กิตติกรรมประกาศ
สํ า นั กบริ ห ารโครงการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ ขอขอบคุ ณเจ าหน าที่ ของ
หน#วยงานที่ รับผิดชอบโครงการภายใตแผนปฏิบัติการป*องกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ําเขื่อนแม#กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม#
ป1 ง บประมาณ.2560.ซึ่ ง ประกอบด วย.สํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อม
กรมประมง กรมป9 าไม กรมอุ ทยานแห# ง ชาติ สั ต วป9 า และพั น ธุ พื ช องคการอุ ต สาหกรรมป9 า ไม สํ า นั ก งาน
สาธารณสุขจั งหวั ดเชี ยงใหม#และหน#ว ยงานของกรมชลประทาน รวมทั้ งเจ าหน าที่ของหน#วยงานสนับ สนุ น
ทั้งหมด ที่มีส#วนร#วมในการดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการป*องกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
แผนติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ํ าเขื่อนแม#กวงอุด มธารา
จังหวัดเชียงใหม# ป1งบประมาณ 2560 ที่ใหความอนุเคราะหขอมูลผลการดําเนินการ ป;ญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ รวมทั้งขอคิดเห็นและขอเสนอแนะต#อการดําเนินการโครงการภายใตแผนปฏิบัติการป*องกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและ แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ํา
เขื่อนแม#กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม# ตลอดจนอํานวยความสะดวกในการเยี่ยมชมพื้นที่ดําเนินการโครงการที่
รับผิดชอบ ซึ่งขอมูลดังกล#าวไดนํามาใชประโยชนในการติดตามการดําเนินการโครงการต#างๆ และถูกนํามา
เรียบเรียงไวในรายงานโครงการติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป*องกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ําเขื่อนแม#กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม# ป1งบประมาณ 2560
สุ ด ท ายนี้ สํ า นั ก บริ ห ารโครงการ กรมชลประทาน ขอขอบคุ ณ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานก# อ สร าง
ชลประทานขนาดใหญ#ที่ 1 (โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ําเขื่อนแม#กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม#)
เจาหนาที่สํานักงานก#อสรางชลประทานขนาดใหญ#ที่ 1 ทุกท#านที่ใหความอนุเคราะหในการนําสํารวจสภาพ
พื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ#างเก็บน้ําเขื่อนแม#กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม# และใหความอนุเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับความกาวหนาการดําเนินการโครงการฯ ซึ่งขอมูลดังกล#าวทําใหการจัดทํารายงานโครงการ
ติ ด ตามการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิ บั ติ การป* องกั น แก ไขผลกระทบสิ่ งแวดล อมและแผนติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล อม.โครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ในอ# า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแม# ก วงอุ ด มธารา จั ง หวั ด เชี ย งใหม#
ป1งบประมาณ 2560 มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณ ทุกท#านมา ณ โอกาสนี้

คํานํา
คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบอนุ มั ติ ใ หดํ า เนิ น การกอสรางโครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ในอางเก็ บ น้ํ า
เขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม และมอบหมายใหกรมชลประทานและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการป-องกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตองจัดทํารายงานเสนอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ป2ละ ๒ ฉบับ
เพื่อใหการพัฒนาโครงการกอใหเกิดประโยชน6สูงสุด และตองมีการป-องกันแกไขหรือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นให
อยูในระดับที่นอยที่สุด กรมชลประทานจึงไดเริ่มติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติตามการป-องกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งทุกหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือ
เป:นอยางดี
ในป2งบประมาณ 2560 กรมชลประทาน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งหมด
11 แผนงาน ไดรับงบประมาณดําเนินการ 9,049,920 บาท ทั้งนี้ไดมีการดําเนินการตามแผนแลว
นอกจากนี้รายงานการติด ตามการปฏิบัติตามการป-องกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริ มาณน้ําในอางเก็บ น้ํา เขื่อนแมกวงอุด มธารา
จังหวัดเชียงใหม ป2งบประมาณ 2560 ฉบับนี้สามารถนํามาประยุกต6ใชกับโครงการพัฒนาดานแหลงน้ําตางๆได
และเป:นประโยชน6แกผูสนใจทั่วไปที่ตองการคนควารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ การดําเนินงานแกไขพัฒนา
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ไดเป:นอยางดี

สํานักบริหารโครงการ
คณะผูจัดทํารายงาน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้าํ ในอ&างเก็บน้ํา เขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
สารบัญ
สารบัญ
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา
1.2 สภาพปญหาและเหตุผลความจําเปน
1.3 วัตถุประสงค#ของโครงการ
1.4 วัตถุประสงค#ของรายงาน

1-1
1-2
1-2
1-2

บทที่ 2 รายละเอียดโครงการ
2.1 สภาพปญหาและการพัฒนาโครงการ
2.2 ลักษณะและองค#ประกอบของโครงการ
2.3 แผนการดําเนินการก/อสร0าง
2.4 ความก0าวหน0าของการดําเนินโครงการ
2.5 ผลประโยชน#ของโครงการ
2.6 ค/าลงทุนโครงการ
2.7 ผลการวิเคราะห#ด0านเศรษฐกิจ

2-1
2-2
2-9
2-13
2-15
2-15
2-15

บทที่ 3 ผลกระทบสิ่งแวดลอม
3.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
3.2 ทรัพยากรทางชีวภาพ
3.3 คุณค/าการใช0ประโยชน#
3.4 คุณค/าต/อคุณภาพชีวิต
3.5 แผนปฏิบัติการป;องกันแก0ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล0อมและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล0อม
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําป4งบประมาณ 2560
4.1 แผนงานประชาสัมพันธ#และการมีส/วนร/วม
4.2 แผนงานป;องกันและลดผลกระทบด0านป?าไม0
4.3 แผนงานด0านสาธารณสุขและอาชีวอนามัย

ก

3-1
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3-4
3-5
3-5

4-3
4-7
4-21

สารบัญ (ต&อ)

หนา
4.4 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
4-24
4.5 แผนการติดตามตรวจสอบด0านคุณภาพน้ําผิวดิน
4-33
4.6 แผนการติดตามตรวจสอบด0านน้ําใต0ดินและคุณภาพน้ําใต0ดิน
4-48
4.7 แผนการติดตามตรวจสอบการชะล0างพังทลายของดินและการตกตะกอน
4-64
4.8 แผนการติดตามตรวจสอบด0านนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
4-72
4.9 แผนงานติดตามตรวจสอบด0านสาธารณสุข
4-89
4.10 แผนงานติดตามตรวจสอบด0านเศรษฐกิจและสังคม
4-108
4.11 แผนการติดตามการปฏิบัติตามการป;องกันแก0ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล0อมและ 4-110
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล0อม
บทที่ 5 ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําป4งบประมาณ 2559
5.1 แผนส/งเสริมและลดผลกระทบด0านการท/องเที่ยว
5-1
บทที่ 6 ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
6.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป;องกันและแก0ไขผลกระทบสิ่งแวดล0อม
6-1
6-18
6.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล0อม
6.3 เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป;องกันและแก0ไขผลกระทบสิ่งแวดล0อม
6-27
6.4 เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล0อม
6.32
ภาคผนวก

ข

สารบัญรูป
รูปที่
2.2-1
2.3-1
2.3-2
2.4-1
2.4-2
4.1-1
4.1-2
4.1-3
4.2-1
4.2-2
4.2.3-1
4.2.3-2
4.2.3-3
4.2.3-4
4.2.3-5
4.2.3-6
4.3-1
4.4-1
4.4-2

4.5-1
4.5-2
4.5-3
4.6.2-1
4.6.2-2
4.6.2-3
4.7-1

หนา
แผนที่ แสดงที่ ตั้ ง โครงการเพิ่ มปริ มาณน้ํ าในอ/ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแม/ กวงอุ ด มธารา
จังหวัดเชียงใหม/
แสดงแนวอุโมงค#ส/งน้ําช/วงแม/งัด-แม/กวง
แสดงแนวอุโมงค#ส/งน้ําช/วงแม/แตง - แม/งัด
ความก0าวหน0าของการก/อสร0างอุโมงค#ส/งน้ําช/วงแม/งัด - แม/กวง
ความก0าวหน0าของการก/อสร0างอุโมงค#ส/งน้ําช/วงแม/แตง - แม/งัด
งานประชาสัมพันธ#ผ/านสื่อสิ่งพิมพ#
งานผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ#
บรรยากาศในงานชลประทานโลก มีการให0ความรู0กับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ
พร0อมแสดงผลิตภัณฑ#ที่ผลิตจากผู0ที่ได0รับผลกระทบสิ่งแวดล0อมจากการก/อสร0าง
โครงการ
พื้นที่ทําไม0และเส0นทางชักลากไม0
ป?าสงวนแห/งชาติป?าแม/แตง พื้นที่ดําเนินการ โซน DA 3 เนื้อที่ 169.60 ไร/ อยู/
ระหว/างชักลากและ ลากขนไปเก็บรักษาเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน กม.
การออกพื้นที่ลาดตระเวน
แผนภูมิแสดง เปรียบเทียบสถิติคดีปLงบประมาณ พ.ศ.2555-2560
มาตรการแก0ไขปญหาไฟป?า
พื้นที่ที่ออกลาดตระเวนดับไฟป?า
แผนที่การประชาสัมพันธ#เคลื่อนที่สู/ชุมชน
การประชาสัมพันธ#เคลื่อนที่สู/ชุมชนทั้งหมด
อุปกรณ#ป;องกันส/วนบุคคล
บริเวณที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 1 /2560
บริเวณที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2 /2560

การเก็บตัวอย/างน้ําคุณภาพน้ําผิวดิน
สถานีเก็บตัวอย/างคุณภาพน้ําผิวดิน
สถานีเก็บตัวอย/างคุณภาพน้ําผิวดิน

การเก็บตัวอย/างน้ําคุณภาพน้ําใต0ดิน
สถานีเก็บตัวอย/างคุณภาพน้ําใต0ดิน
สถานีเก็บตัวอย/างคุณภาพน้ําใต0ดิน
จุดสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา ที่ใช0เปนสถานีดัชนีในการประเมินผล
กระทบการกัดเซาะและตกตะกอน ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําอ/างเก็บน้ําแม/กวง
อุดมธารา (ปตร.แม/ตะมาน)

ค

2-8
2-10
2-11
2-13
2-14
4-5
4-5
4-6
4-8
4-10
4-15
4-16
4-17
4-18
4-19
4-20
4-23
4-25
4-26
4-35
4-36
4-37
4-51
4-52
4-53
4-65

สารบัญรูป (ต/อ)
รูปที่
4.7-2

4.7-3

4.7-4
4.7-5
4.7-6
4.7-7
4.7-8
4.7-9
4.7-10
4.8-1
4.8-2
4.8-3

หนา
(1) สถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0านเมืองกึ๊ด อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ ที่ใช0เปนดัชนีในการ
ประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนเหนือโครงการก/อสร0างประตู
ระบายน้ํา.แม/ตะมาน (2) สภาพลําน้ําเหนือแนวสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย
สถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0านเมืองกึ๊ด เหนือโครงการการก/อสร0างประตูระบายน้ําแม/
ตะมาน
(1) สถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0านห0วยป?าซาง อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/ ที่ใช0เปนดัชนี
ในการประเมิน ผลกระทบการกั ดเซาะและการตกตะกอนท0ายโครงการก/อสร0า ง
ประตูระบายน้ําแม/ตะมาน (2) สภาพลําน้ําบริเวณแนวสํารวจปริมาณตะกอน
แขวนลอยสถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0านห0วยป?าซาง ท0ายโครงการการก/อสร0าง
ประตูระบายน้ําแม/ตะมาน
การสํารวจตะกอนแขวนลอยที่ สถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0านเมื องกึ้ด อ.แม/แตง
(เหนือปตร.แม/ตะมาน
กราฟความสัมพันธ#ของระดับน้ํากับปริมาณน้ําสถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0านเมืองกึ๊ด
อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
กราฟความสัมพันธ#ของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0าน
เมืองกึ๊ด อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
การสํารวจตะกอนแขวนลอย ที่สถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0านห0วยป?าซาง (ท0าย
ปตร.แม/ตะมาน)
กราฟความสัมพันธ#ของระดับน้ํากับปริมาณน้ําสถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0านห0วย
ป?าซาง อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
กราฟความสัมพันธ#ของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0าน
ห0วยป?าซาง อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
กราฟความสัมพันธ#ของปริมาณน้ําตะกอนสถานี P.92 น้ําแม/แตง บ0านเมืองกึ๊ด
(ด0านเหนือ) กับสถานี P.92A น้ําแม/แตง บ0านห0วยป?าซาง(ด0านท0าย) โครงการประตู
ระบายน้ําแม/ตะมาน อ.แม/แตง จ.เชียงใหม/
จุดเก็บตัวอย/างตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม/ในเดือนมกราคม มิถุนายน และสิงหาคม 2560
จํานวนชนิดของแพลงก#ตอนพืชที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ปริ มาณความชุ กชุ มของแพลงก# ต อนพื ช (ตั ว ต/ อลิ ต ร) ที่ พบจากการสํ า รวจตาม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560

ง

4-66

4-66

4-67
4-67
4-68
4-68
4-69
4-69
4-71
4-73
4-79
4-79

สารบัญรูป (ต/อ)
รูปที่
4.8-4
4.8-5
4.8-6
4.8-7
4.9-1
4.9-2
4.9-3
4.9-4
4.9-5
4.9-6
4.9-7
4.9-8
4.9-9
4.9-10
4.9-11
4.9-12
4.9-13
4.9-14
4.9-15

หนา
จํานวนชนิดของแพลงก#ตอนสัตว#ที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ปริมาณความชุ กชุมของแพลงก#ตอนสั ตว# (ตั วต/อลิต ร) ที่พบจากการสํารวจตาม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
จํานวนชนิดของสัตว#หน0าดินที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560
ปริมาณความชุกชุมของสัตว#หน0าดิน (ตัวต/อตารางเมตร) ที่พบจากการสํารวจตาม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/ ใน
เดือนมกราคม พ.ศ. 2560
การจัดประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ ห0องประชุมกรมชลประทาน บริษัทยูนิค
เอ็นจิเนียริ่งแอนด# คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
การจัดประชุมวันที่ 30มิถุนายน 2560 ณ วัดป?าเลา ตําบลแม/หอพระ อําเภอแม/
แตง จังหวัดเชียงใหม/
การตรวจสอบข0อร0องเรียนเหตุรําคาญ กรณีปล/อยน้ําเสียจากแคมปTที่พักคนงานลง
สู/แม/น้ําสาธารณะ
แผนที่แสดงตําแหน/งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล0อม (ปริมาณฝุ?นละออง)
เครื่อง MiniVol TAS Air Sampler รุ/น Air Metrics
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองในอากาศ ในพื้นที่ก/อสร0างบริเวณขุดเจาะอุโมงค#
บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด# คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองในอากาศ ในพื้นที่ก/อสร0างบริเวณขุดเจาะอุโมงค#
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลfอปเมนต#จํากัด (มหาชน)
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองในอากาศ ในพื้นที่หมู/ที่ 1 บ0านป?าสักงาม ตําบลลวง
เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม/
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองในอากาศ ในพื้นที่หมู/ที่ 1 บ0านป?าเลา ตําบลแม/หอพระ
อําเภอแม/แตง จังหวัดเชียงใหม/
เครื่อง Air Sampling Pump หรือ Air Sampler
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองสําหรับผู0ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ?นละออง
บริษัท ยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด# คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
การเก็บตัวอย/างฝุ?นละอองสําหรับผู0ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ?นละออง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลfอปเมนต#จํากัด (มหาชน)
เครื่อง Air Sampling Pump หรือ Air Sampler
การตรวจวัดปริมาณแสงสว/างในการทํางาน บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด# คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
การตรวจวัดปริมาณแสงสว/างในการทํางาน บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลfอปเมนต#
จํากัด (มหาชน)
จ

4-82
4-82
4-85
4-85
4-92
4-92
4-93
4-96
4-97
4-99
4-99
4-100
4-100
4-102
4-102
4-103
4-104
4-106
4-107

สารบัญรูป (ต/อ)
รูปที่

หนา

4.10-1
4.11-1

การลงพื้นที่สํารวจเตรียมความพร0อมในการดําเนินการ
4-110
ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการป;องกันแก0ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
4-111
สิ่งแวดล0อม ครั้งที่ 1 ประจําปLงบประมาณ 2560
4.11-2 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป;องกันแก0ไขและติดตาม
4-112
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล0อม ครั้งที่ 2 ประจําปLงบประมาณ 2560
4.11-3 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป;องกันแก0ไข และติดตาม
4-112
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล0อม ครั้งที่ 3 ประจําปLงบประมาณ 2560
4.11-4 กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
4-113
4.11-5 ติดตามการติดตั้งเครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความ 4-113
สั่นสะเทือน (ครั้งที่ 1)
4.11-6 ติดตามการติดตั้งเครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความ 4-114
สั่นสะเทือน (ครั้งที่ 2)
4.11-7 ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป;องกันและแก0ไขผลกระทบสิ่งแวดล0อม
4-114
4.11-7(ต/อ) ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป;องกันและแก0ไขผลกระทบสิ่งแวดล0อม
4-115
5.1-1
ขอบเขตการดําเนินงาน
5-3
5-9
5.1-2
แหล/งท/องเที่ยวตําบลบ0านเป;า
5.1-3
แหล/งท/องเที่ยวตําบลกื๊ดช0าง
5-9
5.1-4
แหล/งท/องเที่ยวตําบลลวงเหนือ
5-10
5.1-5
แหล/งท/องเที่ยวตําบลลวงเหนือ
5-11
5.1-6
แหล/งท/องเที่ยวตําบลแม/หอพระ
5-12
5.1-7
แผ/นพับเพื่อการประชาสัมพันธ#บริเวณเขื่อนแม/งัดสมบูรณ#ชล
5-14
5.1-8
ป;ายคําเตือนและป;ายรายชื่อเรือ
5-15
5.1-9
ป;ายบอกทาง
5-15
5.1-10 ป;ายแนะนําแหล/งท/องเที่ยว
5-16
5.1-11 เสื้อม/อฮ/อมจัดทําแจกให0ผู0ประกอบการเรือบริการรับ - ส/งนักท/องเที่ยว
5-17
5.1-12 การจัดตั้งศูนย#บริการนักท/องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม/งัดสมบูรณ#ชล
5-17
6.3-1
ป;ายเตือน
6-27
6.3-2
จัดถังขยะในที่พักคนงาน
6-27
6.3-3
ตารางเวลาการระเบิด
6-27
6.3-4
ป;ายแจ0งเตือน
6-28
6.3-5
ห0องน้ําบริเวณโครงการ
6-28
6.3-6
ระบบบําบัดน้ําเสีย บ&อเกรอะ บ&อซึม ในบริเวณพื้นที่โครงการ
6-28
6.3-7
การขุดตรวจและหลักฐานที่พบ เมื่อปLงบประมาณ 2558
6-29
6.3-8
จุดเปลี่ยนถ/ายน้ํามันเครื่อง จุดบริเวณการซ/อมบํารุงรถ และถังเก็บน้ํามันขนาด 6-29
200 ลิตร
6.3-9
การขนส/งวัสดุอุปกรณ#ในพื้นที่โครงการก/อสร0าง
6-30
ฉ

สารบัญรูป (ต/อ)
รูปที่
6.3-10
6.3-11
6.3-11
6.4-1

หนา
ดําเนินการปูแผ/นใยสังเคราะห# (Geotextile)
บ/อตกตะกอนในพื้นที่โครงการ
การปรับพื้นที่ถนนเข0าหัวงาน
รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําที่ปล/อยออกจากโครงการ ในการ
ก/อสร0างช/วงอุโมงค#ส/งน้ําจากแม/งัด-แม/กวง สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียน ดีเวลfอป
เมนท# จํากัด (มหาชน)

ช

6-30
6-30
6-31
6-32

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.3-1
3.2-1
3.5-1
4-1
4.2.3-1
4.4-1
4.4-2
4.4-3
4.4-4
4.4-5
4.4-6
4.4-7
4.4-8
4.5-1
4.5-2
4.5-3
4.6.2-1
4.6.2-2
4.6.2-3
4.7-1
4.8-1
4.8-2
4.8-3

แผนการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม/
จํา นวนตามหลักอนุกรมวิ ธานของสั ตว# ป? าแต/ล ะกลุ/ มที่ ร วบรวมข0อมูล ได0ในพื้ น ที่
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา
สรุ ป แผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป; อ งกั น แก0 ไ ข และติ ด ตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล0อม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ/างเก็บน้ําเขื่อนแม/กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม/
แผนปฏิ บั ติ การป; องกั น แก0 ไขและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล0 อ ม
โครงการเพิ่ มปริ มาณน้ํ าในอ/ า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อนแม/ กวงอุ ด มธารา จั งหวั ด เชี ย งใหม/
ประจําปLงบประมาณ 2560
แสดงรายชื่อหมู/บ0านในการประชาสัมพันธ#เคลื่อนที่สู/ชุมชน
รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอย/างและวิธีวิเคราะห#
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ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560
เปรียบเทียบค/าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
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เปรียบเทียบค/าเฉลี่ยผลการตรวจวัดระดับเสียง
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แม/ กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม/
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เขื่อนแม/กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม/ ในเดือนมกราคม 2560
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บทที่ 1
บทนํา

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
แม&น้ําป5งตอนบนเป6น แม&น้ําสําคัญสายหนึ่ งในภาคเหนือ มีพื้น ที่รับน้ําฝน 24,393 ตารางกิโลเมตร
ประกอบดวยลําน้ําสาขาย&อยต&างๆ เช&น น้ําแม&งัด น้ําแม&กวง น้ําแม&แจ&ม เป6นตน โดยลําน้ําแม&กวงเป6นแม&น้ํา
สาขารองแม&น้ําป5ง มีพื้นที่รับน้ําฝน 2,699 ตารางกิโลเมตร มีตนกําเนิดจากเทือกเขาในอําเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม& และไหลลงสู&แม&น้ําป5งที่บานสบทา อําเภอปAาซาง จังหวัดลําพูน เขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีพื้นที่
รับน้ําฝนครอบคลุม 569 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้ําท&าไหลลงอ&างเก็บน้ําเฉลี่ย 203 ลาน ลบ.ม. ส&งน้ําให
พื้นที่ ชลประทานรวม 175,000 ไร& และเป6น แหล& งน้ํ าตนทุน เพื่ อการอุ ปโภคบริโ ภค อุต สาหกรรมและการ
ท&องเที่ยวในลุ&มน้ําแม&กวงในอําเภอดอยสะเก็ด และพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม& และจังหวัดลําพูน จาก
การขยายตัวทางเศรษฐกิจการเติบโตของภาคเกษตรกรรม และการขยายตัวของชุมชนที่มีการเปลี่ยนแปลงการ
ใชที่ดิ นเพื่อการเกษตรและการใชน้ําในกิจ กรรมต&างๆ เป6น อย&า งมาก เป6น เหตุใหมีความตองการใชน้ํ าเป6 น
ปริมาณสูงกว&าตนทุนในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา อีกทั้งยังมีปIญหาปริมาณน้ําท&าไหลเขาอ&างเก็บน้ํา
เขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีความผันแปรอย&างมากอยู&ระหว&าง 97-265 ลาน ลบ.ม./ป.
เนื่องจากปIญหาการบุกรุกทําลายพื้นที่ปAาตนน้ําลําธาร ทําใหเป6นปIญหาต&อการบริหารจัดการน้ําใหมี
ประสิทธิภาพ กรมชลประทานจึงไดทําการศึกษาความเหมาะสมเพื่อหาแนวทางส&งน้ําที่เหมาะสม มาศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธาราที่
มีผลกระทบสิ่งแวดลอมนอยอยู&ในเกณฑMที่ยอมรับได จากปIญหาดังกล&าวขางตนไดมีการศึกษารายงานความ
เหมาะสมและรายงานผลกระทบดานสิ่ งแวดลอม โครงการเพิ่ มปริ มาณน้ํ าในอ& างเก็ บ น้ํา แม& กวงอุ ดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& ที่จัดทําไวในป. 2545 ต&อมาไดมีการจัดทํารายงานการสํารวจออกแบบและไดมีการออกแบบ
ก&อสรางโครงการในช&วงแนวอุโมงคMส&งน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณMชล-เขื่อนแม&กวงอุดมธาราเสร็จในป. 2549 และช&วง
แนวอุโมงคMส&งน้ําจากลําน้ําแม&แตง-เขื่อนแม&งัดสมบูรณMชลเสร็จในป. 2552 มีการดําเนินการพัฒนาโครงการโดย
คํานึงถึงการมีส&วนร&วมของราษฎรและมีการประชาสัมพันธMโครงการ เพื่อใหประชาชนรับทราบและสามารถ
พัฒนาก&อสรางโครงการไดในอนาคต
โดยมีความเป6นมาของการจัดทํารายงาน จนถึงคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณ
สรุปไดดังนี้
- ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม แลวเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม 2545
- ออกแบบแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552
- คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหMผลกระทบสิ่งแวดลอมดานพัฒนาแหล&งน้ํา
(คชก.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553
- คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ (กก.วล.) เห็นชอบ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ# 2554
- คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหดําเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& กรอบวงเงิน 15,000 ลานบาท (2555-2560)
- ระยะเวลาดําเนินโครงการ พ.ศ. 2557 - 2564

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1.2 สภาพป&ญหาและเหตุผลความจําเปน
เนื่องจากการผันแปรปริมาณน้ําท&าของอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ส&งผลต&อการบริหารจัดการ
น้ําในอ&างเก็บน้ํา ปIญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรและมีการขยายตัวของธุรกิจการท&องเที่ยว ที่พัก โรงแรม
จํานวนมากในพื้นที่ลุ&มน้ําแม&กวงทําใหมี ความตองการใชน้ําดานการเกษตรและการอุปโภคบริโภคในพื้น ที่
โครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาแม&กวง รวมป. 258.08 ลาน ลบ.ม.ในปIจจุบันมีปIญหาการขาดแคลนน้ํา 136.35
ลาน ลบ.ม. และในอนาคต 20 ป.ขางหนาความตองการใชน้ําจะเพิ่มขึ้นเป6น 386.45 ลาน ลบ.ม. จะขาดแคลน
น้ําเพิ่มขึ้นเป6น 173.03 ลาน ลบ.ม./ป. จึงจําเป6นตองจัดหาน้ําเพิ่มใหอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราเพื่อแกไข
ปIญหาต&อไป
1.3 วัตถุประสงค#ของโครงการ
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& มีวัตถุประสงคM ดังนี้
1.3.1 เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ําของอ&างเก็บน้ําและระบบชลประทานอย&างมีประสิทธิภาพ
1.3.2 เพื่อใหมีการบริหารจัดการน้ําในลุ&มน้ําแม&แตง-แม&งัด-แม&กวงร&วมกัน
1.3.3 เพื่อบรรเทาปIญหาอุทกภัยใน จังหวัดเชียงใหม&
1.3.4 เพื่อรักษาสมดุลนิเวศทายน้ํา
1.4 วัตถุประสงค#ของรายงาน
1.4.1 ติดตามการดําเนินงานของหน&วยงานต&างๆที่เกี่ยวของ ใหเป6นไปตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.4.2 ติดตามการดําเนินงานก&อสรางโครงการใหเป6นไปตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหM
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.4.3 เพื่อรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอไปยังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ โดยจัดทําเป6นรายงานแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข
และลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมส&งใหสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ป.ละ 2 ครั้ง เพื่อให สผ. ประเมินผลการดําเนินงานของหน&วยงาน
ต&างๆ
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บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ

บทที่ 2
รายละเอียดโครงการ
2.1 สภาพปญหาและการพัฒนาโครงการ
สภาพปญหาในพื้นที่โครงการ
1) โครงการที่ดําเนินการอยู&ในป7จจุบัน โครงการที่สําคัญที่ไดดําเนินการก&อสรางเสร็จแลวในลุ&มน้ํา
แม&แตง-แม&งัด-แม&กวง มีดังนี้
1.1) เขื่อนแม& งัดสมบูร ณ:ชลตั้งอยู&ที่บ านช& อแล อํา เภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& ก&อสราง
แลวเสร็ จ ป. พ.ศ. 2528 มี พื้ น ที่ รั บ น้ํ า ฝน 1,281 ตร.กม. มี ป ริ ม าณน้ํ า ท& า ไหลเขาอ& า งเก็ บ น้ํ า
เฉลี่ย 332.70 ลาน ลบ.ม./ป. ความจุอ&างเก็บน้ํา 265 ลาน ลบ.ม. ส&งน้ําใหพื้นที่ชลประทานรวม
188,000 ไร& อ&างเก็บน้ํา เขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชลมีปริ มาณน้ําเกินพอต&อความตองการน้ําทายเขื่อน โดยตอง
ระบายออกเพื่อพร&องน้ําในอ&างเก็บน้ําในการเตรียมการปองกันและบรรเทาอุทกภัยปริมาณน้ําที่ตองระบายน้ํา
ออกดังกล&าวจะสามารถผันไปใชประโยชน:ดานอื่นๆได
1.2) เขื่อนแม&กวงอุดมธารา ตั้งอยู&ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& ก&อสรางแลว
เสร็ จ ในป. พ.ศ. 2536 มี พื้ น ที่ รั บ น้ํ า ฝน 569 ตร.กม. มี ป ริ ม าณน้ํ า ท& า ไหล& เ ขาอ& า งเก็ บ น้ํ า เฉลี่ ย
202.70 ลาน ลบ.ม./ป. มี ค วามจุ อ& า งเก็ บ น้ํ า 263 ลาน ลบ. ส& ง น้ํ า ใหพื้ น ที่ ช ลประทานรวม
175,000 ไร& และเปGนแหล&งน้ําตนทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการท&องเที่ยวในลุ&มน้ํา
แม&กวงและพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม& และจังหวัดลําพูน
2) สภาพป7ญหาการผันแปรปริมาณน้ําท&าของอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ส&งผลต&อการบริหาร
จัดการน้ําในอ&างเก็บน้ําป7ญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรและการขยายตัวของธุรกิจการท&องเที่ยว ที่พักโรงแรม
จํา นวนมากในพื้ นที่ ลุ& มน้ํ า แม& กวงทํ าใหมี ความตองการในใชน้ํา ดานการเกษตรและอุ ปโภคบริ โ ภคในพื้ น ที่
โครงการส&งน้ํา และบํารุงรักษาแม&กวง รวมป.ล ะ 258.08 ลาน ลบ.ม. ในป7จจุบันมีป7ญหาการขาดแคลนน้ํ า
136.35 ลาน ลบ.ม. และในอนาคต 20 ป.ขางหนาความตองการใชน้ําจะเพิ่มขึ้นเปGน 386.45 ลาน ลบ.ม. จะ
ขาดแคลนน้ําเพิ่มขึ้นเปGน 173.03 ลาน ลบ.ม./ป. จึงจําเปGนตองจัดหาน้ําเพิ่มใหอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดม
ธาราเพื่อแกไขป7ญหาต&อไป
แนวทางการพัฒนาโครงการ
กลยุทธ:ในการแกไขป7ญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ&มน้ําแม&กวงดังกล&าว มีดังนี้
1) การปรับปรุงการจัดการน้ําในลุ&มน้ําแม&กวง แผนงานที่สําคัญ เช&นแผนการจัดการลุ&มน้ําเพื่อฟLMนฟู
ลุ&มน้ําแม&กวง แผนการจัดการคุณภาพน้ํา การศึกษาระบบชลประทานในแปลงนา การปรับปรุงระบบการปลูก
พืชตามปริมาณตนทุนน้ํา แผนปรับปรุงลําน้ําแม&กวง จะช&วยลดปริมาณการสูญเสียน้ําจากการใชน้ําจากอ&างเก็บ
น้ํา เฉลี่ยป.ละ 39.03 ลาน ลบ.ม.
2) การจัดการน้ําร&วมกันระหว&างอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชลและเขื่อนแม&กวงอุดมธารา โดย
ก&อสรางอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง และบริหารจัดการน้ําของอ&างเก็บน้ําทั้งสองทําใหมีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราเปGนปริมาณเฉลี่ยป.ละ 47.53 ลาน ลบ.ม.
3) การจัดการน้ําแม&แตง-แม&งัด-แม&กวงร&วมกัน ประกอบดวย
3.1) การเพิ่มปริมาณน้ําจากลุ&มน้ําใกลเคียง โดยนําน้ําส&วนเกินจากลุ&มน้ําอื่นมาเพิ่มเติมให
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ซึ่งมีองค:ประกอบที่สําคัญคือ ประตูระบายน้ําแม&ตะมานในลําน้ํา
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แม&แตงเพื่อยกระดับน้ําใหสูงขึ้นและส&งน้ําในช&วงฤดูฝนผ&านอุโมงค:ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด มาลงอ&างเก็บน้ํา
เขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล และส&งต&อโดยอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวงไปยังอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
โดยมีปริมาณน้ําส&งเฉลี่ยป.ละ 113.63 ลาน ลบ.ม.
3.2) ระบบควบคุมการจัดการน้ํา เปGนการนําระบบ SCADA (Supervisory Centro and
Deter Acquisition) มาใชในการจัดการน้ํา ซึ่งประกอบดวย การจัดตั้งศูนย:ควบคุมการจัดการน้ํา
(Operation Center) จํานวน 2 แห&ง คือ ศูนย:ควบคุมการจัดการน้ํา ปตร. แม&ตะมาน และศูนย:
ควบคุ ม การจั ด การน้ํ า สํ า นั ก ชลประทานที่ 1 เพื่ อ จั ด การน้ํ า ร& ว มกั บ ศู น ย: ค วบคุ ม การจั ด การน้ํ า
ที่กรมชลประทานดําเนินการแลวเสร็จพรอมติดตั้ง โทรมาตรและระบบเตือนภัยน้ําท&วม ซึ่งจะทําให
เกิดประโยชน:ต&อประชาชน และทรัพย:สินในพื้นที่ต&างๆ ในจังหวัดเชียงใหม&
2.2 ลักษณะและองค&ประกอบของโครงการ
แนวอุโมงค&ส*งน้ําแม*แตง เขื่อนแม*งัดสมบูรณ&ชล-เขื่อนแม*กวงอุดมธารา
เปGนแนวอุโมงค:ส&งน้ําที่เหมาะสมในการนําน้ําจากลุ&มน้ําแม&แตงและแม&งัดที่มีปริมาณมากเกินความ
ตองการในฤดูฝนมาเพิ่มในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา เพื่อสนองความตองการใชน้ําในช&วงฤดูแลง โดยมี
ปริมาณน้ําส&งมาจากน้ําแม&แตงไปยังเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล เฉลี่ยป.ละ 113.63 ลาน ลบ.ม. โดยรวมกับปริมาณ
น้ําที่ส&งมาจากอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชลอีกเฉลี่ยป.ละ 47.53 ลาน ลบ.ม. รวมปริมาณน้ําส&งมาเพิ่มให
อ&างเก็บ น้ําเขื่อนแม& กวงอุด มธาราเฉลี่ ยป.ล ะ 161.16 ลาน ลบ.ม. สามารถช&ว ยเหลือพื้นที่ เกษตรของพื้น ที่
ชลประทานโครงการอ&างเก็บน้ําแม&กวงในช&วงฤดูแลวจาก 17,060 ไร& เปGน 76,129 ไร& และสนับสนุนน้ําเพื่อ
การอุปโภค บริโภคและอุตสาหกรรมเพิ่มจากป.ละ 13.31 ลาน ลบ.ม. เปGน 49.99 ลาน ลบ.ม. เพียงพอต&อ
ความตองการน้ําในอนาคตอีก 20 ป. ทั้งนี้องค:ประกอบที่สําคัญของโครงการ คือประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
อุโมงค:ส&งน้ําแม&ตะมาน-แม&งัด และอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง กล&าวคือ
1) ประตูระบายน้ําแม*ตะมานและอาคารประกอบ
ประตูระบายน้ําแม&ต ะมานทํา หนาที่ทดน้ํ าใหสูงเสมอระดับ ตลิ่งเดิมในบริเวณใกลหมู&บาน
เมื องกื้ ด เพื่ อส& งน้ํ า ส& ว นที่ เ กิ น จากความตองการ โดยส& ง ผ& า นทางอุ โ มงค: น้ํ าไปเก็ บ ไวที่ อ&า งเก็ บ น้ํ า
แม&งัดสมบูรณ:ชลและส&งต&อไปยังอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธาราต&อไป
โดยจะทําการผันน้ําเฉพาะในช&วงฤดูฝน (เดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน) เปGนเวลา 5 เดือน
โดยจะผั น น้ํ าในลํ า น้ํ า แม& แตง เฉพาะส& ว นที่ เ กิ น กว& า 21 ลบ.ม./วิ น าที ส& ง ไปยั งอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& งั ด
สมบูรณ:ชล ซึ่งจะไม&กระทบต&อปริมาณความตองการใชน้ําสูงสุด ดานการอุปโภคบริโภค การเกษตร
การล&องแพ และอื่นๆ ทางดานทายน้ําในลําน้ําแม&แตงที่มีความตองการ 21 ลบ.ม./วินาที ส&วนในช&วง
ฤดูแลงจะไม&มีการผันน้ํา
1.1) ลักษณะประตูระบายน้ําแม*แตงและอาคารประกอบอื่นๆ มีดังนี้
1.1.1) ที่ตั้ง ปตร. แม&ตะมานตั้งอยู&บนน้ําแม&แตงทางเหนือน้ําของบานแม&ตะมาน 2 กม. ใน
เขตตําบลกื้ดชาง อําเภอแม&แตงจังหวัดเชียงใหม&
1.1.2) สภาพอุทกวิทยา ลําน้ําแม&แตง
- ปริมาณน้ําท&าเฉลี่ยต&อป.
618.58
ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําท&าสูงสุด
1,335.50
ลาน ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําท&าต่ําสุด
312.24
ลาน ลบ.ม.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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- ปริมาณน้ําส&งเฉลี่ยป.ละ
113.63
ลาน ลบ.ม.
1.2.3) ฝายดักตะกอนทรายหยาบ
- ระดับสันอาคารดักทราย
+436.00
ม.รทก.
- ระดับทองคลอง
+430.00
ม.รทก.
1.2.4) อาคารประตูระบายน้ํา
- จํานวนช&องระบายน้ํา ขนาดกวาง 10 เมตร
จํานวน 4 ช&อง
- ช&องระบายน้ําที่ไม&มีบานควบคุม
จํานวน 2 ช&อง
- ช&องระบายน้ําที่มีบานควบคุม
จํานวน 2 ช&อง
- ระดับน้ําเก็บกัก
+440.00 ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับน้ําสูงสุดรอบ 100 ป.
+444.45 ม. (ร.ท.ก.)
- ชนิดบานระบาย
บานระบายแบบพับได (Flab Gate)
- ขนาดของบานระบาย
2-10.00 x 3.50 ม.
- ขนาดของช&องระบายทรายละเอียด
10 ช&อง ขนาด 0.80 x 1.00 ม.
- อัตราการไหลสูงสุด รอบ 100 ป. 1,473.34 ลบ.ม./วินาที
1.2.5) อุโมงค:ผันน้ําระหว&างก&อสราง
- ลักษณะของอุโมงค:ผันน้ํา
รูปสี่เหลี่ยมหลังคาโคงดาดดวยคอนกรีต
พรอม Steel Liner หนา 20 มม.
- ขนาดของอุโมงค:ผันน้ํา
กวาง 7.50 ม. สูง 8.00 ม.
- ความยาวอุโมงค:
222.50 ม.
- ระดับธรณี
+ 430.30 ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับปากทางอุโมงค:
+ 423.00 ม. (ร.ท.ก.)
- ชนิดบาน
Bulkhead Gate
- จํานวนและขนาดบาน
2-7.50 x 4.00 ม.
1.2.6) อาคารระบายทรายหยาบ
-.จํานวนและขนาดของบานระบายทราย 2-2.50 × 3.60 ม.
- ชนิดบานระบาย
บานโคง (Radial Gate)
- ลักษณะของอุโมงค:ระบายทราย
รูปสี่เหลี่ยมหลังคาโคงคาดดวยคอนกรีต
พรอม Steel Liner หนา 20 มม.
- ระดับธรณี
+429.00
ม. ท.ร.ก.
- ขนาดอุโมงค:ระบายทราย
กวาง 6 ม. สูง 6 ม.
- ความยาวอุโมงค:ระบายทราย
49.36 ม. (เชื่อมต&ออุโมงค:ผันน้ํา
ระหว&างก&อสราง)
1.2.7) อาคารรับน้ําเขาอุโมงค:ส&งน้ํา
- จํานวนและขนาดของบานระบาย
2-4.20 × 4.20 ม.
- ชนิดบานระบาย
บานตรง (Fixed Wheel Gate)
- ระดับธรณี
+436.00
ม.รทก.
- อัตราการไหลสูงสุด
28.50
ลบ.ม./วินาที
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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1.2.8) ถนนเขาประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
- ถนนชนิด
- ถนนกวาง
- ถนนยาว

ถนนลาดยาง
8.00 ม.
840 ม.

2) อุโมงค&ส*งน้ําแม*แตง-แม*งัด (ดําเนินการก&อสรางป.งบประมาณ 2559-2564)
ตั้งอยู&ฝ7sงซายของน้ําแม&แตง รับน้ําจากอาคารรับน้ําหนัก ปตร. แม&ตะมาน มีแนวไปทางทิศ
เหนือประมาณ 4.5 กิโลเมตร ก&อนปรับแนวไปทางทิศตะวันออก ปรับแนวเปGนทิศตะวันออกเฉียงใตก&อนลอด
แม&น้ําปtงไปทางทิศตะวันออก ก&อนลงอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล ซึ่งปากอุโมงค:อยู&ทางทิศเหนือของอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล ประมาณ 1.5 กม.
2.1) ลักษณะองค&ประกอบสําคัญของอุโมงค&ส*งน้ําแม*แตง-แม*งัด มีดังนี้
2.1.1) อุโมงค:ส&งน้ํา เพื่อส&งน้ําไปเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&งัดสมบูรณ:ชล
- ระดับปากทางเขาอุโมงค:
+436.00
ม.รทก.
- ระดับปากทางออกอุโมงค:
+396.00
ม.รทก.
- ลักษณะอุโมงค:
รูปเกือกมาคาดดวยคอนกรีต
- เสนผ&านศูนย:กลางภายในอุโมงค:
4.00
ม.
- ความยาวอุโมงค: (รวมอุโมงค:ลอดแม&น้ําปtง)
25.624 กม.
- ปริมาณน้ําผ&านอุโมงค:สูงสุด
28.50
ลบ.ม./นาที
- ความเร็วน้ําในอุโมงค:สูงสุด
4.125
ม./นาที
- ปริมาณน้ําส&งเฉลี่ยต&อป.
113.63 ลาน ลบ.ม.
2.1.2) อุโ มงค:ดั กตะกอน เพื่ อดักตะกอนที่ไหลปะปนมากั บน้ํ าไม& ใหเกิ ดการอุ ดตั นภายใน
อุโมงค:ส&งน้ําโดยเฉพาะในอุโมงค:ลอดแม&น้ําปtง
- ชนิดอาคารอุโมงค:คาดดวยคอนกรีตหนา 25 ซม. ใช Rock bolt และ Shotcrete
ในการค้ํายัน
- ขนาดความยาวอุโมงค:
100.00 ม.
- ขนาดความกวางและความสูง 12.00 × 7.00 ม.
- การระบายตะกอน
ใชแรงงานคนในการขุดลอก/การสูบตะกอน
- ความเร็วน้ําในอุโมงค:โดยประมาณ
0.38 ม./วินาที (ที่อัตราการไหล
28.5 ลบ.ม./วินาที)
2.1.3) อุ โ มงค: ช& ว งลอดใตแม& น้ํ า ปt ง มี วั ต ถุ ป ระสงค: เ พื่ อลํ า เลี ย งน้ํ า ตามแนวอุ โ มงค: ส& ง น้ํ า
แม&แตง-แม&งัด ลอดใตแม&น้ําปtงไปยังอีกฝ7sง
- ลักษณะอาคารอุโมงค:
คาดดวยคอนกรีตพรอม Steel Liner
หนา 16 มม.
- ระดับปากทางเขา
+414.663
ม.รทก.
- ระดับปากทางออก
+411.465
ม.รทก
- ระดับต่ําสุดพื้นอุโมงค:
+330.00
ม.รทก.
-เสนผ&านศูนย:กลาง
3.85
ม.
- ความยาวอุโมงค:
2,049
ม.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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2.1.4) อุโมงค:เขา-ออก จํานวน 3 แห&ง
- อุโมงค:เขา-ออก หมายเลข 1 783 ม.
- อุโมงค:เขา-ออก หมายเลข 2 116 ม.
- อุโมงค:เขา-ออก หมายเลข 4 565 ม.
2.1.5) อาคารสูบน้ําออกจากอุโมงค:ลอดแม&น้ําปtง (PUMP SHAFT) มีวัตถุประสงค:เพื่องาน
สู บ ระบายน้ํ า ออกจากอุ โ มงค: ล อดแม& น้ํ า ปt ง และลงไปปฏิ บั ติ การบํ า รุ ง รั กษาหรื อ ตรวจสอบสภาพ
ภายในอุโมงค:ลอดลําน้ําแม&ปtง
- ชนิดอาคาร
ปล&องคอนกรีตเสริมเหล็กรูปวงกลมเสน
ผ&านศูนย:กลาง ภายใน 10 ม.
- ขนาดเสนผ&านศูนย:กลางท&อสูบน้ํา
0.15
ม.
- อัตราการสูบน้ํา
90 ลบ.ม./ชม. ที่ความสูงออก
แบบอย&างนอย 38 ม
- ชนิดของเครื่องสูบน้ํา
Vertical in Inline pump
2.1.6) อาคารระบายน้ํ า ทายอุ โ มงค: ส& งน้ํา แม& แตง-แม&งัด ตั้ งอยู& ที่ส& ว นปลายสุด ของอุ โ มงค:
ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด ทําหนาที่ระบายลงสู&อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล โดยออกแบบใหสามารถ
รองรับปริมาณการระบายน้ําสูงสุดในอัตรา 28.50 ลบ.ม./วินาที มีอาคารสลายพลังงานเพื่อปองกัน
การกัดเซาะบริเวณขอบอ&างจากน้ําที่ปล&อยลงมา
- ชนิดของอาคารสลายพลังงาน
แบบ Type III ตาม USBR
- ความกวางอาคารสลายพลังงาน
6.00
ม.
- ความยาวอาคารสลายพลังงาน
10.00
ม.
- ขนาดของ stop log กวาง
4.00
ม.
2.1.7) อาคารระบายน้ําทายอุโมงค:ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด ตั้งอยู&ที่ส&วนปลายสุดของอุโมงค:ส&ง
น้ําแม&แตง-แม&งัด ทําหนาที่ระบายน้ําลงสู&อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ:ชล โดยออกแบบใหสามารถ
รองรับปริมาณการระบายน้ําสูงสุดในอัตรา 28.50 ลูกบาศก:เมตร/วินาที มีอาคารสลายพลังงาน
เพื่อปองกันการกัดเซาะบริเวณขอบอ&างจากน้ําที่ปล&อยลงมา
- ชนิดของอาคารอาคารสลายพลังงาน
แบบ Type III ตาม USBR
- ความกวางอาคารสลายพลังงาน
6.00
ม.
- ความยาวอาคารสลายพลังงาน
10.00
ม.
- ขนาดของ Stop log กวาง
4.00
ม.
2.1.8) พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค: จํานวน 3 แห&ง
- แห&งที่ 1 (DA 1) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ 300,000
ลบ.ม
- พื้นที่โดยประมาณ
32,000
ตร.ม.
- ความสูงเฉลี่ย
7.40
ม.
- แห&งที่ 2 (DA 2) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ 300,000 ลบ.ม.พื้นที่โดยประมาณ
48,000 ตร.ม.
- ความสูงเฉลี่ย
6.30
ม.

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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- แห&งที่ 3 (DA 3) ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ 300,000
- พื้นที่โดยประมาณ
88,000
- ความสูงเฉลี่ย
3.40

ลบ.ม.
ตร.ม.
ม.

3) อุโมงค&ส*งน้ําแม*งัด-แม*กวง
จากรายงานขั้ น ออกแบบรายละเอี ย ดโครงการ ที่ จั ด ทํ า ในป. 2549 ไดทํ า การศึ ก ษา
เปรียบเทียบแนวอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง และแนวอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง ทั้งในดานธรณีเทคนิคและราคา
ค&าก&อสราง พบว&าแนวอุโมงค:ที่เหมาะสมกว&า และไดรับการคัดเลือกนําไปออกแบบรายละเอียด คือแนวอุโมงค:
ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง เนื่องจากผ&านพื้นที่ที่มีสภาพทางธรณีที่ดีกว&า ดังรายละเอียดดังนี้
3.1) อุโมงค&ส*งน้ําและอุโมงค&เข4า-ออก
3.1.1) อุโมงค:ส&งน้ํา
- ยาว
22.975
กม.
- ขนาดเสนผ&าศูนย:กลาง
4.20
ม.
- ระดับปากอุโมงค:ที่อ&างเก็บน้ําแม&งัด
+375.00
ม. ร.ท.ก.
- ระดับปากอุโมงค:ที่อ&างเก็บน้ําแม&กวง
+370.00
เมตร (ร.ท.ก.)
- อัตราการไหลสูงสุด
26.00
ลบ.ม./วินาที
- ปริมาณน้ําส&งรายป.เฉลี่ย (แม&งัด-แม&กวง) 47.53 ลาน
ลบ.ม.
- ปริมาณน้ําส&งรายป.เฉลี่ย (แม&แตง-แม&งัด-แม&กวง) 161.61 ลบ.ม.
3.1.2) อุโมงค:เขา-ออก
- จํานวน
2
แห&ง
- ยาว - อุโมงค:เขา-ออก หมายเลข 5
1,339
ม.
- อุโมงค:เขา-ออก หมายเลข 6
677
ม.
- ขนาดเสนผ&าศูนย:กลาง
6.00
ม.
3.1.3) อาคารรับน้ํา
- รูปแบบของอาคารรับน้ํา
Gated Tower
- ระดับพื้นปากทางรับน้ํา
+374.00
ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับธรณีปากอุโมงค:
+375.00
ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับพื้นอาคารควบคุมการเปtด-ปtดบานระบาย +404.00 ม.(ร.ท.ก.)
- ตะแกรงดักขยะ
ขนาด กวาง 5.00 ม. สูง 10.00 ม.
- Guard Gate
ชนิด Bulkhead Gate
- ขนาด
กวาง 4.20 เมตร สูง 4.20 ม
- จํานวน
1 ชุด
- อุปกรณ:ยกบาน
Overhead Travelling Crane
- Operating Gate
ชนิด Fixed Wheel Gate
- ขนาด
กวาง 4.20 เมตร สูง 4.20 ม
- จํานวน
1 ชุด
- อุปกรณ:ยกบาน
Hydraulic Cylinder Hoist
- Jib Crane
1 ชุด
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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3.1.4) อาคารจ&ายน้ํา
- รูปแบบของอาคารจ&ายน้ํา
Gated Tower
- ระดับปากทางออกของอุโมงค:ส&งน้ํา
+370.00
ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับปากทางออกของอาคารระบายน้ํา +370.00
ม. (ร.ท.ก.)
- ระดับพื้นอาคารควบคุมการเปtด-ปtด บานระบาย +390.00 ม (ร.ท.ก.)
- Guard Gate
ชนิด Bulkhead Gate
- ขนาด
กวาง 4.20 ม สูง 4.20 ม
- จํานวน
1 ชุด
- อุปกรณ:ยกบาน
Overhead Travelling Crane
- Operating Gate
ชนิด Fixed Wheel Gate
- ขนาด
กวาง 4.20 ม. สูง 4.20 ม
- จํานวน
1 ชุด
- อุปกรณ:ยกบาน
Hydraulic Cylinder Hoist
- ชนิดของรางเท (Chute) รางเทคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกวาง 4.20 ม. และผาย
เปGน 7.00 ม. ในระยะทางราบยาว 20.00 ม.
- อาคารสลายพลังงาน Stilling Basin Type II กวาง 7.00 ม. ยาว 10.00 ม.
3..1.5) อาคารทิ้งน้ํา
- ทําการ Plug อุโมงค:เขา-ออก ดวยคอนกรีตบริเวณจุดต&อกับอุโมงค:ส&งน้ํา แลวฝ7ง
ท&อเหล็กเหนียวไวที่ระดับพื้นอุโมงค:
- ติดตั้ง Gate Valve ควบคุมจํานวน 2 ตัว
- ระบายน้ําทิ้งลงรางระบายน้ําภายในอุโมงค:เขา-ออก
- ระบายน้ําลงสู&คลองระบายน้ําดาดคอนกรีตที่ทางออกอุโมงค:
- ระบายน้ําลอดใตถนนโดยวิธีดันท&อลอด (Pipe Jacking)
3.1.6) ถนนเขาบริเวณอาคารจ&ายน้ํา
- ความยาวถนน
1.30
กม.
- ความกวางถนน
8.00
ม.
- ความยาวสะพาน
170
ม.
3.1.7) พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค:
- จํานวน
3
แห&ง
- แห&งที่ 1 (DA 4)
- ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ
157,500
ลบ.ม.
- พื้นที่โดยประมาณ
50,400
ตร.ม.
- ความสูงเฉลี่ย
3.12
ม.
- แห&งที่ 2 (DA 5)
- ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ
246,250
ลบ.ม.
- พื้นที่โดยประมาณ
52,125
ตร.ม.
- ความสูงเฉลี่ย
4.73
ม.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
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- แห&งที่ ๓ (DA 6)
- ปริมาณวัสดุขุดจากอุโมงค:ประมาณ
- พื้นที่โดยประมาณ
- ความสูงเฉลี่ย

๓๐๒,๗๐๐
๗๐๐
๒๖,๕๕๐
๕๕๐
๑๑.๔๐

ลบ.ม.
ตร
ม.

รูปที่ 2.2-1 แผนที่แสดงที่ตั้ง โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
หมายเหตุ : 1. ประตูระบายน้ําแม&ตะมาน (อยู&ระหว&างก&อสราง)
2. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&แตง–แม&
ตง งัด (อยู&ระหว&างก&อสราง)
3. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด–แม&กวง (อยู&ระหว&างก&อสราง)
4. ระบบท&อส&งน้ําแม&งัด–แม&แตง (ป.งบประมาณ พ.ศ.2560-2563)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
มธา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2.3 แผนการดําเนินการก*อสร4าง
การก& อ สรางโครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ในอ& า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแม& ก วงอุ ด มธารา จั ง หวั ด เชี ย งใหม&
ประกอบดวย
1. ประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
- ขนาดกวาง 10 เมตร จํานวน 4 ช&อง
2. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแตง-แม&งัด - ขนาด ø 4.0 เมตร ยาว 25.624 กม.
- ปริมาณน้ําผ&านอุโมงค:สูงสุด 28.50 ลบ.ม./วินาที
3. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด–แม&กวง - ขนาด ø 4.2 เมตร ยาว 22.975 กม.
- ปริมาณน้ําผ&านอุโมงค:สูงสุด 26.50 ลบ.ม./วินาที
4. ระบบท&อส&งน้ําแม&งัด–แม&แตง - ขนาด ø 1.5 เมตร ยาว 26 กม.
โดยแบ&งการก&อสรางออกเปGนดังนี้ คือ
1. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด - แม&กวง
- สัญญาที่ 1 กม.0+000 – 12+500 โดยระยะเวลาก&อสราง 2,340 วัน ก&อสรางตั้งแต&ป. 2558 ถึง ป.
2564 ใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ในการขุดเจาะอุโมงค: ซึ่งมีความยาว 12.500
กม. และมี บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลŒอปเมนต: เปGนผูรับจาง โดยมีวงเงินสัญญา2,334,600,000.00 บาท โดย
เริ่มสัญญา 24 มีนาคม 2558 – 18 สิงหาคม 2564
- สัญญาที่ 2 กม.12+500 – 22+975 โดยระยะเวลาก&อสราง 1,440 วัน ก&อสรางตั้งแต&ป. 2558 ถึงป.
2562 ใชเครื่องเจาะอุโมงค: (Tunneling Boring Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค: ซึ่งมีความยาว
10.476 กม.และมี บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด:คอนสตรัคชั่น เปGนผูรับจาง วงเงินสัญญา 1,880,800,000.00
บาท โดยเริ่มสัญญา 28 เมษายน 2558 – 6 เมษายน 2562
2. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&แตง - แม&งัด
- สัญญาที่ 1 กม.0+000 – 13+600 โดยระยะเวลาก&อสราง 1,800 วัน เริ่มก&อสรางตั้งแต&ป.
2559 ถึงป.2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และใชเครื่องเจาะอุโมงค:
(Tunneling Boring Machine : TBM)ในการขุดเจาะอุโมงค: ซึ่งมีความยาว 13.600 กม.และมี บริษัท ไรท:
ทันเน็ลลิ่ง จํากัด เปGนผูรับจาง วงเงินสัญญา 2,857,413,450.00 บาท เริ่มนับอายุสัญญา 23 มิถุนายน 2559 26 พฤษภาคม 2564
- สัญญาที่ 2 กม. 13+600 – 25+624.378 โดยระยะเวลาก&อสราง 1,800 วัน เริ่มก&อสรางป.
2559 ถึงป.2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และใชเครื่องเจาะอุโมงค:
(Tunneling Boring Machine : TBM)ในการขุดเจาะอุโมงค: ซึ่งมีความยาว 12.024 กม.โดยมี บริษัท สยาม
พั น ธุ: วั ฒ นา จํ า กั ด (มหาชน) เปG น ผู รั บ จาง วงเงิ น สั ญ ญา 2,134,000,000.00 บาท เริ่ ม นั บ อายุ สั ญ ญา
23 มิถุนายน 2559 - 26 พฤษภาคม 2564
โดยมีแผนการดําเนินงานก&อสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ตามตารางที่ 2.3-1

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 2.3-1
2 แสดงแนวอุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด-แม&กวง

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
มธา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 2.3-2 แสดงแนวอุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&แตง - แม&งัด
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 2.3-1 แผนการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ*างเก็บน้ําเขื่อนแม*กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม*
ที่
1
2

3

4
5

6
7

รายงาน/งาน
งานก& อ สรางอุ โ มงค: ส& ง น้ํ า และอาคาร
ประกอบ พรอมส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&ง
น้ําช&วง แม&งัด-แม&กวง สัญญาที่ 1
งานก& อ สรางอุ โ มงค: ส& ง น้ํ า และอาคาร
ประกอบ พรอมส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&ง
น้ําช&วงแม&งัด-แม&กวง สัญญาที่ 2
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก&อสรางอุโมงค:
ส& ง น้ํ า แ ล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ พ ร อ ม
ส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&งน้ําช&วง
แม&งัด-แม&กวง
งานก& อ สรางอุ โ มงค: ส& ง น้ํ า และอาคาร
ประกอบ พรอมส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&ง
น้ําช&วง แม&แตง-แม&กวง สัญญาที่ 1
งานก& อ สรางอุ โ มงค: ส& ง น้ํ า และอาคาร
ประกอบ พรอมส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&ง
น้ําช&วง แม&แตง-แม&กวง สัญญาที่ 2
บริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก&อสรางอุโมงค:
ส& ง น้ํ า แ ล ะ อ า ค า ร ป ร ะ ก อ บ พ ร อ ม
ส&วนประกอบอื่นอุโมงค:ส&งน้ําช&วง
แม&งัด-แม&กวง
การดํ า เนิ น การปองกั น แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและพัฒนาสิ่งแวดลอม

ระยะ
ระยะเวลาการดําเนินงาน ป.งบประมาณ พ.ศ.
2557
2558
2559
2560
2561
2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572
เวลา
8
6

8

6
6

15
15

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2.4 ความก4าวหน4าของการดําเนินโครงการ
ป7จจุบัน โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& อยู&ระหว&างการ
ก&อสรางอุ โมงค: ส&งน้ํ าทั้ ง 2 ช& ว ง คื อช& ว งอุโ มงค:ส& งน้ํ าช& ว งแม& งัด-แม& กวง และช& วงอุ โ มงค: แม& แตง-แม& งัด ซึ่ งมี
ความกาวหนางานก&อสราง ขอมูล ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ดังนี้
1. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด - แม&กวง
- สัญญาที่ 1 ผลงานก&อสรางสะสม
8.700 %
- สัญญาที่ 2 ผลงานก&อสรางสะสม 21.982%

สัญญาที่ 1 ผูจับจาง บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลŒอปเมนต:

สัญญาที่ 2 ผูรับจาง บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนด:คอนสตรัคชั่น
รูปที่ 2.4-1 ความกาวหนาของการก&อสรางอุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&งัด - แม&กวง

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2. อุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&แตง - แม&งัด
- สัญญาที่ 1 ผลงานก&อสรางสะสม
- สัญญาที่ 2 ผลงานก&อสรางสะสม

1.944 %
0.208%

อุโมงค:ทางเขาออกหมายเลข 1
อุโมงค:ทางเขาออกหมายเลข 2
สัญญาที่ 1 ผูจับจาง บริษัท ไรท:ทันเน็ลลิ่ง จํากัด

อาคารสูบน้ําออกจากอุโมงค:ลอดแม&น้ําปtง
สัญญาที่ 2 ผูจับจาง บริษัท สยามพันธุ:วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 2.4-2 ความกาวหนาของการก&อสรางอุโมงค:ส&งน้ําช&วงแม&แตง - แม&งัด

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2.5 ผลประโยชน&ของโครงการ
ผลจากการพัฒนาจะทําใหประชาชนในพื้นที่ลุ&มน้ําไดรับประโยชน:ดานการเกษตร อุปโภคบริโภค ดาน
อุตสาหกรรมและการท&องเที่ยว ทําใหเกิดผลผลิตภาคการเกษตรในฤดูแลงเพิ่มมากขึ้นและสนองความตองการ
การใชน้ําในกิจกรรมต&างๆ ในฤดูแลง ดังนี้
1) ช&วยเหลื อพื้นที่เกษตรในโครงการส&งน้ําและบํารุ งรักษาแม&กวง ในฤดูแลง 76,129 ไร&
เพิ่มขึ้นจากป7จจุบัน 59,069 ไร&
2) ผลประโยชน: ด านการใชน้ํ า อุ ป โภคบริ โ ภคของอํ า เภอเมื อ ง และอํ า เภอดอยสะเก็ ด
จังหวัดเชียงใหม& 49.99 ลาน ลบ.ม.
3) ผลประโยชน:ด านการระบายน้ํา ทางดานทายน้ํ า เพื่ อเปGน การรั กษาสมดุ ลนิ เวศวิ ทยา
ทายน้ํา 12.61 ลาน ลบ.ม.
4) เพื่อช&วยเหลือพื้นที่การเกษตรในโครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาแม&แตงในฤดูแลง จํานวน
14,550 ไร&
5) เพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการจัดการน้ําในลุ&มน้ําปtงตอนบน และรักษา
สมดุลนิเวศทายน้ํา
6) สนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภค – บริโภค อุตสาหกรรม และการท&องเที่ยว
7) บรรเทาป7ญหาอุทกภัยและลดความเสียหายจากน้ําท&วมในเขตจังหวัดเชียงใหม& และเพิ่ม
เสถียรภาพการส&งน้ําช&วงฤดูฝนของพื้นที่ชลประทาน จํานวน 175,000 ไร&
2.6 ค*าลงทุนโครงการ
1) คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 อนุมัติใหดําเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& กรอบวงเงิน 15,000 ลานบาท โดยในป7จจุบัน ค&าก&อสราง
เพื่อการพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา มีค&าลงทุนก&อสราง ประกอบดวย
- ค&าก&อสรางอุโมงค:ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง สัญญาที่ 1 มูลค&า 2,334,600,000 บาท สัญญาที่ 2 มูลค&า
1,880,800,000 บาท รวมเปGน 4,215,400,000 บาท
- ค&าก&อสรางอุโมงค:ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด สัญญาที่ 1 มูลค&า 2,857,413,450 บาท สัญญาที่2 มูลค&า
2,134,000,000 บาท รวมเปGน 4,991,413,450 บาท
2) ค&าใชจ&ายดานสิ่งแวดลอมเปGนค&าใชจ&ายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากผลกระทบจากการก&อสรางโครงการ
ดังนั้นจึงตองมีค&าใชจ&ายเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เริ่มตนตั้งแต&ป.ที่ 1 จนถึงป.ที่ 20 ของ
โครงการ ซึ่งประกอบดวยแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมมูลค&า 90.349 ลานบาท
และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมูลค&า 67.002 ลานบาท
2.7 ผลการวิเคราะห&ด4านเศรษฐกิจ
ผลการวิเคราะห:ความเหมาะสมดานเศรษฐกิจ 11.64 เปอร:เซ็นต:
1) มูลค&าป7จจุบันสุทธิ 2,277.40 ลานบาท
2) อัตราส&วนผลประโยชน:ต&อการลงทุน 1.37
3) อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 11.64 เปอร:เซ็นต:
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บทที่ 3
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
จากรายงานการศึกษาขอมูลสภาพทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีขอบเขตการศึกษาครอบคลุมตัวแปล
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมทั้ง 4 ประเภท ไดแก& ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค&าการใช
ประโยชน< ของมนุ ษ ย< และคุ ณ ค& า ต& อ คุ ณภาพชี วิ ต ในการศึ ก ษาทรั พยากรแต& ล ะประเภทไดพิ จ ารณาให
ครอบคลุมตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห<ผลกระทบสิ่งแวดลอม ในโครงการประเภทพัฒนาแหล&ง
น้ําสรุปหัวขอดังนี้
3.1 ทรัพยากรทางกายภาพ
1) ภาพภูมิอากาศ ปริมาณอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 25.6 องศาเซลเซียส โดยสูงสุดในเดือนเมษายน
29.2 องศาเซลเซียส ต่ําสุดเดือนมกราคม 21.5 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพันธ<เฉลี่ย 71 เปอร<เซ็นต< ความเร็ว
ลมค&อนขางต่ํา ระหว&าง 1.4-3.6 นอต ความเร็วสูงสุด 64 นอต
2) ทรัพยากรดิน ดินบริเวณพื้นที่ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน คือ หน&วยผสมของดินบริเวณพื้นที่สูงชัน ซึ่ง
มีความอุดมสมบูรณ<ของดินต่ําไม&เหมาะสมกับการเพาะปลูก
3) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน พบว&าปริมาณน้ําท&าเฉลี่ยรายป.ของแหล&งน้ําผิวดินสําคัญที่เกี่ยวกับโครงการ
ปริมาณน้ําท!า (ลาน ลบ.ม/ป$)
ปตร.แม!ตะมาน
เขื่อนแม!งัดสมบูรณ+ชล เขื่อนแม!กวงอุดมธารา
ปริมาณน้ําท&าเฉลี่ยรายป.
622
332
203
ปริมาณน้ําท&าช&วงฤดูฝน
454
280
164
ปริมาณน้ําท&าช&วงฤดูแลง
168
52
38
4) คุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําในส&วนของน้ําในลําน้ําแม&แตง เหนือน้ําที่ตั้ง ปตร.แม&ตะมานและน้ําใน
แม&น้ํา ปHงบริเวณจุดที่แนวอุโมงค<พาดผ&าน คุณภาพน้ําอยู&ในเกณฑ<ระดับดี ส&วนในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัด
สมบูรณ<ชล มีปริมาณออกซิเจนต่ํามาก และน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีคุณภาพค&อนขางเสื่อม
โทรมเมื่อเทียบกับเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชล
5) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ําใตดิน
5.1 คุณภาพน้ําใตดินช&วงฤดูฝน
พบว&าน้ําจากบ&อบาดาลเกือบทุกบ&อมีสภาพค&อนขางเปJนกรด และมีปริมาณเหล็กสูงเกินค&ามาตรฐาน
โดยเฉพาะบ&อบาดาลที่บานปงและบานทุงหลวง มีค&าความเปJนกรด-ด&าง เกินเกณฑ<อนุโลมสูงสุดของมาตรฐาน
น้ํ า บาดาลที่ จ ะใชบริ โ ภคได โดยเฉพาะบ& อ บาดาลที่ บ านลวงเหนื อ มี ป ริ ม าณเหล็ ก 13.5 มก./ล ปริ ม าณ
แมงกานีส1.8 มล./ล และสารหนู 0.041 ตกลงมาละลายดินและหินที่เดิมเปJนหินบอซอลล< และเถาภูเขาไฟอายุ
เพอโม-คาร<บอนิเฟอรัส ที่อยู&ในเขตพื้นที่รับน้ําจากเทือกเขาในเขตอําเภอดอยสะเก็ด ต&อเนื่องไปถึงอําเภอพราว
ที่มีปริมาณเหล็กมากในเนื้อหินมีผลทําใหน้ําบาดาลในบริเวณเขตพื้นที่รับน้ําที่มาจากบริเวณนี้ มีปริมาณเหล็ก
แมงกานีส และสารหนูสูง สามารถกําจัดหรือลดปริมาณได โดยการปรับปรุงคุณภาพดวยการกรอง
รายการ
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5.2 คุณภาพน้ําฤดูแลง
พบว&าส&วนใหญ&มีคุณภาพดี สามารถใชในการอุปโภคบริโภคได ยกเวนที่วัดศรีมุงเมือง และบานลวง
เหนือที่มีค&าเหล็ก แมงกานีส และสารหนูเกินกว&าที่จะใชดื่มกิน ส&วนที่บานตนผึ้งมีค&าเหล็กสูงมากและมีโคลิ
ฟอร<มแบคทีเรียทั้งหมดสูงกว&า 240mpn. ซึ่งสูงเกินกว&าที่จะใชดื่มกิน
6) ธรณีวิทยา และแผ&นดินไหวบริเวณ ปตร.แม&ตะมาน พบว&าดินชั้นบนเปJนดินเหนียวปนทรายดวย
กอนหินมนใหญ& บริเวณแนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&งัด-แม&แตงเปJนหินแกรนิตยุตไทรแอสซิกและหินตะกอนยุคบอนิ
เฟอรัส-เพอร<เมียน บริเวณแนวอุโมงค<น้ําแม&งัด-แม&กวงส&วนใหญ&เปJนหินยุคคาร<บอนิเฟอรัส
รอเลื่อนที่อยู&ไกลโครงการมากที่สุด อยุ&ทางตะวันออกห&างจากเขื่อนแม&กวงอุดมธาราประมาณ 12 กม.
และพื้นที่โครงการเปJนพื้นที่ที่มีความรุนแรงของแผ&นดินไหวปานกลางถึงค&อนขางมาก
7) การชะลางพังทลายและการตกตะกอนพบว&าที่ลําน้ําแม&แตงปริเวณประตูระบายน้ํามีปริมาณตะกอน
ค&อนขางสูง และมีอัตราปริมาณตะกอนแขวนลอยรายป.ต&อหน&วยพื้นที่สูงสุด คือ0.139 ลานตัน/ป. ส&วนอ&างเก็บ
น้ําแม&งัด-แม&กวง มีปริมาณตะกอนแขวนลอยเพียง 0.07และ0.04 ลานตัน/ป. ตามลําดับ
3.2ทรัพยากรทางชีวภาพ
1) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
- พันธุไมน้ํา ในลําน้ําแม&แตงและแม&ปHงเปJนลําน้ําไหล พันธุ<ส&วนใหญ&คือ เทียนนา จิงจอนวล
ผักตบชวา และไมยราบ เปJนตน
- แพลงก<ตอน พบว&าส&วนใหญ&ที่พบเปJนแพลงก<ตอนพืชสูงกว&าแพลงก<ตอนสัตว< โดยเปJน
แพลงก<ตอนในกลุ&มสาหร&ายสีเขียวมากที่สุด
- สัตว<หนาดิน โดยบริเวณที่พบหนาแน&นที่สุดคืออ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา ชนิดที่พบคือ
เดือนน้ําจืด ซึ่งแสดงว&าคุณภาพน้ํากําลังเสื่อมโทรม
- ปลา พบปลาทั้งหมด 16 ชนิด ใน 7 วงศ< โดยที่ในอ&างเก็บน้ําแม&งัดสมบูรณ<ชลเปJนบริเวณที่
พบชนิดพันธุ<ปลามากที่สุดถึง 12 ชนิ ด ชนิ ด ที่ มีคุณค& า ทางเศรษฐกิ จ คื อ ปลาตะเพี ย น ปลาสรอย ปลายี่ ส ก
ปลาคัง เปJนตน
.
ในการศึกษาไม&พบชนิดพันธ<ปลาที่จัดว&าเปJนชนิดหายากหรือมีการอพยพยายถิ่น โดยเปJนชนิดปลาที่
พบทั่วไปในแหล&งน้ํา ซึ่งในบริเวณลําน้ําแม&แตงและแม&น้ําปHงจะพบปลาทั้งชนิดปลาที่อาศัยในแหล&งน้ํานิ่งปละ
น้ําไหล ไดแก&ปลาตะเพียน ปลาสรอย ปลาซิว เปJนตน ส&วนสถานีศึกษาในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชลและ
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา พบจํานวนชนิดปลาค&อนขางหลากหลายเช&น ปลากระมัง ปลาบึก ปลาคัง
เปJนตน
2) ทรัพยากรป1าไม
2.1 พื้นที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
มีเนื้อที่ 165 ไร& 1 งาน 08 ตารางวา ที่มีสภาพเปJนสังคมไมริมน้ํา ในบิเวณปตร. และพื้นที่สํานักงาน
บานพักคนงานบริเวณปตร. รวมไปถึงแนวหัวงานอีก พื้นที่ดังกล&าวอยู&ในเขตปRาอนุรักษ<เพิ่มเติม (C) ของปRา
สงวนแห&งชาติปRาแม&แตง สภาพปRาบริเวณหัวงานปตร. เปJนสังคมไมริมน้ําที่มีความหนาแน&นของไมใหญ&ค&อนขาง
นอย คือ 3.52 ตน/ไร& คิดเปJนปริมาตรไมสูญเสีย 17.10 ลบ.ม.
2.2 แนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด
บริเวณพื้นที่ก&อสรางบนพื้นดิน ไดแก& ปากอุโมงค< ถนนเขา-ออก และพื้นที่จัดการวัสดุ อยู&ในเขตปRา
สงวนแห&งชาติปRาแม&แตง
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- พื้ น ที่ ป ากอุ โ มงค< รั บ น้ํ า -ส& ง น้ํ า โดยการก& อ สรางบริ เ วณนี้ จ ะใหสู ญ เสี ย ไมใหญ& ป ระมาณ
32.36 ลบ.ม. ไมไผ&จํานวน 116 ลํา
- แนวอุโมงค<ส&งน้ํา เนื่องจากการขุดอุโมงค<กระทําอยู&ใตพื้นดิน ดังนั้น การขุดอุโมงค<จะทําให
ไม&มีการสูญเสียทรัพยากรปRาไม
- ปากอุโมงค<เขา-ออก และถนนเขา-ออกปากอุโมงค< เปJนที่รกราง
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดอุโมงค< ไม&มีการสูญเสีย ทรัพยากรปRาไม เนื่องจากบริเวณพื้นที่จัดการ
วัสดุทั้ง 3 แห&ง เปJนที่รกราง
2.3 แนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง
มีสภาพเปJนสังคมปRาไมประเภทปRาเต็งรัง ปRาเบ็ญจพรรณ รวมไปถึงสวนปRาสัก สรุปไดดังนี้
- ปากอุโมงค<ส&งน้ํา-รับน้ํา พบว&า บริเวณปากอุโมงค<ทางเขาเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชล อยู&ในเขต
อ&างเก็บน้ําแม&งัดสมบูรณ<ชล จึงไม&มีการเสียพื้นที่ปRาไม
- ปากอุโมงค<เขา-ออก เปJนที่รกรางซึ้งไม&มีสภาพเปJนปRาไม
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดบริเวณปRาเลา (บริเวณบานภูดินเปJนที่การเกษตรกรรมและบริเวณบาน
ปRาสักงามเปJนพื้นที่น้ําท&วมขอบอ&างเก็บน้ํา) มีปริมาตรไมใหญ&ร&วมทั้งสิ้น 215.79 ลบ.ม.
สรุป บริเวณอุโมงค<ส&งน้ําจากอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชล-อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา มี
ปริมาตรไมใหญ&รวม 513.68 ลบ.ม. ไม&ไผ&ประมาณ 240 ลํา
3) ทรัพยากรสัตว+ป1า
จํานวนชนิดสัตว<ปRา ความหลากชนิดสัตว<ปRาจากการสํารวจภาคสนาม บริเวณพื้นที่ก&อสรางโครงสราง
ประกอบต&างๆในโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีจํานวน 192 ชนิด (ตารางที่
3.2-1)จําแนกตามหลักอนุกรมวิธานเปJน 135 สกุลใน 89 วงศ<และ 22 อันดับ ประกอบดวยสัตว<สะเทินน้ํา
สะเทินบก 15 ชนิด (รอยละ 7.8 ของจํานวนชนิดสัตว<ปRาทั้งหมดที่รวบรวมขอมูลได) สัตว<เลื้อยคาน 30 ชนิด
นก 129 ชนิด และสัตว<เลี้ยงลูกดวยนม
ตารางที่ 3.2-1 จํานวนตามหลักอนุกรมวิธานของสัตว+ป1าแต!ละกลุ!มที่รวบรวมขอมูลไดในพื้นที่โครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําในอ!างเก็บน้ําเขื่อนแม!กวงอุดมธารา
จํานวนตามหลักอนุกรมวิธาน

ชั้น
(Class)

อันดับ
(Order)

สัตว<สะเทินน้ําสะเทินบก

2

6

10

15

สัตว<เลื้อยคาน

1

10

25

30

นก

13

41

83

129

สัตว<เลี้ยงลูกดวยนม

3

10

17

18

รวม

22

89

135

192

วงศ+ (Famila) สกุล (Genus)

ชนิด
(Species)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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จากความหลากชนิดสัตว<ปRาจํานวนทั้งหมด 192 ชนิด แจกแจงเปJนจํานวนที่รวบรวมขอมูลไดบริเวณ
พื้นที่ก&อสรางแต&ละโครงการสรางประกอบของโครงการ คือ ในพื้นที่ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน 54 ชนิด ปาก
อุโมงค<ทางเขา ปตร.แม&ตะมาน จํานวน 75 ชนิด ปากอุโมงค<ทางออกอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชล จํานวน
60 ชนิด ปากอุโมงค<ทางเขาอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชลจํานวน 43 ชนิด ปากอุโมงค<ทางออกอ&างเก็บน้ํา
เขื่อนแม&กวงอุดมธาราจํานวน 68 ชนิด ในพื้นที่ก&อสรางถนนและอุโมงค<เขา-ออกอุโมงค<ส&งน้ํา จํานวน 108 ชนิด
พื้นที่จัดการวัสดุ จํานวน 129 ชนิด และพื้นที่ตามแนวอุโมงค<ส&งน้ําจํานวน 115 ชนิด
4) การจัดการลุ!มน้ํา
แนวอุโมงค<ส&งน้ําของโครงการในช&วงแม&แตง-แม&งัด ความยาวประมาณ 25.62 กิโลเมตร พบว&า
แนวส& งน้ํ าลอดผ&า นพื้ น ที่ชั้ นน้ํ าคุ ณภาพน้ํา ที่ 1 เอ 11.06 กิเ มตร ชั้ นลุ& มน้ํ า 1 บี ประมาณ 2.30 กิ โลเมตร
นอกจากนั้นลอดผ&านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ&มน้ําที่ 2,3 และ 4
ในแนวแม&งัด-แม&กวง ความยาว 22.97 กิโลเมตร ลอดผ&านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ&มน้ําที่ 1 เอ เท&ากับ
15.36 กิโลเมตร ชั้นคุณภาพลุ&มน้ําที่ 1 บี 0.21 กิโลเมตร และลอดผ&านชั้นคุณน้ําที่2, 3, 4 และ 5 เปJน
ระยะทาง 2.36, 2.09, 2.62 และ 0.34 กิโลเมตร ตามลําดับ
3.3 คุณค!าการใชประโยชน+
1) การใชประโยชน+ที่ดิน
การใชประโยชน<ที่ดินในบริเวณพื้นที่ก&อสรางโครงการ รวม 397.12 ไร& ประกอบดวย พื้นที่แนวอุโมงค<
ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด 249.12 ไร& และพื้นที่แนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง
2) การคมนาคมขนส!ง
ปริ ม าณการจราจรบนทางหลวงที่ อ ยู& ใ นเขตพื้ น ที่ ศึ ก ษาโครงการรวม 7 เสนทาง คื อ
107,1001,11,106,108 และ 118 พบว&าทางหลวงสาย 11 มีการจราจรสูงกว&าทุกเสน เนื่องจากเปJนเสนทาง
หลักที่ รองรั บนักท& องเที่ยวที่ มาท&องเที่ ยวและมาทํ าธุร กิจในจังหวั ดเชีย งใหม& โดยที่มีการจราจรอยู&ระหว&า ง
29,340-42,158 คัน/วัน ซึ่งส&วนใหญ&เปJนรถนั่งส&วนบุคคล
3) การใชน้ํา
สภาพการใชในบริเวณพื้นที่โครงการที่สําคัญ มี 3 ส&วน การใชน้ําจากลําน้ําแม&แตง การใชน้ําจาก
อ&างเก็บน้ําแม&งัด และการใชน้ําจากอ&างเก็บน้ําแม&กวง
1) การใชน้ําจากลําน้ําแม&แตง มีความตองการใชน้ําเพื่อการเกษตร 263 ลบ.ม./ป. เพื่อการอุปโภค
บริโภค 39.43 ลบ.ม./ป. น้ําที่เหลือระบายลงแม&น้ําปHงถึง 422 ลาน ลบ.ม./ป.
2) การใชน้ําจากอ&างเก็บน้ําแม&งัด ตองการเพื่อการเกษตร 136.8 ลบ.ม./ป. เพื่อการอุปโภคบริโภค
26.69 ลบ.ม./ป.
3) การใชน้ําจากอ&างเก็บน้ําแม&กวง ตองการเพื่อการเกษตร 323.8 ลบ.ม./ป. เพื่อการอุปโภคบริโภค
13.3 ลบ.ม./ป.
4) การเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
โดยในโครงการมีพื้นที่เกษตรประมาณ 381,020 ไร& ซึ่งประกอบดวยโครงการส&งน้ําและ
บํ า รุ ง รั ก ษาแม& แ ตง โครงการส& งน้ํ า และบํ า รุ ง รั กษาแม& แ ฝก-แม& งั ด โครงการชลประทานราษฎร< โครงการ
ชลประทานแม&ปHงเก&าและโครงการส&งน้ําบํารุงรักษาแม&กวง ส&วนของอุตสาหกรรมการเกษตร โดยในจังหวัด
เชี ย งใหม& มีจํ า นวนโรงงานต& า งๆจํ า นวน 2,291 โรง ที่ สํ าคั ญ จะมี เ ปJ น จํ า นวน 3 จํ า พวกแรกคื อ โรงงาน
อุตสาหกรรมเกษตร 1,009 โรงงาน อุตสาหกรรมอาหาร 197 โรง และโรงงานอุตสาหกรรมขนส&ง 186 โรง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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3.4 คุณค!าต!อคุณภาพชีวิต
1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม
- ชุมชนส&วนใหญ&เปJนชุมชนเก&าแก&ที่มีการตั้งถิ่นฐานมาแต&ดั้งเดิมและเปJนชุมชนไทยทองถิ่น ส&วนที่
เหลือเปJนชุมชนไทยทองถิ่นและคนไทยภูเขา
- ปX ญหาความสํา คั ญของชุมชน คือ ปXญ หาดานการตลาดเนื่ องจากไม&มีสถานที่ ในการจํา หน& า ย
ผลผลิตและราคาผลผลิตตกต่ํา รองลงมาคือปXจจัยการผลิตไม&เพียงพอและตนทุนการผลิตสูง
- ทัศนคติของผูนําชุมชนที่มีต&อโครงการ ผูนําเห็นว&าราษฎรในชุมชนของตนยอมรับที่จะเขาร&วม
กิจกรรมการพัฒนาโครงการในระดับสูง
2) การชดเชยทรัพย+สิน
จากการคํานวณค&าชดเชยทรัพย<สินพบว&าในแนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด มีมูลค&าชดเชยทรัพย<สิน
ประมาณ 20.256 ลานบาท และในแนวอุโมงค<ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง มีมูลค&าชดเชยทรัพย<สินเท&ากับ 6.709 ลาน
บาท รวมทั้งสิ้น 26.962 ลานบาท
3) สาธารณสุขและโภชนาการ
พบว&าในพื้นที่โครงการมีสถานีบริการสาธารณสุขที่อยู&ใกลเคียงจํานวน 4 แห&ง ไดแก& สถานีอนามัย
แม&ตะมาน สถานีอนามัยบานปางกวาง สถานีอนามัยบานหัวฝายและศูนย<สุขภาพชุมชนตําบลวงเหนือ ลําดับ
ของโรคที่ พ บ 3 อั น ดั บ แรกคื อ โรคระบบทางเดิ น หายใจ ระบบกลามเนื้ อ และรวมโครงร& า งและเนื้ อ ยึ ด
ตามลําดับ ในส&วนของโภชนาการพบว&าราษฎรมีสุขภาพร&างกายแข็งแรงและมีโภชนาการของเด็กอยู&ในระดับดี
4) การท!องเที่ยวและสุนทรียภาพ
แหล&งท&องเที่ยวที่พบในพื้นที่โครงการส&วนใหญ&เปJนแหล&งท&องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดเชียงใหม& คือ กลุ&มแหล&งท&องเที่ยวบานสบกYาย – บานแม&ตะมาน ,ปางชางเชียงดาว, หมู&บานชางแม&ปHง,
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ<ชล, น้ําตกบัวตอง-พุเจ็ดสี, แหล&งท&องเที่ยวบานปRาสักงาม และอ&างเก็บน้ําเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา เปJนตน
3.5แผนปฏิ บั ติ ก ารปR อ งกั น แกไขและลดผลกระทบสิ่ ง แวดลอมและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
การดําเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ตลอดอายุโครงการที่จะมิ
ใหเกิดผลกระทบต&อสิ่งแวดลอม หรือก&อใหเกิดผลกระทบในระดับที่ยอมรับไดนั้น หน&วยงานผูรับผิดชอบจําเปJน
จะตองปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบโดยเคร&งครัด ทั้งนี้ ในการศึกษาไดเสนอแผนปฏิบัติการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว รวมทั้งสิ้น 20 แผน โดยใช
งบประมาณในการดําเนินการตามแผนในระยะ 16 ป. ดังตารางที่ 3.5-1

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 3.5-1 สรุปแผนงานและงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปRองกัน แกไข และติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ!างเก็บน้ําเขื่อนแม!กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม!

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
ป.งบประมาณ 2560
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บทที่ 4
แผนปฏิบัติการป#องกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําป'งบประมาณ 2560

บทที่ 4
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560 มีวัตถุประสงค7เพื่อลด
ผลกระทบที่คาดว&าจะเกิดขึ้นต&อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในดานต&างๆ ในระยะก&อสราง เพื่อใหความ
รุนแรงของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และติดตามตรวจสอบวิธีการดําเนินการกิจกรรมและผลกระทบของ
กิจกรรมต&างๆ แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประกอบดวยหน&วยงานที่เกี่ยวของไดแก& กรมชลประทาน ( สํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 ,
สํานักงานบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา, สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา , สํานักวิจัยและพัฒนา
สํา นักบริ ห ารโครงการ ) กรมป@ าไม กรมอุทยานแห& งชาติ สัต ว7ป@ า และพัน ธุ7พืช องค7 การอุตสาหกรรมป@าไม
กระทรวงสาธารณสุข และกรมประมง
ในการดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในป.งบประมาณ 2560 มีดังนี้ คือ
4.1 แผนประชาสัมพันธ7และการมีส&วนร&วม
4.2 แผนปองกันและลดผลกระทบดานป@าไม
4.3 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
4.4 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
4.5 แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
4.6 แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน
4.7 แผนติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน
4.8 แผนติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้าํ และการประมง
4.9 แผนติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข

4.10 แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม
4.11 แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 4-1 แผนปฏิบัติการปองกันแกไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําในอ.างเก็บน้ําเขื่อนแม.กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม. ประจําปงบประมาณ 2560
งบประมาณ งบประมาณที่
ตาม พรบ. โอน(ลานบาท)
แผนปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
แผนงาน

1.แผนประชาสัมพันธ7และการมีส&วน
ร&วม

0.813

2.520
0.500

หน.วยงานที่รับผิดชอบ
- สํานักงานก&อสราง
ชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1
- สํานักบริหารโครงการ

สถานะผลการ
ดําเนินงาน
ไดรับแลว
ไดรับแลว

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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แผนงาน
2.แผนงานลดผลกระทบดาน
นิเวศวิทยาทางน้ํา

งบประมาณ งบประมาณที่
ตาม พรบ. โอน(ลานบาท)
0.300

0.548

4.แผนงานลดผลกระทบดาน
5.100
คมนาคม(รวมในงบก&อสราง)
5.แผนงานดานสาธารณสุขและอาชี
0.300
วอนามัย
6.แผนงานจ&ายค&าทดแทนทรัพย7สนิ
และความเสียหายจากการพัฒนา
7.710
โครงการ(รวมในงบก&อสราง)
7.แผนการพัฒนาและส&งเสริม
1.600
การเกษตร
8.แผนส&งเสริมและลดผลกระทบ
1.000
ดานการท&องเที่ยว
แผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
9.แผนงานติดตามตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ เสียง และความ
0.590
สั่นสะเทือน

สถานะผลการ
ดําเนินงาน

ไม&ไดโอนงบประมาณเนื่องจากโครงการยังไม&แลวเสร็จ
0.500

3.แผนปองกันและลดผลกระทบ
ดานป@าไม

หน.วยงานที่รับผิดชอบ

1.09655
0.800
0.4508
0.200

- สํานักงานทรัพยากรป@าไมที่
ไดรับแลว
1 จังหวัดเชียงใหม&/ กรมป@าไม
- องค7การอุตสาหกรรมป@าไม
ไดรับแลว
- อุทยานแห&งชาติศรีลานนา ไดรับแลว
อยู&ระหว&างขอโอนงบประมาณ
- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม&

ไดรับแลว

ไม&ไดโอนงบประมาณ
ไม&ไดโอนงบประมาณเนื่องจากโครงการยังไม&แลวเสร็จ
0.500 (ไม&ได
- กรมการท&องเที่ยว
รับคําขอตั้งงบ)
0.56817

- สํานักบริหารโครงการ
- สํานักบริหารโครงการ รวม
กับ สํานักวิจัยและพัฒนา
หองปฏิบัติการเอกชน
-สํานักบริหารโครงการ รวม
กับ สํานักวิจัยและพัฒนาและ
สํานักสํารวจฯ

ไม&รับงบประมาณ
ป. 2560
ไดรับแลว

10.แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําผิวดิน

0.350

0.442

11.แผนติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ําใตดิน

0.300

0.300

0.065

0.3732

- สํานักงานบริหารจัดการน้าํ
และอุทกวิทยา

ไดรับแลว

0.300

0.300

- กรมประมง

ไดรับแลว

0.440

0.200

0.350

0.350

1.000

0.900

12.แผนติดตามตรวจสอบการชะ
ลางพังทลายของดินและการ
ตกตะกอน
13.แผนติดตามสภาพนิเวศวิทยา
ทางน้ําและการประมง
14.แผนติดตามตรวจสอบดาน
สาธารณสุข
15. แผนงานติดตามตรวจสอบดาน
เศรษฐกิจและสังคม
16.แผนติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ
ป องกั น แก ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

- สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม&
- ส&วนเศรษฐกิจสังคมและ
ประเมินผลโครงการ
- สํานักบริการโครงการ

ไดรับแลว
ไดรับแลว

ไดรับแลว
ไดรับแลว
ไดรับแลว

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
4-2

แผนงาน
1 7 . แ ผ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ปฏิ บั ติ ง านตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ปองกั น แกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวมงบประมาณ

งบประมาณ งบประมาณที่
ตาม พรบ. โอน(ลานบาท)
1.000

หน.วยงานที่รับผิดชอบ

สถานะผลการ
ดําเนินงาน

ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไม&
ขอรับงบประมาณ
รวมงบประมาณ 10.000 ลานบาท
ที่โอนงบประมาณ 9.049920 ลานบาท

4.1 แผนประชาสัมพันธ:และการมีส.วนร.วม
1) หลักการและเหตุผล เนื่องจากโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ใช
เวลาในการพัฒนาและก&อสรางโครงการค&อนขางนานย&อมส&งผลกระทบต&อชีวิตความเปLนอยู&ประจําวันของ
ประชาชนในพื้นที่ดําเนินการก&อสราง ซึ่งอาจทําใหเกิดทัศนคติและความรูสึกที่อาจเปLนลบต&อโครงการดังนั้น
การประชาสัมพันธ7อย&างต&อเนื่องในขั้นตอนก&อนการก&อสรางโครงการและระหว&างการก&อสราง จึงจําเปLนอย&าง
ยิ่งที่จะตองทําความเขาใจและ เปNดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น เพื่อก&อใหเกิดความสัมพันธ7อันดี
และการรับรูขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจนของโครงการ
2) วัตถุประสงค:
(1) เพื่อเปLนการส&งผ&านขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน และการแลกเปลี่ยนขอมูลปOญหาและอุปสรรค
ความตองการในการดําเนินโครงการ
(2) เพื่อเปNดโอกาสใหประชาชนไดมีส&วนร&วมในการแสดงความคิดเห็น
(3) เพื่อส&งเสริมความสัมพันธ7ที่ดีระหว&างประชาชนผูไดรับผลกระทบกับโครงการ
3) หน.วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1
สํานักบริหารโครงการ
4) งบประมาณ
สํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 : งบประมาณ 2,520,000 บาท
สํานักบริหารโครงการ: งบประมาณ 500,000 บาท
5) วิธีการดําเนินงาน
กรมชลประทานมีคําสั่งกรมชลประทานที่ ข 8 / 2557 เรื่อง การแต&งตั้งคณะทํางานดานการประชาสัมพันธ7
และการมีส&วนโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ประกอบดวย
1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหล&งน้ําขนาดใหญ&
ประธานคณะทํางาน
2. ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการ
คณะทํางาน
3. ผูอํานวยการสํานักส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชน
คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการสํานักงานก&อสราง 1
คณะทํางาน
สํานักพัฒนาแหล&งน้ําขนาดใหญ&
คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการโครงการชลประทานเชียงใหม&
คณะทํางาน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สํานักชลประทานที่ 1
6. ผูอํานวยการโครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม&กวงอุดมธารา คณะทํางาน
สํานักชลประทานที่ 1
7. ผูอํานวยการโครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแม&แฝก-แม&งัด
คณะทํางาน
สํานักชลประทานที่ 1
8. ผูอํานวยการโครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาแม&แตง
คณะทํางาน
สํานักชลประทานที่ 1
9. หัวหนากลุ&มงานสิ่งแวดลอม 2
คณะทํางาน
สํานักบริหารโครงการ
10.ผูอํานวยการกลุ&มประชาสัมพันธ7และเผยแพร&
คณะทํางาน
สํานักส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชน
11.ผูอํานวยการกลุ&มส&งเสริมการมีส&วนร&วมดานการพัฒนาแหล&งน้ํา
คณะทํางาน
สํานักส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชน
12. ผูอํานวยการส&วนวิศวกรรมการบริหาร
คณะทํางานและเลขานุการ
13. นายมหิทธิ์ วงศ7ษา
คณะทํางานและผูช&วยเลขานุการ
นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ สํานักบริหารโครงการ
14. นายธีระศักดิ์ เบาแบบดี
คณะทํ า งานและผูช& ว ยเลขานุ การ
นายช&างเครื่องกลปฏิบัติงาน สํานักชลประทานที่ 1 สํานักพัฒนาแหล&งน้ําขนาดใหญ&
อํานาจหนาที่
- เพื่อดําเนินการประชาสัมพันธ7และสรางความเขาใจอย&างถูกตองต&อการพัฒนาโครงการใหประชาชน
กลุ&มเปาหมายไดรับทราบถึงความเปLนมาของโครงการหรือความสําคัญของโครงการ แผนการดําเนินงาน/แนว
ทางการพัฒนาโครงการ ผลกระทบและผลประโยชน7ที่คาดว&าจะไดรับ รวมถึงมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
- เพื่อส&งเสริมใหเกิดความร&วมมือและการประสานงานระหว&างหน&วยงานต&างๆในการดําเนินงาน
ร&วมกัน รวมทั้งเปNดโอกาสรับฟOงความคิดเห็นและขอเสนอแนะต&างๆจากประชาชนกลุ&มเปาหมายหรือ ผูไดรับ
ผลกระทบจากการพั ฒ นาโครงการ ซึ่ งจะเปL น ผลต& อ การนํ า มาใชประโยชน7 ใ นการปรั บ ปรุ งแนว ทางการ
ดําเนินงานของโครงการใหเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ
- ดํ า เนิ น การประเมิ น ผลการประชาสั ม พั น ธ7 เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง แนวทางการประชาสั ม พั น ธ7 ใ ห
เหมาะสม สอดคลองและบรรลุตามเปาหมายพรอมทั้งจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานประชาสัมพันธ7และ
การมีส&วนร&วมเพื่อเสนอกรมฯ ทราบ ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนและสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป.
6) ผลการดําเนินงาน
หน.วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานก.อสรางชลประทานขนาดใหญ.ที่ 1
กิจกรรม : 1. งานประชาสัมพันธ7 สพญ.1 วงเงิน 2,310,000 บาท
- งานประชาสัมพันธ7ผ&านสื่อสิ่งพิมพ7 งานผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ7 งานประชาสัมพันธ7
ผ&านปายประชาสัมพันธ7 งานจัดประชุมสรางความเขาใจ งานจัดอบรมงานจัดนิทรรศการ งานประชาสัมพันธ7
สรางความเขาใจในพื้นที่
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.1-1 งานประชาสัมพันธ7ผ&านสื่อสิ่งพิมพ7

รูปที่ 4.11-2 งานผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ7
2. ค&าใชจ&ายเพื่อการปฏิบัติงาน ของคณะทํางานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม& วงเงิน 212,000 บาท
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ความกาวหนาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 : อยู&ในช&วงติดต&อประสานงานในการลงพื้นที่ที่มีความ
ขัดแยง เพื่อเขาไปสรางความเขาใจกับราษฎรในพื้นที่
หน.วยงานที่รับผิดชอบ : สํานักงานบริหารโครงการ
งบประมาณ 500,000 บาท
กิจกรรม : การเผยแพร&และการทําความเขาใจงานดานผลกระทบสิ่งแวดลอม ในงานชลประทานโลก
- ทําโมเดลฝายชะลอน้ําขนาดจําลอง
- จัดนิทรรศการแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

รูปที่ 4.1-3 บรรยากาศในงานชลประทานโลก มีการใหความรูกับราษฎรในพื้นที่โครงการฯ พรอมแสดง
ผลิตภัณฑ7ที่ผลิตจากผูที่ไดรับผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการก&อสรางโครงการ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.2 แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานป?าไม
ประกอบดวย 3 หน&วยงาน ดังนี้
4.2.1 องค:การอุตสาหกรรมป?าไม
1) หลักการและเหตุผล
การดําเนินการโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ทํา
ใหสูญเสียพื้นที่ป@าไม มีความจําเปLนที่จะตองมีการนําไมที่มีคุณค&าทางเศรษฐกิจออกมาใชใหเกิดประโยชน7มาก
ที่สุด
องค7 การอุ ต สาหกรรมป@ าไม กระทรวงทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดลอม(โดยองค7 การ
อุตสาหกรรมป@าไมเขตเชียงใหม&) เปLนหน&วยงานที่กําหนดใหตองรับผิดชอบดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอมแผนงานปองกั นและลดผลกระทบดานป@ าไมในพื้ นที่ กรม
ชลประทาน ไดรับอนุญาตใหใชพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาติ ตามประกาศกรมป@าไม เรื่อง กําหนดบริเวณพื้นที่ใหส&วน
ราชการ หรือองค7กรของรัฐเขาใชประโยชน7ภายในเขตป@าสงวนแห&งชาติ ฉบับที่ 6 / 2559 ลงวันที่ 17 มีนาคม
2559 ในเขตป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตง เนื้อที่ 491 ไร& โดยมีแผนกงานทําไมออกจากพื้นที่ไดรับอนุญาต เนื้อที่
293.459 ไร&
2) วัตถุประสงค:
เพื่อทําไมออกจากพื้นที่เปNดใชที่ดิน (พื้นที่ผิวดิน) ในพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตง พื้นที่
ก&อสรางอุโมงค7รับน้ําแม&แตง (ประตูรับน้ําแม&ตะมาน) เนื้อที่ 38.617 ไร& พื้นที่จัดการวัสดุ (ที่ทิ้งดิน) DA2 เนื้อที่
67.92 ไร& พื้นที่สําหรับก&อสรางโรงสูบน้ําพื้นที่ DA2 เนื้อที่ 17.313 ไร& และพื้นที่จัดการวัสดุ (ที่ทิ้งดิน) DA3
เนื้อที่ 169.609 ไร& รวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 293.459 ไร& ปริมาตรไมทําออก ประมาณ 560 ลบ.ม.
3) หน.วยงานรับผิดชอบ
องค7การอุตสาหกรรมป@าไมเขตเชียงใหม& (โดยงานสวนป@าแม&หอพระ) องค7การอุตสาหกรรม
ป@าไมภาคเหนือตอนบน องค7การอุตสาหกรรมป@าไม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
4) พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่เปNดใชที่ดิน (พื้นที่ผิวดิน) ในพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตง ทองที่ตําบลกึ๊ดชาง ตําบล
อินทนิล และตําบลบานเปา อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& รวมเนื้อที่ 293.456 ไร&
5) วิธีดําเนินการ
1. สํารวจพื้นที่เพื่อคัดเลือกไมออก เจาหนาที่สํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม& เจาหนาที่สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัดเชียงใหม& และเจาหนาที่จากสํานัก
จัดการทรัพยากรป@าไมที่ 1 จังหวัดเชียงใหม& เพื่อกําหนดพื้นที่ทําไมออกในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาต
2. หมายแนวเขตใหชัดเจนเพื่อปองกันการตัดไมนอกพื้นที่ ทําเครื่องหมายบนตนไมที่จะตัดออก
ทุกตนดวยการใชสีปายใหเห็นเด&นชัด พรอมตรวจวัดประทับตราคัดเลือกตามระเบียบที่ทางการป@าไมกําหนด
3. ดําเนินการขออนุญาตทําไมออกจากพื้นที่ตามระเบียบและขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
4. ทําการตัดไมและชักลากไมโดยคํานึงถึงการลดความรุนแรงของการชะลางจากทางชักลากไม

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.2-1 พื้นที่ทําไมและเสนทางชักลากไม
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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5. ใชเสนทางที่มีอยู&แลวในการชักลากไม ทั้งนี้เพื่อเปLนการลดผลกระทบจากการสรางทางป@าไมที่มี
ต&อทรัพยากรป@าไมและในกรณีที่ไม&มีเสนทางหรือถนนเดิมอยู& ควรชักลากไมโดยใชชางเพื่อลดผลกระทบต&อ
ทรัพยากรป@าไมจากการสรางทางชักลากใหม&
6. หลีกเลี่ยงการตั้งที่พักที่มีสภาพเปLนป@า ทั้งนี้เพื่อเปLนการปองหันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการ
สรางที่พักที่มีทรัพยากรป@าไม
7. ควรใชแรงงานที่อยู&ในพื้นที่มากกว&าแรงงานนอกพื้นที่โครงการ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อราษฎรใน
พื้นที่มีรายไดจากการทํางานจะเปLนการช&วยใหลดการลักลอบตัดไมไดอีกทางหนึ่ง
6) ระยะเวลาการดําเนินงาน
มีนาคม 2560 - มิถุนายน 2560
7) งบประมาณ
กิจกรรม
1. การทําไม
- สํารวจคัดเลือกไมที่จะทําออก
- จัดทําบัญชีไม/กรมป@าไมแจงใหทําไมออก
- โค&นลม
- ชักลากถอนตอ
- หมายวัดตัดทอน ถากเขียง ตีตรา
- ชักลากเขาหมอนไม
- เฝารักษาไม
2. ค.าใชจ.ายอํานวยการ
- เบี้ยเลี้ยงเดินทางปฏิบัติงาน
- ค&าพาหนะ
รวม

ค.าใชจ.าย
896,000.00
168,000.00
252,000.00
112,000.00
336,000.00
28,000.00
200,550.00
115,500.00
85,050.00
1,096,550.00

8) ผลการดําเนินงาน
1. องค7การอุตสาหกรรมป@าไมเขตเชียงใหม& (โดยงานสวนป@าแม&หอพระ) ร&วมสํารวจคัดเลือก
ไมในพื้นที่เปLนใชประโยชน7 (ผิวดิน) ในพื้นที่ ดังนี้
- ประตู รั บน้ํ า แม& ต ะมาน เนื้อที่ 38.617 ไร& มี ไมที่ ต องทํ า ออกชนิ ดไมกระยาเลย
จํานวน 45 ตน
- พื้นที่สําหับจัดการวัสดุ (พื้นที่ผิวดิน) DA2 เนื้อที่ 67.92 ไร& มีไมที่ตองทําออก
จําแนกเปLนไมสัก 23 ตน ไมกระยาเลย 38 ตน
- พื้นที่สําหรับก&อสรางโรงสูบน้ํา พื้นที่ DA2 เนื้อที่ 17.313 ไร& มีไมที่ตองทําออก
จําแนกเปLนไมสัก 6 ตน ไมกระยาเลย 15 ตน
- พื้นที่สําหรับจัดการวัสดุ (พื้นที่ผิวดิน) DA3 เนื้อที่ 169.609 ไร& มีไมที่ตองทําออก
จําแนกเปLนไมสัก 59 ตน ไมกระยาเลย 421 ตน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รวมเนื้อที่ 293.459
459 ไร& ชนิดไมสัก 88 ตน ไมกระยาเลย 519 ตน ปริมาตรโดยประมาณ
560.00 ลบ.ม.
2. สํานักจัดการทรัพยากรป@าไมที่ 1 (เชียงใหม&) ไดมีหนังสือแจงใหองค7
องค7การอุตสาหกรรมป@าไม
เขตเชียงใหม& ดําเนินการทําไมออกในนามของพนักงานเจาหนาที่ ตามมาตรา 19 แห&งพระราชบัญญัติป@าสงวน
แห&งชาติ พ.ศ. 2507
3. สํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 กรมชลประทาน ชําระเงินล&วงหนาค&านําไม
ออกจากพื้นที่ ใหกั บองค7การอุต สาหกรรมป@ าไมเขตเชี
ไม
ย งใหม& จํ านวน 50 % (13มิมิ ถุนายน 2560) เปLน เงิ น
1,096,550 บาท (หนึ
หนึ่งลานเกาหมื่นหกพันหารอยหาสิบบาทถวน)
บาทถวน
4. องค7 ก ารอุ ต สาหกรรมป@ า ไมเขตเชี ย งใหม& โดยงานสวนป@ า แม& หอพระอยู
ห อพระอยู& ร ะหว& า งเขา
ดําเนินการนําไมออกจากพื้นที่

รูปที่ 4.2-2 ป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตง พื้นที่ดําเนินการ โซน DA 3 เนื้อที่ 169.60 ไร& อยู&ระหว&างชักลาก
และ ลากขนไปเก็บรักษาเพื่อดําเนินการตามขั้นตอน กม.
กม

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&
น กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.2.2 สํานักจัดการทรัพยากรป?าไมที่ 1 (จังหวัดเชียงใหม.)
1) หลักการและเหตุผล
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ& างเก็บ น้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด เชียงใหม&ซึ่งตั้ งอยู&ใน
ทองที่ อําเภอแม&แตง และอําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& กรมชลประทาน ไดพิจารณาความเหมาะสม
เพื่อแกไขปOญหาการขาดแคลนน้ําตนทุนของอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ตอบสนองความตองการการใช
น้ําของราษฎรทั้งในดานเกษตรกรรม อุปโภค-บริโภค การท&องเที่ยว และอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเชียงใหม&
และลําพูน พรอมทั้งบรรเทาปOญหาอุทกภัยในจังหวัดเชียงใหม& รักษาสมดุลนิเวศทายน้ําซึ่งไดดําเนินการจัดทํา
รายงานวางโครงการ (PRE-FEASIBILITY REPORT) พรอมทั้งจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) แลว
เสร็ จเมื่ อป. พ.ศ.2554 และคณะรัฐ มนตรี มีมติ เห็ น ชอบ เมื่ อวั น ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ใหดํา เนิน การ
ก&อสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่ อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ระยะก&อสราง 6 ป.
(2558-2563)
กรมชลประทานไดรั บ อนุ ญ าตใชพื้ น ที่ ป@ า สงวนแห& งชาติ ป@ า แม& แตง กรมป@ า ไม โดยอนุ มั ติ
รัฐมนตรีว&าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ในทองที่
ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& ซึ่งบริเวณการขออนุญาตใชพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาตินั้นตามมาตรา
13 ทวิ แห&งงพระราชบัญญัติป@าสงวนแห&งชาติ พ.ศ.2507 ที่แกไขเพิ่มเติมโดยแห&งพระราชบัญญัติป@าสงวน
แห&งชาติ พ.ศ. 2528 (ฉบับ ที่ 3) โดยใหปฏิบัติต ามเงื่อนไข ขอ 13 ใหปฏิบั ติตามมาตรการกองกั นและลด
ผลกระทบดานป@าไม ที่จะเกิดผลกระทบในพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาติ ซึ่งกรมชลประทานและหน&วยงานที่เกี่ยวของ
ตองปรั บ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารปองกั น แกไขผลกระทบสิ่ ง แวดลอมและแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมอย&างเคร&งครัด จึงขอใหกรมป@าไมจัดทํารายละเอียดคําขอตั้งโครงการภายใตแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามแผนป.งบประมาณ พ.ศ. 2560
เพื่อปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
2) วัตถุประสงค:
1 เพื่ อ เพิ่ ม ความชุ& ม ชื้ น ดิ น บริ เ วณใกลเคี ย งลํ า หวย เปL น การปองกั น และลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมทางดานป@าไม ฟghนฟูสภาพป@าและระบบนิเวศ ใหมีสภาพเปLนป@าตนน้ําลําธารที่อุดมสมบูรณ7 และ
อย&างยั่งยืน
2. เพื่อปองกันการเกิดชะลางพังทลายของหนาดิน และสามารถกักเก็บตะกอน ซากพืชใหดิน
อุดมสมบูรณ7บริเวณสองฝOiงลําหวย
3. เพื่อส&งเสริมการมีส&วนร&วมของประชาชน ในทองถิ่นร&วมกันอนุรักษ7 ฟghนฟู และเกิดความ
เขาใจความสําคัญของฝายตนน้ําลําธาร พรอมทั้งส&งเสริมการท&องเที่ยวเชิงอนุรักษ7อย&างมีส&วนร&วมเสริมสราง
รายไดและเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นอย&างยั่งยืน
3) หน.วยงานรับผิดชอบ
ส&วนส&งเสริมการปลูกป@า สํานักจัดการทรัพยากรป@าไม ที่ 1 (เชียงใหม&)
หน&วยฟghนฟูสภาพป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตงที่ 9 จังหวัดเชียงใหม&
หน&วยฟghนฟูสภาพป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตงที่ 10 จังหวัดเชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4) พื้นที่ดําเนินการ
บริเวณลําหวยกุjบกั๊บ ทองที่ตําบลกึ๊ดชาง อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
5) วิธีดําเนินการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. ประชุมชี้แจงสรางความเขาใจกับผูนําชุมชนตําบลกึ๊ดชาง องค7การบริหารส&วนตําบลกึ๊ดชาง
อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& เพื่อระดมความคิดแบบมีส&วนร&วม และความตองการของชุมชน
2.สํารวจตรวจสอบบริเวณปลูกแฝก ร&วมกับผูนําชุมชนเพื่อความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3. ดํ า เนิ น การปลู กแฝกสองฝOi ง ลํ า หวยบริ เ วณพื้ น ที่ ป@ า สลวนแห& ง ชาติ ป@ า แม& แ ตง จํ า นวน
100,000 กลา
4. ดําเนินการปลูกไผ&สองฝOiงลําหวยบริเวณพื้นที่ป@าสงวนแห&งชาติป@าแม&แตง จํานวน 4,000
กลา
5. ก&อสรางฝายผสมผสาน จํานวน 48 ฝาย
6) ระยะเวลาดําเนินการ
เริ่มดําเนินโครงการ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด 30 กันยายน 2560
7) งบประมาณ
1. ดําเนินการปลูกแฝก
จํานวน 240,000 บาท
- ประชุมชี้แจงชุมชนในพื้นที่
- สํารวจบริเวณที่ปลูก
- ดําเนินการปลูกแฝกและไผ&
2. ก&อสรางฝายผสมผสานตามลําหวยสาขา จํานวน 240,000 บาท
3. ติดตามและประเมินผล
จํานวน 20,000 บาท
- ค&าใชจ&ายในการเดินทางไปราชการเพื่อติดตาม/ประสานโครงการและประชุมชี้แจง
รวมเปLนงบประมาณทั้งสิ้น
จํานวน 500,000 บาท
8) ประโยชน:ที่คาดว.าไดรับ
1. ช&วยปองกันการพังทลายของหนาดินสองฝOiงลําหวย และช&วยใหหนาดินชุ&มชื้นอุดมสมบูรณ7
สูงยิ่งขึ้น
2. ช&วยลดความรุนแรงของการเกิดไฟป@า เนื่องจากการกระจายความชุ&มชื้นมากขึ้น สราง
ระบบ การควบคุมไฟป@า ดวยแนวปองกันไฟป@าเป.ยก (WET FIRE BREAK)
3. ช&วยลดการชะลางพังทลายของดิน และลดความรุนแรงของกระแสน้ําในลําหวย
4. ช&วยกักเก็บตะกอนและวัสดุต&างๆ ที่ไหลลงมากับน้ําในลําหวยไดดร เปLนการช&วยยืดอายุ
แหล&งน้ําตอนล&างตื้นเขินชา คุณภาพของน้ําปะปนนอยลง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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5. ช&วยเพิ่มความหลากหลายทางดานชีวภาพในพื้นที่
6. ทําใหเปLนแหล&งที่อยู&อาศัยสัตว7ป@า เปLนแหล&งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคของคน และสัตว7ป@า
ตลอดจนเพื่อนการเกษตรกรรมอีกดวย
9) สรุปผลการดําเนินงาน
อยู&ระหว&างการดําเนินงาน
4.2.3 อุทยานแห.งชาติศรีลานนากรมอุทยานแห.งชาติ สัตว:ป?า และพันธุ:พืช
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการดําเนินโครงการทําใหสูญเสียพื้นที่ป@าไมและที่อื่นๆ ซึ่งไดแก& พื้นที่ในการก&อสราง
องค7ประกอบต&างๆ ของโครงการ และเพื่อเปLนการปองกันการรุกล้ําเขาไปในพื้นที่เขตอุทยาน ดังนั้น จึงมีการ
จัดกิจกรรมตามมาตรการปองกันรักษาป@าอย&างเขมงวดทั้งทางบกและทางอากาศและทางน้ําตามลําน้ําแม&งัด
โดยจัดตั้งชุดสายตรวจเพิ่มเติม และจัดตั้งชุดประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&หมู&บานในการสรางความรู ความเขาใจ
ดานการอนุรักษ7ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสรางความตระหนักใหราษฎรในพื้นที่เขามามีส&วนร&วม
ในการดูแลพื้นที่ป@า
2) วัตถุประสงค:
1. เพื่อใหเกิ ดความพรอมในการปฏิ บัติ หนาที่ป องกัน รักษาป@าในโครงการปองกัน และลด
ผลกระทบดานป@าไมในพื้นที่อุทยานแห&งชาติศรีลานนา
2. เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ผ&านโครงการปองกัน
และลดผลกระทบดานป@าไมในพื้นที่อุทยานแห&งชาติศรีลานนา
3. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการปองกันและลดผลกระทบดานป@าไม
ในพื้นที่อุทยานแห&งชาติศรีลานนา
3) หน.วยงานรับผิดชอบ
อุทยานแห&งชาติศรีลานนา
4) พื้นที่ดําเนินการ
ลาดตระเวนรักษาป@าปละประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่เขาสู&ชุมชน โดยกําหนดพื้นที่รับผิดชอบ
พื้นที่อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล และบริเวณใกลเคียงในเขตอุทยานแห&งชาติศรีลานนา ทองที่ ตําบล
โหล&งขอด ตําบลแม&ปOmง ตําบลแม&แวน ตําบลเขื่อนผาก อําเภอพราว และ ตําบลบานเปา ตําบลแม&หอพระ
อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
5) วิธีดําเนินการ
กิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป@าอนุรักษ7 และประชาสัมพันธ7
- ดําเนินการจัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ป@า
อนุรักษ7 และประชาสัมพันธ7 สรางความรู ความเขาใจสู&ชุมชน
- ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โรงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
6) งบประมาณ
800,000 บาท
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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7).ระยะเวลาการดําเนินงาน
มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
8) ผลการดําเนินงาน
โครงการปองกันและลดผลกระทบดานป@าไม ภายใตแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ 800,000 บาท ดําเนินการเบิกจ&าย ตั้งแต&เดือนมีนาคม
– พฤษภาคม 2560 จํานวน 339,230.40 บาท ยอดเงินคงเหลือ 460,769.60 บาท รายละเอียดงบประมาณ
ดําเนินการ ดังนี้
1. งบดําเนินการ
1.1 ค&าตอบแทนใชสอยและวัสดุ
1.1.1 ค&าใชสอย
(1) เบี้ยเลี้ยง จานวนเงิน 453,600 บาท
เบิกจ&ายไป 194,400 บาท คงเหลือ 259,200 บาท
1.1.2 ค&าวัสดุ
(1) ค&าวัสดุสํานักงาน จานวนเงิน 9,700 บาท
เบิกจ&ายไป 4,850 บาท คงเหลือ 4,850 บาท
(2) ค&าวัสดุเชื้อเพลิงและหล&อลื่น
จานวนเงิน 336,700 บาท
เบิกจ&ายไป 139,980.40บาท คงเหลือ 196,719.60 บาท
รวมงบประมาณดาเนินการ 339,230.40 บาท
โดยมีระยะเวลาดําเนินการตั้งแต&เดือน มีนาคม –พฤษภาคม 2560 (เนื่องจากไดรับพิจารณาอนุมัติ
โครงการในเดือนมีนาคม) ซึ่งอุทยานแห&งชาติศรีลานนา ไดนําแผนกิจกรรมโครงการฯ มาปรับใชในการปฏิบัติงาน
ร&วมกับแผนงานปกติของหน&วยงานที่ไดรับ ซึ่งไม&เพียงพอต&อการปฏิบัติงานตลอดป.งบประมาณอยู&แลว โดยเฉพาะ
ไตรมาสที่ 3 และ 4 เนื่องจากมีพื้นที่รับผิดชอบ จํานวน 878,558 ไร& ครอบคลุม 3 อําเภอ ไดแก& อําเภอพราว
อําเภอเชียงดาว และอําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& โดยไดปฏิบัติงานดานต&างๆ ดังนี้
1) ดานการปองกันและรักษาพื้นที่ป@าตนน้ําลําธาร ไดดําเนินการออกลาดตระเวนและหาข&าว สามารถ
ควบคุมพื้นที่ไม&ใหมีการบุกรุกพื้นที่ป@าใหม&เพิ่มขึ้น การลักลอบตัดไมเพื่อการคา และเพื่อปลูกสิ่งก&อสราง การ
ลักลอบล&าสัตว7 การลักลอบเก็บหาของป@า ลดลงเปLนอย&างมาก (ตามกราฟแสดงสถิติคดี)
2) ดานการประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&ชุมชนตามหมู&บานต&างๆ ทําใหทราบถึงสาเหตุของปOญหาต&างๆ ได
เปLนอย&างดี ราษฎรไดใหคาแนะนํา/เสนอแนะ และเขามามีส&วนร&วมในการอนุรักษ7ทรัพยากรป@าไมที่เหลืออยู& และ
หาแนวทางร&วมเพื่อใหเกิดความยั่งยืนต&อไป
3) ผลจากการปฏิบัติงานดังกล&าว ทําใหอุทยานแห&งชาติศรีลานนาไดเปLนพื้นที่นําร&องในการแกไขปOญหา
การบุกรุกพื้นที่ป@าตนน้ําตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 รับทราบแนวทางตามยุทธศาสตร7
การบริหารจัดการพลิกฟghนผืนป@าตนน้ํา (เขาหัวโลน) ในเขตอุทยานแห&งชาติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเสนอ โดยการบูรณาการร&วมกันของหน&วยงานภาครัฐทุกฝ@าย และจากทุกภาคส&วนร&วมแกไข
ปOญหา ปOจจุบันอุทยานแห&งชาติศรีลานนาเปLนพื้นที่ดูงานของหน&วยงานทั้งภายในกรมอุทยานแห&งชาติสัตว7ป@า และ
พันธุ7พืช รวมทั้งหน&วยงานภายนอก อีกดวย

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1. ผลการปฏิบัติงานดานการปองกันและรักษาป@า :
1.1 การดูแลรักษาพื้นที่ และการออกลาดตระเวนทุกรูปแบบ คือ การออกลาดตระเวนทาง
พื้นดิน การออกลาดตระเวนทางน้ํา การออกลาดตระเวนทางอากาศ ซึ่งมีการออกลาดตระเวนทั้งกลางวันและ
กลางคืน

การออกลาดตระเวนทางพื้นดิน

การออกลาดตระเวนทางน้ํา

การออกลาดตระเวนทางอากาศ
รูปที่ 4.2.3-1 การออกพื้นที่ลาดตระเวน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&
น กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.2.3-2 แผนภูมิแสดง เปรียบเทียบสถิติคดีป.งบประมาณ พ.ศ
พ ศ.2555-2560
จากแผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบสถิติคดี ป.งบประมาณ พ.ศ. 2555-2560
2560 พบว&าการดําเนินดาน
อนุรักษ7ธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ&านมาสามารถวัดผลการปฏิบัติงานไดในเบื้องตนจากสถิติคดีที่ลดลงอย&าง
ต&อเนื่อง

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&
น กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1.2 การดูและแกปOญหาไฟป@าและหมอกควันอุทยานแห&งชาติศรีลานนา : โดยใชยุทธศาสตร7
5 ยุทธศาสตร7 เปLนมาตรการแกไขปOญหาไฟป@า ป. 2560
1. ยุทธศาสตร7การประชาสัมพันธ7
2. ยุทธศาสตร7การปองกันไฟป@าและหมอกควัน
3. ยุทธศาสตร7การจัดการเชื้อเพลิง
4. ยุทธศาสตร7การมีส&วนร&วมในการแกไขปOญหา
5. ยุทธศาสตร7การดับไฟป@า

ยุทธศาสตร7การประชาสัมพันธ7

ยุทธศาสตร7การปองกันไฟป@าและหมอกควัน

ยุทธศาสตร7การจัดการเชื้อเพลิง

ยุทธศาสตร7การมีส&วนร&วมในการแกไขปOญหา

ยุทธศาสตร7การดับไฟป@า
รูปที่ 4.2.3-3 มาตรการแกไขปOญหาไฟป@า

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&
น กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
4-17

ซึ่งจากการลาดตระเวนพบการลาดตระเวนเพื่อดับไฟป@า 209 ครั้ง ในพื้นที่ 5,130 ไร&

รูปที่ 4.2.3-4 พื้นที่ที่ออกลาดตระเวนดับไฟป@า
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2. ผลการประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&ชุมชน (เดือนมีนาคม - เดือนมิถุนายน 2560)
ตารางที่ 4.2.3-1 แสดงรายชื่อหมู&บานในการประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&ชุมชน
ลําดับ
1
2
3
4
5

วันที่
19 มี.ค. 60
4 เม.ย. 60
19 พ.ค. 60
19 พ.ค. 60
1 มิ.ย. 60

6
7

6 มิ.ย. 60
17 มิ.ย. 60

หมู.บาน
บานผาลาย หย&อมบานหวยอีโกo หมู& 16 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม&
บานสามลี่ หย&อมแม&แวนนอย หมู& 11 ต.แม&แวน อ.พราว จ.เชียงใหม&
บานสบเลิม หย&อมบานหวยมะลิด หมู& 3 ต.บานเปา อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
บานแม&เลิม หย&อมบานหวยราชบุตร หมู& 2 ต.บานเปา อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
บานสหกรณ7แปลง5 หย&อมบานอาบอลาชา,อาบอเน หมู& 11 ต.ป@าตุม อ.พราว
จ.เชียงใหม& และบานเหล&า หย&อมบานอาแย หมู& 3 ต.ป@าไหน& อ.พราว จ.เชียงใหม&
บานแม&สายป@าเมี่ยง หมู&ที่ 7 ต.โหล&งขอด อ.พราว จ.เชียงใหม&
บานเหล&าหย&อมบานขอนม&วง หมู& 3 ต.ป@าไหน& อ.พราว จ.เชียงใหม&

รูปที่ 4.2.3-5 แผนที่การประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&ชุมชน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.2.3-6 การประชาสัมพันธ7เคลื่อนที่สู&ชุมชนทั้งหมด

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.3 แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
1) หลักการและเหตุผล
ปOจจุบันสังคมกําลังเผชิญอยู&กับปOญหาความเสี่ยงต&อสุขภาพ อันเปLนผลมาจากการพัฒนาประเทศที่
มุ&งเนนดานเศรษฐกิจ โครงการพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชน การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบ
กระบวนการโครงสรางการผลิตแบบใหม& ซึ่งปลดปล&อยของเสียและสารมลพิษออกสู&สิ่งแวดลอม ก&อใหเกิดปOญหา
มลพิษสิ่งแวดลอม ไม&ว&าจะเปLนมลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน เสียง ห&วงโซ&อาหาร ประกอบกับวิธีการดําเนินชีวิตของ
คนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แมจะมีหน&วยงานและมาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการพัฒนา
ต&างๆก็ตาม แต&มาตรการเหล&านั้นก็ยังไม&ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ ทําใหประชาชนตองไดรับผลกระทบในหลาย
ดาน การดําเนิ นโครงการพัฒนาแหล& งน้ํ า หรื อ โครงการเขื่อนเก็ บกั กน้ํ าหรื ออ& างเก็บน้ํา เปL นโครงการที่ ถูก
กํ า หนดใหตองศึ กษาและจั ด ทํ า รายงานการวิ เคราะห7 ผลกระทบสิ่ งแวดลอม (Environmental Impact
Assessment : EIA) ทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพตามพระราชบัญญัติส&งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห&งชาติ พ.ศ. 2535 โดยระบุมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณภาพสิ่ งแวดลอม และเมื่ อดํ าเนิ นโครงการแลวตองมี การติ ดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห7ผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยหนึ่งในมาตรการ
ที่จะตองดําเนินการคือ มาตรการปองกันและผลกระทบดานสาธารณสุข ซึ่งกรมชลประทานไดขอความร&วมมือ
และสนับสนุนงบประมาณใหกับกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการเฝาระวังและปองกันผละกระทบต& อ
สุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพัฒนาแหล&งน้ํา
ทั้ งนี้ เพื่ อใหการดํ าเนิ นการเฝาระวั ง ปองกั น และลดผลกระทบต& อสุ ขภาพเปL นไปอย& า งมี
ประสิทธิภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม&จึงไดจัดทําแผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย เพื่อ
เฝาระวังปองกันและลดผลกระทบต&อสุขภาพของประชาชนและคนทํางานที่อาจไดรับผลกระทบต&อสุขภาพจาก
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธาราต&อไป
2) วัตถุประสงค:
1. เพื่ อเฝาระวังทางดานสาธารณสุ ขและอาชีวอนามัย ของประชาชนและผูใชแรงงานในพื้น ที่
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ดและตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
2. เพื่อเพิ่มความรูดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยแก&ประชาชนและผูใชแรงงานในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง
3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมแก&ของประชาชนและผูใชแรงงานในพื้นที่
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ดและตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
4. เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
3) หน.วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม& และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4) พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่โดยรอบโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
ในพื้นที่ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ดและตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
4-21

5) เปาหมาย/ตัวชี้วัด
1. เฝาระวังทางและสํารวจดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยของผูใชแรงงานและประชานในพื้นที่
อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลลวงเหนือ และตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จํานวน 1 ครั้ง
2 ใหความรูดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยแก&ประชาชนและผูใชแรงงานในการดูแลสุขภาพอนามัย
ของตนเอง จํานวน 4 ครั้ง
3. จัดทําฐานขอมูลสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอมของแรงงาน/ประชาชนพื้นที่พื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด
ตําบลลวงเหนือ และตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จํานวน 1 ครั้ง
4. ติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบดานสุขภาพและสิ่งแวดลอมของแรงงาน/ประชาชนพื้นที่
พื้นที่อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลลวงเหนือ และตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จํานวน 2 ครั้ง
6) วิธีดําเนินการ
1. ประมานการดําเนินงานกับหน&วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อวางกรอบการทํางานร&วมกันและ
ติดตามผลการดําเนินงาน
2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ไดแก&
2.1 ขอมูลทั่วไปโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
2.2 ขอมูลสถานะของประชาชนผูใชแรงงานในพื้นที่โดยรอบโรงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บ
น้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในพื้นที่ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด และตําบลแม&หอพระ
อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& จากการสํารวจ การตรวจสุขภาพเบื้องตน การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง เช&น
การตรวจเลือด สมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพในการมองเห็น และการตรวจสมรรถภาพทางร&างกาย โดย
รวบรวมขอมู ล จากสํ า นั กงานสาธารณสุ ขจั งหวั ด เชี ย งใหม& โรงพยาบาลแม& แ ตง โรงพยาบาลดอยสะเก็ ด
โรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล และหน&วยงานที่เกี่ยวของ
3. การเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
3.1 อบรมความรูดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานและฝ}กปฏิบัติในการปฐม
พยาบาลเบื้องตนแก&คนทํางานในโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
3.2 การตรวจเบื้องตน การตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงเช&น การตรวจเลือด สมรรถภาพการ
ไดยิน สมรรถภาพการมองเห็น และการตรวจสมรรถภาพทางร&างกายใหกับคนทํางานในโครงการเพิ่มปริมาณ
น้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
7). ระยะเวลาการดําเนินการ
ตุลาคม 2560- กันยายน 2560
8) งบประมาณ
200,000 บาท

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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9) ผลการดําเนินงาน
กิจกรรมในโครงการฯ (ดําเนินการเสร็จสิ้นไปแลว)
1. จัดซื้ออุปกรณ7ปองกันส&วนบุคคลใหกับคนทํางานในพื้นที่โครงการ เช&น หนากากปองกันฝุ@น
หนากากปองกันสารเคมี ปลั๊กอุดหู ชุดปฐมพยาบาลเบื้องตนและอื่นๆ

รูปที่ 4.3 -1 อุปกรณ7ปองกันส&วนบุคคล
กิจกรรมในโครงการฯ (อยู&ระหว&างดําเนินการ)
1. จัดอบรมความรูดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานและการตรวจสุขภาพตามความ
เสี่ยง ใหกับคนทํางานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& คนทํางาน บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) - คนทํางาน บริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวลjอปเมนต7 จํากัด (มหาชน) 2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพคนทํางานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& 3. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.4 แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
1) หลักการและเหตุผล
เนื่องจาก ป5จจุบันกรมชลประทานอยู&ระหว&างการก&อสรางอุโมงค7ส&งน้ําช&วงเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ในการก&อสรางโครงการฯ อาจจะส&งผลกระทบต&อราษฎรที่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล&าว
เช&น ป5ญหาฝุ>นละอองระหว&างการขนส&ง ป5ญหาระดับเสียงและการสั่นสะเทือนในขณะการก&อสราง ดังนั้น เพื่อ
เป?นการเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการก&อสรางโครงการกรมชลประทานจึงไดเป?นผูดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในครั้งนี้ บริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6 และ
บริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บน้ําแม&กวงบริเวณบานป>าสักงาม
2) วัตถุประสงค)
เพื่อเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการก&อสรางอุโมงค7ส&งน้ําช&วงเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล-เขื่อนแม&กวง
อุดมธาราประกอบดวยการตรวจวัดคุณภาพอากาศระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
3) หน+วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
4) พื้นที่ดําเนินการ
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2559
สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6
สถานีที่ 2 บริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บน้ําแม&กวงบริเวณบานป>าสักงาม
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ) 2560
สถานีที่ 1 บริเวณวัดแม&ตะมาน
สถานที่ 2 บริเวณหมู&บานแม&โจ
5) วิธีการดําเนินการ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเฝาระวังผลกระทบจากกิจกรรมการก&อสราง
อุโมงค7ส&งน้ํา ช&วงเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล - เขื่อนแม&กวงอุดมธารา ประกอบดวย การตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ระดับเสียง และความสั่นสะเทือน
1) สถานีตรวจวัด : ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครั้งที่
1/2560 จํานวน 2 สถานีไดแก& บริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6 และบริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&าง
เก็บน้ําแม&กวงบริเวณบานป>าสักงาม และครั้งที่ 2/2560 จํานวน 2 สถานี คือบริเวณวัดแม&ตะมานและบริเวณ
หมู&บานแม&โจ
2) ระยะเวลาตรวจวัด : ดํ าเนิน การตรวจวั ดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
เป?นเวลา 5 วันต&อเนื่องกันและครอบคลุมช&วงวันธรรมดาและวันหยุดราชการโดยครั้งที่ 1/2560 ดําเนินการ
ตรวจวัดระหว&างวันที่ 19 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 และครั้งที่ 2/2560 ดําเนินการตรวจวัดระหว&างวันที่
22- 27 กุมภาพันธ7 พ.ศ. 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.4-1 บริเวณที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 1 /2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.4-2 บริเวณที่ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน ครั้งที่ 2 /2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1. คุณภาพอากาศ
ดัช นี คุณภาพอากาศ : ดํ า เนิ น การตรวจวั ดปริ มาณฝุ> นละอองรวม (TSP) และปริ มาณฝุ> น
ละอองขนาดไม&เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตามวิธีมาตรฐานของ Methods of Air Sampling and Analysis :
3 rd Edition, AWMA,ACS, AICHE, APWA ASME, AOAC, HPS และ ISA สรุปไดดังตารางที่ 4.4-1
ตารางที่ 4.4 - 1 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอย+างและวิธีวิเคราะห)
รายละเอียดดัชนีตรวจวัดคุณภาพอากาศ วิธีการเก็บตัวอย+างและวิธีวิเคราะห)
ดัชนีตรวจวัด

วิธีการเก็บตัวอย&าง

วิธีวิเคราะห7

มาตรฐานวิธีวิเคราะห7

1. TSP (24 ชม.)

High-Volume Air Sampler

Gravimetric

US.EPA.

2. PM10 (24 ชม.)

High-Volume PM-10 Size
Selective Inlet

Gravimetric

US.EPA.

3. ความเร็วและทิศทางลม

Wind Vane and Anemometer

Wind Speed and Wind
Direction

2. ระดับเสียง
ดัชนีตรวจวัด : ดําเนินการตรวจวัดLeq (24 ชม.), LdnและLmaxโดยจะเป?นไปตามวิธี
มาตรฐานของ ISO1996/1 (International Standard for Organization 1996/1) ดังสรุปไดดังตารางที่ 4.42
ตารางที่4.4- 2 รายละเอียดดัชนีตรวจวัดระดับเสียงวิธีการเก็บตัวอย+างและวิธีวิเคราะห)
ดัชนีตรวจวัด
1. Leq (24 ชม.)

รายละเอียดดัชนีตรวจวัดระดับเสียง วิธีการเก็บตัวอย+างและวิธีวิเคราะห)
วิธีการเก็บตัวอย&าง
วิธีวิเคราะห7

มาตรฐานวิธีวิเคราะห7

Integrating Sound

Sound Level Recording

ISO

2. Ldn

Sound Level

-

-

3. Lmax

Sound Level

-

-

3. ความสั่นสะเทือน
ดั ช นี ต รวจวั ด : ดํ า เนิ น การตรวจวั ด ระดั บ ความสั่ น สะเทื อ นตามวิ ธี ม าตรฐานของISO
(InternationalStandard for Organization) และใชเครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน Seismometer วิเคราะห7ดวย
วิธี Ground Vibration Recording ตามมาตรฐานของ ISO มีค&าการตรวจวัดเป?น Peak Particle Velocity
(PPV : มีหน&วยเป?นมม./วินาที) และความถี่ (Frequency : มีหน&วยเป?น Hz)
6) ระยะเวลาการดําเนินงาน
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560
7) งบประมาณ
งบประมาณ 568,170 บาท

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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8) สรุปผลการดําเนินงาน
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 /2560
สถานี ที่ 1 บริ เ วณอุ โมงค)เ ข= าออกหมายเลข 6 : มี ปริ มาณฝุ> นละอองรวมในบรรยากาศ
ระหว&าง 0.0655 - 0.1050 มก./ลบ.ม. คิดเป?นค&าเฉลี่ยเท&ากับ 0.0873 มก./ลบ.ม. และ ปริมาณฝุ>นละออง
ขนาดเล็กกว&า 10 ไมครอนในบรรยากาศ มีค&าระหว&าง 0.0209 - 0.0315 มก./ลบ.ม. คิดเป?นค&าเฉลี่ยเท&ากับ
0.0257 มก./ลบ.ม. ส&วนผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว&าส&วนใหญ&เป?นลมจากฝ>ายตะวันตกเฉียง
ใต มีความเร็วลมนอยกว&า 1.8 เมตร/วินาที (ลมสงบ)
สถานีที่ 2 บริเวณใกล=ทางออกอุโมงค)ทิ้งน้ําลงอ+างเก็บน้ําแม+กวง : มีปริมาณฝุ>นละอองรวม
ในบรรยากาศระหว&าง 0.0907 - 0.1178 มก./ลบ.ม. คิดเป?นค&าเฉลี่ยเท&ากับ 0.1029 มก./ลบ.ม. และ ปริมาณ
ฝุ>น ละอองขนาดเล็ กกว& า 10 ไมครอนในบรรยากาศ มี ค&า ระหว& าง 0.0298 - 0.0479 มก./ลบ.ม. คิ ดเป? น
ค&าเฉลี่ยเท&ากับ 0.0372 มก./ลบ.ม. ส&วนผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม พบว&าส&วนใหญ&เป?นลมฝ>าย
เหนือ มีความเร็วลมนอยกว&า 1.8 เมตร/วินาที (ลมสงบ)
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 /2560
สถานีที่ 1 บริเวณวัดแม&ตะมาน : มีปริมาณฝุ>นละอองรวม ระหว&าง 0.1596 - 0.2905 มก.ลบ
ม. และมีประมาณฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 10 ไมครอน ระหว&าง 0.0669 - 0.0804 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค&าเป?นไป
ตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดปริมาณฝุ>นละอองรวมไวไม&เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ>นละอองขนาดไม&
เกิน 10 ไมครอน ไม&เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
สถานีที่ 2 บริเวณบานแม&โจ : มีปริมาณฝุ>นละอองรวม ระหว&าง 0.0889 - 0.1406 มก.ลบ
ม. และมีประมาณฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 10 ไมครอน ระหว&าง 0.0341 - 0.05599 มก./ลบ.ม. ซึ่งมีค&าเป?นไป
ตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดปริมาณฝุ>นละอองรวมไวไม&เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. และปริมาณฝุ>นละอองขนาดไม&
เกิน 10 ไมครอน ไม&เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
เมื่อเปรียบเทียบผลการวิ เคราะห7ที่ผ&า นมา (เดือนเมษายนและสิงหาคม พ.ศ. 2559) พบว&า ทั้ง 2
สถานีตรวจวัดมีค&าเฉลี่ยปริมาณฝุ>นละอองรวม (TSP) และ ปริมาณฝุ>นละอองขนาดเล็กกว&า 10 ไมครอนใน
บรรยากาศ (PM10) เพิ่มขึ้นจากผลการตรวจวัดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 แต&ยังมีค&าต่ํากว&าผลการตรวจวัด
ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 และมีค&าเป?นไปตามเกณฑ7มาตรฐาน ที่กําหนดค&า TSP ไวไม&เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
และ PM10 ไม&เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. และ PM10 ไม&เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. (ตารางที่ 5.4-4)
2. ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 /2560
สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6 : มีค&าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq
(24 ชม.)) ระหว&าง 58.1 - 59.2 dB(A) และมีค&าระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) ระหว&าง 63.4 - 66.0
dB(A) ส&วนค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค&าสูงสุด 94.9 dB(A) ซึ่งมีค&าเป?นไปตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดค&า
ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq(24 ชม.)) ไวไม&เกิน 70 dB(A) และค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม&เกิน
115 dB(A)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สถานีที่ 2 บริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บน้ําแม&กวง บริเวณบานป>าสักงาม : มีค&า
ระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชม.)) ระหว&าง 56.6-65.2 dB(A) และมีค&าระดับเสียงกลางวัน
กลางคืน (Ldn) ระหว&าง 61.5-68.5 dB(A) ส&วนค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค&าสูงสุด 97.8 dB(A) ซึ่งมีค&า
เป?นไปตามเกณฑ7 มาตรฐานที่กําหนดค&าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชม.)) ไวไม&เกิน 70 และ
ค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม&เกิน 115 dB(A)
ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 2/2560
มาตรฐาน
(มก./ลบ.
ม.)

สถานีตรวจวัด

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.)
ค+าเฉลี่ย
ปริมาณฝุDนละอองรวม (TSP)

ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2560
อุโมงค7ทางเขาหมายเลข 6
ใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง
อ&า งเก็ บน้ํ าแม& ก วง บริเ วณบาน
ป>าสักงาม
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2560
วัดตะมาน
บานแม&โจ
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2560
อุโมงค7ทางเขาหมายเลข 6
ใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง
อ&า งเก็ บน้ํ าแม& ก วง บริเ วณบาน
ป>าสักงาม
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2560
วัดตะมาน
บานแม&โจ

0.33

19-20/11/59

20-21/11/59

21-22/11/59

22-23/11/59

23-24/11/59

19-20/11/59

0.1050

0.0655

0.0799

0.0909

0.0950

0.0873

0.1106

0.0915

0.1041

0.0907

0.1178

0.1029

22-23/2/60

23-24/2/60

24-25/2/60

25-26/2/60

26-27/2/60

22-27/2/60

0.2467
0.1406

0.25084
0.09258

0.1596
0.2905
0.2678
0.2896
0.0898
0.0089
0.0993
0.1243
ปริมาณฝุDนละอองขนาดไม+เกิน 10 ไมครอน (PM10)

0.33

0.12

0.12

19-20/11/59

20-21/11/59

21-22/11/59

22-23/11/59

23-24/11/59

19-20/11/59

0.0299

0.0209

0.0211

0.0249

0.0315

0.0257

0.0479

0.0298

0.0330

0.0388

0.0365

0.0372

22-23/2/60

23-24/2/60

24-25/2/60

25-26/2/60

26-27/2/60

22-27/2/60

0.0663
0.0341

0.0778
0.0343

0.0756
0.0379

0.0804
0.0475

0.0784
0.0559

0.0757
0.04194

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบค+าเฉลี่ยผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ดัชนีตรวจวัด

ปริมาณฝุ>นละอองรวม (TSP)
เม.ย. 2559

ส.ค. 2559

พ.ย. 2559

ปริมาณฝุ>นละอองขนาดเล็กว&า 10 ไมครอน
(PM10)
เม.ย. 2559
ส.ค.2559
พ.ย. 2559

สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค7เขา
0.3293
0.0430
0.0873
0.1208
0.0131
ออกหมายเลข 6
สถานีที่ 2 บริเวณใกล
ทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&าง
0.1984
0.0314
0.1029
0.0817
0.0131
เก็บน้ําแม&กวง บริเวณบาน
ป>าสักงาม
มาตรฐาน
0.33
0.12
*หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547

0.0257
0.0372

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 /2560
สถานีที่ 1 บริเวณวัดแม&ตะมาน : มีค&าระดับเสียงเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq (24 ชม.))
ระหว&าง 56.6 - 65.2 dB(A)และมีค&าระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) ระหว&าง 61.5 -68.5 dB(A) ส&วนค&า
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค&าสูงสุด 94.9 dB(A) ซึ่งมีค&าเป?นไปตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดค&าระดับเสียงเฉลี่ย
ในเวลา 24 ชั่วโมง (Leq(24 ชม.)) ไวไม&เกิน 70 dB(A) และค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม&เกิน 115 dB(A)
สถานี ที่ 2 บริเวณบานแม&โ จ : มีค&าระดับ เสียงเฉลี่ย ในเวลา 24 ชั่ วโมง (Leq (24 ชม.))
ระหว&าง 53.1-55.2 dB(A)และมีค&าระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) ระหว&าง 58.4-59.3 dB(A) ส&วนค&าระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) มีค&าสูงสุด 101.6 dB(A) ซึ่งมีค&าเป?นไปตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดค&าระดับเสียงเฉลี่ยใน
เวลา 24 ชั่วโมง (Leq(24 ชม.)) ไวไม&เกิน 70 dB(A) และค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไม&เกิน 115 dB(A)
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ&านมา (เดือนเมษายนและสิงหาคม พ.ศ. 2559) พบว&า
บริเวณอุโมงค7ทางออกหมายเลข 6 มีค&า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และค&าระดับเสียงสูงสุด
(Lmax) ลดลงจากผลการตรวจวัด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 ส&วนบริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บ
น้ําแม& กวงบริเวณบานป>าสักงาม มีค&า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr)เพิ่มขึ้น แต&มีค&าระดับเสียงสูงสุด
(Lmax) ลดลงจากผลการตรวจวัด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 โดยทั้ง 2 สถานียังคงมีค&าเฉลี่ย ระดับเสียงเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และค&าระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป?นไปตามเกณฑ7มาตรฐานที่กําหนดไวไม&เกิน 70 dB
(A) และไม&เกิน 115 dB(A) ตามลําดับ (ตาราง ที่ 4.4-6)
3. ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 /2560
สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6 และสถานีที่ 2 บริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ํา
ลงอ&างเก็บน้ําแม&กวง บริเวณบานป>าสักงาม : มีค&าความเร็วอนุภาคสูงสุดนอยกว&า 0.500 มม./วินาที มีค&า
ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ตรวจวัดไดอยู&ในเกณฑ7ที่ทําใหรูสึกไดเพียงเล็กนอย ตามมาตรฐานกําหนดระดับความ
สั่นสะเทือนที่ก&อใหเกิดอันตรายต&อสุขภาพของประชาชนและการรับรู แต&อยู&ในเกณฑ7ที่ไม&ก&อใหเกิดผลกระทบ
ต&ออาคาร ตามมาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบต&ออาคารประเภทที่ 1
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2 /2560
สถานีที่ 1 บริเวณวัดแม&ตะมาน และ สถานีที่ 2 บริเวณบานแม&โจ : มีค&าความเร็วอนุภาค
สูงสุดนอยกว&า 0.500 มม./วินาที มีค&าความเร็วอนุ ภาคสูงสุดที่ตรวจวัดไดอยู&ในเกณฑ7ที่ทําใหรูสึกไดเพีย ง
เล็กนอย ตามมาตรฐานกําหนดระดับความสั่นสะเทือนที่ก&อใหเกิดอันตรายต&อสุขภาพของประชาชนและการ
รับรู แต&อยู&ในเกณฑ7ที่ไม&ก&อใหเกิดผลกระทบต&ออาคาร ตามมาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปองกัน
ผลกระทบต&ออาคารประเภทที่ 1
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดที่ผ&านมา (เดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559)
พบว&า ผลการตรวจวัดค&าความสั่นสะเทือนบริเวณอุโมงค7เขาออกหมายเลข 6 และบริเวณใกลทางออกอุโมงค7
ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บน้ําแม&กวง บริเวณบานป>าสักงาม มีค&าลดลงจากผลการตรวจวัดค&าความสั่นสะเทือนในเดือน
สิ ง หาคม พ.ศ. 2559 โดยอยู& ใ นเกณฑ7 ที่ ทํ า ใหรู สึ ก ไดเพี ย งเล็ ก นอย ตามมาตรฐานกํ า หนดระดั บ ความ
สั่นสะเทือนที่ก&อใหเกิดอันตรายต&อสุขภาพของประชาชนและการรับรู และอยู&ในเกณฑ7ที่ไม&ก&อใหเกิดผลกระทบ
ต&ออาคาร ตามมาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบต&ออาคารประเภทที่ 1 (ตาราง ที่ 4.46)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สถานีตรวจวัด
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2560
Leq 24 hr
อุโมงค7ทางเขาหมายเลข 6
ใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง
อ&างเก็บน้ําแม&ก วง บริเวณบาน
ป>าสักงาม
Ldn
อุโมงค7ทางเขาหมายเลข 6
ใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง
อ&างเก็บน้ําแม&ก วง บริเวณบาน
ป>าสักงาม
Ldn
อุโมงค7ทางเขาหมายเลข 6
ใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง
อ&างเก็บน้ําแม&ก วง บริเวณบาน
ป>าสักงาม
ผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2560
Leq 24 hr
วัดตะมาน
บานแม&โจ
Ldn
วัดตะมาน
บานแม&โจ
Ldn
วัดตะมาน
บานแม&โจ

ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.)
มาตรฐาน*
(dB(A))
1920/11/59

ค+าเฉลี่ย

2021/11/59

2122/11/59

2223/11/59

2324/11/59

19-24/2/60

70

58.9
59.7

58.8
55.5

58.1
54.0

59.2
59.5

58.2
51.5

58.9
59.7

-

64.1
63.9

65.6
58.6

63.4
61.5

66.0
61.0

64.4
56.1

64.1
63.9

115

91.8
94.8

92.7
93.3

92.6
92.1

94.9
83.5

90.8
80.0

94.9**
94.8**

มาตรฐาน*
(dB(A))

1920/11/59

2021/11/59

2122/11/59

2223/11/59

2324/11/59

19-20/11/59

70

56.6
53.3

64.3
53.6

65.2
55.2

61.1
53.9

58.1
53.1

61.06
53.82

-

61.5
59.1

65.5
58.9

68.5
59.2

63.6
59.3

65.0
58.4

64.82
58.98

115

84.7
88.0

97.8
90.6

94.6
101.6

96.5
91.0

90.5
86.6

92.82**
91.56**

ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.)

ค+าเฉลี่ย

หมายเหตุ : * มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540,** ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)ใชค&าสูงสุด

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ดัชนีตรวจวัด

ตารางที่ 4.4 - 6 เปรียบเทียบค+าเฉลี่ยผลการตรวจวัดระดับเสียง
Ldn
Leq 24 hr

สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค7เขาออก
หมายเลข 6
สถานีที่ 2 บริเวณใกลทางออก
อุโมงค7ทิ้งน้ําลงอ&างเก็บน้ําแม&กวง
บริเวณบานป>าสักงาม

Lmax**

เม.ย.
59

ส.ค.
59

พ.ย.
59

เม.ย.
59

ส.ค.
59

พ.ย.
59

เม.ย.
59

ส.ค.
59

พ.ย.
59

55.8

60.1

58.9

60.5

32.8

64.1

98.1

97.8

94.9

52.1

56.1

59.7

54.8

59.5

63.9

85.9

95.4

94.8

70
115
มาตรฐาน (dB(A))
หมายเหตุ : * มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540
** ระดับเสียงสูงสุด(Lmax)ใชค&าสูงสุด

ตารางที่ 4.4-7
มาตรฐานกําหนดระดับความสั่นสะเทือนที่ก+อให=เกิดอันตรายต+อสุขภาพของประชาชน และการรับรู=
ระดับความสั่นสะเทือน
ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ระดับที่ 6

ความเร็วอนุภาคสูงสุด
(มิลลิเมตร/วินาที)
0.00 - 0.14
0.15 - 1.99
2.00 - 2.49
2.50 - 4.99
5.00 - 9.99
10.00 - 15.00

ผลกระทบต&อปฏิกริ ิยาของมนุษย7
ไม&สามารถรับรูได
รูสึกไดเพียงเล็กนอย
สามารถรับรูไดโดยง&าย
มีความรูสึกรําคาญ
รูสึกไม&สบายและถูกรบกวน
รูสึกเจ็บปวด

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.4-8 มาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปUองกันผลกระทบต+ออาคาร
ความเร็วอนุภาคสูงสุดไม+เกิน
(มิลลิเมตร/วินาที)
จุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ 1 ความสั่นสะเทือน กรณีที่ 2
1
1.1 ฐานราก หรือชั้นล&างของอาคาร
f < 10
20
10 < f < 50
0.5 f + 15
50 <f < 100
0.2 f + 30
f > 100
50
1.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
ทุกความถี่
40*
10*
1.3 พื้นอาคารในแต&ละชั้น
ทุกความถี่
20**
10**
2
2.1 ฐานราก หรือชั้นล&างของอาคาร
f < 10
5
10 < f < 50
0.25 f + 2.5
50 <f < 100
0.1 f + 10
f > 100
20
2.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
ทุกความถี่
15*
5*
2.3 พื้นอาคารในแต&ละชั้น
ทุกความถี่
20**
10**
3
3.1 ฐานราก หรือชั้นล&างของอาคาร
f < 10
3
10 < f < 50
0.125 f + 1.75
50 <f < 100
0.04 f +6
f > 100
10
3.2 ชั้นบนสุดของอาคาร
ทุกความถี่
8*
2.5*
**
3.3 พื้นอาคารในแต&ละชั้น
ทุกความถี่
20
10**
ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ.2553 เรื่อง มาตรฐานกําหนดความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบ
ต&ออาคาร
หมายเหตุ :
f
หมายถึง ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด มีหน&วยเป?น เฮิรตซ7
*
หมายถึง กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะค&าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
**
หมายถึง กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะค&าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
อาคารประเภทที่ 1 หมายถึง โรงงาน อาคารพาณิชย7 อาคารสํานักงาน อาคารคลังสินคา อาคารพิเศษ อาคารขนาดใหญ&
หรืออาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชน7เพื่อวัตถุประสงค7ดังกล&าวขางตน
อาคารประเภทที่ 2 หมายถึง อาคารอยู&อาศัย อาคารอยู&อาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด อาคารชุด หอพัก
อาคารที่ใชเป?นสถานพยาบาลและโรงพยาบาล อาคารที่ใชประโยชน7เพื่อเป?นสถานศึกษา เพื่อกิจกรรมทางศาสนา หรืออาคารอื่นใดที่มี
การใชประโยชน7เพื่อวัตถุประสงค7ดังกล&าวขางตน
อาคารประเภทที่ 3 หมายถึง โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสรางที่มีลักษณะอื่นใดที่มีลักษณะไม&มั่นคงแข็งแรง แต&มีคุณค&าทาง
วัฒนธรรม
อาคาร
ประเภทที่

ความถี่
(เฮิรตซ))

4.5 แผนการติดตามตรวจสอบด=านคุณภาพน้ําผิวดิน
1) หลักการและเหตุผล
ในระยะการก&อสราง โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา อาจเกิดการปนเป„…อนของ
ที่พักคนงาน และการขุดระเบิดอุโมงค7รับน้ํา และอุโมงค7ส&งน้ําอาจทําใหเกิดการชะลางตะกอนดินลงสู&อ&างเก็บ
น้ํ า เขื่ อ นแม& งั ด สมบู ร ณ7 ช ล และอ& า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อ นแม& ก วงอุ ด มธาราได จึ ง จํ า เป? น ที่ จ ะตองใหมี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อมิใหเกิดผลกระทบต&อคุณภาพน้ําและการใชประโยชน7ในแหล&งน้ําต&างๆ ที่เกี่ยวของ
ในระยะดําเนินการของอุโมงค7ทั้งช&วงแม&งัด-แม&กวง ซึ่งจะดําเนินการก&อสรางและเป‡ดใชงานก&อน
และอุโมงค7ช&วงแม&แตง-แม&งัด ซึ่งจะดําเนินการก&อสรางและเป‡ดใชงานในช&วงถัดไป มีความจําเป?นที่จะตอง
ดําเนิ นการติด ตามตรวจสอบคุณภาพน้ํา เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ํ าของแหล&งน้ํ าใหน้ํา และตรวจสอบการ
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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เปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ําในแหล&งรับน้ําต&างๆ ที่เกี่ยวของอย&างต&อเนื่อง เพื่อเป?นประโยชน7ในการวางแผน
และปองกันแกไขผลกระทบไดอย&างทันท&วงที
2) วัตถุประสงค)
เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในลําน้ําที่มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่โครงการหากพบว&าการ
ก&อสรางโครงการก&อใหเกิดผลกระทบต&อคุณภาพน้ําผิวดิน จะตองรีบดําเนินการวางแผนปองกันแกไขหรือ
ควบคุมรวดเร็วและเหมาะสม
3) หน+วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ รวมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา
4) วิธีการดําเนินงาน
ระยะก&อสราง ทําการตรวจสอบคุณภาพน้ําที่คาดว&าจะไดรับผลกระทบจากกิจกรรมก&อสรางจํานวน 6
จุดเก็บตัวอย&าง ในบริเวณดังต&อไปนี้ คือ
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด บริเวณเหนือการก&อสรางโครงการ
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน บริเวณทายการก&อสรางโครงการ
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 3 แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7ส&งน้ําใหกับ
เขื่อนแม&กวงอุดมธารา
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจาก
เขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
5) งบประมาณ งบประมาณ 442,000 บาท
6) ผลการดําเนินงาน
ดํ า เนิ น การเก็ บ ตั ว อย& า งน้ํ า ทํ า การวิ เ คราะห7 ไปแลว 3 ครั้ ง มี พารามิ เ ตอร7 ที่ ต รวจวิ เ คราะห7 ไดแก&
อุณหภูมิ(Temperature), ค&าความเป?นกรด – ด&าง (pH),การนําไฟฟา (EC), ของแข็งละลายน้ํา (TDS),ความ
ขุ&น (Turbidity), ของแข็งแขวนลอย (SS), ความเป?นด&าง (Alkalinity as CaCO3), ออกซิเจนละลาย (DO),บีโอ
ดี (BOD), ไนเตรทในหน&วยไนโตรเจน (NO3-N,แอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจน (NH3-N),ซัลเฟต (SO4),คลอไรด7
(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), แบคทีเรียกลุ&มโคลิฟอร7มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ&มฟ.คอลโคลิ
ฟอร7ม (Fecal Coliform Bacteria)
ตารางที่ 4.5-1 จุดเก็บตัวอย+างน้ําผิวดิน
จุดเก็บตัวอย+างที่
SW 1
SW 2
SW 3
SW 4
SW 5
SW 6

ที่ตั้งจุดเก็บตัวอย+าง
น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ๊ด
น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน
แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7ส&งน้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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จุด SW1
น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด

จุด SW2
น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน

จุด SW3
แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน

จุด SW4
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณ
ปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง

จุด SW5
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7
ส&งน้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา

จุด SW6
อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณ
ปากอุโมงค7รับน้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล

รูปที่ 4.5-1 การเก็บตัวอย+างน้ําคุณภาพน้ําผิวดิน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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SW.3

SW1

SW2

SW4

สถานีเก็บนําใต้ ดนิ
SW1นําแม่แตง บริ เวณ สะพานบ้ านเมืองกึด
SW2นําแม่แตง บริ เวณพืนทีก่อสร้ าง ปตร.แม่ตะมาน
SW3 แม่นําปิ งบริ เวณจุดทีแนวอุโมงค์ลอดผ่าน
SW4อ่างเก็บนําเขือนแม่งดั สมบูรณ์ชลบริ เวณปาก
อุโมงค์รับนําจากแม่แตง
SW5อ่างเก็บนําเขือนแม่งดั สมบูรณ์ชลบริ เวณปาก
อุโมงค์สง่ นําให้ กบั เขือนแม่กวงอุดมธารา
SW6 อ่างเก็บนําเขือนแม่กวงอุดมธาราบริ เวณปาก
อุโมงค์รับนําจากเขือนแม่งดั สมบูรณ์ชล

รูปที่ 4.5-2 สถานีเก็บตัวอย+างคุณภาพน้ําผิวดิน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.5-3 สถานีเก็บตัวอย+างคุณภาพน้ําผิวดิน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําผิวดิน
ผลการเก็บตัวอย&างคุณภาพน้ําผิวดิน จํานวน 3 ครั้ง ในแหล&งน้ําผิวดินบริเวณพื้นที่โครงการ ประจําป.
งบประมาณ 2560 จํานวน 6 สถานี ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม (วันที่ 11-12 มกราคม 2560) เป?นตัวแทนฤดู
หนาว ครั้งที่ 2 เดือนเมษายน (วันที่ 26 -27 เมษายน 2560) เป?นตัวแทนฤดูรอน และครั้งที่ 3 เดือนกรกฎาคม
(วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560) เป?นตัวแทนฤดูฝน (รอผลการวิเคราะห7คุณภาพน้ํา)
ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งที่ 1 วันที่ 11 - 12 มกราคม 2560
สถานีที่ 1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 1 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 34.8 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง187 µS/cm ค&า
ของแข็งแขวนลอย 48.7 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 93.5 มก./ล. ทั้งนี้เนื่องจากในช&วงเดือนมกราคม
2560 ในวันและพื้นที่ที่เก็บตัวอย&างน้ํามีฝนตกชุก น้ําในแม&น้ําไหลแรง ประกอบดวยพื้นทองน้ําเป?นพื้นทราย
จึงส&งผลทําใหน้ําในแม&น้ําแตงมีความขุ&นค&อนขางมาก แต&มีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 7.9 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 6.70
มก./ล. ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนด ค&าที่ไดอยู&ระหว&าง 1.20 มก./ล.
ค&าความเป?นด&างทั้งหมดอยู&ระหว&าง 83.1 มก./ล. มีค&าแอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&า
ปริมาณซัลเฟต โซเดียม และแคลเซียมในน้ํา มีค&า 5.3 , 4.4 และ 27.0 มก./ล. ตามลําดับ ซึ่งอยู&ในเกณฑ7
มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจนและปริมาณคลอไรด7 มีค&าตาม
มาตรฐานคือมีค&า 0.6 มก./ล.และ 3.9 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิงกับเกณฑ7ความเหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ไดอยู&ระหว&าง 130 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 920 MPN/100 มล
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สถานีที่ 2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 2 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 33.6 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 193 µS/cm ค&า
ของแข็งแขวนลอย 47.0 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 96.6 มก./ล. ทั้งนี้เนื่องจากในช&วงเดือนมกราคม
2560 ในวันและพื้นที่ที่เก็บตัวอย&างน้ํามีฝนตกชุก น้ําในแม&น้ําไหลแรง ประกอบดวยพื้นทองน้ําเป?นพื้นทราย
และเป?นบริเวณทางเดินของชางในปางชาง จึงส&งผลทําใหน้ําในแม&น้ําแตงมีความขุ&นค&อนขางมาก แต&มีค&าไม&เกิน
มาตรฐานเพื่อการชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 8.0 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 6.00
มก./ล. ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนด ค&าที่ไดอยู&ระหว&าง 1.40 มก./ล.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ค&าความเป?นด&างทั้งหมดอยู&ระหว&าง 85.1 มก./ล. มีค&าแอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&า
ปริ มาณซั ลเฟต โซเดี ย ม และแคลเซีย มในน้ํ า มี ค&า 4.8 ,4.4 และ26.0มก./ล. ตามลํ าดั บ ซึ่ งอยู& ในเกณฑ7
มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจนและปริมาณคลอไรด7 มีค&าตาม
มาตรฐานคือมีค&า 5.0 มก./ล.และ 3.9 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิงกับเกณฑ7ความเหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ไดอยู&ระหว&าง 280 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 350 MPN/100 มล
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สถานีที่ 3 แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 3 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 54.4 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 329 µS/cm
ค&าของแข็งแขวนลอย 59.6 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ํา อยู&ที่ 164.7 มก./ล. ทั้ งนี้ เนื่องจากในช& วงเดือน
มกราคม 2560 ในวันและพื้นที่ที่เก็บตัวอย&างน้ํามีฝนตกชุก น้ําในแม&น้ําไหลแรงมาก สีน้ําเป?นของตะกอนดิน
จึงส&งผลทําใหน้ําในแม&น้ําแตงมีค&าความขุ&น ค&าของแข็งแขวนลอย และค&าการนําไฟฟาสูง เนื่องจากมีปริมาณ
สารอนินทรีย7ในน้ําสูง แต&มีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 8.0 ปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 5.60
มก./ล. ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนด ค&าที่ไดอยู&ระหว&าง 0.70 มก./ล.
ค&าความเป?นด&างทั้งหมดอยู&ระหว&าง 149.1 มก./ล. มีค&าแอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล.
ค&าปริมาณซัลเฟต โซเดียม และแคลเซียมในน้ํา มีค&า 14.4 ,5.1 และ 37.1มก./ล. ตามลําดับ ซึ่งอยู&ในเกณฑ7
มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจนและปริมาณคลอไรด7 มีค&าตาม
มาตรฐานคือมีค&า 1.0 มก./ล.และ 3.9 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิงกับเกณฑ7ความเหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดิน
ประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ไดอยู&ระหว&าง 1,600 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 1,600 MPN/100 มล
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สถานีที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 4 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 1.9 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 132 µS/cm ค&า
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ของแข็งแขวนลอย 2.0 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 66.3 มก./ล. ทั้งนี้เนื่องจากเป?นบริเวณน้ําแหล&งน้ํา
นิ่งในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล จึงส&งผลทําใหน้ํามีค&าความขุ&นนอย ซึ่งมีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการ
ชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 7.5 ทั้งนี้เนื่องจาก เป?นบริเวณที่มีพืชน้ํา และซากพืชพื้น
ทองน้ําค&อนขางเยอะ ทําใหค&าปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 2.70 มก./ล. ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7
มาตรฐาน ( ไม&ต่ํากว&า 4.00 มก./ล.) ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนด ค&าที่
ไดอยู& ร ะหว& า ง 2.20 มก./ล. ค& า ความเป? น ด& า งทั้ งหมดอยู& ร ะหว& า ง 51.5 มก./ล. มี ค&า แอมโมเนี ย ในหน& ว ย
ไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&าปริมาณซัลเฟต โซเดียม และแคลเซียมในน้ํา มีค&า 3.4 ,5.5 และ 12.0มก./
ล. ตามลําดับ ซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจนและ
ปริมาณคลอไรด7 มีค&าตามมาตรฐานคือมีค&า 0.8 มก./ล.และ 6.4 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิงกับเกณฑ7ความ
เหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยไม&พบค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรีย ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 13
MPN/100 มล
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สถานีที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7ส&งน้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 5 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 3.0 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 132 µS/cm ค&า
ของแข็งแขวนลอย 3.3 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 65.9 มก./ล. ทั้งนี้เนื่องจากเป?นบริเวณน้ําแหล&งน้ํา
นิ่งในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล จึงส&งผลทําใหน้ํามีค&าความขุ&นนอย ซึ่งมีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการ
ชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 7.4 ทั้งนี้เนื่องจาก เป?นบริเวณที่มีพืชน้ํา และซากพืชพื้น
ทองน้ําค&อนขางเยอะ ทําใหค&าปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 2.90 มก./ล. ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7
มาตรฐาน ( ไม&ต่ํากว&า 4.00 มก./ล.) ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนด ค&าที่
ไดอยู& ร ะหว& า ง 2.20 มก./ล. ค& า ความเป? น ด& า งทั้ งหมดอยู& ร ะหว& า ง 63.0 มก./ล. มี ค&า แอมโมเนี ย ในหน& ว ย
ไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&าปริมาณซัลเฟต โซเดียม และแคลเซียมในน้ํา มีค&า 4.3 ,5.5 และ 12.0
มก./ล. ตามลําดับ ซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน
และปริมาณคลอไรด7 มีค&าตามมาตรฐานคือมีค&า 0.8 มก./ล.และ 3.9 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิงกับเกณฑ7ความ
เหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยพบค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ 46 MPN/100 มล ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรีย
ทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 280 MPN/100 มล.
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สถานีที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 6 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 5.2 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 79 µS/cm ค&า
ของแข็งแขวนลอย 7.1 มก./ล. ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 39.5 มก./ล. ทั้งนี้เนื่องจากเป?นบริเวณน้ําแหล&งน้ํา
นิ่งในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงจึงส&งผลทําใหน้ํามีค&าความขุ&นนอย ซึ่งมีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการชลประทาน
กําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรด-ด&างอยู&ในเกณฑ7ปกติเกณฑ7ที่เหมาะสม
กําหนดไวเพื่อการชลประทาน ค&าที่วัดไดอยู&ระหว&าง 7.5 ค&าปริมาณออกซิเจนละลายน้ํามีค&าอยู&ระหว&าง 4.90
มก./ล. ซึ่งมีค&าตามเกณฑ7มาตรฐาน ( ไม&ต่ํากว&า 4.00 มก./ล.) ค&าความสกปรกปนเป„…อนในน้ํา (BOD) ไม&เกินค&า
มาตรฐานที่กําหนด ค&าที่ไดอยู&ระหว&าง 3.10 มก./ล. ค&าความเป?นด&างทั้งหมดอยู&ระหว&าง 32.5 มก./ล. มีค&า
แอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนนอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&าปริมาณซัลเฟต โซเดียม และแคลเซียมในน้ํา มีค&า 5.8
,3.9 และ 8.0 มก./ล. ตามลําดับ ซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานของคุณภาพแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าไนเตรทใน
รูปไนโตรเจนและปริมาณคลอไรด7 มีค&าตามมาตรฐานคือมีค&า 0.9 มก./ล.และ 1.8 มก./ล. ตามลําดับ (อางอิง
กับเกณฑ7ความเหมาะสมคุณภาพน้ําผิวดินประเภทที่ 3 ที่ไดรับการแนะนําไวสําหรับการใชประโยชน7ต&างๆ)
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยพบค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ 22 MPN/100 มล. ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมด
ที่ไดอยู&ระหว&าง 110 MPN/100 มล.
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สรุปผลการวิเคราะห) ทั้ง 6 สถานี : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในสถานีที่ 1 ถึง
สถานีที่ 6 พบว&าคุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมี และคุณภาพน้ําทางดานโลหะ
หนัก โดยส&วนมากมีค&าตามเกณฑ7ที่เหมาะสมของประเภทคุณภาพแหล&งน้ําที่ 3 ซึ่งเป?นแหล&งน้ําที่ไดรับน้ําทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชน7โดยตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติ และผ&านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก&อน และสามารถนําไปใชประโยชน7ดานการเกษตรได

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.5-2 ผลการวิเคราะห)คุณภาพน้ําในแหล+งน้ําผิวดินครั้งที่ 1 วันที่ 11 -12 มกราคม 2560
ผลการวิเคราะห)
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1.อุณหภูมิ
2.ความขุ&น
3.ความนําไฟฟา

หน+วย

SW 1

31. ฟ.คอลโคลิฟอร7ม
แบคทีเรีย

SW 3

SW 4

SW 5

SW 6

o

C

NTU
ไมโครโมห7/
ซม.

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
MPN/100
มล.
MPN/100
มล.

ไม&สูงกว&าธรรมชาติ
3 0C
-

23-320C

-

25-80

-

150 - 300

ไม&เกิน 3,000

34.8

33.6

54.4

1.9

3.0

5.2

187

193

329

132

132

79

8.0
96.6
47.0
85.1
6.00
1.40
5.0

8.0
164.7
59.6
149.1
5.60
0.70
1.0

7.5
66.3
2.0
51.5
2.70
2.20
0.8

7.4
65.9
3.3
63.0
2.90
2.20
0.8

7.5
39.5
7.1
32.5
4.90
3.10
0.9

5.0 - 9.0
4.0
ไม&เกิน 2.0
ไม&เกิน 5.0

5.0-9.0
นอยกว&า 25
ไม&ต่ํากว&า 3.00
-

5.0-9.0
ไม&เกิน 20.0
ไม&เกิน 10.0

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

0.5

0.02

-

4.8
3.9
4.4
26.0

14.4
3.9
5.1
37.1

3.4
6.4
5.5
12.0

4.3
3.9
5.5
12.0

5.8
1.8
3.9
8.0

-

-

ไม&เกิน 900
ไม&เกิน 700
-

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

-

-

ไม&เกิน 6.0

0

0.03

0.03

0.26

0.05

-

-

ไม&เกิน 2.5

<0.005
0.015
ND

<0.005
0.020
ND

<0.005
ND
ND

<0.005
ND
ND

<0.005
ND
ND

ไม&เกิน 0.1
0.005
0.1

0.02
-

ไม&เกิน 0.2
-

<0.005

<0.005

0.009

0.013

0.016

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.005
0.124
0.007
<0.005
0.010
ND
ND

<0.005
0.108
0.006
<0.005
0.010
ND
ND

<0.005
0.084
<0.005
0.007
0.010
ND
ND

<0.005
0.030
0.011
<0.005
0.028
ND
ND

<0.005
0.031
<0.005
<0.005
0.005
ND
ND

<0.005
0.091
0.010
0.007
0.016
ND
ND

920

350

1,600

13

280

110

ไม&เกิน 20,000

-

-

130

280

1,600

Negative
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22

ไม&เกิน 4,000

-

-

ทางเคมี
4.ค&าความเป?นกรด–ด&าง
7.9
5.ของแข็งละลายน้ํา
มก./ล.
93.5
6.ของแข็งแขวนลอย
มก./ล.
48.7
7.ความเป?นด&าง
มก./ล.
83.1
8.ออกซิเจนละลายน้ํา
มก./ล.
6.70
9.บีโอดี
มก./ล.
1.20
10.ไนเตรทในรูปไนโตรเจน
มก./ล.
0.6
11.แอมโมเนียในหน&วย
มก./ล.
<0.10
ไนโตรเจน
12.ซัลเฟต
มก./ล.
5.3
13.คลอไรด7
มก./ล.
3.9
14.โซเดียม
มก./ล.
4.4
15.แคลเซียม
มก./ล.
27.0
16.Sodium absorption
0.2
Ratio (SAR)
17.Residual Sodium
มิลลิอคิ วิวา
0.01
Carbonate (RSC)
เลนท7/ล.
18.ทองแดง
มก./ล.
<0.005
19. ฟ.นอล
มก./ล.
ND
20.นิเกิล
มก./ล.
ND
ทางโลหะหนัก
21.สารหนู.
มก./ล.
<0.005
22.แคดเมียม
มก./ล.
<0.003
23.โครเมียม
24.เหล็ก
25.แมงกานีส
26.ตะกั่ว
27.สังกะสี
28. ปรอท
29. ไซยาไนด7
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอร7มแบคทีเรีย

SW 2

เกณฑ)ที่เหมาะสม
ประเภทคุณภาพ เพื่อการดํารงชีวิติ เพื่อการ
แหล+งน้ําที่ 31 ของสัตว)นา้ํ 2,3 ชลประทาน4

ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน 0.1
ไม&เกิน 0.005*
นอยกว&า 0.001 ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน 0.05**
ไม&เกิน 0.05
ไม&เกิน 0.1
นอยกว&า 0.3
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 0.05
ไม&เกิน 0.10
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 1.0
นอยกว&า 0.1
ไม&เกิน 2.0
0.002
นอยกว&า 0.02 ไม&เกิน 0.005
0.005
-

หมายเหตุ :SW1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด : SW2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน : SW3 แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน : SW4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7
รับน้ําจากแม&แตง : SW5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7สง& น้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา : SW6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รบั น้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
1
= แหล&งน้ําประเภทที่ 3 (การอุปโภคและบริโภค โดยตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคและผ&านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก&อน และเพื่อการเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน
2
= เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ7คุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตว7น้ําจืด
3
= Water quality standard for aquaculture, Fundamentals of Aquaculture Engineering, Louisiana State University (1989)
4
= International Irrigation Information Center (1990)
Negative = ตรวจไม&พบ (E.coli< 1.8 MPN/100 มล.)
ND = Non detectable (Fluoride <0.020 mg/l, Mercury <0.0002 mg/l, Cyanide <0.005 mg/l)
* = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไม&เกินกว&า 100 มิลลิกรัมต&อลิตร
** = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกว&า 100 มิลลิกรัมต&อลิตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
สถานีที่ 1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 1 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 2.2 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง248 µS/cm
เนื่องจากพื้นทองน้ําเป?นพื้นทราย และเป?นน้ําไหลตลอด อาจจะทําใหพบตะกอนในน้ําจึงทําใหเกิดความขุ&นขึ้น
แต&ทั้งนี้ค&าที่เกิดไม&เกินเกณฑ7คุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตว7น้ําจืด เอกสารวิชาการ สถาบันประมง
น้ําจืดแห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530
คุณสมบัติทางเคมี : คุณภาพน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ํา 6.8
มก./ล. ค&าความเป?นด&าง 117.1 มก./ล. ค&าบีโอดีอยู&ที่ 1.2 มก./ล. ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.9 มก./ล. ค&า
แอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนมีค&านอยกว&า 0.10 มก./ล. ปริมาณทองแดงพบนอยกว&า 0.005 มก./ล. และไม&
พบค&านิเกิลในตัวอย&างตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ยกเวนค&าฟ.นอลที่
พบเกินค&ามาตรฐาน อยู&ที่ 0.005 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน 0.005 มก./ล.) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากการใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชในบริเวณใกลแหล&งน้ํา ค&าของแข็งละลายน้ําอยู&ที่ 124.1 มก./ล. และของแข็งแขวนลอยอยู&ที่ 1.3
มก./ล. ซึ่งเป?นไปมาตรฐานเกณฑ7คุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตว7น้ําจืด เอกสารวิชาการ สถาบัน
ประมงน้ําจืดแห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530 ส&วนปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม แคลเซียม SAR และ RSC มีค&า
0.5 มก./ล., 2.5 มก./ล., 4.8 มก./ล., 32.1 มก./ล., 0.2 และ 0 มิลลิอิควิลาเลนท7/ล. ตามลําดับ
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค& าฟ.คอลโคลิฟอร7 มแบคที เรียที่ไดอยู&ระหว&าง 21 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7 ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 48 MPN/100 มล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ใน
แหล&งน้ําประเภทที่ 3
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม
และสังกะสีมีปริมาณในน้ําระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําผิวดินประเภทที่3 ส&วนสาร
หนูมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.034 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน0.01 มก./ล.) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&ง
น้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลแหล&งน้ํา ส&วน
ปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&พบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 2 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 5.6 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 256 µS/cm ตาม
เกณฑ7 มาตรฐานคุ ณภาพน้ํ า เพื่ อการคุ มครองทรั พยากรสั ต ว7 น้ํ า จื ด เอกสารวิ ช าการ สถาบั น ประมงน้ํ า จื ด
แห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530 ซึ่งลักษณะจุดบริเวณที่เก็บน้ําเป?นบริเวณที่ชางเดินผ&าน และพื้นทองน้ําเป?นพื้น
ทรายซึ่งอาจจะมีตะกอนเขามาปะปนในตัวอย&างน้ําได
คุณสมบัติทางเคมี : ตัวอย&างน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ําอยู&ที่
6.80 มก./ล. ค&า BOD อยู&ที่ 1.60 มก./ล.ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.8 มก./ล. ค&าแอมโมเนียในหน&วย
ไนโตรเจนมีค&านอยกว&า0.10มก./ล. ค&าทองแดงนอยกว&า0.005มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ยกเวนปริมาณฟ.นอลพบค&าเกินมาตรฐานอยู&ที่ 0.011 มก./ล. (ค&า
มาตรฐานอยู&ที่ 0.005 มก./ล.) ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลกับบริเวณแหล&งน้ํา
ส&วนค&าของแข็งละลายน้ํา 127.9 มก./ล. ของแข็งแขวนลอย 7.0 มก./ล. ค&าความเป?นด&าง 119.1 มก./ล. มีค&า
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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เป?นไปตามมาตรฐาน ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม แคลเซียม SAR และ RSC มีค&า 0.5 มก./ล., 0.7
มก./ล., 4.8 มก./ล., 32.1 มก./ล., 0.2 และ 0.03 มิลลิอิควิลาเลนท7/ล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐาน
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค& าฟ.คอลโคลิฟอร7 มแบคที เรียที่ไดอยู&ระหว&าง 17 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7 ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 540 MPN/100 มล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน
ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม
และสังกะสีมีปริมาณในน้ําระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําผิวดินประเภทที่3 ส&วนสาร
หนูมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.023 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน0.01 มก./ล.) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&ง
น้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลแหล&งน้ํา ส&วน
ปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&พบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 3 แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 3 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 1.6 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 377 µS/cm
เนื่องจากจุดเก็บตัวอย&างเป?นบริเวณที่น้ําไหลแรง ซึ่งอาจจะพบมีการพัดพาของตะกอนปะปนในตัวอย&างน้ํา
ดังนั้นค&าการนําไฟฟาจึงมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานเพื่อการดํารงชีวิตของสัตว7น้ํา
คุณสมบัติทางเคมี : ตัวอย&างน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ําอยู&ที่
3.80 มก./ล. ค&า BOD อยู&ที่ 1.60 มก./ล.ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.6 มก./ล. ค&าแอมโมเนียในหน&วย
ไนโตรเจนมีค&านอยกว&า0.10มก./ล. ค&าทองแดงนอยกว&า0.005มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าของแข็งละลายน้ํา 188.9 มก./ล. ของแข็งแขวนลอย 1.1
มก./ล. ค&าความเป?นด&าง 181.1 มก./ล. มีค&าเป?นไปตามมาตรฐาน ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม
แคลเซียม SAR และ RSC มีค&า 0.5 มก./ล., 3.9 มก./ล., 6.4 มก./ล., 26.0 มก./ล., 0.2 และ 0.03 มิลลิอิควิ
ลาเลนท7/ล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐาน ส&วนปริมาณฟ.นอลและนิเกิลไม&พบในตัวอย&างน้ํา
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7 มาตรฐาน โดยค& าฟ.คอลโคลิฟอร7 มแบคทีเรีย ที่ไดอยู&ระหว&าง 27 MPN/100มล. และค& าโคลิ ฟอร7 ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 140 MPN/100 มล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน
ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม
และสังกะสีมีปริมาณในน้ําระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําผิวดินประเภทที่3 ส&วนสาร
หนูมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.035 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน0.01 มก./ล.) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&ง
น้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลแหล&งน้ํา ส&วน
ปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&พบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 4 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 4.4 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 143 µS/ซึ่งมีค&า
เป?นไปตามมาตรฐานเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตว7น้ําจืด เอกสารวิชาการ สถาบัน
ประมงน้ําจืดแห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
4-44

คุณสมบัติทางเคมี : ตัวอย&างน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ําอยู&ที่
6.70 มก./ล. ค&า BOD อยู&ที่ 1.60 มก./ล.ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.7 มก./ล. ค&าแอมโมเนียในหน&วย
ไนโตรเจนมีค&า นอยกว&า 0.10 มก./ล. ค&าทองแดงนอยกว&า 0.005มก./ล. ซึ่งมี ค&านอยกว& าเกณฑ7มาตรฐาน
คุ ณภาพน้ํ าในแหล& งน้ํ า ผิ ว ดิ น ในแหล& งน้ํ า ประเภทที่ 3 ส& ว นค& า ของแข็ งละลายน้ํ า 71.5 มก./ล. ของแข็ ง
แขวนลอย 0.9 มก./ล. ค&าความเป?นด&าง 65.0 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม แคลเซียม SAR
และ RSC มีค&า 3.7 มก./ล., 3.2 มก./ล., 6.4 มก./ล., 15.0 มก./ล., 0.4 และ 0.20 มิลลิอิควิลาเลนท7/ล. มีค&า
ตามเกณฑ7มาตรฐาน ส&วนปริมาณฟ.นอลและนิเกิลไม&พบในตัวอย&างน้ํา
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยไม&พบค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรีย ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง
7.8 MPN/100 มล มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม
และสังกะสีมีปริมาณในน้ําระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําผิวดินประเภทที่3 ส&วนสาร
หนูมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.019 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน0.01 มก./ล.) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&ง
น้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลแหล&งน้ํา ส&วน
ปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&พบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7ส&งน้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 5 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 4.8 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 148 µS/cm
ทั้งนี้เนื่องจากเป?นบริเวณน้ําแหล&งน้ํานิ่งในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล จึงส&งผลทําใหน้ํามีค&าความขุ&นนอย
ซึ่งมีค&าไม&เกินมาตรฐานเพื่อการชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : ตัวอย&างน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ําอยู&ที่
6.60 มก./ล. ค&า BOD อยู&ที่ 1.80 มก./ล.ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.9 มก./ล. ค&าแอมโมเนียในหน&วย
ไนโตรเจนมีค&านอยกว&า0.10มก./ล. ค&าทองแดงนอยกว&า0.005มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพ
น้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ส&วนค&าของแข็งละลายน้ํา 71.5 มก./ล. ของแข็งแขวนลอย 3.7
มก./ล. ค&าความเป?นด&าง 62.6 มก./ล. มีค&าเป?นไปตามมาตรฐาน ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม
แคลเซียม SAR และ RSC มีค&า 3.4 มก./ล., 3.2 มก./ล., 6.2 มก./ล., 15.0 มก./ล., 0.4 และ 0.10 มิลลิอิควิ
ลาเลนท7/ล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐาน ส&วนปริมาณฟ.นอลและนิเกิลไม&พบในตัวอย&างน้ํา
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ไดอยู&ระหว&าง 7.8 MPN/100มล. และค&าโคลิฟอร7 ม
แบคทีเรียทั้งหมดที่ไดอยู&ระหว&าง 79 MPN/100 มล. มีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ใน
แหล&งน้ําประเภทที่ 3
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส ตะกั่ว โครเมียม แคดเมียม
และสังกะสีมีปริมาณในน้ําระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําผิวดินประเภทที่3 ส&วนสาร
หนูมีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.034 มก./ล. (ค&ามาตรฐาน0.01 มก./ล.) ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&ง
น้ําผิวดิน ในแหล&งน้ําประเภทที่ 3 ทั้งนี้อาจจะเนื่องมาจากมีการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชใกลแหล&งน้ํา ส&วน
ปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&พบในตัวอย&างน้ํา

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สถานีที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
คุณสมบัติทางกายภาพ : คุณสมบัติโดยรวมของน้ําผิวดินสถานีที่ 6 มีลักษณะอยู&ในเกณฑ7
ปกติ โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 3.3 NTU ค&าการนําไฟฟาของตัวอย&างน้ํา มีค&าอยู&ระหว&าง 84 µS/ ทั้งนี้
เนื่องจากเป?นบริเวณน้ําแหล&งน้ํานิ่งในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงจึงส&งผลทําใหน้ํามีค&าความขุ&นนอย ซึ่งมีค&าไม&เกิน
มาตรฐานเพื่อการชลประทานกําหนดไว
คุณสมบัติทางเคมี : ตัวอย&างน้ํามีค&าความเป?นกรดด&างอยู&ที่ 8.2 ค&าออกซิเจนละลายน้ําอยู&ที่
6.80 มก./ล. ค&าไนเตรทในรูปไนโตรเจน 0.7 มก./ล. ค&าแอมโมเนียในหน&วยไนโตรเจนมีค&านอยกว&า0.10มก./ล.
ค&าทองแดงนอยกว&า0.005มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน ในแหล&งน้ํา
ประเภทที่ 3 ยกเวนค&าBOD ที่เกินมาตรฐานทั้งนี้อาจจะเนื่องมากจากมีพืชน้ําค&อนมากบริเวณใตพื้นทองน้ํา
และมีซากพืชค&อนขางเยอะ ส&วนค&าของแข็งละลายน้ํา 41.8 มก./ล. ของแข็งแขวนลอย 5.0 มก./ล. ค&าความ
เป?นด&าง 43.0 มก./ล. มีค&าเป?นไปตามมาตรฐาน ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต คลอไรด7 โซเดียม แคลเซียม SAR และ
RSC มีค&า 1.0 มก./ล., 1.4 มก./ล., 4.1 มก./ล., 9.0 มก./ล., 0.3 และ 0.21 มิลลิอิควิลาเลนท7/ล. มีค&าตาม
เกณฑ7มาตรฐาน ส&วนปริมาณฟ.นอลและนิเกิลไม&พบในตัวอย&างน้ํา
คุณภาพทางชีวภาพ : มีค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียและโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมดไม&เกิน
เกณฑ7มาตรฐาน โดยพบค&าฟ.คอลโคลิฟอร7มแบคทีเรียที่ 22 MPN/100 มล. ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียทั้งหมด
ที่ไดอยู&ระหว&าง 110 MPN/100 มล.
คุณภาพน้ําทางด=านโลหะหนัก : พบว&าปริมาณเหล็ก แมงกานีส และสังกะสีมีปริมาณในน้ํา
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ํา ส&วนสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง และตะกั่ว
มีค&าต่ํามาก แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7
สรางขึ้น
สรุปผลการวิเคราะห) ทั้ง 6 สถานี : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินในสถานีที่ 1 ถึง
สถานีที่ 6 พบว&าคุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะทางชีวภาพ คุณสมบัติทางเคมี และคุณภาพน้ําทางดานโลหะ
หนัก โดยส&วนมากมีค&าตามเกณฑ7ที่เหมาะสมของประเภทคุณภาพแหล&งน้ําที่ 3 ซึ่งเป?นแหล&งน้ําที่ไดรับน้ําทิ้ง
จากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชน7โดยตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติ และผ&านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก&อน และสามารถนําไปใชประโยชน7ดานการเกษตรได

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.5-3 ผลการวิเคราะห)คุณภาพน้ําในแหล+งน้ําผิวดินครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
ผลการวิเคราะห)
ดัชนีคุภาพน้ํา

หน+วย

เกณฑ)ที่เหมาะสม
ประเภทคุณภาพ เพื่อการดํารง
เพื่อการ
SW 6
แหล+งน้ําที่ 31 ชีวิตขิ องสัตว)นา้ํ 2,3 ชลประทาน4

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

C

26

26.4

26.7

27

29.8

28

NTU
ไมโครโมห7/
ซม.

2.2

5.6

1.6

4.4

4.8

3.3

248

256

377

143

143

84

8.2
127.9
7.0
119.1
6.80
1.60
0.8

8.2
188.9
1.1
181.1
3.80
1.60
0.6

8.2
71.5
0.9
65.0
6.70
1.60
0.7

8.2
71.5
3.7
62.6
6.60
1.80
0.9

8.2
41.8
5.0
43.0
6.80
2.20
0.7

<0.10

<0.10

<0.10

<0.10

0.5
0.7
4.8
32.1

0.5
3.9
6.4
26.0

3.7
3.2
6.4
15.0

0.2

0.2

0.03

ทางกายภาพ
1.อุณหภูมิ
2.ความขุ&น
3.ความนําไฟฟา

o

ทางเคมี
4.ค&าความเป?นกรด–ด&าง
8.2
5.ของแข็งละลายน้ํา
มก./ล.
124.1
6.ของแข็งแขวนลอย
มก./ล.
1.3
7.ความเป?นด&าง
มก./ล.
117.1
8.ออกซิเจนละลายน้ํา
มก./ล.
6.80
9.บีโอดี
มก./ล.
1.20
10.ไนเตรทในรูปไนโตรเจน มก./ล.
0.9
11.แอมโมเนียในหน&วย
มก./ล.
<0.10
ไนโตรเจน
12.ซัลเฟต
มก./ล.
0.5
13.คลอไรด7
มก./ล.
2.5
14.โซเดียม
มก./ล.
4.8
15.แคลเซียม
มก./ล.
32.1
16.Sodium absorption
0.2
Ratio (SAR)
17.Residual Sodium
มิลลิอคิ วิวา
0
Carbonate (RSC)
เลนท7/ล.
18.ทองแดง
มก./ล. <0.005
19. ฟ.นอล
มก./ล.
0.006
20.นิเกิล
มก./ล.
ND
ทางโลหะหนัก
21.สารหนู.
มก./ล.
0.034

ไม&สูงกว&า
ธรรมชาติ 30C
-

23-320C

-

-

-

150 - 300

ไม&เกิน 3,000

5.0 - 9.0
4.0
ไม&เกิน 2.0
ไม&เกิน 5.0

5.0-9.0
นอยกว&า 25
ไม&ต่ํากว&า 3.00
-

5.0-9.0
ไม&เกิน 20.0
ไม&เกิน 10.0

<0.10

0.5

0.02

-

3.4
3.2
6.2
15.0

1.0
1.4
4.1
9.0

-

-

ไม&เกิน 900
ไม&เกิน 700
-

0.4

0.4

0.3

-

-

ไม&เกิน 6.0

0.02

0.20

0.10

0.21

-

-

ไม&เกิน 2.5

<0.005
0.011
ND

<0.005
ND
ND

<0.005
ND
ND

<0.005
ND
ND

<0.005
0.005
ND

ไม&เกิน 0.1
0.005
0.1

0.02
-

ไม&เกิน 0.2
-

0.023

0.035

0.019

0.034

0.026

ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน 0.005*
นอยกว&า 0.001
ไม&เกิน 0.05**
ไม&เกิน 0.05
นอยกว&า 0.3
ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน 0.05
ไม&เกิน 0.10
ไม&เกิน 1.0
นอยกว&า 0.1
0.002
นอยกว&า 0.02
0.005
-

ไม&เกิน 0.1

22.แคดเมียม

มก./ล.

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

23.โครเมียม
24.เหล็ก
25.แมงกานีส
26.ตะกั่ว
27.สังกะสี
28. ปรอท
29. ไซยาไนด7
ทางชีวภาพ
30. โคลิฟอร7มแบคทีเรีย

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.005
<0.005
0.006
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.005
<0.005
0.005
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.005
<0.005
0.008
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.005
<0.005
0.007
<0.005
ND
ND

<0.005
<0.005
<0.005
0.009
<0.005
ND
ND

48

540

140

7.8

79

13

ไม&เกิน 20,000

-

-

21

17

27

Negative

7.8

Negative

ไม&เกิน 4,000

-

-

31. ฟ.คอลโคลิฟอร7ม
แบคทีเรีย

MPN/100
มล.
MPN/100
มล.

ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน 0.1
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 5.0
ไม&เกิน 2.0
ไม&เกิน 0.005
-

หมายเหตุ :SW1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด : SW2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน : SW3 แม&น้ําป‡งบริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน : SW4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7
รับน้ําจากแม&แตง : SW5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลบริเวณปากอุโมงค7สง& น้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา : SW6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปากอุโมงค7รบั น้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
1
= แหล&งน้ําประเภทที่ 3 (การอุปโภคและบริโภค โดยตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคและผ&านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปก&อน และเพื่อการเกษตร) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ําผิวดิน
2
= เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ําจืดแห&งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ7คุณภาพน้ําเพื่อการคุมครองทรัพยากรสัตว7น้ําจืด
3
= Water quality standard for aquaculture, Fundamentals of Aquaculture Engineering, Louisiana State University (1989)
4
= International Irrigation Information Center (1990)
Negative = ตรวจไม&พบ (E.coli< 1.8 MPN/100 มล.)
ND = Non detectable (Fluoride <0.020 mg/l, Mercury <0.0002 mg/l, Cyanide <0.005 mg/l)
* = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 ไม&เกินกว&า 100 มิลลิกรัมต&อลิตร
** = น้ําที่มีความกระดางในรูปของ CaCO3 เกินกว&า 100 มิลลิกรัมต&อลิตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.6 แผนการติดตามตรวจสอบด=านน้ําใต=ดินและคุณภาพน้ําใต=ดิน
4.6.1 แผนการติดตามตรวจสอบด=านน้ําใต=ดิน
1) หลักการและเหตุผล
จากรายงานการวิเคราะห7ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวง
อุดมธาราจังหวัดเชียงใหม& ป. พ.ศ. 2553 ที่กําหนดใหโครงการตองดําเนินการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุทกธรณีและคุณภาพน้ําใต
ดิน ดังนั้นสํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสํานักบริหารโครงการ กรมชลประทานซึ่งเป?นผูไดรับ
มอบหมาย จึงไดทําการศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยา รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอุทก
ธรณีและคุณภาพน้ําใตดินของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราจังหวัดเชียงใหม&โดย
มี ร ะยะเวลาการดํ า เนิ น การ15 ป. ตามแผนที่ ไ ดกํ า หนดไวในแผนปฏิ บั ติ การปองกั น และแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและแผนปฏิบั ติ การตามมาตรการติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดลอมดานอุทกธรณี และ
คุณภาพน้ําใตดินที่จะตองดําเนินการในระยะก&อสรางโครงการ (ป. 2558-2562) และระยะดําเนินการโครงการ
(ป. 2562-2571)
2) วัตถุประสงค)
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนปฏิบัติการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานอุทกวิทยาน้ําใตดินมีวัตถุประสงค7เพื่อตรวจสอบระดับน้ําและ
คุณภาพน้ําใตดินในระยะก&อสรางและดําเนินการโครงการเป?นการตรวจสอบว&าการก&อสรางอุโมงค7เป?นไปตาม
มาตรฐานที่ไดออกแบบไวและไม&มีผลกระทบต&อระดับน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใตดินในบริเวณใกลเคียงโดย
แผนงานกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
1) ตรวจสอบและบันทึกระดับน้ําใตดินจาก Piezometer ที่ติดตั้งไวบริเวณบานป>าไมและบริเวณ
อุโมงค7ช&วงลอดแม&น้ําป‡งและที่หวยแม&เลิมเดือนละ ๑ ครั้ง ในช&วงก&อนก&อสรางอย&างนอย๑ป.ตรวจวัดในช&วง
ระยะก&อสรางและหลังจากก&อสรางแลวเสร็จอีก๑ป. (การก&อสรางและติดตั้งเครื่อง Piezometerอยู&ในขั้นตอน
การก&อสราง)
2) ดําเนินการเก็บตัวอย&างและวิเคราะห7คุณภาพน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โครงการจํานวน๕สถานีป.ละ3
ครั้ง
3) หน+วยงานที่รับผิดชอบ
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
4) วิธีการดําเนินงาน
1) สํารวจศึกษาสภาพอุทกธรณีวิทยาในบริเวณพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกลเคียงจําแนกชั้นน้ําใตดิน
และคุณสมบัติทางดานชลศาสตร7ของชั้นน้ําใตดิน
2) ติ ด ตามวั ด ระดั บ น้ํ า ใตดิ น จากบ& อน้ํ า ตื้ น (บ& อขุ ด ) และบ& อบาดาลระดั บ ลึ กในพื้ น ที่ เ พื่ อศึ กษา
รูปแบบ ทิศทางการไหลและติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําใตดิน
3) วิเคราะห7คุณภาพน้ําทางเคมีของน้ําใตดินโดยการเก็บตัวอย&างน้ําใตดินจากบ&อน้ําตื้นและบ&อ
บาดาลระดับลึกเพื่อวิเคราะห7คุณภาพน้ําเคมี (pH, Conductivity, Total Dissolved Solids, Nitrate,
Calcium, Magnesium, Iron, Sodium, Potassium, Bicarbonate, Carbonate, Chloride และSulfate)
เพื่อสังเกตการณ7การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ํา
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4) จัดทําแบบจําลองคณิตศาสตร7ทางอุทกธรณีวิทยาการไหล (Hydrogeological flow modeling)
เพื่อประเมินระบบการไหลของน้ําใตดินและศึกษาความสัมพันธ7ของน้ําผิวดินกับน้ําใตดินทั้งน้ําใตดินระดับตื้น
และน้ําใตดินระดับลึก
ในการดํ าเนิ นการตามแผนดังกล& าวกรมชลประทานจะตองจัด ทํารายงานสรุปผลการติด ตาม
ตรวจสอบระดับน้ําและคุณภาพน้ําใตดินเสนอต&อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ป.ละ๑ครั้ง
นอกเหนือจากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานอุทกธรณีและคุณภาพน้ําใตดินดังกล&าวแลวการศึกษาในครั้งนี้ยังไดตระหนักถึงผลกระทบ
ภายหลังการกักเก็บน้ําของอ&างเก็บน้ําโครงการคลองหลวงรวมถึงการก&อสรางระบบชลประทานและการปล&อย
น้ําเพื่อการชลประทานอาจจะมีผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดานอุทกธรณีวิทยาทั้งทางดานบวกและดานลบ
ทางดานบวกคือนอกเหนือจากการเพิ่มเติมของน้ําฝนและน้ําผิวดินลงสู&แหล&งน้ําใตดินตามธรรมชาติแลวยังทํา
ใหมีการเพิ่มเติมของน้ําจากอ&างเก็บน้ําและน้ําในระบบชลประทาน/การเกษตรลงสู&แหล&งน้ําใตดิน (Artificial
Recharge) ทํ าใหระดั บน้ํ าใตดิ นในพื้ นที่ รอบอ& างเก็ บน้ํ าและพื้น ที่ทายอ&า งเก็บ น้ํา มีร ะดั บที่ สูงขึ้น ซึ่งจะเป? น
ประโยชน7ต&อการพัฒนานําน้ําใตดินขึ้นมาใชร&วมกับแหล&งน้ําผิวดินซึ่งสามารถผสานเขากับเทคโนโลยีอนุรักษ7ดิน
และน้ําได ส&วนผลกระทบทางดานลบที่สรุปจากผลการศึกษาเพิ่มเติมดานธรณีของโครงการพบว&าโครงการอาจ
ส&งผลกระทบต&อป5ญหาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ําใตดินเนื่องจากการเพิ่มของระดับน้ําใตดินจะส&งผลใหมี
การละลายของแร&ธาตุต&างๆเพิ่มขึ้นทําใหคุณภาพน้ําใตดินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม รวมทั้งอาจจะก&อใหเกิด
ป5ญหาที่ทําใหระดับน้ําใตดินสูงเกินไปจนส&งผลใหเกิดป5ญหากับระบบรากของพืช (Water Logging) ดังนั้นจึง
ตองมีมาตรการตรวจวัดระดับน้ําและวิเคราะห7คุณภาพน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่โครงการซึ่งจะตองดําเนินการ
เก็บตัวอย&างและวิเคราะห7คุณภาพน้ําใตดินในขั้นตอนก&อนการก&อสรางโครงการเพื่อใชเป?นฐานขอมูลดานน้ําใต
ดินซึ่งจะตองทําการประเมินและเปรียบเทียบกับขอมูลในขั้นตอนระหว&างการก&อสรางโครงการและระยะเวลา
ดําเนินการโครงการซึ่งจะทําใหในการประเมินผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใตดินและคุณภาพน้ําใต
ดินเป?นไปตามหลักวิชาการ
5) งบประมาณ 300,000 บาท
6) ผลการดําเนินงาน
รอผลการวิเคราะห7ตัวอย&างน้ํา
4.6.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต=ดิน
1) หลักการและเหตุผล
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในระยะก&อสรางและดําเนินการ เป?นการสรางความมั่นใจและ
ตรวจสอบว&าการก&อสรางอุโมงค7เป?นไปตามมาตรฐานที่ไดออกแบบไว และไม&มีผลกระทบต&อคุณภาพน้ําใตดิน
บริเวณใกลเคียง ส&วนในระยะดําเนินการในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล และอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดม
ธารา อาจทําใหส&งผลกระทบต&อคุณภาพน้ํา ดังนั้นจึงตองตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินเพื่อใหทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปจัดการกับผลกระทบดังกล&าวนี้ใหเหมาะสม
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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2) วัตถุประสงค)
เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน 5 สถานี บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อนําไปใชเป?นฐานขอมูลใน
การปรับแนวทางและมาตรการลดผลกระทบใหมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใหผลกระทบเกิดขึ้นในระดับต่ํา
3) หน+วยงานที่รับผิดชอบ
กรมชลประทานเป?นหน&วยงานหลักในการดําเนินการติดตามตรวจสอบ
- สํานักบริหารโครงการ ร&วมกับ สํานักวิจัยและพัฒนา
4) พื้นที่ปฏิบัติงาน เก็บตัวอย&างน้ําใตดินในพื้นที่ชลประทานของโครงการ จํานวน 5 จุด ไดแก&
จุดเก็บตัวอย&างที่ 1
บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
จุดเก็บตัวอย&างที่ 2
ที่พักคนงานบริเวณทางเขาออก 6
จุดเก็บตัวอย&างที่ 3
บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
จุดเก็บตัวอย&างที่ 4
บานตนผึ้ง (โรงเรียนบานผึ้ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
จุดเก็บตัวอย&างที่ 5
บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม&
6) วิธีการดําเนินงาน
ทําการตรวจวัดระดับน้ํา และวิเคราะห7คุณภาพน้ําจากบ&อน้ําตื้นและบ&อบาดาลในพื้นที่โครงการใน
ระยะดําเนินการ ในพื้นที่รับประโยชน7ของโครงการ โดยมีพารามิเตอร7ไดแก&ค&าความเป?นกรด – ด&าง (pH)
ของแข็งละลายน้ํา (TDS)ความขุ&น (Tubidity)ความกระดางทั้งหมด (TH)ความกระดางถาวร (NCH) ซัลเฟต
(SO4) คลอไรด7 (Cl) สารหนู (As)แคดเมียม (Cd)) โครเมียม (Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn)
ตะกั่ ว (Pb) สั ง กะสี (Zn) สารฆ& า ศั ต รู พื ช และสั ต ว7 ช นิ ด ที่ มี ค ลอรี น ทั้ ง หมด (Total Organochlorine
Pesticides) แบคทีเรียกลุ&มโคลิฟอร7มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ&มฟ.คอลโคลิ
ฟอร7ม (Fecal Coliform Bacteria)
7) ผลการดําเนินงาน
สํ า นั ก บริ ห ารโครงการ โดยส& ว นสิ่ ง แวดลอม ไดร& ว มกั บ สํ า นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา โดยกลุ& ม งานเคมี
ดําเนินการเก็บตัวอย&างน้ําทําการวิเคราะห7ไปแลว 3 ครั้ง ประจําป.งบประมาณ 2559 เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 และวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 จํานวน 5 สถานี โดยมีพารามิเตอร7ที่ตรวจ
วิเคราะห7 ไดแก&ค&าความเป?นกรด–ด&าง (pH) ของแข็งละลายน้ํา (TDS) ความขุ&น (Tubidity) ความกระดาง
ทั้งหมด (TH) ความกระดางถาวร (NCH) ซัลเฟต (SO4) คลอไรด7 (Cl) สารหนู (As)แคดเมียม (Cd)) โครเมียม
(Cr) ทองแดง (Cu) เหล็ ก (Fe) แมงกานี ส (Mn) ตะกั่ว (Pb) สังกะสี (Zn) สารฆ& าศัตรู พืชและสั ตว7 ชนิดที่ มี
คลอรีนทั้งหมด (Total Organochlorine Pesticides)แบคทีเรียกลุ&มโคลิฟอร7มทั้งหมด (Total Coliform
Bacteria) และแบคทีเรียกลุ&มฟ.คอลโคลิฟอร7ม (Fecal Coliform Bacteria)
ตารางที่ 4.6.2-1 จุดเก็บตัวอย&างน้ําใตดินในบริเวณพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม& กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
จุดเก็บตัวอย+างที่ ที่ตั้งจุดเก็บตัวอย+าง
GW 1
บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
GW 2
ที่พักคนงานบริเวณทางเขาออก 6
GW 3
บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
GW 4
ที่ก&อสรางอุโมงค7 บริษัท ยูนิค
GW 5
บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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จุดที่ GW1
บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง
จ.เชียงใหม&

จุดที่ GW2
ที่พักคนงาน
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด(มหาชน)

จุดที่ GW3
จุดที่ GW4
บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง
บริเวณอาคารสํานักงาน
จ.เชียงใหม&
บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

จุดที่ GW5
บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม&
รูปที่ 4.6.2-1 การเก็บตัวอย+างน้ําคุณภาพน้ําใต=ดิน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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GW1

รูปท ี่ 5.1-2สถานีเก็บตัว อยา งคุณ ภา พน้ําผิว ดิน (ตอ)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.6.2-2สถานีเก็บตัวอย+างคุณภาพน้ําใต=ดิน

GW2

รูปท ี่ 5.1-2สถานีเก็บตัว อยา งคุณ ภาพน้ําผิว ดิน (ตอ)

รูปที่ 4.6.2-3 สถานีเก็บตัวอย+างคุณภาพน้ําใต=ดิน (ต+อ)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําใต=ดิน
ผลการสํารวจคุณภาพน้ําใตดินในแหล&งน้ําใตดินบริเวณพื้นที่โครงการ ครั้งที่ 3 ในช&วงเดือนมกราคม
(วันที่ 11-12 มกราคม 2560) ครั้งที่ 2 ในช&วงเดือนเมษายน (วันที่ 25-26 เมษายน 2560) และครั้งที่ 3 เดือน
กรกฎาคม (วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560)
ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําใต=ดินครั้งที่ 1 (วันที่ 11-12 มกราคม 2560)
สถานีที่ 1 บ=านทุ+งหลวง (วัดทุ+งหลวง) ต.แม+แตง อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 1 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 4.3 NTU ซึ่งไม&เกินค&าเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัด ค&าความเป?น กรด–ด& าง อยู& 6.0 ค&าปริ มาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 35.4 มก./ล. ค& าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 25.0 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 1.4 มก./ล. และ 3.9 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดิน
เพื่อการอุปโภคบริโภค (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับ
ที่ 20 พ.ศ. 2543) ส&วนปริมาณฟลูออไรด7ไม&พบในน้ําตัวอย&างของสถานีที่ 1 แต&พบปริมาณเหล็กและแมงกานีส
ที่มีปริมาณสูงเกินมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคไดอยู&ที่ 2.366 มก./ล. และ 0.590 มก./ล. ตามลําดับ ทั้งนี้
อาจจะเนื่องดวยบริเวณที่กักเก็บน้ําใตดินในสถานีที่ 1 มีโครงสรางที่ประกอบดวยเหล็กพรอมทั้งมีปริมาณฝนที่
ตกอย&างต&อเนื่อง จึงอาจจะมีการปนเป„…อนเกิดขึ้นได ดังนั้น จึงตองมีการบําบัดก&อนมีการนํามาใชในการอุปโภค
บริโภค
ส&วนค&าปริมาณทองแดงและสังกะสีพบนอยมากซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&วนค&าโคลิฟอร7ม
แบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 4.5 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2
MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 430,000 CPU/ml. (จากค&ามาตรฐานค&า
แบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) ซึ่งเป?นช&วงที่มีฝนตกอย&างต&อเนื่อง ทําใหบริเวณแหล&งน้ําใตดิน
นั้นเกิดการปนเป„…อนน้ําเสียจากชุมชนหรือน้ําเสียจากคนและสัตว7เลือดอุ&นที่ไม&สามารถระบุแหล&งที่มาได หรือ
การปฏิ บั ติ กิจ กรรมอื่ น ๆของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ส& งผลใหเกิ ด การปนเป„… อนได จึ งตองผ& า นการฆ& า เชื้ อ โรค
ตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว มี
ปริมาณในระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําใตดิน ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&
มีการตรวจพบในตั วอย& างน้ํ า แสดงว& าไม& มีการปนเป„…อนของโลหะหนั กจากแหล& งกํา เนิดใด ๆ ทั้งในสภาพ
ธรรมชาติและที่มนุษย7สรางขึ้น
สถานีที่ 2 ที่พักเจ=าหน=าที่ บริษัท อิตาเลียนไทย
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 2 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 24.8 NTU ซึ่งเกินค&าเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU) และเกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัด ค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.0 ค& าปริมาณของแข็งละลายน้ํา 56.6 มก./ล. ค&า ความกระดาง
ทั้งหมดอยู&ระหว&าง 25.0 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟตและปริมาณ
คลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 15.8 มก./ล. และ 8.9 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการ
อุปโภคบริโภค (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20
พ.ศ. 2543) ส&วนปริมาณฟลูออไรด7ไม&พบในน้ําตัวอย&างของสถานีที่ 2 แต&พบปริมาณเหล็กที่มีปริมาณสูงเกิน
มาตรฐานอยู& ที่ 1.037 มก./ล. ทั้ งนี้ อาจจะเนื่ องดวยบริ เ วณที่ กักเก็ บ น้ําใตดิ น ในสถานี ที่ 2 มี โ ครงสรางที่
ประกอบดวยเหล็กพรอมทั้งมีปริมาณฝนที่ตกอย&างต&อเนื่อง จึงอาจจะมีการปนเป„…อนเกิดขึ้นได ดังนั้นจึงตองมี
การบําบัดก&อนมีการนํามาใชในการอุปโภคบริโภค
ส&วนค&าแมงกานีส ทองแดง และสังกะสี พบในปริมาณที่นอย ซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ํา
ใตดิน และมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&ามีปริมาณ E.Coli อยู&ที่ 23 MPN/100
มล. (ค&ามาตรฐานคือตองไม&มีหรือไม&พบในแหล&งน้ําเลย) ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 23
MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมด
พบว& า เกิ น ค& ามาตรฐานอยู&ที่ 120,000 CPU/ml. (จากค&า มาตรฐานค& า แบคที เ รี ยทั้ งหมด ตองไม& เ กิน 500
CPU/ml.) ซึ่งเป?นช&วงที่มีฝนตกอย&างต&อเนื่อง ทําใหบริเวณแหล&งน้ําใตดินนั้นเกิดการปนเป„…อนน้ําเสียจากชุมชน
หรือน้ําเสียจากคนและสัตว7เลือดอุ&นที่ไม&สามารถระบุแหล&งที่มาได หรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆของประชาชน
ในพื้นที่ที่ส&งผลใหเกิดการปนเป„…อนได จึงตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและ
บริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ : พบว&าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม ตะกั่ว มีปริมาณใน
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําใตดิน และค&าแมงกานีสมีค&าตามเกณฑ7มาตรฐาน อยู&ที่
0.024 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อน
ของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่มนุษย7สรางขึ้น
สถานีที่ 3 บ=านนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม+หอพระ อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 3 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลั ก ษณะอยู& ในเกณฑ7 ป กติ น้ํ า ใส โดยมี ค& า ความขุ& น อยู& ร ะหว& า ง 1.60 NTU ซึ่ ง อยู& ใ นค& า เกณฑ7 ม าตรฐานที่
เหมาะสม (5.0 NTU) และเกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.2 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 339.0 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 312.8 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 27.4 มก./ล. และ 5.0 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใต
ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ
ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543) ส&วนปริมาณฟลูออไรด7ไม&พบในน้ําตัวอย&างของสถานีที่ 3
ส&วนปริมาณเหล็ก ฟลูออไรด7 ทองแดง และสังกะสี พบปริมาณอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานน้ําบาล
ที่จะใชบริโภคได และมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ยกเวนค&าแมงกานีสที่มีค&าเกินเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใต
ดินและมาตรฐานน้ําบาลที่จะใชบริโภคได ซึ่งพบในปริมาณ 0.053มก./ล.
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&ามีปริมาณ E.Coli อยู&ที่ 20 MPN/100
มล. (ค&ามาตรฐานคือตองไม&มีหรือไม&พบในแหล&งน้ําเลย) ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 170
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมด
พบว& า เกิ น ค& ามาตรฐานอยู&ที่ 190,000 CPU/ml. (จากค&า มาตรฐานค& า แบคที เ รี ยทั้ งหมด ตองไม& เ กิน 500
CPU/ml.) ซึ่งเป?นช&วงที่มีฝนตกอย&างต&อเนื่อง ทําใหบริเวณแหล&งน้ําใตดินนั้นเกิดการปนเป„…อนน้ําเสียจากชุมชน
หรือน้ําเสียจากคนและสัตว7เลือดอุ&นที่ไม&สามารถระบุแหล&งที่มาได หรือการปฏิบัติกิจกรรมอื่นๆของประชาชน
ในพื้นที่ที่ส&งผลใหเกิดการปนเป„…อนได จึงตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและ
บริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว มีปริมาณ
ในระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําใตดิน ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการ
ตรวจพบในตัวอย&างน้ํา แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติ
และที่มนุษย7สรางขึ้น
สถานีที่ 4 พื้นที่ก+อสร=างอุโมงค) บริเวณที่ตั้งบริษัท ยูนิค
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 4 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 5.9 NTU ซึ่งเกินค&าเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU) และเกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.7 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 290.0 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 145.1 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 0.5 มก./ล. และ 2.5 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดิน
เพื่อการอุปโภคบริโภค (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับ
ที่ 20 พ.ศ. 2543) ส&วนปริมาณฟลูออไรด7พบ 0.273 มก./ล. แต&ไม&เกินค&ามาตรฐาน
ส&วนปริมาณเหล็ก ทองแดง และสังกะสี พบในอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานน้ําบาลที่จะใชบริโภคได
และมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ยกเวนค&าแมงกานีสที่มีปริมาณ 0.047 มก./ล. ซึ่งอยู&ในเกณฑ7มาตรฐาน
คุณภาพน้ําใตดิน แต&เกินเกณฑ7กําหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานน้ําบาลที่จะใชบริโภคได
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตั วอย& างน้ํ า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&ว นค&าโคลิ ฟอร7 ม
แบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 6.8 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2
MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 130,000 CPU/ml. (จากค&ามาตรฐานค&า
แบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) ซึ่งเป?นช&วงที่มีฝนตกอย&างต&อเนื่อง ทําใหบริเวณแหล&งน้ําใตดิน
นั้นเกิดการปนเป„…อนน้ําเสียจากชุมชนหรือน้ําเสียจากคนและสัตว7เลือดอุ&นที่ไม&สามารถระบุแหล&งที่มาได หรือ
การปฏิ บั ติ กิจ กรรมอื่ น ๆของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ส& งผลใหเกิ ด การปนเป„… อนได จึ งตองผ& า นการฆ& า เชื้ อ โรค
ตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว มีปริมาณ
ในระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําใตดิน ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการ
ตรวจพบในตัวอย&างน้ํา แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติ
และที่มนุษย7สรางขึ้น

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สถานีที่ 5 บ=านลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม+
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 5 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลั ก ษณะอยู& ใ นเกณฑ7 ป กติ น้ํ า ใส โดยมี ค& า ความขุ& น อยู& ร ะหว& า ง 0.2 NTU ซึ่ ง มี ค& า อยู& ใ นเกณฑ7 ม าตรฐานที่
เหมาะสม (5.0 NTU) และเกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.1 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 115.4 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 75.1 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 2.9 มก./ล. และ 12.0 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใต
ดินเพื่อการอุปโภคบริโภค (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ
ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543) ส&วนปริมาณฟลูออไรด7พบ 0.132 มก./ล. แต&ไม&เกินค&ามาตรฐาน
ส&วนปริมาณเหล็กและค&าแมงกานีสพบในอยู&ในเกณฑ7มาตรฐานอยู&ที่ 0.014 มก./ล.และ นอย
กว&า 0.005 ตามลําดับ ส&วนปริมาณทองแดงและสังกะสีพบในปริมาณนอย อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานน้ําบาลที่จะ
ใชบริโภคได และมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตั วอย& างน้ํ า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&ว นค&าโคลิ ฟอร7 ม
แบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 4.0 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2
MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 500,000 CPU/ml. (จากค&ามาตรฐานค&า
แบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) ซึ่งเป?นช&วงที่มีฝนตกอย&างต&อเนื่อง ทําใหบริเวณแหล&งน้ําใตดิน
นั้นเกิดการปนเป„…อนน้ําเสียจากชุมชนหรือน้ําเสียจากคนและสัตว7เลือดอุ&นที่ไม&สามารถระบุแหล&งที่มาได หรือ
การปฏิ บั ติ กิจ กรรมอื่ น ๆของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ส& งผลใหเกิ ด การปนเป„… อนได จึ งตองผ& า นการฆ& า เชื้ อ โรค
ตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณสารหนู แคดเมียม โครเมียม และตะกั่วมีปริมาณใน
ระดับต่ํา อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานที่ยอมใหมีไดในแหล&งน้ําใตดิน ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจ
พบในตัวอย&างน้ํา แสดงว&าไม&มีการปนเป„…อนของโลหะหนักจากแหล&งกําเนิดใด ๆ ทั้งในสภาพธรรมชาติและที่
มนุษย7สรางขึ้น
สรุปผลการวิเคราะห) : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯ ครั้งที่1
จํานวน5 สถานี พบว&า คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ และการปนเป„…อนของ
โลหะหนักส&วนใหญ&มีค&าอยู&ในเกณฑ7 กําหนดที่เหมาะสม มีเพียงแบคทีเรียกลุ+มโคลิฟอร)ม แบคทีเรียทั้งหมด ที่
มีค+าเกินเกณฑ)กําหนดที่เหมาะสมทั้ง 5 สถานี ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากเป?นช&วงที่มีฝนตกติดต&อกันหลายวัน
อาจจะเกิดการปนเป„…อนมาจากสิ่งขับถ&ายของมนุษย7และสัตว7 หากพบแบคทีเรียกลุ&มนี้ในน้ํามากๆ แสดงว&า
แหล&งน้ํามีโอกาสจะมีเชื้อโรคบางชนิดแพร&กระจายปะปนอยู&ในน้ําได เช&น บิด ไทฟอยด7 อหิวาห7 เมื่อถูกขับถ&าย
ปนเป„…อนลงสู&แหล&งน้ําจะถูกแพร&กระจายไปโดยมีน้ําเป?นสื่อ และจะมีผลกระทบโดยตรงต&อสุขภาพของคนที่ใช
น้ําในแหล&งน้ํานั้น เป?นตน
ดังนั้น ควรมีการนําน้ําไปบําบัดให=ได=มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะก+อนที่จะนําน้ํามาใช=
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถนําน้ําไปใช=เพื่อการเกษตรได= (ตารางที่ 4.6.2-2)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.6.2-2 ผลการวิเคราะห7คุณภาพน้ําในแหล&งน้ําใตดินครั้งที่ 1 วันที่ 11 มกราคม 2560
ค+ามาตรฐาน1

ผลการวิเคราะห)
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ
2. ความขุ&น
ทางเคมี
3. ค& า ความเป? น
กรด – ด&าง
4. ข อ ง แ ข็ ง
ละลายน้ํา
5.ความกระดาง
ทั้งหมด
6. ความกระดาง
ถาวร
7. ซัลเฟต
8. คลอไรด7
9. เหล็ก
11.ฟลูออไรด7
12. ทองแดง
13. สังกะสี
14. แมงกานีส
สารพิษ
15. สารหนู

หน+วย

GW 1

GW 2

GW 3

GW 4

GW 5

ค+า
มาตรฐาน

4.3

24.8

1.6

5.9

0.2

-

5.0

20.0

6.0

7.0

7.2

7.7

7.1

-

7.0-8.5

8.5-9.2

35.4

56.6

339.0

290.0

115.4

-

ไม&เกินกว&า
600

1,200

25.0

25.0

312.8

145.1

75.1

-

ไม&เกิน 300

500

0

0

0

0

0

-

ไม&เกิน 200

250

1.4
3.9
2.366
ND
0.007
0.028
0.590

15.8
8.9
1.037
ND
0.006
0.011
0.024

27.4
5.0
0.009
ND
<0.005
<0.005
0.053

0.5
2.5
0.027
0.273
0.006
0.079
0.047

2.9
12.0
0.014
0.132
0.006
0.020
<0.005

ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน5.0
ไม&เกิน0.5

ไม&เกิน 200
ไม&เกิน 250
ไม&เกิน0.5
ไม&เกิน 0.7
ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน5.0
ไม&เกิน0.3

250
600
1.0
1.0
1.5
15
0.5

<0.005

0.008

<0.005

<0.005

<0.005

ตองไม&มี

0.05

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

ตองไม&มี

0.01

-

-

ตองไม&มี

0.05

ตองไม&มี

0.001

ตองไม&มี

0.1

o

C
NTU
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

เกณฑ)
กําหนดที่
เหมาะสม

เกณ
อนุโลม
สูงสุด

16. แคดเมียม

มก./ล.

17.โครเมียม

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

18.ตะกั่ว

มก./ล.

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

<0.005

19.ปรอท

มก./ล.

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ไม&เกิน
0.01
ไม&เกิน
0.003
ไม&เกิน
0.05
ไม&เกิน
0.01
ไม&เกิน
0.001
ไม&เกิน 0.2

23

170

6.8

4.0

-

นอยกว&า2.2

-

23

20

Negative Negative

-

ตองไม&มี

-

120,000

190,000

130,000

-

500

-

20.ไซยาไนด7
มก./ล.
ND
ทางชีวภาพ
21. โคลิ ฟ อร7 ม MPN/
แบคทีเรีย
100
4.5
มล.
22. อีโคไล
MPN/
1 0 0 Negative
มล.
23. แบคทีเรีย
CPU/
430,000
ทั้งหมด
ml
หมายเหตุ :

500,000

GW1 บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม& : GW2 ที่พักเจาหนาที่ บริษัท อิตาเลียนไทย : GW3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
: GW4 พื้นที่ก&อสรางอุโมงค7 บริเวณที่ตั้งบริษัท ยูนิค : GW5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม&
ค&ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543
1
ค&ามาตรฐาน = มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลการตรวจวิเคราะห)คุณภาพน้ําใต=ดินครั้งที่ 2
สถานีที่ 1 บ=านทุ+งหลวง (วัดทุ+งหลวง) ต.แม+แตง อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+ (วันที่ 25-26 เมษายน 2560)
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 1 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําค&อนใส มีตะกอนคราบสนิมอยู&ในน้ํา โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 19.6 NTU ซึ่ง
เกินค&าเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม (5.0 NTU) แต&ไม&เกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัด ค&าความเป?น กรด–ด& าง อยู& 5.8 ค&าปริ มาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 32.1 มก./ล. ค& าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 17.5 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
ฟลูออไรด7 เหล็ก และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 0.5 มก./ล., 0.141 มก./ล.,0.011 มก./ล. และ 3.2 มก./ล.
ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ส&วนปริมาณทองแดง สังกะสี และ
แมงกานีสก็มีค&านอยกว&า 0.005 มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&วนค&าโคลิ
ฟอร7มแบคทีเรียพบนอยกว&ามาตรฐานอยู&ที่ 1.8 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอย
กว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&า แบคทีเ รีย ทั้งหมดพบว& าอยู& ในค&ามาตรฐานอยู& ที่ 1530 CPU/ml. (จากค& า
มาตรฐานค&าแบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) แต&ตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามา
บําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว พบในปริมาณที่
นอยมาก อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.
2543 และไม&พบปรอทและไซยาไนด7ในตัวอย&างน้ํา หากแต&พบปริมาณสารหนู มีค&า 0.027 มก./ล. ที่เกินเกณฑ7
กําหนดที่เหมาะสม (ตองไม&มี) แต&ไม&เกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (0.05 มก./ล.) ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช
บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากน้ําที่
ผ&านการทําเกษตรกรรมที่มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ํา ธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิด
การปนเป„…อนของสารหนูในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดก&อนมีการนํามาใชในการอุปโภค
บริโภค ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 2 ที่พักเจ=าหน=าที่ บริษัท อิตาเลียนไทย
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 2 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําค&อนใส มีตะกอนคราบสนิมอยู&ในน้ํา โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 34.9 NTU ซึ่ง
เกินค&าเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม (5.0 NTU) และเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU) สาเหตุเนื่องจากน้ําที่เก็บมี
ปริมาณตะกอนปะปนอยู&ดวย
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัด ค&าความเป?น กรด–ด& าง อยู& 6.7 ค&าปริ มาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 92.4 มก./ล. ค& าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 82.6 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
เหล็ก และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 0.5 มก./ล.,นอยกว&า0.005 มก./ล. และ 3.9 มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&า
ต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ส&วนปริมาณทองแดง สังกะสี และแมงกานีสก็มีค&านอย
กว&า 0.005 มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน และไม&พบปริมาณฟลูออไรด7ในตัวอย&างน้ํา (อางอิงกับ
มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&วนค&าโคลิ
ฟอร7มแบคทีเรียพบเกินมาตรฐานอยู&ที่ 33 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า
2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 2,100 CPU/ml. (จากค&ามาตรฐาน
ค&าแบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) จึงตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ํา
อุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว พบในปริมาณที่
นอยมาก อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.
2543 และไม&พบปรอทและไซยาไนด7ในตัวอย&างน้ํา หากแต&พบปริมาณสารหนู มีค&า 0.017 มก./ล. ที่เกินเกณฑ7
กําหนดที่เหมาะสม (ตองไม&มี) แต&ไม&เกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (0.05 มก./ล.) ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช
บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากน้ําที่
ผ&านการทําเกษตรกรรมที่มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ําธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิด
การปนเป„…อนของสารหนูในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดก&อนมีการนํามาใชในการอุปโภค
บริโภค ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 3 บ=านนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม+หอพระ อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 3 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 0.7 NTU ซึ่งมีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU) และเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.8 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 288.0 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 142.6 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
เหล็ก ฟลูออไรด7 และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 0.5 มก./ล.,นอยกว&า0.005 มก./ล. 0.389 มก./ล.และ 5.3
มก./ล.ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ส&วนปริมาณทองแดง สังกะสี
และแมงกานีสก็มีค&านอยกว&า 0.005 มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ํา
ใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า ไม&พบปริมาณ E.Coli ส&วนค&าโคลิ
ฟอร7มแบคทีเรียพบค&าตามมาตรฐานอยู&ที่ นอยกว&า1.8 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตอง
นอยกว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 1,500 CPU/ml. (จากค&า
มาตรฐานค&าแบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500 CPU/ml.) จึงตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามา
บําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ : พบว&าปริมาณแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว พบในปริมาณที่
นอยมาก อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.
2543 และไม&พบปรอทและไซยาไนด7ในตัวอย&างน้ํา หากแต&พบปริมาณสารหนู มีค&า 0.011 มก./ล. ที่เกินเกณฑ7
กําหนดที่เหมาะสม (ตองไม&มี) แต&ไม&เกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (0.05 มก./ล.) ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช
บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากน้ําที่
ผ&านการทําเกษตรกรรมที่มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ํา ธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิด
การปนเป„…อนของสารหนูในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได (อยู&ใกลพื้นที่ทําการเกษตร) ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดก&อน
มีการนํามาใชในการอุปโภคบริโภค ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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สถานีที่ 4 พื้นที่ก+อสร=างอุโมงค) บริเวณที่ตั้งบริษัท ยูนิค
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 4 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 3.2 NTU ซึ่งมีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU) และเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.3 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 318.0 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 292.7 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 0.00 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
เหล็ก ฟลูออไรด7 และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 31.2 มก./ล.,0.009 มก./ล. 0.164 มก./ล.และ 3.2 มก./ล.
ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ส&วนปริมาณทองแดง สังกะสี และ
แมงกานีสก็มีค&านอยกว&า 0.005 มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า พบปริมาณ E.Coli 4.5 MPN/100
มล. ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียพบค&าตามมาตรฐานอยู&ที่ นอยกว&า110 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิ
ฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรียทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 1,800
CPU/ml. (จากค& า มาตรฐานค& า แบคที เ รี ย ทั้ ง หมด ตองไม& เ กิ น 500 CPU/ml.) จึ งตองผ& า นการฆ& า เชื้ อโรค
ตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ: พบว&าปริมาณแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว พบในปริมาณที่
นอยมาก อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.
2543 และไม&พบปรอทและไซยาไนด7ในตัวอย&างน้ํา หากแต&พบปริมาณสารหนู มีค&า 0.010 มก./ล. ที่เกินเกณฑ7
กําหนดที่เหมาะสม (ตองไม&มี) แต&ไม&เกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (0.05 มก./ล.) ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช
บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากน้ําที่
ผ&านการทําเกษตรกรรมที่มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ํา ธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิด
การปนเป„…อนของสารหนูในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได (อยู&ใกลพื้นที่ทําการเกษตร) ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดก&อน
มีการนํามาใชในการอุปโภคบริโภค ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา
สถานีที่ 5 บ=านลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม+
คุณ สมบัติ ทางกายภาพ: คุ ณสมบั ติโ ดยรวมของน้ํ าใตดิ นบริ เ วณสถานี ที่ 5 คุ ณภาพน้ํ า มี
ลักษณะอยู&ในเกณฑ7ปกติ น้ําใส โดยมีค&าความขุ&นอยู&ระหว&าง 0.6 NTU ซึ่งมีค&าตามเกณฑ7มาตรฐานที่เหมาะสม
(5.0 NTU) และเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (20.0 NTU)
คุณ สมบั ติ ทางเคมี: คุ ณภาพน้ํ า มี ค&าความเป? น กรด – ด& า งอยู& ในเกณฑ7ป กติ บริ เ วณพื้ น ที่
โครงการ วัดค&าความเป?นกรด–ด&าง อยู& 7.7 ค&าปริมาณของแข็งละลายน้ําระหว&าง 115.60 มก./ล. ค&าความ
กระดางทั้งหมดอยู&ระหว&าง 130.1 มก./ล. ค&าความกระดางถาวรเท&ากับ 24.5 มก./ล. ส&วนค&าปริมาณซัลเฟต
เหล็ก ฟลูออไรด7 และปริมาณคลอไรด7ในน้ําอยู&ที่ 26.4มก./ล.,0.028 มก./ล. 0.325 มก./ล.และ 3.2 มก./ล.
ตามลําดับ ซึ่งมีค&าต่ํากว&าเกณฑ7มาตรฐานน้ําใตดินเพื่อการอุปโภคบริโภค ส&วนปริมาณทองแดง สังกะสี และ
แมงกานีสก็มีค&านอยกว&า 0.005 มก./ล. ซึ่งมีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน (อางอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543)
คุณภาพทางชีวภาพ: จากการตรวจตัวอย&างน้ํา พบว&า พบปริมาณ E.Coli 2.0 MPN/100
มล. (ค&ามาตรฐาน E.Coli 2.2 MPN/100มล.) ส&วนค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียพบค&าตามมาตรฐานอยู&ที่ นอยกว&า
2.0 MPN/100มล. (ค&ามาตรฐานค&าโคลิฟอร7มแบคทีเรียตองนอยกว&า 2.2 MPN/100มล.) และค&าแบคทีเรีย
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ทั้งหมดพบว&าเกินค&ามาตรฐานอยู&ที่ 460 CPU/ml. (จากค&ามาตรฐานค&าแบคทีเรียทั้งหมด ตองไม&เกิน 500
CPU/ml.) จึงตองผ&านการฆ&าเชื้อโรคตามปกติก&อน นํามาบําบัดเป?นน้ําอุปโภคและบริโภค
การปนเป^_อนของสารพิษ : พบว&าปริมาณแคดเมียม โครเมียม และตะกั่ว พบในปริมาณที่
นอยมาก อยู&ในเกณฑ7มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ.
2543 และไม&พบปรอทและไซยาไนด7ในตัวอย&างน้ํา หากแต&พบปริมาณสารหนู มีค&า 0.016 มก./ล. ที่เกินเกณฑ7
กําหนดที่เหมาะสม (ตองไม&มี) แต&ไม&เกินเกณฑ7อนุโลมสูงสุด (0.05 มก./ล.) ของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช
บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 ซึ่งสาเหตุอาจจะเนื่องมาจากน้ําที่
ผ&านการทําเกษตรกรรมที่มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ํา ธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิด
การปนเป„…อนของสารหนูในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได (อยู&ใกลพื้นที่ทําการเกษตร) ดังนั้นจึงตองมีการบําบัดก&อน
มีการนํามาใชในการอุปโภคบริโภค ส&วนค&าปริมาณปรอทและไซยาไนด7ไม&มีการตรวจพบในตัวอย&างน้ํา
สรุปผลการวิเคราะห) : จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯ ครั้งที่1
จํานวน5 สถานี พบว&า คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ และการปนเป„…อนของ
โลหะหนั กส& ว นใหญ&มีค&าอยู& ในเกณฑ7 กํ า หนดที่เ หมาะสม มี เพี ย งแบคที เ รียกลุ+มโคลิ ฟอร) ม ในจุด ที่ GW2
GW4 GW5 ค+าแบคทีเรียทั้งหมด ในจุดที่ GW2 GW3 GW4 และค+าอีโคไล ในจุดที่ GW4 และ GW5 ที่มี
ค+าเกินเกณฑ)กําหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใช=บริโภคได= อาจจะเกิดการปนเป„…อนมาจากสิ่ง
ขับถ&ายของมนุษย7และสัตว7 หากพบแบคทีเรียกลุ&มนี้ในน้ํามากๆ แสดงว&าแหล&งน้ํามีโอกาสจะมีเชื้อโรคบางชนิด
แพร& ก ระจายปะปนอยู& ใ นน้ํ า ได เช& น บิ ด ไทฟอยด7 อหิ ว าห7 เมื่ อ ถู ก ขั บ ถ& า ยปนเป„… อ นลงสู& แ หล& ง น้ํ า จะถู ก
แพร&กระจายไปโดยมีน้ําเป?นสื่อ และจะมีผลกระทบโดยตรงต&อสุขภาพของคนที่ใชน้ําในแหล&งน้ํานั้น เป?นตน
ส&วนในกรณีที่พบปริมาณสารหนูเกินมาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543 ทั้ง 5 สถานี ทั้งนี้สาเหตุอาจจะเป?นเนื่องมาจากน้ําที่ผ&านการทําเกษตรกรรมที่
มีการใชยากําจัดศัตรูพืชไหลลงไปในแหล&งน้ํา ธรรมชาติหรือซึมลงไปใตดิน ทําใหเกิดการปนเป„…อนของสารหนู
ในน้ําผิวดินและน้ําใตดินได (อยู&ใกลพื้นที่ทําการเกษตร)
ดังนั้น ควรมีการนําน้ําไปบําบัดให=ได=มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะก+อนที่จะนําน้ํามาใช=
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถนําน้ําไปใช=เพื่อการเกษตรได=

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่4.6.2-3 ผลการวิเคราะห7คุณภาพน้ําในแหล&งน้ําใตดินครั้งที่ 2 วันที่ 25 - 26 เมษายน 2560
ค+ามาตรฐาน1

ผลการวิเคราะห)
ดัชนีคุภาพน้ํา
ทางกายภาพ
1. อุณหภูมิ
2. ความขุ&น
ทางเคมี
3. ค&าความเป?น
กรด – ด&าง
4.ของแข็ ง ละลาย
น้ํา
5.ความกระดาง
ทั้งหมด
6. ความกระดาง
ถาวร
7. ซัลเฟต
8. คลอไรด7
9. เหล็ก
11.ฟลูออไรด7
12. ทองแดง
13. สังกะสี
14. แมงกานีส
สารพิษ
15. สารหนู
16. แคดเมียม

GW 1

GW 2

GW 3

GW 4

GW 5

ค+า
มาตรฐาน

26
19.6

28.7
34.9

33
0.7

27.4
3.2

29.0
0.6

-

5.0

20.0

5.8

6.7

7.8

7.3

7.7

-

7.0-8.5

8.5-9.2

32.1

92.4

288.0

318.0

115.6

-

ไม&เกินกว&า
600

1,200

17.5

82.6

142.6

292.7

130.1

-

ไม&เกิน 300

500

0

0

0

0

24.5

-

ไม&เกิน 200

250

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

0.5
3.2
0.011
0.141
<0.005
<0.005
<0.005

0.5
3.9
<0.005
ND
<0.005
<0.005
<0.005

0.5
5.3
<0.005
0.389
<0.005
<0.005
<0.005

31.2
3.2
0.009
0.164
<0.005
<0.005
0.042

26.4
11.0
0.028
0.325
<0.005
<0.005
<0.005

ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน5.0
ไม&เกิน0.5

ไม&เกิน 200
ไม&เกิน 250
ไม&เกิน0.5
ไม&เกิน 0.7
ไม&เกิน 1.0
ไม&เกิน5.0
ไม&เกิน0.3

250
600
1.0
1.0
1.5
15
0.5

มก./ล.
มก./ล.

0.027

0.017

0.011

0.010

0.016

ตองไม&มี

0.05

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

<0.003

ตองไม&มี

0.01

ตองไม&มี

0.05

ตองไม&มี

0.001

ตองไม&มี

0.1

หน+วย

o

C
NTU
มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

17.โครเมียม
18.ตะกั่ว
19.ปรอท

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

<0.005
<0.005
ND

20.ไซยาไนด7
ทางชีวภาพ
21. โคลิฟอร7ม
แบคทีเรีย

มก./ล.

ND

22. อีโคไล
23. แบคทีเรีย
ทั้งหมด
หมายเหตุ :

MPN/
100
<1.8
มล.
MPN/
1 0 0 negative
มล.
CPU/
153
ml

เกณฑ)
กําหนดที่
เหมาะสม

เกณฑ)
อนุโลม
สูงสุด

<0.005
0.006
ND

<0.005
<0.005
ND

<0.005
<0.005
ND

<0.005
<0.005
ND

ND

ND

ND

ND

ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน
0.003
ไม&เกิน 0.05
ไม&เกิน 0.01
ไม&เกิน
0.001
ไม&เกิน 0.2

33

<1.8

110

2.0

-

นอยกว&า2.2

-

negative

negative

4.5

2.0

-

ตองไม&มี

-

2,100

1,500

1,800

460

-

500

-

GW1 บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม& : GW2 ที่พักเจาหนาที่ บริษัท อิตาเลียนไทย : GW3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
GW4 พื้นที่ก&อสรางอุโมงค7 บริเวณที่ตั้งบริษัท ยูนิค : GW5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม&
ค&ามาตรฐาน = มาตรฐานคุณภาพน้ําใตดิน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 20 พ.ศ. 2543
1
ค&ามาตรฐาน = มาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.7 แผนการติดตามตรวจสอบการชะล=างพังทลายของดินและการตกตะกอน
1) หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่ม
ปริมาณน้ําอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในระยะก&อสราง ศูนย7อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือ
ตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากการกัดเซาะและ
การตกตะกอนในน้ําแม&แตง ที่เป?นผลกระทบจากการก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน ซึ่งสรางป‡ดกั้นลําน้ํา
แม&แตง เพื่อใชในการผันน้ําเขาสู&ระบบเพื่อเพิ่มปริมาณน้ําใหกับอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธาราใหมีปริมาณการกัก
เก็บเพิ่มมากขึ้น สามารถบริหารจัดการน้ําไดเพียงพอต&อการขยายตัวของจังหวัดเมืองเชียงใหม&และจังหวัด
ลําพูน ซึ่งในป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการดําเนินการ ดังนี้
2) วัตถุประสงค)
ติดตามและตรวจสอบผลกระทบจากาการกัดเซาะและการตกตะกอนในลําน้ําแม&แตง จากการ
ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&แตง ทีสรางป‡ดกั้นลําน้ําแม&แตงเอาไว
3) หน+วยงานที่รับผิดชอบ
ศูนย7อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา กรมชลประทาน
4) งบประมาณ
งบประมาณ 373,200.00 บาท
5) วิธีการดําเนินการ
1. สํ ารวจปริ มาณตะกอนแขวนลอย ที่ส ถานี P.92 น้ํ าแม&แตง บานเมื องกึ๊ด อ.แม&แตง
จ.เชียงใหม& ซึ่งอยู&ตอนบน(เหนือน้ํา) ของสถานที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน มีระยะทางตามลําน้ํา ห&าง
จากหัวงานโครงการ ประมาณ 4 กิโลเมตร ดําเนินการสํารวจตั้งแต&เดือน ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
2. สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย ที่สถานีP.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
ซึ่งอยู&ตอนล&าง (ทายน้ํา) ของสถานที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน มีระยะทางตามลําน้ํา ห&างจากหัวงาน
โครงการ ประมาณ 6 กิโลเมตร ดําเนินการสํารวจตั้งแต&เดือน ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560
6) ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกันยายน 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.7-1 จุดสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอยในลําน้ํา ที่ใชเป?นสถานีดัชนีในการประเมินผลกระทบการกัด
เซาะและตกตะกอน ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา (ปตร.แม&
แม&ตะมาน)
ะมาน
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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(1)
(2)
รูปที่ 4.7-2 (1) สถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด อ.แม&
อ แตง จ.เชี
เชียงใหม& ที่ใชเป?นดัชนีในการประเมินผล
กระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนเหนือโครงการก&อสรางประตูระบายน้ํา.แม&
แม&ตะมาน (2) สภาพลําน้ําเหนือ
แนวสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด เหนือโครงการการก&อสรางประตู
ระบายน้ําแม&ตะมาน

(1)

(2)

รูปที่ 4.7-3 (1) สถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง อ.แม&แตง จ.เชี
เชียงใหม& ที่ใชเป?น ดัชนีในการ
ประเมินผลกระทบการกัดเซาะและการตกตะกอนทายโครงการก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน (2) สภาพ
ลําน้ําบริเวณแนวสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอยสถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง ทายโครงการการ
ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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7) ผลการดําเนินงาน
ผลการตรวจวัดข=อมูลตะกอนแขวนลอย (ตุลาคม 2559 – พฤษภาคม 2560)
1.สํสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย ที่สถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด อ.แม&
แม&แตง จ.เชี
จ ยงใหม& ซึ่ง
อยู&ตอนบน (เหนือน้ํา) ของสถานที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน มีระยะทางตามลําน้ําห&าง จากหัวงาน
โครงการ ประมาณ 4 กิโลเมตร ทําการสํารวจตะกอนแขวนลอยแลว จํานวน 22 ครั้ง
กราฟแสดงระดับน้ําเฉลี่ยรายวันและจุดสํารวจตะกอน
สถานี P.92 น้ําแม+แตง บ=านเมืองกึ๊ด อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+

ระดับน้ํา - ม.(ร.ท.ก.)

444.00
443.00
442.00
441.00
440.00

ต.ค.

พ
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.7-4 การสํารวจตะกอนแขวนลอยที่สถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ้ด อ.แม&
แม&แตง (เหนือปตร.แม&ตะ
มาน

รูปที่ 4.7-5 กราฟความสัมพันธ7ของระดับน้ํากับปริมาณน้ําสถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด อ.แม&
อ แตง จ.
เชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.7-6 กราฟความสัมพันธ7ของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด อ.แม&
อ
แตง จ.เชียงใหม&
2. สํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย ที่สถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง อ.แม&
อ แตง จ.เชียงใหม&
ซึ่งอยู&ตอนล&าง (ทายน้ํา) ของสถานที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน มีระยะทางตามลําน้ํา ห&างจากหัว
งานโครงการ ประมาณ 6 กิโลเมตร ทําการสํารวจตะกอนแขวนลอยแลว จํานวน 15 ครั้ง (ช&วงปลายเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2559)
2559) ไม&สามารถทําการสํารวจไดเนื่องจากมีตนไมขนาดใหญ&ไหลมาติดกับ
ตอม&อสะพานป‡ดกั้นทางน้ําบริเวณแนวสํารวจ (รูปที่ 10,11 และ12)
กราฟแสดงระดับน้ําเฉลี่ยรายวันและจุดสํารวจตะกอน
สถานี P.92A
P
น้ําแม+แตง บ=านห=วยปDาซาง อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+
352.00

ระดับน้าํ - ม.(ร.ท.ก.)

351.00
350.00
349.00
348.00
347.00
346.00

ต.ค.

.ย.
พ.ย

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม
เม.ย.

พ.ค.

รูปที่ 4.7-7 การสํารวจตะกอนแขวนลอย ที่สถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง (ทายปตร
ทายปตร.แม&ตะมาน)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-68

รูปที่ 4.7-8 กราฟความสัมพันธ7ของระดับน้ํากับปริมาณน้ําสถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง
อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&

รูปที่ 4.7-9 กราฟความสัมพันธ7ของปริมาณน้ํากับปริมาณตะกอนสถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง
อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.7-1 ผลการสํารวจปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ้ด (เหนือน้ํา)
และสถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง (ทายน้ํา) อ.แม&แตง จ.เชียงใหม& ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.
2560
บานเมืองกึ๊ด
เหนือน้ํา
ppm.

บานหวยป>าซาง
ทาน้ํา
ppm.

ปริมาณตะกอนที่
เพิ่มขึ้น-ลดลง

%
เพิ่มขึ้น-ลดลง

ปริมาณตะกอน
ทายน้ํา
(เท&า)

6 ต.ค. 59

161.14

148.24

-12.89

-8.00

0.92

17 ต.ค.59

153.33

155.56

2.23

1.46

1.01

26 ต.ค.59

361.02

386.06

25.04

6.94

1.07

9 พ.ย.59

61.24

55.86

-5.38

-8.78

0.91

11 พ.ย.59

3854.36

สํารวจไม&ได

*

*

*

22 พ.ย.59

50.42

สํารวจไม&ได

*

*

*

13 ธ.ค.59

48.54

สํารวจไม&ได

*

*

*

21 ธ.ค.59

47.24

สํารวจไม&ได

*

*

*

4 ม.ค.60

64.07

สํารวจไม&ได

*

*

*

16 ม.ค.60

74.83

60.01

-14.82

-19.80

0.80

24 ม.ค.60

100.60

56.97

-43.63

-43.37

0.57

2 ก.พ.60

18.13

19.73

1.60

8.83

1.09

14 ก.พ.60

15.12

15.99

0.86

5.71

1.06

21 ก.พ.60

21.16

19.10

-2.06

-9.75

0.90

1 มี.ค.60

16.75

12.53

-4.22

-25.18

0.75

15 มี.ค.60

11.25

18.45

7.20

64.01

1.64

22 มี.ค.60

11.69

22.82

11.13

95.16

1.95

3 เม.ย.60

35.01

29.39

-5.63

-16.07

0.84

19 เม.ย.60

23.38

22.71

-0.67

-2.87

0.97

2 พ.ค.60

37.11

26.04

-11.07

-29.83

0.70

16 พ.ค.60

1174.07

713.55

-460.52

-39.22

0.61

23 พ.ค.60

127.15

136.55

9.40

7.39

1.07

-0.79

0.99

วันที่สํารวจ

เฉลี่ย

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ความสัมพันธ)ของปริมาณตะกอนmuสถานีP.92(ด=านเหนือ)กับสถานี P.92A(ด=านท=าย)
โครงการประตูระบายน้ําแม+ตะมาน อ.แม+แตง จ.เชียงใหม+

สถานีP.92A บ=านห=วยปDาซาง ด=านท=าย

800
700

y = 0.6288x + 22.86

600

R2 = 0.9484

500
400
300
200
100
0
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

สถานีP.92 บ=านเมืองกึ๊ด ด=านเหนือ

รูปที่ 4.7-10 กราฟความสัมพันธ7ของปริมาณน้ําตะกอนสถานี P.92 น้ําแม&แตง บานเมืองกึ๊ด(ดานเหนือ) กับ
สถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง(ดานทาย) โครงการประตูระบายน้ําแม&ตะมาน อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&
ปeญหาและอุปสรรค
ดานเหนือโครงการก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน บริเวณบานเมืองกึ๊ดมีการเลี้ยงชางและการ
ใหบริการขี่ชางล&องแพ ทําใหน้ําในลําน้ํามีสภาพขุ&นขนและส&งผลใหปริมาณตะกอนที่สถานี P.92 น้ําแม&แตง
บานเมืองกึ๊ดมีปริมาณตะกอนแขวนลอยมากกว&าสถานี P.92A น้ําแม&แตง บานหวยป>าซาง

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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4.8 แผนการติดตามตรวจสอบด=านนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมง
1) หลักการและเหตุผล
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&เป?นโครงการผันน้ํา
จากสองแหล&งน้ําไดแก& จากลําน้ําแม&แตงและอ&างเก็บน้ําแม&งัดสมบูรณ7ชลโดยนําน้ําส&วนที่เกินจากสองลุ&มน้ํา
ดังกล&าวผ&านอุโมงค7ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด มาลงสู&อ&างเก็บน้ําแม&งัดสมบูรณ7ชลเป?นช&วงที่ 1 แลวส&งต&อทางอุโมงค7ส&ง
น้ําแม&งัด - แม&กวงไปสู&อ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธาราเป?นการดําเนินการในช&วงที่ 2 ทําใหสามารถยกระดับน้ําใน
เขื่อนแม&กวงธารา เพิ่มปริมาณน้ําขึ้นเฉลี่ยป.ละ 113.63 ลาน ลบ.ม. เป?นการแกไขป5ญหาการขาดแคลนน้ําต&อ
ชุมชนทายน้ํา สามารถช&วยเหลือพื้นที่เกษตรในพื้นที่ชลประทานทายเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ในช&วงฤดูแลงจาก
17,060 ไร& เป?น 76,129 ไร& และสนับสนุนน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคและภาคอุตสาหกรรมเพิ่มจากป.ละ
13.31 ลาน ลบ.ม. เป?น 49.99 ลาน ลบ.ม. แต&ทั้งนี้เนื่องจากในการก&อสรางจําเป?นตองมีการเป‡ดหนาดิน
ตะกอนในฤดูน้ําหลาก อาจเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินหรือตะกอน ทําใหส&งผลกระทบต&อคุณภาพน้ํา
ผิวดินส&งผลถึงสิ่งมีชีวิตทางน้ําในระดับต&างๆ และส&งผลกระทบต&อทรัพยากรสัตว7น้ําและสิ่งแวดลอมไดไม&ว&าใน
ดานความหลากหลายชนิดปลา (fish diversity) และปริมาณปลา (fish abundance) แหล&งอาหารและที่อยู&
อาศัยสัตว7น้ํามีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น จึงมีความจําเป?นตองมีการตรวจสอบสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและ
ทรัพยากรสัตว7น้ํา ทั้งในขณะก&อนที่จะมีการก&อสราง และระหว&างดําเนินการก&อสรางโครงการฯเป?นระยะเวลา
ต&อเนื่องติดต&อกัน เพื่อนํามาซึ่งขอมูลที่สําคัญมาใชในการกําหนดมาตรการ และการปองกันแกไขที่เหมาะสมที่
อาจจะเกิดขึ้นต&อนิเวศวิทยาทางน้ํา และทรัพยากรสัตว7น้ําในอนาคตต&อไป
2) วัตถุประสงค)
เพื่อใหทราบการเปลี่ยนแปลงของสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและทรัพยากรประมงในน้ําในพื้นที่
โครงการ
3) หน+วยงานรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรประมงน้ําจืดและกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด กรมประมง
4) ระยะเวลาดําเนินงาน
ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
5) งบประมาณ
งบประมาณ 300,000 บาท
6) วิธีดําเนินการ
1. จุ ดเก็ บตัวอย+ าง รวม 7 จุ ด (มี 6 จุ ด ซึ่ งเป? น จุด เก็ บตั ว อย&า งเดีย วกั นกั บ การติ ด ตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําผิวดิน ในระยะดําเนินการ) ไดแก&
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 1 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณเหนือประตูระบายน้ําทุ&งป>าซาง
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 2 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณสรางฝายกั้นน้ําแม&แตง
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 3 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 4 แม&น้ําป‡ง ตําบลอินทขิล อําเภอแม&แตง บริเวณจุดที่แนวอุโมงค7ลอดผ&าน
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล บริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง
- จุดเก็บตัวอย&างที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล บริเวณอุโมงค7ส&งน้ําใหกับอ&างเก็บน้ํา
เขื่อนแม&กวงอุดมธารา
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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- จุดเก็บตัวอย&างที่ 7 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากอ&างเก็บ
น้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล
2. วิธีการเก็บตัวอย+าง
ทําการเก็บตัวอย&างป.ละ 3 ครั้ง ไดแก& เดือนมกราคม เป?นตัวแทนของฤดูแลง เดือนมิถุนายน
เป?นตัวแทนตนฤดูฝน และเดือนสิงหาคม เป?นตัวแทนฤดูฝน
การเก็บ และวิเคราะห7พรรณไมน้ํา
- เก็ บ ตัว อย& างเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative) เพื่ อนํ า มาจํ า แนกชนิ ดโดยการถ& ายภาพ แลวนํ า มา
จําแนกชนิดในหองปฏิบัติ การโดยใชหนังสือ ดรุ ณ และคณะ (2538) ณุ ฉัตรา และคณะ (2541) และกอง
ประมงน้ําจืด (2538)

รูปที่ 4.8-1 จุดเก็บตัวอย+างตามโครงการเพิ่มปริ มาณน้ําในอ+างเก็บน้ําเขื่อนแม+กวงอุดมธารา จังหวั ด
เชียงใหม+ในเดือนมกราคม มิถุนายน และสิงหาคม 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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การเก็บ และวิเคราะห7ตัวอย&างแพลงก7ตอน
แพลงก7ตอนพืช
- เก็บตัวอย&างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนํามาจําแนกชนิด
นําถุงลากแพลงก7ตอนที่มีขนาดช&องตา 10 ไมครอนลากในแนวดิ่ง จากระดับประมาณ 0.5
เมตรเหนือพื้นทองน้ํา (bottom) มาถึงผิวน้ํา (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาดวยน้ํายาลูกอล ทําการจําแนกกลุ&ม
ของแพลงก7ตอนพืช ในหองปฏิบัติการ ผ&านกลองกําลังขยายต่ํา ใชไมโครไพแพตเลือกแพลงก7ตอนที่ตองการ
นํามาทําสไลด7ถาวรโดยหยดกลีเซอร7ลีน ในสไลด7หลุมวางตัวอย&าง ใชเข็มป5กแมลงขนาด 100 ไมครอนจั ด
ตัวอย&างใหอยู&กึ่งกลางหลุมป‡ดดวยแผ&นป‡ดสไลด7 นํายาทาเล็บมาทาเชื่อมขอบแผ&นป‡ดสไลด7กับสไลด7 เพื่อกัน
ไม&ใหสไลด7แหง จําแนกชนิดผ&านกลองจุลทรรศน7 Meiji กําลังขยาย 4, 10, 40 และ 100 เท&า ใชเอกสารอางอิง
ไดแก& Prescott (1962); Shirota (1966); Mizuno (1968); ลัดดา (2538) และคีรี และคณะ (2544)
- เก็บตัวอย&างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อนํามานับจํานวน (หน&วยต&อมิลลิลิตร)
ใช Patalas Sampler เก็บตัวอย&างที่ 3 ระดับ ที่ผิวน้ํา กลางน้ํา และระดับพื้นทองน้ํา ผ&านถุง
แพลงก7ตอนขนาด 10 ไมครอน และรักษาดวยน้ํายาลูกอล นํามานับในหองปฏิบัติการดวยเซ็ดวิคสไลด7ผ&าน
กลองจุลทรรศน7กําลังขยาย 10 x 10 เท&า
แพลงก7ตอนสัตว7
- เก็บตัวอย&างเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อนํามาจําแนกชนิด
นําถุงลากแพลงก7ตอนที่มีขนาดช&องตา 100 ไมครอนลากในแนวดิ่ง จากระดับ พื้นทองน้ํ า
(bottom) มาถึงผิวน้ํา (surface) 3 ครั้ง เก็บรักษาดวยฟอร7มาลินที่ความเขมขน 4% ทําการจําแนกชนิดของ
แพลงก7ตอนสัตว7 ในหองปฏิบั ติการ ใชกลองกําลังขยายต่ํา และใชไมโครไพแพตต7 เลือกแพลงก7ตอนสัตว7 ที่
ตองการนํามาทําสไลด7ถาวร โดยหยดกลีเซอร7ลีนในสไลด7หลุมวางตัวอย&าง ใชเข็มป5กแมลงขนาด 100 ไมครอน
จัดตัวอย&างใหอยู&กึ่งกลางหลุมป‡ดดวยแผ&นป‡ดสไลด7 นํายาทาเล็บหรือ depex มาทาเชื่อมขอบแผ&นป‡ดสไลด7กับ
สไลด7 เพื่อกันไม&ใหสไลด7แหง ทําการจําแนกชนิดผ&านกลองจุลทรรศน7 กําลังขยาย 4, 10, 40 และ 100 เท&า
หนังสือที่ใชประกอบการจําแนกชนิดไดแก& Sminov (1971) Koste (1978) (1994) Segers (1995 & 1998)
และธนาภรณ7 และคณะ (2550)
- เก็บตัวอย&างเชิงปริมาณ (Quantitative) เพื่อนํามานับจํานวน (ตัวต&อลิตร)
เป?นการหาปริมาณของแพลงก7ตอนสัตว7 ตัวต&อลิตร โดยใช Patalas Sampler ขนาด 31 ลิตร
ตาขนาด 100 ไมครอน เก็บตัวอย&างที่ 3 ระดับ เก็บรักษาดวยฟอร7มาลินที่ความเขมขน 4% นํามานับใน
หองปฏิบัติการดวยเซ็ดวิคสไลด7ผ&านกลองจุลทรรศน7กําลังขยาย 10 x 10 เท&า
การเก็บ และวิเคราะห7ตัวอย&างสัตว7หนาดิน
เก็บตัวอย&างเชิงคุณภาพและปริมาณ (Qualitativeและ Quantitative) เพื่อนํามาจําแนกชนิด
โดยใชเครื่องมือเก็บตัวอย&างสัตว7หนาดินประเภท Ekman Grab ขนาด 15 x 15 ตารางเซนติเมตร นํามาร&อน
หาสัตว7หนาดิน โดยใชตะแกรงขนาดช&องตา 500 ไมครอน ใส&ขวดเก็บรักษาดวยฟอร7มาลินที่ความเขมขน 4 %
นํ า ตั ว อย& า งสั ต ว7 ห นาดิ น ที่ ไดมาจํ า แนกชนิ ด และนั บ จํ า นวนในหองปฏิ บั ติ การ จํ า แนกโดยใช
หนังสือ Brandt (1974) และ Usinger (1968)
การเก็บ และวิเคราะห7ตัวอย&างปลา
ดวยวิธีการของ Ricker (1968) ดังนี้
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-74

1) กําลังการผลิตทางการประมง หรือ standing crop (ปริมาณของสัตว7น้ําทั้งหมดที่มีอยู&
ในขณะใดขณะหนึ่ง) ใชอวนตาถี่ขนาดตา 0.5 เซนติเมตร ยาว 25 เมตร ลอมลากจับปลาโดยคํานวณพื้นที่ในวง
อวนลอมเป?นตารางเมตร ปลาที่จับไดนํามาจําแนกชนิดดวยวิธีของ Rainboth (1996) ชั่งน้ําหนักโดยใชหน&วย
เป?นกรัม ที่ทศนิยม 1 ตําแหน&ง วัดความยาวโดยใชหน&วยเป?นเซนติเมตร ขอมูลที่ไดนําไปคํานวณหาน้ําหนัก
สัตว7น้ําต&อหน&วยพื้นที่
2) ประสิทธิภาพอัตราการจับสัตว7น้ําของเครื่องมือประมง หรือ CPUE ใชเครื่องมือข&าย 6
ขนาดช& องตา (2, 3, 4, 5.5, 7, 9 เซนติ เ มตร) ลงทิ้ งไวคางคืน ปลาที่ จั บไดนํ า มาจํ า แนกชนิ ด ดวยวิ ธี ของ
Rainboth (1996) ชั่งน้ํา หนักโดยใชหน&ว ยเป?น กรัมที่ ทศนิย ม 1 ตําแหน&ง วั ดความยาวโดยใชหน&ว ยเป? น
มิลลิเมตร ขอมูลที่ไดนําไปคํานวณหาปริมาณอัตราการจับสัตว7น้ําต&อหน&วยเวลา
3.การวิเคราะห)ข=อมูล
- ตัวอย&างพรรณไมน้ํา ทําการตรวจสอบจําแนกชนิด กลุ&ม และจัดทํารายงานในรูปของตาราง
กราฟ รูปภาพ และการอธิบายในเชิงพรรณนา
- ตัวอย&างแพลงก7ตอน และสัตว7หนาดิน ทําการตรวจสอบจําแนกชนิด กลุ&ม ความหนาแน&นดัชนี
ความหลากพันธุ7 วิเคราะห7ผล จัดทํารายงานในรูปของตาราง กราฟ รูปภาพ และการอธิบายในเชิงพรรณนา
- ตั ว อย& า งปลา ตรวจสอบชนิ ด /กลุ& ม ความหนาแน& น และดั ช นี ค วามหลากพั น ธุ7 ก ารศึ ก ษา
ผลกระทบของเขื่อนต&อการอพยพของปลาดวยวิธีการศึกษาผลกระทบก&อน-หลังของพื้นที่ควบคุมและพื้นที่
ไดรับผลกระทบ(before–after control–impact) โดยวิเคราะห7 quasi-experimental sampling analysis;
BACI โดยการวิเคราะห7 “randomized intervention analysis” (RIA) โดยมีตัวแปรที่ศึกษา 2 ตัวแปร
ไดแก& จํานวนชนิดสัตว7น้ํา (species richness) และความหนาแน&นของสัตว7น้ํา (fish abundance) เพื่อศึกษา
ความแตกต&างเฉลี่ยระหว&างพื้นที่ควบคุม และพื้นที่ไดรับผลกระทบต&อตัวแปรที่ศึกษา ความแตกต&างระหว&าง
ก&อนและหลังที่จะมีการแทรกแซง (Bried and Ervin, 2011)
7) ผลการดําเนินงาน
7.1 ด=านนิเวศวิทยาทางน้ํา
7.1.1 พรรณไม=น้ํา
ผลการศึกษาความหลากหลายของพรรณไมน้ําจาก 7 จุดสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2559 พบพรรณไมน้ําทั้งหมด 5 วงศ7 8 ชนิด
(ตารางที่ 1) ส&วนใหญ&เป?นประเภทพืชชายน้ํา พรรณไมน้ําชนิดที่พบแพร&กระจายมากที่สุด คือ ไมยราบยักษ7
(Mimosa pigra) บอน (Colocasia esculenta) และแขมดอกขาว (Saccharum spontaneum)
ตามลําดับ โดยไมยราบยักษ7พบมากในจุดเก็บตัวอย&างที่ 5, 6 และจุดเก็บตัวอย&างที่ 7 ซึ่งเป?นอ&างเก็บน้ํามีความ
ลาดชันสูง มีการเจริญเติบโตอย&างหนาแน&นบริเวณริมตลิ่งเป?นบริเวณกวาง ส&วนบอนและแขมดอกขาว พบมาก
ในจุดเก็บตัวอย&างที่ 3 ซึ่งเป?นบริเวณลําน้ําแม&แตง มีความลาดชันของพื้นทองน้ําต่ําและกระแสน้ําไหลแรงกัด
เซาะตลิ่งเกิดการทับถมของตะกอนบริเวณกลางลําน้ําส&งผลใหริมตลิ่งอีกดานมีน้ําไหลผ&านเพียงเล็กนอย จึงเกิด
การเจริญเติบโตของบอนและแขมดอกขาวเป?นจํานวนมาก บริเวณที่พบว&ามีความหลากหลายของชนิดพรรณ
ไมน้ํามากที่สุด คือ จุดเก็บตัวอย&างที่ 4 บริเวณแม&น้ําป‡ง ลําน้ํากวาง มีความลาดชันต่ํา น้ําตื้นและใสกระแสน้ํา
ไหลเอื่อยๆ แสงแดดส&องถึงพื้นทองน้ําจึงเหมาะสมต&อการเจริญเติบโตของพรรณไมน้ําไดเป?นอย&างดี พบพรรณ
ไมน้ําทั้งหมด 5 ชนิดไดแก& บอน (Colocasia esculenta) ใบพายมวกเหล็ก (Cryptocoryne balansae)
ไมยราบยักษ7 (Mimosa pigra) แขมดอกขาว (Saccharum spontaneum) และออ (Arundo donax)
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.8-1 ชนิดของพรรณไมน้ําที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวง
อุดมธาราจังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560
วงศ)
Amaranthaceae

ชื่อวิทยาศาสตร)

ชื่อไทย

จุดเก็บตัวอย+าง
1

2

3

4

5

6

7

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

-

-

-

Alternantherasessilis (L.)

ผักเป?ดแดง

R.Br. DC.

ผักเป?ดไทย

Araceae

Colocasiaesculenta(L.) Schott

บอน

Araceae

-

-

-

+

-

-

-

Cyperaceae

CryptocorynebalansaeGagnep ใบพายมวกเหล็ก
Cyperusimbricatus Retz.
กกสามเหลี่ยมเล็ก

-

-

-

-

-

-

+

Mimosaceae

Mimosa pigra L.

ไมยราบยักษ7

-

+

+

+

+

+

+

Poaceae

SaccharumspontaneumL.

เลา แขมดอกขาว

-

+

+

+

-

-

-

Poaceae

Leptochloachinensis (L.) Nees

หญาดอกขาว

-

-

-

-

-

-

+

Poaceae

ArundodonaxL.

ออ ออหลวง

-

-

+

+

-

-

-

7.1.2 แพลงก)ตอนพืช
ผลการศึ กษาความหลากหลายและความชุ ก ชุ ม ของแพลงก7 ต อนพื ช จาก 7 จุ ด เก็ บ ตั ว อย& า ง
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560 พบ
ความหลากหลายของแพลงก7ตอนพืช 44 ชนิด 7 ชั้น 3 ดิวิชั่น โดยจุดเก็บตัวอย&างที่ 5 น้ําอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&
งัดสมบูรณ7ชล บริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง พบจํานวนชนิดสูงที่สุด จํานวน 22 ชนิด สําหรับปริมาณ
ความชุกชุมของแพลงก7ตอนพืชมีค&าเฉลี่ย 3,926.93 หน&วยต&อลิตร โดยจุดเก็บตัวอย&างที่ 7 อ&างเก็บน้ําเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชลพบปริมาณมากที่สุด โดยมี
จํานวน 23,441.60 หน&วยต&อลิตร (ตารางที่ 4.8-2, รูปที่ 4.8-1 และ 4.8-2)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-76

ตารางที่ 4.8-2 ชนิดของแพลงก7ตอนพืชที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&ก
วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560

Division/ Class/ Species
Division Cyanophyta
Class Cyanophyceae
Anabaena sp.
Asphanocapsa sp.
Lyngbya sp.
Microcystis sp.
Oscillatoria sp.
Division Chlorophyta
Class Chlorophyceae
Arthrodesmus sp
Botryococcus sp.
Closterium sp.
Coelastrum sp.
Coenochloris sp.
Cosmarium sp.
Dimorphococcus sp.
Eudorina sp.
Golenkinai sp.
Gonatozygon sp.
Hyalotheca sp.
Kirchneriella sp.
Micrasterias sp.
Oedogonium sp.
Onychonema laeve
Pediastrum duplex
Pediastrum simplex
Pleurotaenium sp.
Radiococcus sp.
Spirogyra sp.
Staurastrum sp.

จุดเก็บตัวอย&าง
4
5

1

2

3

-

+

+

+
+

+
+
+

+
+
-

+
-

+
+
+
-

6

7

+
+
+

+
+

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-77

ตารางที่ 4.8-2 (ต&อ)
Division/ Class/ Species

1
-

2
-

Volvox sp.
Xanthidium sp.
Zygnema sp.
Class Euglenophyceae
Phacus ranula
Division Chromophyta
Class Bacillariophyceae
Acanthroceras sp.
Bacillaria sp.
+
Cymbella sp.
+
Melosira sp.
+
+
Nitzchia sp.
+
+
Gyrosigma sp.
+
+
Surirella sp.
+
+
Surirella robusta
+
+
Synedra sp.
+
+
Class Coscinodiscophyceae
Aulacoseira sp.
Class Dinophyceae
Ceratium sp.
Peridinium sp.
Class Synurophyceae
Mallomonas sp.
Synura sp.
จํานวนชนิด
9
11
รวม (หน&วย/ลิตร)
102.30 118.95

3
-

จุดเก็บตัวอย&าง
4
5
+
+

6
-

7
+
-

-

-

-

+

-

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

-

-

-

+

+

+

-

-

+
-

+
-

+
+

8
13
115.00 130.50

+
+
+
22
18
18
1,959.25 1,620.90 23,441.60

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-78

รูปที่ 4.8-2 จํานวนชนิดของแพลงก7ตอนพืชที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ
รวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ํา
เขื่อนแม&
แม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 4.8-3 ปริ มาณความชุกชุมของแพลงก7 ตอนพืช (ตัว ต& อลิ ตร) ที่ พบจากการสํ า รวจตามโครงการเพิ
รวจตาม
่ม
ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ.
พ 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-79

7.1.3 แพลงก)ตอนสัตว)
ผลการศึกษาความหลากหลายและความชุกชุมของแพลงก7ตอนสัตว7จาก 7 จุดเก็บตัวอย&าง
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560 พบความ
หลากหลายของแพลงก7ตอนสัตว7 16 ชนิด 3 ชั้น 3 ไฟลั่ม โดยจุดเก็บตัวอย&างที่ 5 พบจํานวนชนิดสูงที่สุด และ
ปริมาณมากที่สุด สําหรับปริมาณความชุกชุมของแพลงก7ตอนสัตว7เฉลี่ย 34 ตัวต&อลิตร นอกจากนั้น จุดเก็บ
ตัวอย&างที่ 2 และ 3 ไม&พบแพลงก7ตอนสัตว7 (ตารางที่ 4.8-3, รูปที่ 4.8-3 และ 4.8-4)
ตารางที่ 4.8-3 ชนิดของแพลงก7ตอนสัตว7ที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560

Phylum/Class/Order/Family/Species
Protozoa
Sarcodina
Testacida
Centropyxidae
Centropyxis sp.
Arcellidae
Arcella vulgaris
Arthropoda
Crustacea
Diplostraca
Daphnidae
Ceriodaphnia cornuta
Moinidae
Moina micrura
Bosminidae
Bosmina sp.
Daphniidae
Daphnia lumholtzi
Crustacea
Copepod nauplius
Copepodid larva

จุดเก็บตัวอย&าง
1

2

3

4

5

6

7

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

33

13

16

-

-

-

-

13

16

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

3
15

8
-

6
-

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-80

ตารางที่ 4.8-3 (ต&อ)
Phylum/Class/Order/Family/Species
Calanoida
Cyclopoida
Diplostraca
Chydoridae
Leydigia sp.
Diplostraca
Sididae
Diaphanosoma sp
Rotifera
Monogononta
Ploima
Asplanchnidae
Asplanchna sp.
Brachionidae
Keratella tropica
Lecanidae
Lecane sp.
Flosculariaceae
Filinidae
Filinia camasacla
Testudinellidae
Testudinella patina
Hexarthridae
Hexarthra sp.
จํานวนชนิด
รวม (ตัว/ลิตร)

1
-

2
-

จุดเก็บตัวอย&าง
3
4
5
13
31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

0

0

1

9

8

6

1

0

0

1

116

73

45

6
12
19

7
16
5

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-81

รูปที่ 4.8-4 จํานวนชนิดของแพลงก7ตอนสัตว7ที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ
รวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ํา
เขื่อน แม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 4.8-5 ปริมาณความชุกชุมของแพลงก7ตอนสัตว7 (ตัวต&อลิตร) ที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ
รวจตาม
่ม
ปริมาณน้ําในอ&างเก็ก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ.
พ 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-82

7.1.4 สัตว)หน=าดิน
ผลการศึ ก ษาความหลากหลายและความชุ ก ชุ ม ของสั ต ว7 ห นาดิ น จาก 7 จุ ด เก็ บ ตั ว อย& า ง
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560 พบความ
หลากหลายของสัตว7หนาดินทั้งหมด 12 ชนิด 10 วงศ7 7 อันดับ 4 ชั้น 3 ไฟลั่ม พบจํานวนชนิดมากที่สุดที่ จุด
เก็บตัวอย&างที่ 2 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณพื้นที่ก&อสรางประตูระบายน้ํา จํานวน 5 ชนิด พบความ
หลากหลายของสัตว7หนาดินนอยที่สุดที่ จุดเก็บตัวอย&างที่ 3 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ําแม&
ตะมาน และ จุดเก็บตัวอย&างที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล บริเวณอุโมงค7ส&งน้ําใหกับอ&างเก็บน้ําเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา จํานวน 1 ชนิด (ตารางที่ 4 และภาพที่ 5) ปริมาณความชุกชุมของสัตว7หนาดินในโครงการฯ
พบว&า มีความหนาแน&นของสัตว7 หนาดินเฉลี่ย 397 ตัวต&อตารางเมตร โดยพบความหนาแน&นของสัตว7หนา
ดินมากที่สุด 2,090 ตัวต&อตารางเมตร ที่จุดเก็บตัวอย&างที่ 7 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล บริเวณอุโมงค7
ส&งน้ําใหกับอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา ในขณะที่จุดสํารวจที่ 3 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณประตู
ระบายน้ําแม&ตะมาน พบความหนาแน&นของสัตว7หนาดินนอยที่สุดจํานวน 15 ตัวต&อตารางเมตร (รูปที่ 4.8-6)
ตารางที่ 4.8-4 ชนิดของสัตว7หนาดินที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560
Phylum/Class/Order/Family/Species
Annelida
Oligochaeta
Haplotaxida
Naididae
Turbificidae
Arthopoda
Enthognatha
Collembola
Insecta
Coleoptera
Elmidae
Diptera
Ceratopogonidae
Bezzia sp.
Chironomidae
Ephemeroptera

จุดเก็บตัวอย&าง
4
5

1

2

3

6

7

45
45

30
-

-

45
-

-

-

1,719
-

-

-

-

15

-

-

-

-

-

-

15

-

-

-

30

89

-

89

-

149

15
326

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-83

ตารางที่ 4.8-4 (ต&อ)
Phylum/Class/Order/Family/Species
Caenidae
Ephemeridae
ไม&สามารถระบุชนิดได
Odonata
Gomphidae
Mollusca
Gastropoda
Mesogastropoda
Ampullariidae
Pomacea sp.
Thiaridae
Tarebia granifera
Thiara scabra
จํานวนชนิด
รวม (ตัว/ตร.ม.)

จุดเก็บตัวอย&าง
4
5
-

1
15
15

2
-

3
15
-

6
-

7
-

-

15

-

-

15

-

30

-

-

-

-

15

-

-

4
150

15
30
5
179

1
15

4
164

2
30

1
149

4
2,090

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
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รูปที่ 4.8-6 จํานวนชนิดของสัตว7หนาดินที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ
รวจตามโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2560

รูปที่ 4.8-7 ปริมาณความชุกชุมของสัตว7หนาดิน (ตัวต&อตารางเมตร) ที่พบจากการสํารวจตามโครงการเพิ
รวจตาม
่ม
ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม พ.ศ.
พ 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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7.2 ทรัพยากรประมง
7.2.1ความหลากหลายของชนิดพันธุ)สัตว)น้ํา
การศึกษาความหลากหลายของชนิดพันธุ7สัตว7น้ําในเดือนมกราคม 2560 จากจุดเก็บตัวอย&าง
จํานวน 7 จุดพบชนิดพั นธุ7ปลาทั้ งสิ้น 28 ชนิด 26 สกุล 13 วงศ7 9 อันดับ และชนิ ดพันธุ7กุงน้ําจืด 2 ชนิ ด
นอกจากนี้ตัวอย&างปลาบางส&วนยังไม&สามารถจําแนกชนิดได โดยจุดเก็บตัวอย&างที่ 7 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัด
สมบูรณ7ชล บริเวณปากอุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง มีชนิดสัตว7น้ํามากที่สุดจํานวน 14 ชนิด และจุดเก็บตัวอย&างที่
1 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณเหนือประตูระบายน้ํามีชนิดสัตว7น้ํานอยที่สุดจํานวน 5 ชนิด จากการที่ในแต&
ละจุดสํารวจมีระบบนิเวศที่แตกต&างกันทําใหชนิดพันธุ7สัตว7น้ําที่พบมีความแตกต&างกัน (ตารางที่ 4.8-5 และรูป
ที่ 4.8-6)
ในการเก็บตัวอย&างครั้งนี้ที่จุดเก็บตัวอย&างที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ7ชล บริเวณปาก
อุโมงค7รับน้ําจากแม&แตง ไม&สามารถเก็บตัวอย&างดวยการใชอวนทับตลิ่งไดขอมูลจึงไดจากการเก็บตัวอย&างดวย
ข&ายเท&านั้น เนื่องจากระดับน้ําสูงท&วมไมยราบยักษ7บริเวณริมตลิ่ง
ตารางที่ 4.8-5 จํานวนชนิดพันธุ7สัตว7น้ําที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&ก
วงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560
จุดเก็บตัวอย&าง
1
2
3
4
5
6
7
ปลา
4
5
5
7
6
11
13
กุง
1
1
1
1
1
ปู
หอยสองฝา
หอยฝาเดียว
-

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.8-6 ชนิดพันธุ7สัตว7น้ําที่พบจากการสํารวจโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม& ในเดือนมกราคม 2560
1

2

จุดเก็บตัวอย&าง
3
4
5

น้ําหมึก
น้ําหมึก
ซิวหนวดยาว
ซิวควายแถบดํา

+
-

+
+
+
-

+
-

+
-

-

+
+

-

ไสตันตาขาว

-

-

-

-

-

+

-

หนามหลัง
กะมัง
ตะเพียนขาว
จาด

-

+
-

+
-

+
+

+
+
+
-

+
+
-

+
-

กระสูบขีด
มะไฟ
ตะเพียนทราย
สรอยขาว
ซ&า
สรอยลูกกลวย
สรอยนกเขา

+
-

+
-

-

-

+
+
-

+
+
+
+
-

+
+
+
+
+

คอมัศยะ

+

-

-

-

-

-

-

แขยงขางลาย

-

-

-

-

-

-

+

แปนแกว

-

-

-

+

+

+

+

นิล

-

-

-

-

-

-

+

บู&ใส

-

-

-

-

-

-

+

ชื่อวิทยาศาสตร7
Cyprinidae
Opsarius koratensis (Smith, 1931)
Opsarius pulchellus (Smith, 1931)
Esomus metallicus Ahl, 1923
Rasbora paviana Tirant, 1885
Cyclocheilicthys armatus
(Valenciennes, 1842)
Mystacoleucus marginatus
(Valenciennes, 1842)
Puntioplites proctozysron (Bleeker, 1865)
Barbonymus gonionotus (Bleeker, 1850)
Poropuntius deauratus (Valenciennes, 1842)
Hampala macrolepidota
Kuhl & van Hasselt in van Hasselt, 1823
Pethia stolitczkae (Day, 1869)
Puntius brevis (Bleeker, 1849)
Henicorhynchus siamensis (Sauvage, 1881)
Labiobarbus siamensis (Sauvage, 1881)
Labiobarbus spilopleura Smith, 1934
Osteochilus vittatus (Valenciennes, 1842)
Nemacheilidae
Nemacheilus masyae Smith, 1933
Bagridae
Mystus mysticetus Roberts, 1992
Ambassidae
Parambassis siamensis (Fowler, 1937)
Cichlidae
Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758)
Phallostethidae
Phenacostethus smithi Myers, 1928

ชื่อไทย

6

7

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
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ตารางที่ 4.8-6 (ต&อ)

1

2

จุดเก็บตัวอย&าง
3
4
5

เข็ม

-

-

+

-

-

-

-

กระทุงเหว

-

-

+

-

-

+

-

กะทิง

+

-

+

+

-

-

-

กริมควาย

-

-

-

-

-

-

+

ช&อน

-

-

-

+

-

-

+

หมอชางเหยียบ

-

-

-

-

-

-

+

ป5กเปาหนาสั้น

-

-

-

+

-

-

-

กุงกามขน
กุงฝอย

+
5

5

6

+
8

6

+
12

+
14

ชื่อวิทยาศาสตร7
Zenarchopteridae
Dermogenys siamensis Fowler, 1934
Belonidae
Xenentodon cancila (Hamilton, 1822)
Mastacembelidae
Mastacembelus amatus (Lacepède,1800)
Osphronemidae
Trichopsis vittata (Cuvier, 1831)
Channidae
Channa striata (Bloch, 1793)
Pristolepididae
Pristolepis fasciatus (Bleeker, 1851)
Tetraodontidae
Pao cochichinensis (Steindachner, 1866)
Palaemonidae
Macrobrachium sp.
Macrobrachium lanchesteri
รวมจํานวนชนิด

ชื่อไทย

6

7
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4.9 แผนงานติดตามตรวจสอบด=านสาธารณสุข
1) หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาโครงสรางพื้ นฐานขนาดใหญ& ลวนส& งผลกระทบต&อประชาชนทั้ งทางตรงและทางออม
โครงการพัฒนาแหล&งน้ําก็เป?นอีกโครงการที่ก&อใหเกิดผลกระทบดานบวก เช&น ผลิตพลังงานไฟฟา อุปโภค
บริโภค การชลประทานเพื่อการเกษตร และบรรเทากาเกิดน้ําท&วม แต&ขณะเดียวกันโครงการพัฒนาแหล&งน้ําก็
ส&งผลกระทบดานลบเช&นกัน กล&าวคือ ประชาชนตองอพยพโยกยายถิ่นฐานวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป และมีป5ญหา
ผลกระทบต&อสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ ซึ่งป5จจุบันสังคมกําลังเผชิญอยู&กับป5ญหาความเสี่ยงต&อสุขภาพ อัน
เป? น ผลมาจากการพั ฒ นาประเทศที่ มุ&งเนนดานเศรษฐกิ จ โครงการพั ฒนาทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และรูปแบบกระบวนการโครงสรางการผลิตแบบใหม& ซึ่งปลดปล&อยของเสียและ
สารมลพิษออกสู&สิ่งแวดลอม ไม&ว&าจะเป?นมลพิษทางน้ํา อากาศ ดิน เสียง ห&วงโซ&อาหาร ประกอบกับวิธีการ
ดําเนินชีวิตของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป แมจะมีหน&วยงานและมาตรการในการลดผลกระทบที่อาจเกิด
จากโครงการพัฒนาต&างๆ ก็ตาม แต&มาตรการเหล&านั้นก็ยังไม&ครอบคลุมเรื่องสุขภาพ ทําใหประชาชนตองไดรับ
ผลกระทบในหลายดาน การดําเนินโครงการพัฒนาแหล&งน้ํา หรือ โครงการเขื่อนเก็บกักน้ําหรืออ&างเก็บน้ํา เป?น
โครงการที่ ถูกกํา หนดใหตองศึ กษาและจัด ทํา รายงานการวิเ คราะห7ผ ลกระทบสิ่ งแวดลอม (Environment
Impact Assessment : EIA) ทั้งคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติ
ส&งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแห&งชาติ พ.ศ.2535 โดยระบุ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม และเมื่อดําเนินโครงการการแลวตองมีการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะห7ผลกระทบสิ่งแวดลอม
โดยหนึ่งในมาตรการที่จะตองดําเนินการคือ มาตรการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขซึ่งกรมชลประทานได
ขอความร&วมมือและสนับสนุนงบประมาณใหกับกระทรวงสาธารณสุขในการดําเนินการเฝาระวังและปองกัน
ผลกระทบต&อสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการพัฒนาแหล&งน้ํา
ทั้งนี้เพื่อใหการดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และลดผลกระทบต&อป5ญหาดานสุขาภิบาล ป5ญหาการใช
สารเคมีในเกษตรกร การโภชนาการ การเจ็บป>วยจากการติดเชื้อ อุบัติเหตุ อุบัติภัยจากการทํางาน การแพร&
ระบาดของโรคที่มียุงและหอยเป?นพาหะ เป?นไปอย&างมีประสิทธิภาพ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม&จึง
ไดจัดทําแผนงานติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข เพื่อเฝาระวังปองกันและลดผลกระทบต&อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจไดรับผลกระทบต&อสุขภาพจากโครงการ เพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา
2) วัตถุประสงค)
1. เพื่อเฝาระวัง ติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุขของประชาชนและผูที่ทํางานในโครงการฯ
ของพื้นที่ ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบลช&อแล และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และ ตําบลลวงเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด
2. เพื่อเพิ่มความรูดานการส&งเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคแก&ประชาชนในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง
3. เพื่อจัดทําฐานขอมูลสุขภาพและสาธารณสุขแก&ของประชาชนและผูที่ทํางานในพื้นที่พื้นที่
ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบลช&อแล และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และตําบลลวงเหนือ อําเภอดอย
สะเก็ด
4. เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงาน
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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3)หน+วยงานรับผิดชอบ
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัด เชียงใหม& ลสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4) พื้นที่ดําเนินการ
พื้นที่ตํ าบลแม&ห อพระ ตํ าบลกึ๊ดชาง ตํ าบลช&อแล และตํ าบลอิ นทนิ ล อํ าเภอแม& แตง และ
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
5) เปUาหมาย/ตัวชี้วัด
1. จัดทําฐานขอมูลที่ตองจัดเก็บและตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ไดแก&
1.1 ขอมูลทั่วไปโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม&
1.2 วิเคราะห7ขอมูลเชิงระบาดวิทยา และวิเคราะห7สภาพชุมชน เพื่อเป?นฐานขอมูล
ของการประเมินผลกระทบต&อสุขภาพของโครงการ จํานวน 1 ครั้ง
1.3 มีฐานขอมูลสุขภาพและสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ตําบลแม&หอพระ
ตําบลกึ๊ดชาง ตําบลช&อแล และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และ ตําบลลวงเหนือ อําเภอ
ดอยสะเก็ด
1.4 มีขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการดําเนินโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในพื้นที่ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบลช&อแล
และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
2. ใหความรูดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัยแก&ประชาชนในพื้นที่ที่เปาหมายในการดูแล
สุขภาพอนามัยของตนเอง จํานวน 2 ครั้ง
3. เฝาระวังและตรวจสอบทางดานสิ่งแวดลอมในพื้นที่ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบล
ช&อแล และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
6) วิธีการดําเนินการ
1. ประสานการดําเนินงานกับหน&วยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อวางกรอบการทํางานร&วมกัน
และติดตามผลการดําเนินงาน
2 จําทําฐานที่ตองจัดเก็บและตรวจสอบในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการฯ ไดแก&
2.1 ขอมู ล ทั่ ว ไปโครงการเพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ในอ& า เก็ บ น้ํ า แม& ก วงอุ ด มธารา จั ง หวั ด
เชียงใหม&
2.2 ตรวจวิเคราะห7คุณภาพอากาศ(ฝุ>น)/เสียง ก&อนและเริ่มโครงการ
2.3 โดยรวบรวมขอมูลจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม& โรงพยาบาลแม&
แตง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลส&งเสริมสุขภาพตําบล และหน&วยงานที่เกี่ยวของ
2.4 วิเคราะห7ขอมูลเชิงระบาดวิทยา และวิเคราะห7สภาพชุมชน เพื่อเป?นฐานขอมูล
ของการประเมินผลกระทบต&อสุขภาพของโครงการ ไดแก&
- รวบรวมขอมูลดานสถิติการป>วยดวยโรคนําโดยอาหารและน้ํา
- สํารวจสภาวะสุขภาพของประชากร
- รวบรวมขอมูลดานสถิติการใชสารเคมีในเกษตรกร
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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2.5 มีขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําใน
อ&างเก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในพื้นที่ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบลช&อแล และตําบล
อินทนิล อําเภอแม&แตง และ ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด
3. การเฝาระวังดานการส&งเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค
3.1 ใหความรูแก&ประชาชนในพื้นที่โครงการฯในการส&งเสริมสุขภาพ การปองกัน
ควบคุมโรค อุบัติเหตุจากการก&อสราง และการขนส&งวัสดุอุปกรณ7ก&อสราง รวมทั้งดานอนามัยสิ่งแวดลอม
3.2 จัดทําเอกสารวิชาการ โปสเตอร7 คู&มือ แผ&นพับ วัสดุเผยแพร&ประชาสัมพันธ7 และ
อื่นๆที่เกี่ยวของดานสาธารณสุข
4. เฝาระวังดานสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลกระทบต&อสุขภาพประชาชนในพื้นที่
5. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข&ายภาคประชาชนใหมีส&วนร&วมในการส&งเสริมสุขภาพ การเฝา
ระวังและปองกันควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้น
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานสาธารณสุข
7. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
7) ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560
8) งบประมาณ
งบประมาณ 400,000 บาท
9) การประเมินผล
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม&และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายงานผล
การดําเนินงานต&อกรมชลระทาน
10) สรุปผลการดําเนินงาน
(1). จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพภาคี เ ครื อ ข+ า ยภาคประชาชนและการค= น ปe ญ หาด= า น
สิ่งแวดล=อมที่ส+งผลกระทบต+อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ+างเก็บน้ําเขื่อน
แม+กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม+
กลุ&มงานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม& ไดดําเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข&ายภาคประชาชนและการคนป5ญหาดานสิ่งแวดลอมที่ส&งผล
กระทบต&อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ซึ่ งมีวัตถุ ประสงค7เพื่ อเป?นการส&งเสริมสุขภาพ การปองกั น ควบคุมโรครวมถึงสํารวจป5ญ หาดาน
สิ่งแวดลอมที่ส&งผลกระทบต&อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ ทั้งนี้ไดเชิญกลุ&มเปาหมาย คือ
ประชาชนในพื้นที่ หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& โดยจัดประชุม
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560ณ หองประชุมกรมชลประทาน บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& และประชาชนในพื้นที่ หมู&ที่ 1 บานป>าเลาและ
หมู&ที่ 8 บานป>าไม ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& โดยจัดประชุมในวันที่ 30มิถุนายน 2560
ณ วัดป>าเลา ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-1 การจัดประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2560
ณ หองประชุมกรมชลประทาน บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รูปที่ 4.9-2 การจัดประชุมวันที่ 30มิถุนายน 2560
ณ วัดป>าเลา ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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สรุปผลการประชุม
วันที่ 28 มิถุนายน 2560
จาการจัดประชุมดังกล&าว ทําใหไดทราบถึงป5ญหาสิ่งแวดลอมที่ส&งผลกระทบต&อสุขภาพของประชาชน
ที่เกิดจากการดําเนินการก&อสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
ดังนี้
1. เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ กรณีแคมป•ที่พักคนงาน บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7คอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน) ปล&อยน้ําเสียลงสู&แหล&งน้ําสาธารณะ โดยไม&มีการบําบัดน้ําเสียอย&างถูกหลักสุขาภิบาลนั้น จึง
ทําใหชาวบานเป? นวิ ต กกังวลว& า น้ํา เสีย ที่ ป ล&อยลงสู& แหล& งน้ํ า สาธารณะอาจจะส& งผลกระทบต& อสุขภาพของ
ประชาชนที่ใชแม&น้ําสายนั้นในการอุปโภค โดยเฉพาะชุมชนปลายน้ําซึ่งเรื่องรองเรียนดังกล&าวอยู&ระหว&างการ
ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยทางสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& เป?นผูรับ
เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญและอยู&ในช&วงดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียนโดยการเก็บตัวอย&างน้ํา ส&งตรวจสอบ
คุณภาพน้ําตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง

รูปที่ 4.9-3 การตรวจสอบขอรองเรียนเหตุรําคาญ
กรณีปล&อยน้ําเสียจากแคมป•ที่พักคนงานลงสู&แม&น้ําสาธารณะ
2.เรื่ อ งรองเรี ย นเหตุ รํ า คาญ กรณี แคมป• ที่ พั ก คนงาน บริ ษั ท บริ ษั ท ยู นิ ค เอ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง แอนด7 ค อน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) มีปริมาณขยะจํานวนมากและส&งกลิ่นเน&าเหม็น ซึ่งส&งผลกระทบต&อสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบจุดพักขยะ ซึ่งทางสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม& เป?นผูรับเรื่องรองเรียนเหตุรําคาญและอยู&ในช&วงดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียน
3.เรื่องรองเรียน กรณีบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการขุด
เจาะบ& อบาดาลโดยไม&ไดรั บอนุญาต ซึ่งทางสํา นักงานเทศบาลตําบลลวงเหนื อ อํา เภอดอยสะเก็ ด จังหวั ด
เชียงใหม& เป?นผูรับเรื่องรองเรียนและอยู&ในช&วงดําเนินการตรวจสอบขอรองเรียน
4. ชาวบาน บานป>าสักงาม หมู& 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& ไดรับความ
เดื อนรอน จากการดํา เนิน การก& อสรางโครงการฯ 24 ชั่ วโมง โดยเฉพาะเวลากลางคืน มีเ สี ยงดั งจากการ
ก&อสรางโครงการฯ รบกวนช&วงเวลาพักผ&อนซึ่งส&งผละกระทบต&อสุขภาพของประชาชนโดยรอบพื้นที่โดยตรง
5. ชาวบาน บานป>าสักงาม หมู& 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& ไดรับความ
เดือนรอน จากฝุ>นละอองจากการขนส&งของรถบรรทุก ทําใหเกิดฝุ>นฟุงกระจายเขาบานเรือนของประชาชนที่อยู&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ติดกับถนน จึงอยากใหทางบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) นํารถบรรทุกน้ํามา
พรมน้ําบริเวณพื้นผิวถนน เพื่อลดปริมาณฝุ>น
6. ชาวบาน บานป>าสักงาม หมู& 1 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& ไดรับความ
เดือนรอนถนนชํารุ ด เนื่องการขนส& งเขา-ออก ของรถบรรทุกบริษัทยูนิ ค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่ น
จํากัด (มหาชน) ทําใหถนนในชุมชนชํารุดเสียหาย จึงอยากใหทางบริษัทฯ รับผิดชอบโดยการซ&อมแซมปรับปรุง
ถนน
วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1. ชาวบาน บานป>าไม หมู& 8 ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& ไดรับความเดือดรอน
จากการป‡ดทางน้ํา เนื่องจาก บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน) ดําเนินการก&อสรางขุดเจาะ
อุโมงค7 โดยป‡ดทางน้ํา ซึ่งเป?นสายน้ําหลักที่ส&งน้ําเขาหมู&บานป>าไม ทําใหปริมาณน้ําที่เขาสู&ชุมชนลดลง ทาง
ชาวบานจึงขอใหทางบริษัทฯ เป‡ดทางน้ําใหกับชุมชนดวย
2. ชาวบาน บานป> า ไม หมู& 8 ตํ า บลแม& ห อพระ อํ า เภอแม& แ ตง จั ง หวั ด เชี ย งใหม& ขอใหทาง
กรมชลประทานและบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนเสนทางอุโมงค7ใหห&างจาก
ชุมชน เพราะตามแบบแปลนที่กรมชลประทานและบริษัทฯที่จะดําเนินการก&อสรางอุโมงค7ผันน้ําลอดผ&านชุมชน
ทําใหชาวบานกลัวว&าจะไดรับผลกระทบ ซึ่งทางบริษัทที่ปรึกษาและวิศวกรบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7
จํากัด (มหาชน) ไดชี้แจงใหชาวบานในที่ประชุมทราบว&า อุโมงค7ที่ขุดเจาะมีความลึกมาก ซึ่งไม&ส&งผลกระทบต&อ
ชุมชน
3. ชาวบาน บานป>าเลา หมู& 1 ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& ไดรับความเดือดรอน
จากพนักงานในบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน) ไดเขาลุกล้ําไปยังสวนหน&อไมของชาวบาน
และนําหน&อไมของชาวบาน ออกจากสวนโดยไม&ไดรับอนุญาต ซึ่งวิศวกรของบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อป
เมนต7จํากัด (มหาชน) ไดชี้แจงว&า ทางบริษัทไดทําบันทึกขอตกลง (MOU)ระหว&างบริษัทและชุมชนไวเป?นที่
เรียบรอย ซึ่งหากพนักงานบริษัทไดกระทําผิดจริง ทางบริษัทจะดําเนินการตามขอตกลงที่ไดทําร&วมไวกับชุมชน
(2). การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จั ง หวั ด เชี ย งใหม& กลุ& ม งานอนามั ย สิ่ ง แวดลอมและอาชี ว อนามั ย สํ า นั ก งานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด เชี ย งใหม&
ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ, การตรวจวัดปริมาณฝุ>นละออง สําหรับผูที่มีความเสี่ยงสัมผัส
กับฝุ>นละอองและการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน เพื่อเป?นการเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมที่อาจมี
ผลกระทบต&อสุขภาพของประชาชนและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ก&อสรางโครงการ โดยกลุ&มงานอนามัยสิ่งแวดลอม
และอาชีวอนามัย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม& เป?นผูรับผิดชอบการตรวจวัด วิเคราะห7ขอมูล สรุปผล
และจัดทํารายงาน ซึ่งไดรับการสนับสนุนเครื่องมือเก็บตัวอย&างปริมาณฝุ>นละอองในอากาศและเครื่องตรวจวัด
แสงสว&างในการทํางานจากศูนย7อนามัยที่ 1 เชียงใหม&และเครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูที่มีความ
เสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง จากสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม& ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมใน
พื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&ในครั้งนี้

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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1.การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม (ปริมาณฝุDนละอองในอากาศ)
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) ในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&มีวัตถุประสงค7เพื่อเฝาระวังดานสิ่งแวดลอมที่อาจมีผลกระทบต&อ
สุขภาพของประชาชนและผูปฏิบัติงานในพื้นที่ก&อสรางโครงการ ซึ่งพื้นที่เปาหมายดําเนินการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) คือ
1. พื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
2.พื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด(มหาชน)ตําบลแม&หอ
พระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
3.พื้นที่ หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชน
ใกลเคียงบริเวณที่มีการก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7)
4.พื้นที่ หมู&ที่ 1 บานป>าเลา ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชนใกลเคียง
บริเวณที่มีการก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7)
โดยไดดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละออง) ในพื้นที่ดังกล&าวจํานวน 4 ครั้ง
ดังนี้
ครั้งที่ 1 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) ในวันที่ 13 มิถุนายน
2560 ณ พื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
ครั้งที่ 2ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) ในวันที่ 19มิถุนายน
2560 ณ พื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน) ตําบลแม&หอ
พระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
ครั้งที่ 3 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) ในวันที่ 28 มิถุนายน
2560 ณ หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชนใกลเคียง
บริเวณที่มีการก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7)
ครั้งที่ 4 ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) ในวันที่ 30 มิถุนายน
2560 ณ หมู&ที่ 1บานป>าเลา ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชนใกลเคียงบริเวณที่มี
การก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-4 แผนที่แสดงตําแหน&งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริ
ปริมาณฝุ>นละออง)
ละออง

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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เครื่องมือที่ใช=ในการเก็บข=อมูล
เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ

รูปที่ 4.9-5 เครื่อง MiniVol TAS Air Sampler รุ&น Air Metrics
หมายเหตุ: เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดไดทําการคาริเบทล&าสุด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม255
2559
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ)ไดดํ
ไดดําเนินการเก็บตัวอย&างฝุ>นละออง
ไม&เกิน 10 ไมครอน (PM-10) หรือ (Course Particle)เป?นอนุภาคขนาดเล็กกว&า 10 ไมครอน เช&น ฝุ>นที่เกิด
จากถนนที่ไม&ไดลาดยาง หรือการบด-ย&
การบด ย&อยหิน เป?นตน โดยการเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองใชเครื่องMiniVol
ง
TAS
Air Sampler รุ&น Air Metricsในการเก็
ในการเก็บตัวอย&างฝุ>นละออง ซึ่งเครื่องมือดังกล&าวจะดูดอากาศผ&านกระดาษ
กรองอย&างต&อเนื่องเป?นเวลา24 ชั่วโมง แลวนํากระดาษกรองที่มีฝุ>นตกคางอยู&ไปชั่งน้ําหนักเพื่อหาน้ําหนักของ
ฝุ>นละอองบนกระดาษกรองและคํานวณหาความเขมขนของปริมาณฝุ>นละอองในบรรยากาศ
ละอองในบรรยากาศ โดยการนําค&า
น้ําหนักของฝุ>นละอองหารดวยปริมาตรของอากาศ ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองทั้งปริมาณฝุ>นละอองรวม
และฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 10 ไมครอน นํามาเทียบกับค&ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แห& ง ชาติ ฉบั บ ที่ 28 (พ.ศ.2550
2550) เรื่ อ งกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั
าศในบรรยากาศโดยทั่ ว ไปโดยมี
รายละเอียดดังนี้

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.9-1 มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
สารมลพิษ
ก“าซคาร7บอนมอนอกไซด7 (CO)
ก“าซไนโตรเจนไดออกไซด7 (NO2)
ก“าซโอโซน (O3)
สารมลพิษ
ก“าซซัลเฟอร7ไดออกไซด7 (SO2)
ตะกั่ว (Pb)
ฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 100 ไมครอน
ฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 10 ไมครอน
ฝุ>นละอองขนาดไม&เกิน 2.5 ไมครอน

ค+าเฉลี่ยความ
เข=มข=นในเวลา
1 ชม.
8 ชม.
1 ชม.
1 ป.
1 ชม.
8 ชม.
ค+าเฉลี่ยความ
เข=มข=นในเวลา
1 ชม.
24 ชม.
1 ป.
1 เดือน
24 ชม.
1 ป.
24 ชม.
1 ป.
24 ชม.
1 ป.

ค+ามาตรฐาน
ไม&เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม)
ไม&เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 0.07 ppm. (0.14มก./ลบ.ม.)
ค+ามาตรฐาน
ไม&เกิน 0.30 ppm.(780 มคก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม.)
ไม&เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.10 มก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.
ไม&เกิน 0.025 มก./ลบ.ม.

หมายเหตุ การตรวจวั ด คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดลอม (ปริ ม าณฝุ> น ละออง) อางอิ ง ค& า มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ ง แวดลอมแห& ง ชาติ ฉบั บ ที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่ อ งกํ า หนดมาตรฐานคุ ณ ภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป(ภาคผนวก)
1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม (ปริมาณฝุDนละอองในอากาศ)
1.2.1 ปริมาณฝุ>นละอองขนาด PM10 ในพื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& มีค&าเท&ากับ 0.0566
มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร ซึ่งค&าที่ไดไม&เกินมาตรฐานฝุ>นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวที่
0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-6 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองในอากาศ ในพื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7
บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
1.2.2 ปริมาณฝุ>นละอองขนาด PM10”ในพื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน) ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& มีค&าเท&ากับ 0.1021 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก7เมตร ซึ่งค&าที่ไดไม&เกินมาตรฐานฝุ>นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมงซึ่งกําหนดไวที่ 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร

รูปที่ 4.9-7 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองในอากาศ ในพื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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1.2.3 ปริมาณฝุ>นละอองขนาด PM10 ในพื้นที่หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชนใกลเคียงบริเวณที่มีการก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7) มีค&าเท&ากับ 0.0254
มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร ซึ่งค&าที่ไดไม&เกินมาตรฐานฝุ>นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง ซึ่งกําหนดไวที่
0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร

ฃ

รูปที่ 4.9-8 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองในอากาศ ในพื้นที่หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
1.2.4 ปริมาณฝุ>นละอองขนาด PM10 ในพื้นที่หมู&ที่ 1 บานป>าเลา ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง
จังหวัดเชียงใหม& (พื้นที่ชุมชนใกลเคียงบริเวณที่มีการก&อสรางขุดเจาะอุโมงค7) มีค&าเท&ากับ 0.0231มิลลิกรัม/
ลูกบาศก7เมตร ซึ่งค&าที่ไดไม&เกินมาตรฐานฝุ>นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมงซึ่งกําหนดไวที่ 0.12
มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร

รูปที่ 4.9-9 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองในอากาศ ในพื้นที่หมู&ที่ 1 บานป>าเลา
ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 4.9-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ)
ลําดับ

สถานที่ตรวจวัด

ค+ามาตรฐาน
(มก./ลบ.ม.)

ผลการตรวจวัด
(มก./ลบ.ม.)

หมายเหตุ

บริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทยูนิคเอ็นจิ
0.12
0.0566
ไม&เกินมาตรฐาน
เนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
บริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัทอิตาเลียนไทย
2.
0.12
0.1021
ไม&เกินมาตรฐาน
ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน)
หมู&ที่ 1 บานป>าสักงาม ตําบลลวงเหนือ
3.
0.12
0.0254
ไม&เกินมาตรฐาน
อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
หมู&ที่ 1”บานป>าเลา ตําบลแม&หอพระ
0.12
0.0231
ไม&เกินมาตรฐาน
4.
อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
หมายเหตุ การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองในอากาศ) อางอิงค&ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป(ภาคผนวก)
1.

2. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม (การตรวจวัดปริมาณฝุDนละอองสําหรับผู=ที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุDน
ละออง)
การตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละอองในพื้นที่โครงการ
เพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&มีวัตถุประสงค7เพื่อเฝาระวังเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมที่อาจมีผลกระทบต&อสุขภาพของผูปฏิบัติงานในพื้นที่ก&อสราง
ซึ่งเปาหมายดําเนินการตรวจวัด โดยการสุ&มตัวอย&างผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง หน&วยงาน
ละ 2 ตัวอย&างคือ
1. ผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& จํานวน 2 ตัวอย&าง วันที่ 13 มิถุนายน 2560
2. ผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด(มหาชน)
ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& จํานวน 2 ตัวอย&าง วันที่ 19 มิถุนายน 2560
การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองทั้งหมด (Total Dust)ภายในพื้นที่ก&อสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& โดยการใชเครื่องเก็บตัวอย&างอากาศ (Air Sampling Pump
หรือ Air Sampler)สูบอากาศดวยอัตราการไหลประมาณ 2.0 ลิตรต&อนาที จนไดปริมาตรตัวอย&างอากาศผ&าน
กระดาษกรองชนิ ดโพลิ ไ วนิ ล คลอไรด7 (PVC)ขนาดเสนผ& า นศู น ย7 กลาง 37 มิ ล ลิ เ มตรและมี Pore Size
Membrane 2 ถึง 5 ไมโครเมตร ที่ผ&านการปรับความชื้นและทราบน้ําหนักแลวเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บตัวอย&าง
นํากระดาษกรองที่ไดไปปรับความชื้นอีกครั้งในโถ หรือตูดูดความชื้น จากนั้นนําไปชั่งน้ําหนักที่คงที่และนําไป
วิเคราะห7หาปริมาณฝุ>นทั้งหมด (Total Dust)โดยใชวิธี Gravimetric (Filter Weight)ผลการตรวจวัดปริมาณ
ฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง นํามาเทียบกับค&ามาตรฐานฝุ>นตามที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 ที่กําหนด
ไวไม&เกิน 15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
4-101

เครื่องมือที่ใช=ในการเก็บข=อมูล
เครื่องการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละอองจากการทํางาน

รูปที่ 4.9-10
10 เครื่อง Air Sampling Pump หรือ Air Sampler
หมายเหตุ: เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดไดทําการคาริเบทล&าสุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2559

2.1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง
2.1.1 ปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงาน ชื่อ นายประสงค7 นางงาม ตําแหน&ง ช&างเชื่อม และนายสุ
รพงศ7 ใจตรง ตําแหน&ง Gantry Crane Operator บริริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& มีค&าเท&ากับ 2.4536 และ 2.3195มิมิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร
ตามลําดับ ซึ่งค&าที่ไดไม&เกินมาตรฐานฝุ>นตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 ที่กําหนดไวไม&เกิน 15 มิลลิกรัม/ลูลูกบาศก7เมตร

รูปที่ 4.9-11 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง
บริริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน
มหาชน)
2.1.2 ปริมาณฝุ>นละอองสํ
ะอองสําหรับผูปฏิบัติงาน ชื่อ นายสมชาย ไพศาล ตําแหน&ง พนักงานพ&นคอนกรีต
ติดตั้งค้ํายัน และนายสุทัศน7 ศรีงาม ตําแหน&ง พนักงานพ&นคอนกรีต ติดตั้งค้ํายันบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อป
เมนต7จํากัด (มหาชน) ตํา บลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม& มีค&าเท&ากับ 22.316และ 21.584
มิลลิกรัม/ลูลูกบาศก7เมตร ตามลําดับ ซึ่งค&าที่ไดเกินมาตรฐานฝุ>นตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความ
ปลอดภั ยในการทํ างานเกี่ย วกับ สภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 ที่กําหนดไวไม& เกิ น 15 มิล ลิ กรั ม/
ลูกบาศก7เมตร
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-12 การเก็บตัวอย&างฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง
บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 4.9- 3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง
ที่

ชื่อ – นามสกุล

1. นายประสงค7 นางงาม (บริษัทยูนิค)
2. นายสุรพงศ7 ใจตรง (บริษัทยูนิค)
3. นายสมชาย ไพศาล (บริษัทอิตาเลียนไทย)
4. นายสุทัศน7 ศรีงาม (บริษัทอิตาเลียนไทย)

ตําแหน&ง
ช&างเชื่อม
Gantry Crane
Operator
พนักงานพ&น
คอนกรีต/ค้าํ ยัน
พนักงานพ&น
คอนกรีต/ค้าํ ยัน

ค+ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด
(มก./ลบ.ม.) (มก./ลบ.ม.)
15

2.4536

15

2.3195

15

22.316

15

21.584

หมาย
เหตุ
ไม&เกิน
มาตรฐาน
ไม&เกิน
มาตรฐาน
เกิน
มาตรฐาน
เกิน
มาตรฐาน

คําแนะนํา
สําหรับผลการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละอองที่มีค&า
เกินมาตรฐาน ใหสวมอุปกรณ7ปองกันส&วนบุคคล คือ หนากากปองกันฝุ>นละอองขนาดเล็ก ตลอดเวลาขณะ
ปฏิบัติงานและถือปฏิบัติอย&างเคร&งครัด เนื่องจากฝุ>น ละอองขนาดเล็กที่เกิด จากปู นซีเมนต7 สามารถส&งผล
กระทบต&อร&างกายทําใหเกิดโรคปอดฝุ>นหินทราย (ซิลิโคซิส)ไดดังนั้นตองดําเนินการตรวจสุขภาพคนงานเป?น
ระยะๆ เพื่อเป?นเฝาระวัง ปองกันและที่สําคัญตองตรวจสุขภาพคนงาน โดยการเอ็กซ7เรย7ปอดดวย
หมายเหตุ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>น
ละออง) อางอิงค&ามาตรฐานฝุ>นตามที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 ที่กําหนดไวไม&เกิน 15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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3. การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม (ปริมาณแสงสว+างในการทํางาน)
การตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน ในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&มีวัตถุประสงค7เพื่อเฝาระวัง ควบคุมดูแลรักษา ไม&ใหส&งผลกระทบต&อสุขภาพอนามัย
ของลูกจาง จากการทํางานที่เป?นอันตรายต&อสุขภาพ ซึ่งพื้นที่เปาหมายดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม
(ปริมาณแสงสว&างในการทํางาน) คือ
1. บริเวณขุดเจาะอุโมงค7และอาคารสํานักงาน บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด
(มหาชน) ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
2. บริเวณขุดเจาะอุโมงค7และอาคารสํานักงาน บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด(มหาชน)
ตําบลแม&หอพระ อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
โดยการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางานบริเวณขุดเจาะอุโมงค7จะใชมาตรฐานค&าเฉลี่ยความเขม
แสงสว&าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ ส&วนการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
ภายในอาคารสํานักงานจะใชเกณฑ7มาตรฐานความเขมแสงสว&าง ณ ที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางานโดยใช
สายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยู&กับที่ในการทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความ
รอน แสงสว& า ง และเสี ย ง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา เล& ม 123 ตอนที่ 23 ก วั น ที่ 16
กุมภาพันธ7 2549
เครื่องมือที่ใช=ในการเก็บข=อมูล
เครื่องตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน

รูปที่ 4.9-13 เครื่อง Air Sampling Pump หรือ Air Sampler
หมายเหตุ: เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัดไดทําการคาริเบทล&าสุด เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม2559

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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3.1 ผลการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
ตารางที่ 4.9-4 ผลการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
ที่
1.

2.

3.

4.

สถานที่
บริเวณขุดเจาะอุโมงค) (บริษัทยูนิค)
- ทางเดินในอุโมงค7 ช&วงที่ 1
- ทางเดินในอุโมงค7 ช&วงที่ 2

ระดับแสงสว&าง
ผลการตรวจวัด มาตรฐาน
(ลักซ7)
(ลักซ7)

หมายเหตุ

30
21

50
50

45

50

ไดมาตรฐาน
นอยกว&า
มาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

355
250
287
298
587
425
320
481
309
264
291
267
436
291

300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน

66
10

50
50

- ทางเดินในอุโมงค7 (อุโมงค7ขวา 0+600 m.)

10

50

- สถานที่ปฏิบัติงานในอุโมงค7 (6+840 m.)

112

200

ไดมาตรฐาน
นอยกว&า
มาตรฐาน
นอยกว&า
มาตรฐาน
นอยกว&า
มาตรฐาน

อาคารสํานักงาน (บริษัทอิตาเลียนไทย)
- โต“ะทํางาน คุณสุธี เกษบุญมี
- โต“ะทํางาน คุณศักดิ์สิทธิ์ ฑีฆายุ
- โต“ะทํางาน คุณเกษฎาอินทสอน
- โต“ะทํางาน คุณพิเชษฐ7 หมอยา
- โต“ะทํางาน คุณธนพล กอหลวง
- โต“ะทํางาน คุณสมหมาย บัวคํา

245
206
230
260
244
186

200
200
200
200
200
200

- ทางเดินในอุโมงค7 ช&วงที่ 3
อาคารสํานักงาน (บริษัทยูนิค)
- หองประชุม
- โต“ะทํางาน คุณสิริมล สูงศักดิ์
- โต“ะทํางาน คุณจํารัส วงษ7พันธ7
- โต“ะทํางาน คุณกฤษดา วันสูง
- โต“ะทํางาน คุณกัญญาณัฐ บุญนาค
- โต“ะทํางานคุณจารุดา แซ&อั่ง
- โต“ะทํางานคุณรักษ7สุดา สาระชัย
- โต“ะทํางานคุณเกษม เหรียญประชา
- โต“ะทํางานคุณวสิศราสัทวะ
- โต“ะทํางานคุณศศิธร สลีอ&อน
- โต“ะทํางานคุณปฏิญญา เข็มเงิน
- โต“ะทํางานคุณอธิปป5ตย7 รัตนมณีรัศมี
- โต“ะทํางานคุณสมพร
- โต“ะทํางานคุณภีรดา บุญตัน
บริเวณขุดเจาะอุโมงค) (บริษัทอิตาเลียนไทย)
- ทางเดินในอุโมงค7 (ทางแยกที่ 650 m.)
- ทางเดินในอุโมงค7 (อุโมงค7ซาย 6+763 m.)

ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
เกินมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน
ไดมาตรฐาน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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คําแนะนํา
1. ปริมาณแสงสว&างที่มีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐานควรเพิ่มแสงสว&างใหเพียงพอ
2. ปริมาณแสงสว&างที่มีค&าเกินมาตรฐานมาก ควรลดปริมาณแสงสว&างลง เช&น ลดจํานวนหลอดไฟลง
ปรับเปลี่ยนมุมโต“ะทํางาน กรณีโต“ะทํางานอยู&ใกลบริเวณหนาต&างซึ่งไดรับปริมาณแสงสว&างจากธรรมชาติมาก
ควรหาผาม&านหรือที่กั้นแสงที่มีความทึบแสงพอสมควรมาใชเพื่อลดปริมาณแสงสว&างลง
หมายเหตุ
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม (ปริมาณแสงสว&างในการทํางาน) อางอิงมาตรฐานค&าเฉลี่ยความเขม
แสงสว&าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ ส&วนการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
ภายในอาคารสํานักงานจะใชเกณฑ7มาตรฐานความเขมแสงสว&าง ณที่ที่ใหลูกจางคนใดคนหนึ่งทํางานโดยใช
สายตามองเฉพาะจุดหรือตองใชสายตาอยู&กับที่ในการทํางานตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสง
สว&าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล&ม 123 ตอนที่ 23 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ7 2549

รูปที่ 4.9-14 การตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
บริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7 คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.9-15 การตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางาน
บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด (มหาชน)
4. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล=อม
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& ไดดําเนินการลงพื้นที่ตรวจวัดฝุ>นละอองในอากาศ ในพื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7
บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด7คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน),พื้นที่ก&อสรางบริเวณขุดเจาะอุโมงค7 บริษัท อิตา
เลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํากัด, หมู&บานป>าสักงามและหมู&บานป>าเลา โดยมีผลการตรวจวัดปริมาณฝุ>นละอองใน
อากาศคือ0.0566, 0.1021, 0.0254และ0.0231 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตรตามลําดับ โดยพื้นที่ทั้งหมดที่ทําการ
ตรวจวัดฝุ>นละอองในอากาศมีค&าฝุ>นละอองมีค&าที่ไดมีค&าต่ํากว&ามาตรฐานที่กําหนดตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปซึ่ง
กําหนดใหฝุ>นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป 24 ชั่วโมง ไม&เกิน 0.12 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร สําหรับการ
ตรวจวัดฝุ>นละอองสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละอองบริษัทยูนิคเอ็นจิเนียริ่งแอนด7คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล“อปเมนต7จํา กัด (มหาชน) มีการตรวจวัดแบบสุ& ม
ตัวอย&าง คือ ผูปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุ>นละออง หน&วยงานละ 2ตัวอย&าง โดยมีผลการตรวจวัด คือ
2.4536, 2.3195, 22.316และ21.584มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตร ตามลําดับ ซึ่งมาตรฐานฝุ>นตามที่ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอม (สารเคมี) พ.ศ. 2520 ที่กําหนด
ไวไม&เกิน 15 มิลลิกรัม/ลูกบาศก7เมตรและผลการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางานที่มีค&านอยกว&าเกณฑ7
มาตรฐาน จํานวน 4 จุด ไดมาตรฐาน จํานวน 10 จุด และเกินมาตรฐาน จํานวน 13 จุด ซึ่งผลการตรวจวัด
ปริมาณแสงสว&างที่มีค&านอยกว&าเกณฑ7มาตรฐาน ควรเพิ่มแสงสว&างใหเพียงพอ ส&วนบริเวณที่มีปริมาณแสงสว&าง
ที่มีค&าเกินมาตรฐานมาก ควรลดปริมาณแสงสว&างลง เช&น ลดจํานวนหลอดไฟ ปรับเปลี่ยนมุมโต“ะทํางาน กรณี
โต“ะทํางานอยู&ใกลบริเวณหนาต&างซึ่งไดรับปริมาณแสงสว&างจากธรรมชาติมากควรหาผาม&านหรือที่กั้นแสงที่มี
ความทึบแสงพอสมควรมาใชเพื่อลดปริมาณแสงสว&างลงซึ่งการตรวจวัดปริมาณแสงสว&างในการทํางานอางอิง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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จากมาตรฐานค&าเฉลี่ยความเขมแสงสว&าง ณ บริเวณพื้นที่ทั่วไปภายในสถานประกอบกิจการ ส&วนการตรวจวัด
ปริมาณแสงสว&างในการทํางานภายในอาคารสํานักงานจะใชเกณฑ7มาตรฐานความเขมแสงสว&าง ณ ที่ที่ให
ลู ก จางคนใดคนหนึ่ ง ทํ า งานโดยใชสายตามองเฉพาะจุ ด หรื อ ตองใชสายตาอยู& กั บ ที่ ใ นการทํ า งานตาม
กฎกระทรวงกํ า หนดมาตรฐานในการบริ ห ารและการจั ด การดานความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสว&าง และเสียง พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เล&ม 123 ตอนที่ 23 ก วันที่ 16 กุมภาพันธ7 2549
4.10 แผนงานติดตามตรวจสอบด=านเศรษฐกิจและสังคม
1) หลักการและเหตุผล
การพัฒนาแหล&งน้ําหรือโครงการชลประทาน นับว&าเป?นงานที่มีความสําคัญและมีประโยชน7
ต&อสังคมส&วนรวม เนื่องจากมีวัตถุประสงค7สําคัญหลายประการ ไดแก& การจัดหาน้ําชลประทาน การจัดน้ําเพื่อ
การอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมและการท&องเที่ยว และบรรเทาอุทกภัย เป?นตน อย&างไรก็ตาม การพัฒนา
แหล& งน้ํ า หรื อการดํ า เนิ น โครงการชลประทานมั กก& อ ใหเกิ ด ผลกระทบและการเปลี่ ย นแปลงต& อทรั พยากร
สิ่งแวดลอมดานต&างๆ คุณค&าการใชประโยชน7ของมนุษย7 ตลอดจนคุณค&าต&อคุณภาพชีวิตทั้งในดานบวกและ
ดานลบ ดั งนั้ น จึ งจํ า เป? น ตองมี การวางแผนปองกั น และแกไขผลกระทบ รวมทั้ งกํ า หนดแผนการติ ด ตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเป?นการหลีกเลี่ยงและลด
ผลกระทบต&อสิ่งแวดลอมดานลบใหนอยที่สุดหรือหลีกเลี่ยงมิใหเกิดขึ้น และส&งเสริมผลกระทบดานบวก โดย
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการชลประทาน ประกอบดวย 2 แผนหลัก คือ
แผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม ถูกระบุไวภายใตแผนปฏิบัติการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคมของโครงการเพิ่มปริมาณ
น้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ซึ่งแผนการก&อสรางโครงการ ประกอบดวย ระยะ
เตรียมการก&อสราง 1 ป. และระยะเวลาก&อสราง 5 ป. รวมทั้งสิ้น 6 ป. สําหรับแผนงานติดตามตรวจสอบดาน
เศรษฐกิ จและสังคม ดํา เนิ นการศึกษาในระยะการก&อสราง 2 ป. (ป. ที่ 1 และป.ที่ 4) และระยะดํา เนิ นการ
โครงการ 2 ป. (ป.ที่ 7 และป.ที่ 16) สําหรับการศึกษาครั้งนี้เป?นการติดตามผลการดําเนินงานโครงการภายใต
แผนปฏิบัติการฯ ป.งบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระยะก&อสราง ป.ที่ 3)
2) วัตถุประสงค)
เพื่อติดตามตรวจสอบสถานภาพและการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้น
ทั้งทางบวกและลบ และความคิ ด เห็ น ที่ มีต&อโครงการเพิ่ มปริ มาณน้ํ าในอ& า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อนแม& กวงอุ ด มธารา
จังหวัดเชียงใหม& เพื่อใชเป?นฐานขอมูลในการวางแผนแกไขผลกระทบต&อสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้น
3) หน+วยงานรับผิดชอบ
ส&วนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
4) งบประมาณ
350,000 บาท
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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5) วิธีดําเนินการ
ดําเนินการติดตามผลกระทบ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม
ของราษฎรในพื้นที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงการศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีต&อโครงการ โดยใชแบบสอบถาม
ในการสัมภาษณ7ประชากรตัวอย&าง โดยมีหมวดหมู&คําถามที่ประกอบไปดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม ป5ญหาและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ และความคิดเห็นที่มีต&อโครงการ
- ศึกษาขอมูลจากรายงานการศึกษาฯ และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
- ศึกษาสภาพพื้นที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ และประสานงานกับเจาหนาที่ในหน&วยงาน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของ
- ติดต&อผูรับจางในการสํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม&)
- จัดทําแบบสอบถาม
- จัดทําเอกสารขออนุมัติจัดจางสํารวจขอมูลฯ
- จัดอบรมจัดอบรมชี้แจง/ ทําความเขาใจเกี่ยวกับการใชแบบสอบถามใหกับผูรับจางสํารวจ/
สํารวจขอมูลภาคสนาม (ทดลองแบบสอบถาม/ สํารวจขอมูล)
- เก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม
- บันทึก/ ประมวลผล/ วิเคราะห7ขอมูล
- วิเคราะห7โครงการ/ เขียนรายงาน
6) พื้นที่ศึกษา/ดําเนินการ
1. อําเภอแม&แตง จังหวัดเชียงใหม&
- ตําบลกื้ดชาง (บานแม&ตะมาน และบานผ&าปู>จอม)
- ตําบลแม&หอพระ (บานป>าเลา)
- ตําบลอินทขิล (บานทับเดื่อ)
- ตําบลบานเปา (บานแม&โจ)
2. อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม&
- ตําบลลวงเหนือ (บานป>าสักงาม)
7) ผลการดําเนินงาน
ป5จจุบัน ไดรวบรวมขอมูลเบื้องตนและติดตามประสานกับหน&วยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนได
ออกแบบสอบถามสําหรับใชในการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในพื้นที่ไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินงานของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา เรียบรอยแลว และเตรียมลง
พื้นที่เก็บขอมูล

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.10-1 การลงพื้นที่สํารวจเตรียมความพรอมในการดําเนินการ
4.11 แผนการติดตามการปฏิบัติตามการปUองกันแก=ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล=อมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล=อม
1) หลักการและเหตุผล
โครงการเพิ่ มปริ มาณน้ํ าในอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ก วงอุ ด มธารา จั ง หวั ด เชี ย งใหม& ไดมี ก ารเสนอ
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
รวมจํานวน 11 แผนงาน ซึ่งมีหน&วยงานต&างๆ ที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการฯ เป?นผูดําเนินการตามแผนและ
เพื่อเป?นการติ ดตามการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ เกิด จากโครงการ กรมชลประทานซึ่งเป?น หน&ว ยงาน
เจาของโครงการ จึ ง ทํ า หนาที่ ติ ด ตามการแกไขผลกระทบสิ่ ง แวดลอมดั ง กล& า ว เพื่ อบู ร ณาการการแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมของทุกหน&วยงาน
2) วัตถุประสงค)
1) เพื่อติดตามการดําเนินงานโครงการใหเป?นไปตามมาตรการที่เสนอแนะในรายงานการ
วิเคราะห7ผลกระทบสิ่งแวดลอม
2) เพื่อติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเป?นไปอย&างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน7สูงสุด
3) จัดสรรงบประมาณและติดตามการใชจ&ายงบประมาณของหน&วยงานที่เกี่ยวของใหเป?นไป
ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
4) สรุ ป ผลการดํ า เนิน งานและจั ด ทํา รายงานตามแผนปฏิ บั ติ การปองกั นแกไขผลกระทบ
สิ่ ง แวดลอม และแผนติ ด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง แวดลอมเสนอต& อ สํ า นั ก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพิจารณา และเสนอต&อคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติต&อไป
3) หน+วยงานรับผิดชอบ
สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
4) งบประมาณ
งบประมาณ 900,000 บาท
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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5) วิธีดําเนินการ
(1) พิจารณาและทําความเขาใจต&อขอมูลผลกระทบสิ่งแวดลอมจากรายงานการวิเคราะห7
ผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เสนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
(2) พิจารณาแผนการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ป.งบประมาณ 2560 และแจงใหหน&วยงาน
ที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการฯ เสนอแผนงานงบประมาณ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป.
2560
(3) จัดสรรงบประมาณใหหน&วยงานที่เกี่ยวของตามแผนที่ไดรับความเห็นชอบ
(4) จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และ
ประชุมเพื่อสรุปผลการดําเนินงานประจําป.ในเดือนกันยายน
(5) ใหขอเสนอแนะต&อการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เสนอไวในรายงานการวิเคราะห7ผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเป?นไป
อย&างมีประสิทธิภาพ
(6) จั ด ทํ า รายงานตามผลการดํ า เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารปองกั น แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและแผนติ ด ตามผลกระทบสิ่ งแวดลอม ประจํา ป. 2560 เสนอต&อสํ า นั กงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ป.ละ 2 ครั้ง (ประจําเดือนก.ค. และ ธ.ค.)
6) ระยะเวลาดําเนินการ
เดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559
7) ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานตั้งแต&เดือนตุลาคม 2559 - เดือนกรกฎาคม 2560 มีการจัดประชุมทั้งหมดดังนี้
1. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 สํานักบริหารโครงการไดจัดประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& โดยมีนายพรชัย แสงอังศุมาลี ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและโครงการ)
เป?นประธานในการประชุม พรอมทั้งหน&วยงานต&างๆที่เกี่ยวของเขาร&วมประชุม เพื่อพิจารณาและแจงแผนการ
ดําเนินงานโครงการฯ ประจําป.งบประมาณ 2560 ณ หองประชุมสํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1
จังหวัดเชียงใหม&

รูปที่ 4.11-1 ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ครั้งที่ 1 ประจําป.งบประมาณ 2560
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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2. เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 สํานักบริหารโครงการไดจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บ
น้ํา เขื่ อนแม& กวงอุ ด มธารา จังหวั ดเชี ยงใหม& ประจํ าป. งบประมาณ 2560 โดยมี นายพรชัย แสงอังศุมาลี
ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและโครงการ) เป?นประธานในการประชุม พรอมทั้งหน&วยงาน
ต&า งๆที่ เ กี่ ย วของเขาร& ว มประชุ ม เพื่ อแจงผลการดํ าเนิ น งานตามแผนฯ พรอมทั้ งเจาหนาที่ จ ากสํ า นั กงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เขาร&วมเพื่อใหขอเสนอในการติดตามมาตรการการ
ดําเนินงานโครงการฯ ณ หองประชุมสํานักงานก&อสรางชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม&

รูปที่ 4.11-2 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 2 ประจําป.งบประมาณ 2560
3. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 สํานักบริหารโครงการไดจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บ
น้ํา เขื่ อนแม& กวงอุ ด มธารา จังหวั ดเชี ยงใหม& ประจํ าป. งบประมาณ 2560 โดยมี นายพรชัย แสงอังศุมาลี
ผูทรงคุณวุฒิดานวิศวกรรมโยธา (ดานวางแผนและโครงการ) เป?นประธานในการประชุม พรอมทั้งหน&วยงาน
ต&า งๆที่ เ กี่ ย วของเขาร& ว มประชุ ม เพื่ อแจงผลการดํ าเนิ น งานตามแผนฯ ณ หองประชุ มสํ า นักงานก& อสราง
ชลประทานขนาดใหญ&ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม&

รูปที่ 4.11-3 ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ครั้งที่ 3 ประจําป.งบประมาณ 2560
ส&วนครั้งที่ 4/2560 จะเป?นการประชุมสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& จะดําเนินการในช&วงเดือนกันยายน 2560 ต&อไป
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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นอกจากมีการประชุมแลว ยังมีการติดตามการดําเนินการโครงการตามรายละเอียดดังต&อไปนี้
1. เมื่อวันที่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559สํานักบริหารโครงการ ไดเขาร&วมงาน "สานต&
สานต&องานพ&อ เติมน้ํา
เติมชีวิต" งานเดินเครื่องเจาะอุโมงค7ส&งน้ําช&วงแม&งัด – แม&กวง สัญญาที่ 2 โครงการเพิ่มปริ
มปริมาณน้ําในอ&างเก็บ
น้ําเขื่ อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด เชียงใหม& ณ บานป> าสักงาม ตําบลลวงเหนื อ อํ าเภอดอยสะเก็ ด จั งหวั ด
เชียงใหม&

รูปที่ 4.11-4 กิจกรรมวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559
2. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ส&วนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ติดตามการติดตั้งเครื่องวัด
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความสั่นสะเทือน 2 สถานี คือบริเวณทางออกหมายเลข 6
และบริเวณใกลทางออกอุโมงค7ทิ้งน้ําลง อ&างเก็บน้ําแม&กวง บริเวณบานป>าสักงาม

รูปที่ 4.11-5 ติดตามการติดตั้งเครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความสั่นสะเทือน
(ครั้งที่ 1)
3. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ7 2560 ส&วนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ ติดตามการติดตั้งเครื่องวัด
ตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความสั่นสะเทือน 2 สถานี คือหมู&บานแม&โจ และวัดแม&ตะ
มาน เพื่อเป?นการติดตามตรวจสอบว&าการก&อสรางโครงการมีผลกระทบต&อชุมชนที่อยู&ในบริเวณการก&อสราง
โครงการหรือไม&
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 4.11-6 ติดตามการติดตั้งเครื่องวัดตรวจสอบคุณภาพอากาศ เสียง ความเร็วลม และความสั่นสะเทือน
(ครั้งที่ 2)
4. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ทางสํานักบริหารโครงการไดเขาไปติดตามการปฏิบัติงานตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม บริเวณการก&อสรางโครงการ 4 จุดการก&อสราง คือ 1.จุด
ปตร.แม&ตะมาน : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด 2. จุด อุโมงค7เขาออกหมายเลข 1 : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด
3. จุดอุโมงค7เขาออกหมายเลข 2 : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด และ 4. จุดอุโมงค7ลอดผ&านแม&น้ําป‡ง บริษัท
สยามพันธุ7วัฒนา จํากัด (มหาชน)

- จุด ปตร.แม&ตะมาน : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด

(1) จุด ปตร.แม&ตะมาน : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด

(2) จุด อุโมงค7เขาออกหมายเลข 1, จุดที่พักคนงาน และจุดทิ้งหิน : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด
รูปที่ 4.11-7 ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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(3) จุดอุโมงค7เขาออกหมายเลข 2 : บริษัท ไรท7ทันเน็ลลิ่ง จํากัด

(4) จุดอุโมงค7ลอดผ&านแม&น้ําป‡ง บริษัทสยามพันธุ7วัฒนา จํากัด (มหาชน)
รูปที่ 4.11-7 (ต+อ) ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายงานการติดตามการปฏิบัติการป*องกันแก,ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล,อม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล,อม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป.งบประมาณ 2560
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บทที่ 5
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป#องกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําป'งบประมาณ 2559

บทที่ 5
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําป!งบประมาณ 2559
กรมการท&องเที่ยวเป5นหน&วยงานรับ ผิดชอบดานแผนส&งเสริมและลดผลกระทบดานการท&องเที่ย ว
โครงการปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ในป.งบประมาณ 2559 ทางกรม
ชลประทานไดจัดสรรโอนงบประมาณใหกับกรมการท&องเที่ยวเบิกจ&ายแทน เลขหนังสือที่ กษ 0302/17543
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 จํานวนเงิน 600,000 บาท เนื่องจากทางกรมการท&องเที่ยวไดทําเงินเหลื่อมป.
2560 ไว และไดจัด รายงานผลการศึกษาโครงการส&งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการท&องเที่ย ว
(ภายใตโรงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&) ประจําป.งบประมาณ
2559 เลขหนังสือ กก 0406/4876 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
5.1 แผนส'งเสริมและลดผลกระทบดานการท'องเที่ยว
1) หลักการและเหตุผล
การศึกษาเพื่อพัฒนาแหล&งท&องเที่ยว ภายใตโครงการปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม&ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดกําหนดแผนปฏิบัติการสําหรับการพัฒนาแหล&งท&องเที่ยว ทั้งใน
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 10 ป. โดยกําหนดกรอบนโยบาย ยุทธศาสตรFการพัฒนา กลยุทธFการ
ขับเคลื่อน พรอมโครงการและกิจกรรมที่ควรดําเนินการ และนําแผนมาดําเนินการพัฒนาแหล&งท&องเที่ยวอย&าง
เหมาะสมพรอมรองรับการท&องเที่ยว เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& โดยเฉพาะในระยะก&อสราง การดําเนินงานบางส&วนอาจส&งผลกระทบดานการ
ท&องเที่ยว เนื่องจากในระยะก&อสรางการขนส&งวัสดุอุปกรณF การปรับพื้นที่เพื่อการสรางอุโมงคF ทําใหกีดขวาง
เสนทางการเขาถึงแหล&งท&องเที่ยว เกิดมลภาวะต&าง ๆ เช&น เสียง ฝุKน ควัน หรือทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไปจาก
สภาพธรรมชาติเดิมส&งผลใหจํานวนนักท&องเที่ยวลดลง
ดังนั้น ในป.งบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมการท&องเที่ยว ในฐานะหน&วยงานที่มีภารกิจหลักในดานการ
ท&องเที่ย ว และเป5นหน&ว ยงานที่รั บผิดชอบดานแผนส&งเสริ มและลดผลกระทบดานการท&องเที่ยว โครงการ
ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&เห็นความสําคัญในการเพิ่มศักยภาพบุคลากร
ดานการท& อ งเที่ ย ว ไดร& ว มกั บ ที่ ป รึ ก ษาศู น ยF วิ จั ย และพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน คณะเศรษฐศาสตรF
มหาวิทยาลัยเชียงใหม& หน&วยงานในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณFยาวนานดานการสรางแหล&ง
ท&องเที่ย วชุ มชน และมาตรฐานดานการท& องเที่ ย ว จึ งไดดํ า เนิน งานโครงการส& งเสริ มและพั ฒ นาศักยภาพ
บุคลากรดานการท&องเที่ยวใหสอดคลองกับการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวง
อุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& เพื่อสามารถนําความรูไปปรับใชใหเหมาะสมกับพื้นที่แหล&งท&องเที่ยวใหเกิดความ
ยั่งยืนต&อไป
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2) วัตถุประสงค.
1) เพื่อศึกษา วิเคราะหFขอมูลบุคลากรดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยว และผูที่
เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมดานการท&องเที่ยว เพื่อรองรับนักท&องเที่ยว
2) เพื่ อ พั ฒ นาองคF ค วามรู หลั ก การท& อ งเที่ ย วอย& า งยั่ ง ยื น แล ะการบริ ห ารจั ด การ
แหล&งท&องเที่ยวใหกับบุคลากรดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยวและผูเกี่ยวของ
3) เพื่ อ กํ า หนดเสนทางท& องเที่ ย วใชในการเผยแพร& ป ระชาสั ม พั น ธF ซึ่ ง จะเป5 น ส& ว นหนึ่ ง ที่ จ ะ
ก&อใหเกิดการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืน
3) ขอบเขตการดําเนินงาน
ที่ปรึกษาจะดําเนินงาน (รูปที่ 5.1 - 1) ดังนี้
1) ดํ าเนิ น การจั ด ทํ าแผนการดํ า เนิ น งานโครงการ วิธี การ ขั้ น ตอนต& า ง ๆ ในการดํ า เนิ น งาน
โครงการ
2) ดํ า เนิ น การศึ ก ษา วิ เ คราะหF และรวบรวมขอมู ล ดานการท& อ งเที่ ย ว แผนพั ฒ นา
การท&องเที่ยวในพื้นที่ ยุทธศาสตรFการท&องเที่ยวในพื้นที่ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่ และอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการท&องเที่ยว พื้นที่อําเภอแม&แตง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (บริเวณ
เขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล บริเวณเขื่อนแม&กวงอุดมธารา อุทยานแห&งชาติศรีลานนา และแหล&งท&องเที่ยวเชื่อมโยง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
3) ดําเนินการศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลเชิงลึกของแหล&งท&องเที่ยว รวมถึง บุคลากร
ดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยว กลุ&มท&องเที่ยว เครือข&ายการท&องเที่ยว ผูประกอบการท&องเที่ยว
สถานประกอบการดานการท&องเที่ยว แพพัก รานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และสิ่งอํานวยความ
สะดวกในแหล&งท&องเที่ยว เช&น ศูนยFบริการนักท&องเที่ยว หองน้ํา ระบบกําจัดน้ําเสีย ปายแนะนําขอมูลการ
ท&องเที่ยว ปายเตือน ทั้งในดานความปลอดภัย กฎระเบียบต&าง ๆ ฯลฯ ในบริเวณพื้นที่เขื่อนแม&กวงอุดมธารา
และพื้ น ที่ เ ขื่ อ นแม& งั ด สมบู ร ณF ช ล และพื้ น ที่ แหล& ง ท& อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยง หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วของ พรอม
ดําเนินการลงพื้นที่สํารวจเสนทางแหล&งท&องเที่ยว
4) ดําเนินการจัดการอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยว
โดยชุมชนใหมีมาตรฐาน จํานวนไม&นอยกว&า 2 ครั้ง โดยกลุ&มเปาหมาย ไดแก& ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยวทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการท&องเที่ยว เพื่อนําความรูไปใชในการบริหาร
จัดการแหล&งท&องเที่ยวที่รับผิดชอบ จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการฝRกอบรม และประเมินผลการจัด
อบรม พรอมจัดเตรียมอุปกรณFประกอบการอบรมใหกับผูเขาร&วม จํานวนไม&นอยกว&า 100 ชุด โดยมีผูเขาร&วม
ไม&นอยกว&า 100 คน
5) ดําเนินการจัดทํา (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า 1 เสนทาง
6) ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม เพื่ อ รั บ ฟT ง ขอเสนอแนะร& า งเสนทางฯ จํ า นวน 1 ครั้ ง โดยมี
กลุ&มเปาหมายประกอบดวย หน&วยงานภาครัฐ สมาคม นักวิชาการดานการท&องเที่ยว ผูประกอบการ ชุมชน
เครือข&ายการท&องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวนไม&นอยกว&า 20 คน
7) ดําเนินการออกแบบและจัดทําแผ&นพับเสนทางการท&องเที่ยว เพื่อใชเผยแพร&ประชาสัมพันธF
แหล&งท&องเที่ยว จํานวน 1,000 ฉบับ
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8) จั ด ทํ า ปายแนะนํ า ขอมู ล การท& อ งเที่ ย ว หรื อ ปายเตื อ นต& า ง ๆ ที่ เ หมาะสม ทั้ ง ในดาน
ความปลอดภัย หรือกฎระเบียบต&าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้งประชาสัมพันธFตามจุดที่ไดศึกษา
วิเคราะหFขอมูลบริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชลจํานวนไม&นอยกว&า 10 จุด
9) ดํา เนิ น การจั ด ทํ า เสื้ อม&อฮ& อม เพื่อเตรี ย มความพรอมในการรองรั บ นั กท& องเที่ ย วใหกั บ
ผู ประกอบการเรื อ รั บ จางนั ก ท& อ งเที่ ย ว และผู ที่ เ กี่ ย วของ บริ เ วณเขื่ อ นแม& งั ด สมบู ร ณF ช ล จํ า นวน
ไม&นอยกว&า 50 ตัว
ศึกษา วิเคราะหF รวบรวมขอมูลดานการท&องเที่ยว แผนพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่

ศึกษา วิเคราะหF รวบรวมขอมูลเชิงลึกของแหล&งท&องเที่ยว

จัดการอบรมหลักการท&องเที่ยวยั่งยืน และการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยว

จัดอบรมที่เขื่อนแม&งดั สมบูรณFชล

จัดอบรมที่เขื่อนแม&กวงอุดมธารา

จัดทําปายแนะนํา

จัดทําเสื้อม&อฮ&อม

จัดทํา (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว

จัดทําประชุมเพื่อรับฟTงขอเสนอแนะร&างเสนทางการท&องเที่ยว

ออกแบบและจัดทําแผ&นพับเสนทางการท&องเที่ยว
รูปที่ 5.1 - 1 ขอบเขตการดําเนินงาน
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4) แผนการดําเนินงาน
พื้นที่ดําเนินการ
อํ า เภอแม& แ ตง และอํ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม& (บริ เ วณเขื่ อ นแม& งั ด สมบู ร ณF ช ล
บริ เ วณเขื่ อ นแม& ก วงอุ ด มธารา อุ ท ยานแห& ง ชาติ ศ รี ล านนา และบริ เ วณแหล& ง ท& อ งเที่ ย วเชื่ อ มโยงอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ)
แผนการดําเนินงาน (180 วัน)
จากตารางที่ 5.1 - 1 มีรายละเอียดแผนการดําเนินงาน วิธีการ และขั้นตอนในการดําเนินงานโครงการ
ตลอดระยะเวลา 180 วันของโครงการดังนี้
1) ดําเนินการศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลดานการท&องเที่ยว แผนพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่
ยุทธศาสตรFการท&องเที่ยวในพื้นที่ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาดานการท&องเที่ยว พื้นที่อําเภอแม&แตง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณF
ชล บริเวณเขื่อนแม&กวงอุดมธารา อุทยานแห&งชาติศรีลานนา และแหล&งท&องเที่ยวเชื่อมโยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 1
วิธีการและขั้นตอน คือ ลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูลต&าง ๆ ดานการท&องเที่ยว แผนพัฒนาการ
ท&องเที่ยว ยุทธศาสตรF แผนปฏิบัติการพัฒนาการท&องเที่ยวของพื้นที่ โดยรวบรวมขอมูลจากหน&วยงานต&าง ๆ ที่
เกี่ยวของ
2) ดําเนินการศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลเชิงลึกของแหล&งท&องเที่ยว รวมถึง บุคลากรดานการ
ท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยว กลุ&มท&องเที่ยว เครือข&ายการท&องเที่ยว ผูประกอบการท&องเที่ยว สถาน
ประกอบการดานการท&องเที่ยว แพพัก รานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และสิ่งอํานวยความสะดวกใน
แหล&งท&องเที่ยว เช&น ศูนยFบริการนักท&องเที่ยว หองน้ํา ระบบกําจัดน้ําเสีย ปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยว ปาย
เตือน ทั้งในดานความปลอดภัย กฎระเบียบต&าง ๆ ฯลฯ ในบริเวณพื้นที่เขื่อนแม&กวงอุดมธารา และพื้นที่เขื่อน
แม&งัดสมบูรณFชล และพื้นที่แหล&งท&องเที่ยวเชื่อมโยง หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมดําเนินการลงพื้นที่
สํารวจเสนทางแหล&งท&องเที่ยว
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 2 - 3
วิ ธี การและขั้ น ตอน คื อ จั ด ทํ า แบบสั มภาษณF และลงพื้ น ที่ สั มภาษณF ขอมู ล เชิ งลึ กของแหล& ง
ท&องเที่ย ว สัมภาษณFผู ที่ เ กี่ย วของ ผู ที่ รับ ผิ ด ชอบ เครื อข& ายต& า ง ๆ ผูประกอบการ รานคาต& า ง ๆ ในแหล& ง
ท&องเที่ยว และนําขอมูลที่ไดมาสังเคราะหF
3) ดําเนินการจัดการอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยวโดย
ชุมชนใหมีมาตรฐาน จํานวนไม&นอยกว&า 2 ครั้ง โดยกลุ&มเปาหมาย ไดแก& ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยวทั้งภาครัฐ
และเอกชน ชุมชน ผูประกอบการ และบุคลากรดานการท&องเที่ยว เพื่อนําความรูไปใชในการบริหารจัดการ
แหล&งท&องเที่ยวที่รับผิดชอบ จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจในการฝRกอบรม และประเมินผลการจัดอบรม
พรอมจัดเตรียมอุปกรณFประกอบการอบรมใหกับผูเขาร&วม จํานวนไม&นอยกว&า 100 ชุด โดยมีผูเขาร&วมไม&นอย
กว&า 100 คน
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 4
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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วิธีการและขั้นตอน คือ จัดทํากําหนดการอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหาร
จัดการแหล&งท&องเที่ยวโดยชุมชนใหมีมาตรฐาน ประสานความพรอมไปยังวิทยากรและสถานที่จัดอบรม จัดทํา
หนังสือเชิญผูเขาร&วมต&าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน ผูประกอบการและบุคลากรดานการท&องเที่ยว และ
จัดการอบรมโดยมีผูเขาร&วมไม&นอยกว&า 100 คน จัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจและสรุปผลประเมินการจัด
อบรม
4) ดําเนินการจัดทํา (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า 1 เสนทาง
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 5
วิธีการและขั้นตอน คือ ทีมวิจัยลงพื้นที่สํารวจเสนทางการท&องเที่ยว เขาชุมชนรวบรวมขอมูลและ
ร&วมกันสราง (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยวกับชุมชน และหน&วยงานที่เกี่ยวของ จํานวนไม&นอยกว&า 1 เสนทาง
และทดลองใช (ร&าง) เสนทางการนําเที่ยวที่สรางขึ้น
5) ดําเนินการจัดการประชุมเพื่อรับฟTงขอเสนอแนะร&างเสนทางฯ จํานวน 1 ครั้ง โดยมีกลุ&มเปาหมาย
ประกอบดวย หน&วยงานภาครัฐ สมาคม นักวิชาการดานการท&องเที่ยว ผูประกอบการ ชุมชน เครือข&ายการ
ท&องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ จํานวนไม&นอยกว&า 20 คน
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 5
วิธีการและขั้นตอน คือ จัดทํากําหนดการประชุม จัดหาและประสานสถานที่ประชุม และจัดทํา
หนังสือเชิญหน&วยงานภาครัฐ สมาคม นักวิชาการดานการท& องเที่ยว ผู ประกอบการ ชุมชน เครือข&ายการ
ท&องเที่ยว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เขาประชุม เพื่อรับฟTง (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยวที่ทีมวิจัยและชุมชนสราง
ขึ้น และทีมวิจัยรับฟTงขอเสนอแนะจากผูเขาร&วมประชุม
6) ดําเนินการออกแบบและจัดทําแผ&นพับเสนทางการท&องเที่ยว เพื่อใชเผยแพร&ประชาสัมพันธFแหล&ง
ท&องเที่ยว จํานวน 1,000 ฉบับ
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 6
วิธีการและขั้นตอน คือ รวบรวมขอมูลชุมชน ภาพถ&ายต&าง ๆ ที่เป5นการประชาสัมพันธFแหล&ง
ท&องเที่ยว เพื่อนํามาออกแบบแผ&นพับ ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และจัดทําแผ&นพับ จํานวน 1,000
ฉบับ
7)จัดทําปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยว หรือปายเตือนต&าง ๆ ที่เหมาะสม ทั้งในดานความปลอดภัย
หรือกฎระเบียบต&าง ๆ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมติดตั้งประชาสัมพันธFตามจุดที่ไดศึกษา วิเคราะหFขอมูล
บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชลจํานวนไม&นอยกว&า 10 จุด
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 6
วิ ธี การและขั้ น ตอน คื อ สํ า รวจขอมู ล ในพื้ น ที่ ร& ว มกั บ ชุ ม ชน ในแหล& ง ท& อ งเที่ ย ว เพื่ อดู ความ
เหมาะสมว&าจุดไหนควรจะเพิ่มปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยวหรือปายเตือนต&าง ๆ และจัดทําปายดังกล&าว
และนําไปติดตั้ง จํานวนไม&นอยกว&า 10 จุด
8)ดําเนินการจัดทําเสื้อม&อฮ&อม เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับนักท&องเที่ยวใหกับผูประกอบการ
เรือรับจางนักท&องเที่ยว และผูที่เกี่ยวของ บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล จํานวนไม&นอยกว&า 50 ตัว
ระยะเวลาช&วงเดือนที่ 6
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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วิธีการและขั้นตอน คือ สํารวจราคาและความตองการรูปแบบของเสื้อ แจงขนาดใหชุมชน และ
สั่งตัดเสื้อตามขนาดที่ชุมชนตองการ จํานวนไม&นอยกว&า 50 ตัว
ตารางที่ 5.1 - 1 แผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน
งวดที่ 1
1) จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ วิธีการ ขั้นตอนต&าง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ
2) ศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลดานการท&องเที่ยว แผนพัฒนาการท&องเที่ยวใน
พื้นที่ ยุทธศาสตรFการท&องเที่ยวในพื้นที่ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่
และอื่น ๆ
3) ส&งมอบรายงานเบื้องตน (Inception Report)
งวดที่ 2
4)ศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลเชิงลึกของแหล&งท&องเที่ยว รวมถึง บุคลากรดาน
การท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยว กลุ&มท&องเที่ยว เครือข&ายการท&องเที่ยว
ผูประกอบการท&องเที่ยว สถานประกอบการ แพพัก รานคา รานอาหาร รานขายของ
ที่ระลึก และสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล&งท&องเที่ยว เช&น ศูนยFบริการนักท&องเที่ยว
หองน้ํา ระบบกําจัดน้ําเสีย ปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยว ปายเตือน ทั้งในดาน
ความปลอดภัย กฎระเบียบต&าง ๆ ฯลฯ
5)จัดการอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยวโดย
ชุมชนใหมีมาตรฐาน
6)ส&งมอบรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน (Progress report)
งวดที่ 3
7)จัดทํา (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า1 เสนทาง
8)จัดการประชุมเพื่อรับฟTงขอเสนอแนะร&างเสนทางการท&องเที่ยว
9)ดําเนินการออกแบบและจัดทําแผ&นพับเสนทางการท&องเที่ยวแลวเสร็จพรอมส&งมอบ
10) ส&งมอบรายงานฉบับสมบูรณF (Final Report)

เดือนที่
1

2

3

*

*

4

5

*
*

*

*
*
*

5) ผลที่คาดว'าจะไดรับ
1.เชิงปริมาณ
1) บุ ค ลากรดานการท& อ งเที่ ย ว ผู รั บ ผิ ด ชอบแหล& ง ท& อ งเที่ ย ว และผู ที่ เ กี่ ย วของไดรั บ
การอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า 100 คน
2) เสนทางท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า 1 เสนทาง
3) แผ&นพับเสนทางท&องเที่ยว จํานวน 1,000 แผ&น
2. เชิงคุณภาพ
บุคลากรดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยวและผูที่เกี่ยวของ มีความรู ความเขาใจ
สามารถบริหารจัดการการท&องเที่ยวไดอย&างมีประสิทธิภาพ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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6) ผลงานที่จะส'งมอบ
การส&งมอบงานและกําหนดแบ&งจ&ายเงินออกเป5น จํานวน 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป5นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30ของค&าจาง เมื่อที่ปรึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําแผนการดําเนินงานโครงการ วิธีการ ขั้นตอนต&าง ๆ ในการดําเนินงานโครงการ
2) ศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลดานการท&องเที่ยว แผนพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่ ยุทธศาสตรF
การท&องเที่ยวในพื้นที่ แผนปฏิบัติการพัฒนาการท&องเที่ยวในพื้นที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาดานการ
ท&องเที่ยว พื้นที่อําเภอแม&แตง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม& (บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล บริเวณเขื่อนแม&กวง
อุดมธารา อุทยานแห&งชาติศรีลานนา และแหล&งท&องเที่ยวเชื่อมโยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
3) ส&งมอบรายงานเบื้องตน (Inception Report) โดยเสนอเอกสารรายงานเป5นรูปเล&ม จํานวน 10 เล&ม
และแผ&น CD/DVD จํานวน 10ชุด
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
งวดที่ 2 เป5นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40 ของค&าจาง เมื่อที่ปรึกษาไดดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษา วิเคราะหF และรวบรวมขอมูลเชิงลึกของแหล&งท&องเที่ยว รวมถึงบุคลากรดานการท&องเที่ยว
ผู รั บ ผิ ด ชอบแหล& ง ท& อ งเที่ ย ว กลุ& ม ท& อ งเที่ ย ว เครื อ ข& า ยการท& อ งเที่ ย ว ผู ประกอบการท& อ งเที่ ย ว สถาน
ประกอบการ แพพัก รานคา รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และสิ่งอํานวยความสะดวกในแหล&งท&องเที่ยว
เช&น ศูนยFบริการนักท&องเที่ยว หองน้ํา ระบบกําจัดน้ําเสีย ปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยว ปายเตือน ทั้งในดาน
ความปลอดภัย กฎระเบียบต&าง ๆ ฯลฯ พื้นที่เขื่อนแม&กวงอุดมธารา และพื้นที่เขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล และพื้นที่
แหล&งท&องเที่ยวเชื่อมโยง หรือพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวของพรอมดําเนินการลงพื้นที่สํารวจเสนทางแหล&งท&องเที่ยว
2) จัดการอบรมหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยวโดยชุมชนใหมี
มาตรฐาน
3) ส&งมอบรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน (Progress report) โดยเสนอเอกสารรายงานเป5น
รูปเล&ม จํานวน 10 เล&ม และแผ&น CD/DVD จํานวน10ชุด
ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน (120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง)
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) เป5นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของวงเงินตามสัญญาจางเมื่อที่ปรึกษาไดได
ดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทํา (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว จํานวนไม&นอยกว&า 1 เสนทาง
2)จัดการประชุมเพื่อรับฟTงขอเสนอแนะร&างเสนทางการท&องเที่ยว
3)ดําเนินการออกแบบและจัดทําแผ&นพับเสนทางการท&องเที่ยว เพื่อใชเผยแพร&ประชาสัมพันธFแหล&ง
ท&องเที่ยว จํานวน 1,000 ฉบับ แลวเสร็จพรอมส&งมอบ
4) ส&งมอบรายงานฉบับสมบูรณF (Final Report) พรอมบทสรุปผูบริหาร โดยเสนอเอกสารรายงานเป5น
รูปเล&ม จํานวน 10 เล&ม และแผ&น CD/DVD จํานวน 10ชุด เนื้อหาประกอบดวย รายละเอียดการดําเนินงาน ที่
ดํ า เนิ น ตลอดโครงการ พรอม รายละเอี ย ดโครงการ รายละเอี ย ดการจั ด กิ จ กรรม/ภาพถ& า ย เอกสาร
ประกอบการจัดกิจกรรม พรอม Power Point สรุปผลการดําเนินงานโครงการ ขอเสนอแนะแนวทางที่ควร
ดําเนินงานในระยะต&อไป
ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน (180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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7) ระยะเวลาดําเนินโครงการ
26 สิงหาคม 2559 - 21 กุมภาพันธF 2560 (180 วัน)
8)ผลการดําเนินงาน
1. ผลการศึกษารวบรวมขอมูลเชิงลึก
เพื่อเป5นการตอบวัตถุประสงคFขอที่ 1 เพื่อศึกษา วิเคราะหFขอมูลบุคลากรดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบ
แหล&งท&องเที่ยว และผูที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมดานการท&องเที่ยว เพื่อรองรับนักท&องเที่ยว ทางทีมที่
ปรึกษาไดมีการ ลงพื้นที่สัมภาษณF ผูประกอบการ และหน&วยงานในพื้นที่ดังผลการศึกษาต&อไปนี้
1.1 ตําบลบานเปา ผูดูแลดานการท&องเที่ยวในพื้นที่ไดแก& องคFการบริหารส&วนตําบลบานเปา มี
สถานที่ท&องเที่ยวที่สําคัญคือ อุทยานแห&งชาติศรีลานนา เป5นอุทยานขนาดใหญ& มีการส&งเสริมการท&องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติมาอย&างต&อเนื่อง มีความตองการที่จะพัฒนาเสนทางปTjนจักรยานระหว&างอุทยานฯ ไปยังสันเขื่อนแม&
งัดสมบูรณFชล ภายในเขื่อนแม&งัดฯ มีเรือนแพพัก ทํากิจกรรม รานอาหาร จํานวน 10 เรือนแพ ซึ่งเขื่อนแม&งัด
อยู&ในความดูแลของโครงการส&งน้ําและบํารุงรักษาแม&แฝก – แม&งัด ทางโครงการส&งน้ําฯ มีโครงการที่จะสราง
แหล&งท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&งัดฯ คือหาดทรายเทียม บริเวณหนาเขื่อนแม&งัดฯ และเครื่องเล&นทางน้ําบริเวณ
ทายเขื่อนแม&งัดฯ มีโฮมสเตยFที่มีชื่อเสียงเป5นที่นิยมของนักท&องเที่ยวต&างชาติ คือแม&โจบานดิน รานคาและ
รานอาหารในพื้นที่ส&วนใหญ&เป5นรานขนาดเล็ก นักท&องเที่ยวส&วนใหญ&จะไปท&องเที่ยวยังเรือนแพเขื่อนแม&งัดฯ
ส&วนสถานที่ท&องเที่ยวอื่น ๆ นั้น ยังไม&เป5นที่นิยม ซึ่งทางองคFการบริหารส&วนตําบลบานเปายังไม&มีแผนการ
พัฒนาดานการท&องเที่ยวอย&างชัดเจนจึงมีความตองการใหเขามาช&วยเหลือในดานการจัดทําขอมูล ดานการ
ท&องเที่ยว และตองการพัฒนาชุมชนหมู& 7 บานดง ใหเป5นโฮมสเตยFมาตรฐานไทย
1.2 ตําบลกื้ดชาง ผูดูแลดานการท&องเที่ยวในพื้นที่คือ องคFการบริหารส&วนตําบลกื้ดชาง เป5น
พื้นที่ที่มีหน& วยธุรกิจดานการท& องเที่ยวจํ านวนมาก มีนักท&องเที่ยวเขามาท&องเที่ยวตลอดทั้งป. คนในชุมชน
สามารถประกอบอาชีพดานการท&องเที่ยวได ส&วนใหญ&เป5นการท&องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม เป5นที่ตั้ง
ของอุทยานแห&งชาติหวยน้ําดัง มีปางชางจํานวน 17 ปางชาง มีความหลากหลายของชนเผ&า 5 ชนเผ&า การ
ท&องเที่ยวเชิญผจญภัย การล&องแก&งที่แก&งกื้ด ในพื้นที่มีที่พักรูปแบบโฮมสเตยF คือ โฮมสเตยFบานเมืองกื้ด และ
โฮมสเตยFบานแม&ตะมาน อีกทั้งยังมีที่พักรูปแบบรีสอรFททั้งขนาดใหญ&และขนาดเล็ก ในตําบลกื้ดชางไม&มีรานคา
และรานอาหารขนาดใหญ& มี เพียงรานขายของชําขนาดเล็ก และรานอาหารขนาดเล็กบริ เวณแก&งกื้ด ทาง
องคFการบริ หารส& วนตํา บลกื้ด ชาง มีความตองการเพิ่มศั กยภาพในการดํ าเนิน กิจกรรมโฮมสเตยFของชุมชน
ตองการพัฒนาเยาวชนในชุมชนใหเป5นผูนําท&องเที่ยว และตองการใหช&วยแนะนํา ใหความรูในเรื่องของการ
สรางเสนทางการท&องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชนเผ&าทั้ง 5 ชนเผ&า ซึ่งปTจจุบันเป5นที่นิยมของนักท&องเที่ยวต&างชาติ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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เรือนแพอาจารยFวิช

เรือนแพลานนา

แม&โจบานดิน

รานคาสวัสดิการ อุทยานแห&งชาติศรีลานนา

รูปที่ 5.1-2 แหล&งท&องเที่ยวตําบลบานเปา

โฮมเสตยFบานเมืองกื้ด

ชมการแสดงชางพรอมใหอาหารชาง

รูปที่ 5.1-3 แหล&งท&องเที่ยวตําบลกื๊ดชาง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1.3 ตําบลลวงเหนือ ผูดูแลดานการท&องเที่ยวคือ เทศบาลตําบลลวงเหนือ ซึ่งในโครงการนี้มี 2
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ คือ ชุมชนบานลวงเหนือ และชุมชนบานปKาสักงาม กล&าวคือ ชุมชนบานลวงเหนือ เป5น
ชุมชนที่มีศักยภาพดานการท&องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไตลื้อ คนในชุมชนส&วนใหญ&เป5นชาวไตลื้อ มีศูนยFเรียนรู
วัฒนธรรมไทยไตลื้อบานใบบุญ เป5นศูนยFกลางในการรับนักท&องเที่ยว มีศูนยFการเรียนรูการทําขาวแคบ บาน
เฮือนปอกระดาษสา ผีหมอนึ่ง วัดศรีมุงเมือง บานตุmกตาไมนายโถ สวนเกษตรพอเพียง นักท&องเที่ยวส&วนใหญ&
มาเป5นหมู&คณะ ทั้งหน&วยงานภาครัฐ และเด็กนักเรียนนักศึกษาเขามาศึกษาดูงาน อีกทั้งยังเป5นที่ตั้งของเขื่อน
แม&กวงอุดมธารา บริเวณเขื่อนแม&กวงฯ มีรานอาหารและเป5นท&าเรือขามฟากไปยังชุมชนบานปKาสักงาม 2 แห&ง
ยังไม&เป5นที่นิยมของนักท&องเที่ยว แต&เป5นที่นิยมของนักตกปลา ซึ่งทางเขื่อนแม&กวงฯ มีความตองการพัฒนาให
เป5นแหล&งท&องเที่ยว มีเรือนแพพัก รานอาหาร กิจกรรมทางน้ําสําหรับนักท&องเที่ยว โดยทางชุมชนบานลวง
เหนือตองการใหช&ว ยเหลื อในดานการจั ดทํ าโฮมสเตยFมาตรฐานไทย และตองการใหช& วยเหลือในดานการ
ประชาสัมพันธFแหล&งท&องเที่ยวในชุมชน ส&วนชุมชนบานปKาสักงามนั้น เป5นชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม
สมบูรณF คนในชุมชนส&วนใหญ&เขาไปเป5นแรงงานในการขุดเจาะอุโมงคFผันน้ําฯ ในชุมชนมีแหล&งท&องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติ คือ น้ําตกปKาสักงาม แผ&นดินหวิด ถ้ําหลวง กาดผี แต&ปTจจุบันน้ําตกปKาสักงามมีน้ําไม&มากจึงอยากให
หน&วยงานเขามาช&วยเหลือฟnoนฟู และในปTจจุบันอยู&ในระหว&างการสรางสะพานเชื่อมโยงระหว&างชุมชนบานลวง
เหนือและชุมชนบานปKาสักงาม จึงตองการใหเขามาใหคําแนะนําในการสรางเสนทางท'องเที่ยวเชื่อมโยงของ
ทั้ง 2 ชุมชนเขาดวยกัน

ปายศูนยFการเรียนรูบานใบบุญ

บานตุmกตาไมนายโถ

น้ําตกปKาสักงาม
ระเบียงปKาสัก ทรี เฮาสF รีสอรFท
รูปที่ 5.1-4 แหล&งท&องเที่ยวตําบลลวงเหนือ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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1.4 เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ดูแลพื้นที่ 2 ตําบล คือตําบลช&อแล และตําบลอินทขิล เป5น
เสนทางผ&านไปยังเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล เป5นพื้นที่ที่มีสถานที่ท&องเที่ยวสําคัญหลายแห&ง เช&น วัดบานเด&น วัด
อรัญวิเวก พิพิธภัณฑFแหล&งเตาเผาอินทขิล พระบรมราชานุสาวรียFพระเจาสามฝTjงแกน ทางเทศบาลฯ มีการ
ส&งเสริมกิจกรรมการท&องเที่ยวอยู&ตลอด เช&นการจัดเทศกาล “หนาวนี้ที่เมืองแกน” เทศกาลตามฤดูกาลต&าง ๆ
รานคารานอาหารในพื้ น ที่ มีทั้งขนาดเล็ กและขนาดใหญ& มี นั กท& องเที่ ย วแวะเวี ย นมาอย& างต& อเนื่ องทั้ งเป5 น
ครอบครัวและคณะเขามาศึกษาดูงาน เป5นพื้นที่ที่พรอมจะพัฒนาดานการท&องเที่ยวอย&างต&อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ใน
การดูแลของเทศบาลฯ นั้น อยู&บริเวณใกลเคียงสถานที่ท&องเที่ยวสําคัญหลายแห&ง จึงมีความตองการที่จะ
เชื่อมโยงแหล'งท'องเที่ยว หรือจัดทําโปรแกรมการท'องเที่ยวร'วมกับพื้นที่อื่นที่ใกลเคียง
1.5 ตําบลแม'หอพระ ผูดูแลดานการท&องเที่ยวคือ เทศบาลตําบลแม&หอพระ เป5นพื้นที่ที่ห&างจาก
ตัวเมือง สถานที่ท&องเที่ยวที่สําคัญคือ วนอุทยานน้ําตกบัวตอง – น้ําพุเจ็ดสี ตั้งอยู&ในเขตปKาสงวนแห&งชาติปKาแม&
แตง แหล&งท&องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเช&น วัดพระธาตุสุนันทา วัดเทพนิมิตนันทาราม รานคารานอาหารในชุมชน
เป5นรานขนาดเล็กและมีจํานวนนอย เป5นพื้นที่ที่ยังไม&เป5นที่นิยมของนักท&องเที่ยว ทางเทศบาลฯ ตองการให
ช&วยเหลือในการจัดทําขอมูลดานการท&องเที่ยวในพื้นที่ บริเวณหมู&ที่ 1 บานปKาเลาเป5นพื้นที่ที่นําดินจากการขุด
เจาะอุ โ มงคFผั น น้ํ า ฯ มาเททิ้ ง โดยตองการใหพั ฒ นาปรั บ ปรุ งภู มิทัศนF ใหสวยงาม และพั ฒ นาใหเป5 น แหล& ง
ท&องเที่ยวในอนาคต

เขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล

พิพิธภัณฑFแหล&งเตาเผาอินทขิล

วัดเด&นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบานเด&น)
วัดอรัญญวิเวก
รูปที่ 5.1-5 แหล&งท&องเที่ยวตําบลลวงเหนือ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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น้ําตกบัวตอง

น้ําพุเจ็ดสี

วัดพระธาตุสุนันทา
วัดเทพนิมิต นันทาราม
รูปที่ 5.1-6 แหล&งท&องเที่ยวตําบลแม&หอพระ
2. ผลการดําเนินการจัดอบรมหลักการท'องเที่ยวอย'างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล'งท'องเที่ยว
โดยชุมชน
เพื่อเป5น การตอบวัตถุ ประสงคFขอที่ 2 เพื่ อพัฒ นาองคF ความรูหลักการท& องเที่ย วอย& างยั่ งยืน และการ
บริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยวใหกับบุคลากรดานการท&องเที่ยว ผูรับผิดชอบแหล&งท&องเที่ยวและผูที่เกี่ยวของ
ทางทีมที่ปรึกษาไดจัดการอบรม “หลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืนและการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยวโดย
ชุมชนใหมีมาตรฐาน”จํานวน 2 ครั้ง โดยครั้ งแรกจั ดที่อุทยานแห& งชาติศรีลานนา เป5 นการอบรมใหกับผู ที่
เกี่ยวของดานการท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชลและบริเวณใกลเคียง มีจํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด 70
คน อบรมในหัวขอเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ํา อบรมเรื่องหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืน และการ
บริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยว และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผูเขาร&วมอบรมมีความพึงพอใจมากในเรื่องของ
วิทยากรและเนื้อหาการอบรม ทําใหไดรับความรูในเรื่องของการเตรียมความพรอม ในดานการใหบริการ ดาน
ความปลอดภัย เพื่อรองรับนักท&องเที่ยว ซึ่งสามารถนําความรูที่ไดไปประยุกตFใชในการประกอบกิจการและ
ส&งเสริมพัฒนาการท&องเที่ยว
การจัด อบรมครั้ งที่ 2 จั ดอบรมที่ โรงเรีย นบานลวงเหนื อ เป5 นการอบรมใหกับ ผูที่ เกี่ ยวของดานการ
ท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีจํานวนผูเขาอบรมทั้งหมด 58 คน อบรมในหัวขอเรื่อง โฮมสเตยF
มาตรฐานไทย อบรมเรื่องหลักการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืน และการบริหารจัดการแหล&งท&องเที่ยว และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ซึ่งทางชุมชนบานลวงเหนือมีความสนใจที่จะจัดทําที่พักรูปแบบโฮมสเตยFมาตรฐานไทย ผูเขาร&วม
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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อบรมมีความพึงพอใจมากในเรื่องของวิทยากร และเนื้อหาของการอบรม ทําใหมีความรูในเรื่องการพัฒนา
แหล&งท&องเที่ยว พัฒนากิจกรรมในชุมชนใหเหมาะสมกับกลุ&มนักท&องเที่ยวมากยิ่งขึ้น จากการอบรมฯ ทั้ง 2
ครั้ง ทําใหทราบว&า ทางชุมชนทุกชุมชนพรอมใหความร&วมมือในการพัฒนาชุมชน ใหกลายเป5นแหล&งท&องเที่ยว
โดยชุมชนอย&างต&อเนื่องและยั่งยืน
3. การจัดทําเสนทางการท'องเที่ยว
เพื่อเป5นการตอบวัตถุประสงคFขอที่ 3 เพื่อกําหนดเสนทางท&องเที่ยวใชในการเผยแพร&ประชาสัมพันธF ซึ่ง
จะเป5นส&วนหนึ่งที่จะก&อใหเกิดการท&องเที่ยวอย&างยั่งยืน ทางทีมที่ปรึกษาไดมีการดําเนินการ โดยการลงพื้นที่
สํารวจเสนทาง มีการออกแบบ (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยว และไดเชิญหน&วยงานในพื้นที่ ผูประกอบการ
ภาครัฐและเอกชน เขาร&วมการประชุมเพื่อรับฟTงขอเสนอแนะ (ร&าง) เสนทางการท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&งัด
สมบูรณFชล และไดมีการปรับปรุงใหเกิดเสนทางการท&องเที่ยวที่ใชไดจริง เพื่อนําไปประชาสัมพันธFในแผ&นพับ
ประชาสัมพันธFการท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล แผ&นพับประชาสัมพันธFดังแผนภาพต&อไปนี้

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 5.1-7 แผ&นพับเพื่อการประชาสัมพันธFบริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4.การจัดทําขอเสนอเพิ่มเติม
จากการดําเนินโครงการ ทางทีมที่ปรึกษาไดมีการจัดทําการส&งเสริมการท&องเที่ยวเพิ่มเติม ประกอบดวย
(1) จัดทําปายแนะนําขอมูลการท&องเที่ยว จํานวน 10 ปาย ประกอบดวย ปายบอกทางบริเวณเขื่อน
แม&งัดสมบูรณFชล เป5นปายซิงคF จํานวน 2 ปาย ปายคําเตือนและปายรายละเอียดรายชื่อเรือ เป5นปายซิงคF
จํานวน 2 ปาย และปายแนะนําการท&องเที่ยวเป5นปายไวนิล จํานวน 6 ปาย
(2) จัดทําเสื้อม&อฮ&อม จํานวน 50 ตัว ใหกับผูประกอบการเรือนแพและคนขับเรือบริเวณเขื่อนแม&งัด
สมบูรณFชล
(3) จัดทําศูนยFบ ริการนักท&องเที่ ยว บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล ซึ่งตั้งอยู&บริเวณทางเขาอุทยาน
แห&งชาติศรีลานนา
(4) จัดทําแผ&นพับประชาสัมพันธFแหล&งท&องเที่ยว เสนทางการท&องเที่ยว บริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล
จํานวน 1,000 แผ&น

ปายรายชื่อเรือ

ปายคําเตือน
รูปที่ 5.1-8 ปายคําเตือนและปายรายชื่อเรือ

รูปที่ 5.1-9 ปายบอกทาง
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 5.1-10 ปายแนะนําแหล&งท&องเที่ยว

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ลายสกรีนเสื้อม&อฮ&อม

เสื้อม&อฮ&อม

รูปที่ 5.1-11 เสื้อม&อฮ&อมจัดทําแจกใหผูประกอบการเรือบริการรับ - ส&งนักท&องเที่ยว

รูปที่ 5.1-12 การจัดตั้งศูนยFบริการนักท&องเที่ยวบริเวณเขื่อนแม&งัดสมบูรณFชล

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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บทที่ 6
ผลการดําเนินการตามมาตรการป#องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

บทที่ 6
ผลการดําเนินการตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
และผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
แผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา มีวัตถุประสงค6เพื่อลดผลกระทบที่คาดว&าจะเกิดขึ้นต&อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมในดานต&างๆในระยะก&อสราง เพื่อใหความรุนแรงของผลกระทบลดลงหรือหมดไป และติดตาม
ตรวจสอบวิธีการดําเนินการกิจกรรมและผลกระทบของกิจกรรมต&างๆ แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตลอดอายุแผน
แผนปฏิบัติการปองกันแกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&
6.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
กรมชลประทาน ไดทําการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ที่เสนอในรายงานวิเคราะห6
ผลกระทบสิ่ ง แวดลอมที่ ไ ดรั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานนโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
(1) คุณภาพอากาศ
(2) เสียงดัง
(3) ความสั่นสะเทือน
(4) ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย
(5) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
(6) คุณภาพน้ําผิวดิน
(7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ําใตดิน
(8) ธรณีวิทยาและแผ&นดินไหว
(9)ทรัพยากรแร&และการทําเหมืองแร&
(10) การกัดเซาะและการตกตะกอน
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
(1) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
(2) ปEาไม
(3) สัตว6ปEา
(4) พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ&มน้ํา
3. คุณค&าการใชประโยชน6ของมนุษย6
(1) การคมนาคม
(2) การใชน้ํา
(3) การควบคุมน้ําท&วม/การระบายน้ํา
(4) การใชประโยชน6ที่ดิน/การเกษตร
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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4. คุณค&าต&อคุณภาพชีวิต
(1) เศรษฐกิจสังคม
(2) การชดเชยทรัพย6สิน
(3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(4) สาธารณสุขและโภชนาการ
(5) โบราณคดีและประวัติศาสตร6
(6) แหล&งท&องเที่ยว
ขอบเขตการดําเนินการ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ไดสรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหว&างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดผลการ
ดําเนินการได ดังตารางที่ 6.1

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 6.1

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทั่วไป ของของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& ระหว&างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2560

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ
(1) คุณภาพอากาศ : ระยะก&อสราง
- ในฤดูแลงพื้นที่โครงการทุกสถานีที่
ตรวจวัดมีปJญหาฝุEนขนาดเล็ก (PM10) มีปริมาณสูงใกลเคียงค&า
มาตรฐาน
- กิจกรรมที่จะมีผลกระทบต&อ
คุณภาพอากาศคือการระเบิดหินที่
ปากอุโมงค6 การขนส&งวัสดุขุดจาก
อุโมงค6และการขุดเจาะภายในอุโมงค6

(2) เสียงดัง
- พื้นที่โครงการตั้งอยู&นอกเมืองไม&มี
กิจกรรมที่พลุกพล&าน ระดับเสียงดัง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leg 24 hr) มีค&า

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
- การเปRดหนาดิน การรื้อถอนสิ่งก&อสราง การกองวัสดุ การผสมคอนกรีต ที่อยู&
ใกลชุมชนไม&เกิน 100 เมตร จะตองจัดทํารั้วทึบ รอบบริเวณดังกล&าวมีความสูง
อย&างนอย 2.0 เมตร
- ลดปริมาณฝุEนละอองฟุงกระจายจากการเปRดหนาดินปรับถมพื้นที่การเทกอง
ดิน หินในพื้นที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมานพื้นที่จัดการวัสดุขุดและถนน
ที่ใชในการขนส&งโดยใชน้ําราดพรม อย&างนอยวันละ 3 ครั้ง
- จัดใหมีสิ่งปกคลุมกองวัสดุที่ก&อใหเกิดฝุEนฟุงกระจาย
- จํากัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก&อสรางเมื่อวิ่งผ&านชุมชนไม&ใหเกิน 30 กม./ชม.
เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุEนละออง
- รถบรรทุกขนส&งดิน หิน ทราย วัสดุจากอุโมงค6ตองมีผาใบปกคลุมใหมิดชิด

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง

- มีการใชน้ําราดพรมบนถนน อย&างนอยวันละ 3
ครั้ง
มีการจํากัดความเร็วรถบรรทุกวัสดุก&อสรางเมื่อ
วิ่งผ&านชุมชนไม&ใหเกิน 30 กม./ชม.
- มีการกําหนดใหรถบรรทุกขนส&งดิน หิน ทราย
วัสดุจากอุโมงค6ตองมีผาใบปกคลุมใหมิดชิด

- ทําการลางดินโคลนที่ติดกับลอรถยนต6 รถบรรทุก รถอื่นๆทุกชนิดก&อนวิ่งออก
จากพื้นที่ก&อสราง
- ออกแบบระบบระบายอากาศ ภายในอุโมงค6ใหเพียงพอ สําหรับคนงานและ
เครื่องจักรตามมาตรฐานของ OSHA และ USACE
- จัดเตรียมอุปกรณ6ปองกันอันตรายส&วนบุคคล อุปกรณ6 ปองกันฝุEนละออง ก[าซ - ใหผูรับจางก&อสรางจัดเตรียมอุปกรณ6ปองกัน
พิษ ใหแก&คนงานที่ทํางานในอุโมงค6อย&างเพียงพอ
อันตรายส&วนบุคคล อุปกรณ6 ปองกันฝุEนละออง
ก[าซพิษ ใหแก&คนงานที่ทํางานในอุโมงค6อย&าง
เพียงพอ
- เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน เนื่องจากผลกระทบของการก&อสราง
ตองหาสาเหตุและแกไขโดยเร&งด&วน
- ดําเนินกิจกรรมก&อสราง การระเบิดหินในช&วงเวลากลางวันเท&านั้น
- จัดทําปายแจงเตือน
- บํารุงรักษาเครื่องจักรกลตามขอกําหนดการใชงาน
- หลีกเลี่ยงการระเบิดหินในช&วงที่มีกระแสลมพัดไปทางชุมชนเพื่อลดเสียงดัง
และการแพร&กระจายของฝุEนละออง

รูปที่ 6.3-1
รูปที่ 6.3-8

รูปที่ 6.3-4

รูปที่ 6.3-3

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยู&ระหว&าง 50-68 dBAไม&เกินค&า
มาตรฐานที่กําหนดไว 70 dBA
- กิจกรรมที่จะมีเสียงดังรบกวนคือ
การระเบิดหินที่ปากอุโมงค6การขุด
เจาะระเบิดหินภายในอุโมงค6

(3) ความสั่นสะเทือน
- พื้นที่โครงการอยู&นอกเมือง ไม&มี
กิจกรรมที่มีความสั่นสะเทือน ระดับ
ความสั่นสะเทือนทีต่ รวจวัดได มีค&า
ต่ํากว&าเกณฑ6มาตรฐาน DIN 4150
- กิจกรรมที่จะก&อใหเกิดความ
สั่นสะเทือนไดแก&การระเบิดหิน การ
ขนส&งวัสดุอุปกรณ6 ดิน/หิน โดย
รถบรรทุก
(4) ท รั พ ยา กร ดิ น /ก าร ช ะ ลา ง
พังทลาย
- - ดินในพื้นที่ก&อสราง ปตร. แม&ตะ
มานและตามแนวอุ โ มงค6 ส& ง น้ํ า แม&
แตง-แม&งัด ส&วนใหญ&เปdนหน&วยผสม
ของดินบริเวณพื้นที่สูงชัน (SC)
- พื้นที่บริเวณแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&งัดแม&กวง เปdนดินชุดท&ายาง ชุดลี้ และ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
- งดเวนการใชระเบิด หิน ในช&วงเวลา 10.00 -13.00 น ในการก&อสรางปาก
อุโมงค6หมายเลข 2 และ 3 ซึ่งเปdนเวลาแสดงชางของปางชางเชียงดาว
- เปRดสัญญาณเสียงเตือนก&อนทําการระเบิดทุกครั้งเพื่อปองกันการตื่นตกใจและ
เมื่อเสร็จสิ้นการระเบิดใหมีสัญญาณธงที่มองเห็นไดในระยะ 200 เมตร
- จัดใหมีผูชํานาญงานดานระเบิดหิน ควบคุมงานและปฏิบัติตามคําแนะนําของ
กรมทรัพยากรธรณี เรื่องการใชวัตถุระเบิดเพื่อลดระดับเสียงดัง
- จัดใหมีเครื่องปองกันอันตรายส&วนบุคคล เครื่องอุดหู
ที่มีประสิทธิภาพใหคนงานที่ทํางานในที่มีเสียงดังใชอย&างเพียงพอ
- จัดตารางเวลาทํางานใหเหมาะสมสําหรับคนงานที่ทํางานในที่ที่มีเสียงดัง มิให
เกินมาตรฐานที่กําหนดของกระทรวงมหาดไทย
- เมื่อจะทําการระเบิด หิน ตองประกาศใหประชาชนในพื้นที่ใกลเคียงทราบ
ช&วงเวลาที่จะระเบิดล&วงหนา
- จํากัดน้ําหนักรถบรรทุกใหบรรทุกไม&เกินกว&า 15 ตัน
- จํากัดความเร็วของรถบรรทุกไม&ใหเกิน 30 กม./ชม.
- จัดวิศวกรควบคุมการระเบิดประจําในขณะขุดเจาะระเบิดหิน

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
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- จัดทําปายแจงเตือน

รูปที่ 6.3-3

- มีการจัดผูชํานาญงานดานการระเบิดหิน มา
ควบคุมงาน
- จัดทําปายแจงเตือน

รูปที่ 6.3-4

- ไดทําการจัดเวลาทํางานใหเหมาะสมสําหรับ
คนงานที่ทํางานในทีท่ ี่มีเสียงดัง
- จัดทําปายแจงเตือน

รูปที่ 6.3-3

- มีการทําปายจํากัดความเร็วในพื้นที่โครงการ
- มีการจัดวิศวกรควบคุมการระเบิดประจํา
ในขณะขุดเจาะระเบิดหิน
- การระเบิดทุกครั้งตองคํานึงถึงความปลอดภัยและปริมาณวัตถุระเบิดที่ใชและ - มีการคํานึงถึงความปลอดภัยและมีการใช
การปลิวของเศษดินหิน
ปริมาณระเบิดที่เหมาะสม

รูปที่6.3-1

- จํากัดพื้นที่ที่ใชในการก&อสรางที่พักคนงาน ลานจอดรถบรรทุก/ เครื่องจักร
เพื่อลดปริมาณดินที่จะตองถูกรบกวน
- หลีกเลี่ยงกิจกรรมการขุดถมดิน การขุดเปRดหนาดินในฤดูฝน เพื่อปองกันการ
ชะลางหนาดินและปรับหนาดินพรอมทั้งปลูกพืชคลุมดินเมื่อเสร็จงาน
- กําชับคนงานใหปองกัน การรั่วไหลของน้ํามัน และสารเคมีอื่น ๆ ที่ใชในการ
ก&อสราง
- ในพื้นที่ทิ้งหินจากการขุดอุโมงค6 ควรขุดรวบรวมหนาดินไวก&อนเมื่อเทกองหิน
แลวเสร็จจึงนําหนาดินมาเททับเพื่อลดการสูญเสียหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณ6

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดินในพื้นที่สูงชัน
- พื้นที่ทิ้งหินส&วนใหญ&เปdนดินในพื้นที่
สูงชัน
- ความอุดมสมบูรณ6ของดินค&อนขาง
ต่ําไม&เหมาะสมต&อการเกษตร
(5) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
- ปตร. แม&ตะมาน มีปริมาณน้ําท&า
622 ลาน ลบ.ม./ป.
- ที่ฝายแม&แตงมีน้ําระบายทายฝาย
421.28 ลานลบ.ม. โดยเปdนน้ําในฤดู
ฝน 76 % หรือ 320.11ลาน ลบ.ม.
ซึ่งเปdนน้ําที่เกินความตองการใชในลํา
น้ําแม&แตง
- เขื่อนแม&งัด มีป ริมาณน้ําท&า 332
ลาน ลบ.ม./ป. มีความจุ อ&างฯ 265
ลาน ลบ.ม.
- เขื่อนแม&ก วงมีป ริม าณน้ําท&า 203
ลานลบ.ม./ ป. มีความจุ อ&างฯ 263
ลาน ลบ.ม.
(6) คุณภาพน้ําผิวดิน
- น้ําแม&แตงเปdนแหล&งน้ําไหลคุณภาพ
น้ําดีมีปริมาณออกซิเจนละลายน้ําสูง
ปริมาณความสกปรกต่ํา
- - น้ําในอ&างเก็บน้ําแม&งัดเปdนน้ํานิ่ง
มีคุณภาพพอใช
- น้ําในอ&างเก็บน้ําแม&กวงเปdนน้ํานิ่ง
คุณภาพน้ําค&อนขางเสื่อมโทรมมีค&า
BOD สูง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- การกองหินตองกองแบบขั้นบันไดและตรึงดวย Geotextile บริเวณที่ลาดชัน
เพื่อปองกัน การชะลางพังทลายและปลูกพืชและหญาคลุมดินทัน ที พรอมทั้ง
ปลูกปEาหรือสวนสมุนไพรตามความตองการของชุมชน
-จัด ใหมีรางรับน้ําจากพื้นที่จัดการวัส ดุขุด ทุกแห&งและขุด บ&อดักตะกอนก&อน มีการจัดใหมีรางรับน้ําจากพื้นที่จัดการวัสดุขุดทุก
ระบายน้ําออกสู&แหล&งน้ํา
แห&งและขุดบ&อดักตะกอนก&อนระบายน้ําออกสู&
แหล&งน้ํา
- การก&อสราง ปตร.แม&ต ะมาน จะตองสรางอุโมงค6ระบายทรายใหเสร็จก&อน
เพื่อเปdน ช&องทางไหลของน้ําแลวจึง สรางทํานบชั่ว คราวปRด กั้น การไหล เพื่ อ
ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน เพื่อใหน้ําไหลไปทางทายน้ําไดตามปกติ
- จัด ทําร&องระบายน้ํา บริเวณปากอุโ มงค6 เขา-ออกพื้น ที่กองดิน /หิน มิใหกีด
ขวางทางไหลของน้ํา
- ออกแบบก&อสรางท&อลอด/สะพานขามหวยคังในถนนเขาหัวงานเพื่อปองกัน
การกีดขวางทางไหลของน้ํา
-ควบคุ ม ดู แ ลการดํ า เนิ น งานก& อ สรางใหเปd น ไปตามแผนงานหากมี ปJ ญ หา
รองเรียนดานอุทกวิทยาตองดําเนินการตรวจสอบและแกไขทันที

- ผูรับจางตองจัดใหมีบ&อเกรอะบ&อซึม รางระบายน้ํา บ&อดักไขมัน เพื่อกําจัดของ - มีการจัดบ&อเกรอะบ&อซึม รางระบายน้ํา บ&อดัก
เสียที่มาจากชุมชนก&อสรางมิใหปนเปpqอนลงสู&แหล&งน้ําผิวดิน/ใตติน
ไขมัน เพื่อกําจัดของเสียที่มาจากชุมชนก&อสรางมิ
ใหปนเปpqอนลงสู&แหล&งน้ําผิวดิน/ใตติน
- ที่พักคนงานก&อสรางตองตั้งอยู&ห&างจากแหล&งน้ําใหมากที่สุดอย&างนอย 150 - มีการแจงใหผูรับจางก&อสรางทราบ
เมตร
- จัด ใหมีถั ง รองรับ ขยะมู ล ฝอยจากชุม ชนก&อ สรางและขอความร& ว มมื อจาก -มีการจัดถังขยะในบริเวณพื้นที่ก&อสรางโครงการ
เทศบาลตําบลแม&แตงนําไปกําจัด
-การเปลี่ยนถ&ายน้ํามันเครื่องจักร ยานพาหนะ ตองจัดเก็บใส&ถัง 200 ลิตร ไวใน มีการจัดโรงซ&อมบํารุงเครื่องยนต6 และมีถังเก็บ
โรงเรือนปองกันฝนชะลางและรวบรวมส&งไปกําจัดนอกพื้นที่โครงการ
น้ํามันขนาด 200 ลิตร

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง

รูปที่ 6.3-10

รูปที่ 6.3-6

รูปที่ 6.3-7

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

- การก&อสรางอาคารสลายพลังงานบริเวณปากอุโมงค6ทางออกของน้ําควรวาง
หินใหเปdนเกาะแก&งไวดานทายดวยเพื่อใหออกซิเจนละลายน้ําไดมากขึ้นก&อนจะ
ไหลลงสู&อ&างเก็บน้ํา
(7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ํา ใตดิน -ติดตั้ง Piezometer ที่บริเวณบานปEาไมตําบลแม&หอพระ ที่อุโมงค6ช&วงลอด
- พื้นที่โครงการอยู&ในแอ&งน้ําบาดาล แม&น้ําปRงและที่หวยแม&เลิมใกลบานแม&โจเพื่อตรวจสอบระดับน้ําบาดาลในช&วง
ก&อนก&อสรางอย&างนอย1 ป. และตรวจวัดระดับน้ําเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช&วง
เชียงใหม&
- เกิดอยู&ในหินร&วนหรือกึ่งหินแข็ง
ก&อสรางและหลังจากการก&อสรางแลวเสร็จต&อไปอีกอย&างนอย 1 ป.
- ชั้นน้ําอยู&ในระดับความลึกประมาณ
190 เมตร
- ความสามารถในการใหน้ํา 50-200
ลบม. /ชม.
- ในการก&อสรางอุโมงค6ส&งน้ําลอดแม&น้ําปRงจะทําการค้ํายันและดาดอุโมงค6ดวย
- การก&อสรางอุโมงค6อาจมีผลกระทบ เหล็กอีกชั้นหนึ่งเพื่อความแข็งแรงปองกันการรั่วซึมของน้ําบาดาลเขาอุโมงค6
จากน้ําใตดินในช&วงลอดใตแม&น้ําปRง และปองกันการไหลซึมของน้ําออกจากอุโมงค6
ช&วงลอดใตหวยแม&เลิมใกลบานแม&โจ - การก& อ สรางอุ โ มงค6 ช& ว งลอดผ& า นปลายอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ห อพระและอ& า งแม&
และช&วงลอดใตอ&างเก็บน้ําแม&ประจุrม ประจุrม และบริเ วณที่หิ น ไม&ดีก& อนขุด เจาะอุโ มงค6จ ะตองทํ าการเจาะสํา รวจ
และอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ห อพระที่ หิ น มี ล&วงหนา (Probing Ahead) เพื่อตรวจสอบคุณภาพหินและการรั่วซึมของน้ําถา
คุณภาพไม&ค&อยดี
หิ น คุ ณ ภาพไม& ดี แ ละมี ก ารรั่ ว ซึ ม น้ํ า สู ง จะทํ า การอั ด ฉี ด น้ํ า ปู น (Advance
Grouting) เพื่อทําใหหินทึบน้ําก&อนขุดเจาะอุโมงค6
- การขุดเจาะอุโมงค6ผ&านหินไม&ดีจะมีการเสริมความมั่นคงหนาอุโมงค6 (Face
Stabilization) การเจาะรูระบายน้ําล&วงหนา(Advance Drainage)
- มีการควบคุม การรั่ว ซึม ของน้ําใตดิน ภายในอุโ มงค6โ ดยใชคอนกรีต ฉาบผิ ว
อุโมงค6
(8)ธรณีวิทยาและแผ&นดินไหว
- การขุด เจาะอุโ มงค6ช&ว งที่ผ& านหิ น ไม& ดีต องดําเนิน การเจาะสํ ารวจล&ว งหนา
-ที่ ปตร. แม&ต ะมาน ดิน ชั้น บนเปd น บริเวณอุโมงค6 (Probing Ahead) ก&อนที่จะขุดอุโมงค6 ถาพบโพรง จะตองทํา
ดิ น เหนี ย วปนทรายและกอนกรวด การปองกัน และแกไขโดยการเจาะรูระบายน้ําล&วงหนาและการอัด ฉีด น้ําปูน
หนา 5-10 เมตร ดิน ฐานรากเปdน เพื่อใหหินทึบน้ํา
หินแกรนิตค&อนขางสดและแข็ง
- สํ า หรับ บริ เ วณที่ พ บว&า มี หิ น ผุ ห รื อ หิน มี คุ ณภาพไม&ดี จ ะตองทํ า การค้ํ า ยั น
- ตามแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง ล&วงหนา (Forepoling) ก&อนที่จะทําการขุดเจาะอุโมงค6
ประกอบดวยหินแกรนิต หินตะกอน - รูปแบบการค้ํายันอุโมงค6ใหเลือกใชแบบที่เหมาะกับคุณภาพของมวลหินตาม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ตรวจสอบ และบั น ทึ ก ระดั บ น้ํ า ใตดิ น จาก
Piezometer ที่ติด ตั้งไวบริเวณบานปEาไมและ
บริเวณอุโมงค6ช&วงลอดแม&น้ําปRงและที่หวยแม&เลิม
เดือนละ ๑ ครั้ง ในช&วงก&อนก&อสรางอย&างนอย๑
ป. ต รวจวั ด ในช& ว งระยะก& อ สรางและหลั ง จาก
ก&อสรางแลวเสร็จอีก๑ป. (การก&อสรางและติดตั้ง
เครื่อง Piezometerอยู&ในขั้นตอนการก&อสราง)

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง

แผนการติดตาม
ตรวจสอบดานน้ําใต
ดินและคุณภาพน้ํา
ใตดิน (หนา 4-48)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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หินทรายและหินปูน
- ตามแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย หิ น ภู เ ข า ไ ฟ หิ น
ตะกอน/และหินทราย
- พื้นที่โครงการอยู&ในโซนแผ&นดินไหว
ใ น เ ข ต 2 ก มี ค ว า ม รุ น แ ร ง
แผ&นดินไหว V-VII ตามมาตราเมอร6
คัลลีดัดแปรสิ่งก&อสรางมีความเสี่ยง
ในการเกิ ด ความเสี ย หายในระดั บ
นอย-ปานกลาง
(9) ทรัพยากรแร&และการทําเหมือง
แร&
- พื้นที่องค6ประกอบโครงการที่ ปตร.
แม&ตะมานไม&มีแหล&งแร&/เหมืองแร&
- ในแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัดแม&กวงอาจพบกํามะถันบางตามโซน
รอยเลื่อนแต&ไม&พบแร&อื่นๆที่สําคัญ
- ถ& า นหิ น พบที่ บ ริ เ วณอํ า เภอเวี ย ง
แหงแต&ไม&พบในพื้นที่โครงการ
- แหล& ง แร& ที่ พ บใกลที่ สุ ด คื อ แหล& ง
แร&มังกานีสพบที่ต.กึ๊ดชาง อ.แม&แตง
จ.เชียงใหม&
(10) การกัดเซาะและการตกตะกอน
- ในลําน้ําแม&แตงมีปริมาณตะกอน
ค&อนขางมากทั้ง ตะกอนทองน้ําและ
ตะกอนแขวนลอย
- ในพื้นที่รับน้ําของ ปตร.แม&ตะมาน
พบว&ามีปริมาณตะกอนแขวนลอยต&อ
หน&วยพื้นที่สูงสุดในลุ&มน้ําปRงตอนบน

แบบที่กําหนดไว
- ออกแบบเพื่ อความปลอดภั ยใหมั่ น ใจว&า โครงสรางและองค6 ป ระกอบของ
โครงสรางจะไม& ไ ดรั บ ผลกระทบจากแผ& น ดิ น ไหวโดยควรใชค& าความเร& ง ใน
แนวราบสูงสุดที่จะใชในการออกแบบเท&ากับ 0.1 g

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
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- พื้นที่องค6ประกอบโครงการที่ ปตร. แม&ตะมาน
ไม&มีแหล&งแร&/เหมืองแร&
- ในแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&แตง-แม&งัด-แม&กวงอาจ
พบกํามะถัน บางตามโซนรอยเลื่อนแต&ไม&พบแร&
อื่นๆที่สําคัญ
- ถ&านหินพบที่บริเวณอําเภอเวียงแหงแต&ไม&พบใน
พื้นที่โครงการ
- แหล&งแร&ที่พบใกลที่สุดคือ แหล&งแร&มังกานีสพบ
ที่ต.กึ๊ดชาง อ.แม&แตง จ.เชียงใหม&

- ออกแบบอาคารดักตะกอนไวดานหนา ปตร.แม&ตะมานและช&องดักตะกอน
ทรายละเอียดไวดานหนาปากอุโมงค6ตะกอนที่ดักไวจะถูกระบายผ&านช&องระบาย
ออกไปทางทาย ปตร.ลงสู&ลําน้ําแม&แตงตามเดิม
- ออกแบบใหมีอุโมงค6ดักตะกอนมิใหเกิดการอุดตันในอุโมงค6ส&งน้ําโดยเฉพาะใน
อุโมงค6ลอดแม&น้ําปRง
-ออกแบบใหมีอาคารสลายพลังงานทายอุโมงค6ส&งน้ําแม&งัด-แม&กวง เพื่อปองกัน
การกัดเซาะดานทายน้ํา

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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- ในพื้นที่ทิ้งหินออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน6ป ลูกตนไมคลุม ดิน ใช Geotextile
ตรึงบริเวณลาดชันปลูกปEาและก&อสรางร&องระบายน้ําเพื่อปองกันการกัดเซาะ
พังทลาย

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
(1) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง - ปฏิบัติตามมาตรการปองกันการพังทลายของดินมาตรการลดผลกระทบต&อ
- ลําน้ําแม&แตงเปdนระบบนิเวศน้ําไหล คุณภาพน้ําผิวดิน
ส& ว นอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ก วงเปd น ระบบ
นิเวศน้ํานิ่ง
- สัตว6ที่พบในลําน้ําแม&แตงมีความ
หลากชนิดมากกว&าในอ&างเก็บน้ําแม&
งั ด อ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ก วงแต& ค วาม
หนาแน&นนอยกว&า
- - สัตว6น้ําที่พบในแต&ละแห&งเปdนสัตว6
น้ํ า ที่ พ บไดตามแหล& ง น้ํ า ทั่ ว ไปไม& มี
ชนิดที่เปdนสัตว6จําเพาะถิ่น
(2) ปEาไม
1) แนวอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด
- พื้ น ที่ ป ตร. แม& ต ะมานและถนน
เขาหัวงานมี 20ไร& เปdนสังคมไม&ริมน้ํา
และปE า เบญจพรรณหนาแน& น นอย
ทั้งหมดอยู&ในปEา C
- พื้นที่ปากอุโมงค6รับ-ส&งน้ํา พื้นที่
ปากอุโมงค6รับน้ําที่ ปตร.แม&ต ะมาน
อยู&ในปEา C ปEาแม&แตง มีสภาพเปdน
ปEาเบญจพรรณ หนาแน&น นอยปาก
อุ โ มงค6 ส& ง น้ํ า ที่ เ ขื่ อ นแม& งั ด อยู& ใ น
อุทยานศรีลานนาสภาพเปdนปEาเบญจ
พรรณความหนาแน& น ต่ํ า พื้ น ที่ รั บ

- ทําเครื่องหมายขอบเขตของพื้นที่แผวถางปEาที่ชัดเจนปองกันการตัดไมนอก มีการจัดทําขอบเขตเครื่องหมายพื้นที่ในการแผว
พื้นที่
ถางปEา โดยอยู&ในแผนงานปองกันและลด
ผลกระทบดานปEาไม
- ไมที่ตัดตองชักลากออกไปใชประโยชน6ใหหมด
- หลีกเลี่ยงการสรางทางชักลากไมใหม&โดยอาจใชชางช&วยชักลากไม
- ผูรับจางตองกําหนดกฎระเบียบและบทลงโทษเพื่อปองกันการลักลอบตัดไม

รายละเอียด
แผนงานปองกันและ
ลดผลกระทบดาน
ปEาไม (หนา 4-7)

มีการนําไมที่ตัดตองชักลากออกไปใชประโยชน6
ใหหมด
มีการกําหนดกฎระเบียบและบทลงโทษเพื่อ
ปองกันการลักลอบตัดไม

- ผูรับจางตองประสานหน&วยงานในทองถิ่นและเจาหนาที่ปองกันรักษาปEาขณะ
ก&อสรางดวย
- จํากัดขนาดพื้นที่พักคนงานก&อสรางใหมีขนาดเล็กเพื่อหลีกเลี่ยงการตัดไม
- หลังจากเสร็จงานตองรื้อถอนที่พักคนงานและขนยายวัสดุอุปกรณ6เครื่องจักร
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ผลกระทบ7 ไร& สูญเสียไม 32.26 ออกจากพื้นที่ก&อสรางใหหมด
ลบ.ม. ไมไผ& 116 ลํา
- ปรับแต&งพื้นที่ปลูกพืชคลุมดินเมื่อเสร็จงาน
- แนวอุ โ มงค6 อ ยู& ใ ตพื้ น ดิ น ไม&
กระทบต&อปEาไม
- ปากอุโมงค6เขาออกและถนนเขา
ออกปากอุ โ มงค6 อ ยู& ใ นเขตปE า สงวน
แห& ง ชาติ ปE า แม& แ ตงเปd น ที่ ร กรางไม&
สูญเสียปEาไม
- พื้นที่จัดการวัสดุขุด 3 แห&ง รวม
105 ไร& อยู&ในเขตปEา C สภาพรกราง
ถูกบุกรุกทําการเกษตรไม&สูญเสียปEา
ไม
2) แนวอุโมงค6แม&งัด-แม&กวง
- พื้น ที่ปากอุโ มงค6รับ-ส&งน้ํารวม
พื้นที่ 34 ไร&พื้นที่ปากอุโมงค6รับน้ําอยู&
ในอุทยานแห&งชาติศรีลานนา เปdนปEา
เต็ง รัง ส&ว นบริเวณพื้น ที่ป ากอุโ มงค6
ส&ง น้ํา อยู&ใ นปEา สงวนแห&ง ชาติ ปEาขุ น
แม&กวง
- แนวอุโมงค6อยู&ใตดินไม&กระทบต&อ
พื้นที่ปEาไม
- ปากอุโมงค6เขาออกอุโมงค6ส&งน้ํา
พื้น ที่ 26 ไร&ป ากอุโ มงค6เขาออกที่
บานภูดิ น และบานปEา เลาอยู& ในเขต
ปฏิ รู ป ที่ ดิ น อ.แม& แ ตง ส& ว นปาก
อุโมงค6เขาออกที่บานปEาสักงามอยู&ใน
เขตปEาสงวนแห&ง ชาติ แม&แ ตงสภาพ
พื้นที่เปdนที่รกราง
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เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
6-9

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
- พื้นที่จัดการวัสดุขุด 3 แห&งรวม
พื้นที่ 87 ไร&ที่บานภูดินอยู&ในเขตปEา
C ปEาแม&แตง เปdนพื้นที่เกษตรกรรมที่
บานปEาเลาเปdนปEาเต็งรัง ในเขตปEา C
ปEาแม&แตง ที่บานปEาสักงามพื้นปEาเต็ง
รังอยู&ในปEาC ปEาขุนแม&กวง
3) สรุปในพื้นที่ก&อสรางโครงการ
- มีไ มใหญ& 563.05 ลบ.ม. ไมไผ&
436 ลํา
(3) สัตว6ปEา
- สั ต ว6 ปE า ที่ พ บในพื้ น ที่ โ ครงการมี
ทั้งหมด 192ชนิด เปdนนก 129 ชนิด
สัตว6เลื้อยคลาน 30 ชนิดสัตว6เลี้ยงลูก
ดวยนม 18 ชนิด และสัตว6สะเทินน้ํา
สะเทินบก 15 ชนิด ไม&มีสัตว6ปEาชนิด
ใดเปdนสัตว6ปEาสงวนสัตว6ปEาถูกคุกคาม
และสัตว6ปEาใกลถูกคุกคาม
- - พื้นที่ ปตร. แม&ตะมาน บริเวณนี้
พบสัตว6ปEากลุ&มสะเทินน้ําสะเทินบก
- ปากอุโมงค6ที่ ปตร. แม&ตะมาน สัตว6
ที่พบส&วนใหญ&เปdน นก

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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เอกสารอางอิง

- ตัด ฟJน ตนไมและการแผวถางพรรณพืช เกิด ขึ้น นอยที่สุ ด เพื่อใหพื้น ที่อาศั ย - มีการแจงใหกับทางผูรับจางก&อสรางทราบว&า
รวมทั้งพรรณพืชอาหารสัตว6ปEาถูกทําลายนอยที่สุด
ควรมีการตัดฟJนตนไมและการแผวถางพรรณพืช
เกิดขึ้นนอยที่สุดเพื่อใหพื้นที่อาศัยรวมทั้งพรรณ
พืชอาหารสัตว6ปEาถูกทําลายนอยที่สุด
- วางแผนใหการก&อสรางเปdนไปอย&างต&อเนื่อง และแลวเสร็จโดยใชเวลานอย
ที่สุดเพื่อใหกิจกรรมต&างๆ ระหว&างการก&อสรางรบกวนสัตว6ปEาเปdนช&วงเวลาสั้น
ที่สุด
- กําหนดขอบัง คับ มิใ หมีก ารล& าหรื อดักจั บ สัต ว6ปEา และถาพบสัต ว6 ปEาตองให
โอกาสสัตว6ปEาไดเคลื่อนยายออกไปอย&างปลอดภัย
- หลีกเลี่ยงการทิ้งตะกอนดินหรือทรายที่ขุดลอกจากลําน้ําแม&แตงในบริเวณที่
เปdนกลุ&มตนไมริมลําน้ําหรือในผืนปEา

- ปากอุโมงค6ทางออกที่เขื่อนแม&งัด
สัตว6ที่พบส&วนใหญ&เปdน นก
- ปากอุโมงค6ทางเขาที่เขื่อนแม&กวง
สัตว6ที่พบส&วนใหญ&เปdน นก
- พื้นที่ก&อสรางถนนและอุโมงค6เขา
ออกอุโมงค6ส&งน้ําส&วนใหญ&พบสัตว6ปEา
กลุ&มสะเทินน้ําสะเทินบก
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- - พื้นที่จัดการวัสดุ สัตว6ที่พบส&วน
ใหญ&เปdนนกและสัตว6สะเทินน้ํา
สะเทินบก
(4)พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ&มน้ํา
- พื้นที่ ปตร. แม&ตะมานและถนนเขา
ปตร.แม&ตะมานและถนนเขา ปตร.
อยู&ในลุ&มน้ําชั้น 1 บี
- - ที่พัก/สํานักงานก&อสรางอยู&ในลุ&ม
น้ําชั้น 3
- อุโมงค6เขา-ออก และปากอุโมงค6
เขา-ออกอยู&ในลุ&มน้ําชั้น 2
- ถนนเขาออกอุโมงค6เขาออกอยู&ใน
ลุ&มน้ําชัน้ 2และชั้น 3
- พื้นที่จัดการวัสดุอยู&ในลุ&มน้ําชั้นที่ 2
ชั้น 3และชั้น 5
คุณค(าการใชประโยชน-ของมนุษย(1) การคมนาคมขนส&ง
- ถนนในพื้นที่โครงการที่สําคัญ คือ
ทางหลวงหมายเลข 107 และ
หมายเลข 1001 ปJจจุบันการจราจร
คล&องตัวดี
- ถนนในทองถิ่นส&วนใหญ&เปdนถนน
ลูกรังสภาพไม&ดี มีปริมาณจราจรนอย
ใชเปdนเสนทางขนส&งผลิตผลทางการ
เกษตรของราษฎร
(2) การใชน้ํา
ลําน้ําแตง
- ลําน้ําแม&แตงดานทาย ปตร. แม&ตะ
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บริเวณพื้นที่ก&อสรางประตูระบายน้ําแม&ตะมาน
ถนนเขา-ออก และปากอุโมงค6ทางเขา อยู&ในพื้นที่
ชั้นคุณภาพลุ&มน้ําที่ 1 บี เปdนพื้นที่ 32.5 ไร& ซึ่ง
สภาพพื้นที่บริเวณนี้เปdนสังคมไมริมน้ําที่มีความ
อุดมสมบูรณ6ค&อนขางนอยดังนั้นผลกระทบที่
เกิดขึ้นจึงเปdนผลกระทบระดับต่ํา

- ปรับปรุง ถนนเขาหัวงาน ปตร. /ถนนเขาอุโมงค6เขาออกถนนเขาพื้นที่จัดการ
วัสดุขุด เพื่อความสะดวกในการก&อสราง
- ติดตั้งปายชื่อโครงการ ปายสัญญาณ ไฟสัญญาณ ไวในพื้นที่ก&อสรางโครงการ
ทุกแห&ง เพื่อใหเกิดความปลอดภัย

มีการปรับถนนเขาหัวงาน ปตร./ถนนเขาอุโมงค6
เขาออกถนนเขาพื้นที่จัดการวัสดุขุด
มีการติดตั้งปายชื่อโครงการ ปายสัญญาณ
ไฟสัญญาณ ไวในพื้นที่ก&อสรางโครงการทุกแห&ง
เพื่อใหเกิดความปลอดภัย
มีการจํากัดน้ําหนักและความเร็วของรถบรรทุก

- จํากัดน้ําหนักรถบรรทุก จํากัดความเร็วรถบรรทุกเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
- ดูแลปรับปรุงซ&อมแซมถนนที่ชํารุด ใหใชการไดดีอย&างสม่ําเสมอตลอดช&ว ง
ก&อสรางโครงการ
- หลีกเลี่ยงการขนส&งวัสดุอุปกรณ6ก&อสรางในช&วงเวลาที่นักท&องเที่ยวเขามาเที่ยว มีการแจงใหมีการขนส&งวัสดุอุปกรณ6ในช&วง 7.30
ที่ปางชางบริเวณบานแม&ตะมานในช&วงเวลา 7:30-15:30 น.
- 15.30 น.
- วางแผนการก&อสรางโดยหลีกเลี่ยงการเปRด หนาดินในฤดูฝ นเพื่อลดตะกอน
ความขุ&นลงลําน้ํา
- จัด ใหมี ทํานบชั่ว คราวปRด ลอมพื้น ที่ ก&อสราง ปตร.แม&ต ะมาน เพื่ อปองกั น - แจงใหกับทางผูรับจางก&อสรางทํานบชั่วคราว

รูปที่ 6.3-11
รูปที่ 6.3-1
รูปที่ 6.3-1

- จากการประชุม
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มานมีปริมาณน้ําท&า 622 ลาน ลบ.
ผลกระทบดานตะกอนความขุ&นจากการก&อสรางลงสู&ลําน้ําแม&แตง
ม./ป. เปdนน้ําท&าในฤดูฝน 497.4 ลาน
ลบ.ม.
- มีโครงการชลประทานขนาดเล็ก
พื้นที่ชลประทาน 20,407 ไร& และ
พื้นที่ชลประทานฝายแม&แตงพื้นที่
ชลประทาน 148,000 ไร& และมีการ
ล&องแพที่บานแม&ตะมาน
- มีความตองการใชน้ําชลประทาน
และอุปโภคบริโภคปJจจุบัน 205.0
ลาน ลบ.ม./ป. (ฤดูฝน 169ลาน ลบ.
ม.)
- มีปริมาณน้ําท&าที่ระบายลงสู&แม&น้ํา
ปRง 421ลาน ลบ.ม./ป. (ฤดูฝน 318.3
ลาน ลบ.ม.)
เขื่อนแม&กวง
- มีปริมาณน้ําท&านอยเฉลี่ย 203
ลาน ลบ.ม.ในขณะที่มีความจุใชงาน
249. ลาน ลบ.ม.
- ปJจจุบันมีการใชน้ําจากอ&างฯ เฉลี่ย
257.5ลาน ลบ.ม./ ป.
- อนาคคต 20 ป. มีความตองการใช
น้ํา 386.4ลาน ลบ.ม.
เขื่อนแม&งัด
- มีปริมาณน้ําท&าเฉลี่ย 332 ลาน ลบ.
ม.
- มีความจุใชงาน 255 ลาน ลบ.ม.
- ความความตองการใชน้ําปJจจุบัน
223.4ลาน ลบ.ม.

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ปRดลอมพื้นที่ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง
ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ความกาวหนาการ
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป อ ง กั น แ ก ไ ข
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดลอมและแผน
ติ ด ตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดลอมโครงการ
เพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ใน
อ& า ง เ ก็ บ น้ํ า เ ขื่ อ น
แม& ก วง อุ ด มธารา
จั ง ห วั ด เชี ย ง ใ ห ม&
ครั้ ง ที่ 3 ประจํ า ป.
งบประมาณ 2560
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ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง

- อนาคต 20 ป. มีความตองการใชน้ํา
285.3ลาน ลบ.ม.
(3)การควบคุมน้ําท&วม/การระบายน้ํา
- ตัวเมืองเชียงใหม&ประสบปJญหา
อุทกภัยเปdนประจําเกือบทุกป. น้ํา
ท&วมครั้งละ 2-3 วัน เนื่องจากฝนตก
ตอนเหนือของตัวเมืองในอําเภอเชียง
ดาว เวียงแหง แม&แตง ทําใหน้ําปRง
เอ&อลนตลิ่งในเขตเทศบาลเมือง
เชียงใหม&
- ในเดือนมิถุนายนของทุกป.จะตอง
พร&องน้ําในอ&างเก็บน้ําแม&งัดใหเหลือ
70 ลาน ลบ.ม. น้ําที่ระบายออกเปdน
ส&วนเหลือใชสามารถส&งไปเติมใหอ&าง
เก็บน้ําแม&กวงใชประโยชน6ได
(4) การใชประโยชน6ที่ดิน/การเกษตร
- พื้นที่จะก&อสรางองค6ประกอบต&างๆ
ของการผันน้ําโดยส&วนใหญ&จะอยู&ใน
พื้นที่ปEาสงวนปEาโซน C สภาพเปdนปEา
เบญจพรรณหนาแน&นนอยและปEาเต็ง
รัง
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดส&วนใหญ&เปdนไม
ผล
- พื้นที่ชลประทานแม&กวงมีพื้นที่
17,5000 ไร&เปdนพื้นที่เพาะปลูกฤดู
ฝน 142,300 ไร& ฤดูแลง17,060 ไร&
ส&วนใหญ&เปdนนาขาว

- จัดทําท&อลอดในถนนเขาหัวงานเพื่อปองกันการกีดขวางทางน้ํา
- จัดทําสะพานขามหวยคังในถนนเขาอาคารจ&ายน้ําที่ขอบอ&างเก็บน้ําแม&กวง
เพื่อการระบายน้ํา
- จัดทําร&องระบายน้ําไวดานขางกองดินหินและพื้นที่จัดการวัสดุขุดเพื่อมิใหกีด
ขวางทางไหลของน้ํา

- ดําเนินมาตรการดานดิน/การชะลางพังทลายที่กําหนดไว

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม
คุณค(าต(อคุณภาพชีวิต
(1) เศรษฐกิจสังคม
- พื้นที่ตั้ง ปตร. แม&ตะมาน อยู&ห&าง
จากชุม ชนบานแม& ต ะมาน 1.5 กม.
เปd น ชุ ม ชนเก& า แก&มี แ หล& ง ท&อ งเที่ ย ว
หลายแห&งมีปางชาง ล&องแพ ราษฎร
ส& ว นใหญ& มี อ าชี พ ทํ า การเกษตรมี
รายไดของครัวเรือน 25,000-30,000
บาท /ป.
- ชุมชนในพื้นที่ชลประทานโครงการ
แม&กวงมีความเปdนชุมชนเมือง
ค&อนขางสูงส&วนใหญ&ประกอบอาชีพ
ทําการเกษตรมีรายไดเฉลี่ย20,00030,000 บาท/ครัวเรือน/ป. ราษฎรมี
ความเห็นว&าโครงการจะเปdน
ประโยชน6ดานน้าํ กินน้ําใชยินดีที่ให
ความร&วมมือและเสนอแนะใหพัฒนา
ที่ทิ้งหินเปdนสวนสมุนไพร
(2) การชดเชยทรัพย6สิน
- ในแนวอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด มีพื้นที่
ไดรับผลกระทบตองชดเชยทรัพย6สิน
ไดแก&
: พื้นที่จัดการวัสดุแปลงที่ 1,2,3
: พื้นที่ปากอุโมงค6เขาออกหมายเลข
1,2,4
: ถนนเขาออกปากอุโมงค6หมายเลข
1,2,4
- ในแนวอุโมงค6แม&งดั -แม&กวง มีพื้นที่
ไดรับผลผลกระทบตองชดเชย

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

- จัดใหมีงานประชาสัมพันธ6โครงการและเผยแพร&ขอมูลโครงการใหสังคมไดรับ - มีการจัดงานประชาสัมพันธ6โครงการและ
ทราบอย&างถูกตองชัดเจนในระยะก&อนก&อสรางจนกระทั่งก&อสรางเสร็จจะช&วย เผยแพร&ขอมูลโครงการใหสังคมไดรับทราบอย&าง
ลดความวิตกกังวังถึงผลกระทบอันเนื่องจากโครงการ
ถูกตองชัดเจนในระยะก&อนก&อสรางจนกระทั่ง
ก&อสรางเสร็จ
- ใหราษฎรที่ไดรับผลกระทบดานที่ดินทํากินและ/หรือทรัพย6สินไดมีส&วนร&วมใน
การพิจารณามูลค&าการชดเชยทรัพย6สิน
- เปRดรับฟJงความคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมทั้งปJญหาขอสงสัยของราษฎร - มีการเปRดประชุมรับฟJงความคิดเห็นและ
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ
ขอเสนอแนะรวมทั้งปJญหาขอสงสัยของราษฎร
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง
การดําเนินงาน
อางอิงจากแผน
ประชาสัมพันธ6และ
การมีส&วนร&วม (หนา
5-3)
การดําเนินงาน
อางอิงจากแผน
ประชาสัมพันธ6และ
การมีส&วนร&วม (หนา
5-3)

- ส& ง เสริม ใหเกษตรกรผลิ ต ผลผลิ ต ทางการเกษตรภายใตระบบการจั ด การ
คุณภาพผลผลิตสินคาเกษตรที่ดีและเหมาะสม(Good Agriculture Practice
:GAP)
- ประชาสัมพันธ6 ชี้แจงทําความเขาใจกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบโดยใหขอมูล
โครงการที่ชัดเจนและแนวทางในการพิจารณาค&าชดเชยที่ดิน/ทรัพย6สิน/พืชผล
ต&างๆ รวมถึงขั้นตอนในการจ&ายค&าชดเชย
- กรมชลประทานตองทําการสํารวจรายละเอียดผูที่จะไดรับผลกระทบที่ดิน/
ทรัพย6สิน/พืชผลที่จะไดรับผลกระทบโดยราคาค&าชดเชยตองเปdนราคาที่มีความ
ยุติธรรมและมีการตกลงและเห็น พองกัน ทุกฝEายโดยใหมีตัวแทนของผูไดรับ
ผลกระทบร&วมอยู&ในคณะกรรมการพิจารณาค&าชดเชยดวย
- ในการจ&ายค&าชดเชยตองดําเนินการใหเสร็จสิ้นในครั้งเดียวและเสร็จสิ้นก&อน
ก&อสรางโครงการอย&างนอย 12 เดือน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
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ทรัพย6สินไดแก&
: พื้นที่จัดการวัสดุขุดหมายเลข 4
: ถนนเขาออกปากอุโมงค6หมายเลข
4,5
(3) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ความเพียงพอดานน้ําดื่มน้ําใช การ
กํ า จั ด ของเสี ย สิ่ ง ปฏิ กู ล ในพื้ น ที่
ชุมชนก&อสรางและสํานักงานก&อสราง
- ความปลอดภัยในการทํางานของ
คนง านก& อ สราง อุ บั ติ เ หตุ การ
จัดเตรียม
- การระบาดของโรคติดต&อในชุมชน
ก&อสราง
- การทะเลาะวิวาทในชุมชนก&อสราง

(4) สาธารณสุขและโภชนาการ
พื้ น ที่ โ ครงการมี ปJ ญ หายาเสพติ ด
ปJญหาโรคเอดส6และไม&มีที่ทิ้งขยะของ
ชุมชน จากการตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อ
มาเลเรีย ไม&พบผูติดเชื้อ ผลการตรวจ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง

-ออกแบบระบบระบายอากาศใหเพียงพอและปลอดภัยต&อคนทํางานก&อสรางใน
อุโมงค6 โดยเผื่อปริมาณอากาศเพื่อความปลอดภัยอย&างนอย 2 เท&า
- ผูรับจางตองจัดหาเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเครื่องตรวจวัดก[าชต&างๆ ฝุEน มีการเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศเครื่อง
ละอองที่เกิดขึ้นภายในอุโมงค6และดําเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะก&อสราง ตรวจวัดก[าชต&างๆ ฝุEนละอองที่เกิดขึ้นภายใน
อุโมงค6และดําเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะ
ก&อสราง
- กําหนดที่ตั้งชุมชนก&อสราง ห&างจากชุมชนไม&นอยกว&า500 เมตร และห&างจาก มีการกําหนดที่ตั้งชุมชนก&อสราง ห&างจากชุมชน
ลําน้ําไม&นอยกว&า 150 เมตร
ไม&นอยกว&า500 เมตร และห&างจากลําน้ําไม&นอย
กว&า 150 เมตร
- จัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชหองน้ําหองสวมถังขยะใหเพียงพอและนําไปกําจัดโดยให มีการจัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชหองน้ําหองสวมถังขยะ
เทศบาลตําบลแม&แตงรับไปกําจัด
ใหเพียงพอและนําไปกําจัดโดยใหเทศบาลตําบล
แม&แตงรับไปกําจัด
- จัดใหมีสถานพยาบาลและเวชภัณฑ6อุปกรณ6ช&วยชีวิตและรถขนส&งผูปEวยเตรียม มีการจัดใหมีสถานพยาบาลและเวชภัณฑ6อุปกรณ6
ไวตลอดเวลา
ช&วยชีวิตและรถขนส&งผูปEวยเตรียมไวตลอดเวลา
- ตรวจร&างกายคนงานทุกคนก&อนเขามาทํางานเพื่อปองกันโรคติดต&อต&างๆ
มีการตรวจร&างกายคนงานทุกคนก&อนเขามา
ทํางานเพื่อปองกันโรคติดต&อต&างๆ
- ติดตามดูแลการทะเลาะวิวาท พฤติกรรมของคนงานการดื่มสุรา ยาเสพติด
มีการติดตามดูแลการทะเลาะวิวาท พฤติกรรม
ของคนงานการดื่มสุรา ยาเสพติด
- การใหสุขศึกษาที่ถูกตองแก&แรงงานก&อสรางเพื่อปองกันโรคระบาดต&างๆ
มีการใหสุขศึกษาที่ถูกตองแก&แรงงานก&อสรางเพื่อ
ปองกันโรคระบาดต&างๆ
- ดําเนินมาตรการลดผลกระทบดานแรงงานก&อสรางตามมาตรการดานอาชีวอ มีการดําเนินมาตรการลดผลกระทบดานแรงงาน
นามัยและความปลอดภัย
ก&อสรางตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย
- ตรวจร&างกายคนงานก&อนรับเขาทํางาน
มีการตรวจร&างกายคนงานก&อนรับเขาทํางาน
- จัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ
มีการจัดใหมีน้ําดื่มน้ําใชที่สะอาดและเพียงพอ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
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อุ จ จาระพบผู ติ ด พยาธิ ห ลายราย
สํ า รวจพบหอยBithynia ซึ่ ง เปd น
ตัวกลางของพยาธิใบไมตับตรวจปลา
พบระยะตัว อ&อน (Cercaria) ของ
พยาธิ ใ บไมลํ า ใสขนาดเล็ ก ผลการ
ตรวจหายุง พบยุงกนปล&อง ยุงพาหะ
โรคไขสมองอักเสบและยุงลายนําเชื้อ
ไขเลือดออกในทุกหมู&บาน
(5) โบราณคดีและประวัติศาสตร6
- พื้น ที่ก&อสราง ปตร. แม&ตะมานอยู&
ห&างจากชุมชนบานเมืองกึ๊ดประมาณ
2 กม. ซึ่งมีหลักฐานทางโบราณคดีว&า
เปdนชุมชนโบราณเมืองกึ๊ด
- - แนวอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด ลอด
ผ&านพื้นที่รอบนอกของชุมชนโบราณ
3 แห&ง คือ เมืองแกนเมืองกึ๊ด และ
เวียงแก&นซึ่งอยู&ไม&เปdนพื้นที่มี
ความสําคัญทางประวัติศาสตร6หรือ
โบราณคดี

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
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- จัด ใหมี หองน้ํา หองสวมที่ถูก สุข ลักษณะและใหมี ถัง ขยะที่ เพี ยงพอและให -มีการจัดจัดใหมีหองน้ําหองสวมที่ถูกสุขลักษณะ
เทศบาลตําบลแม&แตงนําไปกําจัด
และใหมีถังขยะที่เพียงพอ
- จัดใหมีสถานบริการสุขภาพในที่พักคนงาน
มีการจัดสถานบริการสุขภาพในที่พักคนงาน

รูปที่ 6.3-5
รูปที่ 6.3-1

- ในระหว&างทําการก&อสรางที่ ปตร. แม&ตะมาน หากพบหลักฐานทางโบราณคดี
เมื่ อ ป. ง บประมาณ 2558 มี ก ารดํ า เนิ น การ
ในลําน้ําแม&แตงใหหยุดการก&อสรางและใหสํานักโบราณคดี เขามาขุดคนอย&าง แผนงานดานโบราณคดีและประวัติศาสตร6 เพื่อ
ละเอียด
เพื่อปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางดาน
โบราณคดี และประวัติศาสตร6อันอาจเกิดขึ้นจาก
การดํ า เนิ น โครงการก& อ สราง จากการศึ ก ษา
สํารวจขุดตรวจทางโบราณคดี ไม&ไดส&งผลกระทบ
ต&อสภาพแวดลอมทางโบราณคดีในทางตรงและ
ทางออมใหเห็นชัดเจนแต&หลักฐานทางโบราณคดี
และประวั ติ ศ าสตร6 นั้ น มั ก จะ พบปะปนอยู&
ภายในชั้นดินซึ่งอยู&ลึกกว&าผิวดินปJจจุบัน
ดั ง นั้ น การสํ า รวจอาจจะไม& ส ามารถ
ครอบคลุมไดทั้งหมดถาในการดําเนินการก&อสราง
ในขั้น ตอนใดก็ต ามพบโบราณวัตถุหรือร&องรอย
โบราณสถานปะปนอยู& ในดิ น ผู ดํ า เนิ น การใน
กิ จ กรรมนั้ น ตองหยุ ด ดํ า เนิ น การและแจงให
สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม& และเจาพนักงาน
ฝEา ยปกครอง ในทองที่ ท ราบโดยทั น ที เพื่ อ หา
แนวทางศึกษาและอนุรักษ6ร&วมกันอย&างทันท&วงที
(6) แหล&งท&องเที่ยว
- หลีกเลี่ยงการขนส&งวัสดุอุปกรณ6ก&อสรางในช&วง7:30-15:30 น.เพื่อมิใหรบกวน - ไดแจงใหกับทางผูรับจางก&อสรางทราบว&าควร
- แหล&งท&องเที่ยวสําคัญบริเวณ ปตร. กิจกรรมการท&องเที่ยวบริเวณบานแม&ตะมานและที่ปางชางเชียงดาว
หลีกเลี่ยงการขนส&งวัสดุอุปกรณ6ก&อสรางในช&วง
แม&ต ะมานมีอยู&ทั้งเหนือและทายน้ํา
7:30-15:30 น.เพื่อมิใหรบกวนกิจกรรมการ

รูปที่ 6.3-6

จ า ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ความกาวหนาการ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม
คือ ที่บริเวณบานสบกrาย-บานแม&ตะ
มานเปdน ทัวร6ปEา นั่งชางล&องแพตาม
ลําน้ําแม&แตง
-- แหล&งท&องเที่ยวตามแนวอุโมงค6ส&ง
น้ําไดแก&ปางชางเชียงดาว อ&างเก็บน้ํา
แม&งัด น้ําตกบัวตอง-พุเจ็ดสี อ&างเก็บ
น้ําแม&กวง

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
ท&องเที่ยวบริเวณบานแม&ตะมานและทีป่ างชาง
เชียงดาว ในที่ประชุม

ปJญหาอุปสรรค/
แนวทางแกไข

เอกสารอางอิง
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป อ ง กั น แ ก ไ ข
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดลอมและแผน
ติ ด ตามตรวจสอบ
ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ่งแวดลอมโครงการ
เพิ่ ม ปริ ม าณน้ํ า ใน
อ& า ง เ ก็ บ น้ํ า เ ขื่ อ น
แม& ก วง อุ ด มธารา
จั ง ห วั ด เชี ย ง ใ ห ม&
ครั้ ง ที่ 3 ประจํ า ป.
งบประมาณ 2560

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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6.2. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
กรมชลประทาน ไดทําการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ที่เสนอในรายงานวิเคราะห6ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้
1. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
(1) คุณภาพอากาศ
(2) เสียงดัง
(3) ความสั่นสะเทือน
(4) ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย
(5) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
(6) คุณภาพน้ําผิวดิน
(7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ําใตดิน
(8) การกัดเซาะและการตกตะกอน
2. ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
(1) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
3. คุณค&าต&อคุณภาพชีวิต
(1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(2) สาธารณสุขและโภชนาการ
2. ขอบเขตการดําเนินการ
การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ไดสรุปรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ระหว&างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งสามารถพิจารณารายละเอียดผลการ
ดําเนินการได ดังตารางที่6.2

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ตารางที่ 6.2

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทั่วไป ของของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม& ระหว&างเดือนมกราคม - เดือนกรกฎาคม 2560

ผลกระทบสิ่งแวดลอม
1.ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ
(1) คุณภาพอากาศ : ระยะก&อสราง
- ในฤดูแลงพื้นที่โครงการทุกสถานีที่
ตรวจวัดมีปJญหาฝุEนขนาดเล็ก (PM-10) มี
ปริมาณสูงใกลเคียงค&ามาตรฐาน
- กิจกรรมที่จะมีผลกระทบต&อคุณภาพ
อากาศคือการระเบิดหินที่ปากอุโมงค6 การ
ขนส&งวัสดุขุดจากอุโมงค6และการขุดเจาะ
ภายในอุโมงค6

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ระยะก&อสราง
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ ไดแก& ฝุEนละอองขนาดไม&
เกิ น 100 ไมครอน ฝุE น ละอองขนาดเล็ ก กว& า 10
ไมครอน (PM-10) ใน 6 สถานี ไดแก&
• บริ เ วณก& อ สรางอุ โ มงค6 แ ม& แ ตง-แม& งั ด รวม 4
สถานีไดแก&
- สถานีที่ 1 บานไหล&หนา ต.กึ๊ดชาง
- สถานีที่ 2 บานแม&ตะมาน ต.กึ๊ดชาง
- สถานีที่ 3 บานตนขาม ต.กึ๊ดชาง
- สถานีที่ 4 ปางชางเชียงดาว บานวังพระเจา
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด
รวม 2 สถานี ไดแก&
- สถานีที่ 5 บานปEาเลา ต.แม&หอพระ
- สถานีที่ 6 บานปEาสักงาม ต.ลวงเหนือ
- ตรวจวัดป.ละ 2 ครั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
- แต&ละครั้งต&อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง 3 วันติดต&อกัน

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เริ่มตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต&ป. 2559 ตรวจวัด 2 ครั้ง
โดยทําการตรวจวัด 2 สถานี ต&อเนื่อง 24 ชั่วโมง 5 วัน
ติดต&อกัน คือ
- สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
บานปEาเลา
- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ส&วนป. 2560 ทําการตรวจวัด 4 สถานี และไดทําการตรวจวัด
ไปแลว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2560
- สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
บานปEาเลา
- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ครั้งที่ 2/2560
- สถานีที่ 1 วัดแม&ตะมาน
- สถานีที่ 2 หมู&บานแม&โจ

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข
เนื่ อ งจากป. 2559
เ ริ่ ม ก า ร ก& อ ส ร า ง
โครงการ ในบริ เ วณ
ก& อ สรางอุ โ มงค6 แ ม&
แตง-แม&งัดก&อน จึง มี
การทําตรวจวัด ก&อน
เพียง 2 สถานี

เอกสารอางอิง
โดยผลการวิเคราะห6
อยู&ในแผนงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน
(หนา 4-24)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม
(2) เสียงดัง
- พื้นที่โครงการตั้งอยู&นอกเมืองไม&มี
กิจกรรมที่พลุกพล&าน ระดับเสียงดังเฉลี่ย
24 ชั่วโมง (Leg 24 hr) มีค&าอยู&ระหว&าง
50-68 dBAไม&เกินค&ามาตรฐานที่กําหนดไว
70 dBA
- กิจกรรมที่จะมีเสียงดังรบกวนคือ การ
ระเบิดหินที่ปากอุโมงค6การขุดเจาะระเบิด
หินภายในอุโมงค6

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ระยะก&อสราง
- ตรวจวัดระดับเสียงดังเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) เริ่มตรวจวัดเสียงดังตั้งแต&ป. 2559 ตรวจวัด 2 ครั้ง โดยทํา
และระดับเสียงกลางวัน-กลางคืน (Ldn) ใน 6 สถานี การตรวจวัด 2 สถานี คือ
เดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
- สถานีท่ี 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
- ตรวจวั ด ระดับ เสี ย งดั ง ป. ล ะ 1 ครั้ ง ในช& ว งที่ มี ก าร
บานปEาเลา
ระเบิดปากอุโมงค6
- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
- แต&ละครั้งต&อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง 3 วันติดต&อกัน
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ส&วนป. 2560 ทําการตรวจวัด 4 สถานี และไดทําการตรวจวัด
ไปแลว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2560
- สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
บานปEาเลา
- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ครั้งที่ 2/2560
- สถานีที่ 1 วัดแม&ตะมาน
- สถานีที่ 2 หมู&บานแม&โจ
(3) ความสั่นสะเทือน
ระยะก&อสราง
- พื้นที่โครงการอยู&นอกเมือง ไม&มีกิจกรรม - ตรวจวัด ความสั่ น สะเทือ นไดแก& ความเร็ว อนุภ าค เริ่มตรวจวัดความสั่นสะเทือนตั้งแต&ป. 2559 ตรวจวัด 2 ครั้ง
ที่มีความสัน่ สะเทือน ระดับความ
สูงสุด (Peak particle velocity) และความถี่ของ โดยทําการตรวจวัด 2 สถานี คือ
สั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได มีค&าต่ํากว&าเกณฑ6 ความสั่ น สะเทื อ นใน 6 สถานี เ ดี ย วกั บ การตรวจวั ด - สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
มาตรฐาน DIN 4150
คุณภาพอากาศ
บานปEาเลา
- กิจกรรมที่จะก&อใหเกิดความสั่นสะเทือน - ตรวจวัดป.ละ 1 ครั้ง ในช&วงที่มีการระเบิดปากอุโมงค6
- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
ไดแก&การระเบิดหิน การขนส&งวัสดุอุปกรณ6 - แต&ละครั้งต&อเนื่องกัน 24 ชั่วโมง 3 วันติดต&อกัน
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ดิน/หิน โดยรถบรรทุก
ส&วนป. 2560 ทําการตรวจวัด 4 สถานี และไดทําการตรวจวัด
ไปแลว 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1/2560
- สถานีที่ 1 บริเวณอุโมงค6ทางเขาออกหมายเลข 6
บานปEาเลา

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข
เนื่องจากป. 2559
เริ่มการก&อสราง
โครงการ ในบริเวณ
ก&อสรางอุโมงค6แม&
แตง-แม&งัดก&อน จึงมี
การทําตรวจวัดก&อน
เพียง 2 สถานี

เนื่ อ งจากป. 2559
เ ริ่ ม ก า ร ก& อ ส ร า ง
โครงการ ในบริ เ วณ
ก& อ สรางอุ โ มงค6 แ ม&
แตง-แม&งัดก&อน จึง มี
การทําตรวจวัด ก&อน
เพียง 2 สถานี

เอกสารอางอิง
โดยผลการวิเคราะห6
อยู&ในแผนงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ เสียง และ
ความสั่นสะเทือน
(หนา 4-24)

โดยผลการวิ เ คราะห6
อยู&ในแผนงานติด ตาม
ตร ว จ ส อบ คุ ณ ภ า พ
อากาศ เสี ย ง แล ะ
ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น
(หนา 4-24)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข

เอกสารอางอิง

- สถานีที่ 2 บริเวณปากทางอุโมงค6ทงิ้ น้ําลง อ&างเก็บน้ํา
แม&กวง บริเวณบานปEาสักงาม
ครั้งที่ 2/2560
- สถานีที่ 1 วัดแม&ตะมาน
- สถานีที่ 2 หมู&บานแม&โจ
(4) ทรัพยากรดิน/การชะลางพังทลาย
- - ดินในพื้นที่ก&อสราง ปตร. แม&ตะมาน
และตามแนวอุ โ มงค6ส& ง น้ํ าแม&แ ตง-แม& งั ด
ส& ว นใหญ& เ ปd น หน& ว ยผสมของดิ น บริ เ วณ
พื้นที่สูงชัน (SC)
- พื้นที่บริเวณแนวอุโมงค6ส&งน้ําแม&งัด-แม&ก
วง เปdนดินชุดท&ายาง ชุดลี้ และดินในพื้นที่
สูงชัน
- พื้น ที่ทิ้ ง หิน ส& ว นใหญ&เปdน ดิน ในพื้น ที่สู ง
ชัน
- ความอุดมสมบูรณ6ของดินค&อนขางต่ําไม&
เหมาะสมต&อการเกษตร
(5) อุทกวิทยาน้ําผิวดิน
- ปตร. แม&ตะมาน มีปริมาณน้ําท&า 622
ลาน ลบ.ม./ป.
- ที่ ฝ ายแม& แ ตงมี น้ํ า ระบายทายฝาย
421.28 ลานลบ.ม. โดยเปdน น้ําในฤดูฝ น
76 % หรือ 320.11ลาน ลบ.ม. ซึ่งเปdนน้ํา
ที่เกินความตองการใชในลําน้ําแม&แตง
- เขื่อ นแม&งั ด มีป ริ ม าณน้ํ าท& า 332ลาน
ลบ.ม./ป. มีความจุอ&างฯ 265 ลาน ลบ.ม.
- เขื่อนแม&กวงมีปริมาณน้ําท&า 203ลานลบ.
ม./ ป. มีความจุอ&างฯ 263 ลาน ลบ.ม.

ระยะก&อสราง
- ตรวจสอบการชะลางพังทลายของดิน การตกตะกอน
ของดิ น บริ เ วณรางระบายน้ํ า ในพื้ น ที่ จั ด การวั ส ดุ ขุ ด
และตรวจสอบการปลูกพืชคลุมดินในพื้นที่จัดการวัสดุ
ขุดทั้ง 6 แห&ง เพื่อวางแผนปรับปรุงแกไข
- ตรวจสอบการกัดเซาะลําน้ําหรือทางน้ํา บริเวณพื้นที่
ก&อสราง ปตร.แม&ตะมาน พื้นที่ปากอุโมงค6ส&งน้ําแม&แตง
-แม&งัด-แม&กวง ทั้งปากอุโมงค6ทางเขา-ออก

มีการดําเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบการชะลาง
พังทลายของดินและการตกตะกอน เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ผลกระทบจากาการกัดเซาะและการตกตะกอนในลําน้ําแม&แตง
จากการก&อสรางประตูระบายน้ําแม&แตง ทีสรางปRดกั้นลําน้ําแม&
แตงเอาไว

รายละเอี ย ดแผนการ
ติด ตามตรวจสอบการ
ชะลางพังทลายของดิน
และการตกตะกอน
(หนาที่ 4-62)

ระยะก&อสราง
- ตรวจสอบอุโมงค6ระบายทรายที่ใชเปdนทางระบายน้ํา
ชั่วคราวระหว&างก&อสรางมิใหมีวัสดุกีดขวางทางไหลของ
น้ํา

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

(6) คุณภาพน้ําผิวดิน
- น้ําแม&แตงเปdนแหล&งน้ําไหลคุณภาพน้ําดี
มีป ริม าณออกซิเจนละลายน้ําสูง ปริม าณ
ความสกปรกต่ํา
- - น้ําในอ&างเก็บน้ําแม&งัดเปdนน้ํานิ่ง มี
คุณภาพพอใช
- น้ํ า ในอ& า งเก็ บ น้ํ า แม& ก วงเปd น น้ํ า นิ่ ง
คุณภาพน้ําค&อนขางเสื่อมโทรมมีค&า BOD
สูง

ระยะก&อสราง
- คุณภาพน้ําในแหล&งน้ําที่เกี่ยวของกับโครงการ
: เก็บตัวอย&างป.ละ 2 ครั้ง ในฤดูฝน/ฤดูแลงตลอดช&วง
ก&อสรางโดยมีคุณภาพน้ําที่ตรวจสอบไดแก&
- ออกซิเจนละลายน้ํา
- ความขุ&น
- ปริมาณตะกอนแขวนลอย
- ความเปdนกรด-ด&าง
- ความสกปรกในรูปบีโอดี
- น้ํามันและไขมัน
- ฟ.คอลโคลิฟอร6ม
- โคลิฟอร6มทั้งหมด
- มังกานีส
: สถานีที่ทําการตรวจสอบมี 5 สถานี ดังนี้
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด
- สถานีที่ 1 น้ําแม&แตงเหนือปตร.
- สถานีที่ 2 ดานทายน้ําที่ก&อสรางปตร.
- สถานีที่ 3 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัด สมบูรณ6ช ล
บริเวณปากอุโมงค6ทางออก
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6แม&แม&งัด - แม&กวง
- สถานีที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัด สมบูรณ6ช ล
บริเวณปากอุโมงค6ทางเขา
- สถานีที่ 5 อ&างเก็บ น้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
บริเวณปากอุโมงค6ทางออก
- คุณภาพน้ําที่ปล&อยออกจากโครงการ
: เก็บตัวอย&างทุกเดือนตลอดช&วงก&อสรางองค6ประกอบ
โครงการ โดยมีคุณภาพน้ําที่จะตรวจสอบไดแก&
- ความเปdนกรด-ด&าง
-ความขุ&น

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดินตั้งแต&ป. 2558 เก็บตัวอย&างป.
ละ 3 ครั้ง โดยมีสถานี ดังนี้
- สถานีที่ 1 น้ําแม&แตง บริเวณ สะพานบานเมืองกึ้ด
- สถานีที่ 2 น้ําแม&แตง บริเวณพื้นที่ ปตร.แม&ตะมาน
- สถานีที่ 3 แม&น้ําปRงบริเวณจุดที่แนวอุโมงค6ลอดผ&าน
- สถานีที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ช ลบริเวณปาก
อุโมงค6รับน้ําจากแม&แตง
- สถานีที่ 5 อ&า งเก็ บ น้ํ า เขื่ อนแม& งั ด สมบู ร ณ6ช ลบริ เวณปาก
อุโมงค6ส&งน้ําใหกับเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
- สถานีที่ 6 อ&างเก็บ น้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณปาก
อุโมงค6รับน้ําจากเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชล
คุณภาพน้ําที่ปล&อยออกจากโครงการ
ช&วงอุโมงค6ส&งน้ําจากแม&งัด- แม&กวง
สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียน ดีเวล[อปเมนท6 จํากัด (มหาชน)
โดยทําการตรวจวัดในช&วงเดือนธันวาคม 2559 โดยผลการ
วิเคราะห6ตามเอกสารที่อางอิง

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข
สถานีจุดเก็บตัวอย&าง
น้ํ า อ า จ จ ะ มี ก า ร
ปรับเปลี่ยนเพื่อความ
เหมาะสม แต& ทั้ ง นี้ ก็
ยั ง อยู& ใ นบริ เ วณตน
น้ํ า โ ค ร ง กา ร ต ร ง
โครงการและบริเวณ
ทายน้ําโครงการ

เอกสารอางอิง
ผลการวิ เ คราะห6 ผ ล
คุณภาพน้ําผิวดินอยู&ใน
แ ผ น ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบดานคุณภาพ
น้ําผิวดิน (หนา4-33)

อางอิง รูปที่ 6.4-1
และ ตารางที่ 6.4-1

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข

เอกสารอางอิง

- ปริมาณตะกอนแขวนลอย
: สถานีที่ทําการตรวจสอบมี ดังนี้
• ช&วงอุโมงค6แม&งัด-แม&กวง
- ปากอุโมงค6ทางเขาอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชล
- ปากอุโมงค6เขา-ออก หมายเลข 5
- ปากอุโมงค6เขา-ออก หมายเลข 6
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 4
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 5
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 6
• ช&วงอุโมงค6แม&แตง-แม&งัด
- ปากอุโมงค6ทางเขา ปตร.แม&ตะมาน
- ปากอุโมงค6เขา-ออก หมายเลข 1
- ปากอุโมงค6เขา-ออก หมายเลข 2
- ปากอุโมงค6เขา-ออก หมายเลข 4
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 1
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 2
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค6 หมายเลข 3

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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(7) อุทกธรณีและคุณภาพน้ํา ใตดิน
- พื้ น ที่ โ ครงการอยู& ใ นแอ& ง น้ํ า บาดาล
เชียงใหม&
- เกิดอยู&ในหินร&วนหรือกึ่งหินแข็ง
- ชั้นน้ําอยู&ในระดับความลึกประมาณ 190
เมตร
- ความสามารถในการใหน้ํ า 50-200
ลบม. /ชม.
- การก&อสรางอุโมงค6อาจมีผลกระทบจาก
น้ําใตดินในช&วงลอดใตแม&น้ําปRง ช&วงลอดใต
หวยแม&เลิมใกลบานแม&โจและช&วงลอดใต
อ&างเก็บน้ําแม&ประจุrมและอ&างเก็บน้ําแม&หอ
พระที่หินมีคุณภาพไม&ค&อยดี

ระยะก&อสราง
- ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ บั น ทึ ก ร ะ ดั บ น้ํ า บ า ด า ล จ า ก
Piezometer ที่ติดตั้งไวที่บานปEาไมและบริเวณอุโมงค6
ช& ว งลอดแม& น้ํ า ปR ง และที่ ห วยแม& เ ลิ ม เดื อ นละ1 ครั้ ง
ในช&วงก&อนก&อสรางอย&างนอย 1 ป. และระหว&างทําการ
ก&อสรางและหลังสรางเสร็จแลวอีก 1 ป.
- ค&าใชจ&ายในการติดตั้ง Piezometer รวมอยู&ในค&า
ก&อสรางแลว
- วิเคราะห6คุณภาพน้ําใตดิน 5 สถานีป.ละ 1 ครั้ง ไดแก&
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6แม&แตง - แม&งัด
- สถานีที่ 1 บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง)
- สถานีที่ 2 บานปง (วัดบานปง)
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6 แม&งัด - แม&กวง
- สถานีที่ 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง)
- สถานีที่ 4 บานตนผึ้ง (รร. ตนผึ้ง)
- สถานีที่ 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง)
- โดยมีคุณภาพน้ําที่ตรวจวิเคราะห6ไดแก&
• คุณภาพน้ําใตดิน
- ความเปdนกรด-ด&าง
- ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด
- ไนเตรท
- ตะกั่ว
- เหล็ก
- มังกานีส
- ฟ.คอลโคลิฟอร6มแบคทีเรีย
- สารหนู

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดินตั้งแต&ป. 2558 เก็บตัวอย&างป.ละ
3 ครั้ง โดยมีสถานี ดังนี้
- สถานีที่ 1 บานทุ&งหลวง (วัดทุ&งหลวง) ต.แม&แตง อ.แม&แตง
จ.เชียงใหม&
- สถานีที่ 2 ที่พักคนงานบริเวณอุโมงค6ทางเขาออก
หมายเลข 6
- สถานีที่ 3 บานนาเม็ง (วัดสันนาเม็ง) ต.แม&หอพระ อ.แม&แตง
จ.เชียงใหม&
- สถานีที่ 4 ที่พักคนงานก&อสรางโครงการ บานปEาสักงาม
- สถานีที่ 5 บานลวงเหนือ (วัดศรีมุงเมือง) ต.ลวงเหนือ อ.ดอย
สะเก็ด จ.เชียงใหม&

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข
ทั้ ง นี้ มี ก า ร
ปรั บ เปลี่ ย นจุ ด เก็ บ
ตั ว อย& า งคุ ณ ภาพน้ํ า
ใ ต ดิ น เ พื่ อ ค ว า ม
เหมาะสม

เอกสารอางอิง
ผลการวิเคราะห6ผล
คุณภาพน้ําผิวดินอยู&ใน
แผนการติดตาม
ตรวจสอบดานน้ําใต
ดินและคุณภาพน้ําใต
ดิน (หนา4-48)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

(8) การกัดเซาะและการตกตะกอน
- ในลํ า น้ํ า แม& แ ตงมี ป ริ ม าณตะกอน
ค&อนขางมากทั้งตะกอนทองน้ําและตะกอน
แขวนลอย
- ในพื้นที่รับน้ําของ ปตร.แม&ตะมานพบว&า
มีปริมาณตะกอนแขวนลอยต&อหน&วยพื้นที่
สูงสุดในลุ&มน้ําปRง ตอนบนคือ 80 ตัน/ตร.
กม./ป.
2.ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ
(1) นิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
- ลําน้ําแม&แตงเปdนระบบนิเวศน้ําไหลส&วน
อ&างเก็บน้ําแม&กวงเปdนระบบนิเวศน้ํานิ่ง
- สัตว6ที่พบในลําน้ําแม&แตงมีความหลาก
ชนิดมากกว&าในอ&างเก็บน้ําแม&งัด อ&างเก็บ
น้ําแม&กวงแต&ความหนาแน&นนอยกว&า
- - สัตว6น้ําที่พบในแต&ละแห&งเปdนสัตว6น้ําที่
พบไดตามแหล&ง น้ํา ทั่ วไปไม&มี ช นิด ที่เ ปd น
สัตว6จําเพาะถิ่น

ระยะก&อสราง
- ดําเนินมาตรการติดตามตรวจสอบเช&นเดียวกับดาน
ทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย

ระยะก&อสราง
-เก็ บ ตั ว อย& างแพลงก6 ต อน สั ต ว6 หนาดิน และปลามา
วิเคราะห6ชนิดความชุกชุม ดัชนีความหลากหลายป.ละ
2 ครั้ง ใน 5 สถานี ไดแก&
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6 แม&แตง - แม&งัด
- สถานีที่ 1 น้ําแม&แตงเหนือปตร.
- สถานีที่ 2 ดานทายน้ําที่ก&อสรางปตร.
- สถานีที่ 3 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชลบริเวณ
ปากอุโมงค6ทางออก
• บริเวณก&อสรางอุโมงค6 แม&งัด - แม&กวง
- สถานีที่ 4 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชลบริเวณ
ปากอุโมงค6ทางเขา
- สถานีที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธาราบริเวณ
ปากอุโมงค6ทางออก

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

เก็บตัวอย&างตั้งแต&ป. 2558 โดยเก็บตัวอย&าง แพลงก6ตอน สัตว6
หนาดิน และปลา โดยจุดเก็บตัวอย&าง 7 สถานี ดังนี้
- สถานีที่ 1 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณเหนือประตู
ระบายน้ําทุ&งปEาซาง
- สถานีที่ 2 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณสรางฝายกั้นน้ํา
แม&แตง
- สถานีที่ 3 น้ําแม&แตง ตําบลกื๊ดชาง บริเวณประตูระบายน้ํา
แม&ตะมาน
- สถานีที่ 4 แม&น้ําปRง ตําบลอินทขิล อําเภอแม&แตง บริเวณจุด
ที่แนวอุโมงค6ลอดผ&าน
- สถานีที่ 5 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชล บริเวณปาก
อุโมงค6รับน้ําจากแม&แตง
- สถานีที่ 6 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชล บริเวณอุโมงค6
ส&งน้ําใหกับอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา
- สถานีที่ 7 อ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา บริเวณปาก
อุโมงค6รับน้ําจากอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&งัดสมบูรณ6ชล

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข

เอกสารอางอิง

ผลการวิเคราะห6การ
เก็บตัวอย&างแพลงก6
ตอน สัตว6หนาดิน และ
ปลา อยู&ในแผนงาน
แผนการติดตาม
ตรวจสอบดาน
นิเวศวิทยาทางน้าํ และ
ทรัพยากรประมง
(หนาที่ 4-72)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ผลกระทบสิ่งแวดลอม

มาตรการติดตามและตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

คุณค(าต(อคุณภาพชีวิต
ระยะก&อสราง
(1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ความเพียงพอดานน้ําดื่มน้ําใช การกําจัด - ตรวจสอบสุขาภิบาลที่พักคนงานทุกเดือนตลอดระยะ
ของเสีย สิ่ง ปฏิกูล ในพื้น ที่ชุม ชนก&อสราง ก&อสราง
และสํานักงานก&อสราง
- ความปลอดภัยในการทํางานของคนงาน
ก&อสราง อุบัติเหตุ การจัดเตรียม
- การระบาดของโรคติ ด ต& อ ในชุ ม ชน
ก&อสราง
- การทะเลาะวิวาทในชุมชนก&อสราง
(2) สาธารณสุขและโภชนาการ
พื้นที่โครงการมีปJญหายาเสพติด ปJญหา
โรคเอดส6และไม&มีที่ทิ้งขยะของชุมชน จาก
การตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อมาเลเรีย ไม&พบผู
ติดเชื้อ ผลการตรวจอุจจาระพบผูติดพยาธิ
หลายราย สํารวจพบหอยBithynia ซึ่งเปdน
ตัวกลางของพยาธิใบไมตับตรวจปลาพบ
ระยะตัวอ&อน (Cercaria) ของพยาธิใบไม
ลําใสขนาดเล็กผลการตรวจหายุง พบ
ยุงกนปล&อง ยุงพาหะโรคไขสมองอักเสบ
และยุงลายนําเชื้อไขเลือดออกในทุก
หมู&บาน

ระยะก&อสราง
- ตลอดระยะเวลาก&อสรางสําหรับตรวจสอบสุขาภิบาล
ที่พักคนงาน
- 2 ป.สุดทาย สําหรับการเฝาระวังยุง (สถานีที่ 1-6)
- 1 ครั้ง/ 2 ป. ใน 4 ป.สุดทายของระยะก&อสราง
สําหรับวิเคราะห6ขอมูลเชิงระบาดวิทยา จากหน&วยงาน
สาธารณสุขในทองถิ่นและสํารวจสุขภาพชุมชน (สถานี
ที่ 1,2,6,7)

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ

ปJญหาอุปสรรค/แนว
ทางแกไข

เอกสารอางอิง

ในป. 2560 มีการระวังทางดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
ของประชาชนและผูใชแรงงานในพื้นที่ ความรูดานสาธารณสุข
และอาชีว อนามัยแก& ป ระชาชนและผูใชแรงงานในการดูแ ล
สุขภาพอนามัยของตนเองและจัด ทําฐานขอมูล สุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดลอมแก&ของประชาชนและผูใชแรงงานในพื้นที่
เพื่อติดตามการเก็บรวบรวมขอมูลผลกระทบดานสุขภาพและ
สิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&าง
เก็บน้ําแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม&

รายละเอียดการ
ดําเนินงานอยู&ใน
แผนงานดาน
สาธารณสุขและอาชี
วอนามัย (หนา4-21)

ในป. 2560 มีการเฝาระวังติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข
ของประชาชนและผู ที่ ทํ า งานในโครงการฯของพื้ น ที่ เพิ่ ม
ความรูดานการส&งเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรคแก&
ประชาชนในการดูแ ลสุขภาพอนามัยของตนเอง และมีการ
จัดทําฐานขอมูลสุขภาพและสาธารณสุขแก&ของประชาชนและ
ผูที่ทํางานในพื้นที่พื้นที่ตําบลแม&หอพระ ตําบลกึ๊ดชาง ตําบล
ช&อแล และตําบลอินทนิล อําเภอแม&แตง และตําบลลวงเหนือ
อําเภอดอยสะเก็ด

รายละเอียดการ
ดําเนินงานอยู&ใน
แผนงานการติดตารม
ตรวจสอบดาน
สาธารณสุข (หนา489)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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6.3 เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกั
ามมาตรการ
นและแกไขผลกระทบสิ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม

รูปที่ 6.3-1 ปายเตือน

รูปที่ 6.3-2 จัดถังขยะในที่พักคนงาน

รูปที่ 6.3-3 ตารางเวลาการระเบิด
รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 6.3-4 ปายแจงเตือน

รูปที่ 6.3-5 หองน้ําบริเวณโครงการ

รูปที่ 6.3-6 ระบบบําบัดน้ําเสีย บ*อเกรอะ บ*อซึม ในบริเวณพื้นที่โครงการ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 6.3-7 การขุดตรวจและหลักฐานที่พบ เมื่อป.งบประมาณ 2558

รูปที่ 6.3-8 จุดเปลี่ยนถ&ายน้ํามันเครื่อง จุดบริเวณการซ&อมบํารุงรถ และถังเก็บน้ํามันขนาด 200 ลิตร

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 6.3-9 การขนส&งวัสดุอุปกรณ;ในพื้นที่โครงการก&อสราง

รูปที่ 6.3-10 ดําเนินการปูแผ&นใยสังเคราะห; (Geotextile)

รูปที่ 6.3-11 บ&อตกตะกอนในพื้นที่โครงการ

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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รูปที่ 6.3-11 การปรับพื้นที่ถนนเขาหัวงาน

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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6.4 เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม

รูปที่ 6.4-1 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําที่ปล&อยออกจากโครงการ ในการก&อสรางช&วงอุโมงค;
ส&งน้ําจากแม&งัด-แม&กวง สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียน ดีเวลJอปเมนท; จํากัด (มหาชน)
ตารางที่ 6.4-1 รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ํา คุณภาพน้ําที่ปล&อยออกจากโครงการ ในการก&อสรางช&วง
อุโมงค;ส&งน้ําจากแม&งัด-แม&กวง สัญญาที่ 1 บริษัท อิตาเลียน ดีเวลJอปเมนท; จํากัด (มหาชน)
ในเดือนธันวาคม 2559
ดัชนีคุณภาพน้ํา
หน*วย
ผลการวิเคราะห<
ค*ามาตรฐานฯ
ความเป?นกรด-ด*าง
สารแขวนลอย
ออกซิเจนละลาย
บีโอดี

มก./ล.
มก./ล.
มก./ล.

9.0
0
7.0
2.3

5.0-9.0
≥40
≤2.0

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแห&งชาติ ฉบั บที่ 8 (พ.ศ. 2537)เรื่ องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล&งน้ํ าผิวดิ น
(ประเภทที่ 3)

รายงานการติดตามการปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิม่ ปริมาณน้ําในอ&างเก็บน้ําเขื่อนแม&กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม& ป.งบประมาณ 2560
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ภาคผนวก ก
มาตรฐานคุณภาพน้ํา

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Ú (æ.». ÚıÙÛ)
ÕÕ°µ“¡§«“¡„πæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ àß‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘π

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ˆ) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ÕÕ°ª√–°“»°”Àπ¥
¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘π ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
çπÈ”„µâ¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ πÈ”∑’ËÕ¬Ÿà„µâ¥‘π ·≈–„ÀâÀ¡“¬§«“¡√«¡∂÷ß
πÈ”∫“¥“≈µ“¡°ÆÀ¡“¬«à“¥â«¬πÈ”∫“¥“≈
ç¡“µ√∞“π§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫§«“¡‡¢â¡¢âπ ÿß ÿ¥¢Õß
“√Õ—πµ√“¬∑’Ë¬Õ¡„Àâ¡’‰¥â„ππÈ”„µâ¥‘π ‚¥¬‰¡à°àÕ„Àâ‡°‘¥Õ—πµ√“¬·≈–º≈°√–∑∫µàÕ ÿ¢¿“æ
Õπ“¡—¬¢Õßª√–™“™π ‡¡◊ËÕπ”πÈ”„µâ¥‘π¡“„™â∫√‘‚¿§
¢âÕ Ú §ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµâÕß¡’¡“µ√∞“π¥—ßµàÕ‰ªπ’È
Ú.Ò “√Õ‘π∑√’¬å√–‡À¬ßà“¬ (Volatile Organic Compounds)
(Ò) ‡∫π´’π (Benzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) §“√å∫Õπ‡µµ√–§≈Õ‰√¥å (Carbon Tetrachloride) µâÕß‰¡à‡°‘π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 2 - Dichloroethane) µâÕß‰¡à‡°‘π
ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) 1, 1 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (1, 1 - Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π
˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(ı) ´‘ - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (cis - 1, 2 - Dichloroethylene)
µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) ∑√“π å - 1, 2 - ‰¥§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (trans - 1, 2 Dichloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) ‰¥§≈Õ‚√¡’‡∑π (Dichloromethane) µâÕß‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¯) ‡Õ∑∏‘≈‡∫π´’π (Ethylbenzene) µâÕß‰¡à‡°‘π ˜ ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
(˘) ‰µ√’π (Styrene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò) ‡µµ√–§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘≈’π (Tetrachloroethylene) µâÕß‰¡à‡°‘π ı
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÒ) ‚∑≈ŸÕ’π (Toluene) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò, ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÚ) ‰µ√§≈Õ‚√‡Õ∑∏‘ ≈’ π (Trichloroethylene) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π ı
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÛ) 1, 1, 1- ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 1 - Trichloroethane) µâÕß‰¡à
‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ÒÙ) 1, 1, 2 - ‰µ√§≈Õ‚√Õ’‡∑π (1, 1, 2 - Trichloroethane) µâÕß
‰¡à‡°‘π ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Òı) ‰´≈’ π ∑—È ß À¡¥ (Total Xylenes) µâ Õ ß‰¡à ‡ °‘ π Ò,
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
Ú.Ú ‚≈À–Àπ—° (Heavy Metals)
(Ò) ·§¥‡¡’¬¡ (Cadmium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‚§√‡¡’¬¡™π‘¥‡ŒÁ°´“«“‡≈âπ∑å (Hexavalent Chromium) µâÕß‰¡à
‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ∑Õß·¥ß (Copper) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) µ–°—Ë« (Lead) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ·¡ß°“π’ (Manganese) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) π‘°‡°‘≈ (Nickel) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) —ß°– ’ (Zinc) µâÕß‰¡à‡°‘π ı. ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¯) “√ÀπŸ (Arsenic) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
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(˘) ´’≈‡’ π’¬¡ (Selenium) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ò) ª√Õ∑ (Mercury) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ò ¡‘≈≈‘°√—¡µàÕ≈‘µ√
Ú.Û “√ªÑÕß°—π°”®—¥»—µ√Ÿæ◊™·≈– —µ«å (Pesticides)
(Ò) §≈Õ‡¥π (Chlordane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ¥‘≈¥√‘π (Dieldrin) µâÕß‰¡à‡°‘π .Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) ‡Œªµ“§≈Õ√å (Heptachlor) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ù ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ‡Œªµ“§≈Õ√å Õ’æÕÁ °‰´¥å (Heptachlor Epoxide) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ı) ¥’¥’∑’ (DDT) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(ˆ) 2, 4 - ¥’ (2, 4 -D) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˜) Õ–∑√“´’π (Atrazine) µâÕß‰¡à‡°‘π Û ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(¯) ≈‘π‡¥π (Lindane) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(˘) ‡æπµ–§≈Õ‚√øïπÕ≈ (Pentachlorophenol) µâÕß‰¡à‡°‘π Ò
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
Ú.Ù “√æ‘…Õ◊πË Ê
(Ò) ‡∫π‚´ (‡Õ) ‰æ√’π (Benzo (a) pyrene) µâÕß‰¡à‡°‘π .Ú
‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ú) ‰´¬“‰π¥å (Cyanide) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Û) æ’´’∫’ (PCBs) µâÕß‰¡à‡°‘π .ı ‰¡‚§√°√—¡µàÕ≈‘µ√
(Ù) ‰«π‘≈§≈Õ‰√¥å (Vinyl Chloride) µâÕß‰¡à‡°‘π Ú ‰¡‚§√°√—¡
µàÕ≈‘µ√
¢âÕ Û °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥π‘ µ“¡¢âÕ Ú „Àâ„™â«∏‘ °’ “√¡“µ√∞“π ”À√—∫°“√
«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–πÈ”‡ ’¬ (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)
´÷Ëß American Public Health Association, American Water Works Association ·≈– Water
Environment Federation ¢Õß À√—∞Õ‡¡√‘°“√à«¡°—π°”Àπ¥À√◊Õµ“¡§Ÿà¡◊Õ«‘‡§√“–ÀåπÈ”·≈–
πÈ”‡ ’¬¢Õß ¡“§¡«‘»«°√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààßª√–‡∑»‰∑¬ ¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥π‘ µ“¡¢âÕ Ú.Ò (Ò) - (Òı) „Àâ„™â«∏‘ ’ Purge
and Trap Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Purge and Trap Gas Chromatography/Mass
Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
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(Ú) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (Ò) - (˜) „Àâ„™â«‘∏’
Direct Aspiration/Atomic Absorption Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma/
Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Û) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (¯) - (˘) „Àâ„™â«‘∏’
Hydride Generation/Atomic Absorption Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Inductively Coupled Plasma/
Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ù) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ú (Ò) „Àâ„™â«‘∏’ ColdVapor Atomic Absorption Spectrometry/Plasma Emission Spectroscopy À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë
°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁœ™Õ∫
(ı) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (Ò) - (ı) „Àâ„™â«‘∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromtography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(ˆ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (ˆ) - (˜) „Àâ„™â«‘∏’
Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˜) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (¯) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography (Method I) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
(¯) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Û (˘) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography/Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’ Liquid - Liquid
Extraction Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(˘) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ò) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Chromatography À√◊Õ Liquid - Liquid Extraction Gas Chromatography/
Mass Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(Ò) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ú) „Àâ„™â«‘∏’ Pyridine
Barbituric Acid À√◊Õ«‘∏’ Colorimetry À√◊Õ Ion Chromatography À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡
¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
(ÒÒ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Û) „Àâ„™â«‘∏’ Liquid Liquid Extraction Gas Chromatography (Method II) À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
‡ÀÁπ™Õ∫
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(ÒÚ) °“√µ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æπÈ”„µâ¥‘πµ“¡¢âÕ Ú.Ù (Ù) „Àâ„™â«‘∏’ Purge and
Trap Gas Chromatography À√◊Õ«‘∏’ Purge and Trap Gas Chromatography/Mass
Spectrometry À√◊Õ«‘∏’Õ◊Ëπ∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…‡ÀÁπ™Õ∫
¢âÕ Ù «‘∏’°“√‡°Á∫·≈–√—°…“µ—«Õ¬à“ßπÈ”„µâ¥‘π„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë°√¡§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…
ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÛÒ ‘ßÀ“§¡ æ.». ÚıÙÛ
‰µ√√ß§å ÿ«√√≥§’√’
√Õßπ“¬°√—∞¡πµ√’ ªØ‘∫—µ‘Àπâ“∑’Ë
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒ˜ µÕπæ‘‡»… ˘ıß ≈ß«—π∑’Ë Òı °—π¬“¬π ÚıÙÛ)
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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
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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.
14

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.

16

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

Produced by AgriLife Communications, The Texas A&M System
Extension publications can be found on the Web at: http://agrilifebookstore.org
Visit the Texas AgriLife Extension Service at http://agrilifeextension.tamu.edu
Educational programs of the Texas AgriLife Extension Service are open to all people without regard to socioeconomic level, race, color, sex,
disability, religion, age, or national origin.
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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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

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๘๕ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

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

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 32 (1) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกาหนดมาตรฐานคุณภาพนาในแหล่งนา
ผิวดินไว้ดังต่อไปนี
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประกาศนี
"แหล่งนาผิวดิน" หมายถึง แม่นา ลาคลอง หนอง บึง ทะเลสาบ อ่างเก็บนา และแหล่ง
นาสาธารณะอื่นๆ ที่อยู่ภายในผืนแผ่นดิน ซึ่งหมายความรวมถึงแหล่งสาธารณะที่อยู่ภายในผืนแผ่นดินบน
เกาะด้วย แต่ไม่รวมถึงนาบาดาล และในกรณีที่แหล่งนานันอยู่ติดกับทะเลให้หมายความถึงแหล่งนาที่อยู่
ภายในปากแม่นาหรือปากทะเลสาบ
ปากแม่นาและปากทะเลสาบให้ถือแนวเขตตามที่กรมเจ้าท่ากาหนด
หมวด 2
ประเภทและมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งผิวดิน
ข้อ 2 ให้แบ่งแหล่งนาผิวดินออกเป็น 5 ประเภทคือ แหล่งนาประเภทที่ 1 แหล่งนาประเภทที่
2 แหล่งนาประเภทที่ 3 แหล่งนาประเภทที่ 4 และแหล่งนาประเภทที่ 5
(1) แหล่งนาประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งนาที่คุณภาพนามีสภาพตามธรรมชาติโดย
ปราศจากนาทิงจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติก่อน
(ข) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพืนฐาน
(ค) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งนา
(2) แหล่งนาประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ

(ก) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาทั่วไปก่อน
(ข) การอนุรักษ์สัตว์นา
(ค) การประมง
(ง) การว่ายนาและกีฬาทางนา
(3) แหล่งนาประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาทั่วไปก่อน
(ข) การเกษตร
(4) แหล่งนาประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภทและ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(ก) การอุปโภคบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพนาเป็นพิเศษก่อน
(ข) การอุตสาหกรรม
(5) แหล่งนาประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อการคมนาคม
ข้อ 3 คุณภาพนาในแหล่งนาประเภทที่ 1 ต้องมีสภาพตามธรรมชาติและสามารถใช้ประโยชน์
ได้ตามข้อ 2 (1)
ข้อ 4 คุณภาพนาในแหล่งนาประเภทที่ 2 ต้องมีมาตรฐานดังต่อไปนี
(1) ไม่มีวัตถุหรือสิ่งของที่เกิดจากการกระทาของมนุษย์ซึ่งจะทาให้สี กลิ่นและรสของ
นาเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
(2) อุณหภูมิ (Temperature) ไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
(3) ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 5.0-9.0
(4) ออกซิเจนละลาย (DO) มีค่าไม่น้อยกว่า 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(5) บีโอดี (BOD) มีค่าไม่เกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(6) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด (TotalColiformBacteria) มีค่าไม่เกินกว่า 5,000
เอ็ม.พี.เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร
(7) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม (FecalColiformBacteria) มีค่าไม่เกิน 1,000 เอ็ม.พี.
เอ็น.ต่อ 100 มิลลิลิตร
(8) ไนเตรท (NO3 )ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(9) แอมโมเนีย (NH3 ) ในหน่วยไนโตรเจน มีค่าไม่เกินกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร
(10) ฟีนอล (Penols) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร

(11) ทองแดง (Cu) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
(12) นิคเกิล (Ni) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร
(13) แมงกานีส (Mn) มีค่าไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(14) สังกะสี (Zn) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(15) แคดเมียม (Cd) ในนาที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100
มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร และในนาที่มีความกระด้างในรูปของ CaCo3 เกิน
กว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
(16) โครเมียมชนิดเฮ็กซาวาเลนท์ (Cr Hexavalent) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร
(17) ตะกั่ว (Pb) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
(18) ปรอททังหมด (Total Hg) มีค่าไม่เกินกว่า 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร
(19) สารหนู (As) มีค่าไม่เกินกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร
(20) ไซยาไนด์ (Cyanide) มีค่าไม่เกินกว่า 0.005 มิลลิกรัมต่อลิตร
(21) กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) มีค่ารังสีแอลฟา (Alpha) ไม่เกินกว่า 0.1 เบค
เคอเรลต่อลิตร และรังสีเบตา (Beta) ไม่เกินกว่า 1.0 เบคเคอเรลต่อลิตร
(22) สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทังหมด (Total Organochlorine
Pesticides) มีค่าไม่เกินกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร
(23) ดีดีที (DDT) มีค่าไม่เกินกว่า 1.0 ไมโครกรัมต่อลิตร
(24) บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC) มีค่าไม่เกินกว่า 0.02 ไมโครกรัมต่อลิตร
(25) ดิลดริน (Dieldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร
(26) อัลดริน (Aldrin) มีค่าไม่เกินกว่า 0.1 ไมโครกรัมต่อลิตร
(27) เฮปตาคลอร์ (Heptachlor) และเฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ (Heptachlorepoxide)
มีค่าไม่เกินกว่า 0.2 ไมโครกรัมต่อลิตร
(28) เอนดริน (Endrin) ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการตรวจสอบที่กาหนด
ข้อ 5 คุณภาพนาในแหล่งนาประเภทที่ 3 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 4 เว้นแต่
(1) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(3) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด มีค่าไม่เกินกว่า 20,000 เอ็ม.พี.เอ็น. ต่อ
100 มิลลิลิตร
(4) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม มีค่าไม่เกินกว่า 4,000 เอ็ม.พี.เอ็น ต่อ 100
มิลลิลิตร
ข้อ 6 คุณภาพนาในแหล่งนาประเภทที่ 4 ต้องมีมาตรฐานตามข้อ 4 (1) ถึง (5) และ (8) ถึง
(28) เว้นแต่

(1) ออกซิเจนละลาย มีค่าไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
(2) บีโอดี มีค่าไม่เกินกว่า 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร
ข้อ 7 คุณภาพนาในแหล่งนาประเภทที่ 5 ต้องมีมาตรฐานต่ากว่าคุณภาพนาในแหล่งนา
ประเภทที่ 4
ข้อ 8 การกาหนดให้แหล่งผิวดินแหล่งใดแหล่งหนึ่งเป็นประเภทใดตามข้อ 2 ให้เป็นไปตามที่
กรมควบคุมมลพิษประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 3
วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน
ข้อ 9 การเก็บตัวอย่างนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพตามข้อ 3 ถึงข้อ 7 ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี
(1) แหล่งนาไหล ซึ่งได้แก่ แม่นา ลาคลอง เป็นต้น ให้เก็บที่จุดกึ่งกลาง ความกว้างของ
แหล่งนาที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ
(2) แหล่งนานิ่ง ซึ่งได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บนา เป็นต้น ให้เก็บที่ระดับความ
ลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบสาหรับแหล่งนาที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และให้เก็บที่จุดกึ่งกลางความลึก
ณ จุดตรวจสอบสาหรับแหล่งนาที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร เว้นแต่แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้เก็บที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตร ณ จุดตรวจสอบ
จุดตรวจสอบตาม (1) และ (2) ของแหล่งนาที่กาหนดตามข้อ 8 ให้เป็นไปตามที่กรม
ควบคุมมลพิษกาหนด
ข้อ 10 การตรวจสอบคุณภาพนาตามข้อ 3 ถึงข้อ 7 ให้ใช้วิธีการดังต่อไปนี
(1) การตรวจสอบอุณหภูมิ ให้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ (Termometor) วัดขณะทาการ
เก็บตัวอย่างนา
(2) การตรวจสอบค่าความเป็นกรดและด่าง ให้ใช้เครื่องวัดความเป็นกรดและด่างของ
นา (pH Meter) ตามวิธีการหาค่าแบบอีเล็คโตรเมตริก (Electrometric)
(3) การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลาย ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟีเคชั่น (Azide
Modification)
(4) การตรวจสอบค่าบีโอดี ให้ใช้วิธีอะไซด์โมดิฟีเคชั่น (Azide Modification) ที่
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วันติดต่อกัน
(5) การตรวจสอบค่าแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด และค่าแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์มให้ใช้วิธีมัลติเฟิ้ล ทิวบ์ เฟอร์เมนเตชั่น เทคนิค (Multiple Tube Fermentation Technique)
(6) การตรวจสอบค่าไนเตรทในหน่วนไนโตรเจน ให้ใช้วิธีแคดเมียม รีดัคชั่น
(Cadmium Reduction)

(7) การตรวจสอบค่าแอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน ให้ใช้วิธีดิสทิลเลชั่น เนสสเลอร์ไร
เซชั่น (Distillation Nesslerization)
(8) การตรวจสอบค่าฟีนอล ให้ใช้วิธีดิสทิลเลชั่น 4-อะมิโน แอนติไพรีน (Distillation,
4-Amino antipyrene)
(9) การตรวจสอบค่าทองแดง นิคเกิล แมงกานีส สังกะสี แคดเมียม โครเมียมชนิดเฮ็ก
ซาวาเล้นท์ และตะกั่ว ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอพชั่น-ไดเร็ค แอสไพเรชั่น (Atomic Absorption-Direct
Aspiration)
(10) การตรวจสอบค่าปรอททังหมด ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น โคลด์ เวเปอร์
เทคนิค (Atomic Absorption Cold Vapour Technique)
(11) การตรวจสอบค่าสารหนู ให้ใช้วิธีอะตอมมิค แอบซอฟชั่น แก๊สซัส ไฮไดรด์
(Atomic Absorption-Gaseous Hydride)
(12) การตรวจสอบค่าไซยาไนด์ ให้ใช้วิธีไพริดีน บาร์บิทูริค แอซิด (PyridineBarbituric Acid)
(13) การตรวจค่ากัมมันตภาพรังสี ให้ใช้วิธีโลว์ แบ็คกราวด์ พร็อพพอร์ชั่นนอล
เคาน์เตอร์ (Low Background Proportional Counter)
(14) การตรวจสอบค่าสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทังหมด ดีดีที บีเอชซี
ชนิดแอลฟา ดิลดริน อัลดริน เฮปตาคลอร์อีปอกไซด์ และเอนดริน ให้ใช้วิธีก๊าซ-โครมาโตกราฟี่ (GasChromato-graphy)
ข้อ 11 การตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 20
(20 Percentile Value) ส่วนการตรวจสอบค่าบีโอดี แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมดและแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ให้ใช้ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 80 โดยจานวนและระยะเวลาสาหรับการเก็บตัวอย่างนา
ดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกาหนด
ข้อ 12 การเก็บตัวอย่างนาตามข้อ 9 และการตรวจสอบคุณภาพนาตามข้อ 10 จะต้อง
เป็นไปตามวิธีการมาตรฐานสาหรับการิเคราะห์นาและนาเสีย (Standard Methods for Examination of
Water and Wastewater) ซึ่ง American Public Healt Asscciation และ American Water Works
Association กับ Water Pollution Control Federation ของสหรัฐอเมริกา ร่วมกันกาหนดไว้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มากราคม 2537
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
( ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 )

มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน

ล้าดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

คุณภาพน้า2/

ค่าทาง
สถิติ

สี กลิ่น และรส
(Coloir Odour and Taste)
อุณหภูมิ (Temperature)
ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ออกซิเจนละลาย (DO)3/
บีโอดี (BOD)
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทังหมด
(Total Coliform Bacteria)
แบคทีเรียกลุ่มฟิโคลิฟอร์ม
(Fecal Coliform Bacteria)
ไนเตรต (NO3) ในหน่วยไนโตรเจน
แอมโมเนีย (NH3) ในหน่วย
ไนโตรเจน
ฟีนอล (Phenols)
ทองแดง (Cu)
นิคเกิล (Ni)
แมงกานีส (Mn)
สังกะสี (Zn)
แคดเมียม (Cd)
โคเมียมชนิดเฮ็กซาวาเล้นท์
(Cr Hexavalent)
ตะกั่ว (Pb)
ปรอททังหมด (Total Hg)
สารหนู (As)
ไซยาไนด์ (Cyanide)
กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity)
- ค่ารังสีแอลฟา (Alpha)
- ค่ารังสีเบตา (Beta)

หน่วย
-

ประเภท
1
ธ

ซ
-

ธ
ธ

มก./ล.(mg/l)
มก./ล.(mg/l)
เอ็ม.พี.เอ็น/100มล.
(MPN/100 ml)
เอ็ม.พี.เอ็น/100มล.
(MPN/100 ml)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)

O

P20
P80
P80
P80

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3/ ตามการแบ่ง
ประเภทคุณภาพน้าตามการใช้ประโยชน์ 1/
ประเภท ประเภท ประเภท ประเภท
2
3
4
5
ธ/
ธ/
ธ/
ธ/
5.0 9.0
4.0
2.0
20,000

ธ/
5.0 9.0
2.0
4.0
-

-

ธ
ธ
ธ

ธ/
5.0 9.0
6.0
1.5
5,000

ธ

1,000

4,000

-

-

ธ
ธ

5.0
0.5

5.0
0.5

5.0
0.5

-

มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)

ธ
ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

มก./ล. (mg/l)

ธ

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05*
0.05

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05*
0.05

0.005
0.1
0.1
1.0
1.0
0.005*
0.05*
0.05

-

มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)
มก./ล. (mg/l)

ธ
ธ
ธ
ธ

0.05
0.002
0.01
0.005

0.05
0.002
0.01
0.005

0.05
0.002
0.01
0.005

-

เบเคอเรล/ล.
เบเคอเรล/ล.

ธ
ธ

0.1
1.0

0.1
1.0

0.1
1.0

-

-

มาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน (ต่อ)

ล้าดับ
22.

23.
24.
25.
26.
27.

28.

2/

คุณภาพน้า

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดมี
คลอรีนทังหมด (Total
Organochlorine Pesticides)
ดีดีที (DDT)
บีเอชซีชนิดแอลฟา (Alpha-BHC)
ดีลดริน (Dieldrin)
อัลดริน (Aldrin)
เฮปตาคลอร์และเฮปตาคลอร์
อิปอกไซด์ (Heptachlor &
Heptachlor epoxide)
เอนดริน (Endrin)

ค่า
ทาง
สถิติ

หน่วย

เกณฑ์ก้าหนดสูงสุด3/ ตามการแบ่ง
ประเภทคุณภาพน้าตามการใช้ประโยชน์ 1/

มก./ล. (mg/l)

ประเภท
1
ธ

ประเภท
2
0.05

ประเภท
3
0.05

ประเภท
4
0.05

ประเภท
5
-

ไมโครกรัม/ล.
ไมโครกรัม/ล.
ไมโครกรัม/ล.
ไมโครกรัม/ล.
ไมโครกรัม/ล.

ธ
ธ
ธ
ธ
ธ

1.0
0.02
0.2
0.1
0.2

1.0
0.02
0.2
0.1
0.2

1.0
0.02
0.2
0.1
0.2

-

ไมโครกรัม/ล.

ธ

ไม่สามารถตรวจพบได้ตามวิธีการ
ตรวจสอบที่กาหนด

-

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกาหนดมาตรฐานคุณภาพ
นาในแหล่งนาผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537
(ภาคผนวก ฐ)
หมายเหตุ
1/ การแบ่งประเภทแหล่งนาผิวดิน
ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่ ง น าที่คุ ณภาพน ามีส ภาพตามธรรมชาติโ ดยปราศจากน าทิงจากกิจกรรมทุ ก
ประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพืนฐาน
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งนา
ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนาทั่วไปก่อน

(2) การอนุรักษ์สัตว์นา
(3) การประมง
(4) การว่ายนาและกีฬาทางนา
ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนาทั่วไปก่อน
(2) การเกษตร
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชือโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพนาทั่วไปก่อน
(2) การอุตสาหกรรม
ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งนาที่ได้รับนาทิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อการ
คมนาคม
2/ กาหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งนาประเภทที่ 2-4 สาหรับแหล่งนาประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ และแหล่งนาประเภทที่ 5 ไม่กาหนดค่า
3/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่าสุด
ธ เป็นไปตามธรรมชาติ
ธ / อุณหภูมิของนาจะต้องไม่สูงกว่าอุณหภูมิตามธรรมชาติ เกิน 3 องศาเซลเซียส
* นาที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
** นาที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร
O
ซ องศาเซลเซียส
P20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จากจานวนตัวอย่างนาทังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
P80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จากจานวนตัวอย่างนาทังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
มก./ล.มิลลิกรัมต่อลิตร
มล. มิลลิลิตร
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number
………………………………………………….

ภาคผนวก ข
ผลการตรวจวิเคราะห3คุณภาพน้ํา

ภาคผนวก ค
มาตรฐานคุณภาพอากาศทั่วไป เสียง
และความสั่นสะเทือน

ประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๗)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึง่ มาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘
มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงไดมีมติในคราวการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๗ ใหปรับปรุงแกไขมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกความใน (๔) ของขอ ๒ แหงประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“(๔) คาเฉลี่ยของกาซซัลเฟอรไดออกไซด ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง จะตองไมเกิน ๐.๑๒
สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๓๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๐๔ สวนในลานสวน หรือไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร”
ขอ ๒ ใหยกเลิกความใน (๒) และ (๓) ของขอ ๔ แหงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัตสิ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ ไป
และใหใชความตอไปนี้แทน

-๒“(๒) คาเฉลี่ยของฝุนละอองขนาดไมเกิน ๑๐ ไมครอน ในเวลา ๒๔ ชัว่ โมง จะตอง
ไมเกิน ๐.๑๒ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) ในเวลา ๑ ป
จะตองไมเกิน ๐.๐๕ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
(๓) คาเฉลี่ยของฝุน ละอองรวมหรือฝุน ละอองขนาดไมเกิน ๑๐๐ ไมครอน ในเวลา
๒๔ ชั่วโมง จะตองไมเกิน ๐.๓๓ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร และคามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic
Mean) ในเวลา ๑ ป จะตองไมเกิน ๐.๑๐ มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร”
ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(ลงนาม) จาตุรนต ฉายแสง
(นายจาตุรนต ฉายแสง)
รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหนาที่ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม ๑๒๑ ตอนพิเศษ ๑๐๔ ง วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๔๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ (พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
โดยที่เปน การสมควรกําหนดมาตรฐานความสั่น สะเทือ นเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
เพื่อเปน เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๒ (๕) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภ าพของบุค คล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใ หกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศนี้
“อาคารประเภทที่ ๑” หมายความวา
(๑) อาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
(๒) อาคารพาณิช ย อาคารสํ านักงาน อาคารคลังสิน คา อาคารพิเ ศษ อาคารขนาดใหญ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(๓) อาคารอื่นใดที่มีการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑) และ (๒)
“อาคารประเภทที่ ๒” หมายความวา
(๑) อาคารอยูอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด ตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร
(๒) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
(๓) หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก
(๔) อาคารที่ใชเปน สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล และอาคารที่ใ ชเปน
โรงพยาบาลของทางราชการ
(๕) อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน อาคารที่ใชเปนโรงเรียน
ของทางราชการ อาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาคารที่ใชเปนสถานที่ศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของทางราชการ

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

(๖) อาคารที่ใชประโยชนเพื่อกิจกรรมทางศาสนา
(๗) อาคารอื่นใดที่มีลักษณะของการใชประโยชนในอาคารเชนเดียวกันกับอาคารตาม (๑)
(๒) (๓) (๔) (๕) และ (๖)
“อาคารประเภทที่ ๓” หมายความวา
(๑) โบราณสถานตามกฎหมายวาดวยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ
(๒) อาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร า งในลั ก ษณะอื่ น ใดที่ มี ลั ก ษณะไม มั่ น คงแข็ ง แรงแต มี คุ ณ ค า
ทางวัฒนธรรม
“ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity: PPV, Vmax)” หมายความวา คาความเร็ว
ของความสั่น สะเทือนในแนวแกนนอน (แกน X หรือ แกน Y) หรือ แนวแกนตั้ง (แกน Z)
ที่มีคาสูงสุด
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๑” หมายความวา ความสั่นสะเทือนที่ไมทําใหเกิดการลาและ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“ความสั่น สะเทือนกรณีที่ ๒” หมายความวา ความสั่น สะเทือ นที่ทําใหเกิดการลาหรือ
การสั่นพองของโครงสรางอาคาร
“การสั่นพอง (Resonance) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ปรากฏการณใด ๆ ที่กอใหเกิด
การสั่นสะเทือนใกลเคียงหรือมีคาเทากับความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคารนั้น
“ความถี่ธรรมชาติ (Natural Frequency) ของโครงสรางอาคาร” หมายความวา ความถี่ในการ
สั่นสะเทือนของโครงสรางอาคารหรือสวนประกอบของอาคารแตละอาคารที่มีลักษณะเฉพาะภายใต
การสั่นแบบอิสระ
“โครงสรางอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พื้นหรื อสวนอื่ น
ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น
“สวนประกอบของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่นอกเหนือจากโครงสรางอาคาร
ที่มีการยึดอยางมั่นคงกับโครงสรางอาคาร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๒ กําหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคารดังตอไปนี้
อาคาร
ประเภทที่

จุดตรวจวัด

๑

๑.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๒

๑.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๑.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๒.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

๓

๒.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร
๒.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น
๓.๑ ฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

ความถี่ (เฮิรตซ)
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐
ทุกความถี่
ทุกความถี่
f < ๑๐
๑๐ < f < ๕๐
๕๐ < f < ๑๐๐
f > ๑๐๐

ความเร็วอนุภาคสูงสุดไมเกิน
(มิลลิเมตรตอวินาที)
ความสั่นสะเทือน
ความสั่นสะเทือน
กรณีที่ ๒
กรณีที่ ๑
๒๐
๐.๕ f + ๑๕
๐.๒ f + ๓๐
๕๐
๔๐*
๑๐*
๒๐**
๑๐**
๕
๐.๒๕ f + ๒.๕
๐.๑ f + ๑๐
๒๐
๕*
๑๕*
๑๐**
๒๐**
๓
๐.๑๒๕ f + ๑.๗๕
๐.๐๔ f + ๖
๑๐

๓.๒ ชั้นบนสุดของอาคาร

ทุกความถี่

๘*

๒.๕*

๓.๓ พื้นอาคารในแตละชั้น

ทุกความถี่

๒๐**

๑๐**

หมายเหตุ
๑)
๒)
๓)
๔)

f = ความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุดมีหนวยเปนเฮิรตซ
* = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนนอน
** = กําหนดมาตรฐานไวเฉพาะคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแกนตั้ง
การวัดคาความสั่นสะเทือนสูงสุดสําหรับความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ตามขอ ๑.๒, ๒.๒ และ ๓.๒ ใหวัดที่
ชั้นบนสุดของอาคารหรือชั้นอื่นซึ่งมีคา ความสั่นสะเทือนสูงสุด
๕) การวัดคาความสั่นสะเทือนที่พื้นอาคารในแตละชั้นตามขอ ๑.๓, ๒.๓ และ ๓.๓ ใหยกเวนการวัดที่ฐานราก
หรือชั้นลางของอาคาร

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๖๙ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

ขอ ๓ หลักเกณฑ และวิธีตรวจวัดความสั่นสะเทือน ใหเปนไปตามรายละเอียดในภาคผนวก
ทายประกาศนี้
ขอ ๔ ประกาศนี้ใหมีผลตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ

๗

ภาคผนวก
ทายประกาศคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ
ฉบับที่ ๓๗ ( พ.ศ. ๒๕๕๓)
เรื่อง กําหนดมาตรฐานความสัน่ สะเทือนเพื่อปองกันผลกระทบตออาคาร
.
.
ขอ ๑ บทนิยาม
“มาตรความสั่นสะเทือน” หมายความวา เครื่องวัดความสัน่ สะเทือนตามมาตรฐาน DIN ๔๕๖๖๙–๑
ของประเทศเยอรมัน (Deutsches Institut für Normung) หรือเครื่องวัดความสั่นสะเทือนอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเทา
ตามที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ
ขอ ๒ กอนทําการตรวจวัดความสั่น สะเทือนทุกครั้ง จะตองปรับเทียบความถูกตองของ
มาตรความสั่น สะเทือนหรือตรวจสอบการใชง านของมาตรความสั่น สะเทือนใหเปน ไปตามคูมือ
การใชงานที่ผผู ลิตกําหนดไว
ขอ ๓ การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน ใหติดตั้งหัววัดแกน X และแกน Y ในลักษณะทีท่ ํามุมฉาก
ตอกัน โดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับผนังอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน
และใหแกน Z อยูในแนวตั้งในลักษณะที่ทํามุมฉากกับแกน X และแกน Y โดยมีลักษณะการติดตั้งในแตละ
พื้นที่ดังนี้
(๑) การติดตัง้ หัววัดบนพื้นดิน ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งตอกลงบนพื้นดิน และใหตอกลิ่ม
จนมิดลงในดิน
(๒) การติดตั้งหัววัดที่พื้นอาคาร ใหติดตั้งหัววัดโดยยึดหัววัดกับพื้นดวยขี้ผึ้งเหนียวหรือกาว
(๓) การติดตั้งหัววัดที่ผนังอาคารหรือกําแพง ใหติดตั้งหัววัดบนลิ่มซึ่งเจาะบนผนังอาคาร
หรือกําแพงหรือยึดหัววัดกับผนังอาคารหรือกําแพงดวยวัสดุอื่นในลักษณะที่มั่นคง
ขอ ๔ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้ง หัววัดความสั่น สะเทือนใหดําเนิน การตามขอ ๓ โดยมีจุดตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑ ดังภาพที่ ๑
(ก) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร ใหติดตั้ง
หัววัดบริเ วณอาคารดานที่หันหนาไปทางแหลง กําเนิดความสั่นสะเทือน โดยติดตั้ง หัววัดบนพื้น
อาคารชั้นลางบริเวณใกลฐานกําแพงนอกสุดของอาคารหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร
หรือชองเปดบนผนังอาคารหรือกําแพงนอกสุดของอาคาร และตําแหนงหัววัดตองอยูสูงจากพื้นอาคาร
หรือพื้นดินไมเกิน ๐.๕ เมตร สําหรับอาคารซึ่งมีชั้นลางเปนบริเวณกวาง ใหตรวจวัดหลายๆ ตําแหนง
พรอมๆ กัน
(ข) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณชั้นบนสุดของอาคาร ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้น
อาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้นบนสุดของอาคาร
(ค) การตรวจวัดความสั่นสะเทือนบริเวณพืน้ อาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณ
กึ่งกลางพื้นอาคารในแตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร

-๒(๑) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนทีต่ องการ
ประเมินผล
(๒) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๑
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๑
ขอ ๕ การตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยมีจุดติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนกรณีที่ ๒ ดังภาพที่ ๒
(ก) การตรวจวัดบริเวณชั้นบนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
ใหติดตั้งหัววัดเขากับพื้นอาคารบริเวณที่ใกลผนังอาคารหรือกําแพงหรือบนผนังอาคารหรือกําแพงที่ชั้น
บนสุดของอาคารหรือบริเวณชั้นที่มีคาความสั่นสะเทือนสูงสุด
(ข) การตรวจวัดบริเวณพื้นอาคารในแตละชั้น ใหติดตั้งหัววัดบริเวณกึ่งกลางพื้นอาคารใน
แตละชั้นยกเวนฐานรากหรือชั้นลางของอาคาร
(๒) ชวงเวลาในการตรวจวัด ตองครอบคลุมถึงระยะเวลาที่เกิดความสั่นสะเทือนที่ตองการ
ประเมินผล
(๓) การบันทึกผล ใหบันทึกคาความเร็วอนุภาคสูงสุดในแตละแกน

-๓-

Z
X
Y
แหลงกําเนิดความสั่นสะเทือน

= ตําแหนงการติดตั้งหัววัดความสั่นสะเทือน

ภาพที่ ๒
ตัวอยางจุดตรวจวัดความสั่นสะเทือนกรณีที่ ๒
ขอ ๖ การประเมินผลของความสั่นสะเทือนตออาคารที่อาจมีขึ้นในอนาคต การติดตั้งหัววัดความ
สั่นสะเทือนใหดําเนินการตามขอ ๓ โดยติดตั้งหัววัดที่พื้นดินบริเวณที่อาจมีอาคารในอนาคตหรือที่ฐาน
รากหรือชั้นลางของอาคารใกลเคียงโดยใหแกนใดแกนหนึ่งขนานไปกับแนวแกนหลักของอาคารที่อาจมีขึ้น
ในอนาคต และไดรับผลกระทบจากความสั่นสะเทือน

ª√–°“»§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
©∫—∫∑’Ë Òı (æ.». ÚıÙ)
‡√◊ËÕß °”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª

Õ“»—¬Õ”π“®µ“¡§«“¡„π¡“µ√“ ÛÚ (ı) ·Ààßæ√–√“™∫—≠≠—µ‘ ßà ‡ √‘¡·≈–√—°…“§ÿ≥¿“æ
‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘ æ.». ÚıÛı §≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘°”Àπ¥¡“µ√∞“π
√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
¢âÕ Ò „πª√–°“»π’È
ç√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ªé À¡“¬§«“¡«à“ √–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥é À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–
„¥¢≥–Àπ÷Ëß√–À«à“ß°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç§à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ßé À¡“¬§«“¡«à“ §à“√–¥—∫‡ ’¬ß§ß∑’Ë∑’Ë¡’
æ≈—ßß“π‡∑’¬∫‡∑à“√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß ´÷Ëß¡’√–¥—∫‡ ’¬ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµ“¡‡«≈“„π™à«ß
ÚÙ ™—Ë«‚¡ß (ÚÙ hours A-weighted Equivalent Continuous Sound Level) ´÷Ëß‡√’¬°
‚¥¬¬àÕ«à“ Leq ÚÙ hr ‚¥¬¡’Àπà«¬‡ªìπ‡¥´‘‡∫≈‡Õ À√◊Õ dB (A)
ç¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßé À¡“¬§«“¡«à“ ‡§√◊ËÕß«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßµ“¡¡“µ√∞“π IEC
ˆıÒ À√◊Õ IEC ¯Ù ¢Õß§≥–°√√¡“∏‘°“√√–À«à“ßª√–‡∑»«à“¥â«¬‡∑§π‘§‰øøÑ“ (International Electrotechnical Commission, IEC)
¢âÕ Ú „Àâ°”Àπ¥¡“µ√∞“π√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª ‰«â¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ ‰¡à‡°‘π ÒÒı ‡¥´‘‡∫≈‡Õ
(Ú) §à“√–¥—∫‡ ’¬ß‡©≈’Ë¬ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß ‰¡à‡°‘π ˜ ‡¥™‘‡∫≈‡Õ
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¢âÕ Û

°“√µ√«®«—¥√–¥—∫‡ ’¬ß‚¥¬∑—Ë«‰ª „Àâ¥”‡π‘π°“√¥—ßµàÕ‰ªπ’È
(Ò) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ’¬ß Ÿß ÿ¥ „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ßµ√«®«—¥
√–¥—∫‡ ’¬ß„π∫√‘‡«≥∑’Ë¡’§πÕ¬ŸàÀ√◊ÕÕ“»—¬Õ¬Ÿà
(Ú) °“√µ√«®«—¥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß‡©≈’¬Ë ÚÙ ™—«Ë ‚¡ß „Àâ„™â¡“µ√√–¥—∫‡ ¬’ ßµ√«®
«—¥√–¥—∫‡ ’¬ßÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕßµ≈Õ¥‡«≈“ ÚÙ ™—Ë«‚¡ß„¥Ê
(Û) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬πÕ°Õ“§“√„Àâµ—Èß
Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Û.ı ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æßÀ√◊Õ ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà
(Ù) °“√µ—Èß‰¡‚§√‚øπ¢Õß¡“µ√√–¥—∫‡ ’¬ß∑’Ë∫√‘‡«≥¿“¬„πÕ“§“√„Àâµ—Èß
Ÿß®“°æ◊Èπ‰¡àπâÕ¬°«à“ Ò.Ú ‡¡µ√ ‚¥¬„π√—»¡’ Ò. ‡¡µ√ µ“¡·π«√“∫√Õ∫‰¡‚§√‚øπ
µâÕß‰¡à¡’°”·æß ‘ËßÕ◊Ëπ„¥∑’Ë¡’§ÿ≥ ¡∫—µ‘„π°“√ –∑âÕπ‡ ’¬ß°’¥¢«“ßÕ¬Ÿà·≈–µâÕßÀà“ß®“°™àÕß
Àπâ“µà“ßÀ√◊Õ™àÕß∑“ß∑’Ë‡ªî¥ÕÕ°πÕ°Õ“§“√Õ¬à“ßπâÕ¬ Ò.ı ‡¡µ√
¢âÕ Ù °“√§”π«≥§à“√–¥—∫‡ ¬’ ß®–µâÕß‡ªìπ‰ªµ“¡«‘∏°’ “√∑’ÕË ß§å°“√√–À«à“ßª√–‡∑»
«à“¥â«¬¡“µ√∞“π (International Organization for Standardization, ISO) °”Àπ¥ ´÷Ëß°√¡
§«∫§ÿ¡¡≈æ‘…®–ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“
ª√–°“» ≥ «—π∑’Ë ÒÚ ¡’π“§¡ æ.». ÚıÙ
æ≈‡Õ° ™«≈‘µ ¬ß„®¬ÿ∑∏
π“¬°√—∞¡πµ√’
ª√–∏“π§≥–°√√¡°“√ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·Ààß™“µ‘
(ª√–°“»„π√“™°‘®®“πÿ‡∫°…“ ‡≈à¡ ÒÒÙ µÕπ∑’Ë Ú˜ ß «—π∑’Ë Û ‡¡…“¬π ÚıÙ)
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ภาคผนวก ง
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั่วไป เสียง
และความสั่นสะเทือน

ภาคผนวก จ
รายงานการประชุมการปฏิบัติงานตามแผนการป#องกัน แกไข
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําป'งบประมาณ 2560

~1~

(ราง)รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/๒๕60
เรื่อง ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา ๐๙.3๐ น.เปนตนไป
ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
กรมชลประทาน
๑. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผทว.ผค.
(ประธานการประชุม)
๒. นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย ที่ปรึกษาดานการกอสราง
สํานักกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1
3. นายวิทย วงศสมุทร ผสญ. 1
4. นายวงศพันธุ วงศสมุทร วศ.1 พญ.1
5. นายประถม ทองปอ กส.2/1 พญ.
6. นายธนพล สงวนตระกูล กส.3/1 พญ.
7. นายอรุณ รัตนเดช วิศวกรรมโยธา
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด
8. นายประพนธ เครือปาน ผคบ.แมแฝก-แมงัด
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแมกวงอุดมธารา
๙. นายธีรพันธุ เด็ดขาด วศ.คบ.แมกวงอุดมธารา
สํานักบริหารโครงการ
สวนสิ่งแวดลอม
๑๐. นายมหิทธิ์ วงศษา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
๑๑. นางสาวศุภลักษณ โนราช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
๑๒. นางสาวปยะมาภรณ แตมมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
๑๓. นางสาวจิภาชา ไชยชนะ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
๑๔. นางสาวดนิตา อยูสุขวรกุล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
15. นายสมคิด สะเภาคํา
ผอช.ภาคเหนือตอนบน
อุทยานแหงชาติศรีลานนา
16. นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
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17. นายอภิชาติ กาพยมณี นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
18. นายไตรสิทธิ์ ศรีนวลวงศ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
19. นายสนธยา สารเสวก หัวหนาสวนปาแมหอพระ
สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว
20. ดร.ดุลยภาค กรณฑแสง
นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม
21. นายคัชทร กองกูล นักวิชาการสาธารณสุข
22. นางสาวสุธินี สิงหพา นักศึกษาฝกงาน
23. นางสาวจุฑามาศ ปอนสืบ นักศึกษาฝกงาน
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
24. นายธีระพงษ คารี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
บริษัทที่ปรึกษา
25. นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส
26. นายวิศวธนัฑฒ อุดมพันท วิศวกรสิ่งแวดลอม
27. นายอัทธนีย ชํานาญรบ วิศวกรสิ่งแวดลอม
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม)
ไดแจงตอที่ประชุมวา เปนการประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานตาม แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม ครั้งที่ 3
ประจําปงบประมาณ 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2 ( 2/2560) วันที่ 25 เมษายน 2560
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ชี้แจงรับรองการประชุมติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ
2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3.1 ความกาวหนากอสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม
3
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นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานความกาวหนาการกอสรางโครงการใน
3

3

ที่ประชุม ดังนี้
1. อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง เริ่มดําเนินการ ป 2558
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 1 รับผิดชอบโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) มีระยะทางทั้งหมด
12.500 กม. ปจจุบัน อุโมงคทางเขาออกหมายเลข 6 ดําเนินการเรียบรอยทั้งหมดแลว 100 % สวน
ความกาวหนาในการดําเนินการทั้งหมดอยูที่ 8.700 %
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 2 รับผิดขอบโดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีเจาะดวย D&B ความยาว 17.896 เมตร และงานเจาะอุโมงคดวย
เครื่องเจาะ Tunnel Boring Machine ความยาว 10,454.787 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด
10,472.683 เมตร ปจจุบันความกาวหนาของการจุดเจาะอุโมงคทั้งหมดสามารถดําเนินการไปไดแลว
โดยคิดเปนรอยละ 21.982
2. อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด เริ่มดําเนินการ ป 2559
อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด สัญญาที่ 1 รับผิดชอบโดยบริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด โดย
ใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) และงานเจาะอุโมงคดวยเครื่องเจาะ Tunnel
Boring Machine ความยาวรวมทั้งหมด 13.600 กม. ปจจุบัน ความกาวหนาของการขุดเจาะอุโมงค
ทั้งหมดอยูที่ 1.944 %
อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด สัญญาที่ 2 รับผิดชอบโดยบริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด
(มหาชน) โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B)และงานเจาะอุโมงคดวยเครื่องเจาะ
Tunnel Boring Machine ความยาวรวมทั้งหมด 12.024 กม. ปจจุบันความกาวหนาของการขุดเจาะ
อุโมงคทั้งหมดอยูที่ 0.208 %
เนื่องจากเพิ่งไดรับการอนุญาตในการใชวัตถุระเบิดในพื้นที่เมื่อตนเดือนมิถุนายน และจึง
อยูระหวางการขนสงหัวเจาะ TBM จึงทําใหการกอสรางลาชากวาแผน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) สอบถามเรื่องการทดสอบระเบิดหินบริเวณหนา
งาน จะดําเนินการอีกครั้งเมื่อไหร
นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) ปจจุบันมีการทดสอบทุกวัน ซึ่งครั้งแรกได
ทดสอบไปแลวมีคาเสียง 64 dBA ครั้งที่สอง คาเสียงอยูที่ 55 dBA ซึ่งยังไมมีผลกระทบตอปางชาง ซึ่งจะมี
การดําเนินการทดสอบไปเรื่อยๆ และจะมีการปรับปริมาณวัตถุระเบิดอยูในปริมาณที่เหมาะสม และใน
ระดับเสียงที่ชางรับได ซึ่งตามคามาตรฐานเสียงสูงสุดอยูที่ 115 dBA
มติที่ประชุม รับทราบ
3

3

วาระที่ 3.2 การสงคําขอตั้งงบประมาณและแจงโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ 2560
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นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ปจจุบัน เหลือแผนงานลดผลกระทบดานการ
ทองเที่ยวที่ยังไมไดสงแผนงาน เนื่องจากทางกรมการทองเที่ยวขอไมรับงบประมาณ ดังนั้นทางกรม
ชลประทานดําเนินการเองได
แผนการลดผลกระทบทางดานคมนาคม อยูระหวางการดําเนินการ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี (ประธานการประชุม) สอบถามวา ถากรมการทองเที่ยวไม
ขอรับงบประมาณ ตองรายงานใหกับ ทางสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทราบหรือไม เนื่องจากเปนเรื่องที่ทางคณะรัฐมนตรีอนุมัติไว ดังนั้น จึงขอใหไปตรวจสอบและแจงใหกับทาง
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 ขอเสนอแนะจากการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บ
น้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป 2559
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานขอเสนอแนะจากการพิจารณารายงาน
ผลการปฏิบัติการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ป 2559 ซึ่งทาง สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดเปลี่ยนหนวยงานที่รับผิดชอบดูและเรื่องการ
ติดตามมาตรการ ทางสํานักบริหารโครงการจึงตองมีการปรับปรุงและตองดําเนินโครงการใหเปนไปตามที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดเสนอขอคิดเห็นและขอเสนอแนะไว
มติที่ประชุม รับทราบ
1

1

วาระที่ 3.4 การประชุมการจัดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการของรัฐและ
รัฐวิสาหกิจ
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ทาง สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดประชุมหารือทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องการจัดสง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ของโครงการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ โดยมีการกําชับใหทุกหนวยงานดําเนินงานให
เปนไปตามมาตรการของโครงการอยางครงครัด
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย (ที่ปรึกษาดานการกอสราง) เนื่องจากบริเวณโครงการเปน
บริเวณที่ใกลกับแหลงทองเที่ยว คือ ปากอุโมงคประตูระบายน้ําแมตะมาน และมีการยายหินดอกบัว ดังนั้น
เรื่องการทําแผนลดผลกระทบดานการทองเที่ยวจึงเปนเรื่องที่สําคัญมาก และมีขอกังวลวา หากทางกรม
ชลประทานเปนผูรับผิดชอบ อาจจะมีการแกไขปญหาไมครอบคลุมไดทั้งหมด เนื่องจากทางกรมชลประทาน
ไมไดชํานาญเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยว จึงอยากจะฝากใหทางสํานักบริหารโครงการกลับไปหารือกับทาง
กรมการทองเที่ยวอีกครั้ง
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ ) ชี้แจงวา ในปงบประมาณ 2559 ทางกรมการ
ทองเที่ยวไดจัดจางที่ปรึกษาซึ่งเปนทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูดําเนินงาน ดังนั้นในป 2561 อาจจะมี
1
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การวางแผนกับทางโครงการ ในการจัดจางใหทางมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหมจัดทําแผนแมบทของ
เรื่องการทองเที่ยว
นายพรชัย แสงอังศุมาลี
(ประธานการประชุม) เนื่องจากการจางที่ปรึกษาเปนรูป
แบบเดิมและทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขามาตรวจสอบซึ่งเขามาตรวจสอบวามีผลสัมฤทธิ์หรือไม
ในการจัดจางที่ปรึกษา ดังนั้น ตองตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้ง วาจะมีทิศทางในการแกไขปญหาอยางไร
นายประพนธ เครือปาน (ผคบ.แมแฝก-แมงัด) มีขอกังวลเกี่ยวกับดานการทองเที่ยว
เนื่องจากชุมชน และผูประกอบการในพื้นที่โครงการมีความตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องดานการทองเที่ยว ดังนั้น จึง
มีความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการทองเที่ยวคอนขางมาก
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) จะนําขอเสนอแนะที่ไดไปดําเนินงานตอไป
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 13 แผน ปงบประมาณ 2560
แผนประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ทางสํานักงานกอสราง
ชลประทานขนาดใหญที่ 1 มีการดําเนินงานเกี่ยวกับการผลิตสื่อตางๆที่ใชในการประชาสัมพันธ ลงพื้นที่
ประชาสัมพันธ และทําความเขาใจกับราษฎรในพื้นที่ตามแนวอุโมงคสงน้ําทั้งหมดตามแผนการดําเนินงาน
จะมีการลงพื้นที่ 20 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดสื่อประชุมสัญจร โดยชี้แจงเกี่ยวกับความกาวหนาของโครงการฯ
และมีการสาธิตการระเบิดหินของโครงการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผานมา ซึ่งมีการเบิกจายไป
แลวประมาณ 80 %
คาใชจายเพื่อการปฏิบัติงาน ของคณะทํางานกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม วงเงิน 212,000 อยูในชวงการติดตอประสานงานในการลงพื้นที่ที่มีความขัดแยง เพื่อเขาไป
สรางความเขาใจกับราษฎรในพื้นที่
งบเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการลดผลกระทบดานคมนาคม เนื่องจากไดรับการรองขอจากองคการ
บริหารสวนตําบลกื๊ดชาง ขอใหมีการปรับปรุงคมนาคมในพื้นที่ จึงมีการสงคําขอตั้งงบประมาณในแผนนี้
เปนงบประมาณ 450,080 บาท ซึ่งไดมีการสงประมาณการคําขอตั้งงบประมาณเรียบรอยแลว
3

3

แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม
หนวยงานอุทยานแหงชาติศรีลานนา
นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ ( หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา ) ไดรายงานตอที่ประชุม
วา ไดรับงบประมาณ จํานวน 800,000 บาท ซึ่งงานทั้งหมดเปนดูแลรักษาพื้นที่และมีการลาดตระเวน
เนื่องจาก อุทยานแหงชาติศรีลานนา มีพื้นที่ที่ยังคงความอุดมสมบูรณดานทรัพยากรธรรมชาติ ในขณะที่
กลางอุทยานฯมีพื้นที่ชุมชน (เขตกันออก) เปนรูปไขดาว จึงเสี่ยงตอการ ถูกบุกรุก โดยมีเปาหมายในการ
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ดูแลพื้นที่ใหมีความอุดมสมบูรณและฟนฟูสภาพปาที่มีความเสื่อมโทรม โดยมีการสรางความความใจและ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในพื้นที่ ถายทอดองคความรู พัฒนาและสงเสริมอาชีพ ฟนฟูระบบนิเวศ เปน
ตน ซึ่งมีการเบิกจายไปแลว 339,230.40 บาท
ซึ่งผลการดําเนินงานจะมีการดูแลรักษาพื้นที่และการตรวจลาดตระเวนทุกรูปแบบ โดยมี
การออกตรวจลาดตระเวนทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ ทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งเมื่อดูจากสถิติจะ
เห็นไดวามีปริมาณคดีที่เกิดขึ้นนอยลงทุกป สวนเรื่องการดูแลแกปญหาไฟปาและหมอกควันอุทยานแหงชาติ
ศรีลานนาก็จะมีการสรางความเขาใจในการแกไขปญหาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดไฟปา อีกทั้งยังมี
การประชาสัมพันธเคลื่อนที่สูชุมชน มีการเขาพื้นที่ไปแลว 7 ครั้ง ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อสรางความเขาใจ
กับราษฎร และมีการประชาสัมพันธทางสถานีวิทยุชุมชนดวย
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย (ที่ปรึกษาดานการกอสราง) เนื่องจากโครงการนี้ก็เปนโครงการ
หนึ่งใชพื้นที่ปาในเขตอุทยาน หลังจากที่โครงการนี้แลวเสร็จก็จะเปนการพิสูจนในเห็นวาปาและน้ําเปนสิ่งที่
เกื้อกูลกัน ดังนั้น อยากใหสะทอนใหเห็นวาการเกิดโครงการที่ทําตามขั้นตอนทางกฎหมาย หลังจากที่มีการ
เขามาติดตามดูแล ก็ทําใหชวยลดในการบุกรุกพื้นที่ปา และคืนพื้นที่ปาใหมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น เพื่อ
ลดการคัดคานการเกิดโครงการอื่นในภายภาคหนา
หนวยงาน กรมปาไม
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) ไดรับงบประมาณ 500,000
บาท โดยมีกิจกรรมในการปลูกแฝก ปลูกไผ และสรางฝายผสมผสาน โดยที่ทางสํานักงานทรัพยากรปาไมที่
1 จะเขาลงพื้นที่ชี้แจงเรียบรอยแลว ซึ่งจะมีการเขาพื้นที่ดําเนินการจริง ในชวงเดือนสิงหาคม
หนวยงาน องคการอุตสาหกรรมปาไม
นายสนธยา สารเสวก (หัวหนาสวนปาแมหอพระ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ทาง
องคการอุตสาหกรรมปาไมเชียงใหม มีแผนการทําไมออกจากพื้นที่ ระยะที่ 2 (อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง - แม
งัด) พื้นที่ที่ไดรับอนุญาตเนื้อที่ 491 ไร (ตามประกาศ กปม.ที่6/2559 ลว. 17 มีนาคม 2559 คือพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง ต.กื๊ดชาง ต.อินทนิล และ ต.บานเปา อ.แมแตง จ.เชียงใหม และพื้นที่เปด
ประโยชน ทําไมออกพื้นที่ 293.44 ไร
โดยผลการดําเนินงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณคาจางนําไมออก เดือนมิถุนายน 2560 และมี
การปรับแผนระยะเวลาการดําเนินการใหเปนชวงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน 2560 โดยงบประมาณ
ที่ไดจะแบงเปนคาตอบแทน ใชสอย 200,550 บาท คาจางเหมาบริการ (คาจางทําไม) 896,000 บาท
รวมเปนงบประมาณ 1,096,550 บาท ซึ่งคาดการณวาจะดําเนินการแลวเสร็จตามแผนงานที่กําหนด
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
สอบถามวามีการนําไมออกในบริเวณประตูอุโมงค
รับน้ําแมแตงหรือไม และเสนอใหมีการนําไมออกเทาที่จําเปน หากไมกีดขวางเสนทางของการกอสราง
โครงการก็ไมตองทําการนําไมออก ฝากดูเรื่องหญาแฝกในจุดที่มีการเปดหนาดินดวย
นายสนธยา สารเสวก (หัวหนาสวนปาแมหอพระ ) ชี้แจงวาเนื่องจากไดรับงบประมาณ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 จึงมีการนําไมออกในบริเวณ DA3 กอน สวน ประตูอุโมงครับน้ําแมแตง
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(ประตูรับน้ําแมตะมาน) จะเปนจุดสุดทายที่เขาไป เนื่องจากอยูไกล และการทํางานคอนขางยากเนื่องจากมี
ความลาดชัน อีกทั้งในบริเวณ ปตร.แมตะมาน มีการเขาไปสํารวจพื้นที่แลว จะมีพื้นที่ทําไม 38 ไร และ
จํานวนตนไมที่คัดเลือก 45 ตน ซึ่งมีขนาดใหญ แตมีคุณภาพเนื้อไมปานกลาง
นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) ในเรื่องตนไม ไดรับนโยบายจากรองอธิบดีฝาย
กอสราง วาในพื้นที่โครงการกอสรางใหมีการนําไมออกเทาที่จําเปน ซึ่งทางโครงการก็ไดแจงใหกับทางผู
รับจางทราบเปนที่เรียบรอยแลว
แผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ชี้แจงตอที่ประชุมวา เดิมถนนมีการชํารุดอยูแลว
แตมีรถบรรทุกวิ่งผานจึงทําใหสภาพทรุดโทรมไปเรื่อยๆ จึงมีการของบประมาณสําหรับการแกไขปญหานี้
ในบริเวณเขตชลประทาน คือตั้งแตชินแสงไปถึงบริเวณพื้นที่กอสราง
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ในการขนสงขนยายเซคเมนตการกอสราง อยากให
มีการวางแผนในการขนสงดวย
นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) การขนสงไมไดเปนขบวนขนาดใหญเปนการ
บรรทุกดวยรถสิบลอธรรมดา
นายพรชัย แสงอังศุมาลี
(ประธานการประชุม) เสนอใหชี้แจงและใหทําความเขาใจกับ
ราษฎรในพื้นที่ใหเขาใจวา วาเปนการปรับปรุงถนนเดิมไมใชการสรางถนนใหม เพื่อปองกันการเขาใจผิด
3

3

3

3

3

3

แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
นายคัชทร กองกูล (นักวิชาการสาธารณสุข)
ไดรายงานตอที่ประชุม วาไดจัดทํา
โครงการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคและสงเสริมสุขภาพของคนทํางาน โดยกิจกรรมที่ดําเนินการแลวมี
ดังนี้ คือ จัดซื้ออุปกรณปองกันสวนบุคคลใหกับคนทํางานในพื้นที่โครงการ สวนกิจกรรมที่อยูระหวางการ
ดําเนินงาน ไดแก
จัดอบรมความรูดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยในการทํางานและการตรวจสุขภาพตามความ
1.
เสี่ยง ใหกับคนทํางานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม คนทํางาน บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จากัด (มหาชน) - คนทํางาน บริษัทอิตาเลียนไทย
ดีเวลอปเมนต จากัด (มหาชน)
2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพคนทํางานในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อน
แมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม
3. สรุปและประเมินผลการดําเนินงาน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ใหขอเสนอแนะเรื่องการจัดซื้ออุปกรณปองกันสวน
บุคคลใหกับคนทํางานในพื้นที่โครงการ ใหเสนอกับทางผูรับจางกอสรางเปนผูรับผิดชอบในการจัดหาซื้อไม
ตองจัดซื้อเอง
แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว
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นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ทางกรมการทองเที่ยวอีกครั้ง

ชี้แจงวาจะเขาดําเนินการประสานและพูดคุยกับ

แผนการติดตามตามสอบดานคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานในที่ประชุมวา ในปงบประมาณ 2560
ไดทําการตรวจวัด 2 ครั้ง โดยครั้งที่1/2560 ทําการตรวจวัด 2 สถานี คือบริเวณอุโมงคเขาออกหมายเลข
6 และ บริเวณใกลทางออกอุโมงคทิ้งน้ําลงอางเก็บน้ําแมกวง บริเวณบานปาสักงาม ซึ่งผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน มีผลไปเปนตามเกณฑมาตรฐาน
ครั้งที่ 2/2560 ทําการตรวจวัด 2 สถานี คือ วัดแมตะมาน และหมูบานแมโจ ซึ่งผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน มีผลไปเปนตามเกณฑมาตรฐาน
แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ในปงบประมาณไดทําการเก็บตัวอยางน้ําผิวดิน
แลว 2 ครั้ง ซึ่ง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน ทั้ง 2 ครั้ง พบวาคุณสมบัติทางกายภาพ
ลักษณะทางแบคทีเรีย คุณลักษณะที่เปนพิษ และคุณสมบัติทางเคมี สวนใหญมีคาตามเกณฑที่เหมาะสม
ของประเภทคุณภาพแหลงน้ําที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช
ประโยชนโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และ
สามารถนําไปใชประโยชนดานการเกษตรได
แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําใตดิน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ในปงบประมาณไดทําการเก็บตัวอยางน้ําใตดิน
แลว 2 ครั้ง ซึ่ง จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯ ครั้งที่1 จํานวน 5 สถานี
พบวา คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ และการปนเปอนของโลหะหนักสวน
ใหญมีคาอยูในเกณฑ กําหนดที่เหมาะสม มีเพียงแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม ในจุดที่ GW2 GW4 GW5 คา
แบคทีเรียทั้งหมด ในจุดที่ GW2 GW3 GW4 และคาอีโคไล ในจุดที่ GW4 และ GW5 ที่มีคาเกินเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสมของมาตรฐานน้ําบาดาลที่จะใชบริโภคได ซึ่งสาเหตุอาจจะมาจากเปนชวงหนาแลง จึงพบ
ปริมาณคาแบคทีเรียสูง หากพบแบคทีเรียกลุมนี้ในน้ํามากๆ แสดงวาแหลงน้ํามีโอกาสจะมีเชื้อโรคบางชนิด
แพรกระจายปะปนอยูในน้ําได เชน บิด ไทฟอยด อหิวาห เมื่อถูกขับถายปนเปอนลงสูแหลงน้ําจะถูก
แพรกระจายไปโดยมีน้ําเปนสื่อ และจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพของคนที่ใชน้ําในแหลงน้ํานั้น เปนตน
ดังนั้น ควรมีการนําน้ําไปบําบัดใหไดมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะกอนที่จะนําน้ํามาใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถนําน้ําไปใชเพื่อการเกษตรได
แผนการติดตามตามสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน
นายสมคิด สะเภาคํา
(ผอช.ภาคเหนือตอนบน ) ไดรายงานตอที่ประชุม มีการจุดเก็บ
ตัวอยางแนวสํารวจปริมาณน้ําและปริมาณตะกอน 2 สถานี คือ สถานี
P.92 น้ําแมแตง บางเมืองกึ๊ด
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อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (เหนือประตูระบายน้ํา) และสถานี P.92A น้ําแมแตง บานหวยปาซาง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งสําหรับผลของปริมาณน้ําและระดับน้ํา และผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนในบริเวณจุด
เก็บตัวอยางตะกอน ปริมาณน้ํานอยกวาปที่แลว ซึ่งเฉลี่ยแลวคือเดือนมีนาคมที่พบปริมาณน้ํามีนอย และ
ปริมาณฯที่มากที่สุดชวงเดือนกันยายน และจากผลการสํารวจพบวา ในทางดานเหนือประตูระบายน้ํา
( R2=0.842)และทางดานทายประตูระบายน้ํา ( R2=0.865)นั้น ปริมาณการตกตะกอนและปริมาณน้ํามี
ความสัมพันธกัน สวนความสัมพันธของปริมาณตะกอนแขวนลอย สถานีP.92(ดานเหนือ)กับสถานี P.92A(
ดานทาย) พบวามีความสัมพันธกัน ที่ R² = 0.948 ซึ่งบางชวงไมสามารถเก็บตัวอยางได ทั้งนี้เนื่องจากติด
สวะตามแมน้ํามาติดตรงบริเวณแนวสํารวจ
สําหรับงบประมาณไดรับงบประมาณทั้งหมด 373,200 บาท โดยมีการเบิกจายไปแลว
308,329 บาท คิดเปนรอยละ 82.62
แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการเก็บ
ตัวอยาง 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23-28 มกราคม 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19-24 มิถุนายน 2560
โดยเก็บตัวอยาง 7 สถานี โดยการเก็บตัวอยางจะเก็บทั้งชนิดและปริมาณของ ปลา แพลงกตอนพืช แพลงก
ตอนสัตว และสัตวหนาดิน
โดยผลการเก็บตัวอยางครั้งที่ 1 ดังนี้ สถานีที่ 1 พบ ปลา 4 ชนิด กุง 1 ชนิด สถานีที่ 2 พบ ปลา
5 ชนิด สถานีที่ 3 พบปลา 6 ชนิด สถานีที่ 4 พบ ปลา 7 ชนิด กุง 1 ชนิด สถานีที่ 5 ปลา 15 ชนิด
สถานีที่ 6 พบปลา 23 ชนิด สถานที่ 7 พบปลา 21 ชนิด
แผนการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข
นายคัชทร กองกูล (นักวิชาการสาธารณสุข)
จัดทําเปนโครงการ ระวัง ปองกัน
ผลกระทบตอสุขภาพและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยกิจกรรมในโครงการฯ ดําเนินการ
เสร็จสิ้นไปแลว คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายภาคประชาชนและการคนหาปญหา
จากสิ่งแวดลอมในพื้นที่โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เพื่อ
เปนการสงเสริมสุขภาพ ปองกัน ควบคุมโรค รวมถึงสํารวจปญหาดานสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบตอสุขภาพ
ของประชาชนในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ
ขอคิดเห็นจากการประชุม วันที่ 28 มิถุนายน 2560
ในพื้นที่หมูที่ 1 บานปาสักงาม ตําบลลวง
เหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
1.
เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ กรณีแคมปที่พักคนงาน บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น
จํากัด (มหาชน) ปลอยน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะ โดยไมมีการบําบัดน้ําเสียอยางถูกหลักสุขาภิบาล
2. เรื่องรองเรียนเหตุรําคาญ กรณีแคมปที่พักคนงาน บริษัทบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) มีปริมาณขยะจํานวนมากและสงกลิ่นเนาเหม็น ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบจุดพักขยะ
3.
เรื่องรองเรียน กรณีบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
ขุดเจาะบอบาดาลในพื้นที่ชุมชน โดยไมไดรับอนุญาต
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4.
ไดรับความเดือนรอน จากการดําเนินการกอสรางโครงการฯ 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะเวลา
กลางคืน มีเสียงดังจากการกอสรางโครงการฯ
5. ไดรับความเดือนรอน จากฝุนละอองจากการขนสงของรถบรรทุก ทําใหเกิดฝุนฟุงกระจายเขา
บานเรือนของประชาชนที่อยูติดกับถนน
6.
ไดรับความเดือนรอนถนนชํารุด เนื่องการขนสงเขา -ออก ของรถบรรทุกบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ทําใหถนนในชุมชนชํารุดเสียหาย
ทั้งนี้เรื่องรองเรียนดังกลาว ทางสํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ เปนผูรับเรื่องรองเรียนและอยู
ในชวงดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง สวนปญหาความเดือดรอนของชาวบานไดปรึกษากับทาง จป.บริษัท
ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) และ นายชางโยธาอาวุโส กรมชลประทานที่
รับผิดชอบดูแลบริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) ใหรับทราบพรอมหาแนว
ทางแกไข
ขอคิดเห็นจากการประชุม วันที่ 30 มิถุนายน 2560
ในพื้นที่หมูที่ 8 ตําบลแมหอพระ อําเภอแม
แตง จังหวัดเชียงใหม
1. ชาวบาน บานปาไม หมู 8 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไดรับความ
เดือดรอนจากการปดทางน้ํา เนื่องจาก บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดําเนินการ
กอสรางขุดเจาะอุโมงค
2. ชาวบาน บานปาไม หมู 8 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ขอใหทางกรม
ชลประทานและบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปลี่ยนเสนทางอุโมงคใหหางจากชุมชน
3.
ชาวบาน บานปาเลา หมู 1 ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ไดรับความ
เดือดรอนจากพนักงานใน บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดเขาลุกล้ําไปยังสวนหนอไม
ของชาวบาน และนําหนอไมของชาวบาน ออกจากสวนโดยไมไดรับอนุญาต
ทั้งนี้ปญหาดังกลาว ผูแทนจากบริษัทที่ปรึกษา นายชางโยธาอาวุโส กรมชลประทานที่รับผิดชอบ
ดูแลบริษัทอิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งวิศวกรและจป .บริษัทอิตาเลียนไทย
ดิเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) ไดใหคําตอบกับชาวบานในที่ประชุมทราบในเบื้องตน พรอมทั้งรับเรื่องไว
เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป
นายธนพล สงวนตระกูล (กส.3/1 พญ.) ชี้แจงประเด็นที่มีปญหา ซึ่งเรื่องขอรองเรียน
ตางๆที่เกิดขึ้น ทางเทศบาลลวงเหนือไดเชิญ บริษัทยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
เขารวมประชุมและชี้แจง ดังตอไปนี้
1. เรื่องขยะ ทางผูรับจางไดใหทางเอกชนเขามาขนขยะไปทิ้ง ทั้งนี้ ทางเทศบาลลวงเหนือขอใหทํา
หนังสือขออนุญาตในการเขาพื้นที่ เพื่อนําขยะมาทิ้ง
2. เรื่องน้ําเสีย ทางผูรับจางไดสงตัวอยางน้ําไปตรวจสอบพบวามีคาตามมาตรฐาน
3. เรื่องถนน ถนนที่ทางผูรับจางใชเปนทางลําเลียงวัสดุอุปกรณตางๆในพื้นที่หนางาน เดิมมีการ
ชํารุดอยูแลว ในสวนที่ชํารุดเพิ่มเติม ทางผูรับจางก็ไดดําเนินการซอมแซมใหเปนการชั่วคราวไปกอน หากมี
การดําเนินการแลวเสร็จ ถนนที่เสียหายทางผูรับจางจะมีการสรางถนนใหมให
4. เรื่องฝุนละออง ทางผูรับจางก็จะมีการสเปรยน้ําบนถนนใหเปนระยะเวลาเกือบทั้งวัน
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5. เรื่องเสียงที่เกิดขึ้น เนื่องจากเปนชวงที่เครื่องมือในการทํางานเสีย แตวาการผลิตตอเซคเมนต
ตองไดตามแผน จึงมีการปฏิบัติงานติดตอกันเปนระยะเวลานาน ประมาณ 2-3 วัน ซึ่งเมื่อไดรับขอรองเรียน
ทางผูรับจางกอสรางก็ควบคุมการทํางานใหตรงเวลามากขึ้น
ซึ่งหากมีเรื่องรองเรียนใดเกี่ยวกับการกอสราง อยากใหทางเทศบาลมาพูดคุยกับทางกรม
ชลประทานกอนออกหนังสือ เพื่อความรวดเร็วในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และไดรับการแกไขปญหาได
ทันทวงที
กิจกรรมการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ซึ่งจะวัด 3 ดาน
1. ปริมาณฝุนละอองในอากาศ ทําการตรวจวัด 4 พื้นที่ที่กอสราง พบวาอยูในเกณฑตามมาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 28 (พ.ศ.2550) ไมเกิน 0.12 มก./ลบ.ม.
2. การตรวจวัดปริมาณฝุนละออง สําหรับผูที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับฝุนละออง โดยสุมตัวอยาง
บริษัทละ 2 ตัวอยาง สุมตรวจ 8 ชั่วโมงการทํางาน พบวา พบปริมาณฝุนละอองบนรางของคนงานใน
บริษัท อิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนต จํากัด (มหาชน) ในตําแหนงพนคอนกรีต เกินคา มาตรฐานฝุนตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทํางาน (พ.ศ.2520) ไมเกิน 15 มก./ลบ.ม. ซึ่งไดให
คําแนะนํา โดยใหผูปฏิบัติงานสวมหนากากปองกันฝุนละอองและสารเคมี ตลอดระยะเวลาในการทํางาน
3. การตรวจวัดปริมาณแสงสวางในการทํางาน พบวา แสงสวางนอยกวามาตรฐาน 4 จุด ได
มาตรฐาน 10 จุด และเกินมาตรฐาน 13 จุด ตาม ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน การบริหารและ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง
และเสียง พ.ศ. 2549
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย (ที่ปรึกษาดานการกอสราง)
เนื่องจากถนนมีระยะเวลาใน การ
ใชงานอีกนาน ดังนั้น ทางบริษัทผูรับจางกอสรางควรจะมีงบประมาณในการสรางถนนใหกับทางชาวบาน
และพูดคุยกับใหชัดเจน เพื่อปองกันปญหารองเรียนที่เกิดขึ้น
นายประถม ทองปอ (กส.2/1 พญ.) ไดชี้แจงประเด็นที่มีการรองเรียนของ บริษัทอิตา
เลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ดังนี้
1. ทางน้ํา บริเวณที่กอสรางโครงการมีระบบน้ํารางขางๆ ซึ่งเขาไปตรวจสอบแลวพบวาปริมาณน้ํา
ไมแหง แตอาจจะมีลดปริมาณตามฤดูกาล
2. เรื่องการ เปลี่ยนเสนทางอุโมงคใหหางจากชุมชน ในการขุดเจาะลึกประมาณ 100 กวาเมตร
และเจาะผานเขา ซึ่งไมนามีปญหา และไดชี้แจงกับทางราษฎรแลว แตทางที่ราษฎรเปนหวงจริงๆคือ
เสนทางน้ําจะเปลี่ยนไปหากมีการกอสรางโครงการ และถาหากน้ําแหงทางกรมชลประทานจะมีมาตรการใน
การแกไขปญหาอยางไร
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
บริเวณที่ทิ้งหินทุกบริเวณที่มีการกอสรางมีการตั้ง
ระบบน้ําอยางไร มีการออกแบบหรือไม ฝากใหทางกอสรางไดเขาไปตรวจสอบดวย
นายเพิ่มศักดิ์ คิดหมาย (ที่ปรึกษาดานการกอสราง)
ฝากใหทางโครงการไดจัดทํา
แผนงานใหเปนระบบและมองเห็นไดชัดเจนเพื่อใหทางราษฎรในพื้นที่ไดรับรูและเปนการสรางความเขาใจ
กับชาวบาน สวนการออกแบบที่ยังไมไดออกแบบ ก็ตองผานการมีสวนรวมวาจะตองมีการออกแบบไปใน
ทิศทางไหน เพื่อใหทราบโดยพรอมกัน
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นายพรชัย แสงอังศุมาลี
(ประธานการประชุม) กําชับใหทางที่ปรึกษาทางสิ่งแวดลอม
เขาไปตรวจสอบในจุดที่ทิ้งหินและบริเวณทางน้ําในบริเวณการกอสรางโครงการดวย รวมทั้งเรื่องประเด็น
สิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัยของคนงานในพื้นที่กอสรางดวย
แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานตอที่ประชุมวา การดําเนินงานไดเขาไป
ศึกษาสภาพพื้นที่ในโครงการและประสานงานกับเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกี่ยวของ และติดตอผูรับจางในการ
สํารวจขอมูลดานเศรษฐกิจและสังคม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม) และจัดทําแบบสอบถามเรียบรอยแลว ปจจุบัน
อยูในระวางการจัดทําเอกสารขออนุมัติจัดจางสํารวจขอมูลฯ
แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดมีการจัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานไป
แลว 2 ครั้ง และครั้งนี้เปนครั้งที่ 3 และจะมีการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานภายในเดือนสิงหาคมหรือ
เดือนกันยายนอีกครั้งตอไป
ซึ่งจากการเขาพื้นที่กอสรางโครงการเพื่อเขาไปติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ เมื่อวันที่ 4
กรกฎาคม 2560 มีรายละเอียด ดังนี้
1 บริเวณที่เปดหัวงาน เนื่องจากเปนชวงฤดูฝน จึงใหระมัดระวังเรื่องตะกอนที่จะชะลางลงในแมน้ํา
2 บริเวณที่กองวัสดุ ตองเปนไปตามมาตรการ โดยมีคันกั้นกอนที่จะกองวัสดุ บอตกตะกอน
ปริมาณไมเพียงพอ เนื่องจากปริมาณน้ําทิ้งจากโครงการคอนขางเยอะ ดังนั้น บอที่รองรับอาจจะไมเพียงพอ
3 บอที่รองรับน้ําจากหองน้ํา อยูใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ซึ่งไมเปนไปตามมาตรการ อีกทั้งยังมี
การสรางบานพักอยูบริเวณตนแมน้ํา ดังนั้น ตองระมัดระวังเรื่องการระบายน้ําทิ้งเปนอยางมาก เนื่องจาก
บางจุด
4 จุดที่ทิ้งหิน ทิ้งวัสดุ ยังไมมีการปองกันอยางรัดกุม ฝากใหที่ปรึกษาดูแลเรื่องปริมาณที่จะสามารถ
รองรับจุดทิ้งหินที่คํานวณไว เปนไปตามมาตรการหรือตามที่ออกแบบหรือไม
การดําเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ
นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท (นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส ) ไดรายงานตอที่ประชุม
ดังตอไปนี้
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงาน คือ
- เรื่องบอตกตะกอน ทางบริษัท
อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) ได
มีการปรับปรุงบอตกตะกอนใหมีขนาดใหญขึ้นเพื่อรองรับน้ําทิ้งจากโครงการที่มีมากขึ้น และกอนที่จะปลอย
ลงสูแหลงน้ําสาธารณะ
- เรื่องพื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค
(DA5) ปจจุบันผูรับจางยังไมไดดําเนินการ
ปูแผนใยสังเคราะห เพื่อปองกันสารเคมีปนเปอนสูแหลงน้ํา ซึ่งอยูระหวางเรงรัดใหผูรับจางปฏิบัติตาม
แผนการควบคุมมลภาวะ
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- ระบบระบายน้ํา ผูรับจางกําลังประเมินปริมาณวัสดุที่มากองและเรื่องระบบการระบาย
น้ํา ซึ่งจะนํามารายงานความกาวหนาในครั้งตอไป
ไดเขาติดตาม ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมรวมกับ สสจ. เชียงใหม ในวันที่ 16 มิถุนายน
2560 โดยมีการตรวจสอบแสงปริมาณแสงสวาง ซึ่งพบวาอุโมงคแยกซาย (6+763เมตร) และอุโมงคแยก
ขวา (0+600เมตร) มีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งไดแจงใหกับทางผูรับจางไดรับทราบและปรับปรุงแกไข
ตอไป
2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
- ครั้งที่แลว ทาง
ผูรับจางดําเนินการขออนุมัติวิธีการของงานสูบน้ําระหวางกอสรางภายใน
อุโมงค และกอสรางบอตกตะกอนสําหรับบําบัดน้ําที่ออกมาจากอุโมงค ซึ่งทางที่ปรึกษาไดดําเนินการอนุมัติ
เปนที่เรียบรอยแลว ในปจจุบันอยูระหวางการจัดซื้อวัสดุสําหรับนํามากอสรางบอตกตะกอนที่รองรับน้ําที่มา
จากอุโมงค
- พื้นที่จัดการวัสดุขุดจากอุโมงค
(DA5) มีการดําเนินการปูแผนใยสังเคราะหเรียบรอยแลว
และมีการกอสรางบอตกตะกอนบริเวณหนาปากอุโมงคสงน้ําสําหรับการบําบัดน้ําจากการสรางอุโมงค
ไดเขาติดตาม ตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมรวมกับ สสจ. เชียงใหม ในวันที่ 1 3 มิถุนายน
2560 โดยมีการตรวจสอบแสงปริมาณแสงสวาง ซึ่งพบวาทุกจุดมีคาเปนไปตามมาตรฐาน
จากที่ทางเทศบาลตําบลลวงเหนือมีการรองเรียนวามีการปลอยน้ําเสียลงพื้นที่สาธารณะ
และภาระในการจัดเก็บขยะที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีแนวทางในการแกไขปญหา คือ จะมีการแกไขบําบัดน้ําเสียให
ถูกตองตามหลักสุขาภิบาล กอนทิ้งลงสูแหลงน้ําสาธารณะ และเรื่องขยะก็จะมีการจางเหมาเอกชนเขามา
ดําเนินการจัดเก็บขยะ ซึ่งโครงการไดทําหนังสือไปสอบถามการดําเนินงานของผูรับจางแลว ซึ่งปญหาตางๆ
ก็ไดรับการแกไขปญหาแลว
ซึ่งจากการวิเคราะหปริมาณการจัดเก็บขยะของเทศบาลตําบลลวงเหนือในชวงป 2558 2560 พบวาในตําบลลวงเหนือ ก็มีปริมาณขยะที่คอนขางมาก ซึ่งมีปริมาณเยอะสูงสุดที่ 16.890 ตัน
ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 เมื่อดูปริมาณขยะในชวงที่ผูรับจางเขาทํางานเต็มอัตรา ณ เดือน
พฤศจิกายน 2559 ก็พบวามีปริมาณนอยกวาที่มีปริมาณขยะสูงสุด แตทั้งนี้ก็ไดดําเนินการใหทางเอกชน
เขามาจัดการกับขยะที่เกิดขึ้น และทางที่ปรึกษาเองก็ไดมีหนังสือแจงกับทางผูรับจางใหชี้แจงและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นดวย
นายอัทธนีย ชํานาญรบ (วิศวกรสิ่งแวดลอม) ไดรายงานตอที่ประชุมดังตอไปนี้
อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด
1. บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด จากผลการดําเนินงาน คือ
- การจัดการขยะมูลฝอย
ขยะที่เกิดขึ้นแบงแยกจากแหลงกําเนิดหลักๆได 2
แหลงคือ ขยะที่เกิดจากการใชงาน และขยะที่เกิดจากการกอสราง โดยขยะที่เกิดจากการใชงานจะโดนคัด
แยกออกตามประเภทเปน 3 ประเภท แลวถูกรวบรวมไปยังจุดทิ้งที่กําหนดไว รอการกําจัด โดยการกําจัดมี
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การกําจัด 2 วิธีคือรวบรวมไปทิ้ง กับ เผาพรอมฝงกลบ สวนขยะที่เกิดจากการกอสราง จะถูกนํามา
รวบรวมกันในจุดทิ้งวัสดุ รอการกําจัดโดยวิธีการ ขาย นํากลับมาใชใหม
- การจัดการน้ําทิ้ง
น้ําทิ้งที่เกิดขึ้น แบงจากแหลงกําเนิดหลัก ๆ ได 2 แหลง น้ํา
ทิ้งจากการขุดเจาะอุโมงคกับงานกอสรางและน้ําทิ้งจากการอุปโภคบริโภค โดยมีการแบงแยกออกมาบําบัด
โดยวิธีที่ตางกัน กอนกําจัดทิ้ง
- การจัดการจุดรวบรวมและสงถายน้ํามัน
เนื่องจากบริเวณที่มีการตั้งคลังเก็บ
น้ํามันจําเปนจําตองมี โรงเรือนเก็บน้ํามัน ที่มิดชิดครอบคลุม เพื่อปองการการปนเปอน ของคราบน้ํามัน
พรอมทั้งการทําระบบบําบัดเพื่อกําจัดน้ําทิ้งที่เกิดขึ้นจากบริเวณดังกลาว
2. บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) จากผลการดําเนินงาน คือ
- การจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่ดังกลาว ยังมีระบบการจัดการที่ไมเรียบรอย ยัง
ไมไดมีการกําหนดจุดทิ้ง วิธีการรวบรวมกําจัดที่ชัดเจน สงผลใหเกิดการจัดการที่ไมเปนระบบ ที่ปรึ กษาได
แจงใหทราบถึง วิธีการกําจัดขยะที่ถูกตอง พรอมทั้งกําชับและติดตามผล ผูรับจางรับทราบแลว พรอมทํา
การแกไขปรับปรุง
การจัดการน้ําทิ้งที่เกิดขึ้น : แหลงกําเนิดน้ําเสียสวนใหญเกิดจาก การ
อุปโภคบริโภคภายในบริเวณ และ การทํางานบริเวณหนางานกอสราง ซึ่งการจัดการน้ําทิ้ง ยังไมไดมีการ
จัดการที่ถูกตอง มีการสูบน้ําในบริเวณไปใชงานในการอุปโภคบริโภคบางสวน เนื่องจากขาดความเขาใจใน
การจัดการปญหาอยางถูกวิธีที่ปรึกษาไดเขาไปชี้แจงแกผูรับจางใหทราบถึงปญหาและการจัดการที่ถูกวิธี
พรอมทั้งกําชับและติดตามผล ผูรับจางรับทราบแลว พรอมปรับปรุงแกไข
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) สอบถามเรื่องปายเกี่ยวกับการอนุญาตใชพื้นที่มี
มาตรฐานของปายหรือไม และเสนอใหทางผูรับจางจัดทําปายเตือนตามจุดที่มีการกอสรางใหมากกวานี้
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) มาตรฐานรายละเอียดขนาดปาย
ตางๆจะมีรายละเอียดแนบทายอยูในหนังสืออนุญาตอยูแลว
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดแจงตอที่ประชุมดังนี้
1 ขอความรวมมือ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ สงผลการดําเนินงานครั้งที่ 1 กอนวันที่ 10 กรกฎาคม
2560
2
ขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เรงรัด การเบิกจายปงบประมาณ 2560 และแจงผลการ
เบิกจายกอนวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อที่ทางสํานักบริหารโครงการจะไดแจงผลดังกลาวใหกับสํานักงาน
พัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญไดทราบ
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3
ขอความรวมมือใหหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดตั้งคําขอตั้งงบประมาณป 2561 โดยสงผลการ
เบิกจาย ผลการดําเนินงาน และรายละเอียดคําขอตั้งงบประมาณ มายัสงวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ
กรมชลประทาน นาทีที่ 02.00 ชั่วโมง
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม
เวลา
15.00 น.

.................................................
(นางสาวจิภาชา ไชยชนะ)
ผูจดทํารายงานการประชุม

..........................................
(นายมหิทธิ์ วงศษา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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(ราง)รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/๒๕60
เรื่อง ประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม
วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 เวลา ๐๙.3๐ น.เปนตนไป
ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
กรมชลประทาน
๑. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผทว.ผค.
(ประธานการประชุม)
สํานักกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1
3. นายวิทย วงศสมุทร ผสญ. 1
4. นางสาวธัญญลักษณ อยูศิริ เจาหนาที่ธุรการ
5. นางสาวนภสร คําแดง เจาหนาที่ธุรการ
6. นายภานุพันธ เตรา เจาพนักงานคอมพิวเตอร
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแตง
๗. นายรังสิต จันทรศิริปติกุล ผคบ.แมแตง
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนแมกวงอุดมธารา
๘. นายกระแสร ฤกษดําเนินกิจ จน.คบ.แมกวงอุดมธารา
สํานักบริหารโครงการ
สวนสิ่งแวดลอม
8. นายมหิทธิ์ วงศษา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
9. นางสาวพรศิริ คณะใหญ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
10. นางสาววรางคลักขณ ณ ศร นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
11. นางสาวปยะมาภรณ แตมมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
12. นางสาวจิภาชา ไชยชนะ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
13. นางสาวธิดารัตน คําแหงพล
นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
15. นายปรีชา แยมเยื้อน
วป.อช.ภาคเหนือตอนบน
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
16. นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เชียงใหม
17. นางสาวจุฑาทิพย โลกิตสถาพร นักวิชาการประมงชํานาญการ
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18. นายพิสิฐ ภูมาง นักวิชาการประมงชํานาญการ
อุทยานแหงชาติศรีลานนา
19. นายโฉลม วงศกลุม ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
20. นายอภิชาติ กาพยมณี นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
21. นายสนธยา สารเสวก หัวหนาสวนปาแมหอพระ
สํานักพัฒนาแหลงทองเที่ยว กรมการทองเที่ยว
22. ดร.ดุลยภาค กรณฑแสง
นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
23. นางจตุพร รักสันติชาติ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
24. นางสาวดวงกมล ศรีวงศ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
สํานักงานจังหวัดเชียงใหม
25. นายธีระพงษ คารี
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ
บริษัทที่ปรึกษา
๒๘. นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส
๒๙. นายวิศวธนัฑฒ อุดมพันท วิศวกรสิ่งแวดลอม
๓๐. นายอัทธนีย ชํานาญรบ วิศวกรสิ่งแวดลอม
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม)
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 2
ประจําปงบประมาณ 2560
แจงตอที่ประชุมมีหัวขอหลัก ดังนี้
1. สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขามาตรวจสอบผลการดําเนินงานของแผนงานลดผลกระทบ
ดานการทองเที่ยว ของกรมการทองเที่ยวกับทางกรมชลประทาน
โดยจะใหทางตัวแทนจากกรมการ
ทองเที่ยวไดชี้แจงขอมูลในวาระตอไป
2. อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในจุดอุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง โดยจะใหทางสํานักงานกอสราง
ชลประทานขนาดใหญที่ 1 เปนผูชี้แจงในวาระที่ 3.1
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 ( 1/2560) วันที่ 12 มกราคม 2560
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานการรับรองรายงานประชุม พิจารณา
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ
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เพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 25 60
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3.1 ความกาวหนากอสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานความกาวหนาการกอสรางโครงการใน
ที่ประชุม ดังนี้
1. อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 1 รับผิดชอบโดยบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอป
เมนต จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด (Drilling & Blasting : D&B) ปจจุบัน ความกาวหนา
ของการขุดเจาะอุโมงคเขา-ออก สามารถดําเนินการไปไดแลวประมาณ 646.4 เมตร คิดเปนรอยละ
95.38 สวนอุโมงคแยกซาย สามารถดําเนินการไปไดแลว ประมาณ 52 เมตร โดยมีการขุดเจาะเฉลี่ย 3
เมตรตอวัน
อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 2 รับผิดขอบโดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน) โดยใชวิธีเจาะดวย D&B ความยาว 17.896 เมตร และงานเจาะอุโมงคดวย
เครื่องเจาะ Tunnel Boring Machine ความยาว 10,454.787 เมตร ความยาวรวมทั้งหมด
10,472.683 เมตร ปจจุบันความกาวหนาของการจุดเจาะอุโมงคทั้งหมดสามารถดําเนินการไปไดแลว
ประมาณ 891.585 เมตร โดยคิดเปนรอยละ 8.513 อัตราการเจาะอุโมงคเฉลี่ย 16.50 เมตร/วัน (2
กะทํางาน)
ซึ่งความกาวหนาโดยรวมของโครงการมีความกาวหนาคิดเปนรอยละ 55 และ
ความกาวหนาของการขุดอุโมงคชวงแมงัด-แมกวงทั้ง 2 สัญญา คิดเปน 11.7 %
2. อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด
อยูในชวงการเตรียมความพรอมทั้ง 2 สัญญา อยูในระหวางการขออนุญาตการใชพื้นที่
การเตรียมพื้นที่ การเตรียมความพรอมเรื่องเครื่องจักร และวัตถุระเบิด
รายงานเกี่ยวกับอุบัติเหตุงานกอสรางอุโมงคเขาออกหมายเลข 6 สัญญาที่ 1 โดยทาง
สํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ไดรับแจงจาก ที่ปรึกษาควบคุมงานวา เกิดอุบัติเหตุภายใน
อุโมงคและพบผูเสียชีวิต 2 ราย โดยจุดเกิดเหตุอยูที่ประมาณ กม.0+636 สาเหตุเบื้องตน คาดการณวา
เกิดจากกอนหินขนาดใหญไดรวงใสพนักงานทั้ง 2 คน เนื่องจากสภาพธรณีไมดี ประกอบกับการเสริมความ
มั่นคงแข็งแรงของชั้นหินที่เพิ่มขุดเจาะยังไมแลวเสร็จ จึงทําใหกอนหินสวนบนของอุโมงครวงลงมา จนเกิด
เหตุสลดใจดังกลาว
วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายชยันต เมืองสง ผูอํานวยการสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ
ไดเขารวมประชุมติดตามกําหนดการแกไขปองกันเหตุเกิดจากหินรวงหลน ทั้งนี้ทางกรมชลประทานไดกําชับ
3

3

3
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ผูจางและบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน จะตองมีการดําเนินงานตรวจสอบควบคุมงานทุกขั้นตอนใหมี
มาตรฐานและความปลอดภัย และเพิ่มความเขมงวดและเสริมมาตรการดานความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานใหมากขึ้น และทางกรมชลประทานขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวผูเสียชีวิตทั้ง 2 ราย
ซึ่งเปนนักธรณีวิทยาของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน) เปนอยางยิ่ง และไดกําชับใหผู
วาจางมีการติดตามเยียวยา และไดใหความชวยเหลือแกญาติผูเสียชีวิตอยางเหมาะสมตามหลักเกณฑ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การสงคําขอตั้งงบประมาณและแจงโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําป
งบประมาณ 2560
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดโอนงบประมาณไปแลว 9,049,920 บาท และ
เหลือแผนงานลดผลกระทบดานคมนาคม และแผนสงเสริมและลดผลดกระทบดานการทองเที่ยว จึง
สอบถามทางกรมการทองเที่ยววาจะมีแผนการดําเนินงานในป 2560 หรือไม
ดร.จุลยภาค กรณฑแสง
(นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ ) ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา
เนื่องจากทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการของทาง
กรมการทองเที่ยว จึงมีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบโครงการเพื่อความเหมาะสม
ซึ่งทางกรมการทองเที่ยวไดรับงบประมาณจากทางกรมชลประทาน ตั้งแตป 2558 ซึ่งใน
ปงบประมาณ 2559 ทางกรมการทองเที่ยวไดรับงบประมาณ 600,000 บาท ซึ่งทางสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการ ซึ่งการตรวจสอบก็ไมพบปญหา
เนื่องจากวาแผนงานเกินงบประมาณที่ไดรับ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดนํางบประมาณจากทาง
มหาวิทยาลัยรวมดวย เพื่อเปนการทํางานวิจัยรวมดวย และเนื่องจากงบประมาณที่ไดนั้นไมเพียงพอ
ความกาวหนาของผลการดําเนินงานในป 2559 ปจจุบันมีการตรวจรับงานเรียบรอยแลว และ
กําลังดําเนินงานสงผลการดําเนินงาน สวนงบประมาณป 2560 อยูระหวางการจัดทําแผนงาน โดยทาง
กรมการทองเที่ยว มีหลายโครงการจากทางกรมชลประทาน ซึ่งไมไดอยูในแผนงานหลักของทางกรมการ
ทองเที่ยว จึงมีปญหาในเรื่องของการจัดสรรกําลังคนในการทํางาน ซึ่งทางกรมการทองเที่ยวไดทําหนังสือถึง
กรมชลประทาน เพื่อสงรายชื่อโครงการทั้งหมดที่ทางกรมการทองเที่ยวเปนผูรับผิดชอบ และจะไดวางแผน
ในการดําเนินงาน จัดสรรงานตามกําลังคนเขาไปรับผิดชอบในแตละโครงการ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม)
ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา งบประมาณเรื่อง
การแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่โอนใหกับหนวยงานตางๆ เปนเรื่องที่มีอยูในแผนตอนที่ขออนุมัติโครงการ
ซึ่ง ครม. ไดอนุมัติกอนเปดโครงการ ดังนั้น จึงตองมีการดําเนินงานตามแผนอยางเครงครัด
สวนสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขาไปตรวจสอบในกรมการทองเที่ยวก็เขามาตรวจสอบใน
กรมชลประทานดวย จึงกําชับใหหนวยงานตางๆที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ ตองมีรายละเอียดในการตั้ง
ของบประมาณตามแผนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพที่สุด และมีผลการดําเนินงานที่ชัดเจน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดชี้แจงวา เนื่องจากการสรางอางเก็บน้ํา หรือการ
สรางเขื่อน ก็จะมีศักยภาพในดานการทองเที่ยว เพราะฉะนั้นการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมก็จะมีหัวขอในเรื่องดานการทองเที่ยว วาการสรางอางเก็บน้ําจะมีผลกระทบตอดานการ

~5~

ทองเที่ยวอยางไร แตสวนมากก็จะเปนผลกระทบดานบวก อยางเชน เขื่อนแมงัดก็เปนแหลงทองเที่ยวที่
สําคัญของจังหวัด เปนตน จึงขอฝากทางกรมการทองเที่ยว วางแผนแมบทในรูปแบบที่มั่นคงและสามารถ
ควบคุมไดและสามารถดําเนินการได เนื่องจากหากมีการวางแผนแมบทที่ไรทิศทาง ก็จะเกิดผลกระทบตางๆ
นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) ไดแจงตอที่ประชุมวา จากการลงพื้นที่และได
พูดคุยกับราษฎรในพื้นที่โครงการ พบวาราษฎรสวนใหญสนใจที่พัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยว ก็จะมีจุด
ทองเที่ยวใหมเพิ่มขึ้นจากการกอสราง เชน จุดกองวัสดุ ก็สามารถเปลี่ยนเปนสถานที่ทองเที่ยวไดหลังจาก
กอสรางเสร็จ
มติที่ประชุม รับทราบ
3

3

วาระที่ 3.3 ประชุม ชี้แจงกับทางเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเกี่ยวกับขอมูล
แผนปฏิบัติการปองกัน แกไข ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ
2560 ทางสํานักบริหารโครงการ ไดจัดประชุมชี้แจงขอมูลแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขฯ (แผนสงเสริม
และลดผลกระทบดานการทองเที่ยว) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําฯ ใหกับทางเจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินเพื่อเขารวมรับการชี้แจง และเสนอขอแนะนําในการดําเนินงานตามแผนฯ เพื่อใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ตามมติที่ประชุม ใหทางสวนสิ่งแวดลอม สํานักบริหารโครงการ จัดสงคําชี้แจงขอมูลแผนปฏิบัติการ
ปองกันแกไขฯ (แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําฯ ใหกับทาง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่งไดจัดสงขอมูลชี้แจงไปเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ที่ผาน
มา
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.4 แจงการรับรางวัล EIA Monitoring Awards 2016
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ ) ไดรายงานตอที่ประชุม จากที่ไดมีการเขารว ม
ประกวดโครงการ EIA Monitoring Awards 2016 โดยทางคณะกรรมการไดเขาเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ
เมื่อวันที่ 26 - 28 ก.ค. พ.ศ.2559
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2560 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดย สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดงานมอบรางวัลแกสถานประกอบการที่
ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมีการจัดการสภาพแวดลอมดีเดน
ประจําป 2559 (EIA Monitoring Award 2016) ขึ้นที่โรงแรม RAMA GARDENS โดยโครงการอางเก็บ
น้ําหวยน้ํารีอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ
โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน จังหวัด
พิษณุโลก และโครงการอางเก็บน้ําคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชลบุรี ไดรับ
รางวัล ดีเดน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 13 แผน ปงบประมาณ 2560
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แผนประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ไดรับงบประมาณ 2.5
ลาน โดยไดรับการจัดสรรเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
1. งบประมาณ 2,310,000 คิดเปน 91.60 % มีการเบิกจายไปแลว 805,480 บาท คิดเปน
34.87% โดยใชในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ คือ สื่อแอนิเมชั่น จัดอบรมความรู จัดนิทรรศการและจัด
ประชุมชี้แจง
2. งบประมาณ คาใชจายหรือปฏิบัติงาน เพื่อใชในการแกไขปญหามวลชล งบประมาณ
212,000 บาท คิดเปน 8.4 % โดยจะจัดเปนการประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธโครงการ 6 ครั้ง ซึ่งมี
การจัดประชุมไปแลว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 แตเนื่องจากการประชุมมีคณะกรรมการที่
คอนขางมาก เวลาที่ไมตรงกัน จึงทําใหจัดประชุมไดลาชากวาแผนงาน
สรุป จากการประชุมเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ความคิดเห็นของราษฎรซึ่งสวนใหญเปน
ผูประกอบการทองเที่ยวในพื้นที่ มีขอกังวลเกี่ยวกับผลกระทบตอชาง และทางดานคมนาคมขนสงตางๆ ซึ่ง
คณะกรรมการยอยก็หามาตรการและวิธีการในการลดผลกระทบ
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) สอบถามเกี่ยวกับถนนฝงขวาที่เปนทางเดินของ
ชาง ไมทราบวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานใด
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) จากการประชุมราษฎรตองการใหมีการปรับปรุง
ถนนที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวซึ่งปกติจะมีรถนําเที่ยวประมาณ 3-5 คันตอวัน เนื่องจากกังวลวาการ
ขนสงวัสดุการกอสรางจะสงผลกระทบตอการทองเที่ยว จึงตองการใหขยายถนนใหกวางขึ้นเพื่อจะเปนพื้นที่
ที่ใหชางเดินและมีวัวลากเกวียน
ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องตน พบวาถนนจากปากทางเขาจนไปถึงบริเวณกอสรางซึ่งเปนทางหลวง
ชนบทของจังหวัดเชียงใหม แตขอมูลที่ทราบปจจุบัน เปนพื้นที่ที่กรมชลประทานเปนผูดําเนินการจัดหาที่ดิน
แตไดโอนใหกับทางหลวง เพราะฉะนั้นการขยายความกวางของถนนในบริเวณที่ใกลกอสรางสามารถ
ดําเนินการได ดังนั้น จึงของบประมาณเพิ่มเติมสําหรับเรื่องนี้
และทางราษฎรในพื้นที่ อยากใหมีการแกไขปญหาระยะยาว คือใหชางและวัวลากเกวียนขามไป
เดินอีกฝงของลําน้ําแมแตง ซึ่งอยูทางดานขวา จึงขอใหทางกรมชลประทานสรางสะพานพรอมปรับปรุง
เสนทางฝงขวาของลําน้ํา แตตามที่ตรวจสอบพื้นที่ พบวาพื้นที่ฝงขวาของลําน้ําเปนเขตปาสงวนแหงชาติปา
แมแตง และพบหมุดสํารวจของกรมชลประทานอยู ซึ่งอยูในขั้นตอนของการตรวจสอบวาทางกรมปาไมได
อนุญาตในการใชพื้นที่หรือไม ซึ่งหากไดรับการอนุญาตตั้งแตสมัยการกอสรางโครงการอางเก็บน้ําเขื่อนกึ๊ด ป
พ.ศ. 2524 ทางกรมชลประทานก็จะสามารถเขาไปดําเนินการได แตปจจุบันอยูระหวางการหาขอมูล
เพิ่มเติม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดชี้แจงในที่ประชุมวา เมื่อสมัยกอนมีแผนที่จะ
กอสรางเขื่อนกึ๊ด ซึ่งการขออนุญาตตองขอกับทางกรมปาไมอีกครั้ง ซึ่งอาจมีโอกาสที่ทางกรมชลประทานได
3
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ทําเรื่องขอใชพื้นที่ไวเรียบรอยแลว ซึ่งการขอใชพื้นที่กอนป 2544 จะไมมีกําหนดระยะเวลาการขอใช จึง
สอบถามทางกรมปาไมวา จะสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดจากที่ไหน
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) ไดชี้แจงวาในเรื่องของการ
อนุญาตใชพื้นที่หาขอมูลยาก เนื่องจากขอมูลหายไปบางสวน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ถาหากมีการตรวจสอบวาเปนพื้นที่ที่ทางกรม
ชลประทานขอใชอยู ก็จะไดมีการดําเนินการปรับปรุงเสนทางทันที
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม) กําชับใหตรวจสอบพื้นที่และหาขอมูล
พื้นที่อีกครั้ง
แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม
หนวยงานอุทยานแหงชาติศรีลานนา
นายโฉลม วงศกลุม (ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา) ไดรายงานตอที่ประชุม
วาไดรับเงินงบประมาณ 800,000 บาท ซึ่งนําไปใชในการปองกันและรักษาปา ไปเสริมในงบประจําปที่
ทางอุทยานแหงชาติศรีลานนาขาดแคลนอยู มีการเบิกจายตั้งแตเดือนมีนาคม 116,006 บาท โดยมีการ
ดูแลรักษาพื้นที่ โดยการออกลาดตระเวนทางพื้นดิน ทางน้ํา ทางอากาศ ซึ่งออกตรวจลาดตระเวนทั้ง
กลางวันและกลางคืน ดูแลแกปญหาไฟปาและหมอกควัน และมีการประชาสัมพันธในพื้นที่โครงการ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม) กําชับเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินงานให
เปนไปตามกรอบโครงการที่เกี่ยวของกับโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัด
เชียงใหม เพื่อประสิทธิภาพในการแกไขปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอใหมีติดปายกรมชลประทานรวมดวย หรือมี
การแจงใหทราบวางบประมาณที่ไดนั้นมาจากงบประมาณการแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของทางกรม
ชลประทาน
นายโฉลม วงศกลุม (ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา ) ขอแจงความคืบหนา
ของการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยาน ซึ่งปจจุบันเรื่องอยูที่กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เรื่องการเพิกถอนพื้นที่ ไดรับความคิดเห็นจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปเขา ครม. แตเขาไมได ถูกตีเรื่องกลับมาใหเขาไปขอ
ความคิดเห็นอีกครั้ง เนื่องจากความคิดเห็นเดิมที่ไดมีเพียงพื้นที่ของอุทยานเทานั้นไมมีของกรมปาไม ดังนั้น
จึงมีการทําเรื่องไปขอความคิดเห็นอีกครั้ง ซึ่งเปนไปตาม มติ ครม. ป 2559 ที่ตองขอความเห็นของเจาของ
พื้นที่กอนเขาครม.
หนวยงาน กรมปาไม
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ได
จัดสงคําขอตั้งงบประมาณของป 2560 เปนงบประมาณ 500,000 บาท และอยูระหวางรองบประมาณ
จึงจะสามารถดําเนินงานตามแผนงานได
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นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) สอบถามพื้นที่ปลูกปาในบริเวณลุมแมน้ําแตงมี
หรือไม
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) ไดชี้แจงวา พื้นที่ที่สามารถปลูก
ปาไดคือพื้นที่ที่ถูกบุกรุก ดังนั้น ตองมีคาสํารวจเพื่อเขาดูพื้นที่เนื่องจากมีระยะทางไกล
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ฝากดูพื้นที่ที่สามารถปลูกปาไดในบริเวณโครงการ
หนวยงาน องคการอุตสาหกรรมปาไม
นายสนธยา สารเสวก (หัวหนาสวนปาแมหอพระ ) ไดจัดสงคําขอตั้งงบประมาณใหกับ
ทางกรมชลประทานเรียบรอยแลว อยูระหวางรองบประมาณในการดําเนินงานตามแผนที่วางไว เนื่องจาก
ไดรับหนังสืออนุญาตในการเขาไปในพื้นที่เพื่อทําการนําไมออกเรียบรอยแลว
แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยในป 2560 มีแผนการดําเนินงานดังนี้ 1. ประสานการ
ดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ 2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
โครงการ 3.มีการเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย โดยเปนการอบรมใหความรูดานอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยฝนการทํางานและฝกปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และตรวจสุขภาพเบื้องตน โดยมี
งบประมาณในป 2560 เทากับ 200,000 บาท
แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว
ดร.จุลยภาค กรณฑแสง (นักพัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการ ) ไดรายงานตอที่ประชุม
วา ถาตามแผนเดิมมีการวางแผนไว 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาศักยภาพทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อนําไปสู
การจัดการการทองเที่ยวที่เหมาะสม ระยะที่ 2 ศึกษาการจัดการทองเที่ยวใหมีความเหมาะสมตอพื้นที่ที่
ดําเนินการ เพื่อลดปญหาในอนาคตดานการทองเที่ยว เนื่องจากเมื่อมีการทองเที่ยวในพื้นที่แลวจะมีการ
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ระยะที่ 3 การศึกษาความเหมาะสมวาในอนาคตจะทําอยางไร เพื่อใหมีการทองเที่ยวที่
ยั่งยืน สวนในรายละเอียดจะลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมใหกับทางชุมชน
แผนการติดตามตามสอบดานคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน
นางสาวพรศิริ คณะใหญ (ฝายเลขานุการ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวาแผนการติดตาม
ตรวจสอบดานคุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน มีการตรวจสอบทั้ง 4 จุดสถานี ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้
การติดตั้งครั้งที่ 1 เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2559 ที่ สถานีที่1 บริเวณอุโมงค
เขาออกหมายเลข 6 และสถานีที่ 2 บริเวณใกลทางออกอุโมงคทิ้งน้ําลง อางเก็บน้ําแมกวง บริเวณบานปา
สักงาม ซึ่งมีผลการตรวจสอบ คือ คุณภาพอากาศ ระดับเสียงและความสั่นสะเทือน พบวาทั้งสองสถานีอยู
ในเกณฑมาตรฐาน
สวนการติดตั้งครั้งที่ 2 ติดตั้งในชวงอุโมงคสงน้ําแมแตง-แมงัด สถานีที่ 1 วัดแมตะมาน และสถานี
ที่ 2 หมูบานแมโจ ซึ่งมีการติดตั้งไปเมื่อวันที่ 19-23 กุมภาพันธ 2560 อยูระหวางรอผลการตรวจวัด
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แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
นางสาววรางคลักขณ ณ ศร (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิว มีจุดเก็บน้ํา 6 สถานี คือ สถานีที่ 1 น้ําแมแตง บริเวณสะพานบานเมืองกึ๊ด
สถานีที่ 2 น้ําแมแตง บริเวณพื้นที่กอสราง ปตร. แมตะมาน สถานีที่ 3 แมน้ําปง บริเวณจุดที่แนวอุโมงค
ลอดผาน สถานีที่ 4 บริเวณปากอุโมงครับน้ําจากแมแตง อางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล สถานีที่ 5
บริเวณปากอุโมงคสงน้ําไปใหเขื่อนแมกวงอุดมธารา ในอางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชลและสถานีที่ 6 อาง
เก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุมธารา
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําผิวดิน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 วันที่เก็บตัวอยาง 11 มกราคม 2560
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดิน พบวาคุณสมบัติทางกายภาพ ลักษณะทางแบคทีเรีย
คุณลักษณะที่เปนพิษ และคุณสมบัติทางเคมี สวนใหญมีคาตามเกณฑที่เหมาะสมของประเภทคุณภาพแหลง
น้ําที่ 3 ซึ่งเปนแหลงน้ําที่ไดรับน้ําทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใชประโยชนโดยตองผานการฆา
เชื้อโรคตามปกติ และผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําทั่วไปกอน และสามารถนําไปใชประโยชนดาน
การเกษตรได
แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําใตดิน
สํานักบริหารโครงการ
นางสาววรางคลักขณ ณ ศร (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ตามแผนการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดิน มีจุดเก็บน้ํา 5 สถานี คือ สถานีที่ 1 วัดทุงหลวง สถานีที่ 2 ที่พักคนงาน
บริเวณทางเขาออกหมายเลข 6 สถานีที่ 3 วันสันนาเม็ง สถานีที่ 4 ที่กอสรางโครงการ (บานปาสักงาม)
และสถานีที่ 5 วัดศรีมุงเมือง
โดยผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 วันที่เก็บตัวอยาง 11 มกราคม
2560 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใตดินในพื้นที่โครงการฯ ครั้งที่1 จํานวน
5 สถานี พบวา
คุณสมบัติทางกายภาพ คุณสมบัติทางเคมี ลักษณะทางชีวภาพ และการปนเปอนของโลหะหนักสวนใหญมี
คาอยูในเกณฑ กําหนดที่เหมาะสม มีเพียง แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรม แบคทีเรียทั้งหมด ที่มีคาเกินเกณฑ
กําหนดที่เหมาะสมทั้ง 5 สถานี ซึ่งสาเหตุมาจากเปนชวงที่มีฝนตกติดตอกันหลายวัน อาจจะเกิดการ
ปนเปอนมาจากสิ่งขับถายของมนุษยและสัตว ไหลสูงแหลงน้ําใตดิน หากพบแบคทีเรียกลุมนี้ในน้ํามากๆ
แสดงวาแหลงน้ํามีโอกาสจะมีเชื้อโรคบางชนิดแพรกระจายปะปนอยูในน้ําได เชน บิด ไทฟอยด อหิวาห เมื่อ
ถูกขับถายปนเปอนลงสูแหลงน้ําจะถูกแพรกระจายไปโดยมีน้ําเปนสื่อ และจะมีผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ
ของคนที่ใชน้ําในแหลงน้ํานั้น เปนตน
ดังนั้น ควรมีการนําน้ําไปบําบัดใหไดมาตรฐาน และถูกสุขลักษณะกอนที่จะนําน้ํามาใช
เพื่อการอุปโภคบริโภค และสามารถนําน้ําไปใชเพื่อการเกษตรได
สํานักสํารวจดานวิศวกรรมและธรณีวิทยา
นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล (นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา
มีการดําเนินงานเกี่ยวกับน้ําใตดินที่มีผลกระทบตอการกอสรางโครงการและภายหลังกอสรางโครงการ ซึ่ง
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จะมีการศึกษาในพื้นที่อุโมงคสงน้ําจากชวงแมแตง - แมงัด และอุโมงคสงน้ําจากชวง แมงัด- แมแตง ซึ่งจาก
การศึกษาพบวาพื้นที่โครงการตั้งอยูในบริเวณขอบแองเชียงใหม มีสภาพธรณีวิทยาเปนหิวแข็ง บางบริเวณมี
รอยแตก รอยเลื่อนและมีการผุพัง มีน้ําบาดาลในบริเวณแนวกอสรางอุโมงคถูกกักเก็บอยูในรอบแตกรอยตอ
ระหวางชั้นหิน ซึ่งชั้นน้ําบาดาลในหินแข็งพบที่ระดับความลึกประมาณ 190 เมตร เปนชั้นน้ําที่มีแรงดัน
ปริมาณน้ํา 50-200 ลบ.ม. ตอ ชม.ทั้งนี้ การกอสรางอุโมงคอาจมีผลกระทบตอน้ําใตดิน
จึงมีการวางมาตรการปองกันแกไขผลกระทบและมาตรการตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 กอนการกอสราง (2557-2558) มีการเก็บขอมูลระดับน้ําใตดิน
และคุณภาพน้ําใตดิน ระยะที่ 2 ระยะกอสรางโครงการ (2558-2562) มีการติดตามตรวจวัดระดับน้ําใต
ดินจาก Piezometer บริเวณบานปาไม ตําบลแมหอพระ บริเวณอุโมงคชวงลอดแมน้ําปง และบริเวณหวย
แมเริม และมีการติดตามคุณภาพน้ําใตดิน และระยะที่ 3 ระยะดําเนินโครงการ (2560-2571) จะมีการ
เก็บขอมูลระดับน้ําใตดิน และขอมูลคุณภาพน้ําใตดิน ซึ่งขอมูลที่ไดจะนํามาเปรียบเทียบกันในแตละระยะ
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ขอสอบถามน้ําพุเจ็ดสีเกิดจากน้ําพุใตดินหรือน้ํา
ที่มาจากถูเขา
นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล (นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ) ไดชี้แจง วาเปนน้ําพุที่เกิด
จากน้ําซับเปนแหงๆ และอยูระหวางภูเขา 2 ลูก ไมใชน้ําพุที่เกิดมาจากแรงดัน
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) ไดชี้แจงวา ในชวงเดือน
กุมภาพันธ เดือนมีนาคม ระดับน้ําคอนขางแลง ซึ่งป 259-2560 มีจํานวนนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
และทางกรมปาไมจะประกาศเปนพื้นที่อุทยานหรือเปนวนอุทยานซึ่งเปนพื้นที่ที่มีกฎหมายคุมครอง จึงมีขอ
วิตกกังวลวาการกอสรางโครงการจะมีผลกระทบตอน้ําตกบัวตองและน้ําพุเจ็ดสีหรือไม
และเพิ่มเติม เนื่องจากไดลงพื้นที่บานปาเลาในพื้นที่กอสรางบริเวณทางเขาออกหมายเลข
6 เวลาประมาณ 18.00 น. เสียงการระเบิดหินที่คอนขางเสียงดัง ดังนั้น จึงอยากใหมีการติดตาม
ตรวจสอบวัดเรื่องเสียง ความสั่นสะเทือน
นายกัมปนาท ขวัญศิริกุล (นักธรณีวิทยาชํานาญการพิเศษ ) ขอขอมูลระดับปริมาณน้ํา
ในน้ําตกบัวตองและน้ําพุเจ็ดสี เพื่อนําขอมูลมาศึกษาเกี่ยวกับรอยแตกในพื้นที่
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) แจงวาจะมีการเขาพื้นที่เขาไปตรวจสอบเรื่องเสียง
และความสั่นสะเทือนอีกครั้ง
แผนการติดตามตามสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน
นายปรีชา แยมเยื้อน (วป.อช.ภาคเหนือตอนบน ) ไดรายงานตอที่ประชุม มีการจุดเก็บ
ตัวอยางแนวสํารวจปริมาณน้ําและปริมาณตะกอน 2 สถานี คือ สถานี
P.92 น้ําแมแตง บางเมืองกึ๊ด
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม (เหนือประตูระบายน้ํา) และสถานี P.92A น้ําแมแตง บานหวยปาซาง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งสําหรับผลของปริมาณน้ําและระดับน้ํา และผลการตรวจวัดปริมาณตะกอนในบริเวณจุด
เก็บตัวอยางตะกอน จะมีการสรุปผลตอนสิ้นป 2560
สําหรับงบประมาณไดรับงบประมาณทั้งหมด 373,200 บาท โดยมีการเบิกจายไปแลว
240,415 บาท คิดเปนรอยละ 64
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แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
นางสาว จุฑา ทิพย โลกิต สถาพร ( นักวิชาการประมงชํานาญการ ) รายงาน
ความกาวหนาของแผนงานดังตอไปนี้คือ มีการเก็บตัวอยางไปแลว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 23 - 27 มกราคม
2560 ซึ่งอยูระหวางรอผลวิเคราะหจากหองปฏิบัติการ และจะมีการเก็บตัวอยางอีก 2 ครั้ง ในชวงเดือน
มิถุนายน และเดือนสิงหาคม สวนงบประมาณที่ไดรับ 300 ,000 บาท และมีการใชงบประมาณไปแลว
61,500 บาท
แผนการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยในป 2560 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
3. มีการเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย โดยเปนการอบรมใหความรูดานอา
ชีวอนามัยความปลอดภัยฝนการทํางานและฝกปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และตรวจสุขภาพ
เบื้องตน
โดยมีงบประมาณในป 2560 เทากับ 200,000 บาท
แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวพรศิริ คณะใหญ
(ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ไดรับการโอน
งบประมาณ 2 ครั้ง ครั้งแรกในปงบประมาณ 2558 ไดเริ่มมีการศึกษาขอมูลพื้นฐานของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบที่อยูบริเวณรอบโครงการ และครั้งที่ 2 คือป 2560 ไดมีการไดโอนงบประมาณ 300,000 บาท
โดยมีดําเนินการติดตามผลกระทบ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ของราษฎรใน
พื้นที่ไดรับผลกระทบ รวมถึงการศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอโครงการ โดยใชแบบสอบถามในการสัมภาษณ
ประชากรตัวอยาง โดยมีหมวดหมูคําถามที่ประกอบไปดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ และความคิดเห็นที่มีตอโครงการ ซึ่งปจจุบันมีการทําแบบสอบถาม
เรียบรอยแลว ซึ่งคาดวาจะมีการลงพื้นที่ในชวงปลายเดือนพฤษภาคม
แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ ) รายงานวามีการพิจารณาขอมูลในการติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและไดมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ซึ่งจะมีการประชุมทุก 3 เดือน
และจะจัดทํารายงานสงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง โดย
ในชวงแรกจะสงประมาณเดือนกรกฎาคม และชวงที่สองประมาณเดือนธันวาคม และมีการติดตาม
ตรวจสอบแผนการดําเนินงานตางๆใหเปนไปตามขอเสนอแนะตามเลมรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
การดําเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ
นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท (นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส ) ไดรายงานตอที่ประชุม
การดําเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะบริเวณชวงอุโมงคสงน้ําแมงัด-แมกวง มีผลการดําเนินงาน
ดังนี้
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1. การตรวจสอบตามแผนควบคุมมลภาวะของ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด
(มหาชน) โดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
- มีการเก็บตัวอยางน้ําในบอตกตะกอนและสงวิเคราะหทุกๆ 2 เดือน ซึ่งมีคุณภาพน้ําที่ได
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่
8 (พ.ศ. 2537)เรื่องกําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดิน (ประเภทที่ 3)
2. การตรวจสอบตามแผนควบคุมมลภาวะของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียรริ่ง แอนด คอน
สตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
ซึ่งมีการดําเนินงานปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของที่ปรึกษา ดังนี้
- ผูรับจางดําเนินการปูแผนใยสังเคราะหบริเวณพื้นที่จัดการพัสดุขุดจากอุโมงค DA6 แลว
และดําเนินการนําวัสดุขุดจากอุโมงคมาถมในพื้นที่แลว
- เรื่องการขออนุมัติสรางบอตกตะกอนบริเวณหนาปากอุโมงค : ผูรับจางดําเนินการขอ
อนุมัติวิธีการของงานสูบน้ําระหวางกอสรางภายในอุโมงค และกอสรางบอตกตะกอนสําหรับบําบัด
น้ําที่ออกมาจากอุโมงค ซึ่งทางที่ปรึกษาไดดําเนินการอนุมัติเปนที่เรียบรอย และปจจุบันอยูระหวาง
จัดซื้อวัสดุสําหรับนํามากอสรางบอตกตะกอน
- เรื่องบอตกตะกอนบริเวณอาคารสํานักงานและบานพัก : ผูรับจางไดมีการขุดบอสําหรับ
การลางรถปูน แยกจากบอตกตะกอน เพื่อไมใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ํา
- การสูบน้ําและการระบายน้ําออกจากอุโมงค : น้ําที่สูบออกจากอุโมงคที่มาจากการขุด
เจาะอุโมงคดวย
TBM มีการแยกกันระหวางน้ําที่อยูในชั้นหิน และน้ําสําหรับหลอเย็นของ TBM
- ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้งจากบานพักคนงานในเดือนกุมภาพันธ 2560 มีคาตาม
มาตรฐานฯ
อาคารประเภท ค หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักจํานวน 50 แตไมถึง 250 หอง
ยกเวนคาไนโตรเจนในรูป
TKN มีคาไมเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งมีคา 40.56 มก./ล. (คามาตรฐาน
40 มก./ล.)
นายอัทธนีย ชํานาญรบ (วิศวกรสิ่งแวดลอม ) ไดรายงานการดําเนินงานติดตาม
แผนการควบคุมมลภาวะบริเวณชวงอุโมงคสงน้ําแมแตง-แมงัด ดังนี้
1. การตรวจสอบตามแผนควบคุมมลภาวะของ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
- เรื่องการจัดการน้ําเสียและระบบระบายน้ํา
1
รางระบายน้ํามีการลอมเขตปองกัน ยังมีน้ําในปริมาณที่นอย เนื่องจากการใช
งานยังไมไดเต็มที่ ทางที่ปรึกษาไดแจงใหผูรับจางใหมีการปรับปรุงและหมั่นดูความสะอาดภายใน
รางระบาย พรอมทั้งแยกการระบายน้ําฝนกับน้ําเสีย ซึ่งทางผูรับจางรับทราบและพรอมปรับปรุง
2
ผูรับจางไดมีการติดตั้งบอดักไขมันบริเวณหลังโรงอาหาร พรอมทั้งปรับปรุงการ
รวบรวมน้ําเสียใหเหมาะส ม ที่ปรึกษามีความเห็นวามีความเหมาะสมตอการใชงาน และอยูใน
ตําแหนงที่เหมาะสม ทางผูรับจางรับทราบ พรอมเพิ่มจํานวนบอดักไขมัน และทอรวบรวมน้ําเสียให
ครบทุกจุด
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3
มีการระบายน้ําเสียที่ยังไมไดรับการบําบัดออกทางดานขาง ลงสูลําหวยขาง
พื้นที่กอสราง ทางที่ปรึกษาไดชี้แจงเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ํา และการบําบัดน้ํากอนการปลอยสู
แหลงน้ําธรรมชาติ ผูรับจางรับทราบแลว และมีการแกไขการระบายน้ําเสียดังกลาว พรอมทั้งพื้นฟู
สภาพพื้นที่ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ําตามดัชนีคุณภาพน้ําที่กําหนด ทุก 3 เดือน
- เรื่องการจัดการจุดรวบรวมและสงถายน้ํามัน โดยทางที่ปรึกษาไดแจงผูรับจางรับทราบ
ถึงตําแหนงที่ตั้งจุดสงถายน้ํามัน และการเก็บรวบรวมน้ํามันที่ใชแลว โดยกําหนดใหมีการสรางโรง
เก็บครอบคลุมใหมิดชิด ผูรับจางรับทราบ พรอมมีแผนการกอสรางเพื่อแกปญหาแลว
- เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย ผูรับจางไดมีการตั้งจุดทิ้งขยะมูลฝอยบริเวณบานพัก
คนงาน มีการแยกขยะเปนแตละประเภท พรอมทั้งจัดพื้นที่สําหรับรวบรวมขยะสวนกลาง เพื่อ
สะดวกตอการกําจัด ที่ปรึกษาและผูรับจางมีความเห็นตรงกันวา ใหมีการอบรมเพิ่มเติม ติดปาย
ความรู เพื่อเปนการปลูกฝงจิตสํานึก และการจัดการที่ดีขึ้นในระยะยาว
- เรื่อง การติดตั้งปายเตือนแนวเสนทางการกอสราง จากการประชุมยอย เสนอใหมีการ
ติดตั้งปายเตือนบริเวณพื้นที่ตางๆ ที่เปนเสนทางการกอสราง ที่ปรึกษาไดแจงกับผูรับจาง พรอมทั้ง
มีการติดตั้งปายเตือนตามเสนทางการกอสรางแลว
1. การตรวจสอบตามแผนควบคุมมลภาวะของ บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด
(มหาชน) มีผลการดําเนินงานดังนี้
เรื่องการจัดการน้ําเสียและระบบระบายน้ํา
1. การทิ้งน้ําเสีย ทาง
ที่ปรึกษาพบการทิ้งน้ําเสียปนเปอนแหลงน้ําธรรมชาติใกลที่
พักชั่วคราว กําหนดใหผูรับจางปรับปรุงและหลีกเลี่ยงการปลอยน้ําเสียโดยไมผานการบําบัด เพื่อ
ปองกันผลกระทบดานคุณภาพน้ําตอแหลงน้ําตามธรรมชาติโดยรอบ
ผูรับจางรับทราบพรอม
ปรับปรุง
2 หองน้ําของบานพักคนงาน ทาง ที่ปรึกษาพบวา มีการกอสรางใชงานเปน
หองน้ําระบบเปด ใกลกับแหลงน้ําธรรมชาติ ที่ใชในการอุปโภค ดังนั้นเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบ
จากน้ําทิ้งลงสูแหลงน้ําที่ใชอุปโภคได
การจัดการขยะมูลฝอย
1 ที่ปรึกษาพบการจัดการขยะมูลฝอยบริเวณบานพักคนงานที่ไมถูกตอง มีการ
ชี้แจงการคัดแยกขยะตามประเภทเพื่อเก็บรวบรวมไว แทนการเผาทําลาย ผูวาจางรับทราบพรอม
ปรับปรุง
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม) ไดกําชับใหทางที่ปรึกษาติดตามการ
แกไขปญหาที่พบในแตละบริษัทที่ไดรายงาน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ใหทางที่ปรึกษาดูแลเกี่ยวกับประเด็นเสียงที่ไดมี
ขอกังวลเพิ่มเติม
มติที่ประชุม รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นางจตุพร รักสันติชาติ (นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ)
ไดชี้แจง วานอกจากการ
กํากับดูแลใหโครงการทําตามแผนที่กําหนดแลว นอกจากนี้ตองมีการตรวจผลตามมาตรการของโครงการ
ตามที่มีการศึกษา EIA ตองเผยแพรใหกับ NGO นักศึกษา หรือประชาชนทั้งหมดทราบ รวมทั้งแจงผล
ในทางเว็บไซตดวย เนื่องจากทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบ ซึ่งตองมีการรายงานให
ทางสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบ วามีการติดตามตรวจสอบ มอนิเตอรอยางไรบาง ในแตละ
โครงการ
จากการประชุม ลักษณะของการรายงานขอมูลยังไมตรงตามหลักการ คือในกรณีที่มีคาของการวัด
ออกมา นอกจากการนําคามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานแลว ตองอธิบายถึงเหตุการณนั้นๆวา ทําไมผลจึง
เกิดขึ้นในลักษณะนั้น เกิดจากอะไร ตองอธิบายถึงสถานการณของผลกระทบนั้นๆ ดวย และการเก็บ
ตัวอยางในแตละสถานีไมตรงกับรายงาน EIA ตามมาตรการที่กําหนด ดังนั้นจึงขอใหดูรายละเอียดตรงนี้
เพิ่มเติม
สอบถามเกี่ยวกับการจางที่ปรึกษาเขามาดูแลโครงการ ทางที่ปรึกษาทําอะไรบาง และการเพิ่ม
ความถี่ในการตรวจวัดคุณภาพน้ําในโครงการจากเลมรายงาน EIA วัดเพียง 2 ครั้งตอป แตทําการวัด 4 ครั้ง
ตอป ในการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบมีความจําเปนหรือไม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดชี้แจงวาการจางที่ปรึกษา เปนการจางที่อยู
ภายใตสัญญาของการกอสราง ที่มีการกําหนดวาในการกอสรางตองมีที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมดวย
นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท (นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส) ไดชี้แจงวา ในสวนของที่
ปรึกษาโครงการ มีเงื่อนไขในการควบคุมงานตามแผนมลภาวะที่อยูในสัญญาจางกับทางผูรับจาง สวนในงาน
ของทางกรมชลประทานจะเปนการติดตามตรวจสอบแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามมาตรการเลมรายงาน EIA พรอมทั้งมีหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการปองกัน
แกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIMP) เขามาดําเนินการ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม) ชี้แจงเพิ่มเติมวาในการจางที่ปรึกษา เปน
การจางในสัญญาจางที่ปรึกษาของโครงการทั่วไป เพียงแตบังคับในสัญญาจางวาใหเพิ่มนักวิชาการดาน
สิ่งแวดลอมในการควบคุมงาน ซึ่งดูแลเรื่องมลภาวะที่อยูในสัญญาจาง สวนทางกรมชลประทานเปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม EIMP ทางกรมชลประทานจึงเชิญทางที่
ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมเขามารวมประชุมดวย เพื่อพูดคุยถึงปญหาที่พบในแตละสัญญา เพื่อเปนการเฝา
ระวังดานสิ่งแวดลอม
นางสาวพรศิริ คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
4 ครั้งตอป เนื่องจากเปนสวนที่ทางดาน ผูรับจางกอสราง สัญญาที่ 2 ชวงอุโมงคสงน้ําแมงัด-แมกวงเสนอ
ในแผนสิ่งแวดลอมของโครงการซึ่งมีการดําเนินการกอสรางเปนปแรก วาจะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ํา 4 ครั้งตอป ซึ่งเปนการเก็บขอมูลไวเบื้องตน ถาหากทางผูรับจางเห็นวา การดําเนินการกอสรางไมมี
ผลกระทบตอคุณภาพน้ํา ก็อาจจะปรับลดเหลือ 3 ครั้ง ตามฤดูกาล
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นางสาวดวงกมล ศรีวงศ (นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ ) จากการศึกษารายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและรายงานติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและ
ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ และจากการประชุม จึงมีขอเสนอแนะในการปฏิบัติตามมาตรการ
ของโครงการ ดังนี้
1. มีขอมูลจุดตรวจวัดปจจุบันที่ไมตรงกับจุดตรวจวัดในมาตรการ เชน สถานีการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และ จุดเก็บตัวอยางน้ําผิวดินและใตดิน แนะนําใหใสเหตุผล
เพิ่มเติมวาทําไมจึงมีการเปลี่ยนจุดเก็บสถานีเก็บตัวอยางน้ํากํากับในรายงาน EIMP
2. หนังสืออางอิงมาตรฐานคุณภาพแหลงน้ําผิวดินและคุณภาพน้ําใตดิน เกณฑคุณภาพน้ํา
ที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา ไมตรงตามมาตรฐาน
3. มีความกังวลเกี่ยวกับความสั่นสะเทือน กําชับใหมีการติดตามตรวจสอบอยางเครงครัด
4. ใหมีภาพในการใชอางอิงเอกสารประกอบในการติดตามตรวจสอบตามมาตรการในแต
ละเรื่อง
5. ใหมีการดําเนินงานตามมาตรการทางสิ่งแวดลอมและมาตรการดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการกอสรางอยางเครงครัด
นางสาวพรศิริ คณะใหญ (ฝายเลขานุการ) ชี้แจงวาจุดตรวจการเก็บวัดคุณภาพน้ําผิว
ดินและใตดิน บางจุดอาจจะไมตรงกับมาตรการที่กําหนดไวในรายงาน EIA เนื่องจากมีการพิจารณาและ
กําหนดจุดภายหลังอีกครั้งเพื่อความเหมาะสม แตก็ยังอยูในพื้นที่ที่กําหนดคือ บริเวณตนน้ํา บริเวณทายน้ํา
และพื้นที่ชลประทาน
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม) ขอใหทางที่ปรึกษาและทางผูรับจาง
ดําเนินงานตามมาตรการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการกอสรางอยางเครงครัด ตองมีการศึกษา
ขอมูลใหถี่ถวนกอนเขาไปภายในอุโมงคทุกครั้ง เนื่องจากการทํางานกอสรางโครงการมีความเสี่ยง ดังนั้น
ตองมีความระมัดระวังในการทํางาน เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม
เวลา ๑๒.
15 น.

.................................................
(นางสาวจิภาชา ไชยชนะ)
ผูจดทํารายงานการประชุม

..........................................
(นายมหิทธิ์ วงศษา)
ผูตรวจรายงานการประชุม
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รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/๒๕60
เรื่อง พิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จ.เชียงใหม
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 เวลา ๐๙.3๐ น.เปนตนไป
ณ หองประชุมสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม
ผูเขารวมประชุม
กรมชลประทาน
๑. นายพรชัย แสงอังศุมาลี ผทว.ผค.
(ประธานการประชุม)
๒. นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ผชช.ผค.1
สํานักกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1
3. นายวงศพันธุ วงศสมุทร วศ.1 พญ.
4. นายชัยพงษ สุชยากร หัวหนาฝายกอสรางที่ 1
5. นายเชษฐพันธุ โลหคํา หัวหนาหนวยวิศวกรรม
สํานักงานชลประทานที่ 1
6. นายณัฐวุฒิ นากสุข ผวศ.ชป.1
โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมแฝก-แมงัด
๗. นายประพนธ เครือปาน ผคบ.แมแฝก-แมงัด
สํานักบริหารโครงการ
สวนสิ่งแวดลอม
8. นายมหิทธิ์ วงศษา นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
9. นางสาวพรศิริ คณะใหญ นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
10. นางสาวศุภลักษณ โนราช นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ
11. นางสาวปยะมาภรณ แตมมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
12. นางสาวจิภาชา ไชยชนะ นักวิชาการสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ (ลูกจาง)
สวนเศรษฐกิจสังคมและประเมินผลโครงการ
13. นางสาวถมยา สุวรรณประทุม เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ
14. นางสาวอัญชุลีพร กอเกิด เศรษฐกรชํานาญการ
สํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกวิทยา
15. นายสมคิด สะเภาคํา ผอช.ภาคเหนือตอนบน
16. นายปรีชา แยมเยื้อน
วป.อช.ภาคเหนือตอนบน
กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืด เชียงใหม
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17. นางสาวสิริวรรณ สุขศรี นักวิชาการประมงชํานาญการ
อุทยานแหงชาติศรีลานนา
18. นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา
19. นายโฉลม วงศกลุม ผูชวยหัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา
สํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1
20. นายอภิชาติ กาพยมณี นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
21. นางจริยา โปรงใจ นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
องคการอุตสาหกรรมปาไม
22. นายนิพนธ ปาอิน ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไม เขตเชียงใหม
23. นายสนธยา สารเสวก หัวหนาสวนปาแมหอพระ
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
24. นายจรัล เทพอวยพร นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ
25. นางปทมเนตร ยังสนอง นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการ
26. นายเอกชัย ขุดดา เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
27. นางสาวชญานิศ ฤทธิ์ตรีเนียม เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
อําเภอแมแตง
๒๘. นายถนอม กุยแกว ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมบริหารงานปกครอง
บริษัทที่ปรึกษา
๒๙. นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส
๓๐. นายวิศวธนัฑฒ อุดมพันท วิศวกรสิ่งแวดลอม
๓๑. นายอัทธนีย ชํานาญรบ วิศวกรสิ่งแวดลอม
เริ่มประชุมเวลา 9.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายพรชัย แสงอังศุมาลี(ประธานการประชุม)
การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
พิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 1 ปงบประมาณ
2560
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4 (4/2559) วันที่ 8 กันยายน 2559
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานการรับรองรายงานประชุมติดตามผลการ
ดําเนินงานแผนปฏิบัติการปองกัน แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ
2559 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
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มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
วาระที่ 3.1 ความกาวหนากอสรางโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดม
ธารา จังหวัดเชียงใหม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานความกาวหนาการกอสรางโครงการใน
ที่ประชุม ดังนี้
การกอสรางอุโมงคสงน้ําของโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา แบง
ออกเปน 2 ชวง คือ ชวงอุโมงคสงน้ําจากแมงัด-แมกวง และ ชวงอุโมงคสงน้ําจากแมแตง-แมงัด ซึ่งมีการ
กอสรางดังนี้ คือ
1. อุโมงคสงน้ําชวงแมงัด-แมกวง มี 2 สัญญา คือ
1.1 อุโมงคชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 1 กม. 0+000 ถึง 12+500 ใชระยะกอสราง 2,340
วัน โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด ( Drilling & Blasting : D&B) มีความยาวในการเจาะอุโมงค ความยาว
12.5 กิโลเมตร และผูรับจางคือ บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต วงเงินสัญญา 2,334,600,000 บาท
เริ่มอายุสัญญา 24 มีนาคม 2558 – 18 สิงหาคม 2564 ซึ่งปจจุบันมีผลงานกอสรางสะสม 6.05 %
ชากวาแผน ทั้งนี้เนื่องจากสภาพธรณีวิทยา
การขุดเจาะอุโมงคบริเวณทางเขาออกอุโมงคหมายเลข 6 ซึ่งมีความยาวทั้งหมด 667.64 เมตร ใช
วิธีการเจาะระเบิด ( D&B) ซึ่งปจจุบันไดทําการขุดเจาะไป 543 เมตร คิดเปนรอยละ 81.33 โดยเฉลี่ย
แลวสามารถทําการขุดเจาะไดประมาณ 1.5 เมตรตอวัน
1.2. อุโมงคชวงแมงัด-แมกวง สัญญาที่ 2 กม. กม.12+500 – 22+975 ใชระยะกอสราง
1,440 วัน โดยใชเครื่องเจาะอุโมงค (Tunneling Boring Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค มีความ
ยาวในการขุดเจาะอุโมงค ความยาว 10.476 กม. และผูรับจาง คือ บมจ. ยูนิคเอ็นจิเนียริ่ง แอนดคอน
สตรัคชั่น วงเงินสัญญา1,880,800,000.00 บาท เริ่มสัญญา 28 เมษายน 2558 – 6 เมษายน 2562
ปจจุบัน มีการเปดเจาะอุโมงคชวงตนเดือนพฤศจิกายน 2559 โดยมีผลงานกอสรางสะสม
9.309 % ประกอบดวยชวงตนทางเขาอุโมงคจะเปนการเจาะระเบิดดวยวัตถุระเบิดความยาว 20 เมตร
และใชเครื่องมือเจาะอีก ความยาว 154.408 เมตร แตชากวาเนื่องจากอยูในชวงของการเรียนรูเครื่องจักร
เครื่องมือ ทําใหสามารถเจาะได 2.23 เมตรตอวัน
2. อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด มี 2 สัญญา ดังนี้
2.1 อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด สัญญาที่ 1 กม.0+000 – 13+600ใช ระยะเวลากอสราง
1,800 วัน แผนงานกอสรางป 2559-2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด ( Drilling & Blasting : D&B)
และใชเครื่องเจาะอุโมงค ( Tunneling Boring Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค ความยาว
13.600 กม.และผูรับจาง คือ บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด วงเงินสัญญา 2,857,413,450.00 บาท โดย
เริ่มนับอายุสัญญา 23 มิถุนายน 2559 - 27 พฤษภาคม 2564 ปจจุบัน อยูระหวางการสํารวจสภาพ
ธรณีวิทยา และสภาพทางภูมิประเทศ
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2.2 อุโมงคสงน้ําชวงแมแตง-แมงัด สัญญาที่ 2 กม. 13+600 – 25+624.378 ใช ระยะเวลา
กอสราง 1,800 วัน แผนงานกอสรางป 255 9-2564 โดยใชวิธีการเจาะและระเบิด ( Drilling &
Blasting : D&B) และใชเครื่องเจาะอุโมงค ( Tunneling Boring Machine : TBM) ในการขุดเจาะอุโมงค
ความยาว 12.024 กม.และผูรับจาง คือ บริษัท สยามพันธุวัฒนา จํากัด (มหาชน) วงเงินสัญญา
2,134,000,000.00 บาท โดยเริ่มนับอายุสัญญา 23 มิถุนายน 2559 - 27 พฤษภาคม 2564
ปจจุบัน อยูระหวางเตรียมการกอสราง
ทั้งสองสัญญาคาดวาจะเริ่มการขุดเจาะในชวงเดือนเมษายน
นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ( ผชช.ผค.1
) ไดสอบถามวา สามารถดําเนินการขุดเจาะเพิ่มมาก
ขึ้นจากเฉลี่ย1.5เมตรตอวันไดหรือไม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร
( วศ.1 พญ.) ทั้งนี้เนื่องจากสภาพธรณีในแตละวันทําใหไม
สามารถเดินเครื่องเจาะได แตถาหากมีสภาพธรณีที่ดี ก็จะสามารถเจาะไดประมาณโดยเฉลี่ย 10-15 เมตร
ตอวัน
นายถนอม กุยแกว (ปลัดอําเภอ หัวหนากลุมบริหารงานปกครอง ) รายงานความ
คืบหนาของการแกไขปญหาสื่อมวลชนในพื้นที่อําเภอแมแตง ไดมีการแตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะยอย คณะ
ที่ 1 ดานสถานการณน้ํา กรมขนสง และสาธารณสุข คณะที่ 2 ดานการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน คณะ
ที่ 3 ดานพัฒนาสังคมและการทองเที่ยวและวัฒนธรรม โดยมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ที่
องคการบริหารสวนตําบลกึ๊ดชาง ไดวางกรอบระยะเวลาใหมีการจัดประชุมและการเขาลงพื้นที่เพื่อติดตาม
1 ครั้งตอ 3 เดือน
นายประพนธ เครือปาน (ผคบ.แมแฝก-แมงัด ) ไดรายงานสถานการณน้ํา ดังนี้ ใน
ปจจุบันปริมาณน้ําในเขื่อนแมงัดมีประมาณ 180 ลานลูกบาศกเมตร มีการวางแผนรวมกับกลุมเกษตรกรที่
ใชน้ํา โดยมีการชดเชยน้ําจากปที่แลว 120 ลานลูกบาศกเซนติเมตร ดังนี้ 1. ใหน้ํากับเกษตรกรแมแตงแม
งัด และสถานีสูบน้ํา 8 แหง สวนมากเปนสวนลําไยที่ไดรับผลกระทบจากปที่แลว 2. สงเสริมเกษตรกรที่
เลี้ยงปลาในกระชังน้ําจืด โดยมีกรมประมงเขามาดูแลเพื่อควบคุมกระชังปลาไมใหมีมากเกินไป 3. เพื่อเปน
การรักษาระบบนิเวศนในแมน้ําปง โดยมีการบริหารจัดการน้ํารวมกับประปาของจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูน ซึ่งในรอบปที่ผานมา ในชวงฤดูแลงมีการบูรณาการรวมกับประปาของจังหวัดเชียงใหมและ
จังหวัดลําพูน เพื่อหาแผนการบริหารจัดการน้ําในระยะยาว เปนตนแบบ แสดงใหเห็นวาป 2559 มีการใช
น้ําประมาณ 30 กวาลานลูกบาศกเมตร
ในการประชุมครั้งแลวมีการประชุมเรื่องภัยแลง ทําใหทราบวาเกษตรกรที่อยูลุมแมน้ําปง
ไดเรียกรองขอใหทางกรมชลประทานทวบทวนเรื่องการศึกษาอางเก็บน้ําในลุมน้ําปง เนื่องจากในภายภาค
หนาอาจจะประสบปญหาภัยแลงอีกได
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานตอที่ประชุมวา ในป 2560 ไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติม ไดมีการเสนอโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการพัฒนาแหลงน้ําในลุม
น้ําปงตอนบน มี 3 ลุมน้ํายอย ไดแก 1.ลุมน้ําแมแตง 2. ลุมน้ําแมปง 3.ลุมน้ําแมงัด โดยนํามาดูศักยภาพวา
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จะสามารถมีการพัฒนาแหลงน้ําตรงไหนไดบาง ซึ่งทั้ง 3 ลุมน้ํานี้ มีการนํามาทวบทวนแมบทที่ไดศึกษาไว
แลว แตทั้งนี้ การศึกษา วิเคราะห ผลกระทบสิ่งแวดลอมตองดูการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ดวยเปน
สิ่งสําคัญ
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.2 การสงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและแผนติดตามตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําปงบประมาณ ๒๕๕9
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานวา ในปงบประมาณ 2559 แตละ
หนวยงานไดสงผลการดําเนินงานครบทุกหนวยงาน และทางสํานักบริหารโครงการก็ไดรวบรวมและจัดทํา
เปนรูปเลมเรียบรอยแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.3 การสงคําขอตั้งงบประมาณและแจงการโอนจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
การปองกันแกไขลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
ประจําปงบประมาณ ๒๕60
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
ไดรายงานตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ
25560 มีแผนงานทั้งหมด 13 แผนงาน ไดโอนงบประมาณไปแลวบางสวน เปนจํานวน 7,453,370
บาท สวนหนวยงานที่ยังไมไดสงคําขอตั้งงบประมาณ คือ กรมปาไม องคการอุตสาหกรรมปาไม ในแผนงาน
ปองกันและลดผลกระทบดานปาไม
นายนิพนธ ปาอิน (ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไม เขตเชียงใหม) ไดแจงกับทางที่
ประชุมวา สําหรับแผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไมของทางองคการอุตสาหกรรมปาไมที่ยังไมได
สงแผน ทั้งนี้เนื่องมาจากอยูระหวางการตรวจสอบพื้นที่ 491 ไร หากทําการตรวจสอบเรียบรอยแลว จะทํา
แผนสงมาใหที่สํานักบริหารโครงการเพื่อพิจารณาแผน
นางจริยา โปรงใจ (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ) ไดแจงตอที่ประชุมวาอยูระหวางการ
ปรับแผนงาน และนําเสนอถึงผูอํานวยการสํานักทรัพยากรปาไมที่ 1
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 3.4 การจัดสงเลมรายงานติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา
จังหวัดเชียงใหม เลมที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) รายงานตอที่ประชุมวา ไดจัดสงเลมรายงานติดตาม
ผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอโครงการเพิ
ม
่ม
ปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม เลมที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2559
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอในที่ประชุมเพื่อพิจารณา
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ)
เรื่องพิจารณาแผนปฏิบัติการปองกัน แกไข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ทั้งหมด 13 แผน ปงบประมาณ 2560
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นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) ไดแจงใหกับทางที่ประชุมทราบ ขอมูลเกี่ยวกับ
การเสนอรางกฤษฎีกาในการเพิกถอนพื้นที่ เนื่องจากวามีพื้นที่บางสวนในการกอสรางถึงแมจะเปนพื้นที่ใต
ดินก็ตองออกกฤษฎีกา เนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติในที่ประชุม เห็นชอบในการเพิกถอนพื้นที่
กอสรางที่อยูในบริเวณอุทยานแหงชาติศรีลานนา ซึ่งปจจุบัน อยูระหวางในการเสนอถึงคณะรัฐมนตรีเพื่อ
เห็นชอบตอไป
แผนประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
นายวงศพันธุ วงศสมุทร
( วศ.1 พญ.) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ป 2559 สวนมาก
เปนการผลิตสื่อตางๆ และจัดประชุมการมีสวนรวมเพื่อชี้แจงความเขาใจกับทางราษฎร ทําใหปจจุบัน
ราษฎรเริ่มลดกระแสการตอตานการกอสรางโครงการ แตมีขอกังวลเกี่ยวกับหินดอกบัวซึ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ของราษฎรในพื้นที่ อยูบริเวณปากอุโมงค จากการประชุมรวมกันทั้ง 3 คณะยอย ไดขอสรุปวา 1.หิน
ดอกบัว ราษฎรไมมีการตอตานการกอสราง แตเสนอใหมีการนําหินดอกบัวออกมา แลวจัดตั้งเปนสถานที่
ทองเที่ยวแหงใหมใหกับราษฎรในพื้นที่ ปจจุบันอยูในชวงการออกแบบโดยรวมกับราษฎรพื้นที่ในการ
ออกแบบ 2. เรื่องผลกระทบตอ ชางในบริเวณกึ๊ดชาง ทางสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ได
ไปขอคําปรึกษาอาจารยคณะสัตวแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เนื่องจากมีขอกังวลเกี่ยวกับการระเบิด
อุโมงค ที่อาจจะสงผลกระทบตอชางหรือตอนักทองเที่ยวได 3.ดานการทองเที่ยว ตองขอความรวมมือจาก
ทางผูรับจาของบริเวณที่เปนแหลงทองเที่ยว ขอใหงดการขนสงในชวงเวลา 8 .00 น. - 18.00 น. เพื่อเปน
การลดผลกระทบดานการทองเที่ยว 4.ดานคมนาคม เนื่องจากทางที่ทําการขนสงคอนขางแคบ และจะ
สงผลกระทบตอชุมชน จึงอยากใหมีการแกไขปญหา 5.แหลงน้ํา เนื่องจากบริเวณหมู 1 หมู 2 ตําบลกึ๊ดชาง
ในชวงฤดูแลง จะไมมีน้ํา จึงขอใหทางกรมชลประทานจัดหาแหลงน้ําใหกับเกษตรกรในพื้นที่
นายชัยพงษ สุชยากร (หัวหนาฝายกอสรางที่ 1
) ไดแจงที่ประชุมวา จากการประชุม
แกไขปญหาดานมวลชน 2 ครั้งที่ผานมา มีปญหาหลักที่สําคัญคือ ผลกระทบดานคมนาคม เนื่องจากการ
กอสรางโครงการตองในถนนรวมกับราษฎรในพื้นที่ ซึ่งถนนเปนคอนกรีตคอนขางเกาและคอนขางแคบ
ราษฎรในพื้นที่จึงเสนอใหมีการกอสรางถนนอยางเรงดวน โดยมีระยะทาง 3 กิโลเมตร เปนงบประมาณ 4
ลานบาท จึงขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในสวนนี้
นายวงศพันธุ วงศสมุทร (วศ.1 พญ.) ไดรายงานเพิ่มเติมวา เปนถนนปากทางของถนน
จากเชียงใหมไปเชียงดาวจนไปถึงตําบลกึ๊ดชาง ซึ่งอยูในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท ซึ่งจากการ
ประชุม ไดเสนอ 2 แนวทาง คือใหทางกรมชลประทานจัดงบประมาณใหกับทางกรมทางหลวงชนบทเพื่อ
แกไขปญหา หรือใหทางกรมชลประทานขออนุญาตเขาไปสรางถนนได ซึ่งตอนนี้อยูระหวางการพิจารณา
สวนงบประมาณป 2560 ไดรับการจัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
ในการผลิตสื่อ และการลงพื้นที่ ปจจุบันมีการเบิกจายไปแลวประมาณ
31.07 % เปนจํานวนเงิน
482,880 บาท และไดของบประมาณเพิ่มเติมอีก 212,000 บาท ในการจัดประชุมคณะทํางานยอย ลง
พื้นที่ดวย ยังไมมีการเบิกจาย
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นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดเสนอใหมีการติดตั้งปายบอกเสนทางตางๆใน
ถนนการขนสงการกอสราง สวนในเรื่องงบประมาณเนื่องจากในป 2560 มีงบประมาณในแผนการลด
ผลกระทบดานคมนาคม จึงขอใหทําการออกแบบมา เพื่อพิจารณาอีกครั้ง
นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ. ) เสนทางจากหมู 2 ไปหมู 8 เปนจุดอุโมงคเขา
ออกหมายเลข 1 และเปนจุดพื้นที่จัดกองวัสดุ เปนการปรับปรุงถนนระยะทาง 4 กิโลเมตร ทางกรม
ชลประทานไดขอตั้งงบประมาณ ป 2561 สวนเสนสีเหลืองขอสนับสนุนจากทางสํานักบริหารโครงการ
เนื่องจากตองมีการปรับปรุงอยางเรงดวน
นายพรชัย แสงอังศุมาลี (ประธานการประชุม) ใหตรวจสอบเสนทางวาอยูในพื้นที่ที่
รับผิดชอบของหนวยงานใด
แผนงานปองกันและลดผลกระทบดานปาไม
หนวยงานอุทยานแหงชาติศรีลานนา
นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ (หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา
) ไดรายงานตอที่ประชุม
ทางอุทยานแหงชาติศรีลานนาไดสงคําขอตั้งงบประมาณ โดยมีกิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ปา
อนุรักษ และประชาสัมพันธ และกิจกรรมฟนฟูระบบนิเวศปาตนน้ํา เนื้อที่ 100 ไร และไดรับการจัดสรร
งบประมาณเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 แตทางสํานักฟนฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีขอพิจารณา คือ
1. ระบุพื้นที่ดําเนินการ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด
2. รายงานแบบสํารวจขอมูลเบื้องตนและแผนที่แสดงตําแหนงที่ตั้งแปลงพรอมคาพิกัดรอบแปลง
3. ประสานงานกรมชลประทาน เพื่อจัดทําคําของบประมาณสําหรับแผนงาน/โครงการที่มีภาระ
ผูกพันในปตอๆไป (คาดูแลรักษา) ดําเนินกิจกรรมบํารุงดูแลรักษาปาตอเนื่องจนถึงอายุ 10 ป
3.1 คาบํารุงรักษาแปลงปลูกปาอายุ 2-6 ป จํานวน 5 ป และบํารุงรักษา 7-10 ป
จํานวน 4 ป
3.2 จัดทําแนวกันไฟ (เนื่องจากกรมอุทยานฯ ไมไดจัดสรรงบเพื่อการบํารุงรักษาแปลง
ปลูกปา)
จากเหตุนี้ทางอุทยานแหงชาติศรีลานนาพิจารณาแลว จึงขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรม โดย
ดําเนินการเพียง 1 กิจกรรม คือ กิจกรรมการตรวจลาดตระเวนพื้นที่ปาอนุรักษ และประชาสัมพันธเพื่อ
สรางความเขาใจในพื้นที่โครงการ
นายประพนธ เครือปาน (ผคบ.แมแฝก-แมงัด
) ไดสอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ที่ใชเปนบริเวณ
การกอสรางเปนหนวยพิทักษ
นายยศวัฒน เธียรสวัสดิ์ (หัวหนาอุทยานแหงชาติศรีลานนา ) ไดแจงวา พื้นที่ที่สราง
หนวยพิทักษ บริเวณบานประตูระบายน้ําที่สงไป อางเก็บน้ํา แมกวง ก็จะตองมีการดําเนินการกอสราง แต
ตองหลังจากที่มีการเพิกถอนแนวเขตอุทยานที่ชัดเจน โดยขอจัดสรรงบประมาณจากทางสํานักบริหาร
โครงการเพื่อสรางหนวยพิทักษอุทยานและจะมีการนําไฟฟาเขามาที่ใชในการเปดปดประตูระบายน้ํา
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นายวงศพันธุ วงศสมุทร ( วศ.1 พญ.) ไดชี้แจงในที่ประชุมวา มีการปรับปรุงถนนตาม
แนวทางตรวจการณเดิม จนถึงจุด 25+674.378 ขอเพิกถอนพื้นที่ไมได เนื่องจากทางอุทยานจะตองใช
ในการตรวจการณพื้นที่ จึงมีแนวทางในการแกไข คือใชมาตรา 19 ที่สามารถปรับปรุงเสนทาง จึงขอ
สนับสนุนงบประมาณพรอมกับหนวยพิทักษอุทยาน อยูในพื้นที่เขตเดียวกันไดหรือไม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดชี้แจงวาการปรับปรุงเสนทาง สามารถโอน
งบประมาณใหกับทางกรมอุทยานดําเนินการได
หนวยงาน กรมปาไม
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ
) ไดรายงานตอที่ประชุม คือ เมื่อ
ปงบประมาณ 2559 มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ คือ ทําฝายผสมผสาน 35 ตัว และฝายกึ่งถาวร 38 ตัว
เปนงบประมาณ 1,605,000 บาท ซึ่งทางสํานักจัดการทรัพยากรปาไมที่ 1 ไดดําเนินการแลวเสร็จตาม
แผนงาน
โดยในปงบประมาณ 2560 มีแผนดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 ดังนี้
1. ปลูกแผกบริเวณสองฝงของลําหวย จํานวน 200,000 ตน รวม 240,000 บาท
2. ฝายผสมผสาน จํานวน 48 ตัว รวม 240,000 บาท
3. คาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล รวม 20,000 บาท
รวมเปนเงิน 500,000 บาท
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดเสนอใหปลูกปาเพิ่มเติม เนื่องจากทางกรม
ชลประทานจะตองมีการปลูกปาทดแทนตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
นายอภิชาติ กาพยมณี (นักวิชาการปาไมปฏิบัติการ ) รับทราบขอเสนอ และจะปรับ
แผนการดําเนินงานเปนปลูกไผและแฝกผสมกันบริเวณสองฝงของลําหวย เพิ่มเติม
หนวยงาน องคการอุตสาหกรรมปาไม
นายนิพนธ ปาอิน (ผูจัดการองคการอุตสาหกรรมปาไม เขตเชียงใหม ) ไดรายงานตอที่
ประชุม ดังนี้ ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2559 มีการทําไมออกจากพื้นที่
ระยะที่ 1/254 ไร โดยพื้นที่ดําเนินการคือ
1. ปาสงวนแหงชาติปาแมแตง (DA5) เนื้อที่ 71 ไร
2. ปาสงวนแหงชาติปาขุนแมกวง เนื้อที่ 53 ไร
โดยในปงบประมาณ 2560 อยูในระยะที่ 2 ชวงแมงัดแมกวง อยูระหวางการจัดทํารายละเอียด
แผนงานเสนอสํานักบริหารโครงการ จากผลการสํารวจคัดเลือกไม ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 491 ไร ในการสํารวจ
ทั้งหมด 6 พื้นที่ ซึ่งเปนงบประมาณ 1,096,550 บาท
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ใหทํารายละเอียดสงมาที่สํานักงานกอสราง
ชลประทานที่ 1 เพื่อพิจารณา แลวสงใหสํานักบริหารโครงการพิจารณาอีกครั้ง
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แผนงานดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยในป 2560 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่
2. จัดทําฐานขอมูลสถานะสุขภาพในประเด็นที่เกี่ยวของกับโครงการ
3.มีการเฝาระวังดานสาธารณสุขและอาชีวอนามัย โดยเปนการอบรมใหความรูดานอาชีวอ
นามัยความปลอดภัยฝนการทํางานและฝกปฏิบัติในการปฐมพยาบาลเบื้องตน และตรวจสุขภาพเบื้องตน
โดยมีงบประมาณในป 2560 เทากับ 200,000 บาท
แผนสงเสริมและลดผลกระทบดานการทองเที่ยว
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ทางกรมการทองเที่ยว
ไดกันเงินเหลื่อมป 2560 ซึ่งทาง ที่ปรึกษาสงมอ บงานจาง งวดที่ 2 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แลว
ปจจุบันอยูระหวางคณะกรรมการกํากับ ติดตามและตรวจรับงานจางที่ปรึกษาฯ กําหนดจัดการประชุมตรวจ
รับงานจาง ในวันที่ 20 มกราคม 2560 พรอมจัดทําเอกสารตรวจรับงานจางและรายงานผลการประชุม
ตรวจรับงานจาง
แผนการติดตามตามสอบดานคุณภาพอากาศเสียงและความสั่นสะเทือน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีการตรวจสอบคุณภาพ
อากาศ เสียง ความเร็วลม และความสั่นสะเทือน ทั้ง 4 จุดสถานี และและทําการตรวจวัด 2 ครั้งในบริเวณ
จุดอุโมงคทางเขาออกหมายเลข 6 และจุดใกลทางออกอุโมงคน้ําทิ้งลงอางเก็บน้ําแมกวง บริเวณบานปาสัก
งาม โดยมีผลการดําเนินงาน ติดตั้งครั้งที่ 1 ไปแลว เมื่อวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2559 เรียบรอยแลว
สวนผลการตรวจวัดจะรายงานในที่ประชุมครั้งตอไป
แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําผิวดินทั้งหมด 6 สถานี โดยจะมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน ทั้ง 3 ครั้ง เพื่อเปนตัวแทน
ของแตละฤดูกาล มีการเก็บตัววอยางน้ําผิวดินไปแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สวนผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ําจะรายงานในที่ประชุมครั้งตอไป
แผนการติดตามตามสอบคุณภาพน้ําผิวดิน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ําผิวดินทั้งหมด 6 สถานี โดยจะมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําผิวดิน ทั้ง 3 ครั้ง เพื่อเปนตัวแทน
ของแตละฤดูกาล มีการเก็บตัววอยางน้ําผิวดินไปแลวเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สวนผลการตรวจวัด
คุณภาพน้ําจะรายงานในที่ประชุมครั้งตอไป
แผนการติดตามตามสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน
นายสมคิด สะเภาคํา (ผอช.ภาคเหนือตอนบน ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีแผนการ
ดําเนินงานติดตามตรวจสอบการชะลางพังทลายของดินและการตกตะกอน 2 สถานี คือ จุดเหนือประตู
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ระบายน้ําแมตะมาน (สถานี P.92) และจุดหลังประตูระบายน้ําแมตะมาน (สถานี P.92A) โดยมีการ
ตรวจสอบปริมาณน้ําและปริมาณตะกอน
แผนการติดตามสภาพนิเวศวิทยาทางน้ําและการประมง
นางสาวสิริวรรณ สุขศรี (นักวิชาการประมงชํานาญการ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา
ไดดําเนินการเก็บตัวอยาง 3 ครั้ง ในชวงเดือนมกราคม เดือนมิถุนายน และเดือนสิงหาคม โดยทําการเก็บ
ตัวอยาง 7 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 และ 2 น้ําแมแตง ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง
สถานีที่ 3 ประตูระบายน้ําแมตะมาน ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง
สถานีที่ 4 แมน้ําปงบริเวณจุดที่แนวอุโมงคลอดผาน ต.อินทขิล อ.แมแตง
สถานีที่ 5 อางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณปากอุโมงครับน้ําจากแมแตง
สถานีที่ 6 อางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล บริเวณอุโมงคสงน้ําใหกับอางเก็บน้ํา
เขื่อนแมกวงอุดมธารา
สถานีที่ 7 อางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา บริเวณปากอุโมงครับน้ําจาก
อางเก็บน้ําเขื่อนแมงัดสมบูรณชล
โดยมีการเก็บตัวอยางปลา โดยการใช อวนทับตลิ่งและขาย แพลงกตอนพืช แพลงกตอน
สัตว และสัตวหนากิน
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เสนอใหมีการทําปายหามจับปลา
แผนการติดตามตรวจสอบดานสาธารณสุข
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา มีสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดเชียงใหมเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยในป 2560 มีแผนการดําเนินงาน ดังนี้
1. ประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่ เพื่อวางกรอบการทํางาน
รวมกันและติดตามผลการดําเนินงาน
2.จัดทําฐานขอมูลที่ตองจัดเก็บและตรวจสอบ เชน ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําทิ้ง ตรวจ
วิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม ตรวจวิเคราะหคุณภาพอากาศ เปนตน
3.เฝาระวังดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค
โดยมีงบประมาณในป 2560 เทากับ 200,000 บาท
แผนงานติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม
นางสาวถมยา สุวรรณประทุม (เศรษฐกรชํานาญการพิเศษ ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา
แผนการติดตามตรวจสอบสภาพเศรษฐกิจและสังคม มีวัตถุประสงคเพื่อติดตามตรวจสอบสถานภาพการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงความคิดเห็นที่มีตอ
โครงการ เพื่อใชเปนฐานขอมูลในการวางแผนแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้นตอไป
โดยมีการดําเนินงานติดตามผลกระทบ และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม ของราษฎรในพื้นที่โรงการ รวมถึงการศึกษาทัศนคติของราษฎรที่มีตอโครงการ โดยใช
3

0
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แบบสอบถามในการสัมภาษณประชากรตัวอยาง โดยมีหมวดหมูคําถามในการสัมภาษณประชากรตัวอยาง
โดยมีหมวดหมูคําถามที่ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานโรงการ และความคิดเห็นทีมีตอโครงการ และมีงบประมาณในการดําเนินงาน จํานวน
350,000 บาท
แผนการติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการปองกัน แกไข และลดผลกระทบสิ่งแวดลอม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) ไดรายงานตอที่ประชุมวา ทางกรมชลประทานมี
หนาที่ในการติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรการที่ระบุไวในรายงาน การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม มาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เสนอแนะในรายงานฯ และแผนปฏิบัติการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม
จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาการดําเนินตามแผนปฏิบัติการฯ ทุก 3 เดือน และประชุมเพื่อ
สรุปผลการดําเนินงานประจําปในเดือนกันยายน เพื่อติดตามและใหขอเสนอแนะตอการปฏิบัติตาม
มาตรการที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
จัดทําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและแผน
ติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอม ประจําป 2560 เสนอตอสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง (ประจําเดือน ก.ค. และ ธ.ค.)
การดําเนินงานติดตามแผนการควบคุมมลภาวะ
นางสาวสินีนุช ศิรวุฒินานนท (นักวิชาการสิ่งแวดลอมอาวุโส ) ไดรายงานตอที่ประชุม
ดังนี้
1. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต จํากัด (มหาชน)
: ที่ปรึกษาไดแจงผูรับจางใหมีการปรับปรุง
การคัดแยกขยะกอนการนําไปกําจัดโดยการเผา และผูรับจางไดมีการคัดแยกขยะ ใน2 จุด คือบริเวณ
อาคารสํานักงานและบริเวณบานพักคนงาน อีกทั้งติดตั้งบอรดประชาสัมพันธรณรงคการคัดแยกขยะบริเวณ
อาคารสํานักงาน มีการกําจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเผา ดําเนินการเฉลี่ย 2-3 วัน/ครั้ง
มีบันทึกขอความ 2 เรื่อง คือ
1. แจงเตือนปริมาณฝุนจากการทํางาน โดยแจงใหผูรับจางเลือกใชเครื่องจักรใหเหมาะสม
กับสภาพหนางานบริเวณอุโมงคหมายเลข 6 เพื่อลดปริมาณฝุนที่เกิดขึ้นจากการทํางาน เมื่อวันที่ 7
มกราคม 2560
2. แจงใหผูรับจางทราบขั้นตอนการจัดการวัสดุขุดจากอุโมงคบริเวณพื้นที่
DA5 พรอมให
ผูรับจางปฏิบัติตามที่กําหนดในแบบ (การปูแผนใยสังเคราะหและการถมดิน)รวมทั้งคํานวณปริมาณวัสดุขุด
เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2560
2. บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)
: มีบันทึกขอความ 2 เรื่อง คือ
1. แจงเตือนผูรับจางในการจัดการรางระบายน้ํา เนื่องจากสภาพรางระบายน้ํามีวัชพืชปก
คลุม น้ําไมสามารถระบายน้ําได มีน้ําขัง กอใหเกิดน้ําเสีย และมีกลิ่นไมพึ่งประสงค ในพื้นที่ระหวางโรง
ซอมบํารุงและบานพักคนงาน เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ทางที่ปรึกษาจึงมีการแจงเตือนใหผูรับจาง
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ทราบ และแนะแนวแนวทางคือใหการจัดทําระบบระบายน้ําจากอาคารทุกหลังในสํานักงานและบานพัก
คนงาน รวมทั้งควบคุมไมใหมีวัชพืชปกคลุม และใหมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางถูกหลังสุขาภิบาล และ
ควบคุมไมใหมีการทิ้งขยะมูลฝอยในรางระบายน้ํา
2.ทางที่ปรึกษาไดแจงผูรับจางใหทราบขั้นตอนการจัดการวัสดุขุดจากอุโมงคบริเวณพื้นที่
DA6 พรอมใหผูรับจางปฏิบัติตามที่กําหนดในแบบ (การปูแผนใยสังเคราะหและการถมดิน)รวมทั้งคํานวณ
ปริมาณวัสดุขุด เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 2559
นายพรชัย แสงอังศุมาลี (ประธานการประชุม)
ใหทางที่ปรึกษาติดตามผลหลังจากที่
แจงเตือนกับทางผูรับจางแลว
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เนื่องจากทั้งสองสัญญาจางอยูในพื้นที่แหลง
ทองเที่ยว ฝากใหทางที่ปรึกษาดูเรื่องปายประชาสัมพันธ และปายเตือนตางๆ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
นายจรัล เทพอวยพร (นักวิชาการสิ่งแวดลอมชํานาญการพิเศษ ) ไดแจงกับทางที่
ประชุมวา ใหทุกหนวยงาน โดยเฉพาะกรมปาไม กรมประมง พยายามรวบรวมเปนหลักฐานวามีการดําเนิน
งานที่ชัดเจนวาใหประโยชนตอประชาชน ไดรับประโยชนจากโครงการมากนอยเพียงใด
นายเกื้อศักดิ์ ทาทอง ( ผชช.ผค.1
) แจงใหหนวยงานที่ยังไมไดสงแผนคําขอตั้ง
งบประมาณป 2560 เรงการสงแผนภายในเดือนมกราคม
นายมหิทธิ์ วงศษา (ฝายเลขานุการ) เรงการใชงบประมาณและรายงานผลการเบิกจาย
ไมเกินวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อแจงใหกับทางสํานักพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญไดทราบ
ในเรื่องของการนําไมออก ใหทางโครงการมีการประชาสัมพันธวาทางองคการ
อุตสาหกรรมปาไมมีการชักลากไม เพื่อเปนการทําความเขาใจและลดกระแสการตอตาน ของราษฎร และให
ทําไมออกเทาที่จําเปน ฝากใหสํานักงานกอสรางชลประทานขนาดใหญที่ 1 ดูแล หากไมกีดขวางการ
กอสรางก็ไมตองนําออก
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุม

เวลา ๑๒.45 น.

.................................................
(นางสาวจิภาชา ไชยชนะ)
ผูจดทํารายงานการประชุม

..........................................
(นายมหิทธิ์ วงศษา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

