กิตติกรรมประกาศ
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอขอบคุณ เจา หนาที่ข องหนว ยงานตา งๆ ที่รว ม
ปฏิบ ัติง านภายใตแผนปฏิ บั ติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่ งแวดล อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลด
ผลกระทบที่ คาดว า จะเกิ ดขึ้ น ต อทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ซึ่งเกิดจากการดําเนิน การ
โครงการ ใหความรุ นแรงของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และติด ตามตรวจสอบการดําเนิ นการกิจ กรรมและ
ผลกระทบของกิจกรรมตางๆ ตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กรมชลประทาน (กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา สํานักบริหารโครงการ) กรมควบคุมโรค (สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานักโรคติดตอ
นําโดยแมลง) กรมอนามัย (กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ) กรมประมง กรมสง เสริม การเกษตร กรมพัฒ นา
ที ่ด ิน รวมทั ้ง เจา หนา ที ่ข องหนว ยงานสนับ สนุน ทั ้ง หมดที ่ม ีส ว นรว มในการดํ า เนิน การโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ประตู ระบายน้ํ าแมส อย ปงบประมาณ 2560 ที่ใ หค วามอนุเ คราะหขอ มูล ผลการดํา เนิน การ ปญ หาและ
อุป สรรคในการดํา เนิน การ รวมทั้งขอคิด เห็น และขอเสนอแนะตอการดําเนิน การโครงการภายใตแผนปฏิบัติ
การปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ํา
แมสอย จัง หวัด เชีย งใหม ตลอดจนอํา นวยความสะดวกในการเยี่ย มชมพื้น ที่ดํา เนิน การโครงการ ขอ มูล
ดัง กลา วไดนํา มาใชป ระโยชนใ นการติด ตาม การดํา เนิน การโครงการตา งๆ และถูก นํา มาเรีย บเรีย งไวใ น
รายงานการติด ตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2560
นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน เจาหนาที่ ที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน เชน ผูอํานวยการสํานักงานกอสราง
ชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง ทุกทานที่ใหความอนุเคราะหในการนําสํารวจสภาพพื้นที่
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม และใหความอนุเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาการดําเนินการ
โครงการฯ ซึ่งขอมูลดังกลาวทําใหการจัดทํารายงานแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชีย งใหม ปงบประมาณ 2560 มี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้

คํานํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ข ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวดชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันแกไขผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการประตูระบายน้ําแม
สอย จังหวัดเชียงใหม รวมทั้งติดตามตรวจสอบเฝาระวังผลกระทบที่เกิดขึ้น
ในปงบประมาณ 2560 กรมชลประทาน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ทั้งหมด 14 แผนงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,935,200 บาท โดยแยกเปนแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 5 แผนงาน จํานวนเงิน 2,600,000 บาท และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 9 แผนงาน
จํานวนเงิน 2,335,200 บาท พรอมทั้งติดตามการดําเนินงานแผนฯ ใหเปนไปตามเปาหมาย ทั้งนี้โดยสวนใหญ
หนวยงานตางๆ สามารถดําเนินการแลวเสร็จสมบูรณบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
นอกจากนี้รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับนี้ ยังเปน
ประโยชนแกผูสนใจทั่วไปที่ตองการเปนตัวอยางกับงานพัฒนาแหลงน้ําเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการประตูระบายน้ํา
แมสอย จังหวัดเชียงใหม และการดําเนินงานปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการฯ ไดเปนอยางดี

รายงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
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เรื่อง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญรูป
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
วัตถุประสงคของรายงาน
พื้นที่โครงการ
บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
ที่ตั้งของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
วัตถุประสงคของโครงการ
รายละเอียดของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
แผนการดําเนินงานกอสราง
ความกาวหนาของการกอสราง
บทที่ 3 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
ผลกระทบดานบวกที่สําคัญ
ผลกระทบดานลบที่สําคัญ
มาตรการการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ 2560
แผนการประชาสัมพันธโครงการ
แผนการลดผลกระทบดานการบริโภคน้ําดื่มที่ไมสะอาด
แผนการบริหารการใชงาน
แผนการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
แผนการเพิ่มชนิดและปริมาณปลาในลําน้ําแมปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ํา
แผนการติดตามตรวจสอบดานปริมาณฝน
แผนการติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
แผนการติดตามตรวจสอบดานการคมนาคมทางบก
แผนการติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจสังคม
แผนการติดตามการเฝาระวังการใชสารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บปวยของเกษตรกร
ก
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สารบัญ

เรื่อง
4.15 แผนการติดตามการปฏิบัติตามการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ภาคผนวก ข ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เรื่องกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดานสาธารณสุข
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอม
ภาคผนวก ค รายงานการประชุม
ภาคผนวก ง ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

ข
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สารบัญตาราง

1.1-1
2.4-1
3.3-1
4-1
4.3-1
4.3-2
4.3-3
4.3-4
4.3-5
4.3-6
4.3-7
4.3-8
4.3-9
4.3-10
4.3-11
4.3-12
4.3-13
4.3-14
4.4-1

ตารางที่
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
แผนการดําเนินงาน
มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง 2
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสบแปะ3
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานหนองปลาสะวาย 1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา
บานหนองปลาสะวาย 2 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน 1
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
แผนการปฏิบัติงานการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย
จัดทําแผนและขั้นตอนการดําเนินงาน พรอมบูรณาการแผนการดําเนินงานทุกหนวยงาน
ที่รับผิดชอบระดับพื้นที่
ค
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รูปที่
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง 2
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสบแปะ3
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย 1
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย 2
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน 1
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน 2
อบรมเกษตรกรหลังมีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
เกษตรกรรวมกันทําน้ําหมักชีวภาพ โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.2 และทําสารขับไลแมลง
โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.7
สนับสนุนอุปกรณในการทําน้ําหมักชีวภาพ
ตัวอยางดินที่เก็บวิเคราะห (กอนการปลูก)
สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยใน
พื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย ป 2560 ครั้งที่ 1
กิจกรรมปลอยพันธุปลา
กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายเดือน รายวัน สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีP.73 แมน้ําปง บานสบสอยและสถานี P.73A แมน้ําปง
บานสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหมซึ่งอยูดานเหนือ-ทาย
โครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย
แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
แนวสํารวจปริมาณน้ําสถานี P.73 แมน้ําปง (เหนือปตร.แมสอย) บานสบสอย
แนวสํารวจปริมาณน้ําสถานี P.73A แมน้ําปง (ทายปตร.แมสอย) บานสบแปะ
แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน
การเก็บตัวอยางน้ําผิวดินทั้ง 5 สถานี
แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดิน
การเก็บตัวอยางน้ําใตดินทั้ง 3 สถานี
การสํารวจตะกอนแขวนลอย ที่สถานีP.73 แมน้ําปง บานสบสอย
กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย
จ
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รูปที่
การสํารวจตะกอนแขวนลอยแมน้ําปง ที่สถานีP.73A แมน้ําปง บานสบแปะ
กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.73A บานสบแปะ
กราฟความสัมพันธของปริมาณตะกอนสถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย(ดานเหนือ)
กับ สถานีP.73A แมน้ําปง บานสบแปะ (ดานทาย) โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ลงพื้นที่หัวงานเพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
ประชุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบตอสุขภาพ ณ หอประชุมผูสูงอายุบาน
พุทธนิมิต
ประชุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบตอสุขภาพณ หองประชุมของโครงการ
กอสรางประตูระบายน้ําแมสอย
การสอนเลี้ยงไสเดือนและมอบรางวัลแกผูที่ใหความรวมมือและผูสนใจ
ประชุมพิจารณาแผนงานวันที่ 12 ม.ค. 60
ประชุมติดตามความกาวหนา วันที่ 25 เม.ย. 60
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
ในพื้ นที่ลุ มแม น้ําป งได มีการพัฒ นาโครงการตางๆ มาแลว แตการพัฒนาโครงการดังกลาว ยั งไม
สามารถแกปญหาการขาดแคลนน้ําไดอยางทั่วถึง เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนของแตละโครงการ สามารถสงน้ํา
ใหพื้นที่ชลประทานไดเฉพาะพื้นที่ที่มีการวางแผนเพาะปลูกไวสําหรับแตละโครงการเทานั้น ยังมีพื้นที่นอกเขต
ชลประทานที่ตองอาศัยน้ําฝนและขาดแคลนน้ําชลประทานอีกจํานวนมาก ไดแก พื้นที่ทายบริเวณที่ตั้งฝายวังปาน
ครอบคลุมพื้นที่บางสวนของอําเภอจอมทอง อําเภอฮอด และอําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม และบางสวน
ของอํ า เภอบ า นโฮ ง กิ่ งอํ า เภอเวี ย งหนองล อง จัง หวั ดลํา พูน ลงไปจนถึ งบริเวณที่ กอนแม น้ํ าป งจะไหลลง
อางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล
การใชน้ําเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่เพาะปลูกสองฝงแมน้ําปง ตั้งแตพื้นที่ทายน้ําใตฝายวังปานลง
มาเปนระยะทางประมาณ 60 กม. ในชวงฤดูแลงจะมีปริมาณน้ําตนทุนตามธรรมชาติจํากัด กอใหเกิดปญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร มีผลกระทบตอระดับน้ําบอตื้นที่ราษฎรใชเพื่อการอุปโภคบริโภคมีปริมาณลดต่ําลง
นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อรักษาสภาพสมดุลของระบบนิเวศวิทยาทายน้ํา โดยเฉพาะในแมน้ํา
ปงกอนไหลลงอางเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ซึ่งบางปในชวงฤดูแลงเกือบไมมีปริมาณน้ําทาไหลในแมน้ําปงเลย และใน
อนาคตมีแนวโนมที่จะมีปญหารุนแรงเพิ่มมากขึ้น ราษฎรที่ทําการเกษตรในพื้นที่บนสองฝงแมน้ําปงชวงทายน้ํา
จึงไดรองเรียนเพื่อขอใหทางราชการหาทางชวยเหลือ และแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําของพื้นที่ที่ประสบภัย
แล งดั งกลา ว นอกจากนั้ น สมเด็ จ พระนางเจาพระบรมราชินีน าถไดป ระทาน พระราชปรารภเมื่อวัน ที่ 27
กุมภาพันธ พ.ศ. 2543 ใหกรมชลประทานพิจารณาจัดหาแหลงน้ํา ชวยเหลือราษฎรที่ไดทูลเกลาถวายฎีกาเมื่อ
ครั้งเสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบานหวยสะแพท หมูที่ 9 ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปนโครงการที่อยูในพื้นที่ชุมน้ํา
จึ ง จั ด อยู ใ นประเภทโครงการที่ ต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม (Environmental
Impact Assessment, EIA) และจัด ทําแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม(Environmental Impact mitigation Plans, EIMP) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย และ
มาตรการอนุรักษพื้นที่ชุมน้ํา ซึ่งไดกําหนดใหโครงการที่อยูพ้ืนที่ชุมน้ําที่อยูในทะเบียนรายนามพื้นที่ชุมน้ําที่มี
ความสํ า คั ญ ระดั บ นานาชาติ แ ละระดั บ ชาติ ต อ งจั ด ทํ า รายงานการวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม
กรมชลประทานจึ ง ได ว า จ า งที่ ป รึ ก ษาดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม และออกแบบ
รายละเอียดอาคาร บังคับน้ําในลําน้ําปง โครงการประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา
สําหรับการเกษตรในชวงฤดูแลง และปญหาการขาดแคลนน้ําในการรักษาสมดุลนิเวศทายน้ําตั้งแตบริเวณทาย
น้ําของลุมน้ําแมปงตอนบนทายน้ําฝายวังปาน อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จนไปถึงทะเลสาบดอยเตา แลว
เสร็จเมื่อปพ.ศ.2550 และไดสงรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ดังกลาว เขาสูวาระการพิจารณาของ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ซึ่ง
ที่ ป ระชุ มมี มติ เ ห็ น ชอบต อรายงานฯ ในการประชุ มครั้ งที่ 4/2554 เมื่ อวั น ที่ 14 กั นยายน 2554 และให
กรมชลประทานนํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย ที่ไดปรับปรุง
แกไขขอมูลเพิ่มเติมตามความเห็นของคณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไปประกอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไป
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

1-1

กรมชลประทาน ไดรับอนุมัติงบประมาณการกอสรางโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
ระยะเวลาดําเนินการ 6 ป (พ.ศ.2554 – 2559) งบประมาณคากอสรางโครงการรวมทั้งงบประมาณแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม จํานวน 825,500,000 บาท
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสรางและระยะดําเนินการ จํานวน 9
แผน และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมจํานวน 14 แผน (รายละเอียดดังตารางที่ 1.1-1) ซึ่งพื้นที่การ
ดําเนินงานนั้นครอบคลุมพื้นทีโ่ ดยรอบโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จ.เชียงใหม
กรมชลประทานไดเริ่มกอสรางโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ.
2556 พรอมกับดําเนินการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมควบคูกับ
การกอสรางโครงการตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยไดโอนจัดสรรงบประมาณไปยังหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนที่กําหนดไว รวมทั้งรวบรวมผลการดําเนินงานเสนอ
สํานักงานนโนบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ปละ 2 ครั้ง
1.2 วัตถุประสงคของรายงาน
1. ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2. ติดตามการดําเนินงานกอสรางโครงการใหเปนไปตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3. เพื่ อ รายงานผลการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ข ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอมไปสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
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1.3 พื้นที่โครงการ
พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้น ที่ตอนบนของ พื้น ที่หัวงาน และพื้น ที่รับประโยชนของประตูระบายน้ํ า
แมสอย โดยขอบเขตของพื้นที่ศึกษาดังกลาวครอบคลุมพื้นที่บางสวนในเขตอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
และบางสวนในเขต จังหวัดลําพูน

บานหวยมะควัด

บานวังน้ําหยาด

บานโรงวัว
บานสบสอย
บานหวยฝาง
คันกั้นน้ําฝงขวา

คันกั้นน้ําฝงซาย

บานแมสอย
บานใหมสารภี
บานหนองคัน

ประตูระบายน้ําแมสอย

รูปที่ 1.1-1 ที่ตั้งโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จ.เชียงใหม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ตาราง ที่ 1.1-1 แผนปฏิบตั ิการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
รายการ

2556

1
1.1
1.2
1.3

แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง
แผนการประชาสัมพันธโครงการ
แผนการชดเชยที่ดินและทรัพยสิน*
แผนการลดผลกระทบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน*

1.4
1.5
1.6
2
2.1

แผนการลดผลกระทบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน*
แผนการบรรเทาอุทกภัย*
แผนการลดผลกระทบดานการบริโภคน้ําดื่มที่ไมสะอาด
แผนปฏิบัติการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดําเนินการ
แผนการบริหารการใชนํา้

2.2

แผนการสงเสริมและพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ

2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14

แผนการเพิ่มชนิดและปริมาณปลาในแมน้ําปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ํา
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
แผนการติดตามตรวจสอบดานปริมาณน้ําฝน
แผนการติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
แผนการติดตามตรวจสอบดานการบริหารการใชน้ํา
แผนการติดตามตรวจสอบดานการคมนาคมทางบก
แผนการติดตามตรวจสอบดานการบรรเทาอุทกภัย
แผนการติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจสังคม
แผนการติดตามเฝาระวังโรคที่ยุงเปนพาหะ
แผนการติดตามควบคุมและเฝาระวังเพื่อแกปญหาผลกระทบ
ตอการแพรโรคปรสิตหนอนพยาธิที่มีหอยและปลาเปนโฮสตกึ่งกลางนําโรค
แผนการติดตามเฝาระวังการใชสารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บปวยของเกษตรกร
แผนการติดตามการปฏิบัติตามการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ:

2.1
0.2

ระยะกอสราง
2557

2558

2559

2560

0.55

0.65

0.95

0.5

0.28

4.05

กรมชลประทาน สพก.1
กรมชลประทานและคณะกรรมการฯ
กรมชลประทาน สบอ.
กรมชลประทาน สบอ.
กรมชลประทาน สพก.1
กรมอนามัย

0.2

0.1

-

1.264010

0.7
1.0

0.05
2

0.05
2

0.05
2

0.05

0.05

1.85
10

กรมชลประทาน สชป.1 (คป.เชียงใหม)

1.523

-

เลื่อน

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

0.7

กรมประมง

0.25
0.25
0.35
0.05
0.5
0.1

0.4835
0.26
0.25
0.25
0.4
0.1522
เลื่อน
เลื่อน
เลื่อน
เลื่อน
0.1

0.012
0.26
0.25
0.2
0.4
0.1132

0.012
0.26
0.25
0.2
0.4
0.1132

0.1
0.1

0.1
0.1
0.25
0.25

0.1
0.1

0.1
0.1
0.25
0.25

0.05

0.05

0.35

0.5
0.1

0.1
0.3
0.05
0.1

0.1
0.3
0.05
0.1
0.5
0.1

0.1
0.3
0.05
0.1

0.1
0.3
0.05
0.1

1.05
0.7
2
2
2.85
0.85
2
0.35
0.7
2
0.6

กรมชลประทาน สบอ.
กรมชลประทาน สบอ.
กรมชลประทาน สบก.
กรมชลประทาน สบก.
กรมประมง
กรมชลประทาน สบอ.
กรมชลประทาน สปช.1 (คป.เชียงใหม)
กรมชลประทาน สปช.1 (สพก.1)
กรมชลประทาน สปช.1 (คป.เชียงใหม)
กรมชลประทาน สบก. (เศรษฐกิจ)
สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค

1.3

5.5

สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค

0.25
0.098
0.35
0.2552

0.6

0.1

หนวยงานที่รับผิดชอบ

0.2

0.25
0.245
0.425
0.292

0.2

คาใชจายในการติดตามและประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม, หนวย : ลานบาท _1/,_2/,_3/
ระยะดําเนินการ
รวม
2561
256
2563
2564
2565
10 ป
2

0.1

0.9

0.1

0.9

0.8

กรมสงเสริมการเกษตร,กรมพัฒนาที่ดิน

0.2

0.8

*0.2*

0.32

0.4548

0.5214

0.4

0.5

0.1

0.5

0.1

0.5

3.3

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมและสาธารณสุขจังหวัดลําพูน

0.65

0.3

0.292

0.3

3

0.3

0.2

0.2

0.2

1

4.45

กรมชลประทาน สบก.

4.65

3.462

2.55

7.25411

4.9352

6.3

3.3

5.7

1.2

4.3

45.75

_1/ คาใชจายในการจัดการสิ่งแวดลอมขางตน เปนมูลคาทางการเงิน ณ ราคาคงที่ป 2549 รายละเอียดทั้ง 33 ป ดูในบทที่ 7 การวิเคราะหโครงการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
_2/ ที่มาจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของ,บริษัทที่ปรึกษา
_3/ ดูรายละเอียดเพิ่มจากหัวขอมาตรการตรวจสอบและลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการ
_4/ แผนพัฒนาสงเสริมดานการเกษตร ประกอบดวยคาใชจายเกี่ยวกับการอบรมใหความรูเรื่องวิธีการปลูกพืชสมัยใหม/ความรูเรื่องดิน การจัดทําแปลงสาธิต การประชาสัมพันธเรื่องขาวสารขอมูลทางการเกษตรฯลฯ
_5/ คาใชจายบางรายการตองมีการติดตามตรวจสอบเปนระยะจนสิ้นสุดระยะดําเนินโครงการ
_6/ ระยะเวลา 30 ป เปนระยะเวลาที่ใชในการวิเคราะหโครงการสําหรับการศึกษาครั้งนี้
* งบประมาณรวมอยูในงบลงทุนของโครงการแลวจึงไมนํามารวมอยูในงบประมาณของแผนปฏิบตั ิการลดผลกระทบฯและติดตามตรวจสอบฯ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 ที่ตั้งของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
อาคารบังคับน้ําแมสอย ตั้งอยูที่บานหนองคัน ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม เปน
ตําแหนงที่อยูใกลเคียงกับตําแหนงฝายแมสอยที่เสนอโดยทองถิ่น (อยูถัดลงมาจากตําแหนงฝายแมสอยที่เสนอ
โดยทองถิ่น 700 เมตร) โดยลักษณะลําน้ําในชวงดังกลาวสามารถทําการกอสรางอาคารบังคับน้ําในลําน้ําและ
ทําการผันน้ําโดยใชชองลัดตามธรรมชาติในขณะกอสรางได นอกจากนี้เมื่อพิจารณาระดับเก็บกัก ที่ +266.0 ม.
รทก. ทําใหสามารถทดน้ําขึ้นมาไดจนถึงบริเวณอาคารบังคับน้ําบานทากอมวง ทําใหสามารถครอบคลุมพื้นที่รับ
ประโยชนสองฝงลําน้ําไดอยางตอเนื่อง เมื่อทําการกอสรางอาคารบังคับน้ําแมสอยแหงนี้แลวก็จะสามารถทดน้ํา
ไดครอบคลุมพื้นที่รับประโยชนของฝายสบเตี๊ยะ และฝายแมสอยที่มีการเสนอโดยทองถิ่น ดังนั้นการกอสราง
อาคารบังคับน้ําที่มีตําแหนงนี้จึงเปนตําแหนงที่มีความเหมาะสมมาก
2.2 วัตถุประสงคของโครงการ
เพื่อบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรบนสองฝงแมน้ําปง ตั้งแตทายน้ํา
ของฝายวังปานที่ตั้งอยูในแมน้ําปง ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ลงไปจนถึงทะเลสาบดอย
เตา ทั้งดานเกษตร การอุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศทายน้ํา โดยคํานึงถึงผลกระทบตอปริมาณน้ํา
ของเขื่อนภูมิพล
2.3 รายละเอียดของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
ลักษณะของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
ประตูระบายน้ําแมสอย มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
1) ที่ตั้งประตูระบายน้ํา
บานหนองคัน ตําบลแมสอย
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
รูปแบบการกอสรางประตูระบายน้ํา
กอสรางในแมน้ําปง
2) ประตูระบายน้ํา
ชนิดของประตูระบายน้ํา
ประตูบานเหล็กโคง
ความสูงของอาคาร
12.50 เมตร
ความกวางของอาคาร (รวมอาคารบันไดปลา)
152.00 เมตร
ขนาดของบานประตู
กวาง 12.50 เมตร สูง 8.00 เมตร
จํานวนของบานประตู
10
บาน
3) ลักษณะความจุตามลําน้ํา
ระดับน้ําเก็บกัก
+266.00 เมตร รทก.
ระดับน้ําสูงสุด (รอบ 100 ป)
+267.78 เมตร รทก.
ระดับทองลําน้ํา
+258.00 เมตร รทก.
ระดับฐานสันฝายคอนกรีต
+258.50 เมตร รทก.
ระดับสันบาน
+266.50 เมตร รทก.
ระดับหลังตอมออาคาร
+269.50 เมตร รทก.
ปริมาตรเก็บกัก
9.35 ลาน ลบ.ม.
ระยะเก็บกักตามลําน้ําในแมน้ําปง
21.075 กม.
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พื้นที่ผิวน้ําที่ระดับเก็บกัก
2.83 ตร.กม.
ความยาวแนวคันกั้นน้ํา
- ฝงซาย
6.796 กม.
- ฝงขวา
5.137 กม.
4) ลักษณะพื้นที่รับน้ําและปริมาณน้ําทา
พื้นที่รับน้ําฝนของประตูระบายน้ํา
15,000 ตร.กม.
ปริมาณน้ําไหลเขาประตูระบายน้ําเฉลี่ย
3,298.78 ลาน ลบ.ม./ป
ปริมาณน้ําหลากผานอาคาร (รอบ 100 ป)
1,820 ลบ.ม./วินาที
5) พื้นที่โครงการและพื้นที่รับประโยชนของประตูระบายน้ําแมสอย
พื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
59,740 ไร
พื้นที่รับประโยชนของประตูระบายน้ําแมสอย
47,359 ไร
ประตูระบายน้ํา
ประตูระบายน้ําไดออกแบบเปนบานประตูเหล็กโคง ตั้งอยูบนฐานสันฝายคอนกรีต ซึ่งความกวาง
ของฐานสันฝายคอนกรีตตองมากพอที่จะสามารถระบายน้ําหลากผานอาคาร (รอบ 100 ป) เทากับ 1,820
ลบ.ม./วินาที จากการศึกษาจึงออกแบบใหฐานสันฝายคอนกรีตมีความยาวรวม 125.00 เมตร โดยมีระดับอยูที่
+258.50 เมตร รทก. ซึ่งอยูสูงกวาทองลําน้ําเดิม 0.50 เมตร (ระดับทองลําน้ําเดิมคือ +258.00 เมตร รทก.)
บานประตูเหล็กโคงมีความกวางบานละ 12.50 เมตร จํานวน 10 บาน โดยมีความสูง 8.00 เมตร
ตอมอกลางกวางตอมอละ 2.50 เมตร ระดับน้ําเก็บกักอยูที่ +266.00 เมตร รทก.
อาคารบันไดปลา
อาคารบั น ไดปลาได อ อกแบบลั ก ษณะเป น ร อ งน้ํ า กว า ง 3.00 เมตร สร า งไว ด านข างของประตู
ระบายน้ําฝงซ าย เปนอาคารที่ อยู ชิดกั บกําแพงกั นดิ นดานข างฝ งซ ายมี ลักษณะเปนรางคอนกรีตแสริ มเหล็ ก
ความลาดเทประมาณ 1:8 จากระดั บ ด า นเหนื อน้ํ า (+266.00 เมตร รทก.) ไปสู ร ะดั บ ท ายน้ํ า มี กํ าแพง
ขวางทิศทางการไหลของน้ํา ชะลอความเร็วการไหลและเกิดบอน้ํานิ่งเปนชวงๆ เพื่อใหปลาดานทายน้ํากระโจน
ขามและพัก
ลักษณะการทํางานของอาคาร คือ การที่น้ําไหลตามความยาวของราง ผานกําแพงขวางประกอบดวย
การไหลแบบไหลลอดใตน้ํา (Orifice) โดยมีชองลอดติดกับพื้นราง และการไหลขามชองสันฝาย (Weir) โดยมี
ชองฝายน้ําลนที่ปรับขนาดไดดวยจํานวนแผนไมที่สอดขวาง ตําแหนงของชองลอดและชองสันฝายอยูคนละฝง
ของกําแพง สลับกลับไปมาแผนตอแผน ทําใหเกิดการไหลในสภาพที่เหมาะแกการกระโจนขาม กลาวคือ น้ําที่
ไหลผานชองสันฝายจะคอยชวยปรับระดับผิวน้ําระหวางแผนใหใกลกัน และน้ําที่ไหลผานชองลอดจะชวยใหเกิด
การผลักดันใหปลาลอยตัว ขึ้นบนผิว น้ํา ในสวนของทางออกด านเหนือน้ําจะออกแบบให มีบานเป ดควบคุ ม
2 ระดั บ สํ า หรั บ กรณี ที่ ร ะดั บ น้ํ า เท า กั บ ระดั บ เก็ บ กั ก และระดั บ น้ํ า ลดต่ํ า ลงกว า ระดั บ เก็ บ กั ก เล็ ก น อ ย
(0.30 เมตร) สวนในกรณีที่เกิดน้ํานองมากกวาสันบานประตูระบายน้ํา ก็จะเปดบานประตูระบายน้ําจนหมด
เพื่อใหน้ําไหลไปดานทายเต็มที่ ปลาสามารถวายผานประตูระบายน้ําไดโดยตรง เพราะมีความตางระดับน้ํานอย
ดังนั้นจึงจะหยุดการใชงานบันไดปลาดวยการปดบานทางออกดานเหนือน้ําบันไดปลาโจน
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ถนนเขาหัวงาน
ถนนเขาหัวงานไดออกแบบเปนถนนที่มีเสนทางเชื่อมตอระหวางตัวอาคารประตูระบายน้ํากับถนน
ที่ใชงานในปจจุบัน เพื่อใชเปนเสนทางในการตรวจสอบสภาพของอาคารประตูระบายน้ํา เมื่อกอสรางแลวเสร็จ
จะใชเปนเสนทางขนสงวัสดุเครื่องจักร เครื่องมือตางๆ ระหวางการกอสราง โดยออกแบบถนนกวาง 8.00 เมตร
ผิวจราจรมีความกวาง 6.00 เมตร เปนชนิด Double Surface Treatment ไหลทาง 2 ขาง กวางขางละ
1.00 เมตร เปนชนิด Single Surface Treatment
แนวคันกั้นน้ําดานเหนือน้ํา
เนื่องจากตัวประตูระบายน้ําตั้งอยูในบริเวณที่ราบน้ําทวม (Flood Plain) ดังนั้นการออกแบบ
องคประกอบและโครงสรางตางๆ จึงตองคํานึงถึงระดับน้ําทวมดวย ในการศึกษานี้ไดกําหนดใหระดับความสูง
ของคันกั้นน้ําบริเวณอาคารประตูระบายน้ําอยูสูงกวาระดับน้ําทวมในรอบ 100 ป ดังนั้นจึงกําหนดไวที่ระดับ
+269.0 เมตร รทก.
ในส ว นของคั น กั้ น น้ํ า ด า นเหนื อ น้ํ า เนื่ อ งจากในลํ า น้ํ า ด า นเหนื อ น้ํ า เป น บริ เ วณที่ ร าบน้ํ า ท ว ม
ไม สามารถเก็บ กักน้ํ าไวในลําน้ําที่ร ะดับ เก็ บกั ก +266.00 เมตร รทก. ไดตลอดระยะเก็บกัก ดังนั้นจึงตอง
ออกแบบคันกั้นน้ําดานเหนือน้ําไว เปนทํานบดินถมบดอัดแนน โดยมีถนนบนสันทํานบ กวาง 8.00 เมตร
ผิวจราจรมีความกวาง 6.00 เมตร เปนชนิด Double Surface Treatment ไหลทาง 2 ขาง กวางขางละ
1.00 เมตร เปนชนิด Single Surface Treatment ชั้นพื้นทาง (Base) เปนหินคลุกหนา 0.15 เมตร ชั้นรองพื้น
ทาง (Subbase) ใชลูกรังหนา 0.40 เมตร ติดตั้ง Guard Post หางกันตนละ 4.00 เมตร
ประตูระบายน้ํา

อาคารบันไดปลา

ถนนเขาหัวงาน

รูปที่ 2.3-1 รายละเอีย ดสิ่งก อสร างโครงการประตู ระบายน้ํา แมส อย จั งหวั ดเชีย งใหม
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2.4 แผนการดําเนินงานกอสราง
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหมประกอบดวยการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย มี
ความจุเก็บกัก 9.35 ลาน ลบ.ม. และพื้นที่โครงการและพื้นที่รับประโยชนของประตูระบายน้ําแมสอย รวม
107,099 ไร แบงเปน พื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย 59,740 ไร พื้นที่รับประโยชนของประตูระบายน้ํา
แมสอย 47,359 ไร มีระยะเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น 12 ป งานกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย 6 ป (ป 2554
– 2559) และงานกอสรางคันกั้นน้ําและอาคารประกอบ 3 ป (ป 2560 – 2562) การดําเนินการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอม 10 ป (ป 2556 – 2565) แผนการใชจายงบประมาณกอสราง
ประตูระบายน้ําแมสอย รวมทั้งสิ้น 825,500,000 บาท
2.5 ความกาวหนาของการดําเนินโครงการ
ปจจุบันผลงานกอสรางอยูที่ 83.18 % คณะกรรมการตรวจการจางมีหนังสือสั่งใหผูรับจางหยุดงาน
เนื่องจากแกไขแบบและออกแบบเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ปจจุบัน สํานักงบประมาณอนุมัติกรอบ
วงเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2560 แลว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 คาดวาจะสั่งเข า
ทํางานที่เหลือไดประมาณ ตนเดือนพฤษภาคม 2560 และงานที่เหลือจะแลวเสร็จ 100% ภายใน กันยายน
2560 นี้

รูปที่ 2.5-1 ความกาวหนาของการกอสราง
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ตารางที่ 2.4-1 แผนการดําเนินงาน
กิจกรรม

ระยะ
เวลา

งานกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย

6 ป

งานกอสรางคันกั้นน้ําและอาคารประกอบ

3 ป

การดําเนินการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และพัฒนาสิ่งแวดลอม

10 ป

ปงบประมาณ
54

55

56
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59

60

61

62

63

64

65

บทที่ 3
การศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อม

บทที่ 3
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม
การพัฒนาโครงการอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางดานบวกและดานลบซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้
3.1 ผลกระทบดานบวกที่สําคัญ
1) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน จะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในแมน้ําปงโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
กล า วคื อ จะทํ า ให ร ะดั บ น้ํ า สู ง ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากการทดน้ํ า ของประตู ร ะบายน้ํ า แม ส อยจากระดั บ น้ํ า ใน
ลําน้ําปกติประมาณ +261.0 ม.รทก. เพิ่มเปนที่ระดับเก็บกัก +266.0 ม.รทก. หรือสูงขึ้นประมาณ 5 เมตร
ทําใหมีปริมาณน้ําเก็บกักหนาประตูระบายน้ําแมสอยประมาณ 9.35 ลาน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้น 4.73 ลาน ลบ.ม.
(เดิมมีเพียง 4.62 ลาน ลบ.ม.)
2) น้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน ระดับน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่รับประโยชนสูงขึ้นและพอเพียงตลอด
ป ซึ่งสงผลดานบวกตอคุณภาพน้ําใตดิน
3) ทรัพยากรดิน ทําใหดินมีความชุมชื้น ทําใหมีความเหมาะสมมากขึ้นสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ
และทําใหธาตุอาหารพืชในดินละลายน้ําไดมากขึ้น ทําใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไดดีขึ้น รวมทั้งทําใหพืช
สามารถดูดซึมปุยตางๆ ที่เกษตรกรใสลงไปในดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
4) ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางน้ํา สงผลกระทบทางบวกตอการประมง เนื่องจากมีน้ําตลอด
ป เนื่องจากโครงการจะปลอยน้ําทางทายน้ํา เพื่อรักษาปริมาณน้ําดานทายน้ําไวมิใหต่ํากวากอนมีโครงการ คือ
ประมาณ 2.16 ลบ.ม./วินาที ผลผลิตสัตวน้ําเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเปน 15 กก./ไร
5) ทรัพยากรสัตวปา สวนใหญเปนสัตวปาจําพวกนก การที่มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น ทําใหสัตวปามีแหลงอาศัย
และพื้นที่หากินมากขึ้น
6) การใชประโยชนที่ดิน พื้นที่รับประโยชนจะไมขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก ทําการเพาะปลูกได
หลายครั้ง ทําใหมีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ มีการจัดการเพื่อวางแผนการใชที่ดิน และการเกษตรกรรมที่
เปนระบบมากขึ้น มีสิ่งปกคลุมและครอบคลุมพื้นที่ดินมากขึ้นทําใหลดการชะลางพังทลาย และชวยปองกัน
ปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลาก
7) การใชน้ํา สามารถควบคุมปริมาณการใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง และ
โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่จะไดรับประโยชนรวมทั้งสิ้น 44 สถานี มีพื้นที่สงน้ํารวมทั้งสิ้น 47,359 ไร ชวยลด
ปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงได ทําใหการบริหารจัดการการใชน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมี
การจัดตั้งองคกรบริหารการใชน้ํา
8) การคมนาคม กอใหเกิดผลกระทบทางบวกจากการปรับปรุงถนนทางเขาหัวงานเปนถนน
ลาดยาง ทําใหการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น
9) เกษตรกรรมและปศุสั ตว มีน้ําตน ทุน เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น Cropping
Intensity เพิ่มขึ้นจากรอยละ 101.90 เปนรอยละ 120.07
10) การชลประทานและการระบายน้ํา มีน้ําตนทุนเพื่อการเกษตรเพียงพอสามารถทําการเกษตรได
ตลอดป มีผลใหกจิ กรรมทางการเกษตรลดความเสี่ยงลงเกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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11) การบรรเทาอุทกภัย โครงการมีการกอสรางคันกั้นน้ําสองฝงแมน้ําปงซึ่งชวยบรรเทาผลกระทบ
จากอุทกภัยได
12) เศรษฐกิจสังคม เกษตรกรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น และมีรายไดที่มีเสถียรภาพมากขึ้นกอใหเกิดการจาง
งานในพื้นที่ เกษตรกรมีทุนเพิ่มสูงขึ้นประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ มีแหลงอาหารโปรตีนเพิ่มขึ้น
มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
13) สาธารณสุ ขและโภชนาการ มีน้ําใชพอเพีย ง สามารถทําการเกษตรไดเพิ่มขึ้ น ทํ าใหมีภาวะ
โภชนาการดีขึ้น
14) การทองเที่ยว ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวในระดับทองถิ่นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งหัวงาน ซึ่ง
จะมีการปรับปรุงถนน ทําใหการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น
3.2 ผลกระทบดานลบที่สําคัญ
1) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน กิจกรรมการกอสรางอาจจะมีผลกระทบทางลบตอสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินของ
แมน้ําปง กลาวคือจะทําใหกีดขวางการไหลของน้ําและมีผลทําใหการระบายน้ําไดไมสะดวกโดยเฉพาะในชวงฤดู
ฝน
2) คุณภาพน้ําผิวดิน ในระยะกอสรางอาจทําใหเกิดการเพิ่มขึ้นของความขุนและของแข็งแขวนลอย
ในน้ําจากการชะลางตะกอนดินลงสูแหลงน้ํา ในระยะดําเนินการอาจมีการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตร
และสารปราบศัตรูพืชที่มีการใชเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก
3) ทรัพยากรประมงและระบบนิเวศทางน้าํ ในระยะกอสรางอาจเกิดตะกอนในแหลงน้ํา ทําใหน้ําเกิด
ความขุน ซึ่งมีผลกระทบตอแพลงกตอน สัตวหนาดินและสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทําใหความอุดมสมบูรณลดลง สงผล
กระทบตอปลาวัยออนอันเนื่องจากความขุนของน้ํา
4) อุตสาหกรรม มีน้ําใชในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณน้ําเสียมีมากขึ้น ซึ่งตองมีมาตรการ
บําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ และตองตรวจสอบมิใหมีการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา
5) สาธารณสุขและโภชนาการ อาจกอใหเกิดการเพิ่มขึ้นของจํานวนของยุง หอย และปลาที่เปน
พาหะนําโรคในพื้นที่โครงการ
6) การชดเชยที่ดินและทรัพยสิน มีผลกระทบดานการเวนคืนตอจํานวนผูถือครองที่ดินที่อยูในบริเวณ
พื้นที่โครงการรวม 163 ราย มีแปลงที่ดินที่ตองถูกเวนคืนรวม 191 แปลง โครงการตองใชเงินจายสําหรับ
ชดเชยที่ดินและทรัพยสินประมาณ 48,483,923 บาท
3.3. มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล อม โครงการประตูระบายน้ํ า
แมสอย จังหวัดเชียงใหม
มาตรการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการดังสรุปในตารางที่ 3.3-1

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ทรัพยากรสิ่งแวดลอม
1. ทรัพยากรทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา
-อุณหภูมิ เฉลี่ย 26.3 องศาเซลเซียส
-ความชื้นสัมพัทธ เฉลี่ย 70.4 เปอรเซ็นต
-ความเร็วลม 2.1นอต
-ปริมาณการระเหยจากถาด 1,668.8 มิลลิเมตร
-ปริมาณฝนรายปเฉลี่ยประมาณ 970.89 มิลลิเมตร

1.2 อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
-พื้นที่รับน้ําฝนบริเวณที่ตั้งโครงการมีพื้นที่ 15,000 ตารางกิโลเมตร
-ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายปของลําน้ําแมปงที่บริเวณที่ตั้งประตูระบายน้ํา
แมสอย เทากับ 3,298.78 ลาน ลบ.ม.
-ปริมาณน้ําทาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดในเดือนกันยายน เทากับ 864.16
ลาน ลบ.ม. และต่ําสุดในเดือนมีนาคม เทากับ 20.65 ลาน ลบ.ม.

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

กรณีไมมีโครงการ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ของสภาพภูมิอากาศ
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- ไมมีผลกระทบ เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็กจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
บริเวณพื้นที่โครงการหรือในระดับภูมิภาค แตชวงฤดูฝนอาจเปนอุปสรรคตอการกอสรางของโครงการ
• ระยะดําเนินการ
- ไมมีผลกระทบ เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็กจะไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศบริเวณ
พื้นที่โครงการหรือในระดับภูมิภาค
กรณีไมมีโครงการ
- ไมมีการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
-กิจกรรมการกอสรางอาจจะมีผลกระทบทางลบตอสภาพอุทกวิทยาน้ําผิวดินของลําน้ําแมปง
กลาวคือจะทําใหกีดขวางการไหลของน้ําและมีผลทําใหการระบายน้ําไดไมสะดวก
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
• ระยะดําเนินการ
-จะมีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําในลําน้ําแมปงโดยเฉพาะในชวงฤดูแลง โดยจะทําใหระดับน้ํา
สูงขึ้น ประมาณ 5 เมตร อันเนื่องมาจากการทดน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย
(จาก +261.0 ม.รทก. เพิ่มเปน +266.0 ม.รทก.)
-มีปริมาณน้ําเก็บกักหนาประตูระบายน้ําแมสอย 9.35 ลาน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้น 4.73 ลาน ลบ.ม.
(เดิมมีเพียง 4.62 ลาน ลบ.ม.) เพื่อเปนแหลงน้ําตนทุนในการบริหารจัดการน้ําใชตอไป
-ในชวงฤดูฝนประตูระบายน้ําแมสอยสามารถเปดบานระบายพนน้ําทําใหน้ําสามารถไหลผานไดโดยสะดวก
จะมีผลกระทบเพียงเล็กนอยจากโครงสรางของประตูระบายน้ํา สวนคันกั้นน้ํา ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของโครงการ
ยังสามารถปองกันน้ําหลากไดอีกระดับหนึ่งดวย
-ในชวงฤดูแลง มีน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาทายน้ําไมนอยกวา 2.16 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเปนผลกระทบทางบวก
ตอการรักษาสภาพนิเวศวิทยาของลําน้ําแมปงทางทายน้ํา

1.3 คุณภาพน้ําผิวดิน
คุณภาพน้ําของลําน้ําแมปงในบริเวณจุดเก็บตัวอยาง ในทุกฤดูกาล
จัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 คือสามารถใชเพื่อการอุปโภค
บริโภคได โดยตองผานการฆาเชื้อโรคและปรับปรุงคุณภาพน้ํา
โดยทั่วไปกอน รวมทั้งสามารถใชเพื่อการเกษตรกรรมได

จังหวัดเชียงใหม

• ระยะดําเนินการ
-วิศวกรผูออกแบบและวิศวกรควบคุมการกอสรางจะตองวางแผนชวงระยะเวลาการกอสรางที่เหมาะสมในการหลีกเลี่ยงการกอสราง
ในชวงฤดูฝนเพื่อลดปญหาและอุปสรรคตอการกอสรางโครงการ

• ระยะกอสราง
-ควบคุมกิจกรรมการกอสรางที่ตองดําเนินการในลําน้ําแมปง โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลง ซึ่งมีปริมาณน้ํานอย
-การกอสรางประตูระบายน้ํา ควรทําการกอสรางทีละครึ่งของลําน้ํา เพื่อใหมีการไหลระบายของน้ําในลําน้ําแมปงไดตามปกติ
-ควรดําเนินการขุดขนยายเศษดินและหินไปยังบริเวณที่จัดเตรียมไวและปองกันเศษดินหรือหินมิใหพังทลายลงสูลําน้ํา
เพื่อปองกันการกีดขวางการไหลของน้ํา
• ระยะดําเนินการ
- เพื่อลดผลกระทบตอปริมาณน้ําทาทางดานทายน้ําของลําน้ําแมปงและปริมาณน้ําหลากควรมีการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม
โดยการควบคุมการระบายน้ําจาก ประตูระบายน้ําแมสอยใหสอดคลองกับความตองการใชน้ําในกิจกรรมตางๆ
และสอดคลองกับปริมาณน้ําหลาก

-มีผลกระทบตอเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ําทาที่ไหลเขาเขื่อนภูมิพลนอยมาก โดยจะทําใหปริมาณน้ําทาจากเดิม
เฉลี่ยปละ 5,291.70 ลาน ลบ.ม.ตอปลดลง เหลือ 5,266.39 ลาน ลบ.ม.ตอป (ลดลงรอยละ 0.61)
กรณีไมมีโครงการ
- ในสภาพปจจุบันคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 และมีปริมาณโคลิฟอรมแบคทีเรีย
คอนขางสูงในบริเวณที่ไหลผานชุมชนขนาดใหญ ซึ่งมีการระบายน้ําทิ้งโดยไมผานการบําบัดน้ําเสีย
ซึ่งคาดวาในอนาคตผลกระทบจากน้ําทิ้งชุมชนจะทําใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- การเพิ่มขึ้นของความขุนและของแข็งแขวนลอยในน้ําจากการชะลางตะกอนดินลงสูแหลงน้ํา
- ผลกระทบจากน้ําทิ้งจากที่พักคนงานกอสรางที่ทิ้งลงสูแหลงน้ํา

- วางแผนการกอสรางโครงการใหเหมาะสมกับฤดูกาล โดยหลีกเลี่ยงในชวงฤดูฝน
- ปองกันการชะลางพังทลายของดินโดยการกั้นคันหรือคูดักตะกอน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม

• ระยะดําเนินการ

1.4 น้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
- ลักษณะทางอุทกธรณีของลุมน้ําปงตอนบน ประกอบดวยชั้นหิน
ประเภทหินรวนผสมกับหินแข็ง ประมาณรอยละ 55 และชั้นหิน
ที่เปนหินแข็งประมาณรอยละ26.60 สวนที่เหลือเปนชั้นหินรวน
ประมาณรอยละ 18.40
- คุณภาพน้ําบาดาลอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุดเพื่อการบริโภค
แตควรไดรับการปรับปรุงคุณภาพน้ําโดยลดปริมาณความขุน
และเหล็กรวมทั้งการนําไปฆาเชื้อโรคโดยการผานความรอนกอน
การบริโภค
1.5 ทรัพยากรดิน
-ดินในบริเวณพื้นที่โครงการประกอบดวย 26 ชุดดิน ไดแก
ชุดดินแมริม ชุดดินหางฉัตร ชุดดินทามวง ชุดดินแมแตง
ชุดดินสันปาตอง เปนตนซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช
เชนการทํานา และการทําสวนลําไย

- อาจมีการปนเปอนของสารเคมีทางการเกษตรและสารปราบศัตรูพืชที่มีการใชเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูก
- การเปลี่ยนแปลงสภาพน้ําไหลเปนน้ํานิ่งอาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําในบริเวณเหนือ
ประตูระบายน้ําบางเล็กนอย (ความลึกของน้ําบริเวณเหนือ ประตูระบายน้ําประมาณ 5 เมตร)
กรณีไมมีโครงการ
- สภาพอุทกวิทยาของน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดินจะไมเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพปจจุบัน
กรณีมีโครงการ
• ระยะดําเนินการ

- รณรงคใหเกษตรกรจัดทําแปลงปลูกพืชในลักษณะที่ชวยอนุรักษดินและลดการชะลางพังทลาย
- สงเสริมความรูแกเกษตรกรเกี่ยวกับปริมาณน้ําที่พืชตองการ และการใหน้ําแกพืช เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชน้ํา
และลดการชะลางหนาดิน

- ไมเกิดผลกระทบตออุทกธรณีและไมทําใหเกิดการรั่วซึมของน้ําใตดินบริเวณใตแนวประตูระบายน้ํา
- ระดับน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่รับประโยชนสูงขึ้นและพอเพียงตลอดป
- น้ําใตดินอาจเกิดการปนเปอนสารเคมีและสารปราบศัตรูพืชจากพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากมีการใช
สารเคมีทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น
- โครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบดานการกักขังน้ําใตดิน (Water Logging)
กรณีไมมีโครงการ
- สภาพปจจุบันของพื้นที่โครงการมีปญหาการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง ทําใหความชื้น

- แนะนําเกษตรกรใหหลีกเลี่ยงการทําการเกษตรโดยใชสารเคมี โดยสงเสริมใหทําการเกษตรแบบชีวภาพ
- หลีกเลี่ยงการทําใหสิ่งปฏิกูลและน้ําเสียชุมชนปนเปอนกับน้ําในแหลงน้ําและบอน้ําบาดาล

ในดินต่ํา ดินมีโครงสรางที่แนนทึบ ประสิทธิภาพของความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดินลดลง
ทําใหการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชไปสูพืชลดลง ซึ่งทําใหผลผลิตทางเกษตรต่ํา และคุณภาพของผลผลิตไมดี
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- ตองใชที่ดินสําหรับกอสรางพื้นที่หัวงาน 9 ไร ซึ่งเปนพื้นที่เหมาะสําหรับปลูกลําไย/ สวนผสม
- ตองใชที่ดินสําหรับกอสรางแนวคันกั้นน้ําทั้งฝงซายและฝงขวา 223 ไร ซึ่งเปนพื้นที่
เหมาะสําหรับปลูกลําไย 187 ไร เหมาะสําหรับพืชไร 13 ไรและเปนชุมชน/ ถนน 23 ไร

• ระยะดําเนินการ
- ทําใหดินมีความชุมชื้น ทําใหมีความเหมาะสมมากขึ้นสําหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจ

1.6 ธรณีวิทยาและแผนดินไหว
-บริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง ตั้งอยูบนหิน
ตะกอนชุดโคราชซึ่งมีลักษณะเปนหินโคลน หินทราย
หินทรายแปง หินดินดาน และหินกรวดมน สลับกันไป
-แผนดินไหวที่เกิดใกลพื้นที่โครงการมากที่สุดเกิดในป
พ.ศ. 2539 เกิดระหวางบริเวณอําเภอหางดงและอําเภอสันปาตอง

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ที่พักอาศัยของคนงานกอสรางควรตั้งอยูหางจากลําน้ําอยางนอย 50 เมตร และสรางหองน้ําที่ถูกหลักสุขาภิบาลอยางเพียงพอกับคนงาน
- ใหความรูและควบคุมคนงานมิใหทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงสูลําน้ํา
- มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําปงในบริเวณพื้นที่โครงการและทายน้ํา
• ระยะดําเนินการ

- ทําใหธาตุอาหารพืชในดินละลายน้ําไดมากขึ้น ทําใหพืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารไดดีขึ้น
- ทําใหพืชสามารถดูดซึมปุยตางๆ ที่เกษตรกรใสลงไปในดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรณีไมมีโครงการ
- สภาพทางธรณีวิทยา แผนดินไหว และดินถลม จะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นในสภาพปจจุบัน
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสรางและระยะดําเนินการ

• ระยะดําเนินการ

• ระยะกอสราง
- จํากัดพื้นที่ในการกอสรางโครงการ เพื่อลดปริมาณดินที่ถูกรบกวน
- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักคนงานกอสราง ลานจอดรถบรรทุก และเครื่องจักรกลนอกเขตพื้นที่กอสราง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดถมดิน การขุดเปดหนาดินในชวงฤดูฝน
- วางแผนกําหนดพื้นที่การขุดเปดหนาดินเพื่อใหดําเนินการกอสรางเสร็จสิ้น'อยางรวดเร็ว
และทําการปรับหนาดินเปนระยะๆ เพื่อปองกันการชะลาง'พังทลายของดิน
- อบรมและกวดขันคนงานกอสรางใหดูแลปองกันการรั่วไหลของน้ํามันและสารเคมีอื่นๆ ที่ใชในการกอสราง
• ระยะดําเนินการ
- เรงฟนฟูพื้นที่ที่ใชประโยชนในระยะกอสรางใหมีความสมบูรณเชนเดิมเหมือนกับระยะกอนกอสรางโครงการ
- ควรใหมีเจาหนาที่เขาไปดูแลแนะนําในเรื่องการบํารุงดินใหเหมาะสมกับสภาพของดิน
รวมทั้งใหความรูดานการอนุรักษดิน การใชเทคโนโลยีการเกษตร

- ในการออกแบบอาคารหรือสิ่งกอสรางตองรองรับผลกระทบจากแผนดินไหวดวย

-ไมมีผลกระทบตอสภาพธรณีวิทยา เนื่องจากสภาพชั้นดินฐานบริเวณที่กอสรางประตูระบายน้ําแมสอย
มีความหนาของชั้นดินอยูในชวง 9.00–15.50 เมตร และถัดลงไปเปนชั้นหินทําใหมีความมั่นคงของฐานราก

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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อยูหางจากพื้นที่โครงการ 21.42 กิโลเมตร มีขนาด
3.5 ตามมาตราริคเตอร มีความรุนแรงที่รูสึกไดบริเวณโครงการ
ที่ระดับ IV (4.23) ตามมาตราเมอรคัลลีดัดแปร
1.7 การตกตะกอนและการกัดเซาะ
-ประตูระบายน้ําแมสอย มีพื้นที่รับน้ําฝน 15,000 ตร.กม. สามารถ
คํานวณปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยที่ไหลผานจุดที่ตั้ง
ประตูระบายน้ําแมสอย ประมาณ 901,339.06 ตัน/ป และเมื่อ
พิจารณาปริมาณตะกอนทองน้ําเพิ่มขึ้นอีก 30% จะไดปริมาณ
ตะกอนรวมที่คาดวาจะไหลผานตําแหนงที่ตั้งหัวงานเทากับ
1,171,740.78 ตัน/ป

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
จึงไมมีผลกระทบตอการทรุดตัวหรือปญหาดานกําลังรับน้ําหนักของดินฐานราก
- พื้นที่โครงการอยูในที่มีความเสี่ยงตอความเสียหายจากแผนดินไหวในระดับปานกลาง ซี่งตองออกแบบอาคาร
หรือสิ่งกอสรางเพื่อรองรับแผนดินไหวดวย
กรณีไมมีโครงการ
- จะเกิดการกัดเซาะและการตกตะกอนตามธรรมชาติ
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
-กิจกรรมกอสรางจะทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดินไดสูงในชวงฤดูฝนและจะมีผลทําใหมีการตกทับถม
ของตะกอนดินบางสวนในลําน้ําแมปง อยางไรก็ตามผลกระทบเหลานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะชวงระยะการกอสรางเทานั้น

• ระยะดําเนินการ
-การออกแบบไดมีการเลือกใชประตูระบายน้ํา ซึ่งสามารถเปดบาน เพื่อระบายตะกอนที่ตกอยูบริเวณ
หนาอาคารออกไปไดเปนสวนใหญ จะทําใหไมเกิดการตื้นเขินสะสมของลําน้ําบริเวณดานหนาอาคาร
ดังนั้นการเก็บกักน้ําของประตูระบายน้ําจึงไมมีผลกระทบตอการตกตะกอนในลําน้ําแมปง

2. ทรัพยากรทางชีวภาพ
2.1 ทรัพยากรประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
และนิเวศวิทยาทางน้ํา
- ปลาที่พบสวนมาก ไดแก ปลาหนามหลัง เปนปลาที่พบทั่วไป
ในทองถิ่นและไมมีปลาหรือสัตวน้ําชนิดใดที่เปนชนิดที่หายาก
หรือใกลสูญพันธุ

จังหวัดเชียงใหม
มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

• ระยะกอสราง
-ควรมีการควบคุมดูแลการกองวัสดุกอสรางตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่เหมาะสม โดยหลีกเลี่ยงบริเวณที่จะเกิดการกัดเซาะไดงาย
และไมควรเก็บกองไวนานจนเกินไป
-ควรเกลี่ยและบดอัดวัสดุถมใหราบเรียบพอสมควร เพื่อปองกันและลดการชะลางลงสูลําน้ําหรือหากจําเปนก็ตองสรางคูรับน้ํา
จากกองวัสดุเหลานั้นกอนระบายลงลําน้ําโดยตรง
-ดินตะกอนที่ขุดลอกขึ้นมาจากทองน้ําจะตองนําไปกองบนฝงใหเรียบรอยในกรณีที่ยังไมสามารถยายดินตะกอนออก
ไปจากริมฝงไดทันทีก็ควรจัดหาพื้นที่กองใหเหมาะสม เพื่อปองกันมิใหเกิดการชะลางกลับลงสูแหลงน้ํา
• ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานควรประกาศพื้นที่รับผิดชอบตามแนวลําน้ําปงดานเหนือประตูระบายน้ําประมาณ 8 กม. และดานทายประตู
ระบายน้ําเปนระยะ 2 กม. เพื่อใหสามารถควบคุมและติดตามตรวจสอบการกัดเซาะบริเวณลําน้ําปงไดโดยสะดวก
- ควรมีการควบคุมการปด-เปดบานใหถูกตอง โดยเฉพาะชวงฤดูฝน จะตองเปดบานใหน้ําหลากพัดพาตะกอน
ที่มากับน้ําออกไปทางดานทายน้ํา สวนในฤดูแลงที่มีการปดบานระบาย ตะกอนอาจตกสะสม ดังนั้นจึงตองรอ
ใหถึงฤดูฝนอีกครั้งเพื่อเปดบานระบายน้ําหลากจะพัดพาตะกอนออกไป

กรณีไมมีโครงการ
- สภาพนิเวศวิทยาทางน้ําในพื้นที่โครงการมีความอุดมสมบูรณทางนิเวศวิทยาทางน้ําต่ํา โดยมีผลผลิตสัตวน้ํา
เฉลี่ยไมเกิน 3 กก./ไร เนื่องจากสภาพพื้นที่เปนดินทราย แหลงน้ําตื้นและไหลแรงเฉพาะบริเวณรองน้ําในฤดูแลง
และมีน้ําหลากในฤดูฝน ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําจะมีผลกระทบตอสิ่งมีชีวิตในน้ํามาก
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- การชะลางตะกอนลงสูแหลงน้ํา ทําใหน้ําเกิดความขุน ซึ่งมีผลกระทบตอแพลงกตอนสัตวหนาดิน
และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ทําใหความอุดมสมบูรณลดลง แตจะเกิดผลกระทบดังกลาวในชวงระยะกอสรางเทานั้น
- สงผลกระทบตอลูกปลาวัยออนอันเนื่องจากความขุนของน้ํา ซึ่งตองมีมาตรการลดผลกระทบดาน
คุณภาพน้ําในระหวางการกอสราง
• ระยะดําเนินการ

- พื้นที่กองวัสดุกอสรางและที่พักคนงานใหทําคูและบอดักตะกอน เพื่อมิใหมีการปนเปอนของตะกอนดินลงสูลําน้ําแมปง
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน
- ควบคุมคนงานมิใหมีการถายสิ่งปฏิกูลหรือระบายน้ําทิ้งลงสูลําน้ําแมปงโดยตรง
- ควบคุมคนงานมิใหมีการดักจับสัตวน้ําในบริเวณพื้นที่กอสรางโครงการ
• ระยะดําเนินการ

- ความอุดมสมบูรณของแพลงกตอนและสัตวหนาดินบริเวณที่เก็บกักน้ําจะอยูในระดับปานกลาง
เนื่องจากการเพิ่มของระดับน้ําในลําน้ําแมปงบริเวณโครงการ ทําใหเปนผลบวกตอนิเวศวิทยาทางน้ํา
- สงผลกระทบทางบวกตอการประมง เนื่องจากมีน้ําตลอดปในบริเวณที่เก็บกักน้ํา ซึ่งเปนที่อาศัย
และวางไขสืบพันธุของปลา ผลผลิตสัตวน้ําเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเปน 15 กก./ไร

- มีการกอสรางบันไดปลาชนิด Pool Type
- มีการควบคุมและกําจัดวัชพืชน้ํา เพื่อปองกันการแพรกระจายในลําน้ําแมปง
- ควรหามทําการประมงบริเวณประตูระบายน้ํา เพื่อใหเปนแหลงอนุรักษพันธุสัตวน้ํา และควบคุมการทําการประมงที่ถูกกฎหมาย
- ประสานกับกรมประมงในการปลอยพันธุปลาในลําน้ําแมปง บริเวณดานเหนือประตูระบายน้ํา เพื่อเพิ่มชนิดและปริมาณสัตวน้ํา

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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2.2 การบริหารลุมน้ํา
-สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการในปจจุบันสวนใหญเปนพื้นที่
เกษตรกรรมซึ่งอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2, 3, 4 และ 5

2.3 ทรัพยากรปาไม
-พื้นที่หัวงานฝงขวาของลําน้ําแมปงเปนสังคมกระถินยักษ
พื้นที่ปลูกพืชไรและสวนลําไย ทั้งที่เปนสวนเพิ่งปลูกใหมและ
สวนลําไยที่ใหผลผลิตแลว พื้นที่ฝงซายมีสภาพเปนพื้นที่ลุมต่ํา
เปนสังคมของพืชตระกูลหญาซึ่งไดแก ออ พง และแขม และมี
การทําสวนลําไยบนที่ดอน

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
กรณีไมมีโครงการ
- สภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการในปจจุบันสวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น
2, 3, 4 และ 5 โดยจะไมมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพปจจุบัน
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- การเปดพื้นที่ในชวงกอสรางทําใหเกิดการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งสงผลตอคุณภาพน้ํา
แตเปนผลกระทบต่ําในระยะสั้นๆ
- การกอสรางโครงการกอใหเกิดความซาบซึมน้ําของดินและการกักเก็บน้ําของดินนอยลง
• ระยะดําเนินการ

- การตัดตนไมออกจากพื้นที่โครงการควรตัดเทาที่จําเปนเทานั้น
- ควบคุมการชะลางพังทลายของดินจากกิจกรรมในระหวางการกอสราง โดยกําหนดชวงเวลากอสรางในชวงฤดูแลง
และติดตั้งมานกันตะกอน
• ระยะดําเนินการ

- การกอสรางประตูระบายน้ํา ชวยควบคุมการไหลของน้ําทางดานทายน้ําใหสม่ําเสมอ และเก็บกักน้ํา
ทําใหมีการตกตะกอน ทําใหคุณภาพน้ําทางดานทายน้ําดีขึ้น
- พื้นที่รับประโยชนของโครงการอยูในชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้น 3, 4 และ 5 ซึ่งใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมได
ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเกษตรกรรม ซึ่งจะไมมีผลกระทบตอการบริหารลุมน้ําแตอยางใด
กรณีไมมีโครงการ
- ระบบนิเวศปาไมจะยังคงอยูในสภาพเดิม หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่เกษตรเพิ่มขึ้น แตไมสามารถใชพื้นที่ได
เต็มศักยภาพของพื้นที่ โดยมีปญหาน้ําทวมในชวงฤดูน้ําหลากและมีปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

- ควบคุมการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่รับน้ําใหเปนไปตามมาตรการการใชประโยชนที่ดิน และรักษาสภาพปาตนน้ําลําธารที่เหลืออยู
- ฟนฟูสภาพปาไมที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร รวมทั้งปาเสื่อมโทรม
- ใชมาตรการอนุรักษดินและน้ําเพื่อชวยปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน
- เพิ่มสมรรถนะในการซาบซึมน้ําและศักยภาพในการเก็บกักน้ําของดิน โดยการปลูกพืชคลุมดิน และเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน

- ในบริเวณพื้นที่หัวงานอยูนอกเขตปาสงวนจึงไมมีผลกระทบตอนิเวศปาไม แตในพื้นที่รับประโยชน
ยังคงมีปาเบญจพรรณและปาเต็งรัง ซึ่งอาจถูกลักลอบตัดไมบาง ซึ่งเกิดผลกระทบดานลบในระดับต่ํา

• ระยะดําเนินการ

2.4 ทรัพยากรสัตวปา
-พบสัตวปาจํานวน 104 ชนิด สวนใหญเปนนกไมมีชนิดใดมี
สถานภาพเปนสัตวปาสงวนแตมีสถานภาพเปนสัตวปาคุมครอง
จํานวน 73 ชนิด

จังหวัดเชียงใหม

- การกอสรางประตูระบายน้ํา ทําใหมีการเก็บกักน้ํา และมีการกอสรางแนวคันกั้นน้ําริมตลิ่ง ซึ่งกอให
เกิดผลกระทบทางบวก
- การมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นในชวงฤดูแลงและลดปริมาณน้ําหลากในชวงฤดูน้ําหลากทําใหสามารถ
ใชพื้นที่รับประโยชนไดเต็มศักยภาพของพื้นที่
- อาจมีการบุกรุกพื้นที่ปาเบญจพรรณเพื่อเปนพื้นที่เกษตรกรรม จึงควรมีการใชนโยบายของปาชุมชน
ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจึงเปนผลกระทบดานลบในระดับต่ํา
กรณีไมมีโครงการ

• ระยะกอสราง
- กําหนดขอบเขตใหชัดเจนเพื่อปองกันการตัดไมนอกพื้นที่ และตองชักลากไมออกจากพื้นที่ใหหมด
- ที่พักคนงานไมควรมีขนาดใหญนัก หลีกเลี่ยงการสรางที่พักชิดลําน้ํามีการกําจัดขยะและระบบบําบัดน้ําเสีย
- มีมาตรการปองกันการกองวัสดุบริเวณใกลลําน้ํามิใหเกิดการชะลางลงลําน้ํา
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมอันอาจมีผลตอพื้นที่เกษตรในพื้นที่รับประโยชน
- บริษัทผูรับเหมาตองมีกฎขอบังคับหามมิใหคนงานลักลอบตัดไม
• ระยะดําเนินการ
- หลังการกอสรางแลวเสร็จ ตองมีการรื้อถอนที่พักคนงาน และปรับปรุงพื้นที่ใหคืนสูสภาพเดิม
- มีการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณพื้นที่หัวงานเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
- แนะนําราษฎรปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ไดรับ
- สงเสริมใหราษฎรปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว

- สัตวปาที่อาศัยอยูในบริเวณพื้นที่โครงการจะมีแหลงอาศัยและการหากินตามสภาพของนิเวศวิทยาที่แตกตางกัน
ซึ่งสวนใหญเปนสัตวปาประเภทที่ปรับตัวไดในพื้นที่ ซึ่งจะยังคงสภาพเดิมในกรณีไมมีการพัฒนาโครงการ
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- สัตวปาประเภทสัตวบกไดรับผลกระทบทางลบบาง แตเปนเพียงระดับนอยและอยางชั่วคราวระหวางการกอสราง
เนื่องจากจะกลับมาใชประโยชนในพื้นที่ไดหลังกอสรางเสร็จ

- ดําเนินการตัดฟนตนไมเฉพาะที่จําเปน และตองใหโอกาสสัตวปาไดหลีกเลี่ยงออกไปจากพื้นที่กอสรางไดอยางปลอดภัย
- วางแผนการดําเนินงานอยางรอบคอบ และวางแผนการกอสราง เปนไปอยางตอเนื่อง

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
• ระยะดําเนินการ

2.5 พื้นที่ชุมน้ํา
-พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับชาติ คือ ลําน้ําแมปง
-พื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับทองถิ่นมี 6 พื้นที่ คือ
บึงโรงเรียนบานหวยโจ, บึงโรงเรียนบานใหมสารภี,
อางเก็บน้ําหวยฝาง, อางเก็บน้ําบานหนองกระทิง,
บึงโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 (บานหนองอาบชาง) และ
อางเก็บน้ําวังน้ําหยาด

-ปจจุบันพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งประกอบดวย
สวนลําไย และพื้นที่นา ประเภทการใชที่ดินอยางอื่นๆ ไดแก
ปาไม ไมพุม พื้นที่น้ํา เปนตน

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
- เมื่อกอสรางเสร็จสมบูรณ ควรฟนฟูสภาพนิเวศใหกลับสูสภาพเดิม

- การที่มีแหลงน้ําเพิ่มขึ้น ทําใหสัตวปามีแหลงอาศัยและพื้นที่หากินมากขึ้น ซึ่งเปนผลกระทบทางดานบวก
กรณีไมมีโครงการ
- ไมมีผลกระทบตอลําน้ําแมปงและพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับทองถิ่นแตอยางใด โดยพื้นที่ชุมน้ํา
ดังกลาวจะมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- จะมีผลกระทบดานคุณภาพน้ําผิวดินและการเพิ่มขึ้นของขยะหรือเศษวัสดุกอสรางที่อาจปนเปอนลงลําน้ําแมปง
- ไมมีผลกระทบใดๆตอพื้นที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับทองถิ่นทั้ง 6 แหง เนื่องจากอยูหางไกลจาก
พื้นที่กอสรางมาก
• ระยะดําเนินการ

3. คุณคาตอการใชประโยชน ของมนุษย
3.1 การใชประโยชนที่ดิน

จังหวัดเชียงใหม

• ระยะกอสราง
- วางแผนการกอสรางอยางเหมาะสมและหลีกเลี่ยงการกอสรางในชวงฤดูฝน เพื่อลดผลกระทบดานการชะลางพังทลายของดิน
และการปนเปอนของตะกอนดินลงสูลําน้ําแมปง
- จัดทําคูและบอดักตะกอนบริเวณพื้นที่เก็บกองวัสดุกอสรางและที่พักคนงาน
- สรางที่พักคนงานใหหางจากลําน้ําแมปงและสรางหองน้ําใหเพียงพอ ( 1 หอง/15 คน)

- มีผลกระทบดานบวกตอลําน้ําแมปง เนื่องจากจะทําใหมีน้ําในลําน้ําในชวงฤดูแลง โดยมีการปลอยน้ําเพื่อรักษา
นิเวศทายน้ํา 2.16 ลบ.ม./วินาที ชวยเกื้อกูลระบบนิเวศทางน้ําและชวยปองกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณ
พื้นที่ประตูระบายน้ํา
- ไมมีผลกระทบใดๆทั้งทางดานบวกและทางดานลบตอพื้นที่ชุมน้ําในระดับทองถิ่น เนื่องจากอยูหาง
ไกลและโครงการไมมีการสรางระบบชลประทานไปยังพื้นที่ชุมน้ําดังกลาว
กรณีไมมีโครงการ
- พื้นที่ที่จะไดรับประโยชนจากการดําเนินโครงการซึ่งจะถูกใชเปนพื้นที่เกษตรกรรมจะไดรับผลกระทบจากปญหา
การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง ซึ่งทําใหไมสามารถทําการเกษตรไดเต็มประสิทธิภาพ
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- สูญเสียการใชที่ดินจากการกอสรางหัวงานของประตูระบายน้ํา (9 ไร) และแนวคันกั้นน้ํา
(ฝงขวาของลําน้ําแมปง 96 ไรและฝงซายของลําน้ําแมปง 127 ไร)

• ระยะกอสราง

• ระยะดําเนินการ

- จํากัดพื้นที่ที่ใชในการกอสรางโครงการ
- หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักคนงานกอสราง ลานจอดรถ เครื่องจักรกลนอกเขตพื้นที่กอสราง
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดถมดิน เปดหนาดินในชวงฤดูฝน และควรวางแผนการดําเนินการกอสรางใหเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว
- ในกรณีมีการใชพื้นที่เกษตร ควรดําเนินการหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแลว
• ระยะดําเนินการ

- พื้นที่รับประโยชนจะไมขาดแคลนน้ําในฤดูเพาะปลูก ทําการเพาะปลูกไดหลายครั้ง มีความหลากหลาย
ของพืชพรรณ'ทางการเกษตรกรรมมากขึ้น มีการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ
- มีการจัดการเพื่อวางแผนการใชที่ดิน และการเกษตรกรรมที่เปนระบบมากขึ้น
- มีสิ่งปกคลุมและครอบคลุมพื้นที่ดินมากขึ้น ทําใหลดการชะลางพังทลาย
- ชวยบรรเทาปญหาอุทกภัยในฤดูน้ําหลาก ซึ่งสงผลดีตอการใชประโยชนที่ดิน

- การพัฒนาและการใชพื้นที่ในบริเวณพื้นที่รับประโยชนของโครงการจะตองพิจารณาถึงผลกระทบ
และมีการจัดเจาหนาที่ดานการเกษตรเขาไปแนะนําอยางถูกตองตามหลักวิชาการในการพัฒนาฟนฟู
เพื่อใหเกิดการใชประโยชนที่ดินและฟนฟูสภาพพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรมีการวางแผนและกําหนดเขตการใชที่ดิน เพื่อใหสามารถใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
และใชที่ดินไดอยางเหมาะสมตามความเหมาะสมของดินและศักยภาพของที่ดิน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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3.2 การใชน้ํา
-การใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชนสวนใหญจะมีระบบ
ประปาหมูบาน สวนชุมชนที่อยูหางจากลําน้ําปงจะใชน้ําใตดิน
และน้ําฝนเปนแหลงน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคดวย

3.3 การบริหารการใชน้ํา
- มีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําของสถานีสูบน้ํา แตไมสามารถ
จัดสรรน้ําใหผูใชน้ําไดอยางเหมาะสม เนื่องจากประสบ
ปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม

สามารถใชการไดตลอดป สวนใหญมีขนาด 2 ชองจราจร
ยกเวนบริเวณชุมชนมีการขยายเปน 4 ชองทางจราจร ทางหลวง
เหลานี้ไดรับการบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ ทําใหการคมนาคม
ทําไดโดยสะดวก
-ไมมีการคมนาคมทางน้ําผานบริเวณที่จะทําการกอสรางประตู
ระบายน้ําแมสอย

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

กรณีไมมีโครงการ
- สภาพการใชน้ําในบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบันหลายพื้นที่ยังพบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําใช ซึ่งในอนาคตจะมีความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นตาม การเจริญเติบโต
ของชุมชนจึงมีแนวโนมจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบางบริเวณรุนแรงขึ้น
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- อาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดิน แตเปนชวงระยะเวลาสั้นๆระหวางการกอสรางเทานั้น
• ระยะดําเนินการ

- จัดทําคูหรือบอดักตะกอนเพื่อไมใหตะกอนไหลลงสูลําน้ําแมปง
• ระยะดําเนินการ

- ชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
- สามารถควบคุมปริมาณการใชน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
-โครงการสูบน้ําดวยไฟฟาที่จะไดรับประโยชนรวมทั้งสิ้น 44 สถานี และมีพื้นที่สงน้ํารวมทั้งสิ้น
47,359 ไร ชวยลดปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงได
- ทําใหการบริหารจัดการการใชน้ํามีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการจัดตั้งองคกรบริหารการใชน้ํา
กรณีไมมีโครงการ

- กรมชลประทานดําเนินการบริหารจัดการน้ําเพื่อใชประโยชนในดานตางๆ โดยจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา
ใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา
- สํารวจปริมาณความตองการน้ําของกิจกรรมตางๆในพื้นที่โครงการตลอดเวลา

- สภาพการใชน้ําในบริเวณพื้นที่โครงการในปจจุบันหลายพื้นที่ยังพบปญหาการ
ขาดแคลนน้ําใช ซึ่งในอนาคตจะมีความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นตาม การเจริญเติบโต
ของชุมชนจึงมีแนวโนมจะเกิดปญหาการขาดแคลนน้ําใชในบางบริเวณรุนแรงขึ้น
กรณีมีโครงการ
• ระยะดําเนินการ
- มีน้ําตนทุนเพื่อใชประโยชนดานอุปโภคบริโภค การเกษตร และการชลประทาน ซึ่งชวยบรรเทาปญหา
การขาดแคลนน้ํา ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาโครงการแลวจําเปนตองมีการตั้งองคกรบริการจัดการน้ํา
เพื่อมิใหเกิดปญหาความขัดแยงในการใชน้ํา

3.4 การคมนาคมขนสงทางบกและทางน้ํา
-ทางหลวงในบริเวณพื้นที่โครงการเปนทางลาดยางมีสภาพดี

จังหวัดเชียงใหม

• ระยะดําเนินการ
- กรมชลประทานตองจัดใหมีองคกรบริหารของโครงการ เพื่อวางแผนการบริหาร
ยุติธรรม และเทาเทียมกัน
- กรมชลประทานสงเสริมใหเกษตรกรผูใชน้ํามีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่รับประโยชน เพื่อใหดําเนินการบริหารการจัดสรรน้ํา
การแบงปนน้ํา การดูแลบํารุงรักษา และซอมแซมแหลงน้ํา และจัดใหมีการประชุมฝกอบรมแกกลุมผูใชน้ําเปนครั้งคราว

กรณีไมมีโครงการ
- สภาพการจราจรและเสนทางคมนาคมในพื้นที่โครงการอยูในสภาพใชงานไดดี
- ถนนทางเขาโครงการเปนถนนลูกรัง ซึ่งมีโอกาสพัฒนาเปนถนนลาดยางมีนอย
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- ไมมีผลกระทบจากปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความจุของถนนยังสามารถรองรับ
ปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นได
- อาจเกิดปญหาฝุน ควัน และอุบัติเหตุในบริเวณใกลเคียงพื้นที่กอสรางได

• ระยะกอสราง

• ระยะดําเนินการ

- ติดตั้งอุปกรณไฟฟาแสงสวางใหเพียงพอ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณทางแยกเขาหัวงาน
- มีการติดตั้งปายจราจรและเครื่องหมายจราจรที่เห็นไดอยางชัดแจง
- ควบคุมความเร็วรถบรรทุกวัสดุ เพื่อใหเกิดความปลอดภัย และลดปญหาดานฝุน รวมถึงความเดือดรอนรําคาญ
- ควบคุมน้ําหนักรถบรรทุก และจัดมาตราการควบคุมมิใหวัสดุตกหลนบนถนนในขณะขนสง
• ระยะดําเนินการ

- กอใหเกิดผลกระทบทางบวกจากการปรับปรุงถนนทางเขาหัวงานเปนถนนลาดยาง
ทําใหการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น

- กรมชลประทานรับผิดชอบและดําเนินการซอมแซมบํารุงรักษาเสนทาง
ที่ชํารุดใหสามารถใชงานไดตามปกติ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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3.5 เกษตรกรรมและปศุสัตว

ทรัพยากรสิ่งแวดลอม

-การเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเปนอาชีพหลักในบริเวณพื้นที่รับ
ประโยชน สวนการเลี้ยงปศุสัตวเปนกิจกรรมรอง
กิจกรรมรอง พืชเศรษฐกิจที่สําคัญที่สุดคือลําไย รองลง
มา คือ มะมวงและการปลูกขาว

จังหวัดเชียงใหม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม

กรณีไมมีโครงการ
- ปญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรจะยังคงมีปญหาเชนเดิม หรืออาจรุนแรงกวาเดิม
ประสิทธิภาพการใชประโยชนที่ดินยังคงอยูในเกณฑต่ําโดยมี Cropping Intensity รอยละ 101.90
การใชปจจัยการผลิตเพื่อการเพิ่มผลผลิตจะทําไดในขอบเขตที่จํากัดรายไดของครัวเรือน
จะไมเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบัน
กรณีมีโครงการ

• ระยะกอสราง

• ระยะดําเนินการ

- มีการชดเชยคาเสียหายแกเกษตรกรในราคาที่เปนธรรมและตองไมจายลาชา
- หลีกเลี่ยงการใชพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสําหรับการผลิตดานการเกษตร
• ระยะดําเนินการ

- มีน้ําตนทุนเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลผลิตตอไรเพิ่มขึ้น Cropping Intensity เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 120.07

- สงเสริมใหเกษตรกรจัดตั้งกลุมเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ
- จัดอบรมเกษตรกรใหมีความรูที่ถูกตองเหมาะสมในการผลิตพืชตางๆ
- การใชสารเคมีเกษตรเพื่อปองกันจํากัดศัตรูพืชใหใชอยางถูกตองและใชเฉพาะที่จําเปน
- จัดฝกอบรมและการใหคําแนะนําการเลี้ยงปศุสัตวที่ดีและเหมาะสม
- สงเสริมสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ที่มีการสอนการวิจัยดานการเกษตร
ใหมีสวนรวมในการพัฒนาดานการเกษตรในพื้นที่โครงการ
- สงเสริมการปฏิบัติงานของกรมวิชาการดานการเกษตรที่ดี และเหมาะสมสําหรับการปลูกพืช

3.6 การชลประทานและการระบายน้ํา

กรณีไมมีโครงการ

-โครงการชลประทานในปจจุบันที่อยูในเขตพื้นที่รับประโยชน
ของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย ประกอบดวย โครงการ
ชลประทานขนาดกลางจํานวน 2 โครงการ โครงการชลประทาน
ขนาดเล็ก และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 24 โครงการ
และโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟา 22 โครงการ รวม
ทั้งหมด 48 โครงการครอบคลุมพื้นที่เพาะปลูก 84,852 ไร
- โครงการชลประทานในอนาคตที่อยูในเขตพื้นที่รับประโยชน
มีจํานวน 26 โครงการ พื้นที่สงน้ํา 39,985 ไร

- จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาดานการชลประทานเพื่อการเกษตรกรรม
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- กิจกรรมระหวางการกอสรางสงผลตอการชลประทาน และระบายน้ํา เชน ลําน้ําตื้นเขิน
กีดขวางการไหลของน้ําแตเปนผลกระทบชวงสั้นๆ
• ระยะดําเนินการ

-กรมชลประทานโดยผูรับเหมากอสราง ควรจัดเตรียมแผนการกอสรางใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลงซึ่งมีปริมาณน้ํานอย
และระบายน้ําใหไหลผาน พื้นที่กอสรางไปทางดานทายน้ําเพื่อใหมีการไหลระบายของน้ําในลําน้ําแมปงไดตามปกติ
• ระยะดําเนินการ
-ควรมีการสงเสริมใหมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่โครงการชลประทานเพื่อใหการบริหารจัดการ
ดานการจัดสรรน้ํามีประสิทธิภาพ ลดความขัดแยงระหวางผูใชน้ําดวยกัน

3.7 การบรรเทาอุทกภัย

-จะมีโครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาในปจจุบันและในอนาคตที่คาดวาจะไดรับประโยชนจากประตูระบายน้ํา
แมสอย จํานวนทั้งหมด 44 สถานี รวมพื้นที่สงน้ําทั้งหมด 47,359 ไร
-มีการจัดสรรน้ําใหปลอยลงสูทางดานทายน้ําเพื่อรักษาสมดุลระบบนิเวศวิทยาทายน้ําในชวงฤดูแลง
ประมาณ 2.16 ลบ.ม./วินาที
-มีน้ําตนทุนเพื่อการเกษตรเพียงพอ สามารถทําการเกษตรไดตลอดป มีผลใหกิจกรรมทางการเกษตร
ลดความเสี่ยงลง เกษตรกรมีความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น
กรณีไมมีโครงการ

-ในชวงวันที่ 10-14 กันยายน พ.ศ. 2549 พบวา มี
พื้นที่ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นรับประโยชนของ
โครงการจํานวน 4 ตําบล 37 หมูบาน

- สภาพปญหาน้ําทวมในฤดูน้ําหลากในพื้นที่โครงการจะยังคงเกิดขึ้นเปนประจํา
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
-กิจกรรมของการกอสรางในลําน้ําแมปงอาจกีดขวางการระบายน้ํา มีผลกระทบทําใหการระบายน้ําไดไมสะดวก
โดยเฉพาะในชวงฤดูฝนสงผลทําใหประสิทธิภาพในการระบายน้ําไดนอยลง
แตผลกระทบดังกลาวจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

• ระยะกอสราง
-กิจกรรมของการกอสราง ควรดําเนินการใหแลวเสร็จในชวงฤดูแลงใหไดมากที่สุด
-การกอสรางประตูระบายน้ํา ควรทําการกอสรางทีละครึ่งของลําน้ําเพื่อใหน้ําในลําน้ําไหลระบายไปมาไดโดยสะดวก
และจะตองทําทางเบี่ยงน้ํา โดยการขุดคลองเล็ก ๆ หรือวางทอระบายน้ําใหน้ําในลําน้ํายังคงไหลระบายไดตามปกติ
-ในขณะกอสรางผูรับเหมาควรระวังมิใหเศษวัสดุกอสรางหลนลงไปในลําน้ํา ซึ่งจะเปนการกีดขวางการไหลของน้ําได
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สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
• ระยะดําเนินการ
ผลกระทบทางบวก
-โครงการมีการสรางคันกั้นน้ําสองฝงลําน้ําแมปงซึ่งชวยบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยได
ผลกระทบทางลบ
- คันกั้นน้ําจะกีดขวางการระบายจากพื้นที่รับประโยชนลงสูลําน้ําแมปง

3.8 อุตสาหกรรม

กรณีไมมีโครงการ

-ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในพื้นที่หัวงาน
ของโครงการแตอยางใด โดยในเขตพื้นที่รับประโยชน
ของโครงการมีโรงงานอุตสาหกรรมจํานวน 43 แหง
สวนใหญเปนโรงงานรมควันลําไยแหงและโรงสีขาว
ซึ่งเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและใชน้ําในขบวนการผลิตนอย

- สภาพอุตสาหกรรมในพื้นที่โครงการจะยังคงมีแนวโนมการขยายตัวไมสูงดังเชนที่เปนอยูในสภาพปจจุบัน
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- มีการใชน้ําในลําน้ําแมปงเปนแหลงน้ําดิบ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบในดานคุณภาพน้ําที่มีความขุนในชวงกอสราง
เปนบางเวลา ซึ่งเปนผลกระทบในระยะสั้น
• ระยะดําเนินการ
- มีน้ําใชในกระบวนการผลิตเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณน้ําเสียมีมากขึ้น ซึ่งตองมีมาตรการบําบัดน้ําเสียที่มีประสิทธิภาพ
และตองตรวจสอบมิใหมีการปลอยน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ํา

4. คุณคาตอคุณภาพชีวิต
4.1 เศรษฐกิจและสังคม
-พื้นที่โครงการครอบคลุม 25 หมูบาน ในตําบลแมสอย
ตําบลสบเตี๊ยะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม และอีก 5 หมูบานของตําบล
หนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
-ประชากรในพื้นที่สวนใหญจะประกอบอาชีพการ
เกษตรเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งการปลูกลําไย
-ในปจจุบันพบวามีปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูแลง
ดังนั้นจึงทําใหประชากรมากกวารอยละ 90 ในพื้นที่
โครงการมีความตองการฝายในลําน้ําแมปง เพื่อกักเก็บน้ํา
ไวใชในการเกษตรในชวงฤดูแลง
-เกษตรกรในพื้นที่โครงการมีความพรอมดานแหลง
เงินทุน เพราะสามารถจะกูเงินไดจากหลายแหลง
-ปญหาดานราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ํา
เปนปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งในพื้นที่โครงการ
- ปจจุบันรายไดเฉลี่ยของเกษตรกร 102,896 บาท/ครัวเรือน/ป รายจาย
เฉลี่ย 87,198 บาทครัวเรือน/ป

กรณีไมมีโครงการ
- เกษตรกรยังคงมีรายไดคอนขางต่ํา และมีรายไดไมแนนอน
- กอใหเกิดการวางงานในพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูแลง
- ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ
- ขาดแหลงอาหารโปรตีน
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
ผลกระทบดานบวก
- เกิดการจางงานในทองถิ่น
- เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นดีขึ้น
- เกิดการใชทรัพยากรในทองถิ่น
ผลกระทบดานลบ
- เกิดความขัดแยงการใชสาธารณูปโภค
- เกิดมลภาวะและเหตุรําคาญในทองถิ่น
- เสนทางคมนาคมชํารุดเสียหาย
- อาจเกิดปญหายาเสพติด
• ระยะดําเนินการ
ผลกระทบดานบวก
- เกษตรกรมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น และมีรายไดที่มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยมีรายไดสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 42,428
บาท/ครัวเรือน/ป เปน 88,292 บาท/ครัวเรือน/ป หรือเพิ่มสูงขึ้น 45,864 บาท/ครัวเรือน/ป

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

จังหวัดเชียงใหม

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
• ระยะดําเนินการ
-ดูแลรักษาประตูระบายน้ําใหอยูในสภาพดี ไมชํารุดเสียหาย เพื่อประโยชนในการใชงานไดทันทวงที
-ควรมีการบริหารจัดการในการควบคุมการเปดปดบานประตูระบายน้ํา โดยเฉพาะในชวงฤดูฝน ซึ่งเปนชวงที่มีปริมาณ
น้ําหลากคอนขางมาก เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดในการระบายน้ํา
- ควรมีการปดเปดประตูระบายน้ําที่อยูตามแนวคันกั้นน้ํา เพื่อระบายน้ําออกจากพื้นที่รับประโยชนลงสูลําน้ําแมปง
เพื่อมิใหน้ําทวมขังในพื้นที่

• ระยะดําเนินการ
- ควรมีการติดตามตรวจสอบวิธีการและประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานในพื้นที่โครงการ
- ควรสนับสนุนใหมีการนําน้ําทิ้งที่ผานระบบบําบัดมาใชใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหมีการใชน้ําในระบบหมุนเวียนใหมากขึ้น
- ควรมีการตรวจสอบแบบระบบบําบัดน้ําเสียที่ออกแบบวามีความเหมาะสมกับกิจการ ทั้งขนาดและประสิทธิภาพกอนอนุญาต
ใหมีการกอสรางและดําเนินกิจการได

• ระยะกอสราง
- ชี้แจงวัตถุประสงคของโครงการใหชัดเจน
- มีการควบคุมมลภาวะและเหตุรําคาญ
- มีการควบคุมสิ่งเสพติด
- จัดหาสาธารณูปโภคใหเพียงพอ

• ระยะดําเนินการ
- ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการใหชัดเจน
- ใหประชาชนในทองถิ่นเขามามีสวนรวมมากที่สุด
- มีการประสานงานกับหนวยราชการในทองถิ่น
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4.2 สาธารณสุขและโภชนาการ
- ในตําบลแมสอยพบการติดเชื้อปรสิตในตัวอยาง
อุจาระรอยละ 36.11 โดยพบการติดเชื้อพยาธิใบไม
ลําไสขนาดเล็ก (รอยละ 5.56) และ พยาธิใบไม
ตับ( รอยละ 5.56)
- จากการสํารวจยุง สรุปผลไดวาในพื้นที่โครงการมียุง
พาหะของโรคไขเลือดออกเด็งกี่ ไขมาลาเรีย ไขสมอง
อักเสบญี่ปุน และโรคเทาชาง สามารถพบยุงพาหะเหลานี้
ไดทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน
- ผลการตรวจหอยที่ปนพาหะของโรคพยาธิใบไม
ไมพบหอยตัวอยางมีการติดเชื้อพยาธิ
- ผลการตรวจปลาเกล็ดขาวที่ปนพาหะของโรคพยาธิ
ใบไม ไมพบปลาตัวอยางมีการติดเชื้อปรสิตใดๆ

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
- กอใหเกิดการจางงานในพื้นที่
- กอใหเกิดอุตสาหกรรมในทองถิ่น
- เกษตรกรมีทุนเพิ่มสูงขึ้น
- ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคอยางเพียงพอ โดยมีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคปละ 1.457 ลาน ลบ.ม.
- มีแหลงอาหารโปรตีนจากปลาในลําน้ําเพิ่มขึ้น 23.71 ตัน/ป
- มีแหลงทองเที่ยวเพิ่มขึ้น
ผลกระทบดานลบ

จังหวัดเชียงใหม

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ติดตามตรวจสอบมลภาวะเหตุรําคาญและการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชน
- มีการติดตามและประเมินผล
- มีการอบรมเกษตรกรในพื้นที่โครงการ

- ราคาผลิตผลทางการเกษตรอาจตกต่ําลงจากการมีผลผลิตออกมาเกินความตองการ
ของตลาด
- อาจมีการบุกรุกพื้นที่สาธารณประโยชนและพื้นที่ปาอนุรักษเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตร
- ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นจากการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- อาจเกิดความขัดแยงในกลุมผูใชน้ํา
กรณีไมมีโครงการ
- สภาพสาธารณสุขในพื้นที่โครงการไมมีปจจัยที่มีผลตอคุกคามตอสภาวะสุขภาพอยางรุนแรง นอกจากนี้
ในแผนพัฒนาสุขภาพฉบับที่ 9 มุงเนนการพัฒนาสุขภาพทั้งระบบ ซึ่งคาดวาสภาวะสุขภาพของชุมชน
ในพื้นที่โครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
กรณีมีโครงการ
• ระยะกอสราง
- มีความเสี่ยงตอการระบาดของโรคเพิ่มขึ้น จากคนงานกอสรางที่มาจากตางถิ่น
- อาจเกิดปญหามลพิษตอสิ่งแวดลอมจากการกอสรางโครงการ เชน ปญหาน้ําเสีย มลพิษจากเสียง
มลพิษทางอากาศจากฝุนละออง

• ระยะดําเนินการ
- เกิดการเพิ่มจํานวนของปลา ยุงและหอยที่เปนพาหะนําโรคในพื้นที่โครงการ
- การกักเก็บน้ําทําใหมีการสะสมของสารอาหารตางๆ ทําใหแพลงกตอนเพิ่มขึ้นซึ่งเปนแหลงอาหารของปลา
ทําใหจํานวนปลามีเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนแหลงอาหารโปรตีนที่ดี
- มีน้ําใชอุดมสมบูรณ สามารถทําการเกษตรไดเพิ่มขึ้น ทําใหฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
- อาจทําใหประชาชนติดชื้อโรคปรสิตที่มีหอย และปลาเปนพาหะกึ่งกลาง

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

• ระยะกอสราง
- สรางการมีสวนรวมของประชาชนโดยการประชาสัมพันธ
- มีมาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดในระหวางการกอสราง โดยผูปฏิบัติงานตองผานการตรวจสุขภาพกอนทุกคน
- มีการจัดที่พักคนงานที่ถูกหลักสุขาภิบาล
- มีการปองกันอุบัติเหตุในที่ทํางาน
- ติดตอประสานงานกับหนวยงานของรัฐในการใหบริการทางสาธารณสุขแกประชาชนในพื้นที่
- มีการออกแบบและการกอสรางที่รวมมาตรการปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุยุง เชน ไมใหเกิดแองน้ําขัง
- ลดการติดเชื้อโรคพยาธิจากหอยและปลาโดยการใหความรูแกประชาชน เชน การทานอาหารที่ปรุงสุก เปนตน
- ใหความรูดานสุขศึกษากับประชาชนเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนดานสาธารณสุข
- ควบคุมการกอสรางไมใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม
• ระยะดําเนินการ
- ลดผลกระทบในดานการเพิ่มขึ้นของยุง เชน กําจัดวัชพืช ไมใหมีแองน้ําขัง
- สํารวจเฝาระวังยุงพาหะนําโรค
- สํารวจเฝาระวังหอยและปลาที่เปนพาหะกึ่งกลางของเชื้อปรสิตตางๆ
- ใหสุขศึกษาแกประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการกินอาหารสุกและถายอุจจาระในสวมและเพื่อการพัฒนาการ
มีสวนรวมชุมชนดานสาธารณสุข
- ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของโรคและพาหะ ประสิทธิภาพของโครงการในการควบคุมโรค
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4.3 โบราณคดีและประวัติศาสตร
-ในบริเวณพื้นที่หัวงานและแนวคันกั้นน้ําทั้งสองฝง
ไมพบแหลงโบราณคดีหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความ
เชื่อของคนในทองถิ่นแตอยางใด
4.4 การพักผอนหยอนใจและการทองเที่ยว
-ในบริเวณพื้นที่หัวงานไมพบแหลงทองเที่ยวใดๆ
-แหลงทองเที่ยวที่สําคัญที่พบในพื้นที่รับประโยชนของ
โครงการไดแก น้ําตกแมกลาง น้ําตกแมยะ โครงการ
หลวงอินทนนท ดอยอินทนนท เปนตน

4.5 การชดเชยทรัพยสิน
-จํานวนผูถือครองที่ดินที่อยูในบริเวณพื้นที่โครงการรวม
163 ราย
- แปลงที่ดินที่ตองถูกเวนคืนรวม 191 แปลง
- ตองใชเงินจายสําหรับชดเชยที่ดินและทรัพยสินประมาณ
48,483,923 บาท

จังหวัดเชียงใหม

สรุปผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ไมมีผลกระทบ เนื่องจากไมพบแหลงโบราณคดี สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตรหรือ
ศาสนสถานแตอยางใด

มาตรการปองกันแกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ไมมี

• ระยะกอสราง

• ระยะกอสราง

- ทรัพยากรธรรมชาติบริเวณใกลเคียงอาจถูกทําลาย

- มีการควบคุมกิจกรรมการกอสรางใหระมัดระวังในการขุดหรือทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ไมเกี่ยวของ เพื่อคงสภาพเดิมใหมากที่สุด
• ระยะดําเนินการ

• ระยะดําเนินการ
- ในชวงดําเนินการ อาจเกิดปญหาดานขยะมูลฝอย และน้ําเสียจากนักทองเที่ยวบาง ซึ่งหากมีการจัดการ
ที่ดีก็จะชวยลดปญหาดังกลาวได
- ทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวใหมเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณที่ตั้งหัวงาน ซึ่งมีการปรับปรุงถนน
ทําใหการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น
• ระยะกอสราง
- มีผลกระทบดานการเวนคืนตอจํานวนผูถือครองที่ดินที่อยูในบริเวณพื้นที่โครงการรวม 163 ราย
- มีแปลงที่ดินที่ตองถูกเวนคืนรวม 191 แปลง
- โครงการตองใชเงินจายสําหรับชดเชยที่ดินและทรัพยสินประมาณ 48,483,923 บาท

- ในการพัฒนาการทองเที่ยวควรใชลักษณะเดนบริเวณโครงการเปนสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว
โดยยังคงรักษาความเปนธรรมชาติใหมากที่สุด

• ระยะกอสราง
-การกําหนดอัตราคาชดเชยทรัพยสินตองกําหนดใหมีความเหมาะสมและ เปนธรรม เพียงพอที่ประชาชนจะ
สามารถจัดหาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป ดังนี้
* ที่ดิน ตองไดรับการทดแทนเปนเงินในจํานวนที่เพียงพอที่จะหาซื้อที่ดินใหมในเนื้อที่เทาๆ เดิม
โดยเปนที่ดินซึ่งมีสภาพคลายคลึงกันในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง
* สิ่งปลูกสรางตองไดรับเงินทดแทนเพียงพอที่จะปลูกสรางขึ้นใหมในขนาดและรูปแบบเดิม
* ไมยืนตนและไมผล ตองไดรับเงินทดแทน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนจากผลผลิตที่จะไดรับ
รวมถึงคาใชจายในการบํารุงรักษาที่ผานมาดวย
-เพื่อใหการกําหนดมาตรการที่จะชดเชยทรัพยสินเปนที่ยอมรับของประชาชน การดําเนินงานสํารวจรายละเอียด
และการชดเชยทรัพยสินควรประกอบดวยเจาหนาที่จากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และผูแทนที่ไดรับ
การแตงตั้งจากราษฎรที่ไดรับผลกระทบ
-เมื่อโครงการไดรับการอนุมัติในกอสรางได ควรมีการประชาสัมพันธใหความเขาใจแกประชาชนโดยเฉพาะผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการเพื่อลดความกังวลใจของประชาชน
-งานชดเชยทรัพยสิน ควรเริ่มดําเนินการทันทีที่ไดรับอนุมัติโครงการใหแลวเสร็จภายใน 1 ป เพื่อใหการชดเชยสามารถทําไดทันที
โดยมีลําดับขั้นตอนดังนี้
- การขอใชพื้นที่กับประชาชนผูที่ตองถูกเวนคืน
- สํารวจและกันเขตบริเวณที่ตองเวนคืน
- สํารวจราคาทดแทนและอนุมัติราคา
- สํารวจตรวจสอบ บันทึกไตสวนบัญชีทรัพยสิน
- จัดซื้อจายเงินและจดทะเบียนโอน
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บทที่ 4
แผนปฏิบตั ิการป้องกันแก้ไข
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดล้อม ปี งบประมาณ 2560

บทที่ 4

แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จ.เชียงใหม ปงบประมาณ 2560
แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ข ผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและติ ด ตามตรวจสอบของโครงการ
ประตู ร ะบายน้ํ า แม ส อย ป ง บประมาณ 2560 มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ลดผลกระทบที่ ค าดว า จะเกิ ด ขึ้ น ต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานตางๆ ในระยะกอสราง เพื่อใหความรุนแรงของผลกระทบลดลง
หรือหมดไป และติดตามตรวจสอบวิธีการการดําเนินการกิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมตางๆ แผนปฏิบัติ
การปองกัน แกไข ผลกระทบสิง่ แวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประกอบดวยหนวยงานที่
เกี่ ยวของ ไดแก กรมชลประทาน (กองพัฒ นาแหลงน้ําขนาดกลาง สํานักบริห ารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
สํานักวิจัย และพัฒนา สํานักบริหารโครงการ) กรมประมง กระทรวงสาธารณสุข กรมพัฒนาที่ดิ นและกรม
สงเสริมการเกษตร แผนการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 มีดังนี้ ดังตารางที่ 4-1
ตารางที่ 4-1 แผนปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จ.เชียงใหม
แผนงาน
งบประมาณตามแผน งบประมาณทีโ่ อน
1.แผนการประชาสัมพันธโครงการ
0.5
2.แผนการลดผลกระทบดานการบริโภค
0.2
น้ําดื่มที่ไมสะอาด
3.แผนการบริหารการใชน้ํา
0.05
0.7
4.แผนการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
2
1
หลังมีโครงการ
5.แผนการเพิ่ มชนิดและปริมาณปลาใน
ลํ า น้ํ า แม ป ง บริ เ วณด า นเหนื อ ประตู
0.2
0.2
ระบายน้ํา
6.แผนการติดตามตรวจสอบดานปริมาณ
0.1
0.012
น้ําฝน
7.แผนการติ ด ตามตรวจสอบด า นอุ ท ก
0.1
0.26
วิทยาน้ําผิวดิน
8.แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพ
0.25
0.25
น้ําผิวดิน
9.แผนการติด ตามตรวจสอบดา นน้ํา ใต
0.25
0.2
ดินและคุณภาพน้ําใตดิน
10.แผนการติ ด ตามตรวจสอบด า น
0.5
0.4
นิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง

หนวยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประทาน
กรมอนามัย
กรมชลประทาน
กรมพัฒนาที่ดิน /
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมประมง

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมประมง
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11.แผนการติดตามการกัดเซาะและการ
ตกตะกอน
12.แผนการติ ด ตามตรวจสอบการ
คมนาคมทางบก
13.แผนการติ ด ตามตรวจสอบด า น
เศรษฐกิจสังคม
14.แผนการติ ด ตามเฝ า ระวั ง การใช
สารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บปวย
ของเกษตรกร
15.แผนการติ ดตามการปฏิบั ติตามการ
ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
แผ นติ ด ตา มต ร วจ ส อบ ผล ก ระ ท บ
สิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณ

0.1

0.1132

0.1

0.05

0.5

0.35

0.5

0.4

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
สสจ.เชียงใหม/
สสจ.ลําพูน
กรมชลประทาน

0.3

0.3

4.95

4.9352

ลานบาท
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4.1 แผนการประชาสัมพันธโครงการ
หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากที่กรมชลประทานไดพิจารณากําหนดใหมีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและออกแบบ
รายละเอียดอาคารบังคับน้ําในแมน้ําปง จังหวัดเชียงใหม สําหรับพื้นที่ทายน้ําของลุมน้ําแมปงตอนบน ตั้งแต
ทายน้ําของฝายวังปานที่ตั้งอยูในแมน้ําปงลงไปจนถึงทะเลสาบดอยเตา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแหลงน้ําที่
มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ในการแกไขและบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการเกษตร การรักษาระบบ
นิ เ วศวิ ท ยาทางน้ํ า การอุ ป โภคบริ โ ภคในพื้ น ที่ ท า ยน้ํ า ของแม น้ํ า ป ง ตอนบน และส ง ผลกระทบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด สวนพื้นที่โครงการประกอบ พื้นที่เพาะปลูกสองฝงแมน้ําปงซึ่ง
จะไดรับประโยชนจากโครงการ ครอบคลุมพื้นที่บางสวนในอําเภอเขตจอมทอง จังหวัดเชียงใหมและบางสวนใน
เขตอําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน คิดเปนพื้นที่รับประโยชนจากการพัฒนาโครงการทั้งหมด 47,357 ไร แตใน
การพัฒนาโครงการยอมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งเปนสิ่งที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
แผนการประชาสัมพันธโครงการ เปนหนึ่งในแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ระยะกอสราง ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ ง แวดล อม ดั ง กล า ว กรมชลประทานได แ ต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ ใ ห เ หมาะสม
สอดคลองและบรรลุเปาหมาย
ในชวงเริ่มตนโครงการ คือ ระยะระหวางกอสราง นับวาเปนชวงเริ่มตนที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่
จะต องดํ า เนิ น การประชาสัมพั นธ ให ประชาชนในพื้ น ที่ไดรับทราบและเขาใจถึงวัตถุประสงคของโครงการ
ผลประโยชนที่จะไดรับ และมาตรการตางๆ ในการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการดําเนินการโครงการ ซึ่ง
เปนการแสดงถึงเจตนารมณของกรมชลประทานที่ดําเนินการพัฒนาโครงการเพื่อประโยชนสูงสุดตอประชาชน
วัตถุประสงค
1.เพื่อประชาสัมพันธงานกอสรางโครงการประตูระบายน้ําแมสอยในระยะกอสราง และเสริมสราง
ความเขาใจอยางถูกตองตอการพัฒ นาโครงการ ให ประชาชนไดรับทราบถึงความเป นมา ความสําคัญของ
โครงการ แผนการดําเนินงานโครงการ ผลกระทบและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ รวมถึงมาตรการปองกัน
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
2.เพื่อสงเสริมใหเกิดความรวมมือ และการประสานงาน ระหวางหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและภาค
ประชาชน ในการดําเนินการโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
3.เพื่อเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆจากประชาชน และผูที่ไดรับผลกระทบ
จากโครงการ เพื่อนํามาใชประโยชนในการปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานของโครงการใหเหมาะสมตอไป
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 500,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน
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วิธีการดําเนินงาน
1.ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ประกอบด ว ย ป า ยไวนิ ล แผ น พั บ ประชาสั ม พั น ธ แผ น โปสเตอร
ประชาสัมพันธ ปฏิทินแขวนเคลือบยูวี สมุดบันทึก กระเปาผา หมวกแกป
2.จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางการมีสวนรวมในการพัฒนาแหลงน้ํา
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินงาน จะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4-4

4.2 แผนการลดผลกระทบดานการบริโภคน้ําดื่มที่ไมสะอาด
หลักการและเหตุผล
การดําเนินงานการเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคในพื้นที่กอสรางโครงการประตูระบายน้ําแมสอย ใน
ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภค และพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน เจาหนาที่สาธารณสุขในการเฝาระวังคุณภาพน้ําดื่มใน
โรงเรียน ในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ทําใหเจาหนาที่สาธารณสุข ครู นักเรียน ในพื้นที่มี
ความรูความเขาใจในการเฝาระวังคุณภาพน้ําอยางงาย สามารถดําเนินการไดดวยตนเอง และสามารถสื่อสาร
ขอมูลแกประชาชนในพื้นที่ได ซึ่งในปที่ผานมากรมอนามัยไดดําเนินการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคใน
พื้นที่หัวงานโครงการนั้น
ทั้งนี้เพื่อใหมีการเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่หัวงานโครงการ และในพื้นที่ที่
ไดรับประโยชนในจังหวัดลําพูน กรมอนามัย จึงไดจัดทําโครงการลดผลกระทบดานการบริโภคน้ําดื่มที่ไมสะอาด
ภายใตโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2560 เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภค
บริโภคในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและผูดูแลระบบประปาในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูน อยางตอเนื่องตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อเฝาระวังคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดลําพูน
2.เพื่อพัฒนาศักยภาพองคกรปกครองสวนทองถิ่นและผูดูแลระบบประปาในพื้นที่โครงการประตู
ระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอนามัยที่ 1 เชียงใหม กองประเมินผลกระทบตอสุขภาพ กรมอนามัย
วิธีการดําเนินงาน
1.ประสานการดําเนิ นงานการเฝาระวังคุ ณภาพน้ํ าประปาในพื้ นที่ร อบโครงการประตูระบายน้ํ า
แมสอย จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน
2.เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําประปาในพื้นที่รอบโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูน
3.ประชุ มพั ฒ นาศั ก ยภาพผู ดู แ ลระบบประปาและการเฝ าระวั ง คุ ณ ภาพน้ํ า ประปาในพื้ น ที่ ร อบ
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
4.สนับสนุนการวิเคราะหคุณภาพน้ําประปาในพื้นที่รอบโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัด
เชียงใหมและจังหวัดลําพูน ใหกับศูนยหองปฏิบัติการการกรมอนามัย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินงาน จะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.3 แผนการบริหารการใชน้ํา
หลักการและเหตุผล
การดําเนินการโครงการเปนการกอสรางประตูระบายน้ําขวางกั้นลําน้ําแมปงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
กักเก็บน้ําในลําน้ําแมปง สําหรับเปนน้ําตนทุนเพื่อการใชประโยชนในดานการอุปโภคบริโภค รวมทั้งการเกษตร
และการชลประทานของโครงการสูบน้ําดวยไฟฟาบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ําสอยและดานทายน้ําตั้งแต
ดานทายประตูระบายน้ํามสอยลงไปจนถึงจุดบรรจบแมแจม จํานวนรวมทั้งสิ้น 44 สถานี โดยมีพื้นที่สงน้ํา
47,359 ไร อยางไรก็ตามเพื่อใหการใชน้ํามีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนสูงสุดและไมเกิดการขัดแยงกันเอง
ในชุมชน จําเปนจะตองมีการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําในพื้นที่ เพื่อวางแผนการบริหารจัดสรรน้ําใหมีปริมาณเหมาะสม
กับความตองการใชน้ําเพื่อกิจกรรมตาง ๆ ของราษฎรระหวางโครงการสถานีสูบน้ําทั้งดานเหนือน้ําและทายน้ํา
ของทีต่ ั้งประตูระบายน้ําแมสอย
วัตถุประสงค
1.เพื่อใหการจัดสรรการใชน้ําเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม
2.เพื่อใหผูใชน้ํามีสวนรวมในการดําเนินการบริหารและจัดการน้ํา และแบงเบาภาระของรัฐบาลดาน
งบประมาณที่ตองนํามาใชในการบํารุงรักษาและซอมแซมแหลงน้ํา
3.เพื่อใหเกิดความรวมมือการประสานงานระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับเกษตรกรเปนไปอยางรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ
4.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตโดยเฉพาะการวางแผนการปลูกพืชใหสอดคลอง
กับสภาพน้ํา ภูมิอากาศและสภาพการตลาด
5.เพื่อใหมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร วิทยาการความรูดานการเกษตรและดานอื่น ๆ ที่จําเปนแก
สมาชิกองคกรผูใชน้ํา
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 700,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
โครงการชลประทานเชียงใหม สํานักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน 13 ครั้ง
2.การฝกอบรมเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ํา 13 ครั้ง
3.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 ครั้ง
4.ศึกษาดูงาน 1 ครั้ง
ผลการดําเนินงาน
1.การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน ดําเนินการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ประตู
ระบายน้ําแมสอย ประกอบดวย 3 ตําบล คือ ตําบลสบเตี๊ยะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
และตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ซึ่งไดดําเนินการคัดเลือกกลุมผูใชน้ําจํานวน 13
สถานี และกําหนดวันเพื่อดําเนินการจัดประชุมจัดตั้งคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา ตามรายละเอียดตารางที่ 4.3-1
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ปงบประมาณ 2560 โครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการคัดเลือกสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จํานวน 5 สถานี ดังนี้
1. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง 2 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานหวยมวง หมูที่ 11 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานหวยมวง ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง2 ตําบลสบ
เตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมกอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2539 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาล
ตําบลสบเตี๊ยะเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546
ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้ง
กลุม แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมีกฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง2 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่
ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอด
ถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน
และระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการ
บริหารจัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง2 มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่ง
กลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรวมกันจัดทําขึ้น

รูปที่ 4.3-1 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง 2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4.3-1 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง2
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นาย พงษศักดิ์
นาย พิษณุ
นาง พูนศรี
นาย ปยพงค
นาย สมจิต

ดวงอวม
กิติลังการ
กิติลังการ
มาใจดิน
เสาหิน

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม

111 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
78 หมู 15 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
78 หมู 15 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
168 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
102 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

081-8849492
085-1070409
086-7249362
085-6186989
087-1888809

2. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานแทนดอกไม หมูที่ 6 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 9 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสู บน้ําด วยไฟฟาบานแท นดอกไม ตําบลสบเตี๊ ยะ อํ าเภอจอมทอง จังหวัดเชีย งใหม
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2530 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะเมื่อวันที่ 30 เมษายน
2546 และเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ
ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่
ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอด
ถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่งกลุม
ผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรวมกันจัดทําขึ้น

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4.3-2 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นาย ประทาน บุญมาปะ
นาย แกว
เอราวัน
นาย แสวง
ไชยสุ
นาย วินัย
อุนจะนํา
นาย เลิศ
ใจเมือง
นาย อินทร
สุริยา
นาย สมพน
ยานะโส
นาย อินทร
มังยะสุ
นาย อินทร
บุญมาปะ

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ที่อยู
34 หมู 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
319 หมู 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
68 หมู 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
-- หมู ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
224 หมู 21 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
76 หมู 2 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
361 หมู 21 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
- หมู ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
4 หมู 6 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

เบอรโทร
086-1963813
083-8628836
-

รูปที่ 4.3-2 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม
3. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานคะนาอัน หมูที่ 15 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 10 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานคะนาอัน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมกอสราง
แลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2534 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546
และเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ในกอน
หนานี้ทางเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมีกฎหมาย
รองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่ไดรับ
คัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึง
การบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่งกลุม
ผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-3 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายบุญศรี
นายวรวิทย
นายมังกร
นายพิเศรษฐ
นายเธียรชัย

ทิพยวรรณ
ถาวัน
ธิวงษา
มะโนหมด
หินเดช

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม

17/1 หมู 15 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
113 หมู 15 ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
169 หมู 8 ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
97 หมู 15 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
37 หมู 15 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

080-494-9299
062-541-7784
081-022-1803
063-936-2109
081-387-2102

รูปที่ 4.3-3 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน
4. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานดงหาดนาค หมูที่ 7 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ ศาลาวันดงหาดนาค ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบ น้ําดว ยไฟฟาบานดงหาดนาค ตําบลสบเตี๊ ยะ อําเภอจอมทอง จังหวั ดเชี ยงใหม
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2549 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะเมื่อวันที่ 31 มกราคม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2549 และเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรับมอบเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ
ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่
ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอด
ถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่งกลุม
ผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-4 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นาย ถนอม
นาย สมบัติ
นาย ประสาร
นาย พิทักษ
นาย จรูญ

คํามาวัน
เตจะยา
สุระแหง
สมพร
เชื้อตุย

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม

88 หมู 7 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
168 หมู 18 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
282 หมู 17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
81 หมู 17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
83 หมู 17 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

081-289-7712
083-518-7703
089-557-9612
081-020-4285
084-364-9789

รูปที่ 4.3-4 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค
5. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานทุงหมากหนุม หมูที่ 5 ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 12 พฤษภาคม 2560
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สถานที่ดําเนินการ ศาลาเอนกประสงคบานทุงหมากหนุม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2537 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ 30 เมษายน 2546
และเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ใน
กอนหนานี้ ทางเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะจะเปนผูดําเนินการในการจัด ตั้งกลุม แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไม มี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่
ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอด
ถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานี สูบ น้ําด วยไฟฟาบานทุงหมากหนุม มี กฎระเบี ยบขอบังคับการใช น้ําของกลุมอยูแล ว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-5 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม
ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายปน
นายแกว
นายคําอาย
นายนิรุตน
นายมอญ

นันตะภูมิ
เตจะยา
นันตะภูมิ
อะตะมะ
สิงหคํา

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม

ที่อยู
1
180
27
175
70

หมู 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
หมู 5 ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
หมู 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
หมู 5 ต.สบเตีย๊ ะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
หมู 5 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เบอรโทร
086-198-3430
061-165-8589
081-030-2655
081-960-8474
-
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รูปที่ 4.3-5 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม
ตําบลสบแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ปงบประมาณ 2560 โครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการคัดเลือกสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จํานวน 4 สถานี ดังนี้
1.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานขวงเปาใต หมูที่ 6 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 14 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานขวงเปา ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสู บ น้ํ า ดว ยไฟฟาบานหว ยทราย ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชีย งใหม
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2532 เปนโครงการถายโอนใหเทศบาลตําบลบานแปะ ซึ่งกรมชลประทานถาย
โอนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และเทศบาลตําบลบานแปะ รับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ในการ
จัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลบานแปะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม
เพื่อดําเนินการบริหารจัดการน้ํา การแบงปนน้ําในพื้นที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของเทศบาลตําบลบาน
แปะนั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมีกฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสู บน้ําดวยไฟฟ าบานหว ยทราย ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง
จังหวั ดเชี ยงใหม ดํ าเนิ นการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแล ว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

4-14

ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จั ด การน้ํ า โดยสถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นห ว ยทราย มี ก ฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ การใช น้ํ า ของกลุ ม อยู แ ล ว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-6 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายมานิตย
นายบุญเลิศ
นายกองแกว
นายสมบัติ
นายอินสอน
นายสุธรรม

ชนะวารี
เขียวกันยะ
ใจสุข
ศรีบุตร
ปนยนต
บุญรัตน

ตําแหนง
ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ

ที่อยู

เบอรโทร

237/1 หมู 19 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม 085-106-3511
92/1 หมู 5 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
89 หมู 19 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
093-046-3492
74 หมู 5ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
126 หมู 5 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
086-064-2149
119/1 หมู 5 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
-

รูปที่ 4.3-6 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย
2.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานขวงเปา หมูที่ 19 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 14 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานมอนหิน หมูที่ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมกอสราง
แลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2553 กรมชลประทานถายโอนใหเทศบาลตําบลบานแปะ เมื่อป 2553 และเทศบาล
ตําบลบานแปะ รับมอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ในกอนหนานี้
ทางเทศบาลตํ าบลบ านแปะ จะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้ งกลุม แตในการจั ดตั้งกลุ มนั้นยั งไมมีกฎหมาย
รองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ําและดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ดําเนินการลงคะแนนเสียงคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากมติที่ประชุมโดยใหผูที่ไดรับ
คัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึง
การบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆเพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จั ด การน้ํ า โดยสถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นม อ นหิ น มี ก ฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ การใช น้ํ า ของกลุ ม อยู แ ล ว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-7 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายบุญฮอม
นายทองอยู
นายสมบัติ
นายใจคํา
นายดวงคํา
นายนิวัฒน
นายพัชร

ตานะเปน
ใจชมชื่น
จันตาโลก
เปงใจ
ศรีติ๊บ
สุทธารา
แดงดง

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ

123 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
82 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
69/3 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
119 หมูที่ 4 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
100 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
50 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
45 หมูที่ 3 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

080-672-2193
084-3659558
064-7131868
082-1898071
064-3196994
083-3229275
-

รูปที่ 4.3-7 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน
3.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ที่ตั้งโครงการ บานดงเย็น หมูที่ 15 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 15 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานดงเย็น ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม กอสราง
แลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2553 เปนโครงการถายโอนใหเทศบาลตําบลบานแปะ ซึ่งกรมชลประทานถายโอนเมื่อ
ป 2553 และเทศบาลตําบลบานแปะ รับมอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ในการจัดตั้งคณะกรรมการของ
กลุมฯ ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลบานแปะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม เพื่อดําเนินการบริหาร
จั ด การน้ํ า การแบ ง ป น น้ํ า ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ในการจั ด ตั้ ง คณะกรรมการของเทศบาลตํ า บลบ า นแปะนั้ น จะมี
คณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมีกฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว เนื่องจากเปน
ผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมีความเห็นชอบ
ไม มี ก ารคั ด ค า น โดยให ผู ที่ ไ ด รั บ คั ด เลื อ กดํ า รงตํ า แหน ง คณะกรรมการมี ห น า ที่ ดู แ ลและควบคุ ม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จั ด การน้ํ า โดยสถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นดงเย็ น มี ก ฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ การใช น้ํ า ของกลุ ม อยู แ ล ว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-8 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

นายเจริญ แกวกูนา
นายจันทรติ๊บ อินตะคํา
นางสาววรนงค บุตรศรี
นายแสงทอง ฝนอยาง
นายไพฑูรย กุลานุสรธ
นายวีรชาติ ประสาธนสุวรรณ

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ

76/1 หมู 15 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
64/1 หมู 6 ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม
11 หมู 15 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
39 หมู 15 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
124 หมู 15 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
57 หมู 15 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

087-1740694
085-625-4536
061-3239940
061-291-5839
086-982-9212
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.3-8 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น
4. สถานีสูบน้ําไฟฟาดวยบานสบแปะ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ที่ตั้งโครงการ บานสบแปะ หมูที่ 1 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
วันที่ดําเนินการ 16 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ หอประชุมบานสบแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานี สูบ น้ําด วยไฟฟ าบ านสบแปะ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
กอสรางแลวเสร็จเมื่อ ป พ.ศ. 2544 เปนโครงการถายโอนใหเทศบาลตําบลบานแปะ ซึ่งกรมชลประทานถาย
โอนเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2546 และเทศบาลตําบลบานแปะ รับมอบเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ในการ
จัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ ในกอนหนานี้ทางเทศบาลตําบลบานแปะจะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุม
เพื่อดําเนิ นการบริห ารจัด การน้ํา การแบงป นน้ําในพื้น ที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของเทศบาลตํ าบล
บานแปะนั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมีกฎหมาย
รองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคั ดเลื อกคณะกรรมการสถานีสูบ น้ําดว ยไฟฟาบานสบแปะ3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง
จังหวั ดเชี ยงใหม ดํ าเนิ นการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จั ด การน้ํ า โดยสถานี สู บ น้ํ า ด ว ยไฟฟ า บ า นสบแปะ3 มี ก ฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ การใช น้ํ า ของกลุ ม อยู แ ล ว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-9 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสบแปะ3
ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายแกวมา
นายวัน
นายเจริญ
นายโยธิน
นายสุวิทย

สมปญญา
ศักดิ์บุญ
บุญยวง
ชนะแสน
แกวเมืองบาง

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม

24 หมู 1 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
42 หมู 15 ต.แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
189 หมู 1 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
321 หมู 1 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
101 หมู 1 ต.บานแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

080-8538061
063-1301753
080-1326213
098-7852909
086-1874821

รูปที่ 4.3-9 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานสบแปะ3
ในเขตพื้นที่ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน เปนพื้นที่อยูดานทายน้ําของประตู
ระบายน้ําวังปาน และอยูพื้นที่ตนน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย ซึ่งมีสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาจํานวน 6 แหง
ปงบประมาณ 2560 โครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการคัดเลือกสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาเพื่อ
เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย จํานวน 4 สถานี ดังนี้
1.สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย1 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ที่ตั้งโครงการ บานปากกลอง หมูที่ 8 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
วันที่ดําเนินการ 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ ศาลาเอนกประสงคบานหนองปลาสะวาย ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน เปนโครงการถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของ
กลุมฯ ในกอนหนานี้ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย จะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุมเพื่อ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา การแบงปนน้ําในพื้นที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการขององคการบริหารสวน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตําบลหนองปลาสะวาย นั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย1 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย1 มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-10 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย 1
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล
นายแผน
นายบันเทิง
นายมงคล
นายอิ่นคํา
นายบุญเลือน

ตําแหนง

ที่อยู

ตาดี
ประธาน 217 หมูที่ 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
มะยอง รองประธาน 98/1 หมูที่ 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
ตะมัง
เลขานุการ 36/3 หมูที่ 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
ตอมสังข เหรัญญิก 89/6 หมูที่ 6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
ชัยกาวิล
ปฏิคม
22/1 หมูท ี่ 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน

เบอรโทร
086-6584619
093-2613022
091-1424453
084-0401562
094-2231631

รูปที่ 4.3-10 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย1
2. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ที่ตั้งโครงการ บานหนองปลาสะวาย หมูที่ 2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
วันที่ดําเนินการ 18 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ ศาลาเอนกประสงคบานหนองปลาสะวาย ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย2 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัด
ลําพูน เปนโครงการถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของ
กลุมฯ ในกอนหนานี้ทางองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย จะเปนผูดําเนินการในการจัดตั้งกลุมเพื่อ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา การแบงปนน้ําในพื้นที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาสะวาย นั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลือกคณะกรรมการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย2 มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว
ซึ่งกลุมผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น

รูปที่ 4.3-11 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4.3-11 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสะวาย2
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ชื่อ - สกุล
นายสมบัติ
นายอํานวย
นายธีรพงษ
นายสุเทพ
นายสวาท
นายทอน
นายสุพรรณ

ปญญาคํา
สิงหวงค
ชาวนา
คําภีระ
ทาวอาย
ใจยา
แปงอุต

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ

53/2 หมู 2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
45 หมู 2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
63/2 หมู 2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
80 หมู 8 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
101 หมู 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
53/5 หมู 2 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
140 หมู 7 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน

087-1725141
085-7163628
083-3211376
097-9373195
081-0308371
098-8132661
063-0611195

3. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน1 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ที่ตั้งโครงการ บานหนองสูน หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
วันที่ดําเนินการ 19 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ ศาลาวัดหนองสูน ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
เปนโครงการถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ
ในก อ นหน า นี้ ท างองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองปลาสะวาย จะเป น ผู ดํ าเนิ น การในการจั ด ตั้ งกลุ มเพื่ อ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา การแบงปนน้ําในพื้นที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาสะวาย นั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลื อกคณะกรรมการสถานี สูบน้ําด วยไฟฟาบ านหนองสูน1 ตํ าบลหนองปลาสะวาย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน1 มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่งกลุม
ผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-12 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน1
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ - สกุล
นายประเสริฐ
นายเรือน
นายเดช
นายอินสม
นายนรินทร
นายสมัย

อุนนะ
อิมินา
ทนันชัย
มูลยอง
เขื่อนคํา
ตันแกว

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ

136/1หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
45/1 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
225 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
46/1 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
95 หมู 6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
78 หมู 6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน

081-8859847
081-1683742
083-1567513
089-9509691
081-6896012
089-4335536

รูปที่ 4.3-12 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน1
4. สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ที่ตั้งโครงการ บานหนองสูน หมูที่ 1 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
วันที่ดําเนินการ 20 พฤษภาคม 2560
สถานที่ดําเนินการ ศาลาวัดหนองสูน ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน
โครงการสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2 ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
เปนโครงการถายโอนใหองคการบริหารสวนตําบลหนองปลาสะวาย ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการของกลุมฯ
ในก อ นหน า นี้ ท างองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลหนองปลาสะวาย จะเป น ผูดํ าเนิ น การในการจั ด ตั้ งกลุ มเพื่ อ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา การแบงปนน้ําในพื้นที่ ซึ่งในการจัดตั้งคณะกรรมการขององคการบริหารสวน
ตําบลหนองปลาสะวาย นั้นจะมีคณะกรรมการในการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 3 คน แตในการจัดตั้งกลุมนั้นยังไมมี
กฎหมายรองรับ
ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ไดดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ํา โดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534
มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และดําเนินการชี้แจง การเขามามีสวนรวมในการบริหาร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จัดการน้ําในพื้นที่การใชน้ําของประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
จัดการน้ําโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
การคัดเลื อกคณะกรรมการสถานี สูบน้ําด วยไฟฟาบ านหนองสูน2 ตํ าบลหนองปลาสะวาย อําเภอ
บานโฮง จังหวัดลําพูน ดําเนินการคัดเลือกคณะกรรมการโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิมที่มีอยูแลว
เนื่องจากเปนผูที่มีความชํานาญ และความคลองตัว ในการแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดดี และมติที่ประชุมมี
ความเห็นชอบไมมีการคัดคาน โดยใหผูที่ไดรับคัดเลือกดํารงตําแหนงคณะกรรมการมีหนาที่ดูแลและควบคุม
การบริหารการใชน้ําของสมาชิกกลุม ตลอดถึงการบริหารจัดการน้ํา ภายใตขอบเขตขอบังคับของกลุมผูใชน้ํา
โดยเครงครัด
ในรูปแบบของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ มีความจําเปนตองมีการดูแลรักษาอาคารชลประทาน และ
ระบบสงน้ําตางๆ เพื่อใหมีสภาพการใชงานที่ยาวนาน ซึ่งจะตองมีกฎระเบียบขอบังคับเขามาใชในการบริหาร
จัดการน้ํา โดยสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2 มีกฎระเบียบขอบังคับการใชน้ําของกลุมอยูแลว ซึ่งกลุม
ผูใชน้ํารวมกับเทศบาลตําบลบานแปะรวมกันจัดทําขึ้น
ตารางที่ 4.3-13 รายชื่อคณะกรรมการกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2
ตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - สกุล
นายจํารัส
นายจันทรแกว
นายอุดม
นายเจต
นายทองคํา
นายสังเกตุ
นายบุญสม
นายไกรวุฒิ
นายศรีมลู

แกวสุวรรณ
ปญญาคํา
กันทะ
วงคปญญา
นอยมูล
คําเขียว
คําแห
ใจรังษี
คํายอง

ตําแหนง

ที่อยู

เบอรโทร

ประธาน
รองประธาน
เลขานุการ
เหรัญญิก
ปฏิคม
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

131 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
116 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
206 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
140 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
1 หมู 6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
3 หมู 6 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
203 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
41/2 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน
180/1 หมู 1 ต.หนองปลาสะวาย อ.บานโฮง จ.ลําพูน

081-289-3388
099-008-7183
084-805-7159
-

รูปที่ 4.3-13 การประชุมจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน2
สรุปผล การดําเนินการฟนฟู และจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทานในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย
ทางเทศบาลดําเนินการจัดตั้งขึ้นเพื่อ มีหนาที่กํากับดูแลสถานีสูบน้ําฯ แตไมไดมีการดูแลในเรื่องของการบริหาร
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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จัดการน้ําในพื้นที่ ในการจัดตั้งคณะกรรมการที่เทศบาลดําเนินการจัดตั้งจะประกอบดวย ประธานสถานีสูบน้ํา
ผู ช ว ยประธานสถานี สู บ น้ํ า และนายสถานี ซึ่ ง คณะกรรมการที่ ตั้ ง ขึ้ น ไม ค รบองค ป ระกอบของการจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา ทางโครงการชลประทานเชียงใหม ซึ่งไดรับงบประมาณในการจัดสรรจาก
กรมชลประทาน ใหดําเนินการจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน เพื่อใหกลุมผูใชน้ําไดเกิดกระบวนการบริหาร
จัดการน้ํารวมกัน รวมไปถึงการเขามามีสวนรวมกับเจาหนาที่ชลประทาน เพื่อดูแลรักษาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทานโดยอาศัย พระราชบัญญัติ 2534 มาตรา 62 วรรค 4 วาดวยเรื่องการบริหารจัดการน้ํา และใน
อนาคตเกษตรกรจะไดใชแหลงน้ําจากโครงการประตูระบายน้ําแมสอย ซึ่งในการใชแหลงน้ําจะตองมีการบริหาร
จัดการน้ํารวมกัน ระหวาง ตําบลสบเตี๊ยะ(ดานทายประตูระบายน้ําวังปาน) ตําบลแมสอย ตําบลบานแปะ
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และตําบลหนองปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
ในการบริ ห ารจั ดการน้ํ า ทั้ ง 4 ตํา บล จะตองรว มกัน สร างเปน เครื อข ายกลุม ผูใช น้ํา เพื่ อสรา ง
กระบวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ใหไดรับน้ําอยางทั่วถึง และลดปญหาความขัดแยงเรื่อง
แหลงน้ํา ซึ่งในกระบวนการสรางเครือขายกลุมผูใชน้ํานั้น จะเกิดขึ้นในกิจกรรมตอไป
2.การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเสริมสรางความเขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน”
ประจําป พ.ศ.2560 ระยะเวลา 1 วัน ดําเนินการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย
ประกอบดวย 3 ตําบล คือ ตําบลสบเตี๊ยะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และตําบลหนอง
ปลาสะวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน ซึ่งไดดําเนินการคัดเลือกกลุมผูใชน้ําจํานวน 13 สถานี และกําหนดวัน
เพื่อดําเนินการจัดประชุมตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางที่ 4.3-14 แผนการปฏิบัติงานการจัดประชุมกลุมผูใชน้ําในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

โครงการ

วันที่

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยมวง 2 ตําบลสบเตีย๊ ะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานแทนดอกไม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานคะนาอัน ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงหาดนาค ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานทุงหมากหนุม ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหวยทราย ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานมอนหิน ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานดงเย็น ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําไฟฟาดวยบานสบแปะ 3 ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย 1 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองปลาสวาย 2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน 1 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน
สถานีสูบน้ําดวยไฟฟาบานหนองสูน 2 ตําบลหนองปลาสวาย อําเภอบานโฮง จังหวัดลําพูน

1 มิ.ย. 60
2 มิ.ย. 60
3 มิ.ย. 60
4 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
6 มิ.ย. 60
7 มิ.ย. 60
8 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
10 มิ.ย. 60
11 มิ.ย. 60
12 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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การรายงานผลการดํ าเนิ นงานของการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสรางความ
เขมแข็งองคกรผูใชน้ําชลประทาน” ในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม จะดําเนินการรายงาน
ผลในฉบับตอไป
3.สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เวทีประชาคมเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการซอมแซมระบบ
ชลประทาน” ประจําป พ.ศ.2560 หลักสูตร 2 วัน 1 คืน ดําเนินการคัดเลือกเกษตรกรกลุมเปาหมาย โดย
คัดเลือกจากคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา ผูนําเกษตรกร และเกษตรกรผูใชน้ํา จํานวน 35 สถานี ในเขตพื้นที่
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อเขารวมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เวทีประชาคมเพื่อใหชุมชนมี
สวนรวมในการซอมแซมระบบชลประทาน” ณ ทัชสตาร รีสอรท ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560
การรายงานผลการดําเนินงานของการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เวทีประชาคมเพื่อใหชุมชน
มี ส ว นร ว มในการซ อ มแซมระบบชลประทาน” ในเขตพื้น ที่ ป ระตู ร ะบายน้ํ า แม ส อย จั งหวั ดเชี ย งใหม จะ
ดําเนินการรายงานผลในฉบับตอไป
4.โครงการนํ า เกษตรกรศึ ก ษาดู งาน หลั ก สู ต ร “การเรี ยนรู โ ครงการชลประทานและระบบ
ชลประทานของผู นํ า ชุ มชน และผู นํ า เกษตรกร” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดําเนิน การคัดเลือก
เกษตรกรกลุมเป าหมาย โดยคั ดเลือกจากคณะกรรมการกลุมผูใชน้ํา ผูนําเกษตรกร และเกษตรกรผูใชน้ํา
จํานวน 35 สถานี ในเขตพื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย เพื่อเขารวมศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรู
โครงการชลประทานและระบบชลประทานของผูนําชุมชน และผูนําเกษตรกร” ณ สถานีทดลองการใชน้ํา
ชลประทานที่1 (แมแตง) ตําบลสันมหาพน เขื่อนแมงัดสมบูรณชล ตําบลชอแล อําเภอแมแตง และโครงการ
ประตูระบายน้ําในลําน้ําปง(ทาวังตาล) ตําบลทาวังตาล อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม วันที่ 19 มิถุนายน 2560
การรายงานผลการดําเนินงานของการศึกษาดูงาน หลักสูตร “การเรียนรูโครงการชลประทานและ
ระบบชลประทานของผูนําชุมชน และผูนําเกษตรกร” ในเขตพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม
จะดําเนินการรายงานผลในฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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4.4 แผนการสงเสริมละพัฒนาการเกษตรหลังมีโครงการ
หลักการและเหตุผล
การกอสรางประตูระบายน้ําแมสอยทําใหมีน้ําตนทุนเพื่อการปลูกพืช การเลี้ยงสัตว และการอุปโภค
บริโภคเพิ่มขึ้นจากสภาพปจจุบัน ซึ่งสามารถชวยบรรเทาปญหาภัยแลงและการเพาะปลูกพืชโดยเฉพาะในฤดู
แลง ที่ราบลุมสามารถปลูกขาวนาปรังและพืชไร/พืชผัก สวนที่ดินซึ่งปลูกลําไยเปนสวนใหญนั้น นอกจากสามรถ
พัฒนาการปลูกลําไยโดยสงเสริมการปฏิบัติดูแลใหมีผลผลิตอกนอกฤดูกาลปกติแลว ยังสามารถปลูกพืชไรและ
พืชผักซอมแซมสวนลําไย ทําใหประสิทธิภาพการใชที่ดินเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นผลผลิตตอไรของพืชตาง ๆ ก็
เพิ่มขึ้นดวย การพัฒนาการเกษตรในพื้นที่เพื่อใหเกิดผลดีตอเกษตรกร จําเปนตองสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของและตองมีการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม โดยเนนเกษตรอินทรีย
สงเสริมการเพาะปลูกแบบไรนาสวนผสม ตามแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง
วัตถุประสงค
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ทั้ ง พื ช และปศุ สั ต ว อั น จะทํ า ให คุ ณ ภาพชี วิ ต ของเกษตรกรดี ขึ้ น
กอใหเกิดการจางงานและอุตสาหกรรมในทองถิ่น ตลอดจนการเกลื้อกูลกันภายในชุมชน นอกจากนั้นสามารถ
ชวยปญเทาปญหาดานสังคมของชุมชนแออัดอันเปนผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานชั่วคราวไปทํางานในเมือง
ใหญ
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 1,000,000 บาท
- สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน 400,000 บาท
- สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร 600,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม กรมสงเสริมการเกษตร
วิธีการดําเนินงาน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน
1. การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดําเนินการอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
ที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดิน
2. สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน
2.1 สนั บ สนุ น อุ ป กรณ ในการทําน้ําหมักชีว ภาพ ไดแก ถังหมัก กากน้ําตาล และวัส ดุใหกับ
เกษตรกรนําไปทําเปนน้ําหมักชีวภาพจากสารเรง พด. 2 และสารขับไลแมลงโดยใชสารเรง พด. 7
2.2 สถานี พั ฒ นาที่ ดิ น เชี ย งใหม ดํ า เนิ น การส ง เสริม สนั บ สนุน ให เ กษตรกรทํ า ปุ ย หมั ก สู ต ร
พระราชทาน จํานวน 45 ตัน โดยการนําเศษพืชแหง ปุยคอก หมักรวมกับการใชสารเรงซุปเปอร พด. 1 แลว
นําไปใชในพื้นที่ปลูกลําไยโดยการหวาน โรยรอบๆ รัศมีทรงพุม ปริมาณ 20 กิโลกรัมตอตน
3. การตรวจวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินกอนการปลูกพืชและเก็บตัวอยางดินหลังเก็บเกี่ยวพืช
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม
1.การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยใน
พื้นที่โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
2.การถายทอดความรูและเทคโนโลยีที่เหมาะสม จํานวน 4 หลักสูตร
3.การติดตามและประเมินผลการดําเนินโครงการ
ผลการดําเนินงาน
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม กรมพัฒนาที่ดิน
1.ดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดําเนินการอบรมเกษตรกรใหมีความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบํารุงดินแลว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 โดยมีนายนายนิพนธ อุดปวง ผูอํานวยการ
สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม เปนประธาน และเจาหนาที่ผูมีความรูจากหนวยงานสถานีพัฒนาที่ดินและตัวแทน
จากสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดกลาง ที่ 1 เปนวิทยากรในการอบรมถายทอดใหความรูกับเกษตรกร
จํานวน 90 ราย พรอมทั้งไดแจกแบบประเมินความรูความเขาใจแกเกษตรกรผูรวมงาน ซึ่งจะรายงานผลแบบ
ประเมินในรายงานฉบับตอไป ดังรูปที่ 4.4-1

รูปที่ 4.4-1 อบรมเกษตรกรหลังมีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
2.สนับสนุนอุปกรณในการทําน้ําหมักชีวภาพ ไดแก ถังหมัก กากน้ําตาล และวัสดุใหกับเกษตรกร
นําไปทําเปนน้ําหมักชีวภาพจากสารเรง พด. 2 และสารขับไลแมลงโดยใชสารเรง พด. 7 สงเสริมสนับสนุนให
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เกษตรกรทําปุยหมักสูตรพระราชทาน จํานวน 45 ตัน โดยการนําเศษพืชแหง ปุยคอก หมักรวมกับการใชสาร
เรงซุปเปอร พด. 1 แลวนําไปใชในพื้นที่ปลูกลําไยโดยการหวาน โรยรอบๆ รัศมีทรงพุม ปริมาณ 20 กิโลกรัมตอ
ตน ดังรูปที่ 4.4-2 – 4.4-3
3.การตรวจวิเคราะหดิน เก็บตัวอยางดินกอนการปลูกพืช ของเกษตรกรที่เขารับการอบรม จํานวน
90 ราย รูปที่ 4.4-4

รูปที่ 4.4-2 เกษตรกรรวมกันทําน้ําหมักชีวภาพ โดยใชสารเรงซุปเปอร พด.2 และทําสารขับไลแมลงโดยใชสาร
เรงซุปเปอร พด.7

รูปที่ 4.4-3 สนับสนุนอุปกรณในการทําน้ําหมักชีวภาพ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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รูปที่ 4.4-4 ตัวอยางดินที่เก็บวิเคราะห (กอนการปลูก)
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 เชียงใหม
ไดดําเนินการดังตอไปนี้
1.การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยใน
พื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย ป 2560 ครั้งที่ 1 ผลสําเร็จดังตอไปนี้
1.1 ไดแผนปฏิบัติงานโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยในพื้นที่
ประตูระบายน้ําแมสอย ป 2560
1.2 มีรายละเอียดหลักสูตรและทําการบูรณาการหลักสูตรเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ
1.3 ไดแนวทางการจัดทําขอมูลเพื่อรายงานผลการดําเนินงาน เรื่องขอมูลตนทุนการผลิต
รายละเอียดดังตารางที่ 4.4-1 , 4.4-2 รูปที่ 4.4-5 ครั้งที่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน กําหนดไวในเดือนสิงหาคม
2560
ตารางที่ 4.4-1 จั ดทํา แผนและขั้น ตอนการดําเนิน งาน พรอมบูร ณาการแผนการดําเนิน งานทุก
หนวยงานที่รับผิดชอบระดับพื้นที่ ดังนี้
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป 2560 หนวยงานที่รับผิดชอบ
ลําดับ กิจกรรม
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1
2

สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ง านโครงการ/
บูรณาการแผนฯ
คัดเลือกเกษตรกรกลุมเปาหมาย

3
4
5
6
7

กําหนดหลักสูตร/บูรณาการหลักสูตร
อบรมถายทอดความรู/ศึกษาดูงาน
ติดตามประเมินผล
สัมมนาสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
จัดทํารูปเลมสรุปผลการดําเนินงาน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม
สํ า นั ก ง า น เ ก ษ ต ร จั ง ห วั ด
เชียงใหม/ลําพูน

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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2. กําหนดหลักสูตรและบูรณาการหลักสูตร ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ จากการสัมมนาฯ ได
กําหนดรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
1. การเพิ่มผลผลิตลําไย
- การตัดแตงกิ่ง
- การบริหารจัดการดินและปุยอยางถูกตองเหมาะสม
- การเลี้ยงผึ้งในสวนลําไยเพื่อผสมเกสร
2. การลดตนทุนการผลิตลําไย
- การใชสารชีวภัณฑทดแทนการใชสารเคมี
- การใชน้ําอยางมีคุณคา
- การใชปุยหมักและปุยชีวภาพเพื่อลดการใชปุยเคมี
3. การผลิตลําไยคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย
- ตัดแตงชอผล
- GAP
4. การสงเสริมการผลิตเพื่อเพิ่มและเสริมรายได
5. สงเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย (ในสวนลําไย)
- การผลิตพืชผักปลอดภัยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. สงเสริมการเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลําไยและเสริมรายได
- การเลี้ยงผึ้งในสวนลําไยเพื่อเพิ่มรายได
- การแปรรูปผลิตภัณฑจากผึ้ง
7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําในการผลิตลําไยอยางเหมาะสม
- รวมกลุมผูผลิตลําไย
- การบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ
8. การเชื่อมโยงดานการตลาด
3. กําหนดวิธีการและรูปแบบในการถายทอดความรูเทคโนโลยีฯ ใหสอดคลองกับศักยภาพเกษตรกร และ
สภาพพื้นที่ ดังนี้
3.1 บรรยายวิชาการ
3.2 สาธิต/ฝกปฏิบัติ
3.3 สนับสนุนปจจัยตนแบบ
3.4 ทัศนะศึกษาดูงาน
4. กํ าหนดช ว งเวลา จํ า นวนวั น และสถานที่ ในการถ า ยทอดความรู (ตารางอบรม/การถ ายทอดความรู )
รายละเอียดดังตารางที่ 4.4-2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
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ตารางที่ 4.4-2 แผนปฏิบัติงานโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยในพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย ป 2560
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 การสั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโครงการลดต น ทุ น การผลิ ต และเพิ่ ม รายได
เกษตรกรชาวสวนลําไยในพื้นที่ประตูระบายน้ําแมสอย
-ครั้งที่ 1 จัดทําแผน บูรณาการแผน
-ครั้งที่ 2 สรุปผลการดําเนินงาน
2. อบรมถายทอดความรู จํานวน 4 หลักสูตร
2.1 การลดตนทุนการผลิตลําไยนอกฤดู โดยใชสารชีวภัณฑและการจัดการ
น้ําอยางเหมาะสม

2.2 การผลิตผักปลอดภัยเพื่อเสริมรายไดในฤดูแลง

2.3 การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

2.4 การเลี้ยงผึ้งเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตลําไย

ปริมาณงาน
20 ราย/
2 ครั้ง

วันที่ปฏิบัติงาน
งบประมาณ
(บาท)
27,600
ครั้งที่ 1 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
ครั้งที่ 2 เดือน สิงหาคม 2560

50 ราย/
3 วัน

90,800

30 ราย/
3 วัน

58,400

50 ราย/
2 วัน
30 ราย/
2 วัน
50 ราย/
2 วัน
30 ราย/
2 วัน
30 ราย/
5 วัน

82,800

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2560

54,400

วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2560

93,400

วันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2560
วันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2560

101,600

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2560

หนวยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
ที่ 6 จังหวัดเชียงใหม (สสก.6)

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน***
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดลําพูน
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
อารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม
ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดาน
แมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม

4-32

โครงการ/กิจกรรม
3. ศึกษาดูงาน
3.1 ศึกษาดูงาน การปลูกผักปลอดภัย ผักอินทรียในระบบโรงเรือน ณ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลําพูน
3.2 ศึกษาดูงานการผลิตลําไยนอกฤดู ณ อําเภอพราว
3.3 ศึกษาดูงานการผลิตผักปลอดภัย ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม และการผลิตลําไย ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอสารภี
3.4 ศึกษาดูงานการการผลิต การจัดการสวนลําไยและการใหนา้ํ ลําไยอยาง
มีประสิทธิภาพ ณ ศูนยศึกษาฯหวยฮองไคร
4. การติดตามประเมินผล
- ติดตามผลการดําเนินงานระดับพื้นที่
5. จัดทํารูปเลมรายงานผลการดําเนินงานโครงการฯ

ปริมาณงาน

งบประมาณ
(บาท)

วันที่ปฏิบัติงาน

หนวยงานรับผิดชอบ

1 วัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

1 วัน
1 วัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
วันที่ 29 มิถุนายน 2560

1 วัน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2560

สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม

79,840

ชวงเดือนสิงหาคม 2560

ทุกหนวยงาน

11,160

เดือนกันยายน 2560

สํานักงานสงเสริมและพัฒนา
การเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม

2 ครั้ง/
หนวยงาน
รวม

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดลําพูน
สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน***
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตร จังหวัดเชียงใหม
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5. แนวทางการเก็บขอมูลตนทุนการผลิตของเกษตรกรเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ
- จัดเก็บขอมูลพื้นฐานเกษตรกร
- ขอมูลตนทุนการผลิตตางๆ เชน ตนทุนคาสารเคมี ตนทุนคาแรงงาน
- ขอมูลพื้นที่การผลิต ผลผลิต และรายได
- ขอมูลเปรียบเทียบตนทุน ผลผลิต และรายไดของเกษตรกร กอนและหลังการเขารับการ
อบรม

รูปที่ 4.4-5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการลดตนทุนการผลิตและเพิ่มรายไดเกษตรกรชาวสวนลําไยในพื้นที่
ประตูระบายน้ําแมสอย ป 2560 ครั้งที่ 1
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.5 แผนการเพิ่มชนิดและปริมาณปลาในลําน้ําแมปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ํา
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการกอสรางโครงการประตูระบายน้ําแมสอยสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินสงผลถึง
สิ่งมีชีวิตทางน้ําในระดับตาง ๆ ของหวงโซอาหารที่มีผลกระทบตอทรัพยากรประมงได ซึ่งถึงแมวาในการศึกษา
จะพบวาการพัฒนาตามโครงการจะสงผลกระทบดานลบตอสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําระดับต่ํา อยางไรก็ตาม
โครงการคํานึงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมงดานชนิดและปริมาณสัตวในลําน้ําปง จึงใหมีการ
ปลอยพันธุสัตวน้ําในลําน้ําแมปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ําดังกลาว
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มชนิดและปริมาณสัตวน้ําในลําน้ําปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ํา
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด เขต1 (เชียงใหม)
กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด /กรมประมง
วิธีการดําเนินงาน
ปลอยพันธุสัตวน้ําในลําน้ําแมปงบริเวณดานเหนือประตูระบายน้ําแมสอย จํานวน 1,000,000 ตัว
ไดแก ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลาสรอยขาว ปลาบา และปลากาดํา จํานวนชนิดละ 200,000 ตัว
ผลการดําเนินงาน
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดเขต 1 (เชียงใหม) รวมกับสํานักงานกอสรางชลประทาน
ขนาดกลางที่ 1 เทศบาลตําบลแมสอย หนวยงานกรมประมงและชุมชนในพื้นที่ ต.แมสอย รวมกันปลอยพันธุ
ปลาจํานวน 500,000 ตัว ไดแก ปลาตะเพียนทอง 200,000 ตัว ปลาสรอยขาว 200,000 ตัว และปลาตะเพียน
ขาว 100,000 ตัว ลงในแมน้ําปง บริเวณหนาประตูระบายน้ําแมสอย ณ วัดหนองคัน ต.แมสอย อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560

รูปที่ 4.5-1 กิจกรรมปลอยพันธุปลา
สวนกิจกรรมการปลอยพันธุครั้งที่ 2 อีก 500,000 ตัว จะมีกําหนดปลอย วันที่ 10 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณหนาวัดสบสอย ต.แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม จะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.6 แผนการติดตามตรวจสอบดานปริมาณฝน
หลักการและเหตุผล
การดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับพื้นที่
โครงการและระดับภูมิภาค อยางไรก็ตามควรมีการตรวจสอบปริมาณน้ําฝนบริเวณที่ตั้งประตูระบายน้ําแมสอย
เพื่อใชเปนขอมูลเปรียบเทียบกับขอมูลปริมาณน้ําฝนที่สถานีตรวจวัดที่อยูใกลเคียงเพื่อทําใหสารถวางแผนการ
บริหารจัดการแหลงน้ําของโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบปริมาณน้ําฝนในบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อนํามาใชประโยชนในการบริหาร
โครงการ
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 12,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
ทําการบันทึกขอมูลอยางตอเนื่อง
ผลการดําเนินงาน
สภาพปริมาณน้ําฝนและน้ําทาหลังฤดูฝน ป 2559 จากการตรวจวัดปริมาณน้ําฝนรายวันของสถานี
โครงการประตูระบายน้ําแมสอยตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 สรุปไดดังนี้
ปริมาณฝนสูงสุดรายวันวัดได 74.5 มม. เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2560 และปริมาณฝนต่ําสุดรายวัน
วัดได 1.0 มม. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559 ดังรูปที่ 4.6-1
หากสรุ ป เป น รายเดื อนสามารถแยกไดเ ปน ปริมาณน้ําฝนสูง สุดรายเดือนเมื่อ พฤษภาคม 2560 มี
ปริมาณฝน 415.2 มม.และไมมีฝนตกในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีปริมาณน้ําฝน 0.0 มม. ดังรูปที่ 4.6-2
กราฟปริมาณฝนรายวันที่สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
ปงบประมาณ 2560
80.0

ปริมาณฝน - มิลลิเมตร

70.0
60.0
50.0
40.0

ฝนรายวัน

30.0
20.0
10.0
0.0
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.6-1 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายวัน สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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กราฟปริมาณฝนรายเดือนที่สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย .จอมทอง
อ
จ.เชียงใหม
ปงบประมาณ 2559

ปริมาณฝน - มิลลิเมตร

500.0

415.2

400.0
300.0
200.0

ฝนรายเดือน
98.2

100.0

66.0
3.0

38.0

62.2
0.0

5.0

ก.พ.

มี.ค.

0.0

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.6-2 กราฟแสดงปริมาณน้ําฝนรายเดือน รายวัน สถานีโครงการประตูระบายน้ําแมสอย
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.7 แผนการติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาน้ําผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การดําเนินโครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอยเพื่อเก็บกักน้ําในลําน้ําแมปง คาดวาอาจจะมี
ผลกระทบตอปริมาณน้ําทาดานทายน้ํา กลาวคือ อาจจะทําใหปริมาณน้ําทาดานทายน้ําในลําน้ําแมปงลดลง
จากสภาพปจจุบันอันเนื่องมาจากการเก็บกักน้ํา และนําไปใชประโยชนเพื่อกิจกรรมการใชน้ําดานตาง ๆ เชน
การเกษตร และการอุปโภคบริโภค รวมทั้งในชวงฤดูแลงจะตองมีการปลอยน้ําหรือระบายน้ําไปทางดานทายน้ํา
เพื่อรักษาสภาพนิเวศวิทยาของลําน้ําแมปงทางทายน้ํา ดังนั้นจึงควรมีการติดตามตรวจระดับน้ําและปริมาณน้ํา
อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการใชน้ํา
ในกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการ
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบระดับน้ําและปริมาณน้ําทาในลําน้ําแมปงบริเวณดานเหนือน้ําและทายน้ําของ
ประตูระบายน้ําแมสอย
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 260,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.ดําเนินการจัดเก็บและบันทึกขอมูลเพื่อจัดทํา Rating Curve บริเวณเหนือน้ําและทายน้ําของ
ประตูระบายน้ําแมสอย
2.ทําการบันทึกขอมูลระดับน้ําและคํานวณปริมาณน้ําทาที่ไหลผานประตูระบายน้ํา รวมทั้งปริมาณ
น้ําที่ปลอยทางดานทายน้ํา
ผลการดําเนินงาน
จากการตรวจสอบสภาพน้ํ า ท า ในแม น้ํ า ป ง บริ เ วณสถานี สํ า รวจปริ ม าณน้ํ า เหนื อ และท า ย
ปตร.แมสอย ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 พบวามีปริมาณน้ําไหลปกติในแมน้ําปง ทั้ง
เหนือและทายแนวกอสราง ปตร.แมสอย สามารถดําเนินการตรวจวัดขอมูลทั้งเหนือและทาย ปตร.แมสอย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

4-38

รูปที่ 4.7-1 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานีP.73 แมน้ําปง บานสบสอยและสถานี P.73A แมน้ําปง บานสบแปะ
อ.จอมทอง จ.เชียงใหมซึ่งอยูดานเหนือ-ทาย โครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.7-2 แผนผังแสดงพื้นที่ศึกษาผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

น้ําแมกลาง

อ.จอมทอง

15.8 กม.

แมน้ําปง

P.73

3 กม.

บานสบสอย

โครงการปตร.แมสอย

3 กม.

P.73A
บานสบแปะ

น้ําแมแจม

10.8 กม.

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.7-3 แนวสํารวจปริมาณน้ําสถานี P.73 แมน้ําปง (เหนือปตร.แมสอย) บานสบสอย

รูปที่ 4.7-4 แนวสํารวจปริมาณน้ําสถานี P.73A แมน้ําปง (ทายปตร.แมสอย) บานสบแปะ
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.8 แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ําผิวดิน
หลักการและเหตุผล
การกอสราง องคประกอบตางๆ ของโครงการประตูระบายน้ําแมสอย อาจกอใหเกิดผลกระทบตอ
คุณภาพน้ําในชวงระหวางการกอสราง โดยเฉพาะบริเวณที่ทําการกอสรางและทางดานทายน้ํา สวนในชวง
ดําเนินการ การเก็บกักน้ําในอางเก็บน้ําในระยะแรกๆ จะมีผลกระทบจากการเนาเปอยของพืช/ตนไม ทําใหน้ํา
มีปริมาณสารอินทรียสูงขึ้น นอกจากนี้จากกิจกรรมการใชน้ําเพื่อการเกษตรจากการพัฒนาระบบชลประทานจะ
ทําใหมีการใชสารเคมีในการผลิตพืช/สัตวเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมมาก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตอคุณภาพน้ําที่ระบาย
ออกจากพื้นที่ชลประทานได
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําในแมน้ําปงในบริเวณพื้นที่โครงการ ซึ่งคาดวาจะไดรับผลกระทบ
จากการกอสราง และการดําเนินโครงการทั้งนี้หากมีผลกระทบเกิดขึ้นจะปรับปรุงมาตรการลดผลกระทบดาน
คุณภาพน้ําผิวดิน ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 250,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1. เก็บตัวอยางคุณภาพน้ําในแมน้ําปงที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมกอสราง จํานวน
5 จุดเก็บตัวอยาง ในบริเวณดังตอไปนี้
- จุดเก็บตัวอยางที่ 1 บริเวณโครงการฝายวังตาล อ.เมือง จ.เชียงใหม เปนตัวแทนของตัวอยาง
น้ําบริเวณแมน้ําปงดานเหนือประตูระบายน้ํา
- จุ ดเก็บตัวอย างที่ 2 บริเวณโครงการฝายหนองสลีก จ.ลําพูน เปนตัวแทนของตัวอยาง
คุณภาพน้ําบริเวณแมน้ําปงดานเหนือประตูระบายน้ํา
- จุดเก็บตัวอยางที่ 3 บริเวณโครงการฝายวังปาน จ.เชียงใหม เปนตัวแทนของตัวอยาง
คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณแมน้ําปงดานเหนือประตูระบายน้ํา
- จุดเก็บตัวอยางที่ 4 ดานหนาพื้นที่กอสรางประตูระบายน้ําฯ เปนตัวแทนของคุณภาพน้ําผิว
ดินบริเวณดานหนาประตูระบายน้ํา
- จุดเก็บตัวอยางที่ 5 สะพานรวมใจบานสบแปะ เปนตัวแทนของตัวอยางคุณภาพน้ําบริเวณ
ทายน้ํา
2. วิธีการเก็บตัวอยางและการวิเคราะหคุณภาพน้ําใหดําเนินการตามวิธีการ Standards Methods
for Examination of Water and Wastewater APHA AWWA WPCF, (2000) และใชมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
ที่มิใชทะเล โดยมีดัชนีคุณภาพน้ําที่ทําการตรวจวัด ดังนี้ อุณหภูมิ (Temperature) คาความเปนกรด – ดาง
(pH) การนําไฟฟา (EC) ของแข็งละลายน้ํา (SS) ความเปนดาง (Alkalinity as CaCO3) ออกซิเจนละลายน้ํา
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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(DO) บีโอดี (BOD) ไนเตรทในหนวยไนโตรเจน (NO3-N) แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน (NH3-N) ซัลเฟต (SO4)
คลอไรด (Cl) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) Sodium absorption Ratio (SAR) Residual Sodium
Carbonate (RSC) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)
ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรีย
กลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform Bacteria)
ผลการดําเนินงาน
กรมชลประทาน โดยสวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ไดรวมกับกลุมงานเคมี สํานักวิจัยและ
พัฒนา ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทําการวิเคราะหแลว 2 ครั้ง วันที่ 13 มกราคม 2560 และวันที่ 27 เมษายน
2560
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ประกอบดวยตัวแทนของตัวอยางน้ําพื้นที่บริเวณแมน้ําปงดาน
เหนือประตูระบายน้ํา จํานวน 3 สถานี ตัวแทนของตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณแมน้ําปงดานเหนือประตู
ระบายน้ํา จํานวน 1 สถานี และตัวแทนของตัวอยางคุณภาพน้ําพื้นที่บริเวณทายน้ํา จํานวน 1 สถานี ซึ่งได
ดําเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นั้นปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.8-1

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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รูปที่ 4.8-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

รูปที่ 4.8-2 การเก็บตัวอยางน้ําผิวดินทั้ง 5 สถานี

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.8-1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560
เกณฑที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห
ดัชนีคุภาพน้ํา

หนวย

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

ประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3

เพื่อการดํารง
ชีวิตของสัตวน้ํา

เพื่อการ
ชลประทาน

C

21.2

22.8

25.5

27.0

26.1

ธรรมชาติ

23-32

-

NTU
ไมโครโมห/ซม.

15.2
279

8.8
362

33.4
346

9.3
335

14.8
332

-

-

ไมเกิน 3,000

4.20
7.5
129.1
3.9

4.90
7.6
110.1
3.2

6.20
7.8
111.6
4.1

6.10
7.9
109.1
3.1

ไมต่ํากวา 4.0
5.0-9.0
ไมเกิน 2.0

ไมต่ํากวา 3.0
5.0-9.0
-

5.0-9.0
ไมเกิน 20.0

180.8

173.2

167.6

166.2

-

-

-

10.0
1.5
<0.10
20.0
40.1
19.1
27.4
0.8
0.03
0.031

43.7
1.3
<0.10
19.1
37.1
19.1
25.5
0.7
0
0.062

11.0
1.3
<0.10
18.2
38.1
16.7
27.4
0.7
0
0.021

16.9
1.6
<0.10
17.7
37.1
16.0
26.4
0.7
0
0.028

ไมเกิน 5.0
0.5
-

ไมเกิน 25
0.002
นอยกวา 0.3

ไมเกิน 30
ไมเกิน 10.0
ไมเกิน 700
ไมเกิน 900
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 2.5
ไมเกิน 5.0

0.094
<0.005
ND
0.015
0.006
<0.003
<0.005
ND
0.028
<0.005
ND

0.009
<0.005
0.0002
0.014
0.006
<0.003
<0.005
ND
0.071
<0.017
ND

<0.005
<0.005
0.0012
0.052
0.005
<0.003
<0.005
ND
0.053
0.005
ND

<0.005
<0.005
0.0005
0.009
0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
0.005
ND

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

นอยกวา 0.05
นอยกวา 0.1
0.02
นอยกวา 0.001
-

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

9,200
2,400

5,400
5,400

1,600
33

130
33

20,000
4,000

-

-

ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature)
2. ความขุน (Turbidity)
3. ความนําไฟฟา (Conductivity)
ทางเคมี
4. ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
5. คาความเปนกรด – ดาง (pH)
6. ความเปนดาง (Alkalinity)
7. บีโอดี (BOD)

o

มก./ล.
4.00
7.4
มก./ล.
97.6
มก./ล.
2.2
มก./ล.ในรูปโซเดียม
8. ของแข็งละลายน้ํา (TDS)
139.5
คลอไรด
9. ของแข็งแขวนลอย (SS)
มก./ล.
15.1
10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3-N)
มก./ล.
1.3
11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน
มก./ล.
<0.10
12. โซเดียม (Na)
มก./ล.
8.5
13. แคลเซียม (Ca)
มก./ล.
41.1
14. คลอไรด (Cl)
มก./ล.
7.1
15. ซัลเฟต (So4)
มก./ล.
22.1
16. Sodium absorption Ratio (SAR)
0.3
17. Residual Sodium Carbonate (RSC) มิลลิอิควิวาเลนท/ล.
0
28. เหล็ก (Fe)
มก./ล.
0.054
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
19 แมงกานีส
มก./ล.
0.362
20. ตะกั่ว
มก./ล.
<0.005
21. ปรอท
มก./ล.
0.0008
22. สังกะสี
มก./ล.
0.023
23. ทองแดง
มก./ล.
0.006
24. แคดเมียม
มก./ล.
<0.003
25. โครเมียม
มก./ล.
<0.005
26. นิคเกิล
มก./ล.
ND
27. ฟนอล
มก./ล.
ND
28. สารหนู
มก./ล.
0.005
29. ไซยาไนด
มก./ล.
ND
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.
9,200
31. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.
1,700

นอยกวา 0.0005

อางอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
: เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด
: International Irrigation Information Center (1995)
หมายเหตุ : ND : non detectable
SW 1 : บริเวณโครงการฝายวังตาล
SW 2 : บริเวณโครงการฝายหนองสลีก
SW 3 : บริเวณโครงการฝายวังปาน
SW 4 : ดานหนาพื้นที่กอสรางประตูระบายน้าํ ฯ
SW 5 : สะพานรวมใจบานสบแปะ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

4-46

คุณภาพน้ําผิวดินครั้งที่ 1 เดือนมกราคม
สถานีที่ 1 บริเวณโครงการฝายวังตาล
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ21.2
องศาเซลเซียส ความขุน 15.2 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 279 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 4.0 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.4 ความเปนดาง
97.6 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 2.2 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่
3 แต อยู ในเกณฑ เ พื่ อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 139.5 มก./ล. ในรูปโซเดีย มคลอไรด ของแข็ง
แขวนลอย 15.1 มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.3 มก./ล. แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคา
เกินเกณฑเพื่ อการดํารงชีวิตของสัต วน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดี ยม 8.5 มก./ล.
แคลเซียม 41.1 มก./ล. คลอไรด 7.1 มก./ล. ซัลเฟต 22.1 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.3
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.054 มก./ล. อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.362 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม ปรอท 0.0008 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไม
เกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และเกณฑเพื่อการชลประทาน สังกะสี 0.023 มก./ล. ทองแดง 0.006
มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู 0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND
อยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสมและปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 9,200 MPN/100 มล. และฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย 1,700 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 2 บริเวณโครงการฝายหนองสลีก
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 22.8
องศาเซลเซียส ความขุน 8.8 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 362 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 4.2 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.5 ความเปนดาง
129.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 3.9 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 แตอยูใน
เกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 180.8 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 10.0
มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.5 มก./ล. แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อ
การดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 20.0 มก./ล. แคลเซียม 40.1
มก./ล. คลอไรด 19.1 มก./ล.ซัลเฟต 27.4 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.8 Residual Sodium
Carbonate (RSC) 0.03 มิลลิอิควิวาเลนท/ล. เหล็ก 0.031 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.094 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.015 มก./ล ทองแดง 0.006 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005
มก./ล. นิคเกิล ND อยูใ นเกณฑที่เหมาะสม ฟนอล 0.028 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
สารหนู <0.005 มก./ล. ไซยาไนด ND และปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 9,200 MPN/100 มล. และฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย 2,400 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 3 บริเวณโครงการฝายวังปาน
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 25.5
องศาเซลเซียส ความขุน 33.4 เอ็นทียู 6 ความนําไฟฟา 346 ไมโครโมห/ซม. อยูใ นเกณที่เหมาสม
คุณภาพน้ํ าทางดา นเคมี ออกซิ เจนละลายน้ํ า 4.9 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7 ความเปน ดาง
110.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 3.2 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 แต
อยูในเกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 173.2 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด อยูในเกณฑที่กําหนด
ของแข็งแขวนลอย 43.7 มก./ล. มีคาสูงเกินเกณฑและเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเพื่อการดํารงชีวิตของสัตว ไนเต
รทในรูปไนโตรเจน 1.3 มก./ล. แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิต
ของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 19.1 มก./ล. แคลเซียม 37.1 มก./ล.คลอไรด
19.1 มก./ล. ซัลเฟต 25.5 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.7 Residual Sodium Carbonate
(RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล. เหล็ก 0.062 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.009 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท 0.0002 มก./ล. สังกะสี 0.014 มก./ล. ทองแดง 0.006 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND อยูในเกณฑที่เหมาะสม ฟนอล 0.071 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภท
คุณภาพแหลงน้ําที่ 3 สารหนู <0.017 มก./ล. ไซยาไนด ND อยูในเกณฑที่เหมาสม และปริมาณสารปราบ
ศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุมออรกาโนคลอรีน ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 5,400 MPN/100 มล. และฟคัลโคลิฟอรม อยู
ในเกณฑที่เหมาะสม แบคทีเรีย 5,400 MPN/100 มล.มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
สถานีที่ 4 ดานหนาพื้นที่กอสรางโครงการ
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 27.0
องศาเซลเซียส ความขุน 9.3 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 335 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.2 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง
111.6 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 4.1 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 แตอยูใน
เกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 167.6 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 11.0
มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.3 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./
ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 18.2 มก./
ล. แคลเซียม 38.1 มก./ล. คลอไรด 16.7 มก./ล. ซัลเฟต 27.4 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.7
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.021 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส <0.005 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. อยู ในเกณฑ ที่เหมาะสม อยูในเกณฑที่เหมาะสม ปรอท 0.0012 มก./ล. มี คาเกินเกณฑ เพื่อการ
ดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตยังอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และเกณฑเพื่อการชลประทาน สังกะสี
0.052 มก./ล. ทองแดง 0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND อยูใน
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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เกณฑที่เหมาะสม ฟนอล 0.053 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 สารหนู 0.005 มก./ล.
ไซยาไนด ND อยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสม และปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 1,600 MPN/100 มล. และฟคัลโคลิฟอรม
แบคทีเรีย 33 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 5 สะพานรวมใจบานสบแปะ
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 26.1
องศาเซลเซียส ความขุน 14.8 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 332 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่กําหนด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.1 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.9 ความเปนดาง
109.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 3.1 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 แตยังอยู
ในเกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 166.2 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 16.9
มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.6 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./
ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 17.7 มก./
ล. แคลเซียม 37.1 มก./ล. คลอไรด 16.0 มก./ล. ซัลเฟต 26.4 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.7
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.028 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส <0.005 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท 0.0005 มก./ล. สังกะสี 0.009 มก./ล. ทองแดง 0.005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล.
โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู 0.005 มก./ล. ไซยาไนด ND อยูในเกณฑที่กําหนด
และปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุมออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณ ภาพน้ํา ทางด านชี วภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 130 MPN/100 มล. และฟคัล โคลิฟอรม
แบคทีเรีย 33 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560 พบวาโดยทั่วไปคุณภาพน้ํา
ผิวดิน สวนใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 คือการอุปโภคบริโภคไดโดยตองผานการฆา
เชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร มีคาออกซิเจนละลายน้ําสูงและ
ปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คา SAR และคา RSC มีความเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนเพื่อการชลประทาน
ปริมาณคลอไรดและซัลเฟตมีคาซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไป คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพสวนใหญ
ไมพบปญหาจากโคลิฟอรมแบคทีเรียเพราะมีการปนเปอนต่ํา สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภค
ได สวนโลหะหนักมีคาต่ํามากจนวัดไมไดหรือมีคาต่ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหมีในแหลงน้ําได และไมมี
การปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตรกลุมออรกาโนคลอรีนเลย
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ประกอบดวยตัวแทนของตัวอยางน้ําพื้นที่บริเวณแมน้ําปงดาน
เหนือประตูระบายน้ํา จํานวน 3 สถานี ตัวแทนของตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณแมน้ําปงดานเหนือประตู
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ระบายน้ํา จํานวน 1 สถานี และตัวแทนของตัวอยางคุณภาพน้ําพื้นที่บริเวณทายน้ํา จํานวน 1 สถานี ซึ่งได
ดําเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นั้นปรากฏผลการวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.8-2
ตารางที่ 4.8-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560
เกณฑที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ (Temperature)
2. ความขุน (Turbidity)
3. ความนําไฟฟา (Conductivity)
ทางเคมี
4. ออกซิเจนละลายน้ํา (DO)
5. คาความเปนกรด – ดาง (pH)
6. ความเปนดาง (Alkalinity)

หนวย

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

ประเภทคุณภาพ
แหลงน้ําที่ 3

เพื่อการดํารง
ชีวิตของสัตวน้ํา

เพื่อการ
ชลประทาน

C
NTU
ไมโครโมห/ซม.

28.2
7.4
198

27.3
14.8
297

29.7
14.0
356

28
6.8
430

28.6
5.9
447

ธรรมชาติ
-

23-32
-

ไมเกิน 3,000

มก./ล.
-

6.5
7.8

4.5
7.4

6.3
7.9

5.6
8.0

5.7
8.0

ไมต่ํากวา 3.0
5.0-9.0

5.0-9.0

มก./ล.ในรูปแคลเซียม
คารบอเนต

ไมต่ํากวา 4.0
5.0-9.0

79.6

95.1

108.6

143.1

152.6

-

-

-

1.7
98.7
3.5
0.4
<0.10
7.8
29.1
6.4
1.9
0.4
0.09
0.048

4.8
148.6
12.2
1.7
<0.10
20.9
26.1
19.5
18.2
0.9
0
0.045

2.6
178.0
16.9
0.8
<0.10
18.6
27.1
31.2
20.6
0.8
0
0.027

2.7
215.0
4.2
1.1
<0.10
14.7
25.1
19.5
33.1
0.5
0
0.034

1.3
224.0
6.0
1.5
<0.10
15.0
29.1
22.0
35.5
0.5
0
0.058

ไมเกิน 2.0
ไมเกิน 5.0
0.5
-

ไมเกิน 25
0.002
นอยกวา 0.3

ไมเกิน 20.0
ไมเกิน 30
ไมเกิน 10.0
ไมเกิน 700
ไมเกิน 900
ไมเกิน 6.0
ไมเกิน 2.5
ไมเกิน 5.0

0.011
<0.005
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
0.016
ND

0.022
<0.005
ND
0.015
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
<0.005
ND

0.006
<0.005
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
ND
0.009
ND

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

0.006
<0.005
ND
<0.005
<0.005
<0.003
<0.005
ND
0.005
0.012
ND

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

นอยกวา 0.05
นอยกวา 0.1
0.02
นอยกวา 0.001
-

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

920
13

140
40

170
6.8

21
4.0

240
21

20,000
4,000

-

-

o

7. บีโอดี (BOD)
มก./ล.
มก./ล.
ในรู
ปโซเดียมคลอไรด
8. ของแข็งละลายน้ํา (TDS)
9. ของแข็งแขวนลอย (SS)
มก./ล.
10. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน (NO3-N)
มก./ล.
11. แอมโมเนียในหนวยไนโตรเจน
มก./ล.
12. โซเดียม (Na)
มก./ล.
13. แคลเซียม (Ca)
มก./ล.
14. คลอไรด (Cl)
มก./ล.
15. ซัลเฟต (So4)
มก./ล.
16. Sodium absorption Ratio (SAR)
17. Residual Sodium Carbonate (RSC) มิลลิอิควิวาเลนท/ล.
28. เหล็ก (Fe)
มก./ล.
โลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช
19 แมงกานีส
มก./ล.
20. ตะกั่ว
มก./ล.
21. ปรอท
มก./ล.
22. สังกะสี
มก./ล.
23. ทองแดง
มก./ล.
24. แคดเมียม
มก./ล.
25. โครเมียม
มก./ล.
26. นิคเกิล
มก./ล.
27. ฟนอล
มก./ล.
28. สารหนู
มก./ล.
29. ไซยาไนด
มก./ล.
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.
31. ฟคอลโคลิฟอรมแบคทีเรีย
MPN/100 มล.

นอยกวา 0.0005

อางอิง : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน
: เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแหงชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตวน้ําจืด
: International Irrigation Information Center (1995)
หมายเหตุ :
ND: non detectable
SW 1
SW 3
SW 5

: บริเวณโครงการฝายวังตาล
: บริเวณโครงการฝายวังปาน
: สะพานรวมใจบานสบแปะ

SW 2
SW 4

: บริเวณโครงการฝายหนองสลีก
: ดานหนาพื้นที่กอสรางประตูระบายน้ําฯ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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คุณภาพน้ําผิวดินครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560
สถานีที่ 1 บริเวณโครงการฝายวังตาล
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 28.2
องศาเซลเซียส ความขุน 7.4 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 198 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.5 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.8 ความเปนดาง
79.6 มก./ล. บีโอดี 1.7 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 98.7 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 3.5
มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.4 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./
ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 7.8 มก./
ล. แคลเซียม 29.1 มก./ล. คลอไรด 6.4 มก./ล. ซัลเฟต 1.9 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.4
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0.09 มิลลิอิควิวาเลนท/ล. เหล็ก 0.048 มก./ล. อยูในเกณฑที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.011 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แคดเมียม
<0.003 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
และเกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู 0.016 มก./ล.
ไซยาไนด ND
อยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสมและปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุณ ภาพน้ํา ทางด านชี วภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 920 MPN/100 มล. และฟคัล โคลิฟอรม
แบคทีเรีย 13 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 2 บริเวณโครงการฝายหนองสลีก
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 27.3
องศาเซลเซียส ความขุน 14.8 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 297 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 4.5 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.4 ความเปนดาง
95.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 4.8 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3
แต ไม เ กิ น เกณฑ เ พื่ อ การชลประทาน ของแข็ง ละลายน้ํา 148.6 มก./ล. ในรู ป โซเดีย มคลอไรด ของแข็ ง
แขวนลอย 12.2 มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.7 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโต
เจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
โซเดี ย ม 20.9 มก./ล. แคลเซี ย ม 26.1 มก./ล. คลอไรด 19.5 มก./ล. ซั ล เฟต 18.2 มก./ล. Sodium
Absorpion Ratio (SAR) 0.9 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล. เหล็ก 0.045
มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.022 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.015 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และเกณฑ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู <0.005 มก./ล. ไซยาไนด ND
อยูในเกณฑที่เหมาะสม และปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุมออรกาโนคลอรีตรวจไมพบ
คุณ ภาพน้ํา ทางด านชี วภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรีย 140 MPN/100 มล. และฟคัล โคลิฟอรม
แบคทีเรีย 40 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 3 บริเวณโครงการฝายวังปาน
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 29.7
องศาเซลเซียส ความขุน 14.0 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 356 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 6.3 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 7.9 ความเปนดาง
108.6 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 2.6 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาแหลงน้ําที่ 3 แตไมเกิน
เกณฑเพื่อการชลประทาน ของแข็งละลายน้ํา 178.0 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย 16.9
มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.8 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10 มก./
ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 18.6มก./
ล. แคลเซียม 27.1 มก./ล. คลอไรด 31.2 มก./ล. ซัลเฟต 20.6 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio (SAR) 0.8
Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.027 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.006 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แคดเมียม
<0.003 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
และเกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู 0.009 มก./ล.
ไซยาไนด ND
อยู ใ นเกณฑ ที่ เ หมาะสมและปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุ ณ ภาพน้ํา ทางดา นชีวภาพ โคลิฟอรมแบคทีเรี ย 170 MPN/100 มล. และฟ คั ล โคลิ ฟอร ม
แบคทีเรีย 6.8 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 4 ดานหนาพื้นที่กอสรางโครงการ
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 28.0
องศาเซลเซียส ความขุน 6.8 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 430 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 5.6 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 8.0 ความเปนดาง
143.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม บีโอดี 2.7 มก./ล. มีคาเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําประเภทที่ 3
แต ไม เ กิ น เกณฑ เ พื่ อ การชลประทาน ของแข็ง ละลายน้ํา 215.0 มก./ล. ในรู ป โซเดีย มคลอไรด ของแข็ ง
แขวนลอย 4.2 มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.1 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโต
เจน <0.10 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
โซเดี ย ม 14.7มก./ล. แคลเซี ย ม 25.1 มก./ล. คลอไรด 19.5 มก./ล. ซั ล เฟต 33.1 มก./ล. Sodium
Absorpion Ratio (SAR) 0.5 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.034
มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.005 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี 0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แคดเมียม <0.003
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 และเกณฑ
เพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล ND สารหนู 0.008 มก./ล. ไซยาไนด ND
อยูในเกณฑที่เหมาะสมและปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุมออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางด า นชี ว ภาพ โคลิ ฟอร ม แบคที เ รี ย 21 MPN/100 มล. และฟ คั ล โคลิ ฟ อร ม
แบคทีเรีย 4.0 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สถานีที่ 5 สะพานรวมใจบานสบแปะ
คุณภาพน้ําดานกายภาพ ลักษณะตัวอยางน้ําที่สังเกตไดมีสีเหลืองใสตะกอนน้ําตาล อุณหภูมิ 28.6
องศาเซลเซียส ความขุน 5.9 เอ็นทียู ความนําไฟฟา 447 ไมโครโมห/ซม. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี ออกซิเจนละลายน้ํา 5.7 มก./ล. ความเปนกรด-ดาง 8.0 ความเปนดาง
152.6 มก./ล. บีโอดี 1.3 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 224.0 มก./ล. ในรูปโซเดียมคลอไรด ของแข็งแขวนลอย
6.0 มก./ล. ไนเตรทในรูปไนโตรเจน 1.5มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แอมโมเนียในหนวยไนโตเจน <0.10
มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ําแตอยูในเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 โซเดียม 15.0
มก./ล. แคลเซียม 29.1 มก./ล. คลอไรด 22.0 มก./ล. ซัลเฟต 35.5 มก./ล. Sodium Absorpion Ratio
(SAR) 0.5 Residual Sodium Carbonate (RSC) 0 มิลลิอิควิวาเลนท/ล.เหล็ก 0.058 มก./ล. อยูในเกณฑที่
เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดายโลหะหนักและสารปราบศัตรูพืช แมงกานีส 0.006 มก./ล. ตะกั่ว <0.005
มก./ล. ปรอท ND สังกะสี <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม แคดเมียม
<0.003 มก./ล. มีคาเกินเกณฑเพื่อการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา แตไมเกินเกณฑประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3
และเกณฑเพื่อการชลประทาน โครเมียม <0.005 มก./ล. นิคเกิล ND ฟนอล 0.005 มก./ล. สารหนู 0.012
มก./ล. ไซยาไนด ND อยูในเกณฑที่เหมาะสมและปริมาณสารปราบศัตรูพืช ทางการเกษตร คือสารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีนตรวจไมพบ
คุ ณ ภาพน้ํ า ทางดา นชี ว ภาพ โคลิ ฟ อร มแบคที เ รี ย 240 MPN/100 มล. แลฟ คั ล โคลิ ฟ อร ม
แบคทีเรีย 21 MPN/100 มล. อยูในเกณฑที่เหมาะสม
สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560 พบวาโดยทั่วไปคุณภาพน้ํา
ผิวดิน สวนใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 คือการอุปโภคบริโภคไดโดยตองผานการฆา
เชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อการเกษตร มีคาออกซิเจนละลายน้ําสูงและ
ปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืชมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คา SAR และคา RSC มีความเหมาะสมตอการนําไปใชประโยชนเพื่อการชลประทาน
ปริมาณคลอไรดและซัลเฟตมีคาซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืดทั่วไป คุณภาพน้ําทางดานชีวภาพสวนใหญ
ไมพบปญหาจากโคลิฟอรมแบคทีเรียเพราะมีการปนเปอนต่ํา สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภค
ได สวนโลหะหนักมีคาต่ํามากจนวัดไมไดหรือมีคาต่ําอยูในเกณฑมาตรฐานที่ยอมใหมีในแหลงน้ําได และไมมี
การปนเปอนของสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตรกลุมออรกาโนคลอรีนเลย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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สรุป จากการวิเคราะหคุณภาพน้ําผิวดินครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560 และครั้งที่ 2 วันที่ 27
เมษายน 2560 พบวาโดยทั่วไปคุณภาพน้ําผิวดิน สวนใหญมีคุณภาพน้ําจัดอยูในแหลงน้ําผิวดินประเภทที่ 3 คือ
การอุปโภคบริโภคไดโดยตองผานการฆาเชื้อตามปกติ และผานการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และเพื่อ
การเกษตร มีคาออกซิเจนละลายน้ําสูงและปุยและธาตุที่ละลายน้ําไดและมีประโยชนตอการเจริญเติบโตของพืช
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คา SAR และคา RSC มีความเหมาะสมตอการ
นําไปใชประโยชนเพื่อการชลประทาน ปริมาณคลอไรดและซัลเฟตมีคาซึ่งอยูในเกณฑปกติของแหลงน้ําจืด
ทั่ว ไป คุ ณภาพน้ํ า ทางด า นชี ว ภาพส ว นใหญไมพบปญ หาจากโคลิฟอรมแบคทีเรีย เพราะมีการปนเปอนต่ํา
สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคและบริโภคได สวนโลหะหนักมีคาต่ํามากจนวัดไมไดหรือมีคาต่ําอยูใน
เกณฑมาตรฐานที่ ยอมให มีในแหล งน้ํ าได และไมมีการปนเปอนของสารปราบศัตรูพืช ทางการเกษตรกลุม
ออรกาโนคลอรีนเลย
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.9 แผนการติดตามตรวจสอบดานน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดิน
หลักการและเหตุผล
แมวาโอกาสที่ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นตอสภาพน้ําบาดาลหรือน้ําใตดินจากการพัฒนาโครงการ
คือ ผลกระทบตอปริมาณและคุณภาพน้ํา ซึ่งเปนที่เกรงวาจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทําการเกษตรชลประทาน
โดยเฉพาะคุณภาพน้ําในชั้นน้ําตื้น (บอน้ําตื้น) อาจเปลี่ยนแปลงหรือเกิดการปนเปอนจากการใชสารปราบ
ศัตรูพืช หรือจากกิจกรรมการใชน้ําดานอื่นๆ ได
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบระดับน้ําและคุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการไดแก พื้นที่รับประโยชนของ
โครงการ เพื่อจัดทําขอเสนอแนะในการปองกันแกไขผลกระทบไดอยางถูกตอง
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
ทําการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดินเก็บตัวอยางน้ําใตดินในพื้นที่รับประโยชนของโครงการ ปละ 3
ครั้งในชวงฤดูแลง ฤดูฝนและฤดูหนาวจํานวน 3 จุดเก็บตัวอยางไดแก
สถานีที่ 1 : แทงคน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่กอสราง
สถานีที่ 2 : น้ําบาดาล วัดสบแปะ
สถานีที่ 3 : บอบาดาลโยก บานเลขที่ 62 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
โดยมีลักษณะสมบัติของน้ําที่ทําการตรวจวัด จํานวน 25 ดัชนี ไดแก สี กลิ่น และรส (Coloir Odour and
Taste) ความขุ น (Turbidity) ของแข็ ง ละลายน้ํ า (TDS) ความกระด า งทั้ ง หมด (TH) ความกระด า งถาวร
(NCH) ความเปนกรดและดาง (pH) อี.โคไล (E.coli) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด (Cl) ฟลูออไรด (F) เหล็กทั้งหมด
(Total Iron) ทองแดง (Cu) แมงกานีส (Mn) สังกะสี (Zn) แคดเมียม (Cd) ซิลิเนียม (Se) ตะกั่ว (Pb) ปรอท
ทั้งหมด สารหนู (As) ไซยาไนด (cyanide) ไนเตรท (Nitrate) สารฆาศัตรูพืชและสัตว คลอรีนทั้งหมด บักเตรีที่
ตรวจพบโดยวิธี Standard Plate Count และบักเตรีที่ตรวจพบโดย วิธี MPN

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําใตดิน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

4-56

GW 1

GW 2

GW 3

รูปที่ 4.9-2 การเก็บตัวอยางน้ําใตดินทั้ง 3 สถานี
ผลการดําเนินงาน
กรมชลประทาน สํานักบริหารโครงการ โดยสวนสิ่งแวดลอม ไดรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนากลุมงาน
เคมี ดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทําการวิเคราะหแลว 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2560 จํานวน 3
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 นั้นปรากฏ
ผลการวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.9-1

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.9-1 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560
-

สถานีที่
1
ใส

สถานี
สถานีที่
2
ใส

สถานีที่
3
ใส

เอ็นทียู

29.1

1.4

90.5

5.0

20.0

-

7.1

7.2

7.4

7.0-8.5

6.5-9.2

เหล็ก (Fe)

มก./ล.

0.306

0.014

0.027

ไมเกิน 0.5

1.0

แมงกานีส (Mn)

มก./ล.

0.278

0.010

0.058

ไมเกิน 0.3

0.5

ทองแดง (Cu)

มก./ล.

0.005

0.007

0.007

ไมเกิน 1.0

1.5

สังกะสี (Zn)

มก./ล.

0.029

0.032

0.853

ไมเกิน 5.0

15.0

ซัลเฟต (So4)

มก./ล.

60

13

47.5

ไมเกิน 200

250

คลอไรด (Cl)

มก./ล.

21.6

6.4

31.9

ไมเกิน 250

600

ฟลูออไรด (F)
ความกระดางทั้งหมด
(Total Hardness as CaCO3)
ความกระดางถาวร
(Non carbonate hardness as CaCO3)
ของแข็งละลายน้ํา (TDS)

มก./ล.

1.08

0.364

1.36

ไมเกิน 0.7

1.0

มก./ล.

245.2

260.2

262.7

ไมเกิน 300

500

มก./ล.

18.5

0

18

ไมเกิน 200

250

มก./ล.

306

305

521

ไมเกิน 600

1,200

สารหนู (As)

มก./ล.

0.006

<0.005

0.008

ตองไมมี

0.05

ไซยาไนด (CN)

มก./ล.

ND

ND

ND

ตองไมมี

0.1

ตะกั่ว (Pb)

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

ตองไมมี

0.05

ปรอท (Hg)

มก./ล.

0.0006

0.0005

0.0006

ตองไมมี

0.001

แคดเมียม (Cd)

มก./ล.

<0.003

<0.003

<0.003

ตองไมมี

0.01

โครเมียม (Cr)
แบคทีเรียทั้งหมด
(Total Bacteria)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total coliform Bacteria)
E.coli

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

-

-

CFU/ ml

5,800

21,000

55,000

ไมเกิน 500

-

MPN/100 ml

4.5

140

280

นอยกวา 2.2

-

MPN/100 ml

Negative

70

280

ตองไมมีเลย

-

คุณลักษณะ
ทางกายภาพ

ดัชนีคุณภาพน้ํา
สี (color)
ความขุน (Turbidity)
ความเปนกรด-ดาง (pH)

ทางเคมี

สารพิษ

ทางบักเตรี

หนวย

คามาตรฐาน
เกณฑกําหนดที่
เกณฑอนุโลม
เหมาะสม
สูงสุด

*อางอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและมาตรา ในทางวิชาการ สําหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่อง สิ่งแวดลอมเปนพิษ
หมายเหตุ : สถานีที่ 1 : แทงคน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่กอสราง (เหนือพื้นที่โครงการ)
สถานีที่ 2 : กอกน้ําบาดาล วัดสบแปะ (ทายน้ํา)
สถานีที่ 3 : บอบาดาลโยก บานเลขที่ 62 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม (บริเวณโครงการ)

คุณภาพน้ําใตดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560
สถานีที่ 1 แทงคน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่กอสราง (เหนือพื้นที่โครงการ)
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีใส ความขุน 29.1 เอ็นทียู ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
และเกณฑอนุโลมสูงสุด คือตองไมเกิน 20.0 เอ็นทียู คาดวานาจะเกิดจากน้ําที่มีการสะสมอยูในแทงคน้ําเปน
เวลานานแตเนื่องจากน้ําบาดาลดังกลาวใชในการอุปโภคเทานั้น จึงไมเปนอันตรายแกรางกาย ความเปนกรดดาง 7.1 ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก 0.306 มก./ล. แมงกานีส 0.278 มก./ล. ทองแดง 0.005 มก./ล.
สังกะสี 0.029 มก./ล. ซัลเฟต 60 มก./ล. คลอไรด 21.6 มก./ล. ฟลูออไรด 1.08 มก./ล. ซึ่งเกินเกณฑกําหนด
ที่ เ หมาะสมและเกณฑ อนุ โ ลมสู งสุ ดคื อไม เกิน 1.0 มก./ล. เนื่ องจากฟลูอ อไรดส ามารถเกิดขึ้ น เองได โ ดย
ธรรมชาติไมสามารถกําจัดใหหมดไปได และหากรางกายไดรับในปริมาณมากจะทําใหเกิดภาวะฟนตกกระ จาก
การสอบถามพบวาน้ําจากจุดที่ทําการเก็บนั้นไมไดนํามาดื่มกิน ทางเจาหนาที่ไดแจงผลการวิเคราะหน้ําใหกับ
ประชาชนในพื้นที่ไดทราบแลว ความกระดางทั้งหมด 245.2 มก./ล. ความกระดางถาวร 18.5 มก./ล. ของแข็ง
ละลายน้ํา 306 มก./ล. ซึ่งทั้งทั้งหมดอยูเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุดยกเวนคาฟลูออไรด
คุณภาพน้ําทางดานสารพิษและสารปราบศัตรูพืช สารหนู 0.006 มก./ล. ไซยาไนด ND ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ปรอท 0.0006 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสาร
กลุมออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 5,800 CFU/ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมที่
กําหนดไวตองไมเกิน 500 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 4.5 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml. คาดวาเกิดจากจุดที่ทําการเก็บตัวอยางนั้นอยูใกลกับหองน้ํา จึง
ทําใหมีการปนเปอน แตเนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับการอุปโภคเพียงอยางเดียวจึงไมเปนอันตรายแกรางกาย
E-coli พบวา Negative
สถานีที่ 2 กอกน้ําบาดาล วัดสบแปะ (ทายน้ํา)
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีใส ความขุน 1.4 เอ็นทียู ความเปนกรด-ดาง 7.2 ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก 0.014 มก./ล. แมงกานีส 0.010 มก./ล. ทองแดง 0.007 มก./ล.
สังกะสี 0.032 มก./ล. ซัลเฟต 13 มก./ล. คลอไรด 6.4 มก./ล. ฟลูออไรด 0.364 มก./ล. ความกระดางทั้งหมด
260.2 มก./ล. ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 305 มก./ล. ซึ่งทั้งทั้งหมดอยูเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด
คุณภาพน้ํา ทางดานสารพิษและสารปราบศัต รูพืช สารหนู <0.005 มก./ล. ไซยาไนด ND
ตะกั่ว <0.005 มก./ล. ปรอท 0.0005 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร
คือสารกลุมออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 21,000 CFU/ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมที่
กําหนดไวตองไมเกิน 500 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 140 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml. E-coli พบ 70 MPN/100 ml. จากจุดที่ทําการเก็บตัวอยางนั้น
อยูใกลกับหองน้ําเกาของทางวัดและไดมีการกอสรางหองน้ําใหม ในบริเวณใกลกับบาดาลของทางวัด คาดวาทํา
ใหมีการปนเปอน แตเนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับใชในหองน้ําจึงไมเปนอันตรายแกรางกาย และไดแจงใหกับ
ทางวัดไดทราบแลว
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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สถานีที่ 3 บอบาดาลโยก บานเลขที่ 62 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม (บริเวณ
โครงการ)

คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีใส ความขุน 90.5 เอ็นทียู ซึ่งเกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
และเกณฑอนุโลมสูงสุด คือตองไมเกิน 20.0 เอ็นทียู จากจุดเก็บตัวอยางนั้นเปนบอน้ําตื้นที่มีปริมาณน้ํานอย
และมีการสะสมของเศษใบไม จึงคาดวาจะทําใหน้ํามีความขุนมาก ความเปนกรด-ดาง 7.4 ซึ่งอยูในเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก 0.027 มก./ล. แมงกานีส 0.058 มก./ล. ทองแดง 0.007 มก./ล.
สังกะสี 0.853 มก./ล. ซัลเฟต 47.5 มก./ล. คลอไรด 31.9 มก./ล. ฟลูออไรด 1.36 มก./ล. ซึ่งเกินเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุดคือไมเกิน 1.0 มก./ล. เนื่องจากฟลูออไรดสามารถเกิดขึ้นเองไดโดย
ธรรมชาติไมสามารถกําจัดใหหมดไปได และหากรางกายไดรับในปริมาณมากจะทําใหเกิดภาวะฟนตกกระ แต
จากการสอบถามพบวาน้ําจากจุดที่ทําการเก็บนั้นใชในการทําการเกษตรไมไดนํามาดื่มกิน ทางเจาหนาที่ไดแจง
ผลการวิเคราะหน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่ไดทราบแลว ความกระดางทั้งหมด 262.7 มก./ล. ความกระดาง
ถาวร 18 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 521 มก./ล. ซึ่งทั้งทั้งหมดอยูเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลม
สูงสุดยกเวนคาฟลูออไรด
คุณภาพน้ําทางดานสารพิษและสารปราบศัตรูพืช สารหนู 0.008 มก./ล. ไซยาไนด ND ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ปรอท 0.0006 มก./ล. แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสาร
กลุมออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 55,000 CFU/ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมที่
กําหนดไวตองไมเกิน 500 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 280 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml. E-coli พบ 280 MPN/100 ml. จุดที่ทําการเก็บตัวอยางนั้นอยู
ใกลกับหองน้ํา รวมทั้งบริเวณดานบนของบอบาดาลแบบโยกและรอบๆมีเศษใบไมรวงหลนทับทมอยู จึงคาดวา
ทําใหมีการปนเปอน แตเนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับทําการเกษตรและใชในหองน้ําเทานั้นจึงไมเปนอันตราย
แกรางกาย
สรุปไดวาคุณภาพน้ําใตดินซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 (ตัวแทนฤดูหนาว) มีการ
ปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียทั้งหมด และ E.coli แตอยูในระดับต่ํา คาฟลูออไรดใน
สถานีที่ 1 และสถานที่ 3 เกินเกณฑอนุโลมสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเองไดในธรรมติ สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลที่จะใชบริโภคได สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคบริโภคได
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินจากการเก็บตัวอยางภาคสนาม ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560
ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน /ซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 นั้นปรากฏผล
การวิเคราะหดังแสดงรายละเอียดไวในตารางที่ 4.9-2

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.9-2 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําใตดิน ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน 2560
คุณลักษณะ
ทางกายภาพ

ดัชนีคุณภาพน้ํา

ทางบักเตรี

สถานีที่ 1

คามาตรฐาน
เกณฑกําหนดที่
เกณฑอนุโลม
เหมาะสม
สูงสุด

สถานีที่ 2

สถานีที่ 3

ใสตะกอน
น้ําตาล

ใส

-

-

11.2

0.8

5.0

20.0

เอ็นทียู
-

7.4

7.8

7.2

7.0-8.5

6.5-9.2

เหล็ก (Fe)

มก./ล.

0.005

<0.005

<0.005

ไมเกิน 0.5

1.0

แมงกานีส (Mn)

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

ไมเกิน 0.3

0.5

ทองแดง (Cu)

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

ไมเกิน 1.0

1.5

สังกะสี (Zn)

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

ไมเกิน 5.0

15.0

ซัลเฟต (So4)

มก./ล.

28.8

40.3

50.9

ไมเกิน 200

250

คลอไรด (Cl)

มก./ล.

16.3

51.4

32.6

ไมเกิน 250

600

ฟลูออไรด (F)
ความกระดางทั้งหมด
(Total Hardness as CaCO3)
ความกระดางถาวร
(Non carbonate hardness as CaCO3)
ของแข็งละลายน้ํา (TDS)

มก./ล.

0.287

1.74

1.89

ไมเกิน 0.7

1.0

มก./ล.

135.1

330.3

365.3

ไมเกิน 300

500

มก./ล.

1.0

0

0

ไมเกิน 200

250

มก./ล.

188.0

580.0

518.0

ไมเกิน 600

1,200

สารหนู (As)

มก./ล.

0.017

0.030

0.029

ตองไมมี

0.05

ไซยาไนด (CN)

มก./ล.

ND

ND

ND

ตองไมมี

0.1

ตะกั่ว (Pb)

มก./ล.

<0.005

0.006

<0.005

ตองไมมี

0.05

ปรอท (Hg)

มก./ล.

ND

ND

ND

ตองไมมี

0.001

แคดเมียม (Cd)

มก./ล.

<0.003

<0.003

<0.003

ตองไมมี

0.01

โครเมียม (Cr)
แบคทีเรียทั้งหมด
(Total Bacteria)
แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
(Total coliform Bacteria)
E.coli

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

-

-

CFU/ ml

150

2,100

900

ไมเกิน 500

-

MPN/100 ml

7.8

33

13

นอยกวา 2.2

-

MPN/100 ml

2.0

2.0

negative

ตองไมมีเลย

-

ความเปนกรด-ดาง (pH)

สารพิษ

สถานี
เหลืองขุน
ตะกอน
น้ําตาล
15.5

สี (color)
ความขุน (Turbidity)

ทางเคมี

หนวย
-

*อางอิงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ น้ําบาดาล พ.ศ. 2520 เรื่อง
กําหนดหลักเกณฑและมาตรา ในทางวิชาการ สําหรับการปองกัน ดานสาธารณสุขและปองกันในเรื่อง สิ่งแวดลอมเปนพิษ
หมายเหตุ : สถานีที่ 1 : แทงคน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่กอสราง
สถานีที่ 2 : น้ําบาดาล วัดสบแปะ
สถานีที่ 3 : บอบาดาลโยก บานเลขที่ 62 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

คุณภาพน้ําใตดิน ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน
สถานีที่ 1 แทงคน้ําบาดาลบริเวณพื้นที่กอสราง (เหนือพื้นที่โครงการ)
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีเหลืองขุนตะกอนน้ําตาล ความขุน 15.5 เอ็นทียู ความเปน
กรด-ดาง 7.4 ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด
คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก 0.005 มก./ล. แมงกานีส <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005 มก./
ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. ซัลเฟต 28.8 มก./ล. คลอไรด 16.3 มก./ล. ฟลูออไรด 0.287 มก./ล. ความกระดาง
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ทั้งหมด 135.1 มก./ล. ความกระดางถาวร 1.0 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 188.0 มก./ล. ซึ่งทั้งทั้งหมดอยู
เกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด
คุณภาพน้ําทางดานสารพิษและสารปราบศัตรูพืช สารหนู 0.017 มก./ล. ไซยาไนด ND ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ปรอท ND แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 150 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
7.8 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml. คาดวาเกิดจากจุดที่ทํา
การเก็บตัวอยางนั้นอยูใกลกับหองน้ํา จึงทําใหมีการปนเปอน แตเนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับการอุปโภคเพียง
อยางเดียวจึงไมเปนอันตรายแกรางกาย E-coli พบ 2.0 MPN/100 ml ไมอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสมซึ่ง
ตองไมมีเลย แตน้ําดังกลาวไมไดใชในการดื่มกินจึงไมเปนอันตราย
สถานีที่ 2 กอกน้ําบาดาล วัดสบแปะ (ทายน้ํา)
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีใสตะกอนน้ําตาล ความขุน 11.2 เอ็นทียู ความเปนกรดดาง 7.8 ซึ่งอยูในเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก <0.005 มก./ล. แมงกานีส <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005
มก./ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. ซัลเฟต 40.3 มก./ล. คลอไรด 51.4 มก./ล. ฟลูออไรด 1.74 มก./ล. เนื่องจาก
ฟลูออไรดสามารถเกิดขึ้นเองไดโดยธรรมชาติไมสามารถกําจัดใหหมดไปได และหากรางกายไดรับในปริมาณ
มากจะทําใหเกิดภาวะฟนตกกระ แตจากการสอบถามพบวาน้ําจากจุดที่ทําการเก็บนั้นใชในกิจกรรมทางหองน้ํา
ใชลางจานและรดน้ําตนไมไมไดนํามาดื่มกิน ทางเจาหนาที่ไดแจงผลการวิเคราะหน้ําใหทางวัดไดทราบแลว
ความกระดางทั้งหมด 330.3 มก./ล. ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 580 มก./ล. ซึ่งทั้ง
ทั้งหมดอยูเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุดยกเวนคาฟลูออไรด
คุณภาพน้ําทางดานสารพิษและสารปราบศัตรูพืช สารหนู 0.030 มก./ล. ไซยาไนด ND ตะกั่ว
0.006 มก./ล. ปรอท ND แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูใ นเกณฑกําหนดที่เหมาะสม
และเกณฑ อ นุ โ ลมสู ง สุ ด และในการตรวจวั ด ปริ ม าณสารปราบศั ต รู พื ช ทางการเกษตร คื อ สารกลุ ม
ออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 2,100 CFU/ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมที่
กําหนดไวตองไมเกิน 500 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 33 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml. E-coli พบ 2.0 MPN/100 ml. จากจุดที่ทําการเก็บตัวอยางนั้น
อยูใกลกับหองน้ําเกาของทางวัดและไดมีการกอสรางหองน้ําใหม ในบริเวณใกลกับบาดาลของทางวัด คาดวาทํา
ใหมีการปนเปอน แตเนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับใชในหองน้ําจึงไมเปนอันตรายแกรางกาย และไดแจงใหกับ
ทางวัดไดทราบแลว
สถานีที่ 3 บอบาดาลโยก บานเลขที่ 62 หมู 11 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม (บริเวณโครงการ)
คุณภาพน้ําทางดานกายภาพ พบมีสีใส ความขุน 0.8 เอ็นทียู ความเปนกรด-ดาง 7.2 ซึ่งอยูใน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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คุณภาพน้ําทางดานเคมี เหล็ก <0.005 มก./ล. แมงกานีส <0.005 มก./ล. ทองแดง <0.005
มก./ล. สังกะสี <0.005 มก./ล. ซัลเฟต 50.9 มก./ล. คลอไรด 32.6 มก./ล. ฟลูออไรด 1.89 มก./ล. ซึ่งเกิน
เกณฑกําหนดที่เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุดคือไมเกิน 1.0 มก./ล. เนื่องจากฟลูออไรดสามารถเกิดขึ้นเอง
ไดโดยธรรมชาติไมสามารถกําจัดใหหมดไปได และหากรางกายไดรับในปริมาณมากจะทําใหเกิดภาวะฟนตก
กระ แต จ ากการสอบถามพบว า น้ํ า จากจุด ที่ทํ าการเก็บ นั้น ใช ในการทํ าการเกษตรไม ได นํา มาดื่ม กิน ทาง
เจาหนาที่ไดแจงผลการวิเคราะหน้ําใหกับประชาชนในพื้นที่ไดทราบแลว ความกระดางทั้งหมด 365.3 มก./ล.
ความกระดางถาวร 0 มก./ล. ของแข็งละลายน้ํา 518.0 มก./ล. ซึ่งทั้งทั้งหมดอยูเกณฑกําหนดที่เหมาะสมและ
เกณฑอนุโลมสูงสุดยกเวนคาฟลูออไรด
คุณภาพน้ําทางดานสารพิษและสารปราบศัตรูพืช สารหนู 0.029 มก./ล. ไซยาไนด ND ตะกั่ว
<0.005 มก./ล. ปรอท ND แคดเมียม <0.003 มก./ล. โครเมียม <0.005 มก./ล. อยูในเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมและเกณฑอนุโลมสูงสุด และในการตรวจวัดปริมาณสารปราบศัตรูพืชทางการเกษตร คือสารกลุม
ออรกาโนคลอรีน ในการวิเคราะหครั้งนี้ตรวจไมพบ
คุณภาพน้ําทางดานบักเตรี แบคทีเรียทั้งหมด 900 CFU/ml. เกินเกณฑกําหนดที่เหมาะสมที่
กําหนดไวตองไมเกิน 500 CFU/ml. แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด 13 MPN/100 ml. เกินเกณฑกําหนดที่
เหมาะสมซึ่งตองนอยกวา 2.2 MPN/100 ml.จุดที่ทําการเก็บตัวอยางนั้นอยูใกลกับหองน้ํา รวมทั้งบริเวณ
ดานบนของบอบาดาลแบบโยกและรอบๆมี เศษใบไมรวงหลนทับ ทมอยู จึงคาดวาทําใหมีการปนเป อน แต
เนื่องจากน้ําดังกลาวใชสําหรับทําการเกษตรและใชในหองน้ําเทานั้นจึงไมเปนอันตรายแกรางกาย E-coli พบวา
Negative
สรุปไดวาคุณภาพน้ําใตดินซึ่งไดดําเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 (ตัวแทนฤดูรอน) มีการ
ปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด แบคทีเรียทั้งหมด และ E.coli แตอยูในระดับต่ํา คาฟลูออไรดใน
สถานีที่ 2 และสถานที่ 3 เกินเกณฑอนุโลมสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเองไดในธรรมติ สวนใหญอยูในเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลที่จะใชบริโภคได สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคบริโภคได
สรุป จากการดําเนินการเก็บตัวอยางน้ําทั้ง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2560 (ฤดูหนาว)
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 เมษายน 2560 (ฤดูรอน) สวนใหญน้ํ าใตดินมีการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอร ม
ทั้งหมด แบคทีเรียทั้งหมด และ E.coli แตอยูในระดับต่ํา และมีคาคาฟลูออไรดเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดเกือบทุก
สถานี ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ โดยรวมคุณภาพน้ําใตดินอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
สามารถนําน้ําไปบําบัดเปนน้ําอุปโภคบริโภคได
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560

4-63

4.10 แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการกอสรางโครงการอาจสงผลกระทบตอคุณภาพน้ําผิวดินสงผลถึงสิ่งมีชีวิตทางน้ําในระดับ
ตางๆของหวงโซอาหารที่มีผลกระทบตอทรัพยากรประมงได ซึ่งถึงแมวาในการศึกษาจะพบวาการพัฒนาตาม
โครงการจะสงผลกระทบตอสภาพนิเ วศวิทยาน้ําระดับ ต่ํา แตจ ะใหผ ลดีตอกิจ กรรมการเพาะเลี้ย งสัตวน้ํา
อยางไรก็ดี สําหรับในลุมน้ําแมปงตามธรรมชาติเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาผลกระทบจะเกิดในระดับต่ําตามที่
คาดหมายและสามารถรีบดําเนินการแกไขไดหากมีผลกระทบเกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมาย จึงควรมีการ
ติดตามตรวจสอบเปนระยะๆ อีกทั้งการกอสรางโครงสรางหลักของเขื่อนคาดวาจะแลวเสร็จในปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 จึงจําเปนตองใหความสําคัญตอขอมูลผลกระทบ (after impact) ที่เกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตทางน้ําใน
ระดับตาง ๆ อาทิ จํานวนชนิดปลาและสัตวอื่น ๆ ปริมาณผลผลิตของแมน้ํา ปริมาณอาหารธรรมชาติ (ชนิด
ปริมาณแพลงกตอนและปริมาณสัตวหนาดิน) ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาใชเปรียบเทียบกับชุดขอมูล
กอนการสรางเขื่อน (before impact) ตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรสิ่ งมีชี วิตในน้ําในพื้น ที่
โครงการ
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 400,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
วิธีการดําเนินงาน
1. เก็บรวบรวมขอมูล
- ขอมูลทั่วไปของจุดเก็บตัวอยาง ไดแก สภาพพื้นทองน้ํา อุณหภูมิน้ํา ความลึกของน้ําบริเวณจุดเก็บ
ตัวอยาง เปนตน
- สัตวหนาดิน
- แพลงกตอน แยกชนิดเปนแพลงกตอนพืชและแพลงกตอนสัตว
- ปลา
2.จุดเก็บตัวอยางตรวจวัด
จุดที่ 1 ลําน้ําปงทายฝายวังตาล อ.เมือง จ.เชียงใหม
จุดที่ 2 ลําน้ําปงทายฝายหนองสลีก อ.ปาซาง จ.ลําพูน
จุดที่ 3 ลําน้ําปงหนาฝายวังปาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
จุดที่ 4 ลําน้ําปงหนาประตูระบายน้ําแมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
จุดที่ 5 ลําน้ําปงทายประตูระบายน้ําแมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
3.วิธีการตรวจสอบ เก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําและการสังเกตภาคสนามในรายละเอียดสภาพ
ทางกายภาพของแหลงน้ํา โดยมีปจจัยคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังนี้
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
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ปลา ตรวจสอบชนิด/กลุม ขนาด/น้ําหนักของปลาแตละชนิด ผลผลิตตอพื้นที่ และดัชนีความ
หลากหลาย
แพลงกตอน ตรวจสอบชนิด/กลุม ความหนาแนน และดัชนีความหลากพันธุของแพลงกตอนพืช
และแพลงกตอนสัตว
สัตวหนาดิน ตรวจสอบชนิด/กลุม ความหนาแนนและดัชนีความหลากพันธุ
เครื่องมือเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ําจะใชมาตรฐานที่ระบุใน Fisheries Techniques
(Ricker, 1968) อวนตาถี่ขนาด 0.5 ซม. ยาว 25 เมตร ลอมปดลําน้ําและใชกระแสไฟฟาจับปลาในวงลอม ถุง
เก็บแพลงกตอนพืช-สัตว ขนาดชองตาขาย 10 และ 100 ไมครอน ตามลําดับ เครื่องมือเก็บสัตวหนาดิน
Ekman Dredge พื้นที่ 0.25 ตารางฟุต ฟอรมาลีนสําหรับรักษาตัวอยางแพลงกตอน สัตวหนาดิน และปลา ซึ่ง
มีความเขมขน 10% ตามลําดับ
ผลการดําเนินงาน
ยังไมไดรับผลการดําเนินงาน จะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.11 แผนการติดตามตรวจสอบดานการกัดเซาะและการตกตะกอน
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากลักษณะโครงการที่ออกแบบเปนประตูระบายน้ํา ซึ่งสามารถเปดบานเพื่อระบายตะกอนที่
ตกอยูหนาอาคารออกไปไดในระยะดําเนิน การ จึงทําใหไมเกิดการตื้นเขินของลําน้ําบริเวณหนาอาคาร แต
อยางไรก็ตามมีการติดตามตรวจสอบการกัดเซาะและการตกตะกอนอยางสม่ําเสมอในบริเวณทายน้ําและเหนือ
น้ําของประตูระบายน้ํา โดยเฉพาะคันกั้นน้ําที่ใชปองกันน้ําทวมทั้งสองฝงลําน้ําแมปงเพื่อปองกันมิใหเกิดการกัด
เซาะและการตกตะกอน
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบการกัดเซาะและการตกตะกอนในแมน้ําปงอยางสม่ําเสมอตลอดระยะดําเนิน
โครงการทั้งดานเหนือน้ําบริเวณประตูระบายน้ําและทายน้ําประตูระบายน้ําแมสอย
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 113,200 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ศูนยอุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1. สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานีสํารวจสะพานบานสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
ซึ่งอยูตอนบน (เหนือน้ํา) ของสถานีท่ีกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย มีระยะทางตามลําน้ําหางจากหัวงาน
โครงการประมาณ 3.9 กิโลเมตร
2. สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานีสํารวจสะพานรวมใจบานสบแปะ อ.จอมทอง จ.
เชียงใหม ซึ่งอยูตอนลาง (ทายน้ํา) ของสถานที่กอสรางประตูระบายน้ําแมสอย มีระยะทางตามลําน้ําหางจาก
หัวงานโครงการประมาณ 1.7 กิโลเมตร
ผลการดําเนินงาน
1. สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานีP.73 แมน้ําปง บานสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหมซึ่งอยู
ตอนบน(เหนือน้ํา) ของสถานที่กอสรางประตูระบายน้ําแมสอย มีระยะทางตามลําน้ํา หางจากหัวงานโครงการ
ประมาณ 3.9 กิโลเมตร ทําการสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 22 ครั้ง (ต.ค. 2559 – พ.ค. 2560)

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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กราฟแสดงระดับน้ําเฉลี่ยรายวันและจุดสํารวจตะกอน
สถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

ระดับน้ํา - ม.(ร.ท.ก.)

266
265
264
263
262
261
260
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.11-1 การสํารวจตะกอนแขวนลอย ที่สถานีP.73 แมน้ําปง บานสบสอย

Station P.73 Mae Nam Ping Ban Sopsoi D.A.14,810 Km2.

Qs - tons/day

100000

y = 1.096x1.5074
R2 = 0.9237

1000
10
0.1
1

10

Qw - c.m.s.

100

1000

รูปที่ 4.11-2 กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย
2.สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานีP.73A บานสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหมซึ่งอยูตอนลาง
(ทายน้ํา) ของสถานที่กอสรางประตูระบายน้ําแมสอยมีระยะทางตามลําน้ํา หางจากหัวงานโครงการประมาณ
1.7 กิโลเมตร ทําการสํารวจตะกอนแขวนลอย จํานวน 22 ครั้ง (ต.ค. 2558 – พ.ค. 2560)

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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กราฟแสดงระดับน้ําเฉลี่ยรายวันและจุดสํารวจตะกอน

ระดับน้ํา - ม.(ร.ท.ก.)

สถานี P.73A แมน้ําปง บานสบแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม
264
263
262
261
260
259
258
257
ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.11-3 การสํารวจตะกอนแขวนลอยแมน้ําปง ที่สถานีP.73A แมน้ําปง บานสบแปะ
Station P.73A Mae Nam Ping Ban Soppa D.A.14,887 Km2.

Qs - tons/day

100000

y = 1.5602x1.377
R2 = 0.9357

1000
10
0.1
0.1

1

10
Qw - c.m.s.

100

1000

รูปที่ 4.11-4 กราฟความสัมพันธของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.73A บานสบแปะ

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ความสัมพันธของปริมาณน้ําตะกอนดานเหนือ-ทาย ปตร. แมสอย อ.จอมทอง จ.เชียงใหม

สถานีบานสบแปะ ดานทาย

300
250

y = 0.6844x + 11.795

200

R2 = 0.9291

150
100
50
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

สถานีบานสบสอย ดานเหนือ

รูปที่ 4.11-5 กราฟความสัมพันธของปริมาณตะกอนสถานี P.73 แมน้ําปง บานสบสอย(ดานเหนือ)
กับ สถานีP.73A แมน้ําปง บานสบแปะ (ดานทาย) โครงการประตูระบายน้ําแมสอย
ปญหาและอุปสรรค
โครงการประตูร ะบายน้ําแม สอยi มีการเปดและปดประตูระบายน้ําในบางวัน ทําใหผลการสํารวจ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยของสถานี P.73A บานสบแปะซึ่งอยูทายโครงการฯมีปริมาณนอยกวาสถานี P.73
บานสบสอยที่อยูเหนือโครงการประตูระบายน้ําแมสอยในบางวัน

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.12 แผนการติดตามตรวจสอบดานการคมนาคมทางบก
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากองคประกอบของโครงการที่มีแนวคันกั้นน้ําฝงซายลําน้ําแมปงยาว 6.769 กม. และฝงขวา
ยาว 5.137 กม. ซึ่งสามารถใชเปนถนนขนสงผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนที่อยูในบริเวณแนวคันกั้นน้ํา
ได รวมทั้ งประตู ร ะบายน้ํ า เพื่ อใช เ ป น เสน ทางสัญ จรได ดว ยเหตุนี้จึงควรมีการติดตามตรวจสอบดา นการ
คมนาคมอยางส่ําเสมอ เพื่ อตรวจสอบความสมบูรณของเสนทางคมนาคมดังกลาวเพื่อใหสามารถปรับปรุ ง
ซอมแซมไดในกรณีที่มีการชํารุดเสียหาย
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบแนวคันกั้นน้ําทั้ง 2 ฝงลําน้ําแมปง รวมทั้งเสนทางคมนาคมเหนือประตูระบาย
น้ําแมสอย
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 50,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานกอสรางชลประทาขนาดกลางที่ 1 เชียงใหม กองพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
ทําการสํารวจตรวจสอบสภาพความสมบูรณของแนวคันกั้นน้ํา โดยใหมีการบันทึกชนิดและปริมาณ
ของยานพาหนะที่สัญจรผานเสนทางคมนาคม
ผลการดําเนินงาน
อยูระหวางการดําเนินกิจกรรม จะรายงานผลการดําเนินงานในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.13 แผนการติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจสังคม
หลักการและเหตุผล
กรมชลประทานไดกําหนดยุทธศาสตรดําเนินงานการบริหารจัดการน้ําชลประทาน โดยใหเกษตรกร
หรือผูใชน้ําชลประทานเขามามี สวนรวมกับ กรมชลประทาน ในการตัดสินใจบริหารจั ดการและดําเนินงาน
กิจกรรมชลประทานซึ่งเกษตรกรรวมกลุมกันเปนองคกรผูใชน้ํา มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุมเปนตัวแทน
สมาชิกในการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกับเจาหนาที่ใหเกษตรกรรูจักการวางแผนการจัดสรร
น้ํา การเพาะปลูกพืช นําไปสูการใชน้ําอยางทั่วถึงและเปนธรรม รวมทั้งการบํารุงรักษาระบบสงน้ําเพื่อใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดดีและยาวนาน
โครงการชลประทานเชี ย งใหม ได จั ด หาและพั ฒ นาแหล ง น้ํ า ในเขตพื้ น ที่ โ ครงการชลประทาน
เชียงใหมเพื่อใหการบริหารจัดการน้ําชลประทานมีศักยภาพ พรอมกับมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงไดจัดประชุม
เกษตรกรผูใชน้ําชลประทาน เพื่อจัดตั้งกลุมผูใชน้ําชลประทาน(กลุมพื้นฐาน)ใหม เพื่อนําสูการบริหารจัดการ
องคการผูใชน้ําอยางเขมแข็งและยั่งยืน
วัตถุประสงค
เพื่อติดตามตรวจสอบสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และทัศนคติความคิดเห็นของครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชน แ ละรั บ ผลกระทบจากการดํ า เนิ น งานของโครงการฯ เพื่ อ ใช เ ป น ข อ มู ล ในการวางแผน แก ไ ข
ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 350,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1. การวางแผนขั้นตอนการดําเนินงาน เริ่มตั้งแตการศึกษาขอมูลเบื้องตนจากรายงานที่เกี่ยวของ
การออกสํารวจฯ เพื่อศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ และเขาพบเจาหนาที่ในหนวยงานทองถิ่น ผูนําชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงการวางแผนการสํารวจฯ การออกแบบสอบถาม และการจัดเตรียมแบบสอบถาม
2. การรวบรวมและทบทวนขอมูลทุติยภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหนวยงานที่
เกี่ ย วข องในด า นเศรษฐกิ จ สั งคม ประชากร เปน ตน เพื่อใชป ระกอบการศึกษาใหมีร ายละเอียดครบถว น
สมบูรณมากขึ้น
3. การรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เปนการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ/สอบถามสมาชิก
และผูนําชุมชนทางดานเศรษฐกิจ สังคมและทัศนคติที่มีตอโครงการเพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําคัญในการรวบรวมขอมูลดังกลาว
4. บันทึกและประมวลผลขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามดานเศรษฐกิจและสังคม
5. จัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ผลการดําเนินงาน
ปจจุบันไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนและติดตอประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดออกแบบ
สอบถามตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจและสังคม
เรียบรอยแลว เตรียมลงพื้นที่เก็บขอมูล

รูปที่ 4.13-1 ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ

รูปที่ 4.13-2 ลงพื้นที่หัวงานเพื่อเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.14 แผนการติดตามการเฝาระวังการใชสารเคมีทางการเกษตรและการเจ็บปวยของเกษตรกร
หลักการและเหตุผล
การมีน้ําเพื่อการชลประทานเพิ่มขึ้นจะทําใหมีการเพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจจะสงผลใหเกษตรกร
ใชสารเคมีทางการเกษตรกรเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรดําเนินการติดตามเฝาระวังการใชสารเคมีทางการเกษตร
และการเจ็บปวยของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีทางการเกษตร โดยการสุมเจาะเลือดเกษตรกรผูใช
สารเคมี เพื่อตรวจหาปริมาณเอ็นไซมโคลีนเอสเตอเรสในเลือดเกษตรกร ทั้งในระยะกอสรางเพื่อใชเปนขอมูล
พื้นฐาน และระยะดําเนินการ เพื่อประมวลความเสี่ยงตอการเจ็บปวยของเกษตรกรผูใชสารเคมี ควบคูกับการ
ใหความรูดานการใชสารเคมีทางการเกษตร
วัตถุประสงค
เพื่อเฝาระวังการเจ็บปวยจากการใชสารเคมีทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่โครงการ
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 400,000 บาท
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม จํานวน 200,000 บาท
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน จํานวน 200,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําพูน
วิธีการดําเนินงาน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
1.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชสารเคมีทางการเกษตร เกษตรอินทรียและเกษตรทางเลือก
และการตรวจหาสารเคมีจํากัดศัตรูพืช
2.จัดอบรมเรื่อง โรคพยาธิใบไมตับ การปองกันควบคุม การตรวจอุจจาระเพื่อคนหาผูติดเชื้อพยาธิ
ใบไมตับ
3. รณรงคการลด ละ เลิก การรับประทานปลาดิบหรือดิบ ๆ สุก ๆ ประกอบดวยการเดินรณรงค
สาธิตการปรุงอาหารที่ทําจากปลาปรุงสุก การแขงขันทําอาหารจากปลาปรุงสุก การแขงขันตอบปญหาชิ ง
รางวัล
สํานักงานสาธารณสุขลําพูน
1.จัดการประชุมชี้แจงการดําเนินงาน กับผูนําชุมชนและภาคีเครือขายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.ตรวจหาสารเคมีตกคางในเลือดของเกษตรกร
3.รณรงคใหความรู เกี่ยวกับการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช การบริโภคอาหารสะอาด ปลอดภัย และ
ตรวจสุขภาพแกประชาชน/เกษตรกร
4.จัดประชุมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู คืนขอมูลใหชุมชนและวางแผนการปฏิบัติงานในระยะ
ตอไป
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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ผลการดําเนินงาน
1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
จัดประชุมเรื่อง การใชสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบตอสุขภาพ โดยนายชูเชิด ปวนปนตา
สาธารณสุ ขอําเภอจอมทอง ใหเกียรติ มาเปนประธาน ซึ่ งไดจัดประชุมเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ
หอประชุมผูสูงอายุบานพุทธนิมิต ตําบลสบเตี๊ยะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม และวันที่ 20 กรกฎาคม
2560 ณ หองประชุมของโครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย โดยมีนางสาวจันทรทอน เสารแกว ตําแหนง
ผูจัดการสหกรณการเกษตรอินทรียเชียงใหมจํากัด และนายดวงรัตน ญานะ ตําแหนง เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตร สหกรณเกษตรอินทรียเชียงใหม เปนวิทยากรสอนเรื่อง การเลี้ยงไสเดือน การทําน้ําหมัก และการ
เลี้ยงจุลินทรียสังเคราะหแสง

รูปที่ 4.14- 1 ประชุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบตอสุขภาพ
ณ หอประชุมผูสูงอายุบานพุทธนิมิต

รูปที่ 4.14- 2 ประชุมการใชสารเคมีทางการเกษตรกับผลกระทบตอสุขภาพ
ณ หองประชุมของโครงการกอสรางประตูระบายน้ําแมสอย
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.14-3 การสอนเลี้ยงไสเดือนและมอบรางวัลแกผูที่ใหความรวมมือและผูสนใจ
2. สํานักงานสาธารณสุขลําพูน
อยูระหวางการดําเนินการ จะรายงานผลการดําเนินการไดในรายงานฉบับตอไป
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.15 แผนการติดตามการปฏิบัติตามการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
หลักการและเหตุผล
กรมชลประทาน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนาแหลงน้ําตามศักยภาพลุมน้ําให
เพียงพอ และจั ดสรรน้ําใหกับผู ใชน้ําทุกประเภท เพื่อใหผูใช น้ําไดรับน้ําอย างทั่วถึงและเป นธรรมตลอดจน
ปองกันความเสียหายอันเกิดจากน้ํา ซึ่งการทํางานของโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญมักมีผลกระทบเกิดขึ้น
ตามมาไม ว า จะเป น ในด า นสั ง คมและสิ่ ง แวดลอ ม ดั งนั้ น จะตอ งมี แผนปฏิ บัติ ก ารปอ งกั น แก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอใหความเห็นชอบควบคูไปกับรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดวย
สํานักบริหารโครงการ ในฐานะหนวยงานที่รับผิดชอบติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง ได จั ด ทํ า แผนงานติ ด ตามการปฏิ บั ติ ก ารป อ งกั น แก ไ ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมขึ้น เพื่อใหเกิดการบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของ
และติดตามใหการดําเนินงาน การใชจายงบประมาณกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน
วัตถุประสงค
1.เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการใหเปนไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผน
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด
3.จัดสรรงบประมาณและติดตามการใชจายงบประมาณของหนว ยงานที่เกี่ยวของใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม
4.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
และเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติตอไป
งบประมาณที่ไดรับ
จํานวน 300,000 บาท
หนวยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
วิธีการดําเนินงาน
1.พิจารณาและทําความเขาใจตอขอมูลผลกระทบสิ่งแวดลอมจากรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่ งแวดล อม มาตรการป องกั น แก ไ ขผลกระทบที่เ สนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการปองกั น แกไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
2.พิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ และแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติ
การฯ เสนอแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําป
3.จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ
รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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4.จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปในเดือนกันยายน
5.ลงพื้ น ที่ เ พื่ อติ ดตามและให ขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตามมาตรการที่ เ สนอไวในรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6. จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2
ครั้ง (ประจําเดือน ก.ค. และ ธ.ค.)
ผลการดําเนินงาน
1.ดําเนินการจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบแลว
2.จัดประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่
1 ตําบลสันโปง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี เปนประธานการประชุม และมี
ผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เขารวมการประชุมดวย
3.จัดประชุมติดตามความกาวหนาการดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขและติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางชลประทาน
ขนาดใหญที่ 1 โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี เปนประธานการประชุมและมีผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เขารวม
การประชุมดวย

รูปที่ 4.15-1 ประชุมพิจารณาแผนงานวันที่ 12 ม.ค. 60

รูปที่ 4.15-2 ประชุมติดตามความกาวหนา วันที่ 25 เม.ย. 60
ปญหาและอุปสรรค
-

รายงานติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม
โครงการประตูระบายน้ําแมสอย จังหวัดเชียงใหม ฉบับที่ 1 ปงบประมาณ 2560
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Irrigation Water Quality
Standards
and
Salinity Management
Strategies

Irrigation Water Quality Standards
and Salinity Management
Guy Fipps*

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

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

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

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

Chemical symbol

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

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

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

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

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

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

Types of Salinity Problems
affects

salinity
hazard

can lead to

plants

affects

sodium

can lead to

soils

4

saline soil
condition

sodic soil
condition

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

Meaning

Units

electric conductivity

b. TDS

total dissolved solids

Sodium Hazard
a. SAR
b. ESP

sodium adsorption ratio
exchangeable sodium percentage

mmhos/cm
µmhos/cm
dS/m
mg/L
ppm
—
—

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

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

effects of sodium. For waters containing significant amounts of
bicarbonate, the adjusted sodium
adsorption ratio (SARadj) is sometimes used.
Continued use of water having a
high SAR leads to a breakdown
in the physical structure of the
soil. Sodium is adsorbed and
becomes attached to soil particles.
The soil then becomes hard and
compact when dry and increas-
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ingly impervious to water penetration. Fine textured soils, especially those high in clay, are most
subject to this action. Certain
amendments may be required to
maintain soils under high SARs.
Calcium and magnesium, if present in the soil in large enough
quantities, will counter the effects
of the sodium and help maintain
good soil properties.
Soluble sodium per cent (SSP) is
also used to evaluate sodium hazard. SSP is defined as the ration
of sodium in epm (equivalents per
million) to the total cation epm
multiplied by 100. A water with a
SSP greater than 60 per cent may
result in sodium accumulations
that will cause a breakdown in the
soil’s physical properties.

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

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

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

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

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

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

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

Normal
<4
<13

Saline
>4
<13

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

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

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

Sodic
<4
>13

Saline-Sodic
>4
>13

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

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

Sodium hazard of water
Low

10 - 18
18 - 26
> 26

Medium
High
Very High

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

100%

90%

75%

50%

Maximum ECe

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

100%

90%

75%

50%

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

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

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

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

0.7
2.7
1.9

1.0
3.4
2.6

1.5
4.5
3.7

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4
1.6
1.3
1.2
4.5

1.9
2.2
1.8
1.7
7.3

2.7
3.2
2.5
2.4
12.0

2.6
1.7
1.6
1.6
1.6
1.4
1.4
0.9
1.6
the irrigation

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

References

b
Maximum Cl concentration
without loss in yield
3
Crop
mol/m
ppm
Ryegrass, perennial
55
1,925
Wheat, Durum
55
1,925
c
Barley (forage)
60
2,100
c
Wheat
60
2,100
Sorghum
70
2,450
Bermudagrass
70
2,450
c
Sugar beet
70
2,450
Wheat grass, fairway crested
75
2,625
Cotton
75
1,625
Wheat grass, tall
75
2,625
c
Barley
80
2,800
a
These data serve only as a guideline to relative tolerances among crops.
Absolute tolerances vary, depending upon climate, soil conditions and
cultural practices.
b –
Cl concentrations in saturated-soil extracts sampled in the rootzone.
c
Less tolerant during emergence and seedling stage.
–
d
Values for paddy rice refer to the Cl concentration in the soil water during
the flooded growing conditions.

Ayres, R.S. and D.W. Westcot.
1976. Water Quality for
Agriculture. Irrigation and
Drainage Paper No. 29. Food
and Agriculture Organization
of the United Nations. Rome.
Cuena, R.H. 1989. Irrigation
System Design. Prentice Hall,
Englewood Cliffs, NJ. 552pp.
Hoffman, G.S., R.S. Ayers, E.J.
Doering and B.L. McNeal.
1980. Salinity in Irrigated
Agriculture. In: Design and
Operation of Farm Irrigation
Systems. M.E. Jensen, Editor.
ASAE Monograph No. 3. St.
Joseph, MI. 829pp.
James, D.W., R.J. Hanks and J.H.
Jurinak. 1982. Modern
Irrigated Soils. John Wiley
and Sons, NY.
Jensen, M.E. (Editor). 1980.
Design and Operation of
Farm Irrigation Systems.
American Society of
Agricultural Engineers, St.
Joseph MI. 829pp.
Longenecker, D.E. and P.J.
Lyerly. 1974. B-876 Control
of Soluble Salts in Farming
and Gardening. Texas
Agricultural Experiment
Station, Texas A&M
University System, College
Station. June. 36pp.
Pair, C.H. (editor). 1983.
Irrigation. The Irrigation
Assoc., Arlington, VA. 680pp.
Rowe, D.R. and I.M. AbdelMagid. 1995. Handbook of
Wastewater Reclamation and
Reuse. CRC Press, Inc.
550pp.
Stewart, B.A. and D.R. Nielsen.
1990. Irrigation of
Agricultural Crops. American
Society of Agronomy.
1,218pp.
Tanji, K.K. 1990. Agricultural
Salinity Assessment and
Management. American
Society of Civil Engineers.

of sulphur in its elemental form or
related compounds such as sulfuric acid and gypsum. Gypsum also
contains calcium which is an
important element in correcting
these conditions. Some chemical
amendments render the natural
calcium in the soil more soluble.
As a result, calcium replaces the
adsorbed sodium which helps
restore the infiltration capacity of
the soil. Polymers are also beginning to be used for treating sodic
soils.
It is important to note that use of
amendments does not eliminate
the need for leaching. Excess
water must still be applied to leach
out the displaced sodium.
Chemical amendments are only
effective on sodium-affected soils.
Amend-ments are ineffective for
saline soil conditions and often
will increase the existing salinity
problem. Table 15 lists the most
common amendments. The irrigation books listed under the

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tolerant
(ESP = 40-60)

Most tolerant
(ESP > 60)

Crop
Deciduous fruits
Nuts
Citrus
Avocado
Beans

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

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

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

Stunted growth usually due to
adverse physical conditions of soil

Stunted growth usually due to
adverse physical conditions of soil

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

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

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

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

Physical description

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

Amount equivalent
100% gypsum
1.0
0.2
0.6
0.8
0.6
0.9
1.6
0.5
0.6
1.3
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Educational programs of the Texas AgriLife Extension Service are open to all people without regard to socioeconomic level, race, color, sex,
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Issued in furtherance of Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, Acts of Congress of May 8, 1914, as amended,
and June 30, 1914, in cooperation with the United States Department of Agriculture. Edward G. Smith, Director, Texas AgriLife Extension
Service, The Texas A&M System.
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ภาคผนวก ข
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับการปองกัน
ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ
พ.ศ. ๒๕๕๑
ดวยปจจุบัน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ไดสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถของชางเจาะ
น้ําบาดาลทั้งของรัฐและเอกชน ใหมีประสิทธิภาพเพียงพอดานวิชาการน้ําบาดาล จึงสมควรปรับปรุง
หลั ก เกณฑ ก ารเลิ ก ใช น้ํ า บาดาลให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ สถานการณ ใ นป จ จุ บั น ฉะนั้ น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๑) แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการน้ํ า บาดาล
ออกประกาศกํ าหนดหลัก เกณฑแ ละมาตรการในทางวิ ช าการสํา หรั บการป องกัน ด านสาธารณสุ ข
และการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐
ขอ ๒ การปองกันน้ําภายนอกไหลลงบอน้ําบาดาล
(๑) บอน้ําบาดาลทุกบอ ตองผนึกขางบอตั้งแตตอนบนสุดนับจากผิวดินลึกลงไปไมนอยกวา
๖ เมตร ดวยซีเมนตลวนหรือซีเมนตผสมทราย เพื่อปองกันมิใหน้ําภายนอกไหลซึมลงขางทอกรุ
(๒) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลอยูในที่ลุมหรืออยูต่ํากวาบริเวณขางเคียงจะตองปรับบริเวณที่ตั้งบอ
ใหสูงกวาบริเวณขางเคียงเพื่อปองกันมิใหน้ําจากภายนอกไหลเขามาในบริเวณที่ตั้งบอ
(๓) ในกรณีที่บอน้ําบาดาลติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟา ตองทําลานคอนกรีตเปนชานบอรอบปากบอ
น้ําบาดาลหนาไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร คลุม พื้นที่ไมนอยกวา ๑ ตารางเมตร สวนในกรณีที่บอ
น้ําบาดาลติด ตั้ง เครื่อ งสูบ น้ํา มือ โยก ต องทํา ลานคอนกรีต เป น ชานบอ รอบปากบ อน้ํ าบาดาลหนา
ไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร คลุมพื้นที่ไมนอยกวา ๔ ตารางเมตร และรอบชานบอจะตองมีทางระบายน้ํา
ออกจากบริเวณบอ
(๔) ในกรณีที่จะระงับการใช บอน้ําบาดาลชั่วคราวโดยการถอดถอนเครื่องสูบน้ําออกไป
จะตองปดปากบอใหแนนหนา เพื่อปองกันมิใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดตกลงไปในบอ
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ขอ ๓ คุณภาพของน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
(๑) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภคตองเปนน้ําที่ไดผานการวิเคราะหคุณลักษณะจากกรมทรัพยากร
น้ําบาดาลหรือสวนราชการอื่น หรือองคการของรัฐที่มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหคุณลักษณะของน้ํา
หรือสถาบันอื่นที่ไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน มอก. 1300 - 2537 (ISO / IEC Guide 25) หรือ
สถาบั น ที่ ก รมทรั พ ยากรน้ํ า บาดาลให ค วามเห็ น ชอบตามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่
กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
(๒) น้ําบาดาลที่จะใชบริโภค ตองเปนน้ําบาดาลที่มีคุณลักษณะทางกายภาพ และคุณลักษณะ
ทางเคมีไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ทายประกาศนี้
(๓) ในทองที่ที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด ตองทําการวิเคราะหหาคุณลักษณะที่เปนพิษ
โดยใหมีปริมาณไมเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดตามที่กําหนดไวในมาตรฐานน้ําบาดาล ที่จะใชบริโภคได
ทายประกาศนี้
(๔) ในกรณีที่มีความจําเปน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล อาจสั่งใหวิเคราะหคุณลักษณะทาง
บัคเตรี/แบคทีเรียก็ได โดยตองมีคุณลักษณะทางบัคเตรี/แบคทีเรีย ไมเกิน เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
ตามที่กําหนดไวทายประกาศนี้
ขอ ๔ การฆาจุลินทรียในบอน้ําบาดาล
(๑) หลั ง การเจาะน้ํ า บาดาล หรื อหลั งการติ ด ตั้ งเครื่อ งสูบ น้ํ าบาดาล หรือ หลัง การซ อ ม
สวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบาดาลที่อยูใ นบอน้ําบาดาล ตองทําการฆาจุลิน ทรียใ นบอน้ําบาดาล
ที่จะใชน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
(๒) การฆาเชื้อจุลิน ทรียในบอน้ําบาดาลใหกระทําโดยการกวนน้ําในบอน้ําบาดาล โดยใช
ปูนคลอรีน หรือกาซคลอรีน เปนตัวยาฆาเชื้อจุลินทรีย โดยใหมีความเขมขนของคลอรีนไมนอยกวา
๕๐ มิลลิกรัมตอลิตร
(๓) ภายหลังการกวนน้ําในบอน้ําบาดาลตาม (๒) ตองปลอยทิ้งไวไมนอยกวา ๑๒ ชั่วโมง
แลวสูบน้ําในบอน้ําบาดาลออกทิ้งจนหมดกลิ่นคลอรีน
ขอ ๕ เครื่องสูบน้ําบาดาล
(๑) ตองลางอุปกรณหรือชิ้นสวนของเครื่องสูบน้ําใหสะอาดกอนใสลงไปในบอน้ําบาดาล
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(๒) ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําทุกชนิด จะตองอุดชองที่ปากบอน้ําบาดาลระหวางเครื่องสูบน้ํากับ
ตัวบอน้ําบาดาลใหแนน เพื่อปองกันมิใหน้ํา หรือมลสารอื่นใดจากภายนอกเขาไปในบอน้ําบาดาลได
ขอ ๖ การเลิกใชน้ําบาดาล
(๑) บอน้ําบาดาลที่เลิกใชแลว ตองอุดกลบดวยซีเมนตหรือดินเหนียวบริสุทธิ์ หรือวัสดุอื่น
ตามที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด โดยคําแนะนําของคณะกรรมการน้ําบาดาล
การอุด กลบบ อน้ํ าบาดาลดว ยวัส ดุต ามวรรคหนึ่ ง ต องอุดกลบตั้ง แต กน บอ จนถึง ปากบ อ
ตามหลักเกณฑ วิธี การ และเงื่ อ นไขที่ก รมทรั พยากรน้ํ าบาดาลกํ าหนด โดยมี ชางเจาะน้ําบาดาล
เปนผูควบคุม รับผิดชอบในการอุดกลบบอน้ําบาดาล ทั้งนี้ ตองดําเนินการภายใตการกํากับ ดูแลของ
พนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่ หรือพนักงานเจาหนาที่ผูซึ่งพนักงานน้ําบาดาลประจําทองที่มอบหมาย
(๒) ชางเจาะน้ําบาดาลตาม (๑) ตองเปนผูที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ออกหนังสือ
รับรองให ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
(๓) ตองจัดทํารายงานการอุดกลบบอน้ําบาดาล ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด
แล ว ส ง รายงานดั ง กล า วให พ นั ก งานน้ํ า บาดาลประจํ า ท อ งที่ ภ ายใน ๗ วั น นั บ แต วั น อุ ด กลบ
บอน้ําบาดาลแลวเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
อนงควรรณ เทพสุทิน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

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

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

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

คุณลักษณะทางเคมี
รายการ

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

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

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

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
(มิลลิกรัมตอลิตร)
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี
ตองไมมี

เกณฑอนุโลมสูงสุด
(มิลลิกรัมตอลิตร)
0.05
0.1
0.05
0.001
0.01
0.01

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

เกณฑกําหนดที่เหมาะสม
ไมเกิน 500 โคโลนีตอลูกบาศกเซนติเมตร
นอยกวา 2.2 ตอรอยลูกบาศกเซนติเมตร
ตองไมมี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชประกาศฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ และมาตรการในทางวิชาการ
สําหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ
การเลิกใชน้ําบาดาลใหมีความเหมาะสม และสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน โดยกําหนด ผูควบคุมการอุดกลบ
บอน้ําบาดาลตามขนาดของบอน้ําบาดาล ตลอดจนปรับปรุงขอความใหมีค วามถูก ตองตามมาตรา ๗ ทวิ
และมาตรา ๗ ตรี แหงพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐ จึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงนี้

ภาคผนวก ค
รายงานการประชุม

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ํา

