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- ทรพัยากรสตัวป์า่ 

โดย นายเกรยีงศกัดิ ์หามะฤทธิ ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสตัวป์า่  

บริษทั ปญัญา คอนซลัแตนท ์จ ากดั 

- เศรษฐศาสตร/์เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 

โดย นายวนิยั เบญ็หมี  ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเศรษฐศาสตร ์
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เทคนคิอยา่งงา่ย 

ในการพจิารณาระดบัการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มโครงการพัฒนาแหลง่น้ า 

ขอ้มลูและแผนทีท่ีจ่ าเป็น 

 1. ข้อมูลลักษณะโครงการทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น 

 2. แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่โครงการ (ขอบเขตพื้นที่หัวงาน พื้นที่อ่างเก็บน้ า และ

อื่นๆ) 

 3. แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร 

 4. แผนที่แสดงการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร (แผนที่ปา่ไม้) 

 5. แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้ า มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ สผ. (แผนที่ลุ่มน้ า) 

 6. แผนที่แนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธ์ุ

สัตว์ป่า (แผนที่แนบท้าย) 

วิธดี าเนนิการ 

 1. การศึกษาข้อมูลลักษณะโครงการ ประกอบด้วย ที่ตั้งโครงการ พิกัด ระวาง

แผนที่ ระดับเก็บกักและระดับน้ าสูงสุด (ม.ร.ท.ก.) พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้ าที่ระดับเก็บกักและระดับ

น้ าสูงสุด (ไร่) เป็นต้น 

2. การพิจารณาจากประเภทและขนาดโครงการหากเข้าข่ายตามบัญชีท้ายประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 19 เมษายน 2561 มี

ผลใช้บังคับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) มาตรา 49 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการ

ด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 เป็น

โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ

ด าเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตาม

ระเบยีบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ

หรือการด าเนินการนั้น จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในระยะ

ท าการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการ และเสนอต่อ

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ



ครม. ในการพิจารณาเสนอความเห็นของ กก.วล. ให้มีความเห็นของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ (คชก.) ประกอบการพิจารณาด้วย มี 2 ประกาศกระทรวงฯ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

2.1 เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการรุนแรงฯ ต้องจัดท ารายงาน EHIA 

(รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง : Environmental & Health Impact Assessment) 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัที ่19 

พฤศจกิายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนด

ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตัิส าหรับโครงการฯ ต้องจัดท ารายงาน EHIA คือ  

- ล าดบัที ่10 ประเภทโครงการ เขื่อนเก็บกักน้ า หรืออา่งเก็บน้ า ที่มี

ปริมาตรเก็บกักน้ าตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม.ขึน้ไป หรือมีพืน้ที่เก็บกักน้ าตั้งแต ่15 ตร.กม.ขึ้นไป  

2.2 เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการฯ ต้องจัดท ารายงาน EIA (รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : Environmental Impact Assessment) 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19 

พฤศจิกายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ก าหนด

ประเภทและขนาด และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คือ 

- ล าดบัที ่32 การชลประทานที่มีพืน้ที่การชลประทานตัง้แต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป 

- ล าดบัที ่33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ

ให้เป็นพื้นที่ชัน้คุณภาพลุ่มน้ าชั้น 1 ทุกขนาด (ให้ยกเลิกความในล าดับนี้ตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรฯ ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2561 และให้ใช้ความตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ 

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แทน) 

- ล าดบัที ่34 การผันน้ าขา้มลุ่มน้ า ทุกขนาด ดังนี้ 1) การผันน้ าข้ามลุ่มน้ า

หลัก 25 ลุ่มน้ าของประเทศไทย 2) การผันน้ าระหว่างประเทศ (ยกเว้นกรณีภัยพิบตัิ หรือมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่เป็นการด าเนินการชั่วคราว)  

- ล าดบัที ่35 ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก 23 สายของประเทศไทย ทุก

ขนาด  

2.3 เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการฯ ต้องจัดท ารายงาน EIA (รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : Environmental Impact Assessment) 

- ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ประกาศ ณ วนัที ่

28 พฤศจกิายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวนัที่ 16 มกราคม 2563 ก าหนด

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 

- ล าดบัที ่33 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการทกุประเภทที่อยู่ใน

พื้นทีท่ี่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้ าชั้นที ่1 ยกเว้น  

ล าดบัที ่33.1 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการการพัฒนาชุมชน

และการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

ล าดบัที ่33.2 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการในเขตป่าชุมชนตาม

กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน 

ล าดบัที ่33.3 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของ

รัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ด าเนินการตามวตัถุประสงค์

เดิม และไม่มีการขยายพื้นที่ให้แตกต่างไปจากเดิม 

3. มตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกับปา่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ เมือ่วนัที ่26 เมษายน 2554  

1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ในพื้นที่ป่า

อนุรักษ์เพิ่มเติม  ตั้งแต่ 500 ไร่ ขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  

2) โครงการเขื่อนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ 50 ไร่ 

แต่ไม่ถึง 500 ไร่ ต้องจัดท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental 

Examination : IEE)  

3) โครงการทุกชนิดที่ ไม่เขา้ข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท า

รายงาน EIA หรือ IEE ให้จัดท ารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist 

: EC) พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 



แผนทีแ่สดงการจ าแนกเขตการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตปา่สงวนแหง่ชาติ ก าหนด

เขตพื้นที ่ดังนี ้

1) เขตพืน้ทีเ่พือ่การอนรุกัษ ์(C) หมายถึง พืน้ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้

เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ า พันธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว์ ที่มีคุณค่าหายาก การป้องกัน

ธรรมชาติ อันเกิดจากน้ าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในด้าน

การศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาต ิแบ่งออกเป็น 2 

ส่วน คือ 

  1.1) พื้นทีป่า่อนรุักษต์ามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ป่า

สงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง

กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว  

  1.2) พื้นทีป่า่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า

สมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของ

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศใช้หลัง พรบ.อุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. 2504 

2) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ก าหนดไว้เพื่อ

การผลิตไม้และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการก าหนดชั้น

คุณภาพลุ่มน้ าและการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ป่าสงวน

แห่งชาติที่ถูกก าหนดเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรมและใกล้เขตชุมชน ได้แก่ พื้นที่พัฒนาป่า

ธรรมชาติ 

3) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มี

สมรรถนะที่ดินเหมาะสมต่อการกระท าเกษตรกรรมตามผลการจ าแนกสมรรถนะของที่ดิน 

โดยจะต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่ป่าที่

มีสมรรถนะของที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตร หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจ าแนกชั้น

คุณภาพลุ่มน้ าและการจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน  

พืน้ทีป่า่อนรุกัษต์ามกฎหมาย : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่า

อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่ลักษณะนี้ 

ได้แก่ 

1. อุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.อทุยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, 2562   

2. เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, 2562  

3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535, 2562  

4. ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ปา่สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, 2559  

5. ป่าคุ้มครองและป่าสงวน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พทุธศักราช 2481  

6. พื้นที่คุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

2535, 2561  

7. แหล่งโบราณคดี/โบราณสถาน ตาม พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุ

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, 2535 

8. แหล่งมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  

9. พื้นที่หวงห้ามอืน่ๆ ในที่ดินป่าไม้ เชน่ วนอทุยาน สวนป่าของรัฐ สวนรุกขชาต ิ

สวนพฤกษศาสตร์ เป็นตน้ 

พืน้ทีป่า่อนรุกัษต์ามมตคิณะรฐัมนตรี : พื้นที่ปา่สงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพืน้ที่

ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่

ลักษณะนี้ ได้แก่ 

1. พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ าชั้น ที่ 1A และ 1B  

2. พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่แหล่งปะการัง  

3. พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า  

4. แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์  

5. ป่าอนุรักษ์โซน C ตามมตคิณะรัฐมนตรี  

6. พื้นที่ชุ่มน้ าระดับชาติและระดับนานาชาติ  

7. ป่าไม้ถาวรหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาต ิ(มติ 14 

พ.ย. 2504 และมติอื่นๆ)  

 พืน้ทีป่า่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตทิี่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพ

เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่ 

1. พื้นที่ป่าที่มีสภาพปา่สมบูรณ์ ตลอดจนพื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้เพื่อรักษา

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ 

2. พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเปน็สถานทีศ่ึกษาวิจัย 



3. พื้นทีป่่าที่ห้ามมใิห้บุคคลเข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน 

4. พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถ่ิน 

5. พื้นทีป่่าซึ่งเปน็เขตทีต่ั้งของแหล่งธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 

6. พื้นที่ปา่ซึ่งก าหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตาม พรบ. โบราณสถาน 

โบราณวัตถุ ศิลปวตัถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 

ลุ่มน้ าหลกั 25 ลุม่น้ าของประเทศไทย (คณะกรรมการอทุกวทิยาแหง่ชาต)ิ 

1. ลุ่มน้ าสาละวิน 2. ลุ่มน้ าโขง 3. ลุ่มน้ ากก   

4. ลุ่มน้ าชี 5. ลุ่มน้ ามูล 6. ลุ่มน้ าปิง   

7. ลุ่มน้ าวัง 8. ลุ่มน้ ายม 9. ลุ่มน้ าน่าน   

10.ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 11.ลุ่มน้ าสะแกกรัง 12.ลุ่มน้ าป่าสัก 

13.ลุ่มน้ าท่าจีน 14.ลุ่มน้ าแม่กลอง 15.ลุ่มน้ าปราจีนบุรี  

16.ลุ่มน้ าบางปะกง 17.ลุ่มน้ าโตนเลสาบ 18.ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก  

19.ลุ่มน้ าเพชรบุรี 20.ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันตก  21.ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 22.ลุ่มน้ าตาป ี 23.ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  24.ลุ่มน้ าปัตตาน ี

25.ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

แมน่้ าสายหลัก 23 สายของประเทศไทย (ตามประกาศ ทส.) 

1. แม่น้ ายวม   2. แม่น้ าสงคราม   3. แม่น้ ากก   

4. แม่น้ าชี   5. แม่น้ ามูล    6. แม่น้ าปิง   

7. แม่น้ าวัง   8. แม่น้ ายม    9. แม่น้ านา่น   

10. แม่น้ าเจ้าพระยา 11. แม่น้ าสะแกกรัง 12. แม่น้ าป่าสัก 

13. แม่น้ าท่าจีน  14. แม่น้ าแม่กลอง  15. แม่น้ าปราจีนบุรี  

16. แม่น้ าบางปะกง 17. แม่น้ าจันทบุรี   18. แม่น้ าเพชรบุรี  

19. แม่น้ าปราณบุรี  20. แม่น้ าสายบุรี   21. แม่น้ าตาป ี   

22.แม่น้ าปัตตาน ี  23. แม่น้ าตรัง 

 

 

 

22 ลุม่น้ าใหม่  (ส านกังานทรพัยากรน้ าแหง่ชาต ิ: สทนช.) การเรียงล าดับลุ่มน้ าอ้างอิงที่

ประกาศในพระราชกฤษฎีกาก าหนดลุ่มน้ า พ.ศ.2564  

     1.ลุ่มน้ าสาละวิน  2.ลุ่มน้ าโขงเหนือ  3.ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

      4.ลุ่มน้ าชี  5.ลุ่มน้ ามูล  6.ลุ่มน้ าปิง  

      7.ลุ่มน้ าวัง  8.ลุ่มน้ ายม  9.ลุ่มน้ านา่น  

10.ลุ่มน้ าเจ้าพระยา 11.ลุ่มน้ าสะแกกรัง 12.ลุ่มน้ าป่าสัก  

     13.ลุ่มน้ าท่าจีน  14.ลุ่มน้ าแม่กลอง  15.ลุ่มน้ าบางปะกง  

     16.ลุ่มน้ าโตนเลสาบ 17.ลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก  

18.ลุ่มน้ าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 19.ลุ่มน้ าภาคใต้ฝัง่ตะวันออกตอนบน   

    20.ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  21.ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง  

22.ลุ่มน้ าภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อควรรู้ 
การเสนอรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA)  
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562) 

------------------------------------------------------- 

ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้

มอบหมายให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(สผ.) ปฏิบัติหน้าที่แทน ในการตรวจสอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารที่เก่ียวข้องที่เสนอ หากเห็นว่ารายงานฯ น้ันมิได้

จัดท าให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ หรือมีเอกสารไม่

ครบถ้วน ให้ สผ. แจ้งให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานฯ ทราบ 

ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฯ น้ัน 

 1) ในกรณีที่ สผ. เห็นว่ารายงานฯ ได้จัดท าถูกต้องและมีเอกสาร

ครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาเสนอ

ความเห็นเบ้ืองต้นเก่ียวกับรายงานฯ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานฯ น้ัน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการ (คชก.) พิจารณา

ต่อไป 

 2) กก.วล. แต่งตั้ง คชก.เพื่อท าหน้าที่พิจารณารายงานฯ (ประกอบด้วย

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เจ้าหน้าที่ซึ่งมี

อ านาจอนุญาตตามกฎหมาย) ให้กรรมการผู้ช านาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่

ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก.มีอ านาจ ตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือ

กิจการหรือการด าเนินการ ที่เสนอรายงานฯ น้ันได้ โดยต้องกระท าต่อหน้าหรือ

ด้วยความยินยอมของผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต  

3) ให้ คชก.พจิารณารายงานฯ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่

ได้รับรายงานฯ จาก สผ. ถ้า คชก.มิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา

ดังกล่าวให้ถือว่า คชก.ให้ความเห็นชอบ  

 4) ในกรณีที่ คชก.ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต

แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดท ารายงานฯ ใหม่ ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือ

หัวข้อที่ คชก.ก าหนด ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ

คชก. มิฉะน้ันให้ถือว่าผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงานฯ 

และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ด าเนินการหรือผู้

ขออนุญาตจะเสนอรายงานฯ ใหม่ (กรณี โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม. 

และโครงการเอกชน (ม.50, 51/1) 

 5) เมื่อผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตได้เสนอรายงานฯ ซึ่งได้ท าการ

แก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดท าใหม่แล้ว ให้ คชก.พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว ถ้า คชก.มิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน

ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า คชก.ให้ความเห็นชอบ ในกรณี คชก.ไม่ให้ความ

เห็นชอบ รายงานฯ ที่เสนอตาม วรรค 3 ให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณา

รายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานฯ ใหม่ ใน

กรณีที่ คชก.ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ คชก.ให้เป็น

ที่สุด 

 

******************** 

 

 



ประเดน็ฮิตติดชารท์ 

คณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณา 

รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

โครงการพฒันาแหลง่น้ า (คชก.)  

-------------------------------------- 

 

1. ด้านวิศวกรรมและการวางโครงการ 

1) รายละเอยีดโครงการ 

1) ตรวจสอบความถูกตองและแกไขขอมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยที่สถานี

ตรวจวัด การศึกษาสมดุลของน้ า ความตองการใชน้ าของพืช Reservoir Operation 

การก าหนดขนาดอางเก็บน้ า ระบบการกระจายน้ า พ้ืนที่ชลประทาน  

2) เสนอการจัดการดินที่เหลือจากการกอสราง  

3) เสนอขอมูลแผนผังต าแหนงส านักงานช่ัวคราว ที่พักคนงาน แหลงเก็บ

กองวัสดุกอสรางตางๆ และระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในระหวางการกอสราง  

4) เพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดการจัดการขยะชวงการก่อสร้างโครงการ 

5) แสดงรายละเอียดภาพรวมแผนงานการพัฒนาลุมน้ า การใชประโยชน

ที่ดิน ความเปนไปไดในการพัฒนาอางเก็บน้ า  

6) ทบทวนศักยภาพในการส่งน้ าโดยใชระบบทอสงน้ าแบบอาศัยแรงโนมถวง 

ความเพียงพอและแผนการบริหารจัดการน้ าที่จะสงใหแกพ้ืนที่ชลประทาน 

7) ทบทวนความเหมาะสมของพ้ืนที่อพยพ 

8) เพ่ิมเติมความสัมพันธ ของโครงการดานพัฒนาแหล่งน้ าอ่ืน ๆ กับ

โครงการอางเก็บน้ าภายใตแผนการพัฒนาลุมน้ า พรอมแผนการบริหารจัดการน้ าของ

โครงการ และแผนการกอสรางใหครบถวนสมบูรณ  

9) ทบทวนความเหมาะสมของระดับการเก็บกักน้ าและความจุของอางเก็บน้ า

ของโครงการ โดยเปรียบเทียบความคุมทุนของโครงการกับผลกระทบที่คาดวาจะ

เกิดข้ึนตอทรัพยากรปาไมและพ้ืนที่ลุมน้ าให้ชัดเจน  

10) ตรวจสอบความถูกตองของต าแหนงที่ตั้งของฝายที่สงน้ ามายังอางเก็บน้ า 

การประเมินขอบเขตพ้ืนที่รับประโยชนของอางเก็บน้ าและฝาย อธิบายความเช่ือมโยง

ของระบบชลประทานจากพ้ืนที่โครงการกับฝายส่งน้ า และระบบคูคลองสงน้ าที่เกี่ยว 

ของ และการจัดสรรน้ าใหแกพ้ืนที่ชลประทาน 

11) เพ่ิมเติมความสอดคลองของอางเก็บน้ า ฝาย และพ้ืนที่รับประโยชนของ

โครงการกับโครงการอางเก็บน้ าบริเวณข้างเคียง 

12) ปรับปรุงแกไขเหตุผลที่ตองจัดท ารายงานฯ และตรวจสอบวัตถุประสงค

ของโครงการ  

13) เพ่ิมเติมพ้ืนที่ศึกษาและท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในบริเวณ

พ้ืนที่รับน้ าของโครงการ 

14) ปรับปรุงแกไขแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ โดยแสดงพ้ืนที่องคประกอบ

ของโครงการใหครบถวนชัดเจน ไดแก พ้ืนที่หัวงานและอาคารประกอบ พ้ืนที่อางเก็บ

น้ า พ้ืนที่รับน้ า พ้ืนที่บอยืมดิน เสนทางการคมนาคมเขาพ้ืนที่ และพ้ืนที่รับประโยชน์ให้

ครบถ้วน 

15) ทบทวนตรวจสอบและระบุจ านวนพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการให

ชัดเจน      

16) เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของแผนการด าเนินงานกอสราง 

และแผนการด าเนินงานของโครงการใหชัดเจน  



17) เพ่ิมเติมขอมูลของการสรางส านักงานภาคสนาม ที่พักคนงาน บริเวณ

พ้ืนที่ที่ใชเก็บกองวัสดุกอสรางและอุปกรณ เคร่ืองจักรตางๆ จุดจอดรถบรรทุก และ

ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ พรอมแสดงแผนผังหรือภาพประกอบใหชัดเจน 

18) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการก าหนดคาชวงพิสัยของ

ดัชนีช้ีวัดของตัวแปรตาง ๆ และการใช้คาของดัชนีช้ีวัดที่ซ้ ากัน ได้แก่ 1) การคัดเลือก

ที่ตั้งเข่ือน 2) พ้ืนที่ชลประทานฤดูแลงที่เพ่ิมข้ึน 3) ผลกระทบตอพ้ืนที่ป่าอนุรักษ ผล

กระทบตอพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจ และผลกระทบตอพ้ืนที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ันที่ 1 ราคา   

คากอสรางโครงการตอปริมาณน้ าที่จัดสรรใหรวมทุกกิจกรรม  

19) พิจารณาทบทวนแกไขใหถูกตองการใชประโยชนที่ดินเม่ือมีโครงการ มี

การปลูกพืชอยางเดียว และเพิ่มเติมการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและเลี้ยงโคนม น  

20) ตรวจสอบราคาคากอสรางใหถูกตองตรงกัน และใหเพ่ิมเติมเหตุผลที่

โครงการไดด าเนินการกอสรางไปแลวในหัวขอความเปนมาของโครงการ 

21) การวิเคราะหทางเลือกของโครงการจะตองพิจารณาใหครบถวนทั้งดาน 

วิศวกรรม ส่ิงแวดล อม สังคม และเศรษฐศาสตร พิจารณาความเป็นไปได ของ

ทางเลือกอ่ืน เชน การเพ่ิมความจุอางเก็บน้ า/ประสิทธิภาพของอางเก็บน้ าบริเวณ

ข้างเคียง เพื่อสงน้ าใหพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการ 

22) ความเหมาะสม และความเปนไปได ในการขุดสระเก็บน้ ากระจายใน

พ้ืนที่รับประโยชน จากการค านวณปริมาณน้ าและเนื้อที่ของสระน้ า เพ่ือใหไดปริมาตร

เทียบเท่าอ่างเก็บน้ า จะตองขุดสระ 5 สระ ใชพ้ืนที่รวม 125 ไร ซ่ึงหากทางเลือกดัง

กลาวมีความเปนไปได โดยการขุดสระน้ าในพ้ืนที่รับประโยชน (ที่ไมใชปาโซน C) ก็จะ

ไม่ต้องขอใชประโยชนพ้ืนที่ปาอนุรักษโซน C แตอยางใด และไมตองมีการดูแลรักษา

ระบบที่ซับซอนเหมือนโครงการประเภทเข่ือนและอางเก็บน้ า 

23) ระบุรายละเอียดตางๆ ของโครงการ ให้เข าใจภาพรวมลักษณะ

โครงการ เชน พ้ืนที่รับประโยชนครอบคลุมพ้ืนที่/เขตการปกครอง รูปแบบระบบ

ชลประทาน/ระบบการกระจายน้ า การสรางฝายทดน้ าเ พ่ิมเติม และหนวยงาน

รับผิดชอบ 

24) เพ่ิมเติมขอมูลความชัดเจนและกระบวนการขอใชประโยชนที่ดินในเขตปา

สงวนแหงชาติตั้งแต่ข้ันขอกอสรางจนถึงข้ันตอนการดูแลรักษาโครงการ   

25) เพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการน้ ารวมกับโครงการพัฒนา 

แหลงน้ าอ่ืนๆ ในภาพรวมของพ้ืนที่โครงการและบริเวณโดยรอบ แนวทางการจัดการ

น้ าอยางเปนรูปธรรม การป้องกันการแยงน้ าระหวางประชาชนในพ้ืนที่ตนน้ าและทาย

น้ า 

2) ดานสภาพภูมิอากาศ/อุตุนิยมวิทยา 

1) เสนอแผนที่แสดงขอมูลเสนชั้นปริมาณน้ าฝนรายปเฉลี่ย (Isohyets) 

บริเวณพื้นที่โครงการ อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการคัดเลือกชวงปของขอมูลเพื่อ

ศึกษาสภาพภูมิอากาศ และชวงปของขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่ไมตรงกัน 

2) ทบทวนความเหมาะสมและอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการก าหนดและ

คัดเลือกสถานีวัดน้ าทา และสถิติปริมาณน้ าทารายปในบริเวณพื้นที่โครงการ การ

ก าหนดและคัดเลือกสถานีตัวแทนเป็นสถานีศึกษาที่อยู่นอกขอบเขตพื้นที่ศึกษา 

หรืออยู่ในลุ่มน้ าข้างเคียง และมีระยะหางจากพื้นที่โครงการมาก  

3) ทบทวนตรวจสอบขอมูลสถานีวัดน้ าฝนในแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัด

น้ าฝน-น้ าทาที่ใชศึกษา พรอมทั้งปรับปรุงแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดน้ าฝน-น้ าทา 

ในบริเวณพื้นที่โครงการใหชัดเจน 

 

 

 

 

 



2. ด้านสิ่งแวดล้อม 

1) ด้านทรัพยากรดิน/การใชประโยชนที่ดิน/การชะล้างพังทลาย/การ

ตกตะกอน 

1) เพิ่มการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับน้ าของโครงการ 

2) ระบุวิธกีารศึกษาทรัพยากรดินใหชัดเจน  

3) ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดชุดดินที่พบในพื้นที่โครงการ 

4) เพิ่มเติมเหตุผลสนับสนุนวาเหตุใดจึงเสนอรูปแบบการพัฒนาการ

เกษตรโดยใหท านาเปนหลกั หลงัจากมีระบบชลประทานแลว กับความสอดคลอง

กับการประเมินความเหมาะสมของดินที่ระบุวาพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูก

พืชไรและไมผล 

5) ระบุที่มาของผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน และ

การกัดเซาะ 

6) ตรวจสอบเน้ือดินในพื้นที่หัวงานและอางเก็บน้ า รวมทั้งอธิบายความ

แตกตางของการจ าแนกดินตามระดับความอุดมสมบรูณ์ของดินอยางไร  

7) ตรวจสอบคาประสิทธิภาพการใชที่ดิน และผลรวมคาประสิทธิภาพ

การใชที่ดินไมสอดคลองกับผลรวมที่เสนอไว้ 

8) เพิ่มเติมโอกาสการเกิดดินเล่ือนไถลหรือดินถลม 

9) ทบทวนความคลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูล เชน ชื่อวิทยาศาสตรทาง

ดิน การอธิบายถึงชุดดิน เปนตน 

10) เพิ่มเติมรายละเอียดของต าแหนงพิกัดที่เก็บชุดดิน 

11) เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการอนุรักษดินและน้ าในพื้นที่ดอนที่มีความ

ลาดชัน ว่าจะด าเนินการ อยางไร 

12) เพิ่มเติมค าอธิบายกลุมชุดดินในตาราง 

13) เสนอผลการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการ 

พิจารณาปรับปรุงโดยใชแผนที่ชุดดิน มาตราสวน 1 : 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 

พรอมทั้งท าการปรับปรุงแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางดินในบริเวณพื้นที่โครงการให

ชัดเจน แทนการใชแผนที่ดินในระดับคอนขางหยาบ มาตราสวน 1 : 100,000 

ของจังหวัด 

14) ตรวจสอบขอมูลจ านวนพื้นที่ชุดดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ทั้งในสวนของ

จ านวนพื้นที่ขององคประกอบโครงการและผลรวมจ านวนพื้นที่ พรอมทั้งแกไข

จ านวนการเก็บตัวอยางดินใหถูกตอง 

15) ปรับปรุงขอมูลผลการศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน

ใหมีความเปนปจจุบนั 

16) ใหตรวจสอบความถูกตองและยืนยันใหชัดเจนเก่ียวกับจ านวนครั้งและ

วนัที่ในการด าเนินการเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่โครงการ   

17) เพิ่มเติมรายละเอียดผลการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรดินที่พบในพื้นที่

โครงการใหครบถวน  

18) ตรวจสอบความเหมาะสมในการก าหนดสถานีตรวจวัดตะกอนใน

บริเวณพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ให้สอดคลองกับวัตถุประสงคของ

การศึกษาปริมาณตะกอนที่จมลงในอางเก็บน้ า  

19) ปรับปรุงการน าเสนอรูป โดยการซอนทับแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อให

ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศที่ชัดเจน พรอมทั้งแสดงของเขตพื้นที่โครงการให

ครบถวนชัดเจน  

20) ใหปรับปรุงขอมูลการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่รับประโยชนใหมี

ความเป็นปจัจุบนั 

21) ตรวจสอบสถานภาพการถือครองที่ดินตามกฎหมายของประชาชนใน

บริเวณพื้นที่โครงการใหชัดเจน 



22) ใหเพิ่มเติมรายละเอียดที่มาของแผนที่การใชที่ดิน พรอมทั้งปรับปรุง

แผนที่ สัญลกัษณตางๆ ใหมีความชัดเจน  

23) แยกการน าเสนอผลการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรดินเปนพื้นที่อาง

เก็บน้ า และพื้นที่รับประโยชน เพื่อใหสามารถประเมินผลกระทบและก าหนด

มาตรการไดเหมาะสมกับพื้นที่ 

24) ปรับปรุงสัญลักษณของรูป โดยเปลี่ยนสัญลักษณสีเขียวใหมีความ

แตกตางกัน และใหตัดสัญลักษณที่ใชแทนพืชแต่ละชนิดซ้ ากันออก 

25) ตรวจสอบจ านวนจุดเก็บตัวอยางดินในแต่ละชุดดินใหถูกตองตามที่

ด าเนินการ และตรวจสอบลกัษณะดินที่พบในพื้นที่กอสรางอางเก็บน้ าให้ถูกตอง 

26) เสนอรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมส าหรับพื้นที่ชลประทานภายหลัง

มีโครงการ 

27) ปรับปรุงข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้ าในลุมน้ าใหเปนปจจุบัน  

28) ดานการกัดเซาะและการตกตะกอน ใหทบทวนความเหมาะสมของ

การเลือกใชขอมูลและวิธกีารศึกษา เชน ความทันสมัยของขอมูล ซึ่งใชมูลคา K 

จากกรมพัฒนาที่ดิน ป พ .ศ. 2526, วิธกีารประเมินตะกอน เปนตน 

29) เพิ่มเติมการศึกษาตะกอนดินและการจัดการที่เกิดจากการด าเนิน

โครงการ 

2) ดานธรณวีทิยาและการเกดิแผนดนิไหว/ทรพัยากรแร ่

1) ปรับปรุงขอมูลรอยเลื่อนที่ใกลพ้ืนที่ศึกษา และการอางอิงขอมูลรอยเลื่อน

ที่พาดผานประเทศไทยใหถูกตองเหมาะสม 

2) ปรับปรุงการน าเสนอผลกระทบดานธรณีวิทยาและแผนดินไหว โดยแก

ไขเปน ผลกระทบดานทรัพยากรธรณี เนื่องจากการใชดินในพ้ืนที่อางเก็บน้ าเพ่ือเป็น

วัสดุก่อสร้างโครงการถือเปนการใช้ประโยชนทรัพยากรธรณี 

3) ใหแกไขปรับปรุงการศึกษาดานธรณีวิทยาและวิธีการน าเสนอในรายงาน

ให ถูกตองครบถวน ตามหลักวิชาการ และเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การ

น าเสนอขอมูลระดับโครงการ การเรียงล าดับอายุช้ันหิน เปนตน รวมทั้งศึกษาเพ่ิมเติม

ถึงผลกระทบของรอยเลื่อนขนาดใหญ่ที่พาดผานโครงการ 

4) แกไขปรับปรุงการศึกษารอยเลื่อนใหถูกตอง การน าผลการวิเคราะหการ

ปนเป อนฟลูออไรด ในน้ าบาดาลมาประกอบการศึกษา เพ่ือจะได น าไปก าหนด

มาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ 

5) ตรวจสอบสีของหมวดหินตางๆ ในแผนที่ธรณีวิทยา และการใช้หมวดหิน 

ในการเทียบเคียงอายุหิน เป็นต้น 

6) เสนอผลการศึกษาวาควรตองออกแบบเข่ือนใหรองรับคา g เทาไร ที่จะ

ท าใหเกิดความปลอดภัยตอเข่ือน เนื่องจากโครงการอยูใกลรอยเลื่อนมีพลัง 

7) เสนอสภาพธรณีวิทยาของพ้ืนที่รับน้ า (catchment area) ของโครงการ 

8) เพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากเพ่ือปองกันไมให้น้ าซึมผานใตตัว

เขื่อน 

9) เพ่ิมเติมรายละเอียดในการออกแบบโครงการสามารถรองรับแรงที่เกิด

จากแผนดินไหวไดถึงขนาด 7.0 ริกเตอร  

10) ใหค านวณคาความเร่งในแนวราบสูงสุด (Peak Ground Acceleration 

: PGA) ที่มีตอพ้ืนที่โครงการ พรอมทั้งน าคา PGA ที่ไดไปก าหนดมาตรการในการ

ออกแบบองคประกอบโครงการใหรองรับแผนดินไหวได 

11) เพ่ิมเติมผลการศึกษาดานทรัพยากรธรณีบริเวณพ้ืนที่โครงการ และ

บริเวณพ้ืนที่รับน้ าของโครงการ พรอมทั้งแสดงแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1 : 

50,000 ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน 

12) เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับรอยเลื่อน รอยคดโค ง ลงบนแผนที่

ธรณีวิทยา ประเมินผลกระทบจากรอยเลื่อนมีพลังที่อยู ใกลพ้ืนที่โครงการ และให



พิจารณาติดตั้งเคร่ืองมือวัดพฤติกรรมเข่ือน เพ่ือศึกษาพฤติกรรมรอยเลื่อนที่อาจสงผ

ลกระทบเร่ืองแผนดินไหวตอพ้ืนที่โครงการ 

13) เพ่ิมเติมผลการศึกษาจากการส ารวจภาคสนามดานธรณีวิทยา และแผน

ที่ดินถลม และแผนที่หลุมยุบใหเปนปจจุบัน  

14) เพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลต าแหน่งแหลงแร พ้ืนที่ประทานบัตรที่เปน   

ปจจุบันในบริเวณพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกลเคียง จากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอม

ทั้งเพ่ิมเติมขอมูลของแหลงวัสดุกอสราง 

15) ปรับปรุงการน าเสนอขอมูลดวยรูปใหมีความชัดเจน 

16) ใหทบทวนตรวจสอบข้อมูลการก าหนดเขตทรัพยากรแรกับหนวยงานที่

เกี่ยวของเพ่ือใหขอมูลมีความเปนปจจุบันและถูกตอง 

17) เสนอรายละเอียดขอมูลภาคสนามดานแหลงแร และการท าเหมือแร  

18) เพ่ิมเติมรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

และบริเวณพ้ืนที่ใกลเคียง แทนขอมูลในภาพรวมของจังหวัด  

19) เสนอแผนที่ทางธรณีวิทยาที่ไดมาตรฐาน และมีมาตราสวน 1 : 50,000 

ใหครอบคลุมพ้ืนที่รับน้ าของอางเก็บน้ า 

20) ปรับปรุงสีที่ใชในแผนที่ทางธรณีวิทยา ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 

21) เพิ่มเติมแหลงวัสดุที่ใชในการกอสราง 

22) ตรวจสอบขอมูลหินโผล outcrop)  

23) เพิ่มเติมการศึกษากรณีเกิด dam break  

24) ระบุแหลงที่มาของดินและผลการตรวจสอบคุณภาพดินที่น ามาใชเปนวัสดุ

ในการกอสรางเข่ือน ซ่ึงจะสงผลตอความม่ันคงของตัวเข่ือน 

3) ด้านฝุน่/เสียง/ความสั่นสะเทือน 

1) เพ่ิมเติมขอมูลหรือเหตุผลสนับสนุน ในการสรุปว าปริมาณฝุนละอองที่

ประเมินวา จะมคีาเกินมาตรฐาน จะไม่สงผลกระทบตอพ้ืนที่อ่อนไหว 

2) ตรวจสอบความครบถ้วนของสถานีศึกษาปริมาณการจราจร 

3) ตรวจสอบความถูกตองของการใหคะแนนประเมินระดับผลกระทบเร่ือง

เสยีง  

4) เพ่ิมเติมผลการตรวจวัดระดับเสียงและความส่ันสะเทือนในสภาพปจจุบัน

และที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ พ้ืนที่อ่อนไหวบริเวณใกลกับ

พ้ืนที่หัวงานของโครงการ  

5) เพ่ิมเติมผลการศึกษาด านเสียงและความส่ันสะเทือน เนื่องจากพ้ืนที่

ก่อสร้างโครงการบางสวนอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา  

4) ดานอทุกวทิยาน้ าผวิดนิ/คณุภาพน้ าผิวดิน/อุทกธรณีวิทยา/คุณภาพน้ าใต้

ดิน 

1) ตรวจสอบศักยภาพและความเพียงพอของปริมาณน้ าตนทุนจากอางเก็บน้ า 

ที่จะสงใหกับพ้ืนที่ชลประทานใหม่ กับการขาดแคลนน้ าในพ้ืนที่ชลประทาน 

2) ตรวจสอบเหตุผลวาเหตุใดเม่ือมีโครงการ จึงมีความตองการใชน้ าลดลง 

ทั้งที่โครงการชลประทานเดิม และโครงการสูบน้ าดวยไฟฟาดานทายน้ า มีความตอง

การใชน้ าเพ่ิมข้ึน 

 3) ผลการศึกษาคุณภาพน้ าผิวดินพบวามีคาแมงกานีสสูง ใหประเมินผล

กระทบจากการใชน้ าดังกลาวเพ่ือการเกษตร 

4) เสนอสถานภาพการใชงานของบอน้ าตื้นที่เก็บตัวอยางศึกษา เนื่องจาก

พบว่าบางสถานีเก็บตัวอยางพบปริมาณเหล็กมีคาสูงมาก ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอสุข

ภาพผูใช้ได้หากมีการใชงานในบางประการ 

5) อธิบายเหตุผลเพ่ิมเติมในการก าหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิว

ดินที่เก็บตัวอยาง 2 ฤดู จ านวน 6 สถานี ทั้งที่การศึกษาดานคุณภาพน้ าผิวดิน เก็บ

ตวัอยาง 3 ฤดู จ านวน 11 สถานี 

6) เสนอแผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ าใตดิน  



7) อธิบายเหตุผลเพ่ิมเติมในการก าหนดการติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้ า

บาดาลที่เก็บตัวอยาง จ านวน 5 สถานี ทั้งที่การศึกษาดานทรัพยากรน้ าบาดาล เก็บ

ตวัอยาง จ านวน 8 สถานี 

8) คุณภาพน้ าผิวดินไม เหมาะสมตามมาตรฐานในการน าน้ าไปใช ใน

การเกษตร เนื่องจากมีคาของแคลเซียม โซเดียม และ Sodium Absorption Ratio 

(SAR) สูงกวาคามาตรฐาน ใหเพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวด  

ลอมใหครอบคลุมปญหาดังกลาว 

9) คุณภาพน้ าไมเหมาะส าหรับการคุมครองสัตวน้ าจืด เนื่องจากมีคาเหล็ก 

สูงกวามาตรฐาน ใหเพ่ิมเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมใหครอบ

คลุมปญหาดังกลาว 

10) เพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ในกรณีที่เกิด 

ปญหาดินเค็ม 

11) มาตรการดานอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใตดินในระยะด าเนินการที่

ระบุวา “ปองกันไมให้ระดับน้ าใตดินในพ้ืนที่ชลประทานสูงเกินไป” ให เพ่ิมเติม

รายละเอียดวิธีการวาจะท าอยางไร 

12) อธิบายเหตุผลเพ่ิมเติมในการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ าผิวดิน 2 ฤดู และ

การก าหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ าผิวดิน และจุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ าของ

โครงการ เพียง 3 จุด นั้น สามารถเปนตัวแทนของขอมูลคุณภาพน้ าผิวดิน และ

ตวัแทนขอมูลดานนิเวศวิทยาทางน้ าในแตละฤดูกาลของพ้ืนที่โครงการ ไดอยางไร 

13) ทบทวนความเหมาะสมในการก าหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ าผิวดิน 

และจุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้ า เนื่องจากลักษณะล าน้ าที่ไหลไปยังพ้ืนที่รับประ 

โยชน มีการบรรจบกันของล าน้ าสาขา 3 ล าน้ า ซ่ึงการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างที่อยูบน

ล าน้ าสาขาเพียงจุดเดียว อาจท าใหขอมูลคุณภาพน้ าผิวดินและขอมูลนิเวศวิทยาทางน้ า

ของโครงการคลาดเคลื่อนได ทั้งนี้ ที่ปรึกษาควรพิจารณาเพ่ิมเติมจุดเก็บตัวอยาง และ

บริเวณที่เก็บตัวอยางใหครอบคลุมพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการ เพ่ือใหขอมูลคุณ

ภาพน้ าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้ า ที่ไดสามารถเปนตัวแทนของขอมูลคุณภาพน้ าผิว

ดินและนิเวศวิทยาทางน้ าของพ้ืนที่โครงการได 

14) ศึกษาสาเหตุและอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผลการวิเคราะห คุณภาพน้ าผิว

ดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ ในฤดูแล้ง พบวา คาออกซิเจนละลายน้ า (DO) มีคาต่ ากว่าค

ามาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการชลประทาน และคาเหล็ก (Fe) มีคาเกินคามาตรฐาน

คุณภาพน้ าเพ่ือการด ารงชีวิตของสัตวน้ า สวนในฤดูฝน พบวา คาออกซิเจนละลายน้ า 

(DO) มีคาต่ ากวาคามาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการชลประทาน และคาปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (TSS) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการชลประทาน และคาเหล็ก 

(Fe) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ า เพ่ือการด ารงชีวิตของสัตวน้ าและคาแมงกานีส 

(Mn) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่ 

4 และมีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้ าเพ่ือการด ารงชีวิตของสัตว น้ า พรอมทั้ง

เสนอแนะกิจกรรมการใชน้ าที่เหมาะสมกับคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ 

15) ช้ีแจงเหตุผลเพ่ิมเติมของการไมมีการรายงานขอมูลผลการตรวจวัดคา

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) ในการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน  

16) เพิ่มเติมขอมูลแผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้ าบาดาล และแผนที่แสดง

ช้ันหินอุมน้ าลงบนแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1: 50,000 โดยแสดงขอบเขตพ้ืนที่

โครงการใหครบถวนชัดเจน เพ่ือเปนขอมูลประกอบการศึกษาเร่ืองการร่ัวซึมของอาง

เก็บน้ า 

17) ทบทวนความเหมาะสมในการก าหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้ าใตดิน 

เพียง 1 จุดเก็บตัวอยางนั้น สามารถเปนตัวแทนของขอมูลคุณภาพน้ าใตดินของพ้ืนที่

โครงการไดอยางไร และเหตุผลในการพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดของจุด

เก็บตวัอยางน้ าใตดิน เนื่องจากจุดเก็บตัวอยางอยูนอกพ้ืนที่ขอบเขตพ้ืนที่โครงการ  

18) เสนอผลการศึกษาดานดานอุทกธรณีวิทยาน้ าใตดิน จากการรวบรวม    

ขอมูลทุติยภูมิ โดยการน าเสนอขอมูลแผนที่แสดงช้ันหินอุมน้ า และต าแหนงบอบาดาล

ในช้ันหินดินดานของจังหวัด เปนผลการศึกษาของบริษัทแทนที่จะเป็นหน่วยงานของรัฐ 



19) ศึกษาหาสาเหตุของผลการวิเคราะห คุณภาพน้ าใตดินบริเวณพ้ืนที่

โครงการที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห

คุณภาพน้ าใตดิน ฤดูแล ง พบค่าความกระดาง คาสารหนู และในฤดูฝน พบค า

ฟลูออไรด สารหนู และคาฟคอลแบคทีเรีย มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาล  

20) อธิบายเพ่ิมเติมโครงการพัฒนาแหลงน้ าที่ รับผิดชอบโดยองคการ

บริหารสวนทองถ่ิน  

21) ใหประเมินปริมาณน้ าต่ าสุดที่ใชในการรักษาระบบนิเวศทายน้ า 

22) วิเคราะหเหตุผลเพ่ิมเติมวาเหตุใดคุณภาพน้ าผิวดินในฤดูแลงของบริเวณ

หัวงาน ซ่ึงเปนพ้ืนที่ตนน้ า จึงจัดอยูในแหลงน้ าผิวดินประเภทที่ 3 สวนสถานีบริเวณ

พ้ืนที่รับประโยชนและพ้ืนที่ทายน้ า คุณภาพน้ าจัดอยูในแหลงน้ าผิวดินประเภทที่ 2 

(ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537) 

23) เปลี่ยนรูปแผนที่อุทกธรณีวิทยาในประเทศไทย เปนภาพสี เพ่ือใหเห็น

ขอบเขตของแหลงน้ าบาดาลในช้ันหินตางๆ ไดอยางชัดเจน 

24) อธิบายเพิ่มเติมว่า”พ้ืนที่ศึกษา” ที่น าเสนอในตารางคือพ้ืนที่ใด 

25) วิเคราะหหาสาเหตุและก าหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมเพ่ิมเติมจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าใตดินในสถานีเก็บตัวอย่างที่พบวามี

ปริมาณเหล็กสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพน้ าบาดาลที่ใชบริโภคทั้ง

ฤดูแลงและฤดูฝน  

26) ทบทวนการประเมินผลกระทบกรณีเม่ือมีการกักเก็บน้ าในอางเก็บน้ าแลว 

สงผลใหปริมาณและระดับน้ าใตดินโดยรอบอางเก็บน้ าเ พ่ิมมากข้ึนกว าสภาพเดิม

เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของปริมาณและระดับน้ าใตดิน ยังข้ึนอยูกับสภาพทางธรณีวิทยา

ของพ้ืนที่นั้นๆ ดวย 

27) วิเคราะหหาสาเหตุของปริมาณเหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และทองแดง 

(Cu) ที่มีปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐานการด ารงชีวิตของสัตวน้ าในเกือบทุกสถานีที่

ตรวจวัด 

28) อุทกวิทยาน้ าใตดิน ใหเพ่ิมเติมเหตุผลและที่มาหรือแหลงอางอิง กรณีใน

รายงานระบุวาเม่ือมีการเก็บกักน้ าเต็มอางเก็บน้ า จะมีปรากฏการณการสูญเสียน้ า

จากการร่ัวซึมของน้ าในอางเก็บน้ าสงผลใหน้ าไหลซึมลงไปในช้ันน้ าใตดินไดมากย่ิงข้ึน 

และจะท าใหแหลงน้ าใตดินบริเวณทายน้ ามีปริมาณและระดับน้ าใตดินเพ่ิมข้ึน 

29) คุณภาพน้ าใตดิน ใหรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิคุณภาพน้ าใตดิน

จากหนวยงานอ่ืนๆ เพิ่มเติมและเป็นปัจจุบัน เชน กรมทรัพยากรน้ าบาดาล  

30) ปรับปรุงข้อมูลดานอุทกวิทยาน้ าผิวดิน ใหถูกตองตามจ านวนพ้ืนที่ลุมน้ า 

31) ทบทวนความเหมาะสมของการประเมินน้ าทารายเดือนของโครงการที่

เลือกใช สถานีวัดน้ าทาที่มีความแตกต่างอย่างมากและไม่สัมพันธ์กับพ้ืนที่ลุ่มน้ าในพ้ืนที่

โครงการมาเป็นสถานีดัชนี  

32) จัดท าตารางเปรียบเทียบการศึกษานิเวศวิทยาทางน้ าในภาพรวมทั้งสาม

ฤดู พรอมประเมินและวิเคราะหการศึกษาดังกลาว 

5) ดานทรพัยากรสตัวปา่/ปาไม/้พืน้ทีช่ัน้คณุภาพลุม่น้ า/การบกุรกุท าลายปา่ 

1) เพ่ิมเติมการศึกษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพ้ืนที่รับน้ า (Watershed) 

โดยระบุต าแหนงแปลงส ารวจทรัพยากรปาไม้ รวมทั้งประเมินผลกระทบจากการ

ด าเนินการโครงการ 

2) การคัดเลือกพ้ืนที่เพ่ือปลูกปาทดแทนใหโครงการพิจารณาเลือกพ้ืนที่ปา

เสือ่มโทรมบริเวณใกลพ้ืนที่โครงการ 

3) แสดงขอมูลภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมพรอมแสดงภาพที่

ใช้อางอิง รวมทั้งขบวนการและวิธีการในการวิเคราะหขอมลการประเมินความถูกตอง

ของการวิเคราะห์ให้ครบถวนสมบูรณ 

4) เสนอแผนที่ปาไมและแผนที่การใชที่ดิน และวิธีการไดมาซ่ึงขอมูลดังกลาว 

5) แสดงรายละเอียดและอธิบายผลกระทบโดยรอบพ้ืนที่โครงการในลักษณะ

ของแนวกันชน (Buffer zone) ที่เหมาะสม 



6) ระบุจุดและเสนทางส ารวจสัตวปาในแผนที่อยางชัดเจน เนื่องจากสัตวปาที่

ส ารวจพบ เปนสัตวปาที่มีความส าคัญ เชน สัตวปาคุมครอง และมีแนวโนมใกลสูญ

พันธุ เปนจ านวนมาก ควรระบุมาตรการเฉพาะเพ่ือการปองกันผลกระทบที่จะเกิด

ข้ึนกับสัตวปาดังกลาว 

7) แสดงรายละเอียดพ้ืนที่ปลูกปาชดเชยพ้ืนที่ปาที่สูญเสียไปจากการด าเนิน

โครงการใหชัดเจนและเหมาะสม 

8) เพ่ิมเติมรายละเอียดการศึกษาทรัพยากรสัตวปาและปาไมใหครบถวนสม

บูรณและเปนไปตามหลักวิชาการ 

9) เพิ่มเติมผลการศึกษาดานทรัพยากรสัตวปาที่เปนตัวแทนของฤดูหนาว เพ่ือ

ใหครอบคลุมทุกฤดูกาล 

10) การศึกษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ ตองได

รับการอนุญาตกอนการเขาศึกษา  

11) ทบทวนตรวจสอบและยืนยันขอมูลจ านวนพ้ืนที่ที่ตองปลูกปาทดแทน 

จ านวน 2 เทา วามีพ้ืนที่เทาใด  

12) เสนอรายละเอียดขอมูลลักษณะพ้ืนที่ที่ควรปลูกปาทดแทนพ้ืนที่ปาที่สูญเสีย

ไปจากการกอสรางโครงและองคประกอบ พรอมแสดงแผนผังหรือภาพประกอบให

ชัดเจน 

13) เพ่ิมเติมขอมูลจุดและเสนทางส ารวจทรัพยากรสัตวปาในเขตพ้ืนที่ปาสงวน

แหงชาติในแผนที่ภูมิประเทศให ชัดเจน และใหทบทวนและปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับ

ทรัพยากรปาไมใหมีความเปนปจจุบัน 

14) เพ่ิมเติมผลการส ารวจและวิเคราะหใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก

ฤดูกาล  

15) ผลการศึกษาพบ “นกจับแมลงอกสีน้ าตาล” และ “เตาเหลือง” ซ่ึงจัดอยู

ในสถานภาพใกลสูญพันธุ ดังนั้นการประเมินผลกระทบควรเนนที่สัตวปาดังกลาว และ

พิจารณาก าหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

16) ปรับแกไขรูปใหมีความชัดเจน เพ่ือใหเห็นวาบริเวณพ้ืนที่อางเก็บน้ าของ

โครงการฯ ไมไดซอนทับกับช้ันคุณภาพลุมน้ าช้ันที่ 1 

17) เพ่ิมเติมการศึกษาสถานภาพของพรรณพืชในพ้ืนที่โครงการ ไดแก พืช 

และสัตวที่ใกลสูญพันธุในประเทศไทย ของปาหวงหาม พืชถ่ินเดียวและพืชหายากของ

ประเทศไทย สถานภาพของพรรณพืชเพ่ือการอนุรักษ และสถานภาพของพรรณพืชตาม 

Thailand Red Data 

18) ตรวจสอบและแกไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติมใหถูกตอง 

19) แสดงสัญลักษณของพ้ืนที่สีขาวที่อยูในขอบเขตพ้ืนที่อางเก็บน้ า 

20) แกไขจ านวนชนิดพันธุไมหวงหามประเภท ก ใหถูกตองและตรงกันกับ 

ขอมูลในตาราง 

21) เพ่ิมเติมการศึกษาทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่ตนน้ า และเปรียบเทียบกับ

สภาพทรัพยากรปาไมในพ้ืนที่โครงการ 

22) ระบุแหลงที่มาของราคาไมทอนแยกตามกลุมชนิดไมและคุณภาพของไม้ 

ทอนในทองที่จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่โครงการและจังหวัดขางเคียง 

23) ตรวจสอบขอมูลพ้ืนที่ปาสมบูรณที่ถูกน้ าทวมใหถูกตองตรงกัน  

24) เพ่ิมเติมการเตรียมการผนวกพ้ืนที่ริมฝงซายของอางเก็บน้ า เปนพ้ืนที่

อุทยานแหงชาติ   

25) ตรวจสอบการสรุปผลการศึกษามีความขัดแยงกัน โดยได้ระบุไววา (1) 

สภาพการใชประโยชนที่ดินปาไมธรรมชาติ เปนปาผลัดใบ ชนิดปาไมที่พบเปนปาเบญจ

พรรณในพ้ืนที่ และพบวาพ้ืนที่สวนใหญ เปนพ้ืนที่ไรมันส าปะหลังและสวนปายูคาลิปตัส 

สรุปภาพรวมไดวาพ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ท ากินแลวแทบทั้งส้ิน คงพบวามีพ้ืนที่ปาไม

ธรรมชาติเพียงเล็กนอย และ (2) สภาพพ้ืนที่ของโครงการ เปนพ้ืนที่ปาไมที่ไดรับการ

ดูแลจากเจาหนาที่ปาไมเปนอยางดี และกรมอุทยานฯ ไดมีการเตรียมการผนวกพ้ืนที่ 

ฝงซายของอางเก็บน้ าไปเปนพ้ืนที่อุทยานแหงชาติ 

26) ตรวจสอบเกณฑการแบงพ้ืนที่อางเก็บน้ าและแกไขใหถูกตอง วาเขาอาง



เก็บน้ าขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก 

27) ตรวจสอบใหถูกตองวาพืชเหลานี้เปนพืชเกษตรหรือไม เชน สังเครียด 

ไทรยอย ยางนา ตีนเปด มะเดื่ออุทุมพร ไผปา ขอย หญาคา เปนตน 

28) เพ่ิมเติมการประเมินผลกระทบตอสัตวปาคุมครอง สัตวป่าเพ่ือการอนุ

รักษที่พบในพ้ืนที่โครงการ และก าหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบส่ิง

แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเหมาะสม 

29) ช้ีแจงเหตุผลของการเขาส ารวจดานทรัพยากรปาไมและสัตวปากอนไดรับ

อนุญาตจากกรมปาไม  

30) เพ่ิมเติมขอมูลทรัพยากรปาไมบริเวณพ้ืนที่แนวถนนเขาหัวงานและแนว

คลองสงน้ า 

31) ระบุรายละเอียดพ้ืนที่แปลงปลูกปาของหนวยตนน้ า  

32) ใหก าหนดมาตรการในการดูแลพรรณไมหวงหาม ของปาหวงหามตาง ๆ 

โดยเฉพาะไมหวงหามพิเศษ ที่พบในพ้ืนที่โครงการ ไดแก แสลงใจ 

33) เสนอตวัอยางพืชสมุนไพร และพืชอาหารไวในรายงาน 

34) ปรับปรุงการหามูลคาทางเศรษฐกิจของปาไม โดยใชขอมูลราคาไม

ของป พ.ศ.ท่ีทันสมัยมากข้ึน 

35) เพิ่มเติมการประเมินคณุคาดานอ่ืนๆ ของปาไม เชน การเก็บกักคารบอน 

การใช ประโยชนของปาทางออม ฯลฯ เนื่องจาก พ้ืนที่ที่จะสรางโครงการมีสภาพ 

เปนปาไมสมบูรณ 100% จึงควรประเมินคุณคาของปาไมในพ้ืนที่ใหครบถวนมากที่สุด 

36) ปรับปรุงแก้ไขชื่อของสัตว์ป่าให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ 

และอ้างอิงจากพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 หรือ 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หรือหนังสือ Mammals of 

Thailand โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล 

37) ทบทวนความถูกต้องของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในเขตพื้นที่โครงการ 

38) ตรวจสอบและจ าแนกขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ป่าไม้

ถาวร) ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการให้ครบถ้วน และน าเสนอแผนที่ประกอบให้

ชัดเจน 

6) ด้านทรัพยากรประมง/นิเวศวิทยาทางน้ า 

1) เสนอขอมูลผลการศึกษาส่ิงมีชีวิตในน้ า ไดแก แพลงกตอน สัตวหนาดิน 

ปลา พันธุไม้น้ า ในรายงานหลักดวย 

2) เพิ่มเติมการเสนอสถานภาพทางการอนุรักษของส่ิงมีชีวิตในน้ า  

3) เพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลการท าประมงในพ้ืนที่โครงการที่ไดจากการ

ส ารวจภาคสนาม 

4) เสนอที่มาของการประเมินผลผลิตปลาในอางเก็บน้ าที่ประมาณการณไว

รวมทั้งน าเสนอที่มาของการก าหนดความตองการน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศทายน้ า  

5) ผลการศึกษาพบชนิดปลาที่อยูในภาวะถูกคุกคาม“ปลาขาวเม่า” ซ่ึงจัดอยู

ในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ใหเพ่ิมเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมปญหาดังกลาว 

7) การส ารวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรประทงและนิเวศวิทยาทางน้ า 

ควรด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ  

8) เพิ่มเติมรายละเอียดข้อมูลสถานภาพ (ความเสี่ยงในการสูญพันธุ์) 

ขนาดปลาที่ส ารวจได้ใหชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลที่ส ารวจได้เป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่

โครงการ 

9) ทบทวนข้อมูลผลการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ และ

ชนิดพันธุ์ที่จะปล่อยในอ่างเก็บน้ า เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ าและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสัตว์น้ าตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการ

ประมง โดยควรพิจารณาชนิดพันธุ์เด่นที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ไม่เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น 

และสามารถเพาะพันธุ์ได้ในเชิงพาณิชย์  



10) เพิ่มเติมข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่คาดว่าจะมีการอพยพย้ายถิ่นระหว่าง

แม่น้ าสายหลัก รวมถึงแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการอพยพ เช่น ช่วงเวลา 

วิธกีารอพยพ วงจรชีวิตของชนิดพันธุ์ปลาน้ันๆ ให้ชัดเจน 

11) เพิ่มเติมรายละเอียดการอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ เสนอข้อมูลสุปผลการ

ส ารวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรประมงและนิเวศวิทยาทางน้ าทั้ง 3 ฤดูกาล โดย

ระบุชนิดพันธุ์ จ านวน ขนาด และสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้ชัดเจน 

12) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์น้ าข้าม

ลุ่มน้ าให้เหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และถูกกฎหมาย เน่ืองจากวิธีการ

ติดตั้งระบบป้องกันสัตว์น้ าด้วยไฟฟ้า ด้วยการติดตั้งขั้วไฟฟ้า เพื่อสร้างม่าน

กระแสไฟฟ้าป้องกันสัตว์น้ าเข้าใกล้บริเวณเครื่องสูบน้ า เป็นข้อห้ามทางกฎหมาย  

13) เพิ่มเติมบทวิเคราะห์เปรียบเทียบทางเลือกเพื่อตัดสินใจเก่ียวกับ

วิธีการด าเนินการตามแผนการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ าและการ

ประมง ระหว่างวิธกีารสร้างสถานีเพาะพันธุ์ กับวิธกีารสร้างทางปลาผ่าน   

7) ด้านการใช้น้ า 

1) เสนอที่มาของอัตราการใชน้ าโดยเฉลี่ย 100 ลิตร/คน/วัน และ 50 ลิตร/

คน/วัน ขอมูลประชากรในต าบล จ านวนประชากรที่มีและไม มีน้ าประปาใช รวมถึง

แสดงที่มาของการคาดการณการใช้น้ าในอนาคต 30 ป  

2) เสนอขอมูลอุตสาหกรรมในครัวเรือนในพ้ืนที่โครงการและการประเมิน

ปริมาณการใชน้ า 

3) เสนอที่มา/การค านวณปริมาณความตองการน้ าของขาวตอ 1,000 ไร

ของทั้ง 3 พ้ืนที่ คือ พ้ืนที่ชลประทาน พ้ืนที่ระบบท อทายอางเก็บน้ า และพ้ืนที่

ชลประทานระบบคลองสงน้ า 

4) เสนอโครงการพัฒนาแหลงน้ าที่อยู่ในพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการ และ

อธิบายความสัมพันธของการใชงานกับโครงการอางเก็บน้ า 

5) เสนอสรุปภาพรวมของการใชน้ าในแตละกิจกรรมวามีการใชน้ าปละกี่ลาน 

ลบ.ม. เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้ าของโครงการ 

6) ทบทวนการคาดการณปริมาณการใชน้ าในอนาคต (20 ปขางหนา) ใหม่ 

เนื่องจากในรายงานฯ มีการคาดการณขอมูลการใชน้ าสูงเกินความจ าเป็น เชน มีการ

คาดการณปริมาณการใชน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคโดยใชอัตราการใชน้ าของเทศบาล

ต าบลซ่ึงก าหนดอัตราการใชน้ าเทากับ 120 ลิตร/คน/วัน (พ้ืนที่รับประโยชน์ ของ

โครงการอยูนอกเขตเทศบาล ซ่ึงก าหนดอัตราการใชน้ าเทากับ 50 ลิตร/คน/วัน) มี

การคาดการณปริมาณการใชน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยใชจ านวนโรงงานของ

อ าเภอทั้งอ าเภอ ซ่ึงควรเลือกใชเฉพาะต าบลที่อยูในพ้ืนที่รับประโยชนของโครงการ 

เทานั้น 

7) ระบุที่มาและใสอางอิงของตัวเลขอัตราการใชน้ าเพ่ือการอุตสาหกรรม

ประเภทตางๆ  

8) ระบุแหล งที่มาของน้ าประปาหมู บานที่ใช ในการอุปโภคบริโภคไว ใน

รายงาน 

9) ทบทวนการจัดล าดับความส าคัญของปริมาณความต องการน้ าของ

กิจกรรมการใชน้ าตางๆ โดยก าหนดกิจกรรมที่มีความส าคัญล าดับแรกคือ ความตอง

การน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค ปศุสัตว อุตสาหกรรม ทองเที่ยวและสันทนาการ และ

กิจกรรมที่ใหความส าคัญล าดับรอง คือ ความตองการน้ าเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศทายน้ า 

และความตองการน้ าเพ่ือการเกษตร ซ่ึงไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ  

8) ด้านการชลประทาน/การระบายน้ า/สภาพน้ าท่วม/การบรรเทาน้ าท่วม 

1) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของโครงการพัฒนาแหลงน้ าในปจจุบันใน

พ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการ  

2) เสนอที่มา/เหตุผลเพ่ิมเติมกรณีที่ระบุวา เม่ือมีการพัฒนาโครงการในฤดู

แลงจะสามารถสงน้ าใหพ้ืนที่ที่มีระบบชลประทานเพ่ิมข้ึนไดประมาณรอยละ 20  



3) เสนอขอมูลการระบายน้ าในปจจุบันของพ้ืนที่โครงการ  

4) ศึกษาผลกระทบของโครงการตอปริมาณน้ าของโครงการอ่ืนๆ ดานทาย

น้ า 

5) เสนอขอมูลสภาพน้ าทวมและการบรรเทาน้ าทวมในบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

6) ตรวจสอบและแกไขสัญลักษณของโครงการขนาดใหญ และขนาดกลาง 

ใหถูกตอง 

9) ด้านการเกษตร/การเลี้ยงสัตว์ 

1) เสนอขอมูลจ านวนพ้ืนที่ที่ท าการเกษตร จ านวนสัตว เลี้ยงในบริเวณพ้ืนที่

โครงการ 

2) เพ่ิมเติมช่ือหมูบานที่อยูในเขตเหมาะสมส าหรับการปลูกขาว ยางพารา 

และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

10) ดานคมนาคม 

1) แสดงเสนทางการคมนาคมขนสงวัสดุอุปกรณเขาสูพ้ืนที่โครงการ พรอม

ทบทวนความถูกตองในการประเมินผลกระทบที่เกิดข้ึนในรายงานฯ 

2) เพิ่มรายละเอียดการประมาณการจ านวนเที่ยวรถขนวัสดุทุกชนิดที่จะตองใช

และมีการล าเลียงขนสงจากแหลงผลิตสูพ้ืนที่หัวงาน เชน ดิน หิน ทราบ ปูน เหล็ก 

ฯลฯ และประเมินผลกระทบจากการขนสงวัสดุดังกลาวตอชุมชนหรือพ้ืนที่ออนไหวอ่ืนๆ 

(ถามี) ที่อยูใกลเคียงหรือเปนทางผาน 

3) ในการปรับปรุงแนวถนนที่มีอยูเดิมเพ่ือเขาสูพ้ืนที่หัวงานในระยะกอสราง 

จะสงผลกระทบตอชุมชนในพ้ืนที่อยางไร 

4) เพ่ิมเติมขอมูลใหชัดเจนวาโครงการมีการปรับปรุง/ขยายถนนเพ่ือขนส่ง

วัสดุกอสรางหรือไม อยางไร และหากมีการปรับปรุงพ้ืนที่ดังกลาวอยูในพ้ืนที่ปาหรือไม

พรอมทั้งประเมินผลกระทบจากกิจกรรมดังกลาว 

11) ด้านขยะและของเสีย/โรงงานอุตสาหกรรม 

1) เพ่ิมการศึกษาประมาณการปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากการพัฒนา

โครงการโดยเฉพาะในระยะกอสรางตลอดจนประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึน 

2) ตรวจสอบและใชขอมูลที่เปนฐานการศึกษา เร่ืองการใชน้ าใหตรงกัน กลา

วคือ ในเร่ืองการจัดการน้ าเสีย ระบุวาประชาชนใชน้ าในอัตรา 200 ลิตร/คน/วัน แต

ในการศึกษาเร่ืองการใชน้ า คิดการใชน้ าของประชาชนเปน 120 ลิตร/คน/วัน 

3) เพ่ิมเติมรายละเอียดบริเวณรอบพ้ืนที่โครงการวา มีโรงงานอุตสาหกรรม

ตั้งอยูหางจากพ้ืนที่โครงการเปนระยะเทาไร เพ่ือประกอบการประเมินผลกระทบส่ิง

แวดลอม 

4) ดานการจัดการน้ าเสีย ส่ิงปฏิกูลและขยะมูลฝอย ไมพบรายละเอียดของ

การศึกษาเร่ืองน้ าเสียและส่ิงปฏิกูลในรายงานหลัก 

5) เพิ่มเติมการรณรงคหรือสงเสริมการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ไวในมาตรการ 

ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

12) ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน 

1) ใหทบทวนตรวจสอบข้อมูลจ านวนพ้ืนที่ที่ได รับผลกระทบจากการพัฒนา

โครงการใหถูกตองชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากในรายงาน ระบุขอมูลพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ

รวมไมสอดคลองกับขอมูลพ้ืนที่ที่ไดรับผลกระทบ 

2) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลจ านวนพ้ืนที่ที่กระทบซ่ึงอยูใน

พ้ืนที่ปาอนุรักษ โซน C เนื่องจากมีความไมสอดคลองกัน  

3) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลจ านวนผูไดรับผลกระทบ 

เนื่องจากมีความไมสอดคลองกัน  

4) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลจ านวนพ้ืนที่ที่กระทบซ่ึงอยูใน

พ้ืนที่ปาอนุรักษ โซน C และพ้ืนที่ปาเศรษฐกิจโซน E เนื่องจากมีความไมสอดคลอง

กัน ในรายงานเลมหลัก และในหนังสือน าสงรายงานฯ ของกรมชลประทาน 



5) ใหยืนยันขอมูลการชดเชยที่ดินและทรัพยสินวาสรุปมีการจายคาชดเชยหรือ

ไม /อยางไร เนื่องจากขอมูลที่น าเสนอในรายงานฯ ไมสอดคลองกัน เช้น ระบุวา

ราษฎรมีความยินดีใหความรวมมือในการยายออกจากพ้ืนที่โดยไมเรียกรองใด ดังนั้น

จึงไมจ าเปนตองชดเชยทรัพย สินให้ราษฎร แต่ได คิดคาชดเชยไว้ภายใตหัวขอดาน

เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอม ระบุวา เนื่องจากโครงการอยูในพ้ืนที่อนุรักษทั้งหมดจึงไมมี

การชดเชยที่ดิน เปนตน 

6) หากมีการชดเชยที่ดินและทรัพยสินก็ควรแสดงรายช่ือประชาชนที่ตองไดรับ

การชดเชยที่ดินและทรัพยสินดวย เพ่ือใหสามารถจายคาชดเชยไดถูกตองไมกอใหเกิดป

ญหาการแอบอางรับคาชดเชย เนื่องจากในรายงานระบุ วา “...ไมสามารถระบุความ

ชัดเจนของผูที่ถูกผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและทรัพย สิน เพราะวาครัวเรือน

ประชาชนที่เขามาเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเปนการบุกรุกพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุ

รักษ ดังนั้น จึงไมไดมีการเปดเผยแสดงความเปนเจาของในการถือครองที่ดินอยาง

ชัดเจน...”) 

7) เสนอทีม่า /อางอิงราคาคาชดเชยพืชผลประเภทมันส าปะหลังที่ก าหนดไว 

8) ควรมีการส ารวจราษฎรที่ไดรับผลกระทบทอสงน้ า ทอผันน้ า คลองสงน้ า 

และการปรับปรุงถนนเพ่ิมเติม และประเมินผลกระทบ รวมทั้งหาแนวทางแก ไขปญหา

ดังกลาวดวย 

9) เพิ่มเติมขอมูลการชดเชยที่ดินและทรัพยสินบริเวณหัวงาน อางเก็บน้ า และ

ถนนเขาหัวงาน ไวในรายงานฯ ดวย 

10) ให้ส ารวจความคิดเห็นผูไดรับผลกระทบจากแนวคลองสงน้ า ใหครบถ้วน 

รอยละ 100 เพื่อน าผลการส ารวจมาพิจารณาปรับแนวคลองสงน้ าใหเหมาะสม 

11) ปรับปรุงการเสนอผลการศึกษาใหมีความชัดเจน และถูกตองตามขอเท็จ

จริงของโครงการ กล่าวคือ หากกรมชลประทาน ในฐานะเจาของโครงการ จะไมมี

การชดเชยทรัพยสินใดๆ ก็ตองระบุใหชัดเจน  

 

12) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนที่

โครงการในรายงาน ทั้งจ านวนผู้ถูกเวนคืนที่ดิน และพ้ืนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 

13) ดานสาธารณสขุ/อาชวีอนามยั 

1) เพ่ิมเติมการศึกษาโรคที่ส าคัญในปจจุบัน ซ่ึงผูปวยจ านวนมากกวาโรค

ที่มากับน้ า (Water-borne diseases) เชน โรคที่ไมติดตอที่สะทอนปญหาสุขภาพ 

โรคที่เกี่ยวกับ ความดันโลหิต โรคหัวใจและโรคเบาหวาน เปนตน 

2) ทบทวนและปรับปรุงวิธีการศึกษาและการวิเคราะหผลการศึกษาดาน

สาธารณสุข ใหถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ขอมูลดานสาธารณสุขที่ใชศึกษาควรเป

นขอมูลยอนหลัง 5 ป 

3) ทบทวนความถูกตองเหมาะสมของมาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เสนอ

ในรายงาน 

4) เพ่ิมเติมผลการศึกษาเร่ืองโรคมาลาเรียในพ้ืนที่โครงการและบริเวณใกล

เคียงเนื่องจากในรายงานไมมีการกลาวถึง และสภาพพ้ืนที่โครงการยังเปนสภาพปาอยู่

เปนสวนใหญ 

5) เสนอผลการศึกษาเร่ืองการส ารวจหอยในพ้ืนที่อางเก็บน้ าดวย เนื่องจาก

พ้ืนที่ดังกลาว อาจเปนแหลงแพรพันธุหอยที่มีความส าคัญทางสาธารณสุขได หากมี

การพัฒนาโครงการ 

6) ปรับปรุงการเสนอขอมูลโดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษา พ้ืนที่

ศึกษาด าเนินการในทุกๆ หัวขอยอยที่ศึกษา รวมทั้งใหเพ่ิมการศึกษาดานสาธารณสุข

ในพ้ืนที่อางเก็บน้ า  

7) ปรับการเสนอขอมูลการศึกษาในทุกหัวขอยอยของการศึกษาดาน

สาธารณสุข ใหมีความชัดเจนเร่ือง   กลุมตัวอยาง วิธีการศึกษา พ้ืนที่ศึกษา เชน 

การศึกษาดาน อนามัยส่ิงแวดลอม ระบุวา ศึกษาในกลุมตัวอยางเดียวกับการส ารวจด

านเศรษฐกิจสังคม จ านวน 50 ตัวอยาง แตการศึกษาดาน เศรษฐกิจสังคมระบุวา มี



การศึกษาดานนี้ใน กลุมตัวอยาง 100 ตัวอยาง ท าใหไมทราบชัดเจนวาตัวอยางที่

ศึกษาดานสาธารณสุขอยูในพ้ืนที่ใดและมีจ านวนเทาใดบาง 

8) จ านวนตัวอยางของการศึกษาในหัวขอยอยตางๆ มีความหลากหลายมาก

และใช้จ านวนไม่เท่ากัน เชน ส ารวจยุง ส ารวจลูกน้ า ตรวจสุขภาพเบื้องตนดานอาหาร

และภาวะโภชนาการ ตรวจหาหนอนพยาธิและโปรโตซัว 33 คน การตรวจสุขภาพ

ทั่วไป (ไมระบุจ านวน) จึงขอใหเพิ่มเติมหลักเกณฑ เหตุผล ในการก าหนดจ านวน 

ตวัอยางการศึกษาดังกลาว 

9) ปรับปรุงการเสนอเหตุผลที่อธิบายผลการศึกษาใหเหมาะสมถูกตองในผล

การตรวจเลือดหาเอนไซมโคลนีเอสเตอเรสในกลุมผูสูงอายุที่ประกอบอาชีพเกษตร 

และเกี่ยวของกับการใชสารเคมี พบวา มีคาต่ ากวาผูประกอบอาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงใน

รายงานใหเหตุผลประกอบวา “เปนเพราะคนกลุมนี้เปนเจาของและไมมีกิจกรรมที่เกี่ยว  

ของกับการใชสารเคมีการเกษตร” ในขณะที่หัวขอกลุมตัวอยางคือ คนที่ประกอบอาชีพ

เกษตรและเกี่ยวของกับการใชสารเคมี จึงท าใหขอความสับสนขัดแยงกัน 

10) พิจารณาทบทวนและใหความส าคัญในการก าหนดมาตรการดานสุขภาพ

อนามัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่โครงการ ส าหรับโรคพยาธิใบไม ในตับ และน้ าดื่มที่ไมได

มาตรฐาน 

11) เพ่ิมเติมผลการศึกษาสภาพและปญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย 

โรคไขเลือดออก โรคพยาธิตางๆ ในพ้ืนที่โครงการ 

12) เพ่ิมเติมผลการศึกษาในเร่ืองของการศึกษาประเภทและปริมาณการใช

สารเคมีปองกันก าจัดศัตรูพืชและปุยที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และวิธีการ

ใชสารเคมีเหลานั้น 

13) เพ่ิมเติมผลการศึกษาในเร่ืองของการตรวจสุขภาพทั่วไปของประชาชนใน

พ้ืนที่ชลประทานและการตรวจสารเคมีปองกันก าจัดศัตรูพืชในเลือดของราษฎรในพ้ืนที่

ศึกษา 

14) เพิ่มเติมผลการศึกษาในเร่ืองของคุณภาพน้ าเพ่ือการบริโภค 

15) เพ่ิมเติมผลการศึกษาในเร่ืองของปญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่อยูใน

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ 

16) ตรวจสอบขอมูลทุติยภูมิที่ใชศึกษาดานสาธารณสุขวา ใชขอมูลยอนหลัง

กี่ปแลวท าการแกไขใหถูกตอง  

17) ช้ีแจงเหตุผลวาเหตุใดจึงเก็บขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขโดย

ใชแบบสอบถามรวมกับงานดานเศรษฐกิจสังคม แต่การระบุจ านวนตัวอย่างได้ ไม่

ถูกต้อง 

18) เพิ่มเติมการทบทวนขอมูลสถานการณโรคพยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมเลือด 

และพยาธิอื่นๆ รวมทั้งขอมูลโรคมาลาเรีย ในพ้ืนที่โครงการดวย 

19) ประเมินผลกระทบจากยุง พยาธิตางๆ อันเนื่องมาจากการมีแหลงน้ า

เพ่ิมข้ึน และก าหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกลาว 

20) แสดงวิธีการสุมตัวอยาง/ที่มาเพ่ือใชในการส ารวจพฤติกรรมการใชสาร

เคมีปองกันก าจัดศัตรูพืช การตรวจอุจจาระของประชาชนในพ้ืนที่โครงการ และ

แบบสอบถามดานโภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยส่ิงแวดลอม  

21) ในการตรวจเลือดหาการสัมผัสสารเคมีก าจัดศัตรูพืช และการติดเช้ือ 

หนอนพยาธิ การส ารวจยุง การส ารวจคุณภาพน้ าดื่ม เปนการศึกษาในพ้ืนที่ของต าบล 

ซ่ึงเปนที่ตั้งของโครงการ โดยที่ไมไดระบุใหชัดเจนวา ด าเนินการในหมู่บานของพ้ืนที่รับ

ประโยชนมาก นอยเพียงใด ดังนั้นผลการศึกษาที่ได้ อาจไมสะทอนขอเท็จจริงเฉพาะ

พ้ืนที่โครงการ และไมสามารถน ามาใชเป็นขอมูลพ้ืนฐาน เพ่ือใชประเมินผลกระทบของ

การด าเนินโครงการไดอยางเต็มที่ 

22) การศึกษาเร่ืองยุง ไมครอบคลุมทุกฤดูกาล โดยโครงการฯ ไดศึกษา

เฉพาะในชวงฤดูแลง 2 วัน และพบยุงเพียงจ านวนไม่มากในชวงเก็บตัวอยาง ดังนั้น 

โครงการ ควรจะตองใหความส าคัญกับการหาขอมูลระบาดในเร่ืองที่เกี่ยวของใหมาก

ข้ึน เชน ควรศึกษาขอมูลใหทันสมัย ยอนหลัง 5 ปนับจากปจจุบัน เปนตน 



14) ดานการทองเที่ยว 

1) ระบุขอมูลแหลงทองเที่ยวในพ้ืนที่โครงการหรือบริเวณใกลเคียง วามี

สถานที่ใดบาง อยูหางจากโครงการเปนระยะทางเทาไร ตลอดจนประเมินผลกระทบ

จากการพัฒนาโครงการตอการทองเที่ยวของสถานที่นั้นๆ 

2) ชวงเวลาที่ด าเนินการส ารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม  

3 ) ทบทวนการน า เสนอร อยละของ ผู แสดงความ เห็ นจากการตอบ

แบบสอบถาม ดานการคมนาคมขนส่งกรณีตอบไดมากกวา 1 ขอ ให้ถูกต้อง 

15) ดานโบราณคดี/ประวัติศาสตร์ 

1) ปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอมูลดานโบราณคดีและประวัติศาสตรบริเวณพ้ืนที่

โครงการและใกล เคียง โดยท าการศึกษาและส ารวจแหล งโบราณคดีและประวัติ

ศาสตรและจัดท ารายงานการส ารวจเพ่ือเปนหลักฐานและเอกสารอางอิง 

2) โครงการพิจารณาส ารวจโบราณสถานและโบราณคดีเพ่ิมเติม พรอม

แสดงหนังสือรับรอง ผลการส ารวจจากหนวยงานศิลปากรในพ้ืนที่ประกอบในรายงาน 

3) ทบทวนความถูกตองในการประเมินผลกระทบดานโบราณสถานและ

โบราณคดี พรอมก าหนดมาตรการปองกันแก ไขที่สามารถด าเนินการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

4) โครงการพิจารณาบันทึก เหตุการณ ที่ สมเด็ จพระนาง เจ า สิ ริกิ ติ ์

พระบรมราชินีนาถ ไดเคยเสด็จมา ณ บริเวณพ้ืนที่โครงการเพ่ือใช เปนหลักฐานทาง

ประวัติศาสตรตอไป 

5) แนบหนังสือแจงตอบจากส านักศิลปากรในพ้ืนที่ และระบุรายละเอียด

เกี่ยวของกับพ้ืนที่โครงการ เชน ระยะทางระหวางพ้ืนที่โครงการและสถานที่ตาง ๆ  

6) เพ่ิมเติมรายละเอียดขอมูลวันที่ท าการส ารวจ เจาหนาที่ที่รวมส ารวจพ้ืนที่ 

บริเวณที่ท าการส ารวจทางโบราณคดีในบริเวณพ้ืนที่โครงการ พรอมทั้ง แสดงแผนที่

บริเวณที่ส ารวจในแผนที่แสดงที่ตั้งโครงการใหชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา  

7) ท าหนังสือไปยังส านักงานศิลปากรในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือตรวจสอบและ

ยืนยันแหลงโบราณสถานในพ้ืนที่โครงการ 

16) ดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1) ทบทวนการประเมินระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินใน

ระยะก่อสรางของพ้ืนที่อางเก็บน้ า, หัวงาน ฯลฯ เนื่องจากไมสอดคลองกับผล

การศึกษาที่เสนอและผลการจ าแนกความรุนแรงของกรมพัฒนาที่ดิน  

2) การประเมินสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ ขอใหน าขอมูลทะเบียนสถานภาพ

การถูกคุกคาม (Red data) ที่ สผ. จัดท าข้ึนมาใชในการประเมินสถานภาพส่ิงมีชีวิต

ทกุประเภทที่มีการจัดท า Red data ไว้แลว 

3) ทบทวนการใหเหตุผลประกอบการประเมินผลกระทบตอการสูญเสียแหล

งอาหารและที่อยู่ของสัตวปา ที่ประเมินผลวามีผลกระทบในระดับมาก (-4) แต

บรรยายวา พบสัตวเขามาใชประโยชนในพ้ืนที่ไมมากและสภาพพ้ืนที่จ ากัด 

4) การประเมินผลกระทบดานดินและคุณสมบัติของดินในระยะด าเนินการ

ประเมินผลกระทบในระดับมาก (-4) แตไมมีการเสนอแผนแกไขผลกระทบ 

5) ตรวจสอบความถูกตองของหัวขอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่

ส าคัญ และตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ส าคัญใหสอดคลองกันในเนื้อหาทั้งหมด

ของรายงานฯ และครอบคลุมผลกระทบดังกลาว ใหครบถวนสมบูรณดวย 

17)  ด้านเศรษฐกิจสังคม/การมีส่วนร่วมของประชาชน มวลชน

สัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์ 

1) ปรับปรุงการวิเคราะห ผลการส ารวจความคิดเห็ นของประชาชน 

โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับการกอสรางฌครงการ เนื่องจาก

สาเหตุใด สงผลกระทบอยางไรบาง เพ่ือน าไปก าหนดมาตรการปองกันและลด

ผลกระทบที่เหมาะสม 



2) ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของขอมูลจ านวนผูไดรับผลกระทบ 

การถือครองที่ดิน จ านวนโรงนาและคาใชจาย ในการศึกษาในรายงานฉบับหลักและ

รายงานสรุปส าหรับผูบริหาร 

3) ปรับปรุงการน าเสนอผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยเสนอข

อมูลความคิดเห็นของประชาชน ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ 

4) การด าเนินงานดานมวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของโครงการให

จ าแนก องคประกอบของผูเขารวมใหชัดเจน 

5) ปรับปรุงแกไขขอมูลการอางอิงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
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6) แกไขปรับปรุงวิธีการส ารวจความคิดเห็นและการวิเคราะหขอมูลที่เสนอใน

รายงานฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และแกไขปรับปรุงมาตรการปองกันผลกระทบที่

เสนอในรายงานฯ ใหถูกตองเหมาะสม กับผลกระทบที่เกิดข้ึน  

7) ควรท าความเขาใจเพ่ิมเติมกับองคการบริหารสวนต าบลและราษฎรที่ไม

เห็นดวย กับโครงการ 

8) แกไขปรับปรุงขอมูลที่เสนอในรายงานในส่วนของมาตรการปองกันและแก

ไขผลกระทบส่ิงแวดลอมใหถูกตองและสอดคลองกับผลการศึกษา 

9) เสนอข้อมูลผลการศึกษาที่มีความเปนเอกภาพ เชน รายละเอียดหรือองค

ประกอบผลการศึกษา การศึกษารายไดนอกภาคเกษตรของกลุมตัวอยางที่อยูดานลาง

พ้ืนที่โครงการ กลุมตัวอยางที่อาศัยบริเวณใกลเคียงพ้ืนที่โครงการ จ านวนประชากร

ในพ้ืนที่ศึกษา ขอมูลหมู่บ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

10) ปรับปรุงจ านวนตัวอยางที่ศึกษาไมสอดคลองกัน  

11) เพ่ิมเติมเหตุผลของผูไดรับผลกระทบที่ไม เห็นดวย ไมแนใจ ไมมีความ

คิดเห็น และไมระบุ ตอโครงการ 

12) เพ่ิมเติมขอมูลผลการศึกษาดานสภาพเศรษฐกิจสังคมจากกลุมตัวอยางที่

เปนกลุมหนวยงานราชการระดับตาง ๆ และกลุมผูน าชุมชนและผูแทนพ้ืนที่ออนไหว ให

ครบถวน ทั้งนี้ ในรายงานฯ ระบุวา มีการสุมตัวอยาง 3 กลุมหลัก แตในการน าเสนอ

ผลการศึกษา มีเฉพาะข อมูลจากกลุ มตัวอย างที่ เป นกลุ มครัวเรือน และสถาน

ประกอบการในพ้ืนที่ศึกษาเทานั้น  

13) เพ่ิมเติมรายละเอียดเหตุผลของประชาชนที่ไมเห็นดวยกับโครงการ และ

ประชาชนที่ไมยินดีที่จะอุทิศที่ดินท ากินเพ่ือการกอสรางโครงการ 

14) เพ่ิมเติมรายละเอียดวิธีการสุมตัวอยางกลุมประชากรที่เปนกลุมครัวเรือน

ใหชัดเจน และอธิบายเพ่ิมเติมวาเหตุใดจึงน าครัวเรือนเฉพาะมาใชในค านวณจ านวน

ตัวอยาง เนื่องจากจ านวนประชากรที่จะมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาโครงการไม่

ครบถ้วน 

15) แสดงแผนภูมิผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมใหครบทุกหัวขอประเด็น

การศึกษา 

16) น าเสนอวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธี Yamane ที่ไดกลุมตัวอยาง 360 ตัวอย

าง และใหแสดงการกระจายตัวอยางในแตละหมูบาน เปรียบเทียบกับจ านวนครัวเรือน

ที่มีอยูจริง โดยรายงานฯ ระบุ เพียงวาเก็บตัวอยางกระจายทุกหมูบาน  

17) ตรวจสอบช่ือหมู่บ้าน และแกไขใหถูกตอง 

18) ตรวจสอบขอมูลที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุมตัวอยางที่น าเสนอ 

โดยควรน าเสนอการถือครองที่ดินเปนขอมูลการถือครองจริงของกลุมตัวอยาง  

19) น าเสนอแบบสอบถามที่ใชสอบถามกลุมตัวอยางไวในภาคผนวก 

20) ตรวจสอบขอมูลที่น าเสนอในภาคผนวก และปรับปรุง/แกไขใหถูกตอง

ครบถวน เนื่องจากน าเสนอไมครบถวน เชน ไมมีขอมูลดานสังคม ไมมีขอมูลพ้ืนฐาน

ของครัวเรือน เปนตน 

21) ตรวจสอบและแกไขขอมูลที่น าเสนอในรูปแบบรอยละทั้งหมดในหัวข

อเศรษฐกิจ สังคมและองคกร เนื่องจากมีหลายตารางที่มีผลรวมไมเทากับรอยละ 100 

22) เพ่ิมเติมสรุปผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม ทั้งที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ เพื่อเปนขอ   มูลภาพรวมดานเศรษฐกิจสังคมของโครงการ 



23) น าเสนอรายช่ือผู เขารวมประชุมแตละคร้ังไวในภาคผนวก เพ่ือให

ทราบกลุมเปาหมายของการประชุมในแตละคร้ัง 

24) น าเสนอวัตถุประสงคและเหตุผลและความจ าเปนในการอบรมอาสาสมัคร

นักวิจัยชุมชน น าเสนอวัน เวลา สถานที่อบรม และจ านวนผูเขารวมอบรมรวมทั้งใหน า

เสนอวาไดมีการน าอาสาสมัครดังกลาว มาใชกับโครงการไดอยางไร 

25) น าเสนอขอมูลราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากบริเวณหัวงาน และถนนเข

าหัวงาน และกรมชลประทานไดด าเนินการอยางไรบางกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบดัง

กลาว 

26) แสดงวิธีการคัดเลือกตัวอยางจ านวน 400 ครัวเรือน เพ่ือเปนครัวเรือน

ตัวอย างที่ใช ในการส ารวจสภาพเศรษฐกิจสังคม และแสดงการกระจายตัวของ

ครัวเรือนตัวอยางในพ้ืนที่รับประโยชน 

27) เปรียบเทียบรายไดของประชาชนในพ้ืนที่รับประโยชนกับรายไดเฉลี่ยของ

จังหวัดและประเทศ  

34) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของจ านวนที่ดินที่ราษฎรถือครองเฉลี่ย 

เนื่องจากมีความไม่สอด   คลองกันหลายแหง เชน รายงานหลัก รายงานสรุปฯ และ 

รายงานแผนปฏิบัติการฯ เปนตน 

28) เพ่ิมเติมรายช่ือผูเขารวมประชุมปฐมนิเทศ ประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 ประ

ชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 และ ประชุมปจฉิมนิเทศ ไวในภาคผนวก 

29) ควรมีการส ารวจราษฎรที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากพ้ืนที่ท ากินอยูในเขต

แนวคลองสงน้ าเกือบทั้งหมด และหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว 

30) ปรับปรุงการใชขอความใหส่ือความใหชัดเจน ไมใหเกิดความสับสน เชน 

จ านวนหมูบาน และ จ านวนครัวเรือน ในพ้ืนที่โครงการ และในพ้ืนที่รับประโยชน

เนื่องจากอาจจะเขาใจวา จ านวนชุมชนในพ้ืนที่รับประโยชนกับพ้ืนที่โครงการ เปน ข

อมูลเดียวกัน ซ่ึงหากก าหนดขอบเขตโครงการไม่ถูกตอง จะท าใหผลการศึกษาดาน

เศรษฐกิจ-สังคม ไมสะทอนขอมูลที่ถูกตองของชุมชนที่ได้ประโยชนจากโครงการ   

31) ตรวจสอบตัวเลขในหัวขอเร่ืองระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนให้

ถูกตอง เนื่องจากจ านวนรวมทั้งหมด ไมตรงกับจ านวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด และ

ปรับปรุงช่ือตารางใหสอดคลองกับขอมูลในตาราง ซ่ึงไมใช่ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกใน

ครัวเรือนโครงการฯ 

32) ตรวจสอบความถูกตองของข อมูลการปลูกพืชของครัวเรือนในพ้ืนที่

โครงการ เนื่องจากมีความไมสอด คลองกันในสวนตางๆ ของรายงาน เชน ครัวเรือน

ในพ้ืนที่โครงการ มีการปลูกพืชผักและขาวโพดเลี้ยงสัตว ในขณะที่ขอมูลการใชประโย

ชนที่ดิน ระบุวามีเพียงการปลูกขาวและโพดเลี้ยงสัตว (ไมมีขอมูลวาปลูกพืชผัก และ

ล าไย แตประการใด)   

 

18)  ด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

1) การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมของโครงการเปนการวิเคราะห

ในเชิงคุณคา และมูลคาของทรัพยากรส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะน าไปเปนเคร่ืองมือในการ

ตดัสินใจด าเนินโครงการได จึงขอให้ปรับปรุงแกไขการศึกษาวิเคราะหการประเมินผล

กระทบและมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของโครงการ โดย

แยกดานเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมออกจากกันใหชัดเจน และน ามา

ประมวลผลรวมกันในข้ันสุดทาย 

2) ทบทวนและปรับปรุงแกไขการค านวณความคุมคาของโครงการใหครบถ

วน โดยพิจารณาถึงตนทุนทางตรงและทางออม ผลประโยชนทางตรงและทางออม 

ผลกระทบทางตรงและทางออม 

3) ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับคาลงทุนที่แสดงในตารางผลกา

รวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการกับภาคผนวก 

4) พิจาณาทบทวนการก าหนดให มูลค าไมที่ตัดออก เปนคาลงทุนของ

โครงการ 



5) ทบทวนการก าหนดคากอสรางใหถูกตอง โดยแยกคาชดเชยที่ดินและ

ทรัพยสินออกจากคากอสรางใหชัดเจน 

6) เพ่ิมเติมการศึกษาการประเมินผลกระทบดานการดูดซับกาซคารบอนได

ออกไซด 

7) แกไขปรับปรุงวิธีการศึกษาดานเศรษฐศาสตรของโครงการใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ โดยจ าแนกผลประโยชนและคาใชจายใหชัดเจน และตรวจสอบความถูก   

ตองของขอมูลที่ใชในการศึกษา 

8) ปรับปรุงแกไขการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรส่ิงแวดล

อมของโครงการ ใหครบถวนสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาให

ครอบคลุมทั้งผลกระทบทางตรงและทางออม รวมทั้งวิเคราะหทั้งในเชิงมูลคา และ

คุณคาของทรัพยากรส่ิงแวดลอม 

9) การประเมินราคาไม ระบุวาไมเนื้อแข็งเม่ือแปรรูปจะมีราคาตั้งแต่

ลูกบาศกเมตรละ 5,000 บาทข้ึนไป จึงไดใชคาเฉลี่ยไมเนื้อแข็งที่ราคาลูกบาศกเมตร

ละ 10,000 บาท นั้น อาจท าใหการประเมินราคาไมไมใกลเคียงความจริงมากนัก 

ดังนั้นควรศึกษาและประเมินจ านวนชนิดและปริมาณไมที่มีราคาในตลาด เชน ไม้สัก 

ประดู ฯลฯ เพ่ือใหการประเมินราคาใกลเคียงความจริงมากข้ึน และใหระบุที่มาของ

ราคาไมที่น ามาใชอางอิง เชน ป พ .ศ. พ้ืนที่ซ้ือขายไม ใหถูกตอง เนื่องจากมีการ

ระบุวา ราคาที่น ามาใชเปนราคาซ้ือขายในทองที่ภาคกลาง 

10) เพ่ิมผลการศึกษาโดยคิดมูลคาการเพ่ิมพูนรายป และมูลคาการเพ่ิม พูน

ของปาไมกรณี ไมมีโครงการ เนื่องจากขอมูลที่เสนอ มีเพียงขอมูลปริมาตรไมในพ้ืนที่

เทานั้น 

11) การคิดมูลคาการสูญเสียในดานตาง ๆ ในกรณีไมมีการพัฒนาโครงการ 

ควรจะตองค านึงถึงจ านวนปของอายุไม ซ่ึงจะมีประโยชนมากนอยตามระยะเวลาการ

เจริญเติบโต ดวย เนื่องจากในรายงานการศึกษาคิดมูลคาที่ราคาเดียว คือ 50 ดอล 

ลาร เฮกแตร โดยไมมีการเสนอหลักเกณฑการใชขอมูลคาเฉลี่ยดังกลาว 

12) พิจารณาตนทุนของโครงการใหครอบคลุมคาใชจายดานมาตรการส่ิง

แวดลอม เพื่อใชในการค านวณความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร 

13) เพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะห ด านเศรษฐศาสตร ของ

โครงการ โดยระบุวา การประเมินทางเศรษฐศาสตรส่ิงแวดลอมมดานใดที่สามารถ

ประเมินไดและดานใดไมสามารถประเมินได ซ่ึงควรด าเนินการส ารวจขอมูลในพ้ืนที่จริง

รวมทั้งอางอิงปที่เก็บขอมูลใหชัดเจน 

14) เพิ่มเติมรายละเอียดของการเวนคืนที่ดินเพ่ือกอสรางคลองสงน้ าสาย LMC 

วา ตองใชพ้ืนที่ และงบประมาณเทาใด และงบประมาณดังกลาวไดรวมไวในตนทุนของ

โครงการหรือไม อยางไร 

15) ทบทวนความถูกตองของขอมูลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการลงทุน

ของโครงการ ในกรณีที่ขอ   มูลจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมที่ส าคัญมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากขอมูลเดิมที่ระบุใน รายงานฯ อยางมีนัยส าคัญ ไดแก ทรัพยา  

กรปาไมและสัตวปา การชดเชยทรัพย สินของผูที่คาดวาจะได รับผลกระทบจาก

โครงการ และผลประโยชนของโครงการในการสงน้ าใหแกพ้ืนที่ชลประทาน รวมทั้งค

าชดเชยที่ดิน ถือครอง คาชดเชยบานเรือนและส่ิงปลูกสราง และคาชดเชยไมผล /ไม

ยืนตน เปนตน เพ่ือความถูกตองและมีความเปนปจจุบันพรอมแสดงแผนผังหรือ

ภาพประกอบใหชัดเจน 

16) ตรวจสอบตัวเลขเนื้อที่การใชประโยชนที่ดินกรณีอนาคตเม่ือมีโครงการมี

เนื้อที่ที่เพิ่มข้ึน มาจากที่ไหน ใหอธิบายเพ่ิมเติม 

17) อธิบายเพิ่มเติมวาเหตุใดการใชประโยชนที่ดินในทุกพ้ืนที่ของโครงการ ใน

เร่ืองของไมผล/ไมยืนตน และสัตวน้ า จึงเหมือนกันหมดทุกพ้ืนที่ 

18) “การวิเคราะหแบบจ าลองฟารม กรณีอนาคตไมมีโครงการและอนาคตมี

โครงการ” พ้ืนที่เกษตรที่เพ่ิมข้ึน สวนตางของพ้ืนที่ดังกลาวนั้น มาจากที่ไหนและใชท า

ประโยชนอะไรอยูในปจจุบัน 

19) ปรับแกหนวยในตารางให้ถูกตองจาก “ไร่” เปน “บาท” 



20) จารณาทบทวนการน าล าไยมาคิดเปนพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 

21) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของการประเมินมูลคาผลกระทบดานส่ิง

แวดลอมของโครงการ ในดานการสูญเสียปาไม และการเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม ทั้งนี้ การ

ประเมินมูลคาผลกระทบดานส่ิงแวดลอมของโครงการควรพิจารณาจ านวนพ้ืนที่ที่ใชใน

การพัฒนาโครงการทั้งหมด 

22) ทบทวนเหตุผลความจ าเปนในการพัฒนาโครงการโดยเปรียบเทียบความ

คุมทุนของโครงการกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดข้ึน และศักยภาพในการสงน้ าใหพ้ืนที่

การเกษตรเพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลงในเขตพ้ืนที่โครงการ 

23) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลในหัวขอสรุปและเสนอแนะ

เกี่ยวกับมูลคาการลงทุนและผลประโยชนของโครงการ ในคา NPV คา EIRR และคา 

B/C Ratio ซ่ึงไมสอดคลองกัน 

24) การคิดมูลคาการสูญเสียทรัพยากรปาไม ควรคิดพ้ืนที่ปาปลูกมาคิด 

มูลคาไมและอัตราเพ่ิมพูนรายปของปริมาตรไมรวมไวดวย การค านวณมูลคาเนื้อไม้ 

และค านวณมูลคาที่เกิดจากความเพ่ิมพูนรายปของปริมาตรไม รวมทั้งควรมีการคิดต

นทุนทางออมจากการสูญเสียพ้ืนที่ปาดังกลาวดวย 

25) ตรวจสอบและแกไขการคิดพ้ืนที่ปลูกปาทดแทนใหมใหถูกตองตรงกันแล

วน ามาค านวณคาใชจายของโครงการใหม  

26) แกไขจ านวนเงินทั้งหมดที่ใชในการปลูกปาทดแทน  

27) ทบทวนความเหมาะสมของการคิดผลประโยชนของโครงการที่น าการ

ปลูกขาวเพียงอยางเดียว มาคิดผลประโยชน เนื่องจากในพ้ืนที่รับประโยชน ของ

โครงการไมไดมีการปลูกขาวเพียงอยางเดียวจึงควรคิดผลประโยชนจากสภาพความเป

นจริงของพ้ืนที่ รวมทั้งใหตรวจสอบชนิดพันธุขาวที่ปลูกในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือน ามาใช

คิดผลประโยชนของโครงการไดใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง  

28) น าเสนอเหตุผลของการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร์ที่

ใชอัตราคิดลดรอยละ 4 เนื่องจากสวนใหญการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน

โครงการภาครัฐ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) ก าหนดอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจรอยละ 9-12 เพ่ือใชพิจารณาวา

โครงการมีความเหมาะสมหรือมีความคุมคาในการลงทุน 

29) ระบุที่มาของคาความเสียหายของทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศ  

30) ระบุเหตุผลของการเลือกล าไยมาใชพิจารณาค านวณผลประโยชนทางด

านการเกษตรของโครงการ เนื่องจากผลจากการส ารวจดานเศรษฐกิจสังคม พบวา 

ประชาชนในพ้ืนที่ปลูกไมผล คือ มะมวง  

31) ระบุเหตุผลของการน าผลผลิตปลาที่ศึกษาในป 2546 มาใชในการคิดผล

ประโยชนดานการประมงและสัตวน้ า เหตุใดไมน าผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้มาใช

ซ่ึงมีผลการศึกษา 

32) ทบทวนการคิดผลประโยชนจากการปลูกปาทดแทน 

33) ตรวจสอบขอมูลที่อางอิงจากผลการศึกษาดานเศรษฐกิจและสังคม

เกี่ยวกับขนาดการถือครองที่ดิน และพืชที่ปลูกในป จจุบันในฤดูฝนในส วนที่เปนพืช

ตลอดป ซ่ึงแตกตางกับผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม 

34) ควรน าคาลงทุนในการสรางระบบกระจายน้ า (ซ่ึงจะกอสรางโดยหนวย

งานทองถ่ิน) มาคิดเปนตนทุน โครงการดวย ถึงแมกรมชลประทานจะไมไดเปนหนวย

งานกอสรางระบบการกระจายน้ าดังกลาวก็ตาม เนื่องจากระบบการกระจายน้ า ถือเป

นหัวใจของระบบการชลประทานที่จะท าใหน้ าเขาสูพ้ืนที่รับประโยชน และใชประโยชน

โครงการไดตามวัตถุประสงค 

35) คาลงทุนการกอสรางฝายทดน้ าตัวใหม แหง ไดถูกน ามาคิดเปนต

นทุนโครงการแลวหรือไม นอกเหนือจากที่จะตองน าคาการลงทุนและคาใช้จายตาง ๆ 

ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบการกระจายน้ ามาคิดค านวณความเหมาะสมหรือความคุมค

าของโครงการดวย 

 



19) ดา้นมาตรการปองกนัแกไ้ขและตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม/

แผนปฏบิตักิารปอ้งกนัแกไ้ขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(EIMP) 

1) ทบทวนตรวจสอบการก าหนดพ้ืนที่ในการด าเนินงานติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบดานคณุภาพน้ าผิวดิน ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบส่ิงแวดลอม เนื่องจากในบทสรุป และในรายงานฯ ระบุวา ใหด าเนินการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้ าผิวดินทุกอางฯ ซ่ึงไมสอดคลองกับขอมูลใน

รายงานฯ ซ่ึงไมไดระบุวาให้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้ าผิว

ดินทุกอาง ทั้งนี้ หากก าหนดใหด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดินทุกอาง 

ใหระบุใหชัดเจนวาด าเนินการในพ้ืนที่อางใดบาง 

2) เสนอมาตรการปองกันและลดผลกระทบส าหรับกิจกรรมการก อสราง

ในแตละพื้นที่ใหชัดเจน 

3) พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการกัดเซาะดิน

และการตกตะกอน ดานสัตวปา ดานสภาพน้ าทวมและการบรรเทาน้ าทวม 

5) การจัดท าแผนแกไขผลกระทบดานตาง ๆ ขอใหน าเสนอองคประกอบ

แผนงานใหครบถวน ทั้งงบประมาณ วิธี พ้ืนที่ และระยะเวลาด าเนินการ หนวยงาน

รับผิดชอบ ซ่ึงพบวามีหลายแผนงานยังมีรายละเอียดไมครบถวน หรือ ไมชัดเจน เชน 

- แผนการปลูกปาทดแทน ยังไมระบุใหชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูจัดตั้ง

งบประมาณ 

- แผนงานดานนิเวศทางน้ า ขาดการระบุวิธีและพ้ืนที่ด าเนินการ 

- แผนติดตามตรวจสอบการปลูกปา เสนอระยะเวลาด าเนินการไมชัดเจน ไม

สอดคลองกัน ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับเปนด าเนินการเปนบางชวงได เชน ปเวนป

เนื่องจาก ที่ผานมาในโครงการที่กอสรางไปแลว การด าเนินงานตามแผนงานนี้ ไมมี

ผลการด าเนินงานที่แตกตางกันนัก 

- มาตรการติดตามดานดิน ขาดการระบุหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ 

และพ้ืนที่ด าเนินการ 

6) ปรับปรุงการเสนอแผนงานหรือมาตรการ ใหสามารถด าเนินการไดจริงอย

างเปนรูปธรรม และมีความชัดเจน เชน 

- มาตรการดานสาธารณสุขและโภชนาการ ที่ก าหนดใหกรมชลประทานเจาะ 

เลือดคนงานตรวจหาเบาหวาน และไขมันในเลือดทุก 3 เดือน และ ตรวจหา

หนอนพยาธิในอุจจาระประชาชน ปละ 1 คร้ัง นั้น สามารถท าไดจริงหรือไม และหาก

จะด าเนินการจริง ขอใหจัดท าเปนแผนงานที่ชัดเจน 

- มาตรการดานการใชที่ดิน ระบุใหกรมชลประทานรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน 

ในการตรวจสอบการใชที่ดิน ควรก าหนดเปนแผนงานที่ชัดเจน 

- มาตรการติดตามตรวจสอบน้ าผิวดินในระยะด าเนินการ ที่ระบุใหตรวจหา 

DO ทุก ๆ ความลึก 2 เมตร นั้น สามารถด าเนินการไดจริงหรือไม 

7) การระบุจ านวนปในระยะด าเนินโครงการของทุกทรัพยากร ขอใหค านึงเป

นชวงเวลา หลังจากที่ระบบชลประทานแลวเสร็จสมบูรณ สามารถสงน้ าชลประทานได

แลวอยางแทจริง ไมควรก าหนด เปนชวงเวลาภายหลังที่เข่ือนสรางเสร็จ เนื่องจาก

ระบบชลประทานยังใช ไมได จะไมสามารถประเมินผลกระทบในระยะด าเนินการ

โครงการไดตามวัตถุประสงค์ 

8) รายงานแผนปฏิบัติการ โดยภาพรวมแลวมีการเสนอขอมูลที่ไมสอดคลอง

กันในหลาย ๆ แผนงาน โดยเฉพาะเร่ืองระยะเวลาที่จะด าเนินการของแผนปฏิบัติการ 

ท าใหไมทราบอยางชัดเจนวาขอมูลใดถูกตอง  

9) ปรับปรุงการแบงชวงเวลาของระยะกอสรางและระยะด าเนินการใหสอดคล

อง เปนเอกภาพเหมือนกันทั้งเล่ม  

10) ทบทวนความเหมาะสมในการก าหนด ใหมีแผนปฏิบัติการแกไขและลด

ผลกระทบฯ ที่มีผูไดรับประโยชนอยูในเขตปาโซน C ของปาสงวนแหงชาติ ไดแก แผน

การกอสรางระบบประปาฯ และแผนการปรับปรุงคุณภาพน้ าฯ พ้ืนที่เหนืออางเก็บน้ า 



เนื่องจากเปนการสนับสนุน และพัฒนาพ้ืนที่ซ่ึงจะท าให้เกิดการใชประโยชน์ในเขตพ้ืนที่  

ปาอนุรักษอยางถาวรมากข้ึน 

11) ทบทวนงบประมาณด าเนินการในบางแผนงานใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่

จะตองด าเนินการ เชน แผนติดตามดานสภาพภูมิอากาศ จัดสรรงบประมาณปละ 1 

แสนบาท และแผนติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาน้ าผิวดิน จัดสรรงบประมาณป ละ 

3.9 แสนบาท โดยระบุกิจกรรมเพียงใหรวบรวมขอมูลจากสถานีใกลเคียงโครงการและ

จากสถานีที่ติดตั้งใหมในพ้ืนที่โครงการ 

12) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพารามิเตอรที่ตรวจวัดคุณภาพน้ าใน

ระยะกอสรางและในระยะด าเนินการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ

ในชวงนั้น ๆ ดวย เนื่องจากในรายงานเสนอพารามิเตอรการตรวจวัดทั้ง 2 ระยะ 

เหมือนกันทุกพารามิเตอร เชน ในระยะกอสร้าง อาจพิจารณาตรวจ oil and grease 

หรือโลหะหนักที่อาจร่ัวไหลจากน้ ามันเช้ือเพลิงหรือน้ ามันหล อลื่นของเคร่ืองมือจักร

การกอสราง เปนตน 

13) ระบุรายละเอียดสถานีเก็บตัวอยางน้ าผิวดินของแผนติดตามตรวจสอบ

คุณภาพน้ าผิวดินใหชัดเจนข้ึน เชน เปนสถานีที่มีความสัมพันธอยางไรกับโครงการ  

เปนตน เนื่องจากในรายงานเสนอเพียงวา เปนตัวแทนพ้ืนที่ตนน้ า อางเก็บน้ า ทายน้ าอ

างเก็บน้ า และตวัแทนในพ้ืนที่ชลประทานเทานั้น 

14) ทบทวนความถูกตองเหมาะสมของขอมูลที่เสนอในหัวขอการประเมินผล

ของแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใตดิน ที่ระบุวา ประเมินผลคุณภาพน้ าใตดิน

เพื่อน ามาใชในการบริหารและจัดการน้ าตนทุนของโครงการนั้นถูกตองหรือไม 

15) ทบทวนก าหนดกิจกรรมแผนงานใหสอดคลองกับช่ือและวัตถุประสงคของ

แผนปฏิบัติการนั้น ๆ ด วย   เชน แผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพดินและการ

พังทลายของดิน เนื่องจาก ไมมีกิจกรรมที่จะตรวจสอบการพังทลายของดิน และเพราะ

เหตุใดงบประมาณด าเนินการในชวง 5 ป สุดทาย จึงลดต่ าลงกวาในชวง 3 ปแรก 

ประมาณ 50% ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

16) ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการตรวจสอบดานการ

กัดเซาะและการตกตะกอน ซ่ึงก าหนดใหมีการสังเกตการกัดเซาะตลิ่งของล าน้ าก่อน 

และส ารวจตะกอนในอางเก็บน้ าทุกปในระยะด าเนินการ (การสังเกตการกัดเซาะตลิ่ง 

จ าเปนจะตองก าหนดแผนงานโครงการเปนการเฉพาะหรือไมและการส ารวจตะกอนทุก

ปีเป็นกิจกรรมที่สามารถด าเนินการไดจริงหรือไม่) 

17) ทบทวนความเหมาะสมของงบประมาณคาดูแลรักษาเคร่ืองมือตรวจวัดด

านธรณีวิทยาและแผนดินไหว ซ่ึงมีคาติดตั้งเคร่ืองมือประมาณ 3.26 ลานบาท ขณะที่

ก าหนดงบประมาณในการบ ารุงรักษาปละ 1 ลานบาท เปน เวลา 8 ป รวมทั้งมี

งบประมาณคาเพ่ิมประสิทธิภาพเคร่ืองมือเปนบางชวงอีก คร้ังละ 2 ลานบาท 

18) ทบทวนความเหมาะสมในดานงบประมาณและวิธด าเนินการของแผนการ

บริหารการใช้น้ าและกลุ มองคกรผูใช้น้ า เนื่องจากก าหนดการด าเนินงานให กรม

ชลประทานจัดตั้งองคกรกลุมใช้น้ าและวางแผนการใช้น้ า โดยสนับสนุนงบประมาณปละ 

2 แสนบาท รวมเวลา 10 ปตอเนื่อง 

19) ทบทวนและปรับปรุงการเสนอรายละเอียดของแผนติดตามตรวจสอบการ

ด าเนินโครงการตอ ทรัพยากรปาไมและปาที่ปลูกทดแทนใหชัดเจนและสะทอนความต

องการ (วัตถุประสงค ที่แทจริง ของการก าหนดแผนงานนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากวัตถุประ

สงค หลักการและเหตุผล พ้ืนที่ด าเนินการ มีความสับสนไมชัดเจนไมสอดคลองกัน กล

าวคือ หากแผนงานนี้ตองการตรวจสอบการเติบโตของกลาไมที่ปลูกทดแทนปาไมที่ถูก

ตดัทิ้งไป ก็ควรจะตองจัดสรรงบประมาณด าเนินการ ใหกับกรมอุทยานแหงชาติฯ ดวย 

เนื่องจากโครงการมีการปลูกปาทดแทนในพ้ืนที่อุทยานแหงชาติดวย 

20) ทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนินการของแผนติดตาม

ตรวจสอบดานสัตว์ป่า โดยมีวัตถุประสงคของแผนงาน เพ่ือศึกษาความหลากชนิด 

การสูญหาย และการเขาใชประโยชนของสัตวอ่ืนในพ้ืนที่โดยรอบอางเก็บน้ า ฯลฯ ซ่ึง

เดิมก าหนดให้ด าเนินการในปที่ 2 หรือ ปที่ 3 ถึง ปที่ 8 (เนื่องจากมีขอความไมสอด

คลองกัน ท าใหไมทราบเวลาที่ถูกตองของการเร่ิมตนแผนงาน) ในขณะที่แผนงานลด



ผลกระทบดานสัตวปา โดยการชวยเหลืออพยพโยกยายสัตวออกจากอางเก็บน้ าจะ

ด าเนินการในปที่ 3-6 ดังนั้น หากจะติดตามผลการโยกยายสัตว์ป่า ควรพิจารณา

ด าเนินการภายหลังที่การกอสรางและอพยพสัตวเสร็จส้ินสมบูรณแลว จะท าใหบรรลุ

วัตถุประสงคมากกวาการติดตามในชวงเวลาตรวจสอบในชวงเดียวกับการอพยพสัตว

หรือไม 

21) ทบทวนความถูกตองของจ านวนชนิดสัตวปาในพ้ืนที่โครงการ เนื่องจากมี

ความไมสอดคลองกันของรายงานเลมหลักกับเลมแผนปฏิบัติการฯ  

22) เสนอรายละเอียดแผนพัฒนาและสงเสริมการเกษตรใหครบถวนชัดเจน เช

น งบประมาณส าหรับ หนวยงานตาง ๆ เนื่องจากมีกิจกรรมใหหลายหนวยงาน

ด าเนินการ แตไมมีการจ าแนกงบประมาณใหแตละหนวยงาน 

23) ทบทวนความครบถวนของกิจกรรมการด าเนินงานในแผนติดตามควบคุม

และเฝาระวังโรคติดตอที่น าโดยยุง เนื่องจากไม มีการเจาะเลือดศึกษาเกี่ยวกับไข

เลือดออก แตไดมีกลาวถึงในหัวขอหลักการ และเหตุผลของแผนงาน และใหปรับปรุง

การใชขอความให ส่ือความหมายดวย เชน ในวิธีการศึกษาระบุวา “เจาะเลือดเพ่ือ

ตรวจหาผูปวยมาลาเรียทั้งผูปวยใหมและเก่า” หมายถึงอะไร 

24) ทบทวนความครบถวนและความถูกตองของกิจกรรมการด าเนินงานใน

แผนงานติดตามเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอมและอาชีวอนามัย วาครอบคลุมและเป

นไปตามวัตถุประสงคของแผนงานที่ตองการแลวหรือไม เนื่องจากระบุวิธีด าเนินงานวา

“รวบรวมและวิเคราะหขอมูล...” โดยใหงบประมาณปละ 4.2 แสนบาท นั้น หมายถึงให

ด าเนินการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตาง ๆ เทานั้น ใชหรือไม อยางไร 

25) ทบทวนความถูกตองครบถวนของแผนงานพัฒนาและสงเสริมการทอง

เที่ยว เนื่องจาก ในกิจกรรมด าเนินงานไมมีการก าหนดใหการทองเที่ยวแหงประเทศ

ไทย (ททท.) ด าเนินการใด ๆ แตในข้ันตอนการประเมินผลและจัดท ารายงานไดก าหนด

ให ททท. เปนหนวยงานรับผิดชอบดวย 

26) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใตดิน ใหตรวจสอบระยะเวลา

ด าเนินการใหมีความถูกตองและเปนเอกภาพ คือ จะด าเนินการในระยะกอสร้าง 4 ป

หรือ 6 ป 

27) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ควรระบุรายละเอียด

ของ มาตรการปองกันการชะ   ลางพังทลายของดินบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

28) เพ่ิมเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะกอสร

างใหครอบคลุมกับปญหาที่อาจจะเกิดข้ึน ในกรณีที่เกิดดินถลมและน้ าปาไหลหลาก  

29) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ในระยะกอสราง 

“วางแผนรูปแบบการใชที่ดินเฉพาะพ้ืนที่บริเวณกอสรางใหชัดเจน โดยใชพ้ืนที่นอย

ที่สุด” ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาจะท าอยางไร 

30) น าเสนอรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผู รับผิดชอบด าเนินการหรือหนวย

งานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการฯ วิธีด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินการ 

และงบประมาณในการด าเนินงานให้ชัดเจน 

31) อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติมของบอดักตะกอน ที่ระบุไวในมาตรการปอง

กันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมเร่ืองการตกตะกอนและการกัดเซาะในระยะกอสราง

โครงการ  

32) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการประเมินผลกระทบดาน 

สภาพเศรษฐกิจ สังคม กรณีมีโครงการ ระยะกอสราง โดยผลกระทบดานลบใน

รายงานฯ ระบุวา “การสูญเสียพ้ืนที่ เกษตรกรรมบางสวน.....แตผูที่ไดรับผลกระทบจะ

ไดรับคาชดเชยที่ดินและทรัพยสินเพ่ือเปนการลดผลกระทบ” ทั้งนี้ เนื่องจากเป็น

โครงการชลประทานขนาดเล็ก จึงไมเขาขายที่ประชาชนจะไดรับคาชดเชยผลกระทบ 

33) ทบทวนความเหมาะสมของทุกมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสงแวดล

อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบในการก าหนดความถ่ี ระยะเวลา/ชวงเวลา ดัชนี

การตรวจวัด และหนวยงานรับผิดชอบในการด าเนินการตามมาตรการต าง ๆ ให

ชัดเจน ทั้งนี้ โครงการขนาดเล็กมีระยะเวลาการกอสรางโครงการเพียง 1 ป อาทิ    

- การก าหนดมาตรการปองกันแก ไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการ



สาธารณสุขและภาวะโภชนาการ ระบุว า กรมชลประทานตองให ผูรับเหมาจัดท า

แผนการตรวจสุขภาพคนงานกอสรางกอนการรับเขาท างาน และตรวจสุขภาพคนงาน

เปนประจ าทุกป  

- การก าหนดมาตรการใหกรมชลประทานก าหนดใหผูรับเหมาจัดเตรียมยา

และอุปกรณ สนับสนุนใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่กอสร

าง เปนตน 

34) ก าหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานสาธารณสุขให

ชัดเจน โดยก าหนดให มีการตรวจความเส่ียงของโรคจากแรงงานต างถ่ินด วย 

นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพพ้ืนฐานของแรงงานตางถ่ิน 

35) ก าหนดมาตรการดานสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพของประชาชนที่

อาศยัอยูในพ้ืนที่ออนไหว หรือ อยูใกลเสนทางขนสงวัสดุกอสราง และประชาชนที่ไดรับ

ผลกระทบจากการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางเพ่ิมเติม 

36) ทบทวนความเหมาะสมของการก าหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ดานโบราณคดีและประวัติศาสตร และมาตรการฯ ดานแหลงทองเที่ยว

และการพักผอนหยอนใจ ในระยะด าเนินการ โดยก าหนดใหติดตามควบคุมการลงทุน

ของเอกชนที่อาจเกิดข้ึน 

37) ทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมในการก าหนดหนวยงานรับผิดชอบใน

การด าเนินการเก็บตัวอยาง  วิเคราะห์น้ าใตดินของมาตรการติดตามตรวจสอบดาน

อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้ าใตดินซ่ึงในรายงานฯ ระบุไวเปน กรมทรัพยากรธรณี 

ทั้งนี้ เนื่องจากกรมทรัพยากรธรณีไม ไดมีภารกิจดานการศึกษาเก็บตัวอยางและวิ

เคราะหคุณภาพน้ าใตดิน  

38) เพิ่มเติมการก าหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานการ

ใชน้ า โดยก าหนดใหมีการ ปองกันผลกระทบจากการปนเปอนมูลสุกรในล าน้ า พรอม

ทั้งก าหนดใหมีการตรวจสอบการปนเปอนของมูลสุกรจากบริเวณใกลเคียง 

39) พิจารณาเพ่ิมเติมแผนปฎิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล

อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือใหสามารถด าเนินการลด

ผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเนื่องมาจากโครงการได้      เปนรูปธรรมมากย่ิงข้ึน โดย

ใหระบุวัตถุประสงควิธีการด าเนินงาน แผนการปฎิบัติงาน ผู รับผิดชอบ ระยะเวลา 

ด าเนินงาน และงบประมาณการด าเนินงาน เชน แผนการปลูกปาทดแทน แผนการ

พัฒนาและอนุรักษ ทรัพยากรสัตว์น้ า และประมง แผนการพัฒนาและสงเสริม

การเกษตร แผนงานดานสาธารณสุข แผนการติดตามคุณภาพน้ าผิวดิน แผนการ

ติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน 

40) แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเข่ือนเพ่ือการทองเที่ยว ควร

น าเสนอภาพจ าลองการจัดสภาพภูมิทัศนไวดวย 

41) แผนการโครงการอนุรักษและฟนฟูระบบนิเวศพ้ืนที่ปาอนุรักษหนวย

จัดการตนน้ า น าเสนอแผนที่แสดงบริเวณที่จะด าเนินกิจกรรมสรางฝายผสมผสาน 

กิจกรรมปลูกหญาแฝก และกิจกรรมปลูกปาหวาย 

42) แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลอยางตอเนื่อง ควรพิจารณาปลูกพืชที่

 พบในพ้ืนที่โครงการ โดยเฉพาะยางนา มะคาโมง (อยู่ในสถานภาพถูก

คุกคามในระดับใกลสูญพันธุ์) ตะเคียนทอง และปรงปา (อยูในสถานภาพถูกคุกคามใน

ระดับมีแนวโนมสูญพันธุ เพื่อเปนการอนุรักษพรรณพืชดังกลาวไว 

43) แผนการพัฒนาและอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ าและประมง ควรเพ่ิม

กิจกรรมการใหความรูความเขาใจแกประชาชน เชน เร่ืองการใชเคร่ืองมือในการจับ

สัตว์น้ าที่ถูกกฎหมาย ชวงระยะเวลาที่หามจับสัตว์น้ า เปนตน 

44) ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการปลอยปลาในล าน้ า เนื่องจากผล

การตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินพบวา มีปริมาณโลหะหนักจ าพวก เหล็ก แมงกานีส 

ทองแดง สูงเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ า เพ่ือการด ารงชีวิตของสัตวน้ าในหลาย

สถานี 

45) แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร ควรเพ่ิมกิจกรรมสงเสริมการใช

สารชีวภาพเพ่ือลดการใช้สารเคมี และกิจกรรมสงเสริมดานการตลาดเพ่ือรองรับ



ผลผลิตทางการเกษตรที่ได 

46) แผนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว ควรยุบรวมและน าไป

อยูภายใตแผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเข่ือนเพ่ือการทองเที่ยว โดยอาจ

เพ่ิมกิจกรรมการจัดท าแผนพับ ปายโฆษณา เพ่ือประชาสัมพันธและสงเสริมการทอง

เที่ยว 

47) แผนการดานสาธารณสุข เชน การเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม 

การสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุข

ภาพประชาชน ควรตัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานในพ้ืนที่หัวงานออก หาก

โครงการไดด าเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยในแผนดังกลาวควรเนนกลุมประชาชนที่

ได้รับผลประโยชนจากโครงการ 

48) แผนงานดานสาธารณสุขทั้งหมด ควรรวมเปนแผนงานเดียวกัน แลวแยก

กิจกรรมตามแผนงานตาง ๆ ไดแก การเฝาระวังดานอนามัยส่ิงแวดลอม การเฝา

ระวังดานโรคติดตอน าโดยแมลงและจัดการพาหะน าโรคแบบผสมผสาน การติดตามเฝ

าระวังปองกันควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ การเฝ้าระวังปองกัน

ความเส่ียงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการสรางการเรียนรูใหเจาหนาที่

สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพประชาชน เนื่องจากในหลาย

กิจกรรมสามารถเขาไปด าเนินการพรอมกันได โดยใหส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป

นหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ 

49) แผนการติดตามตรวจสอบดานคุณภาพน้ าผิวดิน แผนการติดตาม

ตรวจสอบดานคุณภาพน้ าใตดิน แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้ าและ

ทรัพยากรประมง ใหระบุเหตุผลวาเหตุใดจึงมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้ า 2 ฤดูกาล 

20) ดา้นอืน่ ๆ 

1) เพิ่มเติมรายงานการแสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่ส าคัญ มาตรการปอง

กันและแกไข ผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิง

แวดลอม (แบบ สผ.1) 

2) แกไขเหตุผลในการจัดท ารายงานฯ ใหถูกตอง โดยอางอิงมติคณะรัฐมนตรี

เกี่ยวกับปาอนุรักษเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 

3) เสนอใบอนุญาตเปนผูมีสิทธิท ารายงานการศึกษาและมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบกระเทือน ตอคุณภาพส่ิงแวดลอมที่ไดรับเปนปจจุบัน 

4) แกไขปรับปรุงแผนที่ที่เสนอในรายงานฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการและ

เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

5) แกไขช่ือ “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน” เปน 

“รายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบื้องตน” ในเนื้อหาทั้งหมดของรายงานที่ปรากฏช่ือดัง

กลาว เพ่ือใหถูกตองตามที่ระบุไวในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2554 เร่ือง 

การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ตองเสนอ

รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษ

เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537) 

6) ระบุวัตถุประสงคหลักในการกอสรางอางเก็บน้ าและการจัดล าดับ

ความส าคัญของโครงการพัฒนา     แหลงน้ าที่สามารถแกไขปญหาในแตละลุมน้ าย

อยของลุมน้ าหลักใหชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงแกไขความเปนมาของโครงการ และวัตถุ

ประสงคของโครงการ เพื่อใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

7) ตรวจสอบการระบุตัวเลขราคาค ากอสรางกับผลตอบแทนด าน

เศรษฐศาสตร ให้ตรงกับที่ระบุไวในบทสรุป 

8) ตรวจสอบข้อความ ขอมูลตัวเลข จ านวนสถานีเก็บตัวอย่าง ค าอธิบายรูป 

ตาราง แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในรายงานฯ  

9) ปรับแกไขแบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม (แบบ สผ.6) โดยระบุเพ่ิมเติมในหัวขอการขออนุญาตโครงการ วา

รายงานฯ จัดท าข้ึนเพ่ือประกอบการขออนุญาตจากหนวยงานพิจารณาอนุมัติอนุญาต

การใชพ้ืนที่เพ่ือกอสรางโครงการ 



10) ตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงที่มาของขอมูลทุติยภูมิ และใส

รายช่ือเอกสารอางอิง ไวใน     เลมรายงาน เชน ช่ือปาสงวนแหงชาติ ระวางแผนที่

ที่ใชศึกษา และลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เชน ความกวางของล าห

วยในบริเวณเหนือเข่ือน บริเวณกอสรางหัวงาน และบริเวณใตเข่ือน 

11) ในการศึกษาทรัพยากรส่ิงแวดลอมดานสภาพภูมิประเทศ ควรใชแผนที่

ภูมิประเทศ 1:50,000 ในการน าเสนอรายละเอียดผลการศึกษา (ทั้งนี้ ที่ปรึกษาใช

ภาพถายจาก Google Earth) 

12) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพ่ือใหมีความสอดคลองกันทั้ง

เลมรายงานฯ  

13) ระบุหนวยงานที่ท าการวิเคราะหผลคุณภาพน้ าผิวดิน คุณภาพน้ าใตดิน 

การวิเคราะห์ ตวัอยางดินใหชัดเจน 

14) ทบทวนตรวจสอบจ านวนพ้ืนที่หัวงาน/แนวสันเข่ือน/ถนนเขาหัวงาน  

15) ปรับปรุงแกไขการน าเสนอแผนที่ในรายงานฯ ใหมีความชัดเจน และ

แสดงวันที่ในภาพถายตาง ๆ ที่ใชประกอบการน าเสนอผลการศึกษา พรอมทั้งระบุที่มา

ของขอมูลแผนที่หรือรูปภาพที่น าเสนอใหชัดเจน 

16) ตรวจสอบปรับปรุงแก ไขความถูกตองของการพิมพ การบรยราย

รายละเอียดของขอมูลต่าง ๆ เชน พิกัดที่ตั้งจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 การระบุ

ความหมายของสัญลักษณในแผนที่แสดงของเขตที่ตั้งโครงการ การน าเสนอขอมูล

รายการคาลงทุน เนื่องจากไมมีมูลคาการลงทุนในกิจกรรมดังกลาว 

17) ทบทวนความเหมาะสมของการเปรียบเทียบจ านวนพ้ืนที่เพาะปลูกในการวิ

เคราะหทางเลือกการพัฒนาโครงการ โดยควรท าการวิเคราะห เปรียบเทียบจ านวน

พ้ืนที่เพาะปลูกเพ่ือท าการเกษตรในฤดูเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาท าการวิเคราะห ระหว

างพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูฝนกับพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง 

18) ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงใหถูกตองเกี่ยวกับช่ือปาสงวนแหงชาติที่พ้ืนที่

โครงการตั้งอยู และจ านวนพ้ืนที่องคประกอบตางๆ ของโครงการ พรอมทั้งปรับปรุง

แผนที่แสดงพ้ืนที่ปาไมของจังหวัดใหมีขอมูลเปนปจจุบัน  

19) น าเสนอรูปภาพและแผนที่ในรายงานฯ ใหมีความชัดเจน คมชัด และควร

น าเสนอเปนภาพสีทั้งหมด เพื่อใหสามารถเห็นรายละเอียดไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

20) ยืนยันขอมูลและแกไขขอความในสวนที่เกี่ยวของกับการชดเชยที่ดินและ

ทรัพยสินใหถูกตอง สอดคลองและตรงกัน เนื่องจากขอมูลในรายงานมีความขัดแยงกัน 

และดานเศรษฐกิจสังคมไดก าหนดมาตรการ โดยใหมีการก าหนดอัตราคาชดเชยทรัพย

สินอยางเปนธรรมและก าหนดเวลาการจายคาชดเชยใหเร็วที่สุด แตการชดเชยที่ดินและ

ทรัพยสิน ระบุวาเนื่องจากพ้ืนที่โครงการอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ซ่ึงราษฎรไมมี

เอกสารสิทธิ์ในการท ากินใด และราษฎรที่เขามาท าการเกษตรในพ้ืนที่ดังกลาวมีความ

ยินดีที่จะใหความรวมมือในการเคลื่อนยายออกจากพ้ืนที่โดยไมเรียกรองใด ๆ จึงไมตอง

เสนอมาตรการฯ 

21) ใหช้ีแจงเหตุผลของการขออนุญาตของกรมชลประทานเปนการขออนุญาต

เขาไปด าเนินการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยกรมปาไมไดมี

หนังสืออนุญาตภายหลังจากไดลวงเลยระยะเวลาของการศึกษาไปแลว 

22) เพ่ิมเติมขอความ/ขอมูลใหถูกตองและสมบูรณ์ และตรวจสอบและแกไข

ค าผิดในรายงานฯ ทั้งในรายงานหลัก รายงานสรุปผูบริหาร และรายงานภาคผนวก 

23) การคิดพ้ืนที่โครงการ ควรรวมพ้ืนที่ที่เปนองค์ประกอบของโครงการ

ทั้งหมด (พ้ืนที่หัวงาน อางเก็บน้ า ถนนเขาหัวงาน และแนวคลองสงน้ า) เพ่ือน ามาคิด

พ้ืนที่ที่อยู ในปาอนุรักษ เพ่ิมเติม ซ่ึงในหัวข อเหตุผลในการจัดท ารายงานคิดพ้ืนที่

โครงการเฉพาะพ้ืนที่หัวงานและอางเก็บน้ าเทานั้น ท าใหมีพ้ืนที่ที่อยูในปาอนุรักษ

เพิ่มเติม น้อยกว่าการคิดพ้ืนที่องคประกอบทั้งหมด 

24) โครงการที่กรมชลประทานไดด าเนินการกอสรางหัวงานไปแลว ควร

น าเสนอเอกสารการอนุญาตใหใชพ้ืนที่เพ่ือกอสรางโครงการไวในรายงานดวย 

ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2563. 

 



ขอได้รับความขอบคุณจาก 
 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรมชลประทาน 

 1.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน 

 2.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อ านวยการส านักบริหารโครงการ 

 

คณะผู้จัดท า 

 1.นางดรรชณ ีเฉยเพช็ร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2.นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน) 

3.นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม 

4.นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1 

5.นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมช านาญการ 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 

811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300 

โทร 02 241 0020 ต่อ 2778, 2487 

 

 

พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2564 


