นกรด-ด่างเป็นกรดจัดถึงกรดปานกลาง (ค่า pH อยู่ระหว่าง 
5.3-5.5)  แต่ไม่พบเกลือละลายคลอไรด์ในปริมาณที่สูงเกณฑ์กว่ามาตรฐานที่กำหนด  แสดงว่าน้ำไม่ได้รับการ
ปนเปื้อนเกลือคลอไรด์จากชั้นเกลือหินแต่อย่างใด  ยกเว้นน้ำใต้ดินในบริเวณหมู่ที่ 7  ตำบลนาวังหินมีสภาพ
ความเป็นกรด-ด่างเป็นกรดจัดมาก (ค่า pH 4.7)  ถือว่ามีค่าเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ปริมาณเหล็ก
และแมงกานีสมีค่าไม่เกินมาตรฐาน  ยกเว้นบางบริเวณ (ตำบลท่าข้าม และตำบลท่าบุญมี)  พบมีค่าสูงกว่า
บริเวณอ่ืน ๆ แต่ไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  ส่วนปริมาณซัลเฟตมีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด  ด้านการ
ปนเปื้อนโลหะหนัก  ได้แก่  ทองแดง  สังกะสี  ตะกั่ว  โครเมียม  แคดเมียม  สารหนู  และปรอท พบว่า  มีค่า
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ค่อนข้างต่ำ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาลที่ใช้บริโภคและมาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดินที่ใช้บริโภค 
ทุกดัชนี แต่ทั้งนี้หากนำไปบริโภคจำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน   

 (3) ปัจจัยคุกคามสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงด้านโลหะหนัก   
       (1) การประเมินความเสี่ยงด้านการสะสมโลหะหนัก (Hg, Cd, As และ Pb)  

ในตัวกลางสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ศึกษา 
   1) ปรอท (Hg) ในตัวอย่างดิน  พืช  ปลา  หอย  และอาหารปรุงสุกบริเวณ

พ้ืนที่ศึกษา พบว่า  ค่าปรอทในตัวอย่างดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  มีค่าไม่เกินมาตรฐานในทุกสถานี เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
การอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  และเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) (ค่ามาตรฐานปรอทต้องไม่เกิน 23 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)  ส่วนค่าปรอทในตัวอย่างพืช  ปลา  หอย  และอาหารปรุงสุกบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  มีค่าเกินมาตรฐาน
อาหารที่มีสารปนเปื้อนในทุกสถานี   แต่ยังคงพบในปริมาณน้อยกว่า 0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529) 
(ค่ามาตรฐานปรอทต้องไม่เกิน 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) แสดงให้เห็นว่า  พ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการตกค้างของ
ปรอทอยู่ในกลุ่มตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมทางน้ำและมีการแพร่กระจายไม่สูงมากนัก   สิ่งมีชีวิตสามารถรับสาร
ปรอทเข้าสู่ร่างกายจากการส่งผ่านปรอทที่สะสมในสิ่ งแวดล้อมเข้าสู่ห่วงโซ่อาหารผ่านทางวงจรของพืชน้ำ  
จากนั้นจึงส่งผ่านไปสะสมยังสิ่งมีชีวิตกลุ่มอ่ืน ๆ (ปลา  และหอย)  ที่บริโภคพืชน้ำเป็นอาหารตามห่วงโซ่อาหาร
ต่อกันไป  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาไม่พบการปนเปื้อนสารปรอทในอาหารปรุงสุก  

   สรุปได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  ไม่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารปรอทจากดินและในอาหารปรุงสุก  แต่ในวัตถุดิบประกอบ
อาหารประเภทพืชผักในแปลงเกษตรกรและสัตว์น้ำจืดที่สุ่มเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ  จัดว่ามีโอกาสและ
ความรุนแรงในระดับเสี่ยงมากที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารปรอทเข้าสู่ร่างกาย  
ดังนั้นอาจต้องมีการเฝ้าระวังหรือปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่มี
อยู่เดิมให้เหมาะสม  หรือกำหนดแผนการเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับระดับของผลกระทบต่อไป  

   2) แคดเมียม (Cd) ในตัวอย่างดิน  พืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  
พบว่า  ค่าแคดเมียมในตัวอย่างดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัช
ชโลทร  มีค่าไม่เกินมาตรฐานในทุกสถานี  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่
อาศัยและเกษตรกรรม  และเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม   ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) (ค่ามาตรฐานแคดเมียมต้องไม่เกิน 37 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)  ส่วนค่าแคดเมียมในตัวอย่างพืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา มีค่าค่อนข้างต่ำในทุกสถานี (พบ
ในปริมาณอยู่ระหว่างน้อยกว่า 0.1 – 0.16 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณโลหะหนักตกค้าง
ในอาหารที่อนุญาตสูงสุดของสถาบันอาหาร (ปริมาณแคดเมียมตกค้างในสารอาหารสูงสุดในผักอ่ืน ๆ ปลา และ
หอย ต้องไม่เกิน 0.05, 0.1 และ 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลำดับ)     

   สรุปได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารแคดเมียมในตัวกลางสิ่งแวดล้อม  ทั้งจากดิน  พืชผัก  และ
สัตว์น้ำจืดที่สุ่มเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ  จัดว่ามีโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงในระดับที่ต้องเฝ้าระวังที่จะ
ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย  ดังนั้นอาจต้องมีการเฝ้าระวังหรือ
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ปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสม  หรือกำหนด
แผนการเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระดับของผลกระทบต่อไป 

   3) สารหนู (As) ในตัวอย่างดิน  พืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา 
พบว่า  ค่าสารหนูในตัวอย่างดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร   
มีค่าไม่เกินมาตรฐานในทุกสถานี  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม และเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)  (ค่ามาตรฐานสารหนูต้องไม่เกิน 3.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  ส่วน
ค่าสารหนูในตัวอย่างพืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  
ยกเว้นบริเวณฝายต้นน้ำคลองหลวง  ฝายอมพนม  พบมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย  (2.42 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อน  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 
(พ.ศ. 2529)  (ค่ามาตรฐานสารหนูต้องไม่เกิน 2.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบการ
ปนเปื้อนสารหนูในอาหารปรุงสุกในระดับเล็กน้อยและไม่เกินค่ามาตรฐาน  

   สรุปได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  ไม่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารหนูจากดินและในอาหารปรุงสุก  แต่ในวัตถุดิบประกอบ
อาหารประเภทพืชผักในแปลงเกษตรกรและสัตว์น้ำจืดที่สุ่มเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ  จัดว่ามีโอกาสและ
ความรุนแรงในระดับเสี่ยงมากที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารหนูเข้าสู่ร่างกาย  ดังนั้น
อาจต้องมีการเฝ้าระวังหรือปรับปรุงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพที่มีอยู่
เดิมให้เหมาะสม  หรือกำหนดแผนการเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ระดับของผลกระทบต่อไป  

   4) ตะกั่ว (Pb) ในตัวอย่างดิน  พืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  
พบว่า  ค่าตะกั่วในตัวอย่างดินบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร   
มีค่าไม่เกินมาตรฐานในทุกสถานี  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัยและ
เกษตรกรรม  และเพ่ือการอ่ืนนอกเหนือจากการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547)  (ค่ามาตรฐานตะกั่วต้องไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  ส่วน
ค่าตะกั่วในตัวอย่างพืช  ปลา  และหอยบริเวณพ้ืนที่ศึกษา  มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานอาหารที่มีสารปนเปื้อนใน
ทุกสถานี  (พบในปริมาณน้อยกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานอาหารที่มีสาร
ปนเปื้อน  ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 98 (พ.ศ. 2529)  (ค่ามาตรฐานตะกั่วต้องไม่เกิน 1.0 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบการปนเปื้อนตะกั่วในตัวอย่างอาหารปรุงสุกบางประเภท 
เช่น แกงจืดหน่อไม้ ในระดับเล็กน้อยและไม่เกินค่ามาตรฐาน  

   สรุปได้ว่าบริเวณพ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  ไม่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสสารตะกั่วในตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งจากดิน พืชผัก สัตว์น้ำจืด
และอาหารปรุงสุกท่ีสุ่มเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่โครงการ 

       (2) การประเมินความเสี่ยงด้านการสะสมโลหะหนัก (Hg, Cd, As และ Pb)  
ในตัวอย่างชีวภาพของประชากรกลุ่มเสี่ยงบริเวณพื้นที่ศึกษา 

   1) ระดับปรอท (Hg) ในตัวอย่างเลือดของประชากรกลุ่มเสี่ยง  พบว่า  ค่า
ปรอทในตัวอย่างเลือดในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน บริเวณพ้ืนที่
ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร มีค่าเฉลี่ยรวมประมาณ 14 ไมโครกรัมต่อ
ลิตร  ระดับสารปรอทในเลือดของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 9 คน  พบมีค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 
30 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยหากจำแนกตามเพศพบในเพศหญิงจะมีระดับสารปรอทที่เกินมาตรฐาน
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มากกว่าในเพศชาย  จำแนกตามกลุ่มพบในบริเวณนอกพ้ืนที่โครงการมีจะระดับค่าเฉลี่ยของสารปรอทที่เกิน
มาตรฐานมากกว่าบริเวณในพ้ืนที่โครงการ (14 ไมโครกรัมต่อลิตร)  และระดับสารปรอทในเลือดของกลุ่มเสี่ยง
พบมีค่าสูงเกินมาตรฐานในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใช้แรงงานและผู้สูงอายุ   ตามลำดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับ
มาตรฐานของปริมาณปรอทในเลือดของบุคคลปกติ ไม่เกิน 15 ไมโครกรัมต่อลิตร   

   การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารปรอทในเลือดของประชากรกลุ่ม
เสี่ยงในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับเสี่ยงค่อนข้างมาก  ส่วน
บริเวณนอกพ้ืนที่โครงการพบมีความเสี่ยงในระดับน้อยถึงสูงมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์สาร
ปรอทในตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่สุ่มสำรวจในพ้ืนที่โครงการ  จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการได้รับสารปรอทของประชาชนในพื้นที่โครงการต่อไป 

   2) ระดับแคดเมียม (Cd) ในตัวอย่างปัสสาวะของประชากรกลุ่มเสี่ยง  พบว่า  
ค่าแคดเมียมในตัวอย่างปัสสาวะในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  มีค่าเฉลี่ยรวมประมาณ 1 ไมโครกรัม
ต่อกรัม Creatinine  และระดับสารแคดเมียมในปัสสาวะของอาสาสมัครที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์จำแนก
ตามเพศ  ตามกลุ่ม และกลุ่มเสี่ยง  พบมีค่าไม่เกินระดับปกติทั้งหมดเมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานของ
ปริมาณแคดเมียมในปัสสาวะของบุคคลปกติ ไม่เกิน 5 ไมโครกรัมต่อกรัม Creatinine     

   การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารแคดเมียมในเลือดและปัสสาวะของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ
ไม่มีความเสี่ยงถึงเสี่ยงน้อย  อย่างไรก็ตามแม้ว่าในตัวกลางสิ่งแวดล้อมมีโอกาสเสี่ยงและความรุนแรงในระดับที่
ต้องเฝ้าระวังที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารแคดเมียมเข้าสู่ร่างกาย   แต่จากผลการ
ตรวจตัวอย่างชีวภาพไม่พบว่ามีการสะสมแคดเมียมในประชากรกลุ่มเสี่ยงแต่อย่างใด 

   3) ระดับสารหนู (As) ในตัวอย่างปัสสาวะของประชากรกลุ่มเสี่ยง  พบว่า  
ค่าสารหนูในตัวอย่างปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน บริเวณ
พ้ืนที่ศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  มีค่าเฉลี่ยรวมประมาณ 41 ไมโครกรัม
ต่อลิตร  ซึ่งพบมีค่าสูงเกินกว่าระดับปกต ิ โดยระดับสารหนูในปัสสาวะของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 17 คน  ที่พบมี
ค่าสูงกว่าระดับมาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 56.7 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  โดยหากจำแนกตามเพศพบในเพศ
หญิงจะมีระดับสารหนูที่เกินมาตรฐานมากกว่าในเพศชาย (41 ไมโครกรัมต่อลิตร)  จำแนกตามกลุ่มพบใน
บริเวณพ้ืนที่โครงการมีจะระดับค่าเฉลี่ยของสารหนูที่เกินมาตรฐานมากกว่าบริเวณนอกพ้ืนที่โครงการ  (43 
ไมโครกรัมต่อลิตร)  และระดับสารหนูในปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงพบมีค่าสูงเกินมาตรฐานในอาสาสมัครที่เป็นผู้ใช้
แรงงานและผู้สูงอายุ  ตามลำดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานของปริมาณสารหนูในปัสสาวะของบุคคล
ปกต ิไม่เกิน 35 ไมโครกรัมต่อลิตร     

   การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารหนูในเลือดและปัสสาวะของ
ประชากรกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับ
เสี่ยงสูงมาก  ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์สารหนูในตัวกลางสิ่งแวดล้อม (พืชผัก และสัตว์น้ำจืด)  
ที่พบในระดับเสี่ยงมากที่จะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารหนูเข้าสู่ร่างกาย   จึงมีความ
เป็นไปได้ที่ประชากรกลุ่มเสี่ยงได้รับสารหนูจากการบริโภคหรือได้รับสัมผัสทางร่างกายโดยตรง  ดังนั้นจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการได้รับสารหนู
ของประชาชนในพื้นท่ีโครงการต่อไป 

   4) ระดับตะกั่ว (Pb) ในตัวอย่างเลือดของประชากรกลุ่มเสี่ยง  พบว่า  ค่า
ตะกั่วในตัวอย่างเลือดในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน เป็นเพศชาย 10 คน เพศหญิง 20 คน บริเวณพ้ืนที่ศึกษา
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ทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  ค่าเฉลี่ยรวมประมาณ 5 ไมโครกรัมต่อ 100 
มิลลิลิตร  และระดับสารตะกั่วในเลือดของอาสาสมัครที่เข้ารับการตรวจวิเคราะห์จำแนกตามเพศ  ตามกลุ่ม  
และกลุ่มเสี่ยง  พบมีค่าไม่เกินระดับปกติท้ังหมด  เมื่อเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐานของปริมาณตะกั่วในเลือด
ของบุคคลปกต ิไม่เกิน 30 ไมโครกรัมต่อ 100 มิลลิลิตร   

   การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารตะกั่วในเลือดของประชากรกลุ่ม
เสี่ยงทั้งในและนอกพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ในระดับไม่มีความเสี่ยง
ถึงเสี่ยงน้อย  ซึ่งสอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์สารตะกั่วในตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่สุ่มสำรวจในพ้ืนที่
โครงการ  จึงไม่จำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการได้รับสาร
ตะกั่วแต่อย่างใด 

 (3) การประเมินความเสี่ยงด้านการได้รับสารพิษกลุ่มโลหะหนัก (As, Hg, และ 
Pb) ในน้ำที่ใช้ดื่มบริเวณพื้นที่ศึกษา 

  การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษกลุ่มโลหะหนัก (As, Hg, และ Pb) ใน
ตัวอย่างน้ำที่ใช้ดื่มที่สุ่มเก็บในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานน้ำบาดาลเพ่ือการบริโภค  (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) 
มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภค (WHO)  และมาตรฐานน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  (กระทรวง
สาธารณสุข)  พบว่า  ความเสี่ยงต่อการได้รับสารปรอทในน้ำที่ใช้ดื่มจัดอยู่ในระดับเสี่ยงน้อยถึงเสี่ยงสูงมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลที่ได้จากการวิเคราะห์สารปรอทในตัวกลางสิ่งแวดล้อมที่สุ่มสำรวจในพื้นที่โครงการ  

  จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจุบันสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ใช้แหล่งน้ำต่าง ๆ เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและรดน้ำพืชผัก โดยส่วนใหญ่ใช้การบริโภคน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/ตู้ มากที่สุด  รองลงมา คือ 
การใช้น้ำฝน และบ่อบาดาล/บ่อสูบ/บ่อโยก ตามลำดับ  โดยในจำนวนผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลเพื่อการบริโภค (น้ำดื่ม) 
จำนวนร้อยละ 75 ไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปบริโภค  ดังนั้นเพ่ือลดความเสี่ยงจากการได้รับ
สารพิษในการบริโภคน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 

  สำหรับสัดส่วนการใช้น้ำสำหรับการประกอบอาหารของประชากรกลุ่มเสี่ยงพบการ
ใช้น้ำจากบ่อบาดาล  น้ำฝน  และน้ำดื่มบรรจุขวด/ถัง/ตู้ ตามลำดับ โดยในจำนวนผู้ใช้น้ำบ่อบาดาลเพ่ือการ
ประกอบอาหาร จำนวนร้อยละ 50 ไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำไปประกอบอาหาร  ดังนั้นเพ่ือลด
ความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษในการบริโภคน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน้ำทั่วไปก่อน 

  สำหรับสัดส่วนการใช้น้ำสำหรับการอุปโภค (ซักล้าง อาบน้ำ) ของประชากรกลุ่มเสี่ยง
พบการใช้น้ำจากน้ำประปา/ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  น้ำฝน  และแม่น้ำ/คลอง ตามลำดับ  โดยในส่วนของ
การใช้น้ำเพ่ือทำการเกษตร  ปลูกผักสวนครัว  พบมีจำนวนผู้ใช้น้ำร้อยละ 20  ที่ใช้น้ำจากบ่อขุด/สระ  เพ่ือรด
ผัก และร้อยละ 20  ใช้น้ำจากสระ  ลำน้ำคลองหลวงเพ่ือรดผัก  

 (4) การประเมินความเสี่ยงด้านการได้รับสารพิษกลุ่มโลหะหนัก (As, Hg, และ 
Pb) ในอาหารที่บริโภคประจำบริเวณพื้นที่ศึกษา 

  การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารพิษกลุ่มโลหะหนัก (As, Hg, และ Pb) ใน
ตัวอย่างอาหารที่บริโภคประจำที่สุ่มเก็บในพ้ืนที่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร  เมื่อเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐาน  โดยใช้เกณฑ์กำหนดปริมาณโลหะหนักในอาหารที่อนุญาตจากฐานข้อมูลสถาบันอาหาร  
พบว่า  ไม่มีความเสี่ยงต่อการได้รับสารปรอทและสารหนูในอาหารที่บริโภคประจำ  ส่วนการปนเปื้อนสารตะก่ัว
อยู่ในระดับมีความเสี่ยงน้อย  
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  จากการศึกษาวิจัยพบว่า  ปัจจุบันสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่บริโภคปลาและหอย
จากแหล่งน้ำต่าง ๆ  โดยส่วนใหญ่แหล่งที่มาของปลาและหอยที่บริโภคประจำได้มาจากการซื้อที่ตลาดมากที่สุด  
รองลงมา  คือ  การจับเองจากแหล่งน้ำ  เพ่ือนบ้าน  และการเร่ขาย  ตามลำดับ  โดยความถ่ีในการบริโภคปลา
และหอยที่จับได้จากลำน้ำคลองหลวงเพียงสัปดาห์ละครั้ง  จนถึง 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์  ตามลำดับ  

 (4) ปัจจัยด้านสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยจากการก่อสร้าง   
อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน  จากการสอบถามเกี่ยวกับปัญหาความ
เดือดร้อนรำคาญทางด้านสภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ได้รับในปัจจุบันจากการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลอง
หลวงรัชชโลทร  ผลการคัดกรองปัญหาเบื้องต้นรวม 14 ประเด็น  ซึ่งประชาชนเห็นว่าเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
มากที่สุด 4 ลำดับ ดังนี้  

  - อันดับ 1  เสียงดัง  เสียงจากกิจกรรมการก่อสร้างมีผลกระทบในระดับเล็กน้อยถึง
ปานกลาง โดยมีโอกาสก่อให้เกิดความรำคาญต่อคนงานก่อสร้างและชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ และมีขนาด
ความเสี่ยง (คำนวณได้จากผลคูณระหว่างความถี่ของการเกิด และความรุนแรงภายหลังการเกิด) เท่ากับ 5.9  

  - อันดับ  2  ฝุ่นละออง  ปัญหาฝุ่นละอองมีผลกระทบในระดับเล็กน้อยถึง
ค่อนข้างมาก  โดยมีสาเหตุจากการจราจรบนถนน  และจากการก่อสร้างโครงการ  และคาดว่าปริมาณฝุ่น
ละอองที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจของคนงานก่อสร้าง
และชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ  ปัญหาน้ำเน่า/น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างอาจก่อให้เกิดการ
ปนเปื้อนของมลสารทำให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียง  เช่น  ตะกอนความขุ่น  น้ำมัน
และไขมัน  รวมถึงน้ำทิ้งจากกิจกรรมประจำวันของคนงานก่อสร้าง  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนด้านท้ายน้ำ
ทั้งในพื้นที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  ขนาดความเสี่ยงปัญหาฝุ่นละออง/น้ำเน่า/น้ำเสีย เท่ากับ 4.7 

  - อันดับ 3  ความปลอดภัย  การจราจร/อุบัติเหตุมีผลกระทบในระดับเล็กน้อยถึง
ค่อนข้างมาก  โดยอาจก่อให้เกิดปัญหาทะเลาะวิวาท การลักขโมย  หรือปัญหายาเสพติดในชุมชนตามแนวรัศมี
การวางระบบส่งน้ำใกล้พ้ืนที่ก่อสร้างและบ้านพักคนงาน  อุบัติเหตุจากการทำงานและการขนส่งวัสดุอุปกรณ์
และเครื่องจักร  โดยอาจส่งผลให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่ก่อสร้างประสบอุบัติเหตุจากการกีดขวางทาง
สัญจรและทางเท้า  การเข้าออกบริเวณทางแยกถนน  การขนส่งวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรอาจส่งผลให้เกิด
การบาดเจ็บ  ความพิการ  การเสียชีวิต  หรือทรัพย์สินได้รับความเสียหาย  เป็นต้น  ขนาดความเสี่ยงปัญหา
ความปลอดภัย  การจราจร/อุบัติเหตุ  เท่ากับ 4.5 

  - อันดับ 4  ปัญหาอ่ืน ๆ ในชุมชน  ผลกระทบในระดับไม่มีปัญหา/ไม่มีผลกระทบถึง
ปานกลาง  และมีขนาดความเสี่ยงอยู่ระหว่าง 2.1-4.3  ได้แก่  หนู/สัตว์เลี้ยง (4.3)  ขยะมูลฝอย (3.9)  น้ำเสีย 
(3.7) กลิ่นเหม็น (3.2)  แมลง (ยุง, แมลงวัน ฯลฯ) (2.7)  น้ำกิน/น้ำใช้ ไม่สะอาด/ขุ่น/เหม็น (2.7)  และน้ำท่วม
ขัง (2.1)  ตามลำดับ 

3. ความยุ่งยากของงาน      

1) การรวบรวมข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม การค้นคว้าหาข้อมูล เอกสาร
และรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านสุขภาพและการประเมินความเสี่ยง มีเงื่อนไข และข้อจำกัดที่ทำ
ให้เกิดความยุ่งยาก ดังนี้   

    - ต้องทราบรายละเอียดและทำความเข้าใจในสภาพปัญหา ความจำเป็น และความสำคัญ
ของปัญหาที่ทำการวิจัย เงื่อนไขและข้อจำกัดของกฎระเบียบทางราชการและสภาพสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่  
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    - การค้นคว้าหาข้อมูลเพ่ือกำหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เป้าหมายในพ้ืนที่ศึกษามี
สาระที่ต้องศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากที่สุด  

2) งานวิจัยเป็นงานที่ต้องทำการศึกษาเอง ทำให้การวางแผนและดำเนินการในแต่ละขั้นตอน
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดภายใต้ข้อจำกัดด้านระยะเวลาและข้อมูล ซึ่งจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางวิชาการ
หลายประการ ประกอบด้วย (1) ด้านวิทยาศาสตร์  (2) ด้านสถิติ  (3) ด้านสิ่งแวดล้อม และ (4) ด้านการ
จัดการและกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไข แล้วบูรณาการไปสู่ภาพองค์รวม เพ่ือกำหนดขอบเขตการศึกษาและ
การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพในการประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่ศึกษา ที่ต้องใช้
การจัดลำดับวิธีหาคำตอบทีละขั้นให้ถูกต้องสามารถเชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องเพ่ือไปสู่สาระที่ต้องการได้  จึงเป็น
เรื่องท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อน ต้องใช้ความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์สูง  

3) เนื่องจากข้อมูลด้านการวิจัยเพ่ือโดยใช้หลักการประเมินความเสี่ยง ต่อสุขภาพในการ
ประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำยังมีข้อมูลปรากฏไม่มากนัก  การตีความ
จำเป็นต้องอาศัยการผสมผสานกันของข้อมูลเพ่ือให้สามารถชี้ถึงประเด็นที่กำหนดไว้  การนำข้อมูลอ่ืน ๆ มาใช้
ประโยชน์ และเพ่ือชี้ประเด็นที่ต้องการหา เป็นสิ่งที่ต้องใช้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ระดับสูงที่จะทำให้สามารถ
วิเคราะห์และดึงข้อมูลต่างๆ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในลักษณะต่าง ๆ ออกมาเชื่อมโยงกันและแสดงคำตอบที่
ต้องการได ้

 
4. ประโยชน์ของผลงาน 

1) กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพอนามัย 
เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่โครงการ  

2) กรมชลประทาน สามารถนำผลการศึกษาและข้อสรุปที่ได้มาพิจารณาดำเนินการกำหนด
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบด้านสุขภาพเสนอต่อหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขหรือระเบียบที่กำหนดไว้ 

3) กรมชลประทานใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลติดตามการดำเนินงานของโครงการที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยกำหนดสุขภาพให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบแล้ว 

4) กรมชลประทานโดยสำนักบริหารโครงการสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำกับดูแลที่
ปรึกษาด้านวิชาการสำหรับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพของ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
ด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ 

  
  
  
  

   


