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จ. รำยชื่อผูจ้ ัดทำ

คู่มือการปฏิบัติงาน
การจัดทารายงานรายการข้ อมูลสิ่ งแวดล้อม (Environmental Checklist)
1. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงาน
1.1 เพื่อให้หน่วยงานมีการจัดทาคู่มือการจัดฝึกอบรมให้ แก่ชาวต่างประเทศที่ชัดเจนอย่างเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการดาเนนนงานกกระบวนการต่าง ของหน่วยงาน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การปฏนบัตนงานด้านการจัดฝึกอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศมีคุณภาพ ตรงเป้าหมาย และสัมฤทธน์ได้ผลนตผล
ที่มีคุณภาพตามเป้าประสงค์ที่หน่วยงานวางไว้
1.2 เพื่อเป็นตัวอย่างของคู่มือการปฏนบัตนงานด้านการจัดฝึกการอบรมให้แก่ชาวต่างประเทศแก่ผู้เข้ามา
ปฏนบัตนงานใหม่หรือผู้ที่รับผนดชอบในการปฏนบัตนงานฝึกอบรมรวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป
1.3 เพื่ อ เป็ น แนวทางให้ ผู้ ป ฏน บั ตน ง านในกระบวนการจั ด ท ารายงานรายการข้ อ มู ล สน่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Checklist) สามารถด าเนน น ขั้ น ตอนการจั ด ท ารายงานรายการข้ อ มู ล สน่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Checklist) ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และถูกต้อง เป็นไปตามข้อกาหนด ระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ขอบเขต
คู่มือการจัดทารายงานรายการข้อมูลสน่งแวดล้อม (Environmental Checklist) นี้ ครอบคลุมขั้นตอน
ตั้งแต่การเรน่มต้นการวางแผนการจัดทารายงาน การขออนุญาตเข้าศึกษาวนจัย การออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูล
การประเมนนข้อมูลทรัพยากรปัจจุบัน การรายการตรวจสอบข้อมูลด้านสน่งแวดล้อม การจัดระดับความสาคัญของ
ผลกระทบสน่งแวดล้อม และการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบสน่งแวดล้อม
3. คาจากัดความ
3.1 รายงานรายการข้อมูล สิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist) หมายถึง รายงานเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล สน่ ง แวดล้ อ ม ที่ ป ระกอบไปด้ ว ย การประเมน น ข้ อ มู ล ทรั พ ยากรปั จ จุ บั น รายการตรวจสอบข้ อ มู ล ด้าน
สน่งแวดล้อม การจัดระดับความสาคัญของผลกระทบสน่งแวดล้อม และการกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสน่งแวดล้อม เพื่อใช้ยื่นประกอบการขอใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ ในการดาเนนนการก่อสร้างโครงการพัฒนา
แหล่งน้า โครงการเขื่อนกอ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพน่มเตน ม (โซน C) น้อยกว่า 50 ไร่ ตาม
มตนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม (26 เม.ย. 54)
3.2 รายงานผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น (Initial Environmental Examination : IEE)
หมายถึง เป็นการตรวจสอบเบื้องต้นถึงผลกระทบสน่งแวดล้อมที่อาจเกนดขึ้นจากโครงการที่เสนอ มักใช้ข้อมูล
เบื้องต้นที่มีอยู่หรือข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที IEE เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่าจะต้องทา EIA ต่อหรือไม่สาหรับ
ประเทศไทยได้นามาใช้ในการกาหนดให้โครงการที่คาดว่ามีผ ลกระทบสน่งแวดล้อมบางประเภทที่มีขนาดเล็ ก
หรือไม่มาก จัดทาเป็นรายงานผลกระทบสน่งแวดล้อมเบื้องต้น
3.3 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) หมายถึง
การศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบสน่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรื อกนจการที่
สาคัญ เพื่อกาหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสน่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสนนใจพัฒนา
โครงการกนจการ ผลการศึกษาจัดทาเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผู้อานวยการสานักบรนหารโครงการ : เห็นชอบในเล่มรายงาน
4.2 คณะกรรมการ QC สานักบรนหารโครงการ : ตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบรายงาน
4.3 ผู้อานวยการส่วนสน่งแวดล้อม : ตรวจสอบความถูกต้อง และให้ข้อเสนอแนะ
4.4 หัวหน้าฝ่ายส่วนวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อมที่ 1 และ 2 (พนจารณาตามเขตพื้นที่) : ให้ขอ้ เสนอแนะ
4.5 นักวนชาการสน่งแวดล้อม : จัดทาเล่มรายงานรายการข้อมูลสน่งแวดล้อม (Environmental Checklist)
สรุปกระบวนการจัดทาคู่มือการจัดทารายงานรายการข้อมูลสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist)
และระยะเวลาในการดาเนินการของแต่ละขั้นตอน
1. เตรียมข้อมูลเบื้องต้น
2. ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ
3. ขั้นตอนการประสานงาน
4. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลด้านสน่งแวดล้อมและ
การประเมนนผลการทบสน่งแวดล้อม รวมทั้ง
การเสนอแผนการป้องกันและลดผลกระทบ
สน่งแวดล้อม
5. ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเข้าศึกษาวนจัย
6. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลปฐมภูมนกลงภาคสนาม
7. ขั้นตอนการเขียนเล่มรายงาน
8. การจัดทารูปเล่มรายงาน
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ระยะเวลาดาเนนนการ
ระยะเวลาดาเนนนการ
ระยะเวลาดาเนนนการ
ระยะเวลาดาเนนนการ

15
15
15
60

วัน
วัน
วัน
วัน

ระยะเวลาดาเนนนการ (ขึ้นกับการได้รับอนุญาต)
ระยะเวลาดาเนนนการ
15 วัน
ระยะเวลาดาเนนนการ
60 วัน
ระยะเวลาดาเนนนการ
15 วัน

5. Work Flow ของกระบวนการ
“Work Flow ของกระบวนการจัดทารายงานรายการข้อมูลสิ่ งแวดล้อม (Environmental Checklist)”
โครงการพัฒนาแหล่ง
น้ า

พิจารณาลักษณะโครงการ
(ที่ต้ งั /ระวางแผนที่/ระดับเก็บกัก/

YES

(1)

NO

จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม

ไม่ตอ้ งจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม
พรบ.ส่ งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ พ.ศ. 2561

มติ ครม. เกี่ยวกับป่ าอนุ รักษ์เพิ่มเติม (26 เม.ย. 54)
โครงการเขื่อน/อ่างเก็บน้ าที่มีพ้นื ที่โครงการอยูใ่ นเขตป่ าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (โซน
ทุกชนิดที่ไม่เข้า
EC

ตั้งแต่ 50-500 ไร่
IEE

ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้น
EIA

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
ฯ (24 เม.ย. 55)
- พื้นที่ชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ ขึ้น
ไป
- พื้นที่ช้ นั คุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1
- การผันน้ าข้ามลุ่มน้ าหลัก 25 ลุ่มน้ า

ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติฯ (29 ธ.ค. 52 ,
31 ส.ค. 53 5 พ.ย. 58 และ 25 มี.ค. 59)
- เขื่อนเก็บกักน้ าหรื ออ่างเก็บน้ าที่มี
ปริ มาตรเก็บกักน้ าตั้งแต่ 100 ล้าน
ลบ.ม. ขึ้นไป

EIA

EHIA

(2)
(3)

ประสานงานกับสานักงานก่อสร้างชลประทานในพื้นที่

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ยืน่ เรื่ องขอเข้าศึกษาวิจยั ต่อกรมป่ าไม้
(ตามระเบียบกรมป่ าไม้ฯ 2559)

ส่ วนวางโครงการสานักบริ หารโครงการ

กรมป่ าไม้ในพื้นที่

กรมป่ าไม้

สานักงานก่อสร้างชลประทานในพื้นที่

เก็บข้อมูลปฐมภูมิ/ลงภาคสนาม

สวพ.

(4)

อบต.

(5)
สานักงาน
กรมศิลปกร

(6)

เขียนเล่มรายงานรายการข้อมูลสิ่ งแวดล้อม (EC)
- การประเมินข้อมูลทรัพยากรปั จจุบนั
- รายการตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่ งแวดล้อม
- การจัดระดับความสาคัญของผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม
- การกาหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไข

แบบฟอร์มตามสานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
(สผ.)

จัดทารู ปเล่ม
หัวหน้าฝ่ าย/ส่ วน

กรรมการ QC
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ส่ งเล่ม EC ให้สานักงาน
ก่อสร้างชลประทานในพื้นที่
เพื่อยืน่ ขออนุญาตใช้พ้นื ที่ต่อ

(7)

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ลาดับ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
งาน
1.เตรียมข้อมูล
เบื้องต้น
เกี่ยวกับ
โครงการ

ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน

เอกสารกระเบียบก ผู้รับผนดชอบ
แบบฟอร์มที่ใช้
1 . ห า ข้ อ มู ล ลั ก ษ ณ ะ
นั ก วน ช าการ
โครงการพั ฒ นาแหล่ ง น้ า
สน่งแวดล้อม
เบื้องต้น ได้แก่
- ที่ตั้งโครงการ
- พนกัด ระวางแผนที่
- ร ะ ดั บ เ ก็ บ กั ก แ ล ะ
ระดั บ น้ านองสู ง สุ ด
(ม.ร.ท.ก.)
- พื้ น ที่ ผน ว อ่ า งเก็ บ น้ าที่
ระดับเก็บกักและระดับ
สูงสุด (ไร่)
2. ขั้นตอนการ 1. นาข้อมูลที่ได้ มา
นั ก วน ช าการ
กลั่นกรอง
ตรวจสอบกับกฎหมายและ
สน่งแวดล้อม
โครงการ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านสน่งแวดล้อม
(ภาคผนวก ก)
- พระราชบัญญัตนส่งเสรนม
และรักษาคุณภาพ
สน่งแวดล้อมแห่งชาตน พ.ศ.
2561
- ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตนฯ
(24 เม.ย. 55)
- ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตนฯ
(29 ธ.ค. 52 , 31 ส.ค.
53 , 5 พ.ย. 58 และ 25
มี.ค. 59)
- มตน ครม.เกี่ยวกับป่า
อนุรักษ์เพน่มเตนม (26 เม.ย.
54)
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อแยก
ประเภทรายงานการ
วนเคราะห์ผลกระทบ
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เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ปฏนบัตนงาน
เตรียมข้อมูล
เบื้องต้นเพื่อ
พนจารณาลักษณะ
โครงการว่าเข้า
ข่ายต้องขัดทา
รายงานการ
วนเคราะห์
ผลกระทบ
สน่งแวดล้อม
หรือไม่
กรณีโครงการที่
เข้าข่ายต้องจัดทา
รายงานการ
วนเคราะห์
ผลกระทบ
สน่งแวดล้อม
แล้วต้องจัดทา
รายงานประเภท
รายการข้อมูล
สน่งแวดล้อม
(Environmental
Checklist)

ลาดับ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
เอกสารกระเบียบก
งาน
แบบฟอร์มที่ใช้
สน่งแวดล้อม แยกประเภท
ได้ ดังนี้
- EHIA (Environmental
Health Impact
Assessment) คือ
รายงานการประเมนนผล
กระทบทางสน่งแวดล้อม
และสุขภาพที่อาจเกนดขึ้น
จากการพัฒนาโครงการ
- EIA (Environmental
Impact Assessment)
คือ รายงานการวนเคราะห์
ผลกระทบสน่งแวดล้อมที่
อาจเกนดขึ้นจากการพัฒนา
โครงการ
- IEE (Initial
Environmental
Examination) เป็นการ
ประเมนนผลกระทบ
สน่งแวดล้อมเบื้องต้น
- EC (Environmental
Checklist) เป็นการ
ตรวจสอบรายการข้อมูล
สน่งแวดล้อมเบื้องต้น
3. ขั้นตอนการ 1.ประสานงานกับ
ประสานงาน สานักงานก่อสร้างโครงการ
ชลประทาน (ขนาดกลางก
ขนาดใหญ่กสชป.) ที่
รับผนดชอบโครงการ เพื่อ
ข้อมูลรายละเอียด
โครงการ ข้อมูลการ
ดาเนนนการเบื้องต้น
แผนงานการเตรียมการ
ก่อสร้าง
4. ขั้นตอน
1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การศึกษา
กับโครงการ (ไม่ควรเกนน 5
ข้อมูลด้าน
ปี)
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ผู้รับผนดชอบ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
ปฏนบัตนงาน

นั ก วน ช าการ
สน่งแวดล้อม

นั ก วน ช าการ
สน่งแวดล้อม

ลาดับ ร า ย ล ะ เ อี ย ด
งาน
สน่งแวดล้อม
และการ
ประเมนนผลการ
ทบสน่งแวดล้อม
รวมทั้งการ
เสนอแผนการ
ป้องกันและลด
ผลกระทบ
สน่งแวดล้อม
5. ขั้นตอนการ
ยื่ น เรื่ องขอเข้า
ศึกษาวนจัย
6. ขั้นตอนการ
เก็บข้อมูลปฐม
ภูมนกลง
ภาคสนาม

ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน

เอกสารกระเบียบก ผู้รับผนดชอบ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
แบบฟอร์มที่ใช้
ปฏนบัตนงาน

- ปฏนบัตนตามระเบียบกรม
ป่าไม้ พ.ศ. 2559
(ภาคผนวก ข)
1 เตรียมการเก็บตัวอย่าง
คุณภาพน้า ทั้งน้าผนวดนน –
ใต้ดนน เพื่อวนเคราะห์
คุณภาพน้า
2. เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกนจ
สังคม ระดับเทศบาลก
อบต. ข้อมูลประชากร
สถานศึกษา ระบบ
สาธารณูปโภค
3. เก็บข้อมูลด้านสุขภาพ
จาก รพสต.ระดับพื้นที่
ลักษณะโรค ศักยภาพใน
การรองรับผู้เข้าใช้บรนการ
4. เก็บข้อมูลด้านสถานที่
ท่องเที่ยว แหล่ง
โบราณสถาน กโบราณวัตถุ

นั ก วน ช าการ
สน่งแวดล้อม
นักวนชาการ
สน่งแวดล้อม

7. ขั้นตอนการ เล่มรายงานประกอบไป
เขียนเล่ม
ด้วย 5 ส่วน
รายงาน
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

แบบฟอร์ม
รายการข้อมูล
สน่งแวดล้อม
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นั ก วน ช าการ
สน่งแวดล้อม

- ทาหนังสือถึง
สานักวนจัยและ
พัฒนา (สวพ.) ใน
การจัดเตรียม
อุปกรณ์เก็บน้า
- ทาหนังสือถึง
อบต. ในพื้นที่ที่
ต้องการขอความ
อนุเคราะห์ข้อมูล
- ทาหนังสือถึง
สานักงานสาธรณ
สุขในพื้นที่ เพื่อ
สารวจประเด็น
ด้านสุขภาพ
- ทาหนังสือถึง
กรมศนลปากรใน
พื้นที่โครงการ
เพื่อให้ตรวจสอบ
แหล่ง
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ใน
พื้นที่โครงการ

ลาดับ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ขั้นตอนการปฏนบัตนงาน
งาน
- ส่วนที่ 2 รายการ
ตรวจสอบข้อมูลด้าน
สน่งแวดล้อม (ทรัพยากร
สน่งแวดล้อมทางกายภาพ
ทรัพยากรสน่งแวดล้อมทาง
ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวนต)
- ส่วนที่ 3 การจัดระดับ
ความสาคัญของผลกระทบ
สน่งแวดล้อม
- ส่วนที่ 4 รายการ
แสดงผลกระทบต่อ
สน่งแวดล้อมที่สาคัญ
มาตรการตนดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
สน่งแวดล้อมในระยะ
ก่อสร้างและระยะ
ดาเนนนการ
- ส่วนที่ 5 สรุป.
8. การจัดทา การจัดทาจะทาตาม
รูปเล่มรายงาน แบบฟอร์มมาตรฐาน
(ภาคผนวก ง)
- หน้าปกคาดแถบรายงาน
สีม่วง
- ลงเลข ISBN
- การเขียนหัวกระดาษ –
ท้ายกระดาษ
9. ได้เล่ม
นาเล่มส่งเล่ม EC ให้
รายงาน EC
สานักงานก่อสร้าง
ชลประทานในพื้นที่เพื่อยื่น
ขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรม
ป่าไม้

เอกสารกระเบียบก ผู้รับผนดชอบ เ งื่ อ น ไ ข ก า ร
แบบฟอร์มที่ใช้
ปฏนบัตนงาน
(Environment
al Checklist :
EC) ของ
สานักงาน
นโยบายและ
แผน
ทรัพยากรธรรม
ชาตนและ
สน่งแวดล้อม
(ภาคผนวก ค)

นั ก วน ช าการ
สน่งแวดล้อม
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6.1 เตรียมข้อมูลเบื้องต้น
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะโครงการ ที่ตั้งโครงการ พนกัด ระวางแผนที่ ระดับเก็บ
กัก และระดับน้านองสูงสุด (ม.ร.ท.ก.) พื้นที่ผนวอ่างเก็บน้าที่ระดับเก็บกักและระดับสูงสุด (ไร่) ขอบเขตโครงการ
(Shape file) โครงการ เพื่อใช้ในการตรวจสอบพื้นที่ป่าไม้ โดยนามาซ้อนกับแผนที่ทรัพยากรป่าไม้ แผนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้า แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
6.2 ขั้นตอนการกลั่นกรองโครงการ :
นาข้อมูลที่ได้ มาตรวจสอบกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสน่งแวดล้อม (ภาคผนวก ก)
- พระราชบัญญัตนส่งเสรนมและรักษาคุณภาพสน่งแวดล้อมแห่งชาตน พ.ศ. 2561
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตนฯ (24 เม.ย. 55)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตนฯ (29 ธ.ค. 52, 31 ส.ค. 53, 5 พ.ย. 58 และ 25 มี.ค. 59)
- มตน ครม.เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม (26 เม.ย. 54)
ตรวจสอบข้อมูลเพื่อแยกประเภทรายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม แยกประเภท ได้ ดังนี้
6.2.1. โครงการที่ต้องจัดทารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม สาหรับโครงการหรือกนจการที่
อาจก่อให้ เกนดผลกระทบต่อชุมชนอย่ างรุนแรงทั้งด้านคุณภาพสน่ งแวดล้ อม ทรัพยากรธรรมชาตน และสุ ข ภาพ
(Environmental and Health Impact Assessment; EHIA) : โครงการที่ ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวน เ คราะห์
ผลกระทบสน่งแวดล้อม สาหรับโครงการฯที่อาจก่อให้เกนดผลกระทบรุนแรงฯ ที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวนธีปฏนบัตนสาหรับโครงการหรือกนจการที่
อาจก่อให้เกนดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสน่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตนและสุขภาพ ที่
ส่วนราชการ รัฐวนสาหกนจ หรือเอกชนจะต้องจัดทารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ลง
วันที่ 31 สนงหาคม 2553 จานวน 11 รายการ ( และแก้ไข เพน่มเตนม 5 พฤศจนกายน 58 และ 25 มีนาคม
2559) ดังปรากฏในภาคผนวก ก โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้าปรากฏในลาดับที่ 10
ความว่า
ลาดับที่ 10 เขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่างเก็บน้า
1) ทีม่ ีปรนมาตรเก็บกักน้าตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป หรือ
2) ที่มีพื้นที่เก็บกักน้าตั้งแต่ 15 ตารางกนโลเมตรขึ้นไป
6.2.2 .โครงการที่ต้ องจั ดท ารายงานการวนเคราะห์ ผลกระทบสน่ งแวดล้ อม (Environmental Impact
Assessment; EIA) โครงการที่ต้องจัดทารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม (EIA) ได้แก่ โครงการที่เข้า
ข่ายตามระเบียบที่เกี่ยวข้องใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 โครงการที่เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม เรื่อง กาหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรื อกนจ การซึ่งต้องจัดทารายงานการวนเคราะห์ ผ ลกระทบสน่ งแวดล้ อม และ
หลักเกณฑ์วนธีการ ระเบียบปฏนบัตน และแนวทางการจัดทารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม เมื่อวันที่
24 เมษายน 2555 ออกตามความในพระราชบัญญัตนส่ งเสรนมและรักษาคุณภาพสน่งแวดล้ อม พ.ศ. 2561
จานวน 35 ประเภท ดังปรากฏในภาคผนวก ก โดยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้า และการ
ก่อสร้างถนนทดแทน มีดังนี้
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1) ลาดับที่ 32 การชลประทาน ที่มพี ื้นที่การชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป
2) ลาดับที่ 33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมตนเห็นชอบกาหนดให้เป็ น
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น 1
3) ลาดับที่ 34 การผันน้าข้ามลุ่ม ดังต่อไปนี้
34.1 การผันน้าข้ามลุ่มน้าหลัก ยกเว้นกรณีพนบัตนภัย หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศที่เป็นการดาเนนนการชั่วคราว
34.2 การผันน้าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพนบัตน หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของประเทศ ที่เป็นการดาเนนนการชั่วคราว
4) ลาดับที่ 35 ประตูระบายน้าในแม่น้าสายหลัก
5) ลาดับที่ 20 ทางหลวงหรือถนน ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง ที่ตัดผ่าน
พื้นที่ดังต่อไปนี้
20.1 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า (ทุกขนาด)
20.1 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาตนตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาตน (ทุกขนาด)
20.3 พื้นที่เขตลุ่มน้าชั้นที่ ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมตนเห็นชอบแล้ว (ทุกขนาด)
20.6 พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ หรือแหล่ง
มรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง 2 กนโลเมตร
และ 20.7 พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัตนศาสตร์ตาม
กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุและพนพนธภัณฑ์สถานแห่งชาตน ในระยะทาง 2 กนโลเมตร
กรณีที่ 2 โครงการที่เข้าข่ายตามมตนคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการ
กาหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม
ตามมตน ค ณะรั ฐ มนตรี เ กี่ ย วกั บ ป่ า อนุ รั ก ษ์ เ พน่ ม เตน ม (วั น ที่ 13 กั น ยายน 2537) ซึ่ ง มี ม ตน เ ห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการสน่งแวดล้อมแห่งชาตนเสนอ รวมทั้งกาหนดกลไกการดาเนนนงานด้านวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม
ของโครงการต่าง ดังปรากฏในภาคผนวก ก โดยในส่วนของโครงการพัฒนาแหล่งน้าที่ต้องจัดทารายงานการ
วนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม มีดังนี้
2.1 โครงการเขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพน่ มเตนม
ตั้งแต่ 500 ไร่ขึ้นไป
2.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้าประเภทเขื่อนเก็บกักน้ามีอ่างเก็บน้า และประเภทฝายน้าล้นไม่มี
อ่างเก็บน้า ที่มีกาลังผลนตตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ขึ้นไป
กรณีที่ 3 โครงการที่เข้าข่ายตามมตนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจนกายน 2552 เรื่อง การทบทวนมตน
คณะรัฐมนตรี วันที่ 1 สนงหาคม 2543 เรื่อง ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาตน และ
ระดับชาตนของประเทศไทย และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า ได้เห็นชอบต่อมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้า โดย
ปรากฏในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาแหล่งน้าในข้อที่ 10 ดังนี้
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ข้อที่ 10 ให้มีจัดทารายงานการวนเคราะห์ผลกระทบสน่งแวดล้อม (EIA) สาหรับโครงการพัฒนา
ใด ที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกนดการเปลี่ยนแปลงระบบนนเวศของพื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาตนและ
ระดับชาตน ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว มีเพียงการพิจารณาลักษณะโครงการ หากโครงการ
ใดเข้าข่ายที่ลักษณะโครงการต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ก็ต้องจัดทาตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
6.2.3 โครงการที่ต้องจัดทารายงานการศึกษาผลกระทบสน่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental
Examination; IEE)
3.1 โครงการเขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ ป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม
ตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 500 ไร่
3.2 โครงการก่อสร้างหรือขยายทางหลวงหรือถนนซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทาง
หลวง และโครงการก่อสร้างคันทางใหม่เพน่มจากคันทางเดนมที่มีอยู่แล้ว ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม
3.3 โครงการก่อสร้างท่อลาเลียงต่าง หรือระบบชลประทานที่ผ่านพื้น ที่ป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม
ตั้งแต่ 5 กนโลเมตรขึ้นไป
6.2.4 โครงการที่ต้องจัดทารายการข้อมูลสน่งแวดล้อม (Environmental Checklist; EC)
โครงการทุกประเภทที่ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทารายงานการวนเคราะห์
ผลกระทบสน่งแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบสน่งแวดล้อมเบื้องต้น ให้จัดทารายการข้อมูลด้านสน่งแวดล้อม พร้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสน่งแวดล้อม และมาตรการตนดตามตรวจสอบคุณภาพสน่งแวดล้อม และ
โครงการพัฒนาแหล่งน้าต่าง ที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม (โซน C) น้อยกว่า 50 ไร่
ตามมตนคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพน่มเตนม (26 เม.ย. 54)
เมื่ อ มี ก ารกลั่ น กรองโครงการแล้ ว พบว่ า กรณี โ ครงการที่ เ ข้ า ข่ า ยต้ อ งจั ด ท ารายงานการวน เ ครา ะห์
ผลกระทบสน่ ง แวดล้ อ ม และอยู่ ใ นขอบข่ า ยที่ ต้ อ งจั ด ท ารายงานประเภทรายการข้ อ มู ล สน่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Checklist) ก็จะเข้าสู่กระบวนการจัดทารายงาน ตามวัตถุประสงค์ของคู่มือฉบับนี้
6.3 ขั้นตอนการประสานงาน
การประสานงานกับสานักงานก่อสร้างโครงการชลประทาน (ขนาดกลางกขนาดใหญ่กสชป.) ที่รับผนดชอบ
โครงการ เพื่อข้อมูลรายละเอียดโครงการ ข้อมูลการดาเนนนการเบื้องต้น แผนงานการก่อสร้าง เพื่อให้การจัดทา
รายงานสอดคล้องกับการดาเนนนการตามแผนการก่อสร้าง อีกทั้งเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของข้อมูล
และข้อมูลของโครงการจากข้อ 6.1 ที่มีความล่าสุด จากหน่วยงานปฏนบัตนระดับพื้นที่
6.4 4. ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลการทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเสนอ
แผนการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การจัดทารายงานรายการข้อมูลสน่งแวดล้อม (Environmental Checklist; EC) ข้อมูลที่ใช้ประกอบใน
เล่มรายงาน ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทุตนยภูมน เกนดจากการรวบรวมจากเอกสารข้อมูลของหน่วยงานต่าง ที่ได้มีการ
บันทึกข้อมูลไว้ หรืองานวนจัยในระดับพื้นที่ แต่ข้อมูลที่นามาใช้อ้างอนงไม่ควรย้อนหลังเกนน 5 ปี นับจากปีปัจจุบัน
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(1) รวบรวมข้อมูลพื้น ฐานจากเอกสารและรายงานต่าง การตรวจสอบ สังเกตการณ์ การส ารวจ
ภาคสนาม และการสัมภาษณ์ เป็นต้น
(2) วนเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ตามข้อ (1) เพื่อเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ หรือที่
เชื่อถือได้ตามด้วยการวนเคราะห์ข้อมูลทางด้านสถนตนตามความจาเป็น
(3) เสนอผลการวนเคราะห์ข้อมูล แสดงสภาพในอดีต ปัจจุบัน และการคาดการณ์หรือพยากรณ์ สภาพ
หรือแนวโน้มในอนาคต รวมถึงการแสดงความสัมพันธ์ของทรัพยากรสน่งแวดล้อมต่าง ที่มีความเกี่ยวข้องกัน
(4) ศึกษาองค์ประกอบโครงการและลักษณะขององค์ประกอบโครงการ แผนดาเนนนโครงการในระยะ
ต่าง แผนการและวนธีการก่อสร้าง การวนเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ข้อมูลเหล่านี้จะใช้เป็นพื้นฐานสาคัญใน
การประเมนนผลกระทบสน่งแวดล้อมด้านต่าง
(5) จากผลการศึกษาในข้อ (3) (4) จะทาการพยากรณ์หรือการคาดการณ์สภาพในอนาคตในกรณีที่ไม่
มีโครงการ (Without-Project Conditions) สาหรับทรัพยากรสน่งแวดล้อมต่าง และเชนงพรรณนา (Qualitative
Analysis) โดยพนจารณาร่วมกับทรัพยากรสน่งแวดล้อมทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้นี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการ
ประเมนนผลกระทบสน่งแวดล้อมในกรณีที่มีโครงการ (With-project Conditions) ประเภทต่าง ซึ่งโดยทั่วไป
ผลกระทบก็คือผลต่างระหว่างสภาพในอนาคตกรณี มีโครงการและกรณีไม่มีโครงการ
(6) จัดทามาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสน่งแวดล้อมทางด้านลบ
การศึกษาทรัพยากรกายภาพ
 สภาพภูมิประเทศ
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพภูมนประเทศบรนเวณพื้นที่โครงการ ได้แก่ พื้นที่รับน้า พื้นที่อ่างเก็บน้า พื้นที่หัวงาน
โครงการ และพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ รวมทั้งลักษณะทางน้าในบรนเวณพื้นที่โครงการ
2) เพื่อประเมนนผลกระทบสน่งแวดล้อมของโครงการต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมนประเทศ
ทั้งผลกระทบทางตรงและทางอ้อม ทั้งกรณีไม่มีโครงการและกรณีมีโครงการในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมนประเทศให้เกนดประโยชน์ต่อการดาเนนนการโครงการ และเสนอแนะแผนการตนดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกนด
จากการพัฒนาโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) รวบรวมข้อมูลสภาพภูมนประเทศโดยภาพรวมในบรนเวณพื้นที่โครงการจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนที่ภูมนประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ภาพถ่ายระยะไกลบรนเวณ
พื้นที่โครงการของ Google Earth ภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่สารวจภูมนประเทศบรนเวณโครงการ และรายงาน
สรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
2) การสารวจตรวจสอบสภาพภูมนประเทศบรนเวณที่ตั้งองค์ประกอบโครงการ ได้แก่ พื้นที่อ่างเก็บน้า
พื้นที่หัวงาน และพื้นที่รับประโยชน์ รวมทั้งบรนเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ
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(3) การประเมนนผลกระทบการประเมนนผลกระทบเนื่องจากการพัฒนาโครงการที่มีต่อสภาพภูมนประเทศ โดยจะ
พนจารณาในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดนม
 ทรัพยากรดิน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาชนนดของดนน และสมบัตนของดนนชนนดต่าง ที่พบในพื้นที่โครงการ
2) เพื่อจัดทาแผนที่ดนนของพื้นที่โครงการเพื่อแสดงชนนด ลักษณะการแจกกระจายและปรนมาณพื้นที่ของ
ดนนชนนดต่าง ในพื้นที่โครงการ
3) เพื่อประเมนนความเหมาะสมของดนนต่อการผลนตพืชในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ในเขตพื้นที่
โครงการทั้งหมด พร้อมทั้งประเมนนผลกระทบที่จะเกนดขึ้นกับทรัพยากรดนนอันเนื่องจากการพัฒนาโครงการ
5) เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบต่อคุณภาพของดนน และการสูญเสียทรัพยากรดนน
6) เพื่อเสนอแผนการตนดตามผลกระทบต่อทรัพยากรดนน เมื่อมีการพัฒนาโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูล รวบรวมรายงาน และแผนที่ต่าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่ภูมน
ประเทศ (1:50,000) ภาพถ่ายทางอากาศที่เป็นปัจจุบันที่สุดจากกรมแผนที่ทหาร แผนที่ดนน (1:100,000)
แผนที่เกษตรเพื่อการบรนหารจัดการเชนงรุก (Agri-Map) และรายงานการศึกษาวนจัยที่เกี่ยวข้องจากกรมพัฒนาที่ดนน
ได้แก่ รายงานการสารวจดนนและรายงานการใช้ประโยชน์ที่ดนน เพื่อการปลูกพืชเศรษฐกนจ
2) การจาแนกความเหมาะสมของดนน เพื่อประโยชน์ในการพนจารณาคุณภาพดนนเพื่อการวางแผนการ
ปลูกพืช โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานของโครงการ โดยพนจารณาตามมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดนน เช่น ความ
เหมาะสมของดนน ส าหรั บ ทานา กพืช ไร่ กไม้ผ ล และความเหมาะสมของดนนส าหรับการชลประทาน เป็นต้น
ตลอดจนความสอดคล้องกับ Agri-Map
(3) การประเมนนผลกระทบ
1) ประเมนนความอุดมสมบูรณ์ของดนนในพื้นที่ชลประทาน
2) ประเมนนผลกระทบจากการสูญเสียดนนอันเนื่องจากกนจกรรมของโครงการ เช่น การตกตะกอนในพื้นที่
อ่างเก็บน้าและพื้นที่ด้านท้าย ( การกัดเซาะดนน และการตกตะกอน ซึ่งจะกล่าวต่อไป)
 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพธรณีวนทยาทั่วไป สภาพธรณีสั ณฐาน และโครงสร้างทางธรณีวนทยาบรนเวณพื้นที่
โครงการ
2) เพื่อรวบรวมสถนตนการเกนดแผ่นดนนไหวในอดีต วนเคราะห์ข้อมูลแผ่นดนนไหว และศึกษาสารวจกลุ่มรอย
เลื่อนมีพลังที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่โครงการ
3) เพื่อเสนอแนะแผนการตนดตามผลกระทบทางด้านธรณีวนทยา แผ่ นดนนไหวและการรั่ว ซึมของน้ า
ภายหลังการก่อสร้าง
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(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูลด้านธรณีวนทยา ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ แผนที่ ธรณีวนทยาประเทศไทย มาตราส่วน
1:1,000,000 แผนที่ธรณีวนทยาประเทศไทย มาตราส่วน 1:250,000 ของกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งรายงาน
การศึกษาที่ได้มีการศึกษาไว้แล้ว
2) การรวบรวมข้อมูลด้านแผ่นดนนไหว โดยรวบรวมข้อมูลแผ่นดนนไหวที่เกนดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันและ
ข้อมูลแนวรอยเลื่อนทางธรณีวนทยาในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะกลุ่มรอยเลื่อนที่มีพลัง (Active
Fault) จากกรมทรัพยากรธรณี หรือจากเอกสารต่าง เช่น ข้อมูลเวลาที่เกนดแผ่นดนนไหว ขนาด สาเหตุ คว าม
เสียหาย และความมีพลังของแนวรอยเลื่อน เป็นต้น
(3) การประเมนนผลกระทบ
ประเมน น โอกาสเกน ด แผ่ น ดน น ไหวในพื้ น ที่ โ ครงการซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คงและการรั่ ว ซึ ม ของ
องค์ประกอบสาคัญในโครงการ
 คุณภาพอากาศ
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาข้อมูลทุตนยภูมนและตรวจวัดปรนมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปรนมาณฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกนน 10 ไมครอน (PM-10) ในอากาศในปัจจุบันบรนเวณพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ
2) เพื่อวนเคราะห์ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศจากการพัฒนาโครงการ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในการดาเนนนการโครงการ
และเสนอแนะแผนการตนดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกนดจากการพัฒนาโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) รวบรวมข้อมูลทุตนยภูมนคุณภาพอากาศด้านปรนมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปรนมาณฝุ่น
ละอองขนาดไม่เกนน 10 ไมครอน (PM-10) โดยรวมในบรนเวณพื้นที่โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วง 5
ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมไว้
3) ประเมนนผลกระทบเนื่องจากการพัฒนาโครงการที่มีต่อคุณภาพอากาศ โดยจะพนจารณาในประเด็น
ของการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดนม
4) การเสนอมาตรการลดผลกระทบและมาตรการตนดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศที่
เกนดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
การประเมนน ปรน มาณฝุ่ น ละอองที่คาดว่าจะเกนดขึ้นจากการก่อสร้างโครงการ นามาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศของคณะกรรมการสน่งแวดล้อมแห่งชาตน ฉบับที่
24 พ.ศ. 2547
 เสียงและการสั่นสะเทือน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาข้อมูลทุตนยภูมนและตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในปัจจุบันบรนเวณพื้นที่
ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากโครงการ (โดยเฉพาะช่วงระยะก่อสร้างโครงการ)
2) เพื่อวนเคราะห์ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนที่อาจเกนดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
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3) เพื่อประเมนนผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนด้านเสียงและความสั่นสะเทือนที่ได้รับจาก
การพัฒนาโครงการ
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) รวบรวมข้อมูล ทุตนย ภูมนร ะดับ เสี ยงและความสั่ นสะเทื อน บรนเวณพื้นที่โ ครงการจากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา หรือเท่าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวบรวมไว้
2) ประเมนนผลกระทบด้านระดับเสียงและความสั่นสะเทือน จากการพัฒนาโครงการ โดยจะพนจารณาใน
ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่เดนม
3) เสนอมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงระดับเสี ยงและความสั่นสะเทือนที่
เกนดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
ผลจากการประเมน น ระดั บ เสี ย งที่ จ ะเป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพจะถู ก น ามาเปรี ย บเที ย บกั บ
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการสน่งแวดล้อมแห่งชาตน ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ส่วนผล
จากการประเมนนความสั่นสะเทือนที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจะถูกนามาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสน่งแวดล้อมแห่งชาตน ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กาหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน
เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร DIN 4510
 อุทกวิทยาน้าผิวดิน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาลักษณะ ปรนมาณ และอัตราการไหลของน้า ตามฤดูกาลต่าง ของลาน้า ในพื้นที่โครงการ
ทั้งทางด้านเหนือน้าและท้ายน้าบรนเวณที่ตั้งหัวงานและพื้นที่ชลประทาน
2) เพื่อประเมนนการเปลี่ยนแปลงลักษณะ ระดับ ปรนมาณ และอัตราการไหลของน้าในลาน้า
รวมถึงระดับน้าและความสมดุล ของน้าในฤดูกาลต่าง ในแหล่งน้าธรรมชาตนในพื้นที่โครงการที่เกนด
เนื่ อ งจากการก่ อ สร้ า งเขื่ อ น ระบบชลประทานและการระบายน้ า การใช้ น้ าในชุ ม ชน การใช้ น้ าเพื่ อ การ
ชลประทาน
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านอุทกวนทยา
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
การวนเคราะห์ปรนมาณน้าท่า และการวนเคราะห์ปรนมาณน้านองสูงสุด ผลที่ได้เหล่านี้จะนามาใช้ประเมนนผล
กระทบของการพนจารณาโครงการต่อสภาพอุทกวนทยาทางเหนือน้าและทางท้ายน้า
(3) การประเมนนผลกระทบ จะพนจารณาเรื่องต่าง ดังนี้
1) การประเมนนผลกระทบของระดับน้า อัตราการไหล และปรนมาณน้าทางด้านเหนือน้าและท้ายน้าอัน
เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการทั้งในระดับพื้นที่ เพื่อประเมนนผลกระทบของการเปลี่ยนระดับน้าทางท้ายน้าอัน
อาจมีผลต่อกนจกรรมทางน้า การท่องเที่ยว ระดับน้าใต้ดนน และการรักษาความสมดุลของระบบนนเวศทางน้า
ระหว่างสภาพ "มี" และ "ไม่มี" โครงการ
2) การประเมนนผลกระทบของการเก็บกักน้า และระบายน้าออกจากอ่างเก็บน้าที่มีต่ออัตราการไหลของ
น้าในฤดูกาล ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกนจกรรมต่าง
3) การประเมนนผลกระทบของการใช้น้าที่อยู่ทางท้ายน้าต่อการพัฒนาโครงการ หรือผลของโครงการนี้
ต่อการพัฒนาโครงการเหล่านั้นในลุ่มน้าหลักของพื้นที่โครงการ
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 คุณภาพน้าผิวดิน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาคุณภาพน้าในลาที่เกี่ยวข้องในบรนเวณที่คาดว่าจะก่อให้เกนดผลกระทบต่อคุณภาพน้าในพื้นที่
โครงการ และบรนเวณที่จะทาการก่อสร้างโครงการ รวมถึงการศึกษาทบทวนคุณภาพน้าในลาน้าดังกล่าว
2) เพื่อวนเคราะห์ความเหมาะสมของคุณภาพน้าในแหล่งน้าต่าง ต่อการใช้ประโยชน์ในด้านระบบนนเวศ
ทางน้า การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า การอุปโภคบรนโภค การชลประทาน การเพาะปลูก การปศุสัตว์ และ
การอุตสาหกรรม เป็นต้น
3) เพื่อศึกษาผลกระทบของการก่อสร้างโครงการต่อคุณภาพน้า
4) เพื่อศึกษาผลกระทบของกนจกรรมการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในลาน้าต่าง การระบายน้า
เสียชุมชนในพื้นที่โครงการ การเลี้ยงปศุสัตว์ การเกษตรกรรม และกนจกรรมอุตสาหกรรมจากพื้นที่ลุ่มน้าต่ อ
คุณภาพน้าบรนเวณต้นน้าและท้ายน้า และความสัมพันธ์ของผลกระทบ
5) เพื่อเสนอมาตรการลดผลกระทบและแผนงานตนดตามผลกระทบของโครงการต่อคุณภาพน้าในแหล่ง
น้าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการในทุกบรนเวณที่คาดว่าจะเกนดผลกระทบที่สาคัญ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูล รวบรวมข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพน้าในลาน้าและลาน้าสาขาจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมมลพนษ สานักงานสน่งแวดล้อมภาค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม เป็น
ต้น เพื่อนามาใช้อ้างอนงและเปรียบเทียบสภาพในอดีตและปัจจุบัน ในการวนเคราะห์แนวโน้มของปัญหามลภาวะ
ทางน้าและประเมนนความเหมาะสมของคุณภาพน้าในพื้นที่ส่วนต่าง สาหรั บการใช้ประโยชน์เพื่อกนจกรรมต่าง
ได้แก่ การอุปโภค-บรนโภค การประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และการชลประทาน เป็นต้น ข้อมูลดังกล่าวจะนามา
พนจารณาร่วมกับผลการวนเคราะห์คุณภาพน้าที่ได้ดาเนนนการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม
2) การเก็บตัวอย่างและวนเคราะห์คุณภาพน้าผนวดนน มีดังนี้
1. กาหนดจุดเก็บตัวอย่างน้าผนวดนนของโครงการ โดยตาแหน่งที่ตั้งจุดเก็บตัวอย่างน้าของ
โครงการจะต้องครอบคลุมพื้นที่บรนเวณต้นน้า บรนเวณโครงการ และบรนเวณด้านท้ายน้า
2. ช่วงระยะเวลาในการเก็บตัวอย่างน้า จะดาเนนนการเก็บตัวอย่างน้าผนวดนน 1 ครั้ง
3. วนธีการเก็บ ตัว อย่างน้าและวนเคราะห์ คุณภาพน้า จะใช้วนธีการซึ่งเป็นที่ย อมรั บ ของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้ อม (สผ.) เช่น วนธีการที่อธนบายไว้ใน Standard
Methods for the Examination of Water and Wastewater (22nd edition, 2012) ของ APHA, AWWA
และ WEF เป็นต้น
4. ลักษณะสมบัตนของน้า (Water Characteristics) และวนธีการที่จะใช้ในการวนเคราะห์
แสดงในตารางที่ 4.7.2.5-2 สาหรับความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมน ออกซนเจนละลาย ความโปร่งแสง ความนา
ไฟฟ้า ความขุ่น จะทาการวนเคราะห์ขณะเก็บตัวอย่างน้า เพราะเป็นลักษณะสมบั ตนที่เปลี่ยนแปลงค่าได้ง่าย ถ้ามี
การเก็บ รั กษาตัว อย่ าง ส่ ว นลั กษณะสมบั ตนของน้าส่ ว นที่เหลื อ ที่ปรึกษาเสนอที่จะส่ งตัว อย่างไปวนเคราะห์ที่
บรนษัทเอกชนที่มีใบอนุญาต

15

(3) การประเมนนผลกระทบ
1) การประเมนนความเหมาะสมของน้าและคุณภาพน้า โดยนาข้อมูลคุณภาพน้าที่รวบรวมได้และ
คุณภาพน้าที่ได้จากการสารวจในครั้งนี้เปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ยอมรับได้ต่าง เช่น มาตรฐานคุณภาพน้าใน
แหล่งน้าผนวดนนตามประกาศคณะกรรมการสน่งแวดล้อมฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) มาตรฐานที่เสนอแนะส าหรับ
ระบบนนเวศวนทยาและประมงน้าจืด มาตรฐานคุณภาพน้าผนวดนนและมาตรฐานน้าทน้งชุมชนของ สผ. เป็นต้น
2) การประเมนนผลกระทบจากการดาเนนนการโครงการ โดยทาการวนเคราะห์ผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกนดขึ้นในระยะก่อสร้าง เช่น ความขุ่น ตะกอนแขวนลอย การตกตะกอนหรือการปล่อยสารอนนทรีย์ อันเนื่องจาก
กนจกรรมก่อสร้างและอาคารประกอบ การปรับสภาพพื้นที่ และการขุดลอกกปรับปรุงทางน้า รวมทั้งประเมนนผล
กระทบจากการกักเก็บน้าในอ่างเก็บน้าต่อคุณภาพน้า
ลักษณะสมบัตนของน้าผนวดนนที่ทาการศึกษาวนเคราะห์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

อุณหภูมนน้า (Temperature)
ความโปร่งแสง (Transparency)
ความขุ่น (Turbidity)
ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)
ของแข็งละลายน้า (Dissolved Solids)
ความนาไฟฟ้า (Conductivity)
ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
ความเค็ม (Salinity)
สภาพด่าง (Alkalinity)
ความกระด้าง
ออกซนเจนละลายน้า(Dissolved oxygen)
บีโอดี (BOD)
ไนเตรต (NO3-)
ฟอสเฟต (PO43-)
โปตัสเซียม (K)
โซเดียม (Na)
แคลเซียม (Ca)
แมกนีเซียม (Mg)
คลอไรด์ (Cl-)
ซัลเฟต (SO42-)
ค่า Sodium Absorption Ratio
ค่า Residual Sodium Carbonate
เหล็ก (Fe)
แมงกานีส (Mn)
ตะกั่ว (Pb)
ปรอท (Hg)
สังกะสี (Zn)
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วัดในสนามโดยใช้ Thermometer
วัดในสนามโดยใช้ Secchi Disc
Turbidity Meter
Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC
Total Dissolved Solids Dried at 180 oC
วัดในสนามโดยใช้ Conductivity Meter
วัดในสนามโดยใช้ Electrometric pH Meter
Salinity Meter
Tritration Method
(Hardness) EDTA Titrimetric Method
DO Meter
5 days BOD test
Cadmium Reduction Method
Ascorbic Acid Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Mercuric Nitrate Method
Gravimetric Method
คานวณ
คานวณ
Atomic Absorption Spectrometric Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Atomic Absorption Spectrometric Method
Cold Vapour Atomic Absorption Method
Atomic Absorption Spectrometric Method

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

ทองแดง (Cu)
Atomic Absorption Spectrometric Method
แคดเมียม (Cd)
Atomic Absorption Spectrometric Method
โครเมียม (Cr)
Atomic Absorption Spectrometric Method
สารหนู (As)
Atomic Absorption Spectrometric Method
ฟีคอลโคลนฟอร์มแบคทีเรีย
Multiple tube fermentation technique
โคลนฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด
Multiple tube fermentation technique
สารกาจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organochlorine Gas Chromatography
สารกาจัดศัตรูพืช กลุ่ม Organophosphate Gas Chromatography

หมายเหตุ : ทั้งนี้พารามนเตอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะพื้นที่โครงการ
 อุทกธรณีวิทยา
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อรวบรวมข้อมูลสภาพของแหล่งน้าใต้ดนน ได้แก่ บ่อน้าบาดาลและบ่อน้าตื้น เช่น บรนเวณที่ตั้งหัว
งาน พื้นที่รับประโยชน์ และพื้นที่ท้ายน้า เป็นต้น รวมถึงสภาพอุทกวนทยาน้าใต้ดนนในฤดูต่าง ของปีด้วย
2) เพื่อรวบรวมและวนเคราะห์เรื่องการใช้น้ากปัญหาการขาดแคลนน้าในพื้นที่ดังกล่าว ตลอดจนการใช้น้า
ใต้ดนนเพื่อประโยชน์ต่าง และการพัฒนาน้าใต้ดนนในอดีตที่ผ่านมาเพื่อเสรนมการใช้ประโยชน์จากน้าผนวดนน
3) เพื่อประเมนนผลกระทบของการพัฒนาโครงการต่อปรนมาณน้าใต้ดนน
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบและแผนการตนดตามตรวจสอบผลกระทบต่อ
อุทกธรณีวนทยาน้าใต้ดนน เนื่องจากการพัฒนาโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูลและศึกษาข้อมูลบ่อน้าตื้นและบ่อบาดาล ทาการรวบรวมข้อมูลบ่อน้าตื้นและบ่อ
บาดาลที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(3) การประเมนนผลกระทบ
การประเมนนผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับน้าใต้ดนนในประเด็นต่าง
 คุณภาพน้าใต้ดิน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาคุณภาพน้ าใต้ดนนในบรนเวณที่จะมีการพัฒนาตามโครงการ เช่น พื้นที่ชลประทาน เพื่อ
ประเมนนความเหมาะสมของน้าใต้ดนน
2) เพื่อประเมนน ผลกระทบของการพั ฒ นาโครงการต่ อ คุ ณภาพน้าใต้ ดนน และผลกระทบของการท า
การเกษตรเพน่มขึ้นทาให้การใช้สารเคมีเพื่อการเกษตรเพน่ม
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อคุณภาพน้าใต้ดนนเนื่องจากการพั ฒ นา
โครงการ
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(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูลจะทาการรวบรวมข้อมูลทุตนยภูมนด้านคุณภาพน้าใต้ดนนในพื้นที่โครงการจากรายงาน
การศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้อ้างอนงและเปรียบเทียบสภาพในอดีตและปัจจุบัน ตลอดจนประเมนนความ
เหมาะสมของคุณภาพน้าสาหรับการบรนโภค และนาข้อมูลดังกล่าวมาพนจารณาร่วมกับผลการวนเคราะห์คุณภาพน้า
ที่ได้ดาเนนนการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม
2) การสารวจและเก็บ ตัว อย่างคุณภาพน้าใต้ดนนในพื้นที่ โ ครงการ ซึ่งการเก็บตัวอย่างและวนเคราะห์
คุณภาพน้าจะใช้วนธีการที่อธนบายไว้ใน Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater
22nd edition, 2012 APHA-AWWA-WEF ทั้งนี้ ตัวอย่างน้าใต้ดนนจะนามาวนเคราะห์ในห้องปฏนบัตนการของ
บรนษัทที่ได้รับการจดทะเบียนด้านการวนเคราะห์คุณภาพน้าจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3) การประเมนนความเหมาะสมของการใช้ประโยชน์จากน้าใต้ดนน โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
น้าบาดาลสาหรับบรนโภคตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม (พ.ศ. 2551) และประกาศ
คณะกรรมการสน่งแวดล้อมแห่งชาตน ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2543) เรื่อง กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าใต้ดนน
(3) การประเมนนผลกระทบ
จะทาการประเมนนผลกระทบของการพัฒนาโครงการต่อคุณภาพน้าใต้ดนน รวมทั้งผลกระทบของการใช้
สารเคมีทางการเกษตรกปุ๋ยเคมี เนื่องจากการชลประทานและการระบายน้าออกจากพื้นที่การเกษตร ซึ่งจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพของราษฎร หรือกนจกรรมอื่น ที่จาเป็นต้องใช้น้าใต้ดนน
ลักษณะสมบัตนของน้าใต้ดนนที่ทาการศึกษาวนเคราะห์
1. อุณหภูมน (Temperature)
วัดในสนามโดยใช้ Thermometer
2. ความขุ่น (Turbidity)
Nephelometric
3. ความนาไฟฟ้า (Conductivity) วัดในสนามโดยใช้ Conductivity Meter
4. ความเค็ม (Salinity)
วัดในสนามโดยใช้ Electrical Conductivity
5. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
วัดในสนามโดยใช้ Electrometric pH Meter
6. ปรนมาณของแข็งที่ละลายน้าได้ทั้งหมด (TDS) Dried at 180°C
7. ความกระด้างทั้งหมด
(Total Hardness)
EDTA Titrimetric
8. แคลเซียม (Ca)
Nitric Acid Digestion, Direct Nitrous Oxide-Acetylene Flame
9. แมกนีเซียม (Mg)
Nitric Acid Digestion, Direct Air-Acetylene Flame
10. ฟอสเฟต (PO43-)
Ascorbic Acid
11. ไนเตรต (NO3-)
Cadmium Reduction
12. ซัลเฟต (SO42-)
Turbidimetric
13. คาร์บอเนต (CO3)
Calculation
14. เหล็ก (Fe)
Nitric Acid Digestion, Direct Air-Acetylene Flame
15. แมงกานีส (Mn)
Nitric Acid Digestion, Direct Air-Acetylene Flame
16. สารหนู (As)
Hydride Generation AAS
17. โคลนฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) Multiple-Tube Fermentation Technique
18. ฟีคอลโคลนฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) Multiple-Tube Fermentation Technique
19. สารกาจัดศัตรูพืช (Organochlorine Pesticides)
Gas Chromatography
20. สารกาจัดศัตรูพืช (Organophosphate Pesticides) Gas Chromatography
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 พื้นที่ชุ่มน้า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้าในบรนเวณพื้นที่โครงการ
2) เพื่อตรวจสอบสถานภาพของพื้นที่ชุ่มน้า ตามเกณฑ์การจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ชุ่มน้าที่พบ
บรนเวณพื้นที่โครงการ
3) เพื่อประเมนนผลกระทบที่อาจเกนดขึ้นต่อพื้นที่ชุ่มน้าเนื่องจากการพัฒนาโครงการ
4) เพื่อจัดทาข้อเสนอมาตรการลดผลกระทบและมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบต่อพื้นที่ชุ่มน้า
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้าและรายละเอียดของพื้นที่ชุ่มน้าในบรนเวณพื้นที่
โครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม (สผ.)
เป็นต้น เช่น ทะเบียนพื้นที่ ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาตน และระดับชาตนของประเทศไทย และเอกสาร
รายนามพื้นที่ชุ่มน้าระดับท้องถน่น ทะเบียนรายนามพื้นที่ชุ่มน้าตามมตนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2558 และบัญชีรายชื่อแหล่งธรรมชาตนอันควรอนุรักษ์ของท้องถน่นตามมตนคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจนกายน
พ.ศ. 2532 เป็นต้น
2) การส ารวจภาคสนาม เพื่ อ ตรวจสอบสภาพปั จ จุ บัน ของพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ าที่ พ บในพื้ น ที่ โ ครงการโดย
ดาเนนนการสารวจร่วมกับการสารวจด้านทรัพยากรป่าไม้ นนเวศวนทยาทางน้าและสัตว์ป่า ข้อมูลที่สารวจและ
รวบรวมในประเด็นต่าง ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ชุ่มน้า ความหลากหลายทางชีวภาพ ลักษณะของ
ระบบนนเวศวนทยาทางน้า รวมทั้งลักษณะการใช้ประโยชน์ของชุมชนและมาตรการอื่น ที่ชุมชนกาหนดขึ้น เช่น
การอนุรักษ์ หรือการกาหนดมาตรการป้องกันเพื่อสงวนพื้นที่ไว้ เป็นต้น
(3) การประเมนนผลกระทบ
การประเมนนผลกระทบด้านพื้นที่ชุ่มน้า ได้แก่ การประเมนนผลกระทบจากการดาเนนนงานโครงการที่มีต่อ
พื้นที่ชุ่มน้าทั้งทางบวกและทางลบ และพนจารณาแนวโน้มของสภาพพื้นที่ชุ่มน้าในกรณีที่ไม่มีโครงการ
การศึกษาทรัพยากรชีวภาพ
 ระบบนิเวศบนบก
o ป่าไม้
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสารวจพื้นที่ป่าไม้และนนเวศวนทยาป่าไม้ในพื้นที่โครงการ รวมทั้งประเมนนความสาคัญของป่า
ไม้ในบรนเวณพื้นที่โครงการ
2) เพื่อศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะในบรนเวณที่อาจถูก
ทาลายจากการดาเนนนงานโครงการ เช่น ผลกระทบต่อการสูญเสี ยโครงสร้างและองค์ประกอบของระบบนนเวศป่า
ไม้ในพื้นที่ลุ่มน้า และผลกระทบต่อวนถีการดารงชีวนตของราษฎรท้องถน่นที่จาเป็นต้องใช้ประโยชน์หรือพึ่งพาอาศัย
ป่าและผลผลนตจากป่า เป็นต้น
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและกหรือลดผลกระทบต่อป่าไม้เนื่องจากการพัฒนาโครงการ
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(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูล เอกสาร และแผนที่ต่าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนที่ป่าไม้ แผนที่การ
จาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดนนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตน จากกรมป่าไม้ ทั้งนี้จะต้องนามาปรับปรุงให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันด้วยการตรวจสอบกับภาพถ่ายดาวเทียม หรือภาพถ่ายทางอากาศ และการ
ตรวจสอบภาคสนามเพน่มเตนมเพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุ รัก ษ์
ประเภทต่าง เช่น แผนที่การกาหนดเขตป่าสงวนแห่งชาตน อุทยานแห่งชาตน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พื้นที่อนุรักษ์
อื่น เป็นต้น ที่อยู่ในบรนเวณพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียง
2) ประเมนนผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้จากการดาเนนนโครงการ โดยการเปรียบเทียบสภาพในกรณี
ที่ไม่มีโครงการกับสภาพที่มีโครงการเกนดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีโครงการเกนดขึ้นและจะต้องสูญเสียป่าไม้ใน
พื้นที่โครงการ จะประเมนนจากการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทั้งทางด้านผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์
ทางอ้อม รวมทั้งประเมนนความสาคัญของป่าไม้บรนเวณพื้นที่โครงการต่อพื้นที่ลุ่มน้า และต่อการอนุรักษ์ดนนและน้า
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3) เสนอแนะมาตรการป้องกันการบุกรุกทาลายป่าไม้ภายหลังการพัฒนาโครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
จะทาการประเมนนผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรป่าไม้จากการดาเนนนโครงการ โดยการเปรียบเทียบสภาพ
ในกรณีที่ไม่มีโครงการกับสภาพที่มีโครงการเกนดขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีโครงการเกนดขึ้นและจะต้องสูญเสียป่าไม้
ในพื้นที่โครงการ จะประเมนนจากการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ทั้งทางด้านผลประโยชน์ทางตรง และผลประโยชน์
ทางอ้อม รวมทั้งประเมนนความสาคัญของป่าไม้บรนเวณพื้นที่โครงการต่อพื้นที่ลุ่มน้า และต่อการอนุรักษ์ดนนและน้า
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
o สถานภาพการบุกรุกทาลายป่า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาตรวจสอบสภาพพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบันบรนเวณหั ว งานและอ่างเก็บน้า แนวคลองส่ งน้า
ชลประทาน และพื้นที่โดยรอบ
2) เพื่อการศึกษาตรวจสอบการบุกรุก การทาลายป่าไม้ในพื้นที่ดาเนนนการที่อยู่ในเขตป่าเพื่อการอนุรักษ์
(C) ของพื้นที่อุทยานก ป่าสงวนแห่งชาตน
3) เพื่อประเมนนสถานภาพและผลกระทบต่อพื้นที่ป่าไม้จากการดาเนนนการโครงการ
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกันแก้ไขและตนดตามตรวจสอบการทาลายป่าไม้ในพื้นที่โครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การเกี่ยวข้องกับโครงการ ประกอบด้วย แผนที่ ป่าไม้ แผนที่การใช้ที่ดนน และรายงานสภาพป่าไม้ใน
เขตพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
2) ศึกษาขอบเขตของพื้นที่ป่าไม้และการใช้ที่ดนนตามกฎหมายป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่อุทยานแห่งชาตน พื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาตน และพื้นที่ป่าไม้ประเภทอื่น
3) ศึกษาสถานภาพการบุกรุกทาลายป่ า จากการแปลภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมใน
พื้นที่โครงการ
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4) สารวจภาคสนามและการตรวจสอบสภาพภูมนประเทศและพื้นที่ป่าไม้ในปัจจุบัน พร้อมการ
สอบถามเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่มีหน้าที่รับผนดชอบดูแลพื้นที่ดาเนนนการของโครงการฯ รวมทั้งการสอบถามราษฎรที่อยู่
อาศัยมานานในท้องถน่นแห่งนี้ สภาพความเป็นจรนงและที่มาของสภาพป่าในปัจจุบัน
5) ประเมนนผลกระทบต่อโอกาสการขยายตัวของการบุกรุกทาลายป่าในเขตพื้นที่ป่าไม้
6) เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขด้านการบุกรุกทาลายป่า
(3) การประเมนนผลกระทบ
จะทาการประเมนนผลกระทบจากโครงการที่อาจก่อให้เกนดการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือโอกาสการขยายตัวของ
การบุกรุกทาลายป่าในเขตพื้นที่ป่าไม้
o สัตว์ป่า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาความหลากชนนดสัตว์ป่าในพื้นที่โครงการ และประเมนนระดับความชุกชุม รวมทั้งตรวจสอบ
สถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนนด
2) เพื่อศึกษาสภาพนนเวศของพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้า และเพื่อวนเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ในด้ านเป็น
แหล่งอาศัย พื้นที่หากนน และพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นในวงจรชีวนตของสัตว์ป่า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับประเภท
ระดับความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์ป่า
3) เพื่อวนเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพนนเวศของพื้นที่เนื่องจากการโครงการ และประเมนนผลกระทบต่อ
สภาพนนเวศของพื้นที่ และต่อสัตว์ป่าทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการโครงการ
4) เพื่อกาหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกนดขึ้นกับพื้นที่และต่อสัตว์ป่าในแนวทางที่ปฏนบัตน
ได้ เพื่อให้ผลกระทบที่จะเกนดขึ้นกับสัตว์ป่าและสภาพแวดล้อมของสัตว์ป่าอยู่ในระดับต่าสุด
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูล จะทาการรวบรวมข้อมูลความหลากชนนดของสัตว์ป่าและการแพร่กระจายของ
สัตว์ป่าบรนเวณพื้นที่โครงการ โดยดาเนนนการ 3 รูปแบบ ดังนี้
1. การทบทวนเอกสาร โดยรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่าจากรายงานการศึกษาที่ดาเนนนการมาแล้วใน
พื้นที่โครงการ
2. การค้นหาโดยตรง เป็นการสารวจภาคสนาม
3. ค้นหาโดยอ้อมจากการสอบถาม (Indirect Inquiry) เป็นการรวบรวมข้อมูลสัตว์ป่าระหว่าง
การสารวจภาคสนามด้วยการสอบถามราษฎรผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนและอ่างเก็บน้า หากไม่
พบเห็นสัตว์ป่าชนนดดังกล่าว ความหลากชนนดสัตว์ป่าจากวนธีการนี้ใช้เป็นข้อมูลเสรนมชนนดสัตว์ป่าที่ไม่พบจากการ
ค้นหาโดยตรง และเพื่อประเมนนสภาพปัญหาของสัตว์ป่าช่วงเวลาไม่มีโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลการล่าสัตว์และ
ชนนดสัตว์ป่าที่นามาบรนโภคหรือใช้ประโยชน์ในชีวนตประจาวันของราษฎรท้องถน่น ในด้านอนุรักษ์สั ตว์ป่า และใน
ด้านความขัดแย้งระหว่างราษฎรท้องถน่นกับสัตว์ป่า
2) การตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่า การตรวจสอบสถานภาพของสัตว์ป่าแต่ละชนนด
จะตรวจสอบสถานภาพที่สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย และสถานภาพของสัตว์ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ ดังนี้
1. สถานภาพที่สัตว์ป่าได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย ตรวจสอบจากพระราชบัญญัตนสงวนและ
คุ้มครอง พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดสัตว์ป่าของประเทศไทยให้เป็น (1) สัตว์ป่าสงวน (Reserved Animal) ได้แก่
ชนนดหายากและใกล้สูญพันธุ์ หรือสูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งมี 15 ชนนด และมีรายชื่อแนบท้ายพระราชบัญญัตนสงวนและ
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คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 (ราชกนจจานุเบกษา, 2535) และ (2) สัตว์ป่าคุ้มครอง (Protected Animal)
ได้แก่ ชนนดที่คุ้มครองไว้ไม่ให้ประชากรลดลงและเพื่อมนให้บางชนนดต้องสูญพันธุ์ ซึ่งมี 1,302 ชนนด และมีรายชื่อ
ในกฎกระทรวงกาหนดให้สัตว์ป่าบางชนนดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตน
สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2561 (ราชกนจจานุเบกษา, 2546)
2. สถานภ าพเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ ตรว จสอบจาก Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (2005a, b) ซึ่งพนจารณาตามภาวะการถู กคุกคามเฉพาะในประเทศ
ไทย และตรวจสอบจาก IUCN (2013) ซึ่งพนจารณาตามภาวะการถูกคุกคามในระดับโลกและเป็นมาตรฐานที่
ยอมรั บ โดยนานาชาตน ร ว มทั้ ง ประเทศไทย การพน จ ารณาของ Office of Natural Resources and
Environmental Policy and Planning (2005a, b) และของ IUCN (2013) ได้กาหนดสถานภาพของสัตว์ป่า
เพื่อการอนุรักษ์ให้เป็นสัตว์ป่าถูกคุกคาม (Threatened Animal) ในแนวทางเดียวกันและจาแนกเป็น 3 ระดับ
ตามความรุนแรงของการถูกคุกคามจากมากไปน้อยคือ (1) สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยน่ง (Critically Endangered
Animal) ได้ แ ก่ ชนน ด ประสบกั บ ความเสี่ ย งสู ง มากต่ อ การสู ญ พั น ธุ์ ใ นธรรมชาตน (2) สั ต ว์ ป่ า ใกล้ สู ญ พั น ธุ์
(Endangered Animal) ได้แก่ ชนน ดประสบกับความเสี่ยงสูงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาตน และ (3) สั ตว์ป่ามี
แนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (Vulnerable Animal) ได้แก่ ชนนดประสบกับความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในธรรมชาตน และ
ให้เป็นสัตว์ป่าใกล้ถูกคุกคาม (Near Threatened Animal) ได้แก่ ชนนดมีความเสี่ยงน้อยคือ มีคุณสมบัตนใกล้เคียง
สัตว์ป่าถูกคุกคามในระดับมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์
(3) การประเมนนผลกระทบ
เป็นการวนเคราะห์สภาพแวดล้อมบรนเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน และวนเคราะห์ลักษณะการดาเนนนงาน
ของโครงการที่คาดหมายว่าก่อให้เกนดผลกระทบต่อสัตว์ป่าโดยตรงหรือต่อสภาพแวดล้อมของพื้นที่ และทาให้
ความหลากชนนด ระดับความชุกชุม และการแพร่กระจายของสัตว์ป่าบรนเวณพื้นที่โครงการ การเปลี่ยนแปลง ซึ่ง
เป็นผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยจาแนกสัตว์ป่าที่รวบรวมข้อมูลได้เป็น 2 กลุ่มตามทนศทางที่ได้รับผลกระทบ คือ
1. กลุ่มสัตว์ป่าได้รับผลกระทบในด้านบวกหรือได้รับประโยชน์ เพราะสภาพแวดล้อมใหม่ที่เกนดขึ้นจาก
โครงการ ทาให้สัตว์ป่ามีแหล่งอาศัยและกหรือมีพื้นที่หากนนมากขึ้น
2. กลุ่มสัตว์ป่าได้รับผลกระทบในด้านลบหรือสูญเสียประโยชน์เพราะสภาพแวดล้อมของพื้นที่ที่สัตว์ป่า
อาศัย อยู่ อย่ างถาวรหรื อเข้ามาใช้ป ระโยชน์เป็นบางช่ว งเวลาเปลี่ ยนแปลงไปเนื่องจากโครงการ ซึ่งจาแนก
ผลกระทบทางด้านลบเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย (ก) ระดับน้อย หมายถึง สัตว์ป่าชนนดที่มีประชากรมากและไม่
มีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์หรือมีแต่ในระดับน้อย รวมทั้งอาศัยและหากนนบรนเวณพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนได้ดีในระยะ
ก่อสร้างและในพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้าในระยะดาเนนนการ (ข) ระดับปานกลาง หมายถึง สัตว์ป่าชนนดที่มี
ประชากรระดับปานกลางหรือน้อยและกหรือมีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ที่การถูกคุกคามอยู่ในระดับน้อ ยถึงปาน
กลาง โดยสัตว์ป่าได้โยกย้ายออกไปจากพื้นที่ในช่วงเวลาการก่อสร้างเขื่อนแต่กลับเข้ามาอาศัยและหากนนอยู่ได้ใน
พื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้าในระยะดาเนนนการ และ (ค) ระดับมาก หมายถึง สัตว์ป่าชนนดที่มีประชากรน้อยมาก
หรือเป็นชนนดเฉพาะถน่นหรือเป็นชนนดมีสถานภาพเป็นสั ตว์ป่าสงวนหรือมีสถานภาพเพื่อการอนุรักษ์ที่การถู ก
คุกคามอยู่ในระดับมากและไม่สามารถอาศัยและหากนนอยู่ในพื้นที่ทั้งในช่วงเวลาการก่อสร้างเขื่อนและในระยะ
ดาเนนนการของอ่างเก็บน้า
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 ระบบนิเวศในน้า
o สิ่งมีชีวิตในน้า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสถานภาพนน เวศวนทยาแหล่งน้าด้านความหลากหลายชนนดและปรนมาณของสัตว์น้าและ
สน่งมีชีวนตในน้าประกอบด้วย แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ สัตว์หน้าดนน ทรัพยากรปลา และพรรณไม้น้า ใน
บรนเวณแหล่งน้าครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ และบรนเวณใกล้เคียง
2) เพื่อประเมนนผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสน่งมีชีวนตในน้าที่เกนดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
และผลกระทบจากการปิดกั้นการไหลของน้าต่อการดารงชีวนตของสน่งมีชีวนตในน้า
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบด้านต่าง และมาตรการเพน่มพูนผลประโยชน์ ที่มีต่อสน่งมีชีวนตใน
น้าในพื้นที่โครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมและวนเคราะห์ข้อมูล (Secondary Data) ข้อมูลที่จะรวบรวมมีดังนี้
1. ข้อมูลด้านความหลากหลายชนนดและปรนมาณความชุกชุมของสน่งมีชีวนตทางน้า ได้แก่
แพลงก์ตอน สัตว์หน้าดนน ประเภทและสายพันธุ์ต่าง ของปลา ปลาเศรษฐกนจ และปลาหายาก การแพร่กระจาย
แหล่งอาหารและเพาะพันธุ์วางไข่ของปลา การอพยพในช่วงเวลาต่าง ของลาน้า โดยเฉพาะการอพยพผ่านตาม
ล าน้ าบรน เวณแนวที่จ ะก่อสร้ างเขื่ อน แนวโน้มของความอุดมสมบูรณ์ ข องสั ตว์น้าในรอบ 5-10 ปีที่ผ่ านมา
ผลกระทบจากกนจกรรมของมนุษย์ เป็นต้น
2. ข้ อ มู ล พรรณไม้ น้ า ได้ แ ก่ ชนน ด ประเภท (ลอยน้ า ใต้ น้ า โผล่ พ้ น น้ า และชายน้ า) การ
เปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล สถานที่หรือฤดูกาลที่พบมาก และปัญหาจากวัชพืช เป็นต้น
2) สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม (Primary Data) ลักษณะและที่ตั้งของพื้นที่จากแผนที่และสารวจ
พื้นที่ของโครงการเพื่อศึกษาสภาพภูมนศาสตร์
(3) การประเมนนผลกระทบ
น าข้ อ มู ล สน่ ง มี ชี วน ต ใน มาท าการวน เ คราะห์ เ พื่ อ ประเมน น สถานภาพและประเมน น ผลกระทบ
สน่งแวดล้อมด้านนนเวศวนทยาแหล่งน้า และทรัพยากรปลา ที่เกนดจากการดาเนนนโครงการในกรณีที่มีโครงการและไม่
มีโครงการ ในประเด็นด้านความหลากหลายชนนด ด้านแหล่งอาหารตามธรรมชาตน และปัจจัยแวดล้อมต่าง ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้าที่มีผลต่อสน่งมีชีวนตในน้า การเปลี่ยนแปลงจานวนชนนดและปรนมาณประชากรสน่งมีชีวนต
ในน้า การเปลี่ยนแปลงระบบนนเวศแหล่งน้า การระบาดของพรรณไม้น้าตลอดจนผลกระทบต่อการเดนนทางอพยพ
ของสัตว์น้า เนื่องจากการปิดกั้นทางน้าอาจจะมีผลกระทบมากต่อสายพันธุ์ปลาที่มีการอพยพอย่างจรนงจังในช่วง
วงจรชีวนต ซึ่งจะตรวจสอบว่ามีปลาประเภทดังกล่าวในลาน้าหรือไม่
การศึกษาคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
 การใช้ประโยชน์ที่ดิน
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้ที่ดนนในพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเปรียบเทียบกับสภาพภายหลัง
มีโครงการและเพื่อประโยชน์ในการศึกษาด้านต่าง เช่น นนเวศวนทยาป่าไม้ ทรัพยากรดนน การกัดเซาะดนนและการ
ตกตะกอน เป็นต้น
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2) เพื่ อ ประเมน น ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงการใช้ ที่ ดน น เนื่ อ งจากการพั ฒ นาโครงการและจาก
ผลกระทบสืบเนื่อง เช่น การกัดเซาะดนน การตกตะกอน และการจัดการลุ่มน้า เป็นต้น
3) เพื่อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อการใช้ที่ดนนในบรนเวณต่าง ที่เกี่ยวข้อง
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมูลและทบทวนข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง เช่น แผนที่การใช้ที่ดนนระดับจังหวัดของกรมพัฒนา
ที่ดนน รวมทั้งแผนที่เกษตรเพื่อการบรนหารจัดการเชนงรุก (Agri-Map) เป็นต้น
2) การจัดเตรียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม และแผนที่ภูมนประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 ของ กรม
แผนที่ทหาร เพื่อวนเคราะห์สภาพการใช้ที่ดนนในปัจจุบัน พร้อมจัดทาแผนที่การใช้ที่ดนนในเบื้องต้น
(3) การประเมนนผลกระทบ
1) การประเมนนความเหมาะสมของการใช้ที่ดนน โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัตนของดนนและสภาพทางกายภาพ
อื่น รวมทั้งสมรรถนะกความเหมาะสมของดนน เพื่อประเมนนศักยภาพทางการเกษตร
2) การประเมนนผลกระทบต่อลักษณะการใช้ที่ดนน
1. ประเมนนและคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดนน เนื่องจากการพัฒนาโครงการ
เช่น การเปลี่ยนจากพื้นที่การเกษตรไปเป็นพื้นที่หัวงานและอาคารประกอบ การพัฒนาพื้นที่รนมลาน้าอันเป็นผล
โดยตรงและผลทางอ้อมของโครงการ เป็นต้น
2. ประเมนนและคาดคะเนผลประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้ที่ดนน เนื่องจากการ
พั ฒ นาระบบชลประทาน สร้ า งถนนใหม่ ห รื อ การสร้ า งถนนทดแทน (ถ้ า มี ) การพั ฒ นาระบบถนนและ
สาธารณูปโภคอื่น และการนาบรนเวณแหล่งวัสดุก่อสร้างมาใช้ประโยชน์ (การสูญเสียทัศนียภาพที่เกนดตามมา)
เป็นต้น
 การใช้น้า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาปรนมาณความต้องการใช้น้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ในพื้นที่โครงการ ได้แก่ การอุปโภค
บรนโภค การท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม การชลประทาน และการรักษาสมดุลของระบบนนเวศท้ายน้า เป็นต้น
2) เพื่อประเมนนผลประโยชน์และผลกระทบของการพัฒนาโครงการต่อการใช้น้าเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง
ในข้อ 1) และประเมนนความสัมพันธ์กผลกระทบของการใช้น้าประเภทหนึ่งต่อการใช้น้าประเภทอื่นในพื้น ที่
โครงการ
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะให้มีการบรนหารจัดการน้าในพื้นที่โครงการให้เกนดประโยชน์สูงสุด เพื่อนาน้าที่มี
อยู่จากัดไปใช้ในการตอบสนองความต้องการน้าประเภทต่าง อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการป้ องกันแก้ ไขและลดผลกระทบ จากการใช้น้ากรณีมีโ ครงการทั้ง ระยะ
ก่อสร้างและระยะดาเนนนการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมข้อมู ล รวบรวมข้อมูลแหล่งน้าใช้และการใช้น้าของกนจกรรมการใช้น้าต่าง ในพื้นที่
โครงการจากหน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้ อง ได้แก่ ข้อมูล จานวนประชากร ข้อมูล กชช.2คกจปฐ. ทาเนียบโรงงาน
อุตสาหกรรม สถนตนจานวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลการผลนตน้าอุปโภค-บรนโภคขององค์กรปกครองส่วนท้องถน่น และ
ของการประปาภูมนภาค เป็นต้น
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2) การประเมนนความต้องการน้า ประกอบด้วย การประเมนนความต้องการน้าด้านอุปโภคบรนโภค การ
ชลประทาน การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรม และด้านรักษาสมดุลนนเวศท้ายน้าทั้งในสภาพปัจจุบันและ
ในอนาคต
(3) การประเมนนผลกระทบ
ทาการประเมนนผลกระทบของการใช้น้าทางท้ายน้า ได้แก่ ผลกระทบของการใช้น้าด้านต่าง ต่อปรนมาณ
น้าในลุ่มน้าและน้าต้นทุนของโครงการ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าเมื่อมีการพัฒนาโครงการหรือส่งน้าชลประทานหรือ
การใช้น้าอย่างอื่น จะเกนดผลกระทบอย่างไรบ้าง รวมถึงการประเมนนผลกระทบในกรณีที่
มีน้าไม่เพียงพอ เช่น ไม่สามารถรักษาสมดุลของนนเวศวนทยาทางน้าไว้ได้
 ไฟฟ้า
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ระบบการกระจายกระแสไฟฟ้า ปรนมาณการใช้
ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่โครงการ และข้อมูลพลังงานทดแทน
2) เพื่อประเมนนผลกระทบของการพัฒนาโครงการในเขตพื้นที่โครงการ อาจมีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้า
ของประชาชนในพื้นที่
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบด้านพลังงานและไฟฟ้าสาหรับโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลทุตนยภูมนของแหล่งพลังงาน และปรนมาณการใช้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้า
ส่วนภูมนภาคของจังหวัด เพื่อนามาประเมนนผลในสภาพปัจจุบัน ข้อมูลที่รวบรวม ได้แก่ แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า
ระบบการกระจายกระแสไฟฟ้า และปรนมาณการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งข้อมูลพลังงาน
ทดแทนของจังหวัด
(3) การประเมนนผลกระทบ
ประเมนนความเพียงพอของการใช้ไฟฟ้าในกรณีที่มีการพัฒนาโครงการ และประเมนนผลกระทบของการ
พัฒนาโครงการที่อาจมีผลต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชน
 การคมนาคมขนส่ง
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาเส้น ทางการจราจรทางบนบกเส้ นทางสายหลั กในบรนเวณพื้นที่โ ครงการที่อาจจะได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากการก่อสร้างโครงการ
2) เพื่อศึกษาและสารวจการคมนาคมทางน้าในบรนเวณพื้นที่โครงการในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยน่งการ
คมนาคมทางน้าที่ผ่านบรนเวณที่จะก่อสร้างหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบ
3) เพื่อประเมนนถึงผลกระทบอันอาจจะเกนดขึ้นต่อการคมนาคมทางบกและทางน้าในบรนเวณที่จะก่อสร้าง
หัวงานเขื่อนและระบบชลประทาน
4) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและมาตรการเพน่มผลประโยชน์ด้านการคมนาคมขนส่ง
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(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) ศึกษาปรนมาณการจราจรทางบกบนเส้นทางสายหลักในบรนเวณพื้นที่โครงการที่อาจจะได้รับผลกระทบ
จากการก่อสร้างโครงการ รวมทั้งโครงข่ายเส้นทางคมนาคมที่สาคัญที่เกี่ยวเนื่องกับพื้นที่โครงการโดยเน้นเส้นทาง
เข้า-ออกพื้นที่โครงการ เส้นทางต่อเชื่อม เส้นทางที่จะใช้ลาเลียงวัสดุก่ อสร้าง ปัจจัยการเกษตร และผลผลนต
การเกษตร ตลอดจนรวบรวมข้อมูลปรนมาณการจราจรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทาง
หลวงชนบท และบันทึกปรนมาณการจราจรโดยการสังเกต
2) ศึกษาและสารวจการสัญจรทางน้า (ถ้ามี) ในลาน้า ถึงรูปแบบและปรนมาณการจราจร ซึ่งจะกระทา
โดยการสังเกตและสอบถามสัมภาษณ์ที่บรนเวณที่จะมีการก่อสร้างหัวงานเขื่อนและอาคารประกอบ
3) ประเมนนผลกระทบของโครงการต่อการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและทางน้า รวมทั้งการ เสนอแนะ
มาตรการลดผลกระทบที่เหมาะสมที่คาดว่าจะเกนดขึ้น
(3) การประเมนนผลกระทบ
1) การประเมนนผลกระทบของเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบต่อโครงข่ายเชื่อมโยงกับชุมชนภายนอก เช่น
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดนนทางและระยะทางโครงข่ายทั้งที่เป็นผลกระทบทางบวกและทางลบ เป็นต้น
รวมทั้งประเมนนความสาคัญและความจาเป็นของการก่อสร้างถนนสายใหม่เพื่อทดแทนเส้นทางเดนม (ถ้ามี)
2) การประเมนนผลกระทบต่อการสัญจรทางน้าในลาน้า (ถ้ามี) เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนและอาคาร
ประกอบต่าง ของโครงการ
3) การประเมนนผลกระทบจากการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงกับพื้นที่โครงการต่อปัญหาการเวนคืนที่ดนน
การจราจร การพัฒนาที่ดนน และความเดือดร้อนราคาญอื่น รวมถึงผลกระทบจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างทั้งหมด
ของโครงการต่อการจราจรในท้องถน่น เช่น การเกนดฝุ่น ควัน และเสียงรบกวน เป็นต้น
 การระบายน้าและการป้องกันน้าท่วม
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาสภาพการเกนดอุทกภัย สาเหตุ และความเสียหายที่เกนดขึ้นในพื้นที่โครงการ
2) เพื่อศึกษาขีดความสามารถของโครงการในการระบายน้าเพื่อลดภาวะน้าท่วม
3) เพื่อประเมนนโอกาสที่จะเกนดภาวะน้าท่วมท้ายน้าภายหลังการก่อสร้างเขื่อน และปัญหาการระบายน้า
ท่วมออกจากบางพื้นที่ซึ่งเป็นเหตุของการเกนดสภาพน้าท่วม พร้อมทั้งประเมนนความเสียหายที่อาจเกนดขึ้น
4) เพื่อเสนอแนะการระบายน้าที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้า โดยพนจารณาสภาพน้าท่วมและความต้องการ
น้าด้านต่าง เพื่อให้เกนดผลประโยชน์ในแต่ละด้านอย่างเหมาะสมรวมถึงผลประโยชน์จากการบรรเทาน้าท่วมด้วย
5) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบและการเพน่มผลประโยชน์จากการบรรเทาน้าท่วม
ที่เกี่ยวกับโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การรวบรวมและทบทวนข้อมูลจากเอกสารและรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถนตนการเกนด
สถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่โครงการจากหน่วยงานต่าง ข้อมูลสภาพน้าท่วมและความเสียหายที่เกนดขึ้นจาก
สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
2) การสารวจสภาพน้าท่วมในลาน้าบรนเวณท้ายน้า โดยจะทาการทบทวนเอกสารที่ได้ทาการศึกษาไว้
แล้วจากข้อ 1) และโดยการสอบถาม เพื่อกาหนดลักษณะและ ขอบเขตของสภาพน้าท่วมทางท้ายน้า
3) จะทาการประเมนนผลประโยชน์ของโครงการในการลดความเสียหายจากสภาพน้าท่วม พร้อมทั้ง
จัดทาข้อเสนอแนะมาตรการหรือองค์ประกอบโครงการสาหรับลดหรือป้องกันความเสียหายที่เกนดจากน้าท่วมด้วย
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(3) การประเมนนผลกระทบ จะประเมนนผลกระทบที่เกี่ยวกับน้าท่วมเมื่อมีโครงการแล้วดังนี้
1) ความเสียหายที่เกนดจากน้าท่วมที่มีต่อที่ดนนและทรัพย์สนนบรนเวณลาน้าทางท้ายน้ากรณีมีโครงการ
2) ผลประโยชน์จากการมีโครงการต่อการลดความเสียหายจากน้าท่วมทางท้ายน้า
3) ผลประโยชน์ต่อเนื่องจากผลประโยชน์ในข้อ 2) เช่น การพัฒนาที่ดนน การใช้ประโยชน์ที่ดนนให้เกนด
ประโยชน์มากขึ้น หรือการที่ที่ดนนมีราคาแพงขึ้น เป็นต้น
 การจัดการน้าเสีย
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการน้าเสียของชุมชนในพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบการจัดการน้า
เสีย สาหรับที่พักคนงานในระยะก่อสร้าง และอาคารสานักงานโครงการในระยะดาเนนนการ
2) เพื่อประเมนนผลกระทบด้านการจัดการน้าเสีย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนโครงการ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบของการจัดการน้าเสียสาหรับโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้าเสี ย ในเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้งข้อมูลด้านการก่อสร้าง
โครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
ประเมนนผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะมีต่อระบบการจัดการน้าเสีย รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่
อาจจะมีผลต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้าของพื้นที่โครงการ
 การจัดการของเสีย
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการจัดการของเสีย สน่งปฏนกูล และขยะมูลฝอยของชุมชนในพื้นที่โครงการ
รวมทั้งระบบการจัดการของเสีย สน่งปฏนกูล และขยะมูลฝอย สาหรับที่พักคนงานในระยะก่อสร้าง และอาคาร
สานักงานโครงการในระยะดาเนนนการ
2) เพื่อประเมนนผลกระทบด้านการจัดการของเสีย สน่งปฏนกูล และขยะมูลฝอยทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนนนโครงการ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบของการจัด การของเสี ย สน่ งปฏนกูล และขยะมูล ฝอยส าหรั บ
โครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการของเสีย สน่งปฏนกูล และขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้ง
ข้อมูลด้านการก่อสร้างโครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
จะประเมนนผลกระทบด้านบวกและด้านลบที่จะมีต่อระบบการจัดการของเสีย สน่งปฏนกูล และขยะมูลฝอย
รวมทั้งผลกระทบดังกล่าวที่อาจจะมีผลต่อคุณภาพน้าในแหล่งน้าของพื้นที่โครงการ
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 การป้องกันอัคคีภัย
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลการป้องกันอัคคีภัยในพื้นที่โครงการ รวมทั้งระบบการจัดการป้องกัน
อัคคีภัย สาหรับที่พักคนงานในระยะก่อสร้าง และอาคารสานักงานโครงการในระยะดาเนนนการ
2) เพื่อประเมนนผลกระทบด้านการจัดการความเสี่ยงในการเกนดอัคคีภัย ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนนนโครงการ
3) เพื่อเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบของความเสี่ยงในการเกนดอัคคีภัย สาหรับโครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
รวบรวมข้อมูล ที่เกี่ย วข้องกับ ความเสี่ ยงในการเกนดอัคคีภั ย และการจัดการป้องกันอัคคีภัยในพื้น ที่
โครงการ รวมทั้งข้อมูลด้านการก่อสร้างโครงการ
(3) การประเมนนผลกระทบ
ประเมนนผลกระทบต่อระบบการจัดการการจัดการความเสี่ยงในการเกนดอัคคีภัยของพื้นที่โครงการ
การศึกษาคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
 สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อรวบรวมและวนเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางด้านเศรษฐกนจ-สังคมในพื้นที่โครงการ
2) เพื่อประเมนนผลกระทบของโครงการต่อสภาพเศรษฐกนจ -สั งคมที่มีต่อชุมชนและประชาชนในพื้นที่
ชลประทาน
3) เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกนจ -สังคม เพื่อลดผลกระทบในระยะก่อสร้างและระยะ
ดาเนนนการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) การศึกษาสภาพเศรษฐกนจ -สังคมในระดับหมู่บ้าน ตาบล อาเภอ และจังหวัด โดยรวบรวมข้อมูล ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลสภาพเศรษฐกนจ-สังคมจังหวัด ข้อมูลสภาพเศรษฐกนจ-สังคมอาเภอ ข้อมูลสภาพเศรษฐกนจสังคมเทศบาลตาบล (จากแผนพัฒนา 3 ปี) ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช.2ค ปีล่าสุด (ปี พ.ศ. 2558)
(3) การประเมนนผลกระทบ
1) ทาการประเมนนผลกระทบจากข้อมูลด้านเศรษฐกนจ-สังคม ได้แก่ ผลประโยชน์จากการเพาะปลูก ข้อมูล
ระบบเกษตรและระบบเพาะปลูก พื้นที่ชลประทาน
2) การประเมน น ผลกระทบของพื้ น ที่ รับ ประโยชน์ ด้ านการเกษตร พนจารณาผลกระทบเนื่ อ งจากการ
เปลี่ยนแปลง วนธีการเพาะปลูก การใช้แรงงานเพน่มเตนม และการทางานเพน่มขึ้น ผลประโยชน์ของการมีปรนมาณและ
ชนนดผลผลนตที่จะเพน่มขึ้น และรายได้เพน่มขึ้น มีโอกาสจ้างแรงงานเพน่มขึ้น มีฐานะความเป็นอยู่ดี มีแหล่งน้าอุปโภค
บรนโภคเพน่มขึ้น ความเจรนญของชุมชน การคมนาคมสะดวกขึ้น ฯลฯ
3) ผลกระทบของกลุ่มอื่น เช่น ผลข้างเคียงทางด้านการพัฒนาชุมชนและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ข้างเคียง โอกาสใช้น้าจากโครงการ
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 สุขภาพอนามัยและการบริการสาธารณสุข
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1)
เพื่อศึกษาและวนเคราะห์สถนตนชีพ อัตราเกนด อัตราป่วย และอัตราตายของประชากร สภาพและ
ปัญหาสาธารณสุข โรคระบาด โรคตนดต่อ โรคทางน้า สภาพอนามัยสน่งแวดล้อม และการให้บรนการสาธารณสุขของ
ชุมชนในเขตพื้นที่ศึกษา โดยเน้นพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
(2) เพื่อประเมนนผลกระทบทางด้านสุขภาพในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการ ในประเด็นของ
การเปลี่ยนแปลงด้านพาหะนาโรคของโรคตนดต่อทางน้าที่สาคัญ การเจ็บป่วยของเกษตรกรอันเนื่องมาจากการ
ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้าและระบบชลประทาน ผลกระทบต่อภาวะโภชนาการของประชาชน
รวมทั้งสุขภาพจนตทั่วไปของประชาชนในพื้นที่โครงการ และประเมนนผลดีของการปรับปรุงบรนการสาธารณสุขและ
การมีน้าอุปโภคบรนโภคเพน่มขึ้นในพื้นรับประโยชน์อันจะมีผลดีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
(9) เพื่อเสนอมาตรการป้ อ งกั นแก้ไ ขและลดผลกระทบ ต่อสุ ขภาพในระยะก่ อสร้า งและระยะ
ดาเนนนการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1)
การรวบรวมและวนเคราะห์ข้อมูลสาธารณสุขทั่วไป โดยรวบรวมข้อมูลสภาพสาธารณสุขทั่วไปใน
จังหวัด (ขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) จากหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขระดับ
จังหวัดและกหรืออาเภอที่อยู่ในพื้นที่โครงการ ข้อมูลเหล่านี้ ได้แก่
1)
สถนตนชีพ (จานวนประชากร อัตราเกนด อัตราตาย อัตราเพน่ม ฯลฯ)
2)
ข้อมูลโรคประจาถน่น โรคตนดต่อ และโรคระบาดตามฤดูกาลแยกตามประเภท
3)
อัตราป่วย อัตราตาย และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของโรคพยาธนใบไม้เลือด พยาธน
ใบไม้ตับ และโรคพยาธนอื่น รวมทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงเป็นพาหะ
4)
สถานการณ์ด้านอาชีวอนามัยในพื้นที่โครงการกโรคที่เกนดจากการประกอบอาชีพ ได้แก่
โรคที่เกนดจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชที่เกษตรกรใช้ในการเพาะปลูก และโรคที่เกนดจากการใช้แรงงานในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นต้น
5)
บุคลากรทางการแพทย์ จานวนโรงพยาบาลและศูนย์ต่าง
(3) การประเมนนผลกระทบ
น าผลการรวบรวมข้อมูล ดังกล่าวมาพนจารณาประกอบกับผลกระทบสน่งแวดล้อมด้านต่าง อันมีผ ล
เนื่องจากการพัฒนาโครงการ เพื่อประเมนนผลกระทบทางสุขภาพโดยองค์รวม ซึ่งการประเมนนผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โครงการจะพนจารณาร่วมกับปัจจัยดังต่อไปนี้
1) สน่งคุกคามสุขภาพ: ประกอบด้วย สน่งคุกคามทางสน่งแวดล้อม (ทางกายภาพ ทางเคมี
ทางชีวภาพ) และสน่งคุกคามต่อร่างกาย จนตใจ และสังคม
2) สน่งแวดล้อม: ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงคุณภาพสน่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงจากการ
ใช้ประโยชน์หรือการได้มาของทรัพยากรทั้งกายภาพ ชีวภาพ การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวนต
โดยเฉพาะการจัดการของเสีย การก่อให้เกนดพาหะนาโรค การใช้สารเคมีป้องกันกาจัดศั ตรูพืชหรืออุปกรณ์ที่
จาเป็นเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ตลอดจนความปลอดภัยในชีวนตและทรัพย์สนน
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 การท่องเที่ยว
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1)
เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการสันทนาการในพื้นที่โครงการ และสารวจ
สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศักยภาพของการพัฒนาการท่องเที่ยวเพน่มเตนม รวมทั้งศึกษาสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใน
บรนเวณที่จะได้รับผลกระทบอื่น จากโครงการด้วย
2)
เพื่อประเมนน การเปลี่ ย นแปลงความสวยงามตามธรรมชาตนในพื้นที่โ ครงการ เนื่องจากการ
ก่อสร้างโครงการ
3)
เพื่อประเมนนผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของโครงการต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และ
การพักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง
4)
เพื่อเสนอมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจใน
พื้นที่โครงการ
(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1)
ความงดงามกทัศนียภาพกความเป็นเอกลักษณ์ ประเด็นศึกษาที่น่าสนใจ ได้แก่ บรนเวณที่จะ
ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ
2)
การท่องเที่ยวกพักผ่อนหย่อนใจ ข้อมูลที่รวบรวมการท่องเที่ยวจากแหล่งต่าง ที่จะรวบรวม
และวนเคราะห์มีดังนี้ ที่ตั้งและประเภทของแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อผลกระทบของการท่องเที่ยว
ต่อสถานที่เหล่านี้ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
กรมการท่องเที่ยว สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
3)
การสารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวกพักผ่อนหย่อนใจที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ จะศึกษารวบรวม
และวนเคราะห์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเหล่านี้ใน
(3) การประเมนน ผลกระทบ จะทาการประเมนนผลกระทบและผลประโยชน์ครอบคลุ มเรื่องต่าง ได้แก่
ผลกระทบของโครงการต่อความงามของทรัพยากรธรรมชาตน ผลกระทบทางด้านกายภาพ นน เวศวนทยา และอื่น
และศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่โครงการ และบรนเวณโดยรอบเป็นแหล่งท่องเที่ยว
 แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์
(1) วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1)
เพื่ อ รวบรวมและศึ ก ษาเอกสาร รายงานเกี่ ย วกั บ แหล่ ง โบราณคดี สถานที่ ส าคั ญ ทาง
ประวัตนศาสตร์ ศาสนสถานในพื้นที่โครงการ โดยเน้นพื้นที่หัวงานอ่างเก็บน้าและพื้นที่รับประโยชน์ หรือพื้นที่
ชลประทาน
2)
เพื่อศึกษาสารวจแหล่งโบราณคดี สถานที่สาคัญทางประวัตนศาสตร์ และศาสนสถานที่ได้ข้อมูล
จากข้อ 1) ให้ได้รายละเอียดเพน่มมากขึ้นทั้งชนนด อายุ ตาแหน่งที่ตั้ง และความมีคุณค่า เพื่อให้สามารถประเมนนผล
กระทบและมาตรการลดหรือแก้ไขผลกระทบได้
3)
เพื่อประเมนนผลกระทบขององค์ประกอบต่าง ของโครงการต่อแหล่งโบราณคดี สถานที่สาคัญ
ทางประวัตนศาสตร์ ศาสนสถาน หรือสถานที่ศักดน์สนทธน์ตามความเชื่อของท้องถน่น และเสนอมาตรการลดหรือแก้ไข
ผลกระทบให้เป็นที่ยอมรับได้
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(2) ขอบเขตและวนธีการศึกษา
1) รวบรวมเอกสารและข้อมูลต่าง ได้แก่ บันทึกทางประวัตนศาสตร์ จดหมายเหตุ ตานาน รายงาน
การศึกษาของกลุ่มผู้ที่เคยศึกษาในพื้นที่โครงการ และพื้นที่ใกล้เคียงมาก่อน (ถ้ามี) แผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศ
นามาทบทวน ศึกษาความสาคัญของแหล่งโบราณคดี สถานที่สาคัญทางประวัตนศาสตร์ ศาสนสถาน ทั้งทางด้าน
ประวัตนและอายุสมัย รวมทั้งศึกษาแปลความจากแผนที่และภาพถ่ายทางอากาศเพื่อหาพื้นที่ศักยภาพ
2) ศึกษาสารวจในพื้นที่โครงการ เป็นการศึกษารายละเอียดจากข้อมูลที่ได้รับตามข้อ 1) โดยการ
สารวจและสัมภาษณ์ผู้รู้ในท้องถน่น เพื่อยืนยันหรือปรับแก้ข้อมูลให้ตรงกับความเป็นจรนงในช่วงเวลาการศึกษา
จัดทาแผนที่แสดงตาแหน่ งที่ตั้งแหล่ งโบราณคดี สถานที่สาคัญทางประวัตนศาสตร์ ศาสนสถาน และสถานที่
ศักดน์สนทธน์ตามความเชื่อของท้องถน่น
3) ทาหนังสือถึงหน่วยงานที่ดูแลแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีและประวัตนศาสตร์ในระดับพื้นที่
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบข้อมูลด้านแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดีในพื้นที่โครงการ
4) ศึกษาผลกระทบ โดยนาข้อมูลที่ได้รับทั้งหมดมาประเมนนคุณค่า ศึกษาผลกระทบและเสนอ
มาตรการแก้ไขโดยวนธีการต่าง ที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับได้
(3) การประเมนนผลกระทบ
จะทาการประเมนนผลกระทบต่อแหล่งโบราณคดี และสถานที่สาคัญทางประวัตนศาสตร์ ซึ่งจะครอบคลุม
ถึงศาสนสถานและสถานที่ศักดน์สนทธน์ตามความเชื่อของชุมชนในท้องถน่นด้วย โดยจะประเมนนผลกระทบในส่วนที่
เป็นพื้นที่โครงการโดยตรงคือ ที่ตั้งหัวงานเขื่อน อ่างเก็บน้า และพื้นที่ชลประทาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเสนอแนะมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การประเมนนผลกระทบสน่งแวดล้อมของโครงการจะอาศัยหลักการในการประเมนนผลกระทบแบบ
ผสมผสาน มีแนวทางดังนี้
(1) การประเมนนผลกระทบจะทาทั้งในเชนงคุณภาพ หรือด้วยการบรรยายและในเชนงปรนมาณ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับปัจจัยบางอย่างที่อาจทาให้การประเมนนผลกระทบเชนงปรนมาณทาไม่ได้เสมอไป โดยเฉพาะอย่างยน่ง
ลักษณะของทรัพยากรสน่งแวดล้อมนั้น เองเป็นตัวกาหนด
(2) ในการประเมนนผลกระทบจะระบุออกมาอย่างชัดเจน ถึงการใช้ทรัพยากรซึ่งมนอาจฟื้นฟูให้คืนมา
เหมือนเดนมได้ และถ้าเป็นไปได้ก็จะกาหนดปรนมาณ และจากัดขอบเขตการใช้ทรัพยากรประเภทนี้ไว้ด้วย
(3) ผลกระทบที่เกนดระหว่างการก่อสร้างจะระบุไว้อย่างชัดเจน และจะเสนอวนธีการในการแก้ไข
ผลกระทบนั้นด้วย ทั้งนี้เพราะผลกระทบเหล่านี้อาจจะรุนแรง และต้องแก้ไขให้ทันท่วงที เช่น ผลกระทบต่อ
คุณภาพน้าผนวดนนซึ่งเกนดจากการขุดลอก และก่อสร้าง หรือผลต่อการจราจรในถนนบางสายเพื่อที่อาจต้องปิด
การจราจรลงชั่วคราวขณะทาการก่อสร้าง เป็นต้น
(4) ในการประเมนนผลกระทบสาหรับทรัพยากรสน่งแวดล้อมแต่ละประเภทนั้น ในขั้นต้นแต่ละกลุ่ม
อนึ่ งในการน าเสนอประเด็น การประเมนนผลกระทบสน่ ง แวดล้ อม จะดาเนนนการประเมน นผลกระทบ
สน่ ง แวดล้ อ มของโครงการ การจั ด ระดั บ ความส าคั ญ ของผลกระทบสน่ ง แวดล้ อ มในระยะก่ อ สร้ า งและระยะ
ดาเนนนการ ในการจัดระดับความสาคัญของผลกระทบสน่งแวดล้อม จะพนจารณาจากกนจกรรมการพัฒนาโครงการ
ในระยะต่าง ซึ่งก่อให้เกนดผลกระทบในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งพนจารณาผลดีผลเสียของการมีโครงการ
หรือประเมนนผลกระทบทางด้านบวกและด้านลบ ดังนี้
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1)

ลักษณะของผลกระทบ
ลักษณะของผลกระทบสามารถจาแนกเป็น 2 ประเภท คือ ผลกระทบทางด้านบวก (+) และผลกระทบ
ทางด้านลบ (-) รายละเอียดมีดังนี้ ผลกระทบด้านบวก (Positive Impact) หมายถึง กนจกรรมที่จะดาเนนนการ
หรือผลจากการพัฒนาโครงการ ก่อให้เกนดผลดี หรือเป็นผลประโยชน์ต่อสน่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ในพื้นที่โครงการและบรนเวณใกล้เคียง ผลกระทบด้านลบ (Negative Impact) หมายถึง กนจกรรมที่จะ
ดาเนนนการหรือผลจากการพัฒนาโครงการ จะก่อให้เกนดผลเสียหายต่อสภาพทรัพยากรสน่งแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ในพื้นที่โครงการและบรนเวณใกล้เคียง
2)
ระดับความรุนแรงของผลกระทบ
ในการให้คะแนนระดับ ความรุน แรงของผลกระทบที่คาดว่าจะเกนดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาของโครงการ
พนจารณาจากตาแหน่งที่ตั้ง ประเภทและขนาดโครงการ กนจกรรมการดาเนนนงานของโครงการทั้งในระยะก่อนการ
ก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะดาเนนนการ สภาพทรัพยากรสน่งแวดล้อม และความสามารถในการรองรับกฟื้น
ตัวของระบบสน่งแวดล้อม โดยมีหลักการพื้นฐานในการให้คะแนนที่สาคัญคือ ถ้ามีผลกระทบด้านบวกมาก (+) จะ
ได้คะแนนมาก แต่ถ้ามีผลกระทบด้านลบ (-) มากจะได้คะแนนน้อย ทั้งนี้ในการระบุขนาดความรุนแรงของ
ผลกระทบในแต่ละด้านกาหนดไว้ 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และเล็ กน้อย โดยจะพนจารณาเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดขอบเขตและระยะเวลาของผลกระทบ ระดับวนกฤตของผลกระทบ (Threshold levels)
และกหรือใช้วนธีการเปรียบเทียบกับโครงการหรือทางเลือกอื่น ซึ่งในเบื้องต้นนี้ สามารถกาหนดเกณฑ์ เพื่อการ
พนจารณาผลกระทบในแต่ละระดับได้ดังนี้
(1) ผลกระทบมาก (+ก- 3 คะแนน) หมายถึง กนจกรรมหรือผลกระทบจากการพัฒนาโครงการก่อให้เกนด
ผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสน่งแวดล้อมเดนมอย่างมากและในระยะเวลานาน หรือเปลี่ยนแปลง
ไปอย่ างถาวรมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานกาหนดในระดับวนกฤตน หรือเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดไว้ หรื อเกนดการ
เปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสน่งแวดล้อมมากกว่าระดับที่ยอมรับได้
(2) ผลกระทบปานกลาง (+ก- 2 คะแนน) หมายถึง กนจกรรมหรือผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ก่อให้เกนดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสน่งแวดล้อมเดนมพอสมควร เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐาน
(3) ผลกระทบเล็กน้อย (+/- 1 คะแนน) หมายถึง กนจกรรมหรือผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ
ก่อให้เกนดผลกระทบหรือการเปลี่ยนแปลงต่อทรัพยากรสน่งแวดล้อมเพียงเล็กน้อย และเป็นช่วงระยะเวลาสั้น
หรือมีขอบเขตผลกระทบในวงจากัด หรือมีผลกระทบไม่มากนัก เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
(4) ไม่มผี ลกระทบ (0 คะแนน) หรือไม่มีนัยสาคัญ หมายถึง กนจกรรมหรือผลจากการพัฒนาโครงการไม่
ก่อให้เกนดการเปลี่ยนแปลงหรือส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม
(5) ไม่มีการประเมนน (na)
การจัดระดับความสาคัญของผลกระทบสน่งแวดล้อมของพื้นที่ศึกษา ครอบคลุมพื้นที่โครงการและพื้นที่
โดยรอบในรั ศมีจ ากแนวกึ่งกลางออกไปทั้งสองข้างตลอดแนวเส้นทางบรนเวณข้างละ 500 เมตร ในรัศมี 5
กนโลเมตร ตามผลกระทบที่อาจเกนดขึ้นจากการดาเนนนโครงการทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะระหว่างการ
ก่อสร้าง และระยะดาเนนนการ โดยได้ประเมนนผลกระทบครอบคลุมปัจจัยทรัพยากรสน่งแวดล้อมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
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ทรัพยากรสน่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสน่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่า การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ
คุณค่าต่อคุณภาพชีวนต
ซึ่งจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเด็นสน่งแวดล้อมกับทนศทางและระดับของผลกระทบสน่งแวดล้อม
โดยประเมนนทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการโครงการ ตัวอย่างในภาพที่ 1
นอกจากนี้จะมีตารางสรุปผลกระทบต่อสน่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สน่งแวดล้อมและมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบสน่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ในภาพรวมทั้งหมดในเชนง
พรรณนา ตัวอย่างในภาพที่ 2

ภาพที่ 1 ตัวอย่างตารางการจัดระดับความสาคัญของผลกระทบสน่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างและระยะดาเนนนการ
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างตารางสรุปผลกระทบต่อสน่งแวดล้อมที่สาคัญ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสน่งแวดล้อม
และมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบสน่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้าง ในภาพรวมทั้งหมดในเชนงพรรณนา
การเสนอมาตรการป้องกัน และแก้ไ ขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม
 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การศึกษารายการข้อมูลด้านสน่งแวดล้อม ซึ่งจาเป็นต้องมีการศึกษาครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
สน่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณภาพชีวนต เพื่อเสนอต่อ
หน่วยงานอนุญาต (กรมป่าไม้) ใช้พนจารณาประกอบการตัดสนนใจอนุญาตให้กรมชลประทานดาเนนนโครงการฯ
เพื่อให้การดาเนนนโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกน ดผลกระทบต่อสน่งแวดล้อมน้อยที่สุด ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จึงจาเป็นต้องกาหนดมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบสน่งแวดล้อมสาหรับโครงการ ประกอบด้วยมาตรการด้านต่าง ที่กาหนดให้ผู้รับผนดชอบโครงการที่ต้อง
ดาเนนนการมี ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วย
1) มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระหว่างการก่อสร้าง
(1) การออกแบบและจัดวางตาแหน่ง ของทานบและอาคารประกอบ ต้องไม่ขัดต่อทัศนียภาพของพื้นที่
ป่าตามธรรมชาตน ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภูมนทัศน์หรือสภาพแวดล้อมเดนมของพื้นที่
(2) การวางผังบ้านพักและสานักงานชั่วคราว ต้องหลีกเลี่ยงมนให้อยู่ใกล้กับแหล่งน้า เพื่อป้องกันไม่ให้น้า
เสียหรือสน่งปฏนกูลต่าง ถูกชะล้างหรือปล่อยลงสู่แหล่งน้า รวมทั้งต้องหลีกเลี่ยงการตัดโค่น หรือเผาทาลายต้นไม้
ขนาดใหญ่ หรือไม้มีคุณค่าต่าง
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(3) กนจกรรมการก่อสร้างควรดาเนนนการในช่วงฤดูแล้งหรือในช่วงที่มีระดับน้าต่าที่สุด และวางแผนการ
ดาเนนนงานโดยใช้ระยะเวลาสั้นที่สุด เพื่อลดผลกระทบต่ออัตราการไหลของน้าในลาน้า
(4) กาหนดขอบเขตของพื้นที่ที่ขออนุญาตไว้อย่างเคร่งครัด ใช้ความระมัดระวังและพยายามหลีกเลี่ยง
การทาลายสภาพภูมนประเทศเดนมให้น้อยที่สุด เช่น การถากถางปรับพื้นที่ เป็นต้น
(5) ดาเนนนการนาไม้ออกให้แล้วเสร็จก่อนการเก็บกักน้า เพื่อป้องกันน้าในอ่างฯ เน่าเสีย
(6) การสัญจรในระหว่างการก่อสร้าง ต้องยึดแนวเส้นทางเดนมให้มากที่สุด เพื่อให้ราษฎรเดือดร้อนน้อย
ที่สุด ใช้ป้ายและเครื่องหมายจราจรที่แสดงความหมายอย่างชัดเจนและสามารถมองเห็นได้จากระยะไกล รวมถึง
การตนดตั้งป้ายเตือนล่วงหน้าก่อนถึงบรนเวณทางแยกดังกล่าวในระหว่างการปฏนบัตนงานก่อสร้าง รวมถึงมาตรการ
ควบคุมการจราจร ความเร็วของการขับขี่ น้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกวัสดุและอุ ปกรณ์ก่อสร้าง และประเภท
ของยานพาหนะ เพื่อให้เกนดความปลอดภัยและลดปัญหาด้านฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน และความเดือดร้อน
ราคาญ การใช้วัสดุควบคุมมนให้เศษวัสดุร่วงหล่นลงสู่พื้นผนวจราจรในขณะขนส่ง การตรวจสอบสภาพรถบรรทุก
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างอย่างสม่าเสมอ เพื่อลดปัญหาการกีดขวางการจราจรและอุบัตนเหตุที่อาจเกนดขึ้น เป็นต้น
(7) ควบคุมไม่ให้น้าฝนจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการไหลบ่าลงสู่แหล่งน้าบรนเวณใกล้เคียงโดยตรง โดยทาคู
ระบายน้าให้ไหลลงสู่บ่อพักก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้าธรรมชาตน วัสดุก่อสร้างและวัสดุดนนต้องจัดกองให้เป็น
ระเบียบ และปลูกต้นไม้ หรือพืชคลุมดนน เพื่อลดปัญหาการกัดเซาะของดนน
(8) ในการดาเนนนการห้ามมนให้มีการล่าสัตว์ป่าทุกชนนดอย่างเคร่งครัด และลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามกฎหมาย
อย่างจรนงจัง
(9) มีการให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและการสุขาภนบาลในเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏนบัตนงาน โดย
ตระหนักถึงการป้องกันโรคและอุบัตนเหตุในระหว่างการทางาน และวนธีการป้องกันตนจากโรคตนดต่อต่าง เช่น ยุง
อุจจาระร่วง อาหารเป็นพนษ เป็นต้น
(10) กรมชลประทานจะจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับกรมป่าไม้ ทั้ง
ที่เป็นป่าเพื่อการอนุรักษ์ (โซน C) และป่าเพื่อเศรษฐกนจ (โซน E) จานวนสองเท่าของการยื่นขอใช้พื้นที่ จนครบ
อายุการดูแลรักษาครบ 10 ปี จากสานักงบประมาณ ในอัตราไร่ละ 10,960 บาท ซึ่งจะรวมกันกับงบประมาณ
ค่าก่อสร้างโครงการ
(11) การชดเชยทรัพย์สนน โดยทางสานักงานก่อสร้างชลประทานต่าง กรมชลประทาน จะสารวจและ
ตรวจสอบรวมประเมนน มูลค่า ที่ดนน สน่งปลูกสร้าง และพืชผลไม้ยืนต้น และจ่ายค่า ชดเชยทรัพย์สนนแก่ผู้ ที่ได้รั บ
ผลกระทบอย่างเป็นธรรม ตามระเบียบของกรมชลประทานต่อไป
(12) เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บรนเวณใกล้เคียงพื้นที่ก่อสร้างได้รับทราบถึง
แผนการดาเนนนการก่อสร้างและกนจกรรมการดาเนน นงานอื่น ที่เหมาะสม รวมทั้งเสรนมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อโครงการให้มากที่สุด โดยประสานงานกับทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถน่น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่ อนไหวในการก่ อสร้ างอย่ างต่ อเนื่ อ งและฉั บไว ตนดตั้งป้ายแสดงรายละเอีย ดการดาเนนนโครงการ
ระยะเวลาก่อสร้างโครงการในบรนเวณที่เหมาะสม
(13) หากมีการขุดพบแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุในพื้นที่ที่ทาการก่อสร้าง ขอให้ระงับการก่อสร้าง
ชั่วคราว และแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมศนลปากรในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปทาการตรวจสอบเร่งด่วน
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2) มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดาเนินโครงการ
(1) ดาเนน น การฟื้น ฟูภูมนป ระเทศเดนมด้วยการปลู กพืชพันธุ์ต่าง ปกคลุ ม เพื่อป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดนนและกหรือหนนในบรนเวณที่ลาดชันสูง พื้นที่รอบหัวงานโครงการ ให้เป็นไปตามสภาพธรรมชาตนหรือ
ใกล้เคียงของเดน มมากที่สุด และสนับสนุนการฟื้นฟูสภาพป่าบรนเวณที่ถูกบุกรุกทาลายเหนือ อ่างฯ หรือบรนเวณ
โดยรอบอ่างฯ
(2) ให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม และสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพภูมนประเทศเดนม
โดยจะต้องรื้อถอนเพนงพักและอาคารที่ไม่จาเป็นต้องใช้แล้วออกให้หมด จัดแบ่งบรนเวณให้ สวยงาม หรือจัดให้มี
การปลูกไม้ประดับและไม้ยืนต้นในที่เหมาะสม เพื่อชดเชยต้นไม้ที่ถูกตัดออกไป และสามารถทาให้เป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนบรนเวณใกล้เคียงได้อีกแห่งหนึ่ง
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
จาเป็นต้องมีการวางแผนกาหนดมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบสน่งแวดล้อม อันประกอบด้วย
มาตรการตนดตามตรวจสอบด้านต่าง ที่กาหนดให้ผู้ดูแลรับผนดชอบโครงการต้องดาเนนนการตนดตาม ดังนี้
1) มาตรการติดตามตรวจสอบในระหว่างการก่อสร้าง
(1) ผู้รับผนดชอบโครงการ ต้องเฝ้าระวังและตนดตามตรวจสอบมนให้มีการปนเปื้อนเศษวัสดุต่าง
ที่เกนดขึ้นจากกนจกรรมการก่อสร้าง การพังทลายของดนนจากการปรับและถมดนนลงสู่ลาน้าธรรมชาตนในระหว่าง
การก่อสร้าง เพื่อมนให้เกนดความเดือดร้อนและผลกระทบต่อผู้ใช้น้าด้านท้ายน้า
(2) ผู้ รั บ ผน ดชอบโครงการ ต้องวางแผนและควบคุมการก่อสร้างอย่างใกล้ ชนด และจัดทา
รายงานผลการดาเนนนงานก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคเป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง
2) มาตรการติดตามตรวจสอบในระยะดาเนินโครงการ
(1) ควรตนดตามควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้าในอ่างฯ ที่อาจถูกปนเปื้อนจากแหล่งมลภาวะ
ต่าง เช่น น้าเสียจากชุมชนการเกษตร รวมทั้งการแพร่กระจายของวัชพืชน้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้
การใช้น้าเกนดประโยชน์สูงสุดและก่อให้เกนดความมั่นใจกับประชาชนผู้ใช้น้า โดยจัดให้ มีการเก็บตัวอย่างคุณภาพ
น้า รวมทั้งปรนมาณตะกอนในลาน้าทั้งด้านเหนือน้าและท้ายน้า เพื่อนามาวนเคราะห์เป็นระยะ
(2) ควบคุมและดูแลอย่างเข้มงวดไม่ให้มีการบุกรุกและกหรือดาเนนนการกระทากนจกรรม ใด
ในบรนเวณเหนือน้า ที่จะก่อให้เกนดแหล่งมลพนษต่อคุณภาพน้าในอ่างฯได้ และต้องแนะนาและส่งเสรนมให้เกษตรกร
มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ วนธีการปลูก ชนนดของพืชที่เหมาะสมตามศักยภาพของที่ดนน
และทรัพยากรดนนในพื้นที่โครงการ วนธีการอนุรักษ์ดนนและน้า รวมทั้งการใช้ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมตามความต้องการของพืชเพื่อลดปัญหาการปนเปื้อนและการตกค้างของสารพนษต่าง ในดนนและแหล่ง
น้าผนวดนน ส่งเสรนมการใช้เกษตรอนนทรีย์ เพื่อลดการใช้สารเคมี
(3) ประสานงานกับกรมป่าไม้ ในการดาเนนนงานต่าง เช่น กวดขันในการป้องกันดูแลป่าไม้และ
สัตว์ป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ใกล้เคียงกับโครงการฯ และรณรงค์ให้ชาวบ้านช่วยกันดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
(4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและสารวจเพื่อป้องกันมนให้เกนดการ
กัดเซาะหน้าดนนเพน่มมากขึ้นจากการใช้ประโยชน์ที่ดนนบรนเวณพื้นที่ต้นน้า
(5) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ให้ความรู้ทางด้านโภชนาการที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนในพื้นที่โครงการ เช่น การถ่ายอุจจาระให้ถ่ายลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ การรับประทานอาหารสุก
และสะอาด เป็นต้น
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ซึ่งการเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสน่งแวดล้อม และมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบ
สน่งแวดล้อมในขั้นต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะต้องคงไว้ในทุก โครงการ ทั้งนี้การนาไปปฏนบัตนจะต้องพนจารณา
เป็นรายโครงการ เพื่อให้ ก ารเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสน่ งแวดล้ อม และมาตรการตนด ตาม
ตรวจสอบผลกระทบสน่ งแวดล้ อมสอดคล้ องกับสภาพพื้น ที่และลักษณะโครงการนั้น ๆ อาจมีการพน จ ารณา
ประเด็นเพน่มในหัวข้อที่พบถึงระดับผลกระทบที่สูง จะนามากาหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สน่งแวดล้อม และมาตรการตนดตามตรวจสอบผลกระทบสน่งแวดล้อมที่สูงขึ้นย่อมได้ เพื่อให้เกนดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการลดปัญหาความขัดแย้งในการดาเนนนโครงการอีกด้วย
6.5 ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเข้าศึกษาวิจัย ใช้แบบฟอร์มในการยื่นขอเข้าศึกษาวนจัยตามระเบียบกรมไม้ ว่าด้วย
การอนุญาตให้เข้าไปศึกษาหรือวนจัยทางวนชาการในเขตป่าสงวนแห่งชาตน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวค ข)
6.6. ขั้นตอนการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ/ลงภาคสนาม
การเก็บข้อมูลภาคสนามจะทาตามขั้นตอนในหัวข้อ 6.4 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลด้านสน่งแวดล้อมและ
การประเมนนผลการทบสน่งแวดล้อม รวมทั้งการเสนอแผนการป้องกันและลดผลกระทบสน่งแวดล้อม ในบางหัวข้อ
ได้แก่ คุณภาพน้าผนวดนน คุณภาพน้าใต้ดนน ป่าไม้ สภาพการบุกรุกทาลายป่า สัตว์ป่า ระบบนนเวศในน้า การจัดการ
น้าเสีย การัดการของเสียสุขภาพอนามัยและการให้บรนการสาธารณสุข และแหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี
(จากสานักโบราณคดีในเขตพื้นที่) ซึ่งจะต้องมีการลงพื้นที่ที่จะก่อสร้างโครงการ โดยการสารวจครอบคลุมพื้นที่
โครงการและพื้นที่โดยรอบในรัศมีจากแนวกึ่ งกลางออกไปทั้งสองข้างตลอดแนวเส้นทางบรนเวณข้างละ 500
เมตร ในรัศมี 5 กนโลเมตร
7. มาตรฐานงาน
ในการจัดทารายงานรายการข้อมูลสน่งแวดล้อม (Environmental Checklist : EC) จะใช้เวลาเขียน 1
เล่ม ในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเข้าศึกษาวนจัยกับกรมป่าไม้ หากได้รับ
อนุญาตจากกรมป่าไม้ จะสามารถดาเนนนการต่อได้ในขั้นตอนถัดไป จนแล้วเสร็จ
มาตรฐานในเชนงคุณภาพของรายงาน คือ ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อ มูล ตามแบบฟอร์มของ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตนและสน่งแวดล้อม และสามรถนารายงาน รายการข้อมูลสน่งแวดล้อม
(Environmental Checklist : EC) ไปประกอบการยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ต่อกรมป่าไม้ได้
8. ระบบติดตามประเมินผล
ระบบตนดตามประเมนนผล ส่วนสน่งแวดล้อม จะทาหน้าที่ในการตนดตามสถานภาพโครงการของทุก
โครงการ ที่เข้าสู่กระบวนการจัดทารายงานวนเคราะห์ผลกระทบสน่ งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่
จากกรมป่ า ไม้ หากการยื่ น ขออนุ ญ าตใช้ พื้ น ที่ มี ข้ อ ตน ด ขั ด จากรายการข้ อ มู ล สน่ ง แวดล้ อ ม (Environmental
Checklist : EC) ของโครงการนั้น ก็จะทาการแก้ไขในประเด็นที่มีข้อทักท้วง เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ผ่าน
และสามารถดาเนนนการเปิดโครงการได้
9. เอกสารอ้างอิง
10. แบบฟอร์มที่ใช้
ตามภาคผนวก ค และ ง
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