¡íÒË¹´¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ
àÃ×Íè § ¶Í´º·àÃÕÂ¹§Ò¹ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁáÅÐ
»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡ÃÐ·ºÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáËÅ‹§¹éÒí
ÇÑ¹¨Ñ¹·Ã·Õè 5 àÁÉÒÂ¹ 2564 àÇÅÒ 08.30 – 12.00 ¹.
³ ËŒÍ§»ÃÐªØÁ¸ÒÃ·Ô¾Â ªÑ¹é 4 ÍÒ¤ÒÃ 99 »‚ ËÁ‹ÍÁËÅÇ§ªÙªÒµÔ ¡íÒÀÙ
¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹ ÊÒÁàÊ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï

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

ÊíÒ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
àÁÉÒÂ¹ 2564

08.30 – 09.00 ¹. Å§·ÐàºÕÂ¹
09.00 – 09.15 ¹. ¾Ô¸àÕ »´¡ÒÃÊÑÁÁ¹Ò
- ¡Å‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹
â´Â ¹ÒÂÊØÃªÒµÔ ÁÒÅÒÈÃÕ ¼ÙÍŒ Òí ¹ÇÂ¡ÒÃÊíÒ¹Ñ¡ºÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
- ¡Å‹ÒÇà»´ÊÑÁÁ¹ÒÇÔªÒ¡ÒÃ
â´Â ¹ÒÂà©ÅÔÁà¡ÕÂÃµÔ ¤§ÇÔàªÕÂÃÇÑ²¹ ÃÍ§Í¸Ôº´Õ¡ÃÁªÅ»ÃÐ·Ò¹
09.15 – 11.15 ¹. ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹ã¹áµ‹ÅÐ´ŒÒ¹
- ÇÔÈÇ¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÇÒ§â¤Ã§¡ÒÃ
â´Â ¹ÒÂàÈÇµ ¤ÅÒÂ¹Ò·Ã ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ
ºÃÔÉ·Ñ ¾ÃÕ ´ÕàÇÅÅÍ»àÁ¹· ¤Í¹«ÑÅáµ¹· ¨íÒ¡Ñ´
- ¸Ã³ÕÇ·Ô ÂÒáÅÐá¼‹¹´Ô¹äËÇ
â´Â ´Ã.¸¹Ù ËÒÞ¾Ñ²¹¾Ò³ÔªÂ ¼ÙàŒ ªÕÂè ÇªÒÞ´ŒÒ¹¸Ã³ÕÇ·Ô ÂÒáÅÐ
¡ÒÃà¡Ô´á¼‹¹´Ô¹äËÇ ºÃÔÉ·Ñ ¨ÕâÍà·¤ ¾ÔÅÅ‹ÒÃ ¨íÒ¡Ñ´
- ·ÃÑ¾Â¡Ã»ÃÐÁ§áÅÐ¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ·Ò§¹éÒí
â´Â ¹ÒÂºØÞÊ‹§ ÈÃÕà¨ÃÔÞ¸ÃÃÁ ¼ÙàŒ ªÕÂè ÇªÒÞ´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐÁ§
¡ÃÁ»ÃÐÁ§
- ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã»†ÒäÁŒ
â´Â ÃÈ.´Ã.ÇÔªÒ ¹ÔÂÁ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒÊµÃ

- ทรัพยากรสัตว์ปา่
โดย นายเกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสัตว์ปา่
บริษทั ปัญญา คอนซัลแตนท์ จากัด
- เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สงิ่ แวดล้อม
โดย นายวินยั เบ็ญหีม ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเศรษฐศาสตร์
11.15 – 12.00 น. อภิปราย ระดมสมอง รับฟังความคิดเห็น ถาม/ตอบ ปัญหา
12.00 – 12.20 น. พิธีกรสรุปสาระสาคัญของการสัมมนา
12.20 – 12.30 น. ประธานกล่าวปิดประชุม
12.30 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
----------------------------------หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
พิธีกรดาเนินรายการ :
นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)

เทคนิคอย่างง่าย
ในการพิจารณาระดับการศึกษาด้านสิง่ แวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้า
ข้อมูลและแผนทีท่ จี่ าเป็น
1. ข้อมูลลักษณะโครงการทางด้านวิศวกรรมเบื้องต้น
2. แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่โครงการ (ขอบเขตพื้นที่หัวงาน พื้นที่อ่างเก็บน้า และ
อื่นๆ)
3. แผนที่แสดงสภาพภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร
4. แผนที่แสดงการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
มาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร (แผนที่ปา่ ไม้)
5. แผนที่แสดงชั้นคุณภาพลุ่มน้า มาตราส่วน 1 : 50,000 ของ สผ. (แผนที่ลุ่มน้า)
6. แผนที่แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่า (แผนที่แนบท้าย)
วิธดี าเนินการ
1. การศึกษาข้อมูลลักษณะโครงการ ประกอบด้วย ที่ตั้งโครงการ พิกัด ระวาง
แผนที่ ระดับเก็บกักและระดับน้าสูงสุด (ม.ร.ท.ก.) พื้นที่ผิวอ่างเก็บน้าที่ระดับเก็บกักและระดับ
น้าสูงสุด (ไร่) เป็นต้น
2. การพิจารณาจากประเภทและขนาดโครงการหากเข้าข่ายตามบัญชีท้ายประกาศ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม ภายใต้ พรบ.ส่ง เสริ มและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 19 เมษายน 2561 มี
ผลใช้บังคับวันที่ 18 กรกฎาคม 2561) มาตรา 49 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการหรือการ
ดาเนิน การที่ ต้อ งจั ดท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้ อมตามมาตรา 48 เป็ น
โครงการหรื อ กิ จ การหรื อ การด าเนิ น การของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ดาเนินการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็น ชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ตาม
ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ ให้หน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการ
หรือการดาเนิน การนั้น จัด ท ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดล้อ มตั้ง แต่ใ นระยะ
ทาการศึกษาความเหมาะสมของโครงการหรือกิจการหรือการดาเนิน การ และเสนอต่อ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

ครม. ในการพิ จ ารณาเสนอความเห็ น ของ กก.วล. ให้ มี ค วามเห็ น ของคณะกรรมการ
ผู้ชานาญการ (คชก.) ประกอบการพิจารณาด้วย มี 2 ประกาศกระทรวงฯ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
2.1 เข้ า ข่ า ยประเภทและขนาดโครงการรุ น แรงฯ ต้ อ งจัด ท ารายงาน EHIA
(รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสาหรับโครงการ กิจการหรือการดาเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง : Environmental & Health Impact Assessment)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤศจิกายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 กาหนด
ประเภท ขนาด และวิธีปฏิบตั ิสาหรับโครงการฯ ต้องจัดทารายงาน EHIA คือ
- ลาดับที่ 10 ประเภทโครงการ เขื่อนเก็บกักน้า หรืออ่างเก็บน้า ที่มี
ปริมาตรเก็บกักน้าตั้งแต่ 100 ล้าน ลบ.ม.ขึน้ ไป หรือมีพนื้ ที่เก็บกักน้าตั้งแต่ 15 ตร.กม.ขึ้นไป
2.2 เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการฯ ต้องจัดทารายงาน EIA (รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : Environmental Impact Assessment)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 19
พฤศจิก ายน 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน ที่ 4 มกราคม 2562 กาหนด
ประเภทและขนาด และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) คือ
- ลาดับที่ 32 การชลประทานที่มีพนื้ ที่การชลประทานตัง้ แต่ 80,000 ไร่ขึ้นไป
- ลาดับที่ 33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ
ให้เป็นพื้นที่ชน้ั คุณภาพลุ่มน้าชั้น 1 ทุกขนาด (ให้ยกเลิกความในลาดับนี้ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรฯ ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 และให้ใช้ความตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 แทน)
- ลาดับที่ 34 การผันน้าข้ามลุ่มน้า ทุกขนาด ดังนี้ 1) การผันน้าข้ามลุ่มน้า
หลัก 25 ลุ่มน้าของประเทศไทย 2) การผันน้าระหว่างประเทศ (ยกเว้นกรณีภัยพิบตั ิ หรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ที่เป็นการดาเนินการชั่วคราว)
- ลาดับที่ 35 ประตูระบายน้าในแม่น้าสายหลัก 23 สายของประเทศไทย ทุก
ขนาด

2.3 เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการฯ ต้องจัดทารายงาน EIA (รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : Environmental Impact Assessment)
- ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ประกาศ ณ วันที่
28 พฤศจิกายน 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 กาหนด
โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
- ลาดับที่ 33 โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการทุกประเภทที่อยู่ใน
พื้นทีท่ ี่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกาหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าชั้นที่ 1 ยกเว้น
ลาดับที่ 33.1 โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการการพัฒนาชุมชน
และการจัดที่ดิน ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
ลาดับที่ 33.2 โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการในเขตป่าชุมชนตาม
กฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
ลาดับที่ 33.3 โครงการ กิจการ หรือการดาเนินการของหน่วยงานของ
รัฐที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ก่อนวันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ซึ่งได้ดาเนินการตามวัตถุประสงค์
เดิม และไม่มีการขยายพื้นที่ให้แตกต่างไปจากเดิม
3. มติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับป่าอนุรกั ษ์เพิม่ เติม เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2554
1) โครงการเขื่อนเก็บกักน้าหรืออ่า งเก็บน้าที่มีพื้น ที่โ ครงการอยู่ใ นพื้น ที่ป่า
อนุ รั ก ษ์ เ พิ่ ม เติ ม ตั้ ง แต่ 500 ไร่ ขึ้ น ไป ต้ อ งจั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)
2) โครงการเขื่อนเก็ บกักน้าหรืออ่างเก็บน้าที่มีพื้นที่โครงการ ตั้งแต่ 50 ไร่
แต่ไม่ถึง 500 ไร่ ต้องจัดทารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental
Examination : IEE)
3) โครงการทุกชนิดที่ ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทา
รายงาน EIA หรือ IEE ให้จัดทารายการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Checklist
: EC) พร้อมมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

แผนทีแ่ สดงการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กาหนด
เขตพื้นที่ ดังนี้
1) เขตพืน้ ทีเ่ พือ่ การอนุรกั ษ์ (C) หมายถึง พืน้ ที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กาหนดไว้
เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้า พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าหายาก การป้องกัน
ธรรมชาติ อันเกิดจากน้าท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ในด้าน
การศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชน และความมั่นคงของชาติ แบ่งออกเป็น 2
ส่วน คือ
1.1) พื้นทีป่ า่ อนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว
1.2) พื้นทีป่ า่ อนุรกั ษ์เพิม่ เติม หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่า
สมบูรณ์หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของ
ธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้ อม ได้แก่ พื้น ที่ป่ า สงวนแห่ง ชาติที่ ประกาศใช้ หลัง พรบ.อุท ยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504
2) เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ (E) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กาหนดไว้เพื่อ
การผลิตไม้และของป่า รวมถึงพื้นที่เศรษฐกิจตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกาหนดชั้น
คุณภาพลุ่มน้าและการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน ป่าสงวน
แห่ง ชาติที่ถูกกาหนดเป็น ป่าค่อนข้า งเสื่อมโทรมและใกล้เขตชุมชน ได้แก่ พื้น ที่พัฒ นาป่า
ธรรมชาติ
3) เขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร (A) หมายถึง พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มี
สมรรถนะที่ดิน เหมาะสมต่อการกระทาเกษตรกรรมตามผลการจาแนกสมรรถนะของที่ดิน
โดยจะต้องไม่อยู่ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์และเขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ ได้แก่ พื้นที่ป่าที่
มีสมรรถนะของที่ดินเหมาะสมต่อการเกษตร หรือตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจาแนกชั้น
คุณภาพลุ่มน้าและการจาแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ในพื้นที่ป่าชายเลน
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ตามกฎหมาย : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่ลักษณะนี้
ได้แก่
1. อุทยานแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, 2562

2. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, 2562
3. เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535, 2562
4. ป่าสงวนแห่งชาติ ตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507, 2559
5. ป่าคุ้มครองและป่าสงวน ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481
6. พื้นที่คุ้มครอง ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
2535, 2561
7. แหล่งโบราณคดี/โบราณสถาน ตาม พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504, 2535
8. แหล่งมรดกโลก ตามอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
9. พื้นที่หวงห้ามอืน่ ๆ ในที่ดนิ ป่าไม้ เช่น วนอุทยาน สวนป่าของรัฐ สวนรุกขชาติ
สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี : พื้นที่ปา่ สงวนแห่งชาติที่ได้ประกาศเป็นพืน้ ที่
ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไปแล้ว พื้นที่
ลักษณะนี้ ได้แก่
1. พื้นที่ช้นั คุณภาพลุ่มน้าชั้น ที่ 1A และ 1B
2. พื้นที่เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนและพื้นที่แหล่งปะการัง
3. พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า
4. แหล่งธรรมชาติและศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์
5. ป่าอนุรักษ์โซน C ตามมติคณะรัฐมนตรี
6. พื้นที่ช่มุ น้าระดับชาติและระดับนานาชาติ
7. ป่าไม้ถาวรหรือป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ (มติ 14
พ.ย. 2504 และมติอื่นๆ)
พืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์เพิม่ เติม : พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าสมบูรณ์หรือมีศักยภาพ
เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่ลักษณะนี้ ได้แก่
1. พื้นที่ป่าที่มีสภาพป่าสมบูรณ์ ตลอดจนพื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้เพื่อรักษา
สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ
2. พื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานทีศ่ ึกษาวิจัย

3. พื้นทีป่ ่าที่ห้ามมิให้บุคคลเข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน
4. พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิน่
5. พื้นทีป่ ่าซึ่งเป็นเขตทีต่ ั้งของแหล่งธรรมชาติที่ควรอนุรักษ์ ตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518
6. พื้นที่ปา่ ซึ่งกาหนดเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตาม พรบ. โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504
ลุ่มน้าหลัก 25 ลุม่ น้าของประเทศไทย (คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ)
1. ลุ่มน้าสาละวิน 2. ลุ่มน้าโขง
3. ลุ่มน้ากก
4. ลุ่มน้าชี
5. ลุ่มน้ามูล
6. ลุ่มน้าปิง
7. ลุ่มน้าวัง
8. ลุ่มน้ายม
9. ลุ่มน้าน่าน
10.ลุ่มน้าเจ้าพระยา 11.ลุ่มน้าสะแกกรัง 12.ลุ่มน้าป่าสัก
13.ลุ่มน้าท่าจีน 14.ลุ่มน้าแม่กลอง 15.ลุ่มน้าปราจีนบุรี
16.ลุ่มน้าบางปะกง 17.ลุ่มน้าโตนเลสาบ 18.ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
19.ลุ่มน้าเพชรบุรี 20.ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันตก 21.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก
22.ลุ่มน้าตาปี
23.ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา 24.ลุ่มน้าปัตตานี
25.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก
แม่นาสายหลั
้
ก 23 สายของประเทศไทย (ตามประกาศ ทส.)
1. แม่น้ายวม
2. แม่น้าสงคราม 3. แม่น้ากก
4. แม่น้าชี
5. แม่น้ามูล
6. แม่น้าปิง
7. แม่น้าวัง
8. แม่น้ายม
9. แม่น้าน่าน
10. แม่น้าเจ้าพระยา 11. แม่น้าสะแกกรัง 12. แม่น้าป่าสัก
13. แม่น้าท่าจีน 14. แม่น้าแม่กลอง 15. แม่น้าปราจีนบุรี
16. แม่น้าบางปะกง 17. แม่น้าจันทบุรี 18. แม่น้าเพชรบุรี
19. แม่น้าปราณบุรี 20. แม่น้าสายบุรี 21. แม่น้าตาปี
22.แม่น้าปัตตานี 23. แม่น้าตรัง

22 ลุม่ น้าใหม่ (สานักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติ : สทนช.) การเรียงลาดับลุ่มน้าอ้างอิงที่
ประกาศในพระราชกฤษฎีกากาหนดลุ่มน้า พ.ศ.2564
1.ลุ่มน้าสาละวิน 2.ลุ่มน้าโขงเหนือ 3.ลุ่มน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
4.ลุ่มน้าชี
5.ลุ่มน้ามูล
6.ลุ่มน้าปิง
7.ลุ่มน้าวัง
8.ลุ่มน้ายม
9.ลุ่มน้าน่าน
10.ลุ่มน้าเจ้าพระยา 11.ลุ่มน้าสะแกกรัง 12.ลุ่มน้าป่าสัก
13.ลุ่มน้าท่าจีน 14.ลุ่มน้าแม่กลอง 15.ลุ่มน้าบางปะกง
16.ลุ่มน้าโตนเลสาบ 17.ลุ่มน้าชายฝั่งทะเลตะวันออก
18.ลุ่มน้าเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ 19.ลุ่มน้าภาคใต้ฝงั่ ตะวันออกตอนบน
20.ลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา 21.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง
22.ลุ่มน้าภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ข้อควรรู้
การเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม (EIA)
(สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2562)

------------------------------------------------------ตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ (กก.วล.) ได้
มอบหมายให้ สานัก งานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อ ม
(สผ.) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทน ในการตรวจสอบรายงานการประเมิ น ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอ หากเห็นว่ารายงานฯ นั้นมิได้
จัดทาให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ หรือมี เอกสารไม่
ครบถ้ วน ให้ สผ. แจ้ งให้ ผู้ ด าเนิ นการหรื อผู้ ขออนุ ญาตที่ เสนอรายงานฯ ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฯ นั้น
1) ในกรณีที่ สผ. เห็นว่ารายงาน ฯ ได้จัดทาถูกต้องและมีเอกสาร
ครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้พิจารณาเสนอ
ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับรายงาน ฯ ให้แล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานฯ นั้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชานาญการ (คชก.) พิจารณา
ต่อไป
2) กก.วล. แต่งตั้ง คชก.เพื่อทาหน้าที่พิจารณารายงานฯ (ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ซึ่งมี
อานาจอนุญาตตามกฎหมาย) ให้กรรมการผู้ชานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คชก.มีอานาจ ตรวจสถานที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการหรือ
กิจการหรือการดาเนินการ ที่เสนอรายงานฯ นั้นได้ โดยต้องกระทาต่อหน้าหรือ
ด้วยความยินยอมของผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต

3) ให้ คชก.พิจารณารายงานฯ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
ได้รับรายงานฯ จาก สผ. ถ้า คชก.มิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวให้ถือว่า คชก.ให้ความเห็นชอบ
4) ในกรณีที่ คชก.ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาต
แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทารายงานฯ ใหม่ ตามแนวทาง รายละเอียด ประเด็นหรือ
หัวข้อที่ คชก.กาหนด ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาของ
คชก. มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะเสนอรายงาน ฯ
และให้ถือว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ดาเนินการหรือผู้
ขออนุญาตจะเสนอรายงานฯ ใหม่ (กรณี โครงการของรัฐที่ไม่ต้องเสนอ ครม.
และโครงการเอกชน (ม.50, 51/1)
5) เมื่ อผู้ด าเนิน การหรือ ผู้ขออนุญาตได้ เสนอรายงาน ฯ ซึ่ง ได้ท าการ
แก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทาใหม่แล้ว ให้ คชก.พิจารณาให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 วัน
นับ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บรายงานดั ง กล่ าว ถ้ า คชก.มิไ ด้ พิ จ ารณาให้ แล้ ว เสร็ จ ภายใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่า คชก.ให้ความเห็นชอบ ในกรณี คชก.ไม่ให้ความ
เห็น ชอบ รายงานฯ ที่เสนอตาม วรรค 3 ให้ถือว่ าจบกระบวนการพิจ ารณา
รายงานฯ แต่ไม่ตัดสิทธิที่ผู้ดาเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะเสนอรายงานฯ ใหม่ ใน
กรณีที่ คชก.ให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ ความเห็นของ คชก.ให้เป็น
ที่สุด
********************

ประเด็นฮิตติดชาร์ท
คณะกรรมการผูช้ านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม
โครงการพัฒนาแหล่งน้า (คชก.)
--------------------------------------

1. ด้านวิศวกรรมและการวางโครงการ
1) รายละเอียดโครงการ
1) ตรวจสอบความถูกตองและแกไขขอมูลปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยที่สถานี
ตรวจวัด การศึกษาสมดุลของน้า ความตองการใชน้าของพืช Reservoir Operation
การกาหนดขนาดอางเก็บน้า ระบบการกระจายน้า พื้นที่ชลประทาน
2) เสนอการจัดการดินที่เหลือจากการกอสราง
3) เสนอขอมูลแผนผังตาแหนงสานักงานชั่วคราว ที่พักคนงาน แหลงเก็บ
กองวัสดุกอสรางตางๆ และระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในระหวางการกอสราง
4) เพิ่มเติมขอมูลรายละเอียดการจัดการขยะชวงการก่อสร้างโครงการ
5) แสดงรายละเอียดภาพรวมแผนงานการพัฒนาลุ มน้า การใชประโยชน
ที่ดิน ความเปนไปไดในการพัฒนาอางเก็บน้า
6) ทบทวนศักยภาพในการส่งน้าโดยใชระบบทอสงน้าแบบอาศัยแรงโนมถวง
ความเพียงพอและแผนการบริหารจัดการน้าที่จะสงใหแกพื้นที่ชลประทาน
7) ทบทวนความเหมาะสมของพื้นที่อพยพ

8) เพิ่ ม เติ ม ความสั ม พั น ธ ของโครงการดานพั ฒ นาแหล่ ง น้ าอื่ น ๆ กั บ
โครงการอางเก็บน้าภายใตแผนการพัฒนาลุ มน้า พรอมแผนการบริหารจัดการน้าของ
โครงการ และแผนการกอสรางใหครบถวนสมบูรณ
9) ทบทวนความเหมาะสมของระดับการเก็บกักน้าและความจุของอางเก็บน้า
ของโครงการ โดยเปรียบเทียบความคุ ม ทุนของโครงการกับผลกระทบที่ คาดวาจะ
เกิดขึ้นตอทรัพยากรปาไมและพื้นที่ลุมน้าให้ชัดเจน
10) ตรวจสอบความถูกตองของตาแหนงที่ต้ังของฝายที่สงน้ามายังอางเก็บน้า
การประเมินขอบเขตพื้นที่รับประโยชนของอางเก็บน้าและฝาย อธิบายความเชื่อมโยง
ของระบบชลประทานจากพื้นที่โครงการกับฝายส่งน้า และระบบคูคลองสงน้าที่เกี่ยว
ของ และการจัดสรรน้าใหแกพื้นที่ชลประทาน
11) เพิ่มเติมความสอดคลองของอางเก็บน้า ฝาย และพื้นที่รับประโยชนของ
โครงการกับโครงการอางเก็บน้าบริเวณข้างเคียง
12) ปรับปรุงแกไขเหตุผลที่ต องจัดทารายงานฯ และตรวจสอบวัตถุประสงค
ของโครงการ
13) เพิ่มเติมพื้นที่ศึกษาและทาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในบริเวณ
พื้นที่รับน้าของโครงการ
14) ปรับปรุงแกไขแผนที่แสดงที่ต้ังโครงการ โดยแสดงพื้นที่องคประกอบ
ของโครงการใหครบถวนชัดเจน ไดแก พื้นที่หัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่อ างเก็บ
น้า พื้นที่รับน้า พื้นที่บ อยืมดิน เสนทางการคมนาคมเขาพื้นที่ และพื้นที่รับประโยชน์ให้
ครบถ้วน
15) ทบทวนตรวจสอบและระบุจ านวนพื้นที่รั บประโยชนของโครงการให
ชัดเจน
16) เพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาของแผนการดาเนินงานกอสราง
และแผนการดาเนินงานของโครงการใหชัดเจน

17) เพิ่มเติมขอมูลของการสรางสานักงานภาคสนาม ที่พักคนงาน บริเวณ
พื้นที่ที่ใชเก็บกองวัสดุก อสรางและอุปกรณ เครื่องจักรตางๆ จุดจอดรถบรรทุก และ
ระบบสาธารณูปโภคที่เกี่ยวของ พรอมแสดงแผนผังหรือภาพประกอบใหชัดเจน
18) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมในการกาหนดคาชวงพิสัยของ
ดัชนีชี้วัดของตัวแปรตาง ๆ และการใช้ค าของดัชนีชี้วัดที่ซ้ากัน ได้แก่ 1) การคัดเลือก
ที่ต้ังเขื่อน 2) พื้นที่ชลประทานฤดูแลงที่เพิ่มขึ้น 3) ผลกระทบตอพื้นที่ป่าอนุรักษ ผล
กระทบตอพื้ นที่ ป าเศรษฐกิจ และผลกระทบตอพื้น ที่ชั้ นคุ ณภาพลุ่ม น้าชั้น ที่ 1 ราคา
คากอสรางโครงการตอปริมาณน้าที่จัดสรรใหรวมทุกกิจกรรม
19) พิจารณาทบทวนแกไขใหถูกตองการใชประโยชนที่ดินเมื่อมีโครงการ มี
การปลูกพืชอยางเดียว และเพิ่มเติมการปลูกหญาเลี้ยงสัตวและเลี้ยงโคนม น
20) ตรวจสอบราคาคากอสรางใหถูกตองตรงกัน และใหเพิ่มเติมเหตุผลที่
โครงการไดดาเนินการกอสรางไปแลวในหัวขอความเปนมาของโครงการ
21) การวิเคราะหทางเลือกของโครงการจะตองพิจารณาใหครบถวนทั้งดาน
วิ ศ วกรรม สิ่ ง แวดล อม สั ง คม และเศรษฐศาสตร พิ จ ารณาความเป็ น ไปได ของ
ทางเลือกอื่น เชน การเพิ่ม ความจุอ างเก็บน้ า/ประสิท ธิภาพของอางเก็บ น้าบริเวณ
ข้างเคียง เพื่อสงน้าใหพื้นที่รับประโยชนของโครงการ
22) ความเหมาะสม และความเปนไปได ในการขุดสระเก็บน้ากระจายใน
พื้นที่รับประโยชน จากการคานวณปริมาณน้าและเนื้อที่ของสระน้า เพื่อใหไดปริมาตร
เทียบเท่าอ่างเก็บน้า จะตองขุดสระ 5 สระ ใชพื้นที่รวม 125 ไร ซึ่งหากทางเลือกดัง
กลาวมีความเปนไปได โดยการขุดสระน้าในพื้นที่รับประโยชน (ที่ไมใชปาโซน C) ก็จะ
ไม่ต้องขอใชประโยชนพื้นที่ปาอนุรักษโซน C แตอยางใด และไมตองมีการดูแลรักษา
ระบบที่ซับซอนเหมือนโครงการประเภทเขื่อนและอางเก็บน้า
23) ระบุ รายละเอี ย ดตางๆ ของโครงการ ให้ เ ขาใจภาพรวมลั ก ษณะ
โครงการ เชน พื้น ที่รั บ ประโยชนครอบคลุม พื้ นที่ /เขตการปกครอง รูป แบบระบบ

ชลประทาน/ระบบการกระจายน้ า การสรางฝายทดน้ าเพิ่ ม เติ ม และหนวยงาน
รับผิดชอบ
24) เพิ่มเติมขอมูลความชัดเจนและกระบวนการขอใชประโยชนที่ดินในเขตปา
สงวนแหงชาติต้งั แต่ขั้นขอกอสรางจนถึงขั้นตอนการดูแลรักษาโครงการ
25) เพิ่มเติมรายละเอียดการบริหารจัดการน้ารวมกับโครงการพัฒนา
แหลงน้าอื่นๆ ในภาพรวมของพื้นที่ โครงการและบริเวณโดยรอบ แนวทางการจัดการ
น้าอยางเปนรูปธรรม การป้องกันการแยงน้าระหวางประชาชนในพื้นที่ต นน้าและทาย
น้า

2) ดานสภาพภูมิอากาศ/อุตุนิยมวิทยา
1) เสนอแผนที่แสดงขอมูลเสนชั้นปริมาณน้าฝนรายปเฉลี่ย (Isohyets)
บริเวณพื้นที่โครงการ อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการคัดเลือกชวงปของขอมูลเพื่อ
ศึกษาสภาพภูมิอากาศ และชวงปของขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่ไมตรงกัน
2) ทบทวนความเหมาะสมและอธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการกาหนดและ
คัดเลือกสถานีวัดน้าทา และสถิติปริมาณน้าทารายปในบริเวณพื้นที่โครงการ การ
กาหนดและคัดเลือกสถานีตัว แทนเป็นสถานีศึกษาที่อยู่นอกขอบเขตพื้นที่ศึกษา
หรืออยู่ในลุ่มน้าข้างเคียง และมีระยะหางจากพื้นที่โครงการมาก
3) ทบทวนตรวจสอบขอมูลสถานี วัดน้าฝนในแผนที่ แสดงที่ตั้งสถานีวั ด
น้าฝน-น้าทาที่ใชศึกษา พรอมทั้งปรับปรุงแผนที่แสดงที่ตั้งสถานีวัดน้าฝน-น้าทา
ในบริเวณพื้นที่โครงการใหชัดเจน

2.
ด้านสิ่งแวดล้อม
1) ด้ า นทรั พ ยากรดิ น /การใชประโยชนที่ ดิน /การชะล้า งพั ง ทลาย/การ
ตกตะกอน
1) เพิ่มการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่รับน้าของโครงการ
2) ระบุวิธกี ารศึกษาทรัพยากรดินใหชัดเจน
3) ตรวจสอบขอมูลรายละเอียดชุดดินที่พบในพื้นที่โครงการ
4) เพิ่ม เติ มเหตุ ผ ลสนั บ สนุ น วาเหตุ ใดจึ ง เสนอรูป แบบการพั ฒนาการ
เกษตรโดยใหทานาเปนหลัก หลังจากมีระบบชลประทานแลว กับความสอดคลอง
กับการประเมินความเหมาะสมของดินที่ระบุว าพื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูก
พืชไรและไมผล
5) ระบุที่มาของผลการประเมินอัตราการชะล้างพังทลายของดิน และ
การกัดเซาะ
6) ตรวจสอบเนื้อดินในพื้นที่หัวงานและอางเก็บน้า รวมทั้งอธิบายความ
แตกตางของการจาแนกดินตามระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินอยางไร
7) ตรวจสอบคาประสิทธิภาพการใชที่ดิน และผลรวมคาประสิทธิภาพ
การใชที่ดินไมสอดคลองกับผลรวมที่เสนอไว้
8) เพิ่มเติมโอกาสการเกิดดินเลื่อนไถลหรือดินถลม
9) ทบทวนความคลาดเคลื่อนในเรื่องของข้อมูล เชน ชื่อวิทยาศาสตรทาง
ดิน การอธิบายถึงชุดดิน เปนตน
10) เพิ่มเติมรายละเอียดของตาแหนงพิกัดที่เก็บชุดดิน
11) เพิ่มเติมรายละเอียดมาตรการอนุรักษดินและน้าในพื้นที่ดอนที่มีความ
ลาดชัน ว่าจะดาเนินการ อยางไร
12) เพิ่มเติมคาอธิบายกลุมชุดดินในตาราง

13) เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดินในบริเวณพื้นที่โครงการ
พิจารณาปรับปรุงโดยใชแผนที่ชุดดิน มาตราสวน 1 : 4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน
พรอมทั้งทาการปรับปรุงแผนที่แสดงจุดเก็บตัวอยางดินในบริเวณพื้นที่โครงการให
ชัดเจน แทนการใชแผนที่ดินในระดับคอนขางหยาบ มาตราสวน 1 : 100,000
ของจังหวัด
14) ตรวจสอบขอมูลจานวนพื้นที่ชุดดินบริเวณพื้นที่ศึกษา ทั้งในสวนของ
จานวนพื้นที่ขององคประกอบโครงการและผลรวมจานวนพื้นที่ พรอมทั้งแกไข
จานวนการเก็บตัวอยางดินใหถูกตอง
15) ปรับปรุงขอมูลผลการศึกษาทรัพยากรดินและการใชประโยชนที่ดิน
ใหมีความเปนปจจุบนั
16) ใหตรวจสอบความถูกตองและยืนยันใหชัดเจนเกี่ยวกับจานวนครั้งและ
วันที่ในการดาเนินการเก็บตัวอยางดินบริเวณพื้นที่โครงการ
17) เพิ่มเติมรายละเอียดผลการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดินที่พบในพื้นที่
โครงการใหครบถวน
18) ตรวจสอบความเหมาะสมในการก าหนดสถานี ตรวจวัด ตะกอนใน
บริเวณพื้นที่ศึกษา และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง ให้ สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การศึกษาปริมาณตะกอนที่จมลงในอางเก็บน้า
19) ปรับปรุงการนาเสนอรูป โดยการซอนทับแผนที่ภูมิประเทศ เพื่อให
ทราบถึงลักษณะภูมิประเทศที่ชัดเจน พรอมทั้งแสดงของเขตพื้นที่โครงการให
ครบถวนชัดเจน
20) ใหปรับปรุงขอมูลการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่รับประโยชนใหมี
ความเป็นปัจจุบนั
21) ตรวจสอบสถานภาพการถือครองที่ดินตามกฎหมายของประชาชนใน
บริเวณพื้นที่โครงการใหชัดเจน

22) ใหเพิ่มเติมรายละเอียดที่มาของแผนที่การใชที่ดิน พรอมทั้งปรับปรุง
แผนที่ สัญลักษณตางๆ ใหมีความชัดเจน
23) แยกการนาเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรดินเปนพื้นที่อ าง
เก็บ น้า และพื้น ที่รับ ประโยชน เพื่ อใหสามารถประเมินผลกระทบและกาหนด
มาตรการไดเหมาะสมกับพื้นที่
24) ปรับปรุงสัญลักษณของรูป โดยเปลี่ยนสัญลักษณสีเขียวใหมีความ
แตกตางกัน และใหตัดสัญลักษณที่ใชแทนพืชแต่ละชนิดซ้ากันออก
25) ตรวจสอบจานวนจุดเก็บตัวอยางดินในแต่ละชุดดินใหถูกตองตามที่
ดาเนินการ และตรวจสอบลักษณะดินที่พบในพื้นที่กอสรางอางเก็บน้าให้ถูกตอง
26) เสนอรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับพื้นที่ชลประทานภายหลัง
มีโครงการ
27) ปรับปรุงข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้าในลุมน้าใหเปนปจจุบัน
28) ดานการกัดเซาะและการตกตะกอน ใหทบทวนความเหมาะสมของ
การเลือกใชขอมูลและวิธกี ารศึกษา เชน ความทันสมัยของขอมูล ซึ่งใชมูลคา K
จากกรมพัฒนาที่ดิน ป พ .ศ. 2526, วิธกี ารประเมินตะกอน เปนตน
29) เพิ่มเติมการศึกษาตะกอนดินและการจัดการที่เกิดจากการดาเนิน
โครงการ

2) ดานธรณีวทิ ยาและการเกิดแผนดินไหว/ทรัพยากรแร่
1) ปรับปรุงขอมูลรอยเลื่อนที่ใกลพื้นที่ศึกษา และการอางอิงขอมูลรอยเลื่อน
ที่พาดผานประเทศไทยใหถูกตองเหมาะสม
2) ปรับปรุงการนาเสนอผลกระทบดานธรณีวิ ทยาและแผนดิ นไหว โดยแก
ไขเปน ผลกระทบดานทรัพยากรธรณี เนื่องจากการใชดินในพื้นที่อ างเก็บน้าเพื่อเป็น
วัสดุก่อสร้างโครงการถือเปนการใช้ประโยชนทรัพยากรธรณี

3) ใหแกไขปรับปรุงการศึกษาดานธรณีวิทยาและวิธีการนาเสนอในรายงาน
ใหถู ก ตองครบถวน ตามหลั ก วิ ช าการ และเปนไปตามมาตรฐานสากล เชน การ
นาเสนอขอมูลระดับโครงการ การเรียงลาดับอายุชั้นหิน เปนตน รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติม
ถึงผลกระทบของรอยเลื่อนขนาดใหญ่ ที่พาดผานโครงการ
4) แกไขปรับปรุงการศึกษารอยเลื่อนใหถูกตอง การนาผลการวิเคราะหการ
ปนเป อนฟลู อ อไรด ในน้ าบาดาลมาประกอบการศึ ก ษา เพื่ อ จะได น าไปก าหนด
มาตรการปองกันที่มีประสิทธิภาพ
5) ตรวจสอบสีของหมวดหินตางๆ ในแผนที่ธรณีวิทยา และการใช้หมวดหิน
ในการเทียบเคียงอายุหิน เป็นต้น
6) เสนอผลการศึกษาวาควรตองออกแบบเขื่อนใหรองรับคา g เทาไร ที่จะ
ทาใหเกิดความปลอดภัยตอเขื่อน เนื่องจากโครงการอยูใกลรอยเลื่อนมีพลัง
7) เสนอสภาพธรณีวิทยาของพื้นที่รับน้า (catchment area) ของโครงการ
8) เพิ่มเติมรายละเอียดการปรับปรุงฐานรากเพื่อปองกันไมให้น้าซึมผานใตตัว
เขื่อน
9) เพิ่มเติมรายละเอียดในการออกแบบโครงการสามารถรองรับแรงที่เกิด
จากแผนดินไหวไดถึงขนาด 7.0 ริกเตอร
10) ใหคานวณคาความเร่งในแนวราบสูงสุด (Peak Ground Acceleration
: PGA) ที่มีตอพื้นที่โครงการ พรอมทั้งนาคา PGA ที่ไดไปกาหนดมาตรการในการ
ออกแบบองคประกอบโครงการใหรองรับแผนดินไหวได
11) เพิ่มเติมผลการศึกษาดานทรัพยากรธรณีบริเวณพื้ นที่โครงการ และ
บริเวณพื้นที่รับน้าของโครงการ พรอมทั้งแสดงแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1 :
50,000 ใหถูกตองตามหลักวิชาการและเปนไปตามมาตรฐาน
12) เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รอยเลื่ อ น รอยคดโค ง ลงบนแผนที่
ธรณี วิ ทยา ประเมิน ผลกระทบจากรอยเลื่ อนมี พ ลัง ที่ อ ยู ใกลพื้ น ที่ โครงการ และให

พิจารณาติดตั้ง เครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อน เพื่อศึกษาพฤติกรรมรอยเลื่อนที่อาจสงผ
ลกระทบเรื่องแผนดินไหวตอพื้นที่โครงการ
13) เพิ่มเติมผลการศึกษาจากการสารวจภาคสนามดานธรณีวิทยา และแผน
ที่ดินถลม และแผนที่หลุมยุบใหเปนปจจุบัน
14) เพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลตาแหน่งแหลงแร พื้นที่ประทานบัตรที่เปน
ปจจุบันในบริเวณพื้นที่โครงการและบริเวณใกลเคียง จากหนวยงานที่เกี่ยวของ พรอม
ทั้งเพิ่มเติมขอมูลของแหลงวัสดุกอสราง
15) ปรับปรุงการนาเสนอขอมูลดวยรูปใหมีความชัดเจน
16) ใหทบทวนตรวจสอบข้อมูลการกาหนดเขตทรัพยากรแรกับหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหขอมูลมีความเปนปจจุบันและถูกตอง
17) เสนอรายละเอียดขอมูลภาคสนามดานแหลงแร และการทาเหมือแร
18) เพิ่มเติมรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณพื้นที่โครงการ
และบริเวณพื้นที่ใกลเคียง แทนขอมูลในภาพรวมของจังหวัด
19) เสนอแผนที่ทางธรณีวิทยาที่ไดมาตรฐาน และมีมาตราสวน 1 : 50,000
ใหครอบคลุมพื้นที่รับน้าของอางเก็บน้า
20) ปรับปรุงสีที่ใชในแผนที่ทางธรณีวิทยา ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
21) เพิ่มเติมแหลงวัสดุที่ใชในการกอสราง
22) ตรวจสอบขอมูลหินโผล outcrop)
23) เพิ่มเติมการศึกษากรณีเกิด dam break
24) ระบุแหลงที่มาของดินและผลการตรวจสอบคุณภาพดินที่นามาใชเปนวัสดุ
ในการกอสรางเขื่อน ซึ่งจะสงผลตอความมั่นคงของตัวเขื่อน

3) ด้านฝุน่ /เสียง/ความสั่นสะเทือน
1) เพิ่ ม เติ ม ขอมู ล หรื อ เหตุ ผ ลสนั บ สนุ น ในการสรุ ป วาปริ ม าณฝุ น ละอองที่
ประเมินวา จะมีคาเกินมาตรฐาน จะไม่สงผลกระทบตอพื้นที่อ่อนไหว

2) ตรวจสอบความครบถ้วนของสถานีศึกษาปริมาณการจราจร
3) ตรวจสอบความถูกตองของการใหคะแนนประเมินระดับผลกระทบเรื่อง
เสียง
4) เพิ่มเติมผลการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือนในสภาพปจจุบัน
และที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาโครงการ พื้นที่อ่อนไหวบริเวณใกลกับ
พื้นที่หัวงานของโครงการ
5) เพิ่ ม เติ ม ผลการศึ ก ษาด านเสี ย งและความสั่ น สะเทื อ น เนื่ อ งจากพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการบางสวนอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา

4) ดานอุทกวิทยาน้าผิวดิน/คุณภาพน้าผิว ดิน/อุทกธรณีวิทยา/คุณภาพน้าใต้
ดิน
1) ตรวจสอบศักยภาพและความเพียงพอของปริมาณน้าตนทุนจากอางเก็บน้า
ที่จะสงใหกับพื้นที่ชลประทานใหม่ กับการขาดแคลนน้าในพื้นที่ชลประทาน
2) ตรวจสอบเหตุผลวาเหตุใดเมื่อมีโครงการ จึงมีความตองการใชน้าลดลง
ทั้งที่โครงการชลประทานเดิม และโครงการสูบน้าดวยไฟฟาดานทายน้า มีความตอง
การใชน้าเพิ่มขึ้น
3) ผลการศึก ษาคุ ณภาพน้าผิวดิ นพบวามีค าแมงกานีสสู ง ใหประเมินผล
กระทบจากการใชน้าดังกลาวเพื่อการเกษตร
4) เสนอสถานภาพการใชงานของบอน้าตื้นที่เก็บตัวอยางศึกษา เนื่องจาก
พบว่าบางสถานีเก็บตัวอยางพบปริมาณเหล็กมีค าสูงมาก ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุข
ภาพผูใช้ได้หากมีการใชงานในบางประการ
5) อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการกาหนดการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิว
ดินที่เก็บตัวอยาง 2 ฤดู จานวน 6 สถานี ทั้งที่การศึกษาดานคุณภาพน้าผิวดิน เก็บ
ตัวอยาง 3 ฤดู จานวน 11 สถานี
6) เสนอแผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้าใตดิน

7) อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการกาหนดการติดตามตรวจสอบทรัพยากรน้า
บาดาลที่เก็บตัวอยาง จานวน 5 สถานี ทั้งที่การศึกษาดานทรัพยากรน้าบาดาล เก็บ
ตัวอยาง จานวน 8 สถานี
8) คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น ไมเหมาะสมตามมาตรฐานในการน าน้ าไปใช ใน
การเกษตร เนื่องจากมีค าของแคลเซียม โซเดียม และ Sodium Absorption Ratio
(SAR) สูงกวาคามาตรฐาน ใหเพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวด
ลอมใหครอบคลุมปญหาดังกลาว
9) คุณภาพน้าไมเหมาะสาหรับการคุ มครองสัตวน้าจืด เนื่องจากมีคาเหล็ก
สูงกวามาตรฐาน ใหเพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครอบ
คลุมปญหาดังกลาว
10) เพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในกรณีที่เกิด
ปญหาดินเค็ม
11) มาตรการดานอุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้าใตดินในระยะดาเนินการที่
ระบุ ว า “ปองกั น ไมให้ ระดั บ น้ าใตดิน ในพื้ น ที่ ช ลประทานสู ง เกิ น ไป” ใหเพิ่ ม เติ ม
รายละเอียดวิธีการวาจะทาอยางไร
12) อธิบายเหตุผลเพิ่มเติมในการเก็บตัวอยางคุณภาพน้าผิวดิน 2 ฤดู และ
การกาหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้าผิวดิน และจุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้าของ
โครงการ เพี ย ง 3 จุ ด นั้ น สามารถเปนตั ว แทนของขอมู ล คุ ณ ภาพน้ าผิ ว ดิ น และ
ตัวแทนขอมูลดานนิเวศวิทยาทางน้าในแตละฤดูกาลของพื้นที่โครงการ ไดอยางไร
13) ทบทวนความเหมาะสมในการกาหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้าผิวดิน
และจุดเก็บตัวอยางนิเวศวิทยาทางน้า เนื่องจากลักษณะลาน้าที่ไหลไปยังพื้นที่รับประ
โยชน มีการบรรจบกันของลาน้าสาขา 3 ลาน้า ซึ่งการกาหนดจุดเก็บตัวอย่างที่อยู บน
ลาน้าสาขาเพียงจุดเดียว อาจทาใหขอมูลคุณภาพน้าผิวดินและขอมูลนิเวศวิทยาทางน้า
ของโครงการคลาดเคลื่อนได ทั้งนี้ ที่ปรึกษาควรพิจารณาเพิ่มเติมจุดเก็บตัวอยาง และ
บริเวณที่เก็บตัวอยางใหครอบคลุ มพื้นที่รับประโยชนของโครงการ เพื่อใหขอมูลคุ ณ

ภาพน้าผิวดินและนิเวศวิทยาทางน้า ที่ไดสามารถเปนตัวแทนของขอมูลคุณภาพน้าผิว
ดินและนิเวศวิทยาทางน้าของพื้นที่โครงการได
14) ศึกษาสาเหตุและอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการวิเคราะหคุณภาพน้าผิว
ดินบริเวณพื้นที่โครงการ ในฤดูแล้ง พบวา คาออกซิเจนละลายน้า (DO) มีคาต่ากว่าค
ามาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการชลประทาน และคาเหล็ก (Fe) มีค าเกินคามาตรฐาน
คุณภาพน้าเพื่อการดารงชีวิตของสัตวน้า สวนในฤดูฝน พบวา คาออกซิเจนละลายน้า
(DO) มีคาต่ากวาคามาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการชลประทาน และคาปริมาณของแข็ง
แขวนลอย (TSS) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้าเพื่อการชลประทาน และคาเหล็ก
(Fe) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้า เพื่อการดารงชีวิตของสัตวน้าและคาแมงกานีส
(Mn) มีคาเกินคามาตรฐานคุณภาพน้าผิวดินประเภทที่ 2 ประเภทที่ 3 และประเภทที่
4 และมี ค าเกิ น คามาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าเพื่ อ การด ารงชี วิ ต ของสั ต ว น้ า พรอมทั้ ง
เสนอแนะกิจกรรมการใชน้าที่เหมาะสมกับคุณภาพน้าในพื้นที่
15) ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติมของการไมมีการรายงานขอมูลผลการตรวจวัดคา
ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) ในการตรวจวัดคุณภาพน้าผิวดิน
16) เพิ่มเติมขอมูลแผนที่แสดงทิศทางการไหลของน้าบาดาล และแผนที่แสดง
ชั้นหินอุ มน้าลงบนแผนที่ธรณีวิทยา มาตราสวน 1: 50,000 โดยแสดงขอบเขตพื้นที่
โครงการใหครบถวนชัดเจน เพื่อเปนขอมูลประกอบการศึกษาเรื่องการรั่วซึมของอาง
เก็บน้า
17) ทบทวนความเหมาะสมในการกาหนดจุดเก็บตัวอยางคุณภาพน้าใตดิน
เพียง 1 จุดเก็บตัวอยางนั้น สามารถเปนตัวแทนของขอมูลคุณภาพน้าใตดินของพื้นที่
โครงการไดอยางไร และเหตุผลในการพิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดของจุด
เก็บตัวอยางน้าใตดิน เนื่องจากจุดเก็บตัวอยางอยูนอกพื้นที่ขอบเขตพื้นที่โครงการ
18) เสนอผลการศึกษาดานดานอุทกธรณีวิทยาน้าใตดิน จากการรวบรวม
ขอมูลทุติยภูมิ โดยการนาเสนอขอมูลแผนที่แสดงชั้นหินอุ มน้า และตาแหนงบอบาดาล
ในชั้นหินดินดานของจังหวัด เปนผลการศึกษาของบริษัทแทนที่จะเป็นหน่วยงานของรัฐ

19) ศึก ษาหาสาเหตุ ข องผลการวิ เ คราะห คุณ ภาพน้าใตดิ น บริ เวณพื้ น ที่
โครงการที่ มี ค าเกิ น เกณฑมาตรฐานคุ ณ ภาพน้ าบาดาล ซึ่ ง ผลการตรวจวิ เ คราะห
คุ ณ ภาพน้ าใตดิ น ฤดู แ ลง พบค่ า ความกระดาง คาสารหนู และในฤดู ฝ น พบค า
ฟลูออไรด สารหนู และคาฟคอลแบคทีเรีย มีคาเกินเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้าบาดาล
20) อธิ บายเพิ่ มเติม โครงการพัฒ นาแหลงน้าที่ รับ ผิด ชอบโดยองคการ
บริหารสวนทองถิ่น
21) ใหประเมินปริมาณน้าต่าสุดที่ใชในการรักษาระบบนิเวศทายน้า
22) วิเคราะหเหตุผลเพิ่มเติมวาเหตุใดคุณภาพน้าผิวดินในฤดูแลงของบริเวณ
หัวงาน ซึ่งเปนพื้นที่ต นน้า จึงจัดอยู ในแหลงน้าผิวดินประเภทที่ 3 สวนสถานีบริเวณ
พื้นที่รับประโยชนและพื้นที่ท ายน้า คุณภาพน้าจัดอยู ในแหลงน้าผิวดินประเภทที่ 2
(ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537)
23) เปลี่ยนรูปแผนที่อุทกธรณีวิทยาในประเทศไทย เปนภาพสี เพื่อใหเห็น
ขอบเขตของแหลงน้าบาดาลในชั้นหินตางๆ ไดอยางชัดเจน
24) อธิบายเพิ่มเติมว่า”พื้นที่ศึกษา” ที่นาเสนอในตารางคือพื้นที่ใด
25) วิเคราะหหาสาเหตุและกาหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพิ่มเติมจากผลการตรวจวัดคุณภาพน้าใตดินในสถานีเก็บตัวอย่างที่พบวามี
ปริมาณเหล็กสูงเกินเกณฑอนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุ ณภาพน้าบาดาลที่ใชบริโภคทั้ง
ฤดูแลงและฤดูฝน
26) ทบทวนการประเมินผลกระทบกรณีเมื่อมีการกักเก็บน้าในอางเก็บน้าแลว
สงผลใหปริ ม าณและระดั บ น้ าใตดิ น โดยรอบอางเก็ บ น้ าเพิ่ ม มากขึ้ น กวาสภาพเดิ ม
เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณและระดับน้าใตดิน ยังขึ้นอยู กับสภาพทางธรณีวิทยา
ของพื้นที่นั้นๆ ดวย
27) วิเคราะหหาสาเหตุของปริมาณเหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) และทองแดง
(Cu) ที่มีปริมาณสูงเกินเกณฑมาตรฐานการดารงชีวิตของสัตวน้าในเกือบทุกสถานีที่
ตรวจวัด

28) อุทกวิทยาน้าใตดิน ใหเพิ่มเติมเหตุผลและที่มาหรือแหลงอางอิง กรณีใน
รายงานระบุว าเมื่อมีการเก็บกักน้าเต็มอางเก็บน้า จะมีปรากฏการณการสูญเสียน้า
จากการรั่วซึมของน้าในอางเก็บน้าสงผลใหน้าไหลซึมลงไปในชั้นน้าใตดินไดมากยิ่งขึ้น
และจะทาใหแหลงน้าใตดินบริเวณทายน้ามีปริมาณและระดับน้าใตดินเพิ่มขึ้น
29) คุณภาพน้าใตดิน ใหรวบรวมและศึกษาขอมูลทุติยภูมิคุณภาพน้าใตดิน
จากหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติมและเป็นปัจจุบัน เชน กรมทรัพยากรน้าบาดาล
30) ปรับปรุงข้อมูลดานอุทกวิทยาน้าผิวดิน ใหถูกตองตามจานวนพื้นที่ลุมน้า
31) ทบทวนความเหมาะสมของการประเมินน้าทารายเดือนของโครงการที่
เลือกใช สถานีวัดน้าทาที่มีความแตกต่างอย่างมากและไม่สัมพันธ์กับพื้นที่ลุ่มน้าในพื้นที่
โครงการมาเป็นสถานีดัชนี
32) จัดทาตารางเปรียบเทียบการศึกษานิเวศวิทยาทางน้าในภาพรวมทั้งสาม
ฤดู พรอมประเมินและวิเคราะหการศึกษาดังกลาว

5) ดานทรัพยากรสัตวป่า/ปาไม้/พืน้ ทีช่ นั้ คุณภาพลุม่ น้า/การบุกรุกทาลายป่า
1) เพิ่มเติมการศึกษาทรัพยากรปาไมและสัตวปาในพื้นที่รับน้า (Watershed)
โดยระบุต าแหนงแปลงส ารวจทรั พ ยากรปาไม้ รวมทั้ ง ประเมิ น ผลกระทบจากการ
ดาเนินการโครงการ
2) การคัดเลือกพื้นที่เพื่อปลูกปาทดแทนใหโครงการพิจารณาเลือกพื้นที่ป า
เสือ่ มโทรมบริเวณใกลพื้นที่โครงการ
3) แสดงขอมูลภาพถายทางอากาศและภาพถายดาวเทียมพรอมแสดงภาพที่
ใช้อางอิง รวมทั้งขบวนการและวิธีการในการวิเคราะหขอมลการประเมินความถูกตอง
ของการวิเคราะห์ให้ครบถวนสมบูรณ
4) เสนอแผนที่ปาไมและแผนที่การใชที่ดิน และวิธีการไดมาซึ่งขอมูลดังกลาว
5) แสดงรายละเอียดและอธิบายผลกระทบโดยรอบพื้นที่โครงการในลักษณะ
ของแนวกันชน (Buffer zone) ที่เหมาะสม

6) ระบุจุดและเสนทางสารวจสัตวปาในแผนที่อยางชัดเจน เนื่องจากสัตวปาที่
สารวจพบ เปนสัตวปาที่มีความสาคัญ เชน สัตวปาคุ มครอง และมีแ นวโนมใกลสูญ
พันธุ เปนจานวนมาก ควรระบุ มาตรการเฉพาะเพื่อ การปองกัน ผลกระทบที่จ ะเกิ ด
ขึ้นกับสัตวปาดังกลาว
7) แสดงรายละเอียดพื้นที่ปลูกปาชดเชยพื้นที่ป าที่สูญเสียไปจากการดาเนิน
โครงการใหชัดเจนและเหมาะสม
8) เพิ่มเติมรายละเอียดการศึกษาทรัพยากรสัตวปาและปาไมใหครบถวนสม
บูรณและเปนไปตามหลักวิชาการ
9) เพิ่มเติมผลการศึกษาดานทรัพยากรสัตวปาที่เปนตัวแทนของฤดูหนาว เพื่อ
ใหครอบคลุมทุกฤดูกาล
10) การศึกษาทรัพยากรปาไมและสัตวปา ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตองได
รับการอนุญาตกอนการเขาศึกษา
11) ทบทวนตรวจสอบและยื นยั น ขอมู ลจ านวนพื้ นที่ ที่ ต องปลู ก ปาทดแทน
จานวน 2 เทา วามีพื้นที่เทาใด
12) เสนอรายละเอียดขอมูลลักษณะพื้นที่ที่ควรปลูกปาทดแทนพื้นที่ปาที่สูญเสีย
ไปจากการกอสรางโครงและองคประกอบ พรอมแสดงแผนผังหรือภาพประกอบให
ชัดเจน
13) เพิ่มเติมขอมูลจุดและเสนทางสารวจทรัพยากรสัตวปาในเขตพื้นที่ปาสงวน
แหงชาติใ นแผนที่ภู มิ ป ระเทศใหชัด เจน และใหทบทวนและปรั บ ปรุง ขอมู ลเกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรปาไมใหมีความเปนปจจุบัน
14) เพิ่มเติมผลการสารวจและวิเคราะหใหมีความทันสมัยและครอบคลุมทุก
ฤดูกาล
15) ผลการศึกษาพบ “นกจับแมลงอกสีน้าตาล” และ “เตาเหลือง” ซึ่งจัดอยู
ในสถานภาพใกลสูญพันธุ ดังนั้นการประเมินผลกระทบควรเนนที่สัตวปาดังกลาว และ
พิจารณากาหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

16) ปรับแกไขรูปใหมีความชัดเจน เพื่อใหเห็นวาบริเวณพื้นที่อ างเก็บน้าของ
โครงการฯ ไมไดซอนทับกับชั้นคุณภาพลุมน้าชั้นที่ 1
17) เพิ่มเติมการศึกษาสถานภาพของพรรณพืชในพื้นที่โครงการ ไดแก พืช
และสัตวที่ใกลสูญพันธุ ในประเทศไทย ของปาหวงหาม พืชถิ่นเดียวและพืชหายากของ
ประเทศไทย สถานภาพของพรรณพืชเพื่อการอนุรักษ และสถานภาพของพรรณพืชตาม
Thailand Red Data
18) ตรวจสอบและแกไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติมใหถูกตอง
19) แสดงสัญลักษณของพื้นที่สีขาวที่อยูในขอบเขตพื้นที่อางเก็บน้า
20) แกไขจานวนชนิดพันธุไมหวงหามประเภท ก ใหถูกตองและตรงกันกับ
ขอมูลในตาราง
21) เพิ่มเติมการศึกษาทรัพยากรปาไมในพื้นที่ต นน้า และเปรียบเทียบกับ
สภาพทรัพยากรปาไมในพื้นที่โครงการ
22) ระบุแหลงที่มาของราคาไมทอนแยกตามกลุมชนิดไมและคุณภาพของไม้
ทอนในทองที่จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่โครงการและจังหวัดขางเคียง
23) ตรวจสอบขอมูลพื้นที่ปาสมบูรณที่ถูกน้าทวมใหถูกตองตรงกัน
24) เพิ่มเติมการเตรียมการผนวกพื้นที่ริมฝงซายของอางเก็บน้า เปนพื้นที่
อุทยานแหงชาติ
25) ตรวจสอบการสรุปผลการศึกษามีความขัดแยงกัน โดยได้ระบุไววา (1)
สภาพการใชประโยชนที่ดินปาไมธรรมชาติ เปนปาผลัดใบ ชนิดปาไมที่พบเปนปาเบญจ
พรรณในพื้นที่ และพบวาพื้นที่ส วนใหญ เปนพื้นที่ไรมันสาปะหลังและสวนปายูคาลิปตัส
สรุปภาพรวมไดวาพื้นที่ส วนใหญเปนพื้นที่ทากินแลวแทบทั้งสิ้น คงพบวามีพื้นที่ป าไม
ธรรมชาติเพียงเล็กนอย และ (2) สภาพพื้นที่ของโครงการ เปนพื้นที่ปาไมที่ไดรับการ
ดูแลจากเจาหนาที่ปาไมเปนอยางดี และกรมอุทยานฯ ไดมีการเตรียมการผนวกพื้นที่
ฝงซายของอางเก็บน้าไปเปนพื้นที่อุทยานแหงชาติ
26) ตรวจสอบเกณฑการแบงพื้นที่อางเก็บน้าและแกไขใหถูกตอง วาเขาอาง

เก็บน้าขนาดกลาง หรือขนาดเล็ก
27) ตรวจสอบใหถูกตองวาพืชเหลานี้เปนพืชเกษตรหรือไม เชน สังเครียด
ไทรยอย ยางนา ตีนเปด มะเดื่ออุทุมพร ไผปา ขอย หญาคา เปนตน
28) เพิ่มเติมการประเมินผลกระทบตอสัตวปาคุ มครอง สัตวป่าเพื่อการอนุ
รักษที่พบในพื้นที่โครงการ และกาหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่ ง
แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม
29) ชี้แจงเหตุผลของการเขาสารวจดานทรัพยากรปาไมและสัตวปากอนไดรับ
อนุญาตจากกรมปาไม
30) เพิ่มเติมขอมูลทรัพยากรปาไมบริเวณพื้นที่แนวถนนเขาหัวงานและแนว
คลองสงน้า
31) ระบุรายละเอียดพื้นที่แปลงปลูกปาของหนวยตนน้า
32) ใหกาหนดมาตรการในการดูแลพรรณไมหวงหาม ของปาหวงหามตาง ๆ
โดยเฉพาะไมหวงหามพิเศษ ที่พบในพื้นที่โครงการ ไดแก แสลงใจ
33) เสนอตัวอยางพืชสมุนไพร และพืชอาหารไวในรายงาน
34) ปรั บปรุง การหามูล คาทางเศรษฐกิ จของปาไม โดยใชขอมู ลราคาไม
ของป พ.ศ.ทีท่ ันสมัยมากขึ้น
35) เพิ่มเติมการประเมินคุณคาดานอื่นๆ ของปาไม เชน การเก็บกักคารบอน
การใช ประโยชนของปาทางออม ฯลฯ เนื่องจาก พื้นที่ท่จี ะสรางโครงการมีสภาพ
เปนปาไมสมบูรณ 100% จึงควรประเมินคุณคาของปาไมในพื้นที่ใหครบถวนมากที่สุด
36) ปรับปรุงแก้ไขชื่อของสัตว์ป่าให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ
และอ้ า งอิ ง จากพระราชบั ญ ญั ติ ส งวนและคุ้ ม ครองสั ต ว์ ป่ า พ.ศ. 2535 หรื อ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 หรือหนังสือ Mammals of
Thailand โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล
37) ทบทวนความถูกต้องของชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่พบในเขตพื้นที่โครงการ

38) ตรวจสอบและจาแนกขอบเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย (ป่าไม้
ถาวร) ให้ครอบคลุมพื้นที่โครงการให้ครบถ้ว น และนาเสนอแผนที่ประกอบให้
ชัดเจน

6) ด้านทรัพยากรประมง/นิเวศวิทยาทางน้า
1) เสนอขอมูลผลการศึกษาสิ่งมีชีวิตในน้า ไดแก แพลงกตอน สัตวหนาดิน
ปลา พันธุไม้น้า ในรายงานหลักดวย
2) เพิ่มเติมการเสนอสถานภาพทางการอนุรักษของสิ่งมีชีวิตในน้า
3) เพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลการทาประมงในพื้นที่โครงการที่ไดจากการ
สารวจภาคสนาม
4) เสนอที่มาของการประเมินผลผลิตปลาในอางเก็บน้าที่ประมาณการณไว
รวมทั้งนาเสนอที่มาของการกาหนดความตองการน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้า
5) ผลการศึกษาพบชนิดปลาที่อยู ในภาวะถูกคุกคาม“ปลาขาวเม่า” ซึ่งจัดอยู
ในสถานภาพมีแนวโนมใกลสูญพันธุ ใหเพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมใหครอบคลุมปญหาดังกลาว
7) การสารวจและเก็บตัว อย่างทรัพยากรประทงและนิเวศวิทยาทางน้า
ควรดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ
8) เพิ่มเติมรายละเอีย ดข้อ มูลสถานภาพ (ความเสี่ยงในการสูญ พันธุ์ )
ขนาดปลาที่สารวจได้ใหชัดเจน เพื่อให้ข้อมูลที่สารวจได้เป็นตัวแทนที่ดีของพื้นที่
โครงการ
9) ทบทวนข้อมูลผลการศึกษาชนิดพันธุ์ปลาที่สามารถเพาะพันธุ์ได้ และ
ชนิดพันธุ์ที่จะปล่อยในอ่างเก็บน้า เพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้าและความหลากหลายทาง
ชีว ภาพของสั ตว์น้ าตามแผนการพั ฒนาและอนุรั กษ์ ทรั พยากรสัต ว์น้ าและการ
ประมง โดยควรพิจารณาชนิดพันธุ์เด่นที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ไม่ เป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่น
และสามารถเพาะพันธุ์ได้ในเชิงพาณิชย์

10) เพิ่มเติมข้อมูลชนิดพันธุ์ปลาที่คาดว่าจะมีการอพยพย้ายถิ่นระหว่าง
แม่ น้ าสายหลั ก รวมถึ ง แสดงรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การอพยพ เช่ น ช่ ว งเวลา
วิธกี ารอพยพ วงจรชีวิตของชนิดพันธุ์ปลานั้นๆ ให้ชัดเจน
11) เพิ่มเติมรายละเอียดการอ้างอิงข้อมูลทุติยภูมิ เสนอข้อมูลสุปผลการ
สารวจและเก็บตัวอย่างทรัพยากรประมงและนิเวศวิทยาทางน้าทั้ง 3 ฤดูกาล โดย
ระบุชนิดพันธุ์ จานวน ขนาด และสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ให้ชัดเจน
12) แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ น้าข้าม
ลุ่มน้าให้เหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ และถูกกฎหมาย เนื่องจากวิธีการ
ติด ตั้ ง ระบบป้ อ งกัน สั ต ว์ น้ าด้ ว ยไฟฟ้า ด้ ว ยการติ ด ตั้ง ขั้ ว ไฟฟ้า เพื่ อ สร้ า งม่ า น
กระแสไฟฟ้าป้องกันสัตว์น้าเข้าใกล้บริเวณเครื่องสูบน้า เป็นข้อห้ามทางกฎหมาย
13) เพิ่ มเติ มบทวิเ คราะห์เ ปรีย บเที ย บทางเลื อกเพื่อ ตั ดสิ น ใจเกี่ย วกั บ
วิธี ก ารด าเนิ น การตามแผนการพั ฒนาและอนุ รัก ษ์ ท รัพ ยากรสั ต ว์น้ าและการ
ประมง ระหว่างวิธกี ารสร้างสถานีเพาะพันธุ์ กับวิธกี ารสร้างทางปลาผ่าน

7) ด้านการใช้น้า
1) เสนอที่มาของอัตราการใชน้าโดยเฉลี่ย 100 ลิตร/คน/วัน และ 50 ลิตร/
คน/วัน ขอมูลประชากรในต าบล จานวนประชากรที่มีและไมมีน้าประปาใช รวมถึ ง
แสดงที่มาของการคาดการณการใช้น้าในอนาคต 30 ป
2) เสนอขอมูลอุตสาหกรรมในครัวเรือนในพื้นที่โครงการและการประเมิน
ปริมาณการใชน้า
3) เสนอที่มา/การคานวณปริมาณความตองการน้าของขาวตอ 1,000 ไร
ของทั้ ง 3 พื้ น ที่ คื อ พื้ น ที่ ช ลประทาน พื้ น ที่ ร ะบบท อทายอางเก็ บ น้ า และพื้ น ที่
ชลประทานระบบคลองสงน้า
4) เสนอโครงการพัฒนาแหลงน้าที่อยู่ในพื้นที่รับประโยชนของโครงการ และ
อธิบายความสัมพันธของการใชงานกับโครงการอางเก็บน้า

5) เสนอสรุปภาพรวมของการใชน้าในแตละกิจกรรมวามีการใชน้าปละกี่ล าน
ลบ.ม. เพื่อเปนขอมูลในการบริหารจัดการน้าของโครงการ
6) ทบทวนการคาดการณปริมาณการใชน้าในอนาคต (20 ปขางหนา) ใหม่
เนื่องจากในรายงานฯ มีการคาดการณขอมูลการใชน้าสูงเกินความจาเป็น เชน มีการ
คาดการณปริมาณการใชน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยใชอัตราการใชน้าของเทศบาล
ตาบลซึ่ งก าหนดอั ต ราการใชน้ าเทากั บ 120 ลิ ตร/คน/วั น (พื้น ที่ รั บ ประโยชน์ ของ
โครงการอยู นอกเขตเทศบาล ซึ่งกาหนดอัตราการใชน้าเทากับ 50 ลิตร/คน/วัน) มี
การคาดการณปริ ม าณการใชน้าเพื่อ การอุ ต สาหกรรม โดยใชจ านวนโรงงานของ
อาเภอทั้งอาเภอ ซึ่งควรเลือกใชเฉพาะตาบลที่อยูในพื้นที่รับประโยชนของโครงการ
เทานั้น
7) ระบุที่ มาและใสอางอิง ของตัว เลขอั ตราการใชน้าเพื่อ การอุต สาหกรรม
ประเภทตางๆ
8) ระบุ แ หลงที่ ม าของน้ าประปาหมู บานที่ ใ ชในการอุ ป โภคบริ โ ภคไวใน
รายงาน
9) ทบทวนการจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปริ ม าณความต องการน้ าของ
กิจกรรมการใชน้าตางๆ โดยกาหนดกิจกรรมที่มีความสาคัญลาดับแรกคือ ความตอง
การน้ าเพื่ ออุป โภค-บริโภค ปศุสัต ว อุตสาหกรรม ทองเที่ ยวและสัน ทนาการ และ
กิจกรรมที่ใหความสาคัญลาดับรอง คือ ความตองการน้าเพื่อรักษาสมดุลนิเวศทายน้า
และความตองการน้าเพื่อการเกษตร ซึ่งไมสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ

8) ด้านการชลประทาน/การระบายน้า/สภาพน้าท่วม/การบรรเทาน้าท่วม
1) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของโครงการพัฒนาแหลงน้าในปจจุบันใน
พื้นที่รับประโยชน์ของโครงการ
2) เสนอที่มา/เหตุผลเพิ่มเติมกรณีที่ระบุว า เมื่อมีการพัฒนาโครงการในฤดู
แลงจะสามารถสงน้าใหพื้นที่ที่มีระบบชลประทานเพิ่มขึ้นไดประมาณรอยละ 20

3) เสนอขอมูลการระบายน้าในปจจุบันของพื้นที่โครงการ
4) ศึกษาผลกระทบของโครงการตอปริมาณน้าของโครงการอื่นๆ ดานทาย
น้า
5) เสนอขอมูลสภาพน้าทวมและการบรรเทาน้าทวมในบริเวณพื้นที่โครงการ
6) ตรวจสอบและแกไขสัญลักษณของโครงการขนาดใหญ และขนาดกลาง
ใหถูกตอง

9) ด้านการเกษตร/การเลี้ยงสัตว์
1) เสนอขอมู ลจานวนพื้ นที่ที่ท าการเกษตร จ านวนสัตวเลี้ย งในบริเวณพื้น ที่
โครงการ
2) เพิ่มเติ มชื่อหมู บ านที่อ ยู ในเขตเหมาะสมสาหรับการปลู กขาว ยางพารา
และขาวโพดเลี้ยงสัตว

10) ดานคมนาคม
1) แสดงเสนทางการคมนาคมขนสงวัสดุอุปกรณเขาสู พื้นที่โครงการ พรอม
ทบทวนความถูกตองในการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นในรายงานฯ
2) เพิ่มรายละเอียดการประมาณการจานวนเที่ยวรถขนวัสดุทุกชนิดที่จะตองใช
และมีการลาเลียงขนสงจากแหลงผลิตสู พื้นที่หัวงาน เชน ดิน หิน ทราบ ปูน เหล็ก
ฯลฯ และประเมินผลกระทบจากการขนสงวัสดุดังกลาวตอชุมชนหรือพื้นที่อ อนไหวอื่นๆ
(ถามี) ที่อยูใกลเคียงหรือเปนทางผาน
3) ในการปรับปรุงแนวถนนที่มี อยู เดิมเพื่อเขาสู พื้นที่หัวงานในระยะกอสราง
จะสงผลกระทบตอชุมชนในพื้นที่อยางไร
4) เพิ่มเติมขอมูล ใหชัดเจนวาโครงการมีการปรับปรุง /ขยายถนนเพื่อขนส่ ง
วัสดุกอสรางหรือไม อยางไร และหากมีการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวอยูในพื้นที่ปาหรือไม
พรอมทั้งประเมินผลกระทบจากกิจกรรมดังกลาว

11) ด้านขยะและของเสีย/โรงงานอุตสาหกรรม
1) เพิ่มการศึกษาประมาณการปริมาณขยะและของเสียที่เกิดจากการพัฒนา
โครงการโดยเฉพาะในระยะกอสรางตลอดจนประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
2) ตรวจสอบและใชขอมูลที่เปนฐานการศึกษา เรื่องการใชน้าใหตรงกัน กลา
วคือ ในเรื่องการจัดการน้าเสีย ระบุว าประชาชนใชน้าในอัตรา 200 ลิตร/คน/วัน แต
ในการศึกษาเรื่องการใชน้า คิดการใชน้าของประชาชนเปน 120 ลิตร/คน/วัน
3) เพิ่มเติมรายละเอียดบริเวณรอบพื้นที่โครงการวา มีโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งอยู ห างจากพื้นที่โครงการเปนระยะเทาไร เพื่อประกอบการประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดลอม
4) ดานการจัดการน้าเสีย สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ไมพบรายละเอียดของ
การศึกษาเรื่องน้าเสียและสิ่งปฏิกูลในรายงานหลัก
5) เพิ่มเติมการรณรงคหรือสงเสริมการคัดแยกขยะกอนทิ้ง ไวในมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

12) ด้านการชดเชยที่ดินและทรัพย์สิน
1) ใหทบทวนตรวจสอบข้อมูลจานวนพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนา
โครงการใหถูกตองชัดเจน ทั้งนี้ เนื่องจากในรายงาน ระบุข อมูลพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
รวมไมสอดคลองกับขอมูลพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
2) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลจานวนพื้นที่ที่กระทบซึ่งอยู ใน
พื้นที่ปาอนุรักษ โซน C เนื่องจากมีความไมสอดคลองกัน
3) ตรวจสอบและยื นยัน ความถูก ตองของขอมูล จานวนผู ไดรับ ผลกระทบ
เนื่องจากมีความไมสอดคลองกัน
4) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลจานวนพื้นที่ที่กระทบซึ่ งอยูใน
พื้นที่ปาอนุรักษ โซน C และพื้นที่ปาเศรษฐกิจโซน E เนื่องจากมีความไมสอดคลอง
กัน ในรายงานเลมหลัก และในหนังสือนาสงรายงานฯ ของกรมชลประทาน

5) ใหยืนยันขอมูลการชดเชยที่ดินและทรัพยสินวาสรุปมีการจายคาชดเชยหรือ
ไม /อยางไร เนื่ องจากขอมูล ที่น าเสนอในรายงานฯ ไมสอดคลองกัน เช้ น ระบุ ว า
ราษฎรมีความยินดีใหความรวมมือในการยายออกจากพื้นที่โดยไมเรียกรองใด ดังนั้น
จึง ไมจาเปนตองชดเชยทรั พ ยสิน ให้ ราษฎร แต่ ไ ดคิด คาชดเชยไว้ ภ ายใตหั ว ขอดาน
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ระบุวา เนื่องจากโครงการอยู ในพื้นที่อนุรักษทั้งหมดจึงไมมี
การชดเชยที่ดิน เปนตน
6) หากมีการชดเชยที่ดินและทรัพยสินก็ควรแสดงรายชื่อประชาชนที่ต องไดรับ
การชดเชยที่ดินและทรัพยสินดวย เพื่อใหสามารถจายคาชดเชยไดถูกตองไมกอใหเกิดป
ญหาการแอบอางรับคาชดเชย เนื่องจากในรายงานระบุ วา “...ไมสามารถระบุความ
ชั ด เจนของผู ที่ ถู ก ผลกระทบจากการเวนคื น ที่ ดิ น และทรั พ ย สิ น เพราะวาครั ว เรื อ น
ประชาชนที่เขามาเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรเปนการบุกรุกพื้ นที่ป าเพื่อการอนุ
รักษ ดังนั้น จึงไมไดมีการเปดเผยแสดงความเปนเจาของในการถือครองที่ดินอยาง
ชัดเจน...”)
7) เสนอทีม่ า /อางอิงราคาคาชดเชยพืชผลประเภทมันสาปะหลังที่กาหนดไว
8) ควรมีการสารวจราษฎรที่ไดรับผลกระทบทอสงน้า ทอผันน้า คลองสงน้า
และการปรับปรุงถนนเพิ่มเติม และประเมินผลกระทบ รวมทั้งหาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาวดวย
9) เพิ่มเติมขอมูลการชดเชยที่ดินและทรัพยสินบริเวณหัวงาน อางเก็บน้า และ
ถนนเขาหัวงาน ไวในรายงานฯ ดวย
10) ให้สารวจความคิดเห็นผูไดรับผลกระทบจากแนวคลองสงน้า ใหครบถ้วน
รอยละ 100 เพื่อนาผลการสารวจมาพิจารณาปรับแนวคลองสงน้าใหเหมาะสม
11) ปรับปรุงการเสนอผลการศึกษาใหมีความชัดเจน และถูกตองตามขอเท็จ
จริงของโครงการ กล่าวคือ หากกรมชลประทาน ในฐานะเจาของโครงการ จะไมมี
การชดเชยทรัพยสินใดๆ ก็ตองระบุใหชัดเจน

12) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่
โครงการในรายงาน ทั้งจานวนผู้ถูกเวนคืนที่ดิน และพื้นที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด

13) ดานสาธารณสุข/อาชีวอนามัย
1) เพิ่มเติมการศึกษาโรคที่สาคัญในปจจุบัน ซึ่งผู ป วยจานวนมากกวาโรค
ที่มากับน้า (Water-borne diseases) เชน โรคที่ไมติดตอที่สะทอนปญหาสุขภาพ
โรคที่เกี่ยวกับ ความดันโลหิต โรคหัวใจและโรคเบาหวาน เปนตน
2) ทบทวนและปรับปรุงวิธีการศึกษาและการวิเคราะหผลการศึกษาดาน
สาธารณสุข ใหถูกตองตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ขอมูลดานสาธารณสุขที่ใชศึกษาควรเป
นขอมูลยอนหลัง 5 ป
3) ทบทวนความถูกตองเหมาะสมของมาตรการปองกันแกไขผลกระทบที่เสนอ
ในรายงาน
4) เพิ่มเติมผลการศึกษาเรื่องโรคมาลาเรียในพื้นที่ โครงการและบริเวณใกล
เคียงเนื่องจากในรายงานไมมีการกลาวถึง และสภาพพื้นที่โครงการยังเปนสภาพปาอยู่
เปนสวนใหญ
5) เสนอผลการศึกษาเรื่องการสารวจหอยในพื้นที่อ างเก็บน้าดวย เนื่องจาก
พื้นที่ดังกลาว อาจเปนแหลงแพรพันธุ หอยที่มีความสาคัญทางสาธารณสุขได หากมี
การพัฒนาโครงการ
6) ปรับปรุงการเสนอขอมูลโดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษา พื้นที่
ศึกษาดาเนินการในทุกๆ หัวขอยอยที่ศึกษา รวมทั้งใหเพิ่มการศึกษาดานสาธารณสุข
ในพื้นที่อางเก็บน้า
7) ปรั บ การเสนอขอมู ล การศึ ก ษาในทุ ก หั วขอยอยของการศึ ก ษาดาน
สาธารณสุข ใหมีความชัดเจนเรื่อง กลุ มตัวอยาง วิธีการศึกษา พื้นที่ศึกษา เชน
การศึกษาดาน อนามัยสิ่งแวดลอม ระบุวา ศึกษาในกลุ มตัวอยางเดียวกับการสารวจด
านเศรษฐกิจสังคม จานวน 50 ตัวอยาง แตการศึกษาดาน เศรษฐกิจสังคมระบุว า มี

การศึกษาดานนี้ ใน กลุ มตัวอยาง 100 ตั วอยาง ทาใหไมทราบชัดเจนวาตัว อยางที่
ศึกษาดานสาธารณสุขอยูในพื้นที่ใดและมีจานวนเทาใดบาง
8) จานวนตัวอยางของการศึกษาในหัวขอยอยตางๆ มีความหลากหลายมาก
และใช้จานวนไม่เท่ากัน เชน สารวจยุง สารวจลูกน้า ตรวจสุขภาพเบื้องตนดานอาหาร
และภาวะโภชนาการ ตรวจหาหนอนพยาธิและโปรโตซัว 33 คน การตรวจสุขภาพ
ทั่วไป (ไมระบุจานวน) จึงขอใหเพิ่มเติมหลักเกณฑ เหตุผล ในการกาหนดจานวน
ตัวอยางการศึกษาดังกลาว
9) ปรับปรุงการเสนอเหตุผลที่อธิบายผลการศึกษาใหเหมาะสมถูกตองในผล
การตรวจเลื อดหาเอนไซมโคลนีเ อสเตอเรสในกลุ ม ผู สู งอายุที่ป ระกอบอาชี พเกษตร
และเกี่ ย วของกั บ การใชสารเคมี พบวา มี ค าต่ ากวาผู ป ระกอบอาชี พ อื่ น ๆ ซึ่ ง ใน
รายงานใหเหตุผลประกอบวา “เปนเพราะคนกลุ มนี้เปนเจาของและไมมีกิจกรรมที่เกี่ยว
ของกับการใชสารเคมีการเกษตร” ในขณะที่หัวขอกลุมตัวอยางคือ คนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรและเกี่ยวของกับการใชสารเคมี จึงทาใหขอความสับสนขัดแยงกัน
10) พิจารณาทบทวนและใหความสาคัญในการกาหนดมาตรการดานสุขภาพ
อนามัยที่เหมาะสมกับพื้นที่โครงการ สาหรับโรคพยาธิใบไมในตับ และน้าดื่มที่ไมได
มาตรฐาน
11) เพิ่มเติมผลการศึกษาสภาพและปญหาสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคมาลาเรีย
โรคไขเลือดออก โรคพยาธิตางๆ ในพื้นที่โครงการ
12) เพิ่มเติมผลการศึกษาในเรื่องของการศึกษาประเภทและปริมาณการใช
สารเคมีปองกันกาจัดศัตรูพืชและปุ ยที่ใชในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และวิธีการ
ใชสารเคมีเหลานั้น
13) เพิ่มเติมผลการศึกษาในเรื่องของการตรวจสุขภาพทั่วไปของประชาชนใน
พื้นที่ชลประทานและการตรวจสารเคมีป องกันกาจัดศัตรูพืชในเลือดของราษฎรในพื้นที่
ศึกษา
14) เพิ่มเติมผลการศึกษาในเรื่องของคุณภาพน้าเพื่อการบริโภค

15) เพิ่มเติมผลการศึกษาในเรื่องของปญหาสุขภาพจิตของประชาชนที่อยู ใน
ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ
16) ตรวจสอบขอมูลทุติยภูมิที่ใชศึกษาดานสาธารณสุขวา ใชขอมูลยอนหลัง
กี่ปแลวทาการแกไขใหถูกตอง
17) ชี้แจงเหตุผลวาเหตุใดจึงเก็บขอมูลดานสุขภาพอนามัยและสาธารณสุขโดย
ใชแบบสอบถามรวมกับ งานดานเศรษฐกิ จ สั งคม แต่ ก ารระบุ จ านวนตัว อย่ างได้ ไ ม่
ถูกต้อง
18) เพิ่มเติมการทบทวนขอมูลสถานการณโรคพยาธิใบไมตับ พยาธิใบไมเลือด
และพยาธิอื่นๆ รวมทั้งขอมูลโรคมาลาเรีย ในพื้นที่โครงการดวย
19) ประเมินผลกระทบจากยุง พยาธิต างๆ อันเนื่องมาจากการมีแหลงน้า
เพิ่มขึ้น และกาหนดมาตรการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดังกลาว
20) แสดงวิธีการสุ มตัวอยาง/ที่มาเพื่อใชในการสารวจพฤติกรรมการใชสาร
เคมีป องกั นกาจัดศัต รูพืช การตรวจอุจ จาระของประชาชนในพื้นที่โครงการ และ
แบบสอบถามดานโภชนาการและด้านสุขภาพอนามัยสิ่งแวดลอม
21) ในการตรวจเลือ ดหาการสัม ผัส สารเคมี กาจัด ศั ตรู พืช และการติ ดเชื้ อ
หนอนพยาธิ การสารวจยุง การสารวจคุณภาพน้าดื่ม เปนการศึกษาในพื้นที่ของตาบล
ซึ่งเปนที่ต้งั ของโครงการ โดยที่ไมไดระบุใหชัดเจนวา ดาเนินการในหมู่บานของพื้นที่รับ
ประโยชนมาก นอยเพียงใด ดังนั้นผลการศึ กษาที่ได้ อาจไมสะทอนขอเท็จจริงเฉพาะ
พื้นที่โครงการ และไมสามารถนามาใชเป็นขอมูลพื้นฐาน เพื่อใชประเมินผลกระทบของ
การดาเนินโครงการไดอยางเต็มที่
22) การศึกษาเรื่องยุง ไมครอบคลุมทุกฤดูกาล โดยโครงการฯ ไดศึกษา
เฉพาะในชวงฤดูแลง 2 วัน และพบยุงเพียงจานวนไม่มากในชวงเก็บตัวอยาง ดังนั้น
โครงการ ควรจะตองใหความสาคัญกับการหาขอมูลระบาดในเรื่องที่เกี่ยวของใหมาก
ขึ้น เชน ควรศึกษาขอมูลใหทันสมัย ยอนหลัง 5 ปนับจากปจจุบัน เปนตน

14) ดานการทองเที่ยว
1) ระบุข อมู ลแหลงทองเที่ยวในพื้นที่โครงการหรือบริ เวณใกลเคียง วามี
สถานที่ใดบาง อยู ห างจากโครงการเปนระยะทางเทาไร ตลอดจนประเมินผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการตอการทองเที่ยวของสถานที่นั้นๆ
2) ชวงเวลาที่ดาเนินการสารวจขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม
3) ทบทวนการน าเสนอร อยละของผู แสดงความเห็ น จากการตอบ
แบบสอบถาม ดานการคมนาคมขนส่งกรณีตอบไดมากกวา 1 ขอ ให้ถูกต้อง

15) ดานโบราณคดี/ประวัติศาสตร์
1) ปรับปรุงและเพิ่มเติมขอมูลดานโบราณคดีและประวัติศาสตรบริเวณพื้นที่
โครงการและใกลเคี ย ง โดยท าการศึ ก ษาและส ารวจแหล งโบราณคดีแ ละประวั ติ
ศาสตรและจัดทารายงานการสารวจเพื่อเปนหลักฐานและเอกสารอางอิง
2) โครงการพิจารณาสารวจโบราณสถานและโบราณคดีเพิ่มเติม พรอม
แสดงหนังสือรับรอง ผลการสารวจจากหนวยงานศิลปากรในพื้นที่ประกอบในรายงาน
3) ทบทวนความถู กตองในการประเมินผลกระทบดานโบราณสถานและ
โบราณคดี พรอมก าหนดมาตรการปองกั น แกไขที่ ส ามารถด าเนิ น การไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) โครงการพิ จ ารณาบั น ทึ ก เหตุ ก ารณ ที่ ส มเด็ จ พระนางเจ าสิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ไดเคยเสด็จมา ณ บริเวณพื้นที่โครงการเพื่อใชเปนหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรตอไป
5) แนบหนัง สื อ แจงตอบจากสานั ก ศิ ล ปากรในพื้ น ที่ และระบุ รายละเอี ย ด
เกี่ยวของกับพื้นที่โครงการ เชน ระยะทางระหวางพื้นที่โครงการและสถานที่ตาง ๆ
6) เพิ่มเติมรายละเอียดขอมูลวันที่ทาการสารวจ เจาหนาที่ที่ร วมสารวจพื้นที่
บริเวณที่ทาการสารวจทางโบราณคดีในบริเวณพื้นที่โครงการ พรอมทั้ง แสดงแผนที่
บริเวณที่สารวจในแผนที่แสดงที่ต้ังโครงการใหชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณา

7) ทาหนังสือไปยังสานักงานศิลปากรในพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบและ
ยืนยันแหลงโบราณสถานในพื้นที่โครงการ

16) ดานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
1) ทบทวนการประเมินระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินใน
ระยะก่อ สรางของพื้ น ที่อ างเก็ บ น้า, หั ว งาน ฯลฯ เนื่ อ งจากไมสอดคลองกั บ ผล
การศึกษาที่เสนอและผลการจาแนกความรุนแรงของกรมพัฒนาที่ดิน
2) การประเมินสถานภาพทรัพยากรชีวภาพ ขอใหนาขอมูลทะเบียนสถานภาพ
การถูกคุกคาม (Red data) ที่ สผ. จัดทาขึ้นมาใชในการประเมินสถานภาพสิ่งมีชีวิต
ทุกประเภทที่มีการจัดทา Red data ไว้แลว
3) ทบทวนการใหเหตุผลประกอบการประเมินผลกระทบตอการสูญเสียแหล
งอาหารและที่อ ยู่ของสั ตวปา ที่ ประเมิ นผลวามีผ ลกระทบในระดั บมาก (-4) แต
บรรยายวา พบสัตวเขามาใชประโยชนในพื้นที่ไมมากและสภาพพื้นที่จากัด
4) การประเมินผลกระทบดานดินและคุณสมบัติของดินในระยะดาเนินการ
ประเมินผลกระทบในระดับมาก (-4) แตไมมีการเสนอแผนแกไขผลกระทบ
5) ตรวจสอบความถูกตองของหัวขอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
สาคัญ และตารางสรุปผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สาคัญใหสอดคลองกันในเนื้อหาทั้งหมด
ของรายงานฯ และครอบคลุมผลกระทบดังกลาว ใหครบถวนสมบูรณดวย

17) ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม/การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน มวลชน
สัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์
1) ปรั บ ปรุ ง การวิ เ คราะห ผลการส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชน
โดยเฉพาะกรณีที่ประชาชนสวนใหญไมเห็นดวยกับการกอสรางฌครงการ เนื่องจาก
สาเหตุ ใ ด สงผลกระทบอยางไรบาง เพื่ อ น าไปก าหนดมาตรการป องกั น และลด
ผลกระทบที่เหมาะสม

2) ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองของขอมูลจานวนผู ไดรับผลกระทบ
การถือครองที่ดิน จานวนโรงนาและคาใชจาย ในการศึกษาในรายงานฉบับหลักและ
รายงานสรุปสาหรับผูบริหาร
3) ปรับปรุงการนาเสนอผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน โดยเสนอข
อมูลความคิดเห็นของประชาชน ทั้งเห็นดวยและไมเห็นดวยกับการกอสรางโครงการ
4) การดาเนิ นงานดานมวลชนสั มพั นธและการมีส วนรวมของโครงการให
จาแนก องคประกอบของผูเขารวมใหชัดเจน
5) ปรับปรุงแกไขขอมูลการอางอิงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550
6) แกไขปรับปรุงวิธีการสารวจความคิดเห็นและการวิเคราะหขอมูลที่เสนอใน
รายงานฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการ และแกไขปรับปรุงมาตรการปองกันผลกระทบที่
เสนอในรายงานฯ ใหถูกตองเหมาะสม กับผลกระทบที่เกิดขึ้น
7) ควรท าความเขาใจเพิ่มเติมกับองคการบริหารสวนตาบลและราษฎรที่ไม
เห็นดวย กับโครงการ
8) แกไขปรับปรุงขอมูลที่เสนอในรายงานในส่วนของมาตรการปองกันและแก
ไขผลกระทบสิ่งแวดลอมใหถูกตองและสอดคลองกับผลการศึกษา
9) เสนอข้อมูลผลการศึกษาที่มีความเปนเอกภาพ เชน รายละเอียดหรือองค
ประกอบผลการศึกษา การศึกษารายไดนอกภาคเกษตรของกลุ มตัวอยางที่อยูดานลาง
พื้นที่โครงการ กลุ มตัวอยางที่อาศัยบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ จานวนประชากร
ในพื้นที่ศึกษา ขอมูลหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ศึกษาของโครงการ
10) ปรับปรุงจานวนตัวอยางที่ศึกษาไมสอดคลองกัน
11) เพิ่มเติ มเหตุ ผลของผู ไดรับผลกระทบที่ไมเห็น ดวย ไมแนใจ ไมมีความ
คิดเห็น และไมระบุ ตอโครงการ
12) เพิ่มเติมขอมูลผลการศึกษาดานสภาพเศรษฐกิจสังคมจากกลุ มตัวอยางที่
เปนกลุมหนวยงานราชการระดับตาง ๆ และกลุ มผูนาชุมชนและผู แทนพื้นที่ออนไหว ให

ครบถวน ทั้งนี้ ในรายงานฯ ระบุว า มีการสุมตัวอยาง 3 กลุมหลัก แตในการนาเสนอ
ผลการศึ ก ษา มี เ ฉพาะข อมู ล จากกลุ มตั ว อย างที่ เ ป นกลุ มครั ว เรื อ น และสถาน
ประกอบการในพื้นที่ศึกษาเทานั้น
13) เพิ่มเติมรายละเอียดเหตุผลของประชาชนที่ไมเห็นดวยกับโครงการ และ
ประชาชนที่ไมยินดีที่จะอุทิศที่ดินทากินเพื่อการกอสรางโครงการ
14) เพิ่มเติมรายละเอียดวิธีการสุ มตัวอยางกลุมประชากรที่เปนกลุมครัวเรือน
ใหชัดเจน และอธิบายเพิ่มเติมวาเหตุใดจึงนาครัวเรือนเฉพาะมาใชในคานวณจานวน
ตัว อยาง เนื่ องจากจ านวนประชากรที่ จ ะมี ส วนเกี่ย วของในการพั ฒ นาโครงการไม่
ครบถ้วน
15) แสดงแผนภูมิผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคมใหครบทุกหัวขอประเด็น
การศึกษา
16) นาเสนอวิธีการสุมตัวอยางโดยวิธี Yamane ที่ไดกลุมตัวอยาง 360 ตัวอย
าง และใหแสดงการกระจายตัวอยางในแตละหมูบาน เปรียบเทียบกับจานวนครัวเรือน
ที่มีอยูจริง โดยรายงานฯ ระบุ เพียงวาเก็บตัวอยางกระจายทุกหมูบาน
17) ตรวจสอบชื่อหมู่บ้าน และแกไขใหถูกตอง
18) ตรวจสอบขอมูลที่ดินและการถือครองที่ดินของกลุ มตัวอยางที่นาเสนอ
โดยควรนาเสนอการถือครองที่ดินเปนขอมูลการถือครองจริงของกลุ มตัวอยาง
19) นาเสนอแบบสอบถามที่ใชสอบถามกลุมตัวอยางไวในภาคผนวก
20) ตรวจสอบขอมูลที่นาเสนอในภาคผนวก และปรับปรุง/แกไขใหถูกตอง
ครบถวน เนื่องจากนาเสนอไมครบถวน เชน ไมมีข อมูลดานสังคม ไมมีข อมูลพื้นฐาน
ของครัวเรือน เปนตน
21) ตรวจสอบและแกไขขอมูลที่น าเสนอในรูปแบบรอยละทั้งหมดในหัวข
อเศรษฐกิจ สังคมและองคกร เนื่องจากมีหลายตารางที่มีผลรวมไมเทากับรอยละ 100
22) เพิ่มเติมสรุปผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม ทั้งที่ไดจากขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิ เพื่อเปนขอ มูลภาพรวมดานเศรษฐกิจสังคมของโครงการ

23) นาเสนอรายชื่อ ผู เ ขารวมประชุ ม แตละครั้ง ไวในภาคผนวก เพื่ อให
ทราบกลุมเปาหมายของการประชุมในแตละครั้ง
24) นาเสนอวัตถุประสงคและเหตุผลและความจาเปนในการอบรมอาสาสมัคร
นักวิจัยชุมชน นาเสนอวัน เวลา สถานที่อบรม และจานวนผู เขารวมอบรมรวมทั้งใหนา
เสนอวาไดมีการนาอาสาสมัครดังกลาว มาใชกับโครงการไดอยางไร
25) นาเสนอขอมูลราษฎรที่ไดรับผลกระทบจากบริเวณหัวงาน และถนนเข
าหัวงาน และกรมชลประทานไดดาเนินการอยางไรบางกับราษฎรที่ไดรับผลกระทบดัง
กลาว
26) แสดงวิธีการคัดเลือกตัวอยางจานวน 400 ครัวเรือน เพื่อเปนครัวเรือน
ตั ว อยางที่ ใ ชในการส ารวจสภาพเศรษฐกิ จ สั ง คม และแสดงการกระจายตั ว ของ
ครัวเรือนตัวอยางในพื้นที่รับประโยชน
27) เปรียบเทียบรายไดของประชาชนในพื้นที่รับประโยชนกับรายไดเฉลี่ยของ
จังหวัดและประเทศ
34) ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของจานวนที่ดินที่ราษฎรถือครองเฉลี่ย
เนื่องจากมีความไม่สอด คลองกันหลายแหง เชน รายงานหลัก รายงานสรุปฯ และ
รายงานแผนปฏิบัติการฯ เปนตน
28) เพิ่มเติมรายชื่อผู เขารวมประชุมปฐมนิเทศ ประชุมกลุ มยอยครั้งที่ 1 ประ
ชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 และ ประชุมปจฉิมนิเทศ ไวในภาคผนวก
29) ควรมีการสารวจราษฎรที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากพื้นที่ทากินอยู ในเขต
แนวคลองสงน้าเกือบทั้งหมด และหาแนวทางแกไขปญหาดังกลาว
30) ปรับปรุงการใชขอความใหสื่อความใหชัดเจน ไมใหเกิดความสับสน เชน
จานวนหมู บ าน และ จ านวนครัว เรือ น ในพื้ นที่ โ ครงการ และในพื้ นที่ รั บประโยชน
เนื่องจากอาจจะเขาใจวา จานวนชุมชนในพื้นที่รับประโยชนกับพื้นที่โครงการ เปน ข
อมูลเดียวกัน ซึ่งหากกาหนดขอบเขตโครงการไม่ถูกตอง จะทาใหผลการศึกษาดาน
เศรษฐกิจ-สังคม ไมสะทอนขอมูลที่ถูกตองของชุมชนที่ได้ประโยชนจากโครงการ

31) ตรวจสอบตัวเลขในหัวขอเรื่องระดับการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือนให้
ถูกตอง เนื่องจากจานวนรวมทั้งหมด ไมตรงกับจานวนสมาชิกครัวเรือนทั้งหมด และ
ปรับปรุงชื่อตารางใหสอดคลองกับขอมูลในตาราง ซึ่งไมใช่ข้อมูลรายละเอียดสมาชิกใน
ครัวเรือนโครงการฯ
32) ตรวจสอบความถู ก ต องของข อมู ล การปลู ก พื ช ของครั ว เรื อ นในพื้ น ที่
โครงการ เนื่องจากมีความไมสอด คลองกันในสวนตางๆ ของรายงาน เชน ครัวเรือน
ในพื้นที่โครงการ มีการปลูกพืชผักและขาวโพดเลี้ยงสัตว ในขณะที่ขอมูลการใชประโย
ชนที่ดิน ระบุว ามีเพียงการปลูกขาวและโพดเลี้ยงสัตว (ไมมีข อมูลวาปลูกพืชผัก และ
ลาไย แตประการใด)

18) ด้านเศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
1) การวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมของโครงการเปนการวิเคราะห
ในเชิงคุณคา และมูลคาของทรัพยากรสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนาไปเปนเครื่ องมือในการ
ตัดสินใจดาเนินโครงการได จึงขอให้ปรับปรุงแกไขการศึกษาวิเคราะหการประเมินผล
กระทบและมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานสิ่ งแวดลอมของโครงการ โดย
แยกดานเศรษฐศาสตร เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมออกจากกั นใหชั ดเจน และนามา
ประมวลผลรวมกันในขั้นสุดทาย
2) ทบทวนและปรับปรุงแกไขการคานวณความคุ มคาของโครงการใหครบถ
วน โดยพิ จารณาถึง ตนทุนทางตรงและทางออม ผลประโยชนทางตรงและทางออม
ผลกระทบทางตรงและทางออม
3) ตรวจสอบความถูกตองและสอดคลองกับคาลงทุนที่แสดงในตารางผลกา
รวิเคราะหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการกับภาคผนวก
4) พิ จ าณาทบทวนการก าหนดให มู ล คาไมที่ ตั ด ออก เปนคาลงทุ น ของ
โครงการ

5) ทบทวนการกาหนดคากอสรางใหถูก ตอง โดยแยกคาชดเชยที่ดิ นและ
ทรัพยสินออกจากคากอสรางใหชัดเจน
6) เพิ่มเติมการศึกษาการประเมินผลกระทบดานการดูดซับกาซคารบอนได
ออกไซด
7) แกไขปรับปรุงวิธีการศึกษาดานเศรษฐศาสตรของโครงการใหถูกตองตาม
หลักวิชาการ โดยจาแนกผลประโยชนและคาใชจายใหชัดเจน และตรวจสอบความถูก
ตองของขอมูลที่ใชในการศึกษา
8) ปรับปรุงแกไขการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร และเศรษฐศาสตรสิ่งแวดล
อมของโครงการ ใหครบถวนสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ โดยพิจารณาให
ครอบคลุมทั้งผลกระทบทางตรงและทางออม รวมทั้งวิเคราะหทั้งในเชิงมูลคา และ
คุณคาของทรัพยากรสิ่งแวดลอม
9) การประเมิ น ราคาไม ระบุ ว าไมเนื้ อ แข็ ง เมื่ อ แปรรูป จะมี ราคาตั้ง แต่
ลูกบาศกเมตรละ 5,000 บาทขึ้นไป จึงไดใชคาเฉลี่ยไมเนื้อแข็งที่ราคาลูกบาศกเมตร
ละ 10,000 บาท นั้น อาจท าใหการประเมิน ราคาไมไมใกลเคีย งความจริง มากนั ก
ดังนั้นควรศึกษาและประเมินจานวนชนิดและปริมาณไมที่มีราคาในตลาด เชน ไม้สัก
ประดู ฯลฯ เพื่อใหการประเมินราคาใกลเคียงความจริงมากขึ้น และใหระบุที่มาของ
ราคาไมที่นามาใชอางอิง เชน ป พ .ศ. พื้นที่ซื้อขายไม ใหถูกตอง เนื่องจากมีการ
ระบุวา ราคาที่นามาใชเปนราคาซื้อขายในทองที่ภาคกลาง
10) เพิ่มผลการศึกษาโดยคิดมูลคาการเพิ่มพูนรายป และมูลคาการเพิ่ม พูน
ของปาไมกรณี ไมมีโครงการ เนื่องจากขอมูลที่เสนอ มีเพียงขอมูลปริมาตรไมในพื้นที่
เทานั้น
11) การคิดมูลคาการสูญเสียในดานตาง ๆ ในกรณีไมมีการพัฒนาโครงการ
ควรจะตองคานึงถึงจานวนปของอายุไม ซึ่งจะมีประโยชนมากนอยตามระยะเวลาการ
เจริญเติบโต ดวย เนื่องจากในรายงานการศึกษาคิดมูลคาที่ราคาเดียว คือ 50 ดอล
ลาร เฮกแตร โดยไมมีการเสนอหลักเกณฑการใชขอมูลคาเฉลี่ยดังกลาว

12) พิจ ารณาตนทุนของโครงการใหครอบคลุมคาใชจายดานมาตรการสิ่ ง
แวดลอม เพื่อใชในการคานวณความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร
13) เพิ่ ม เติ ม รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห ด านเศรษฐศาสตร ของ
โครงการ โดยระบุว า การประเมินทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมดานใดที่สามารถ
ประเมินไดและดานใดไมสามารถประเมินได ซึ่งควรดาเนินการสารวจขอมูลในพื้นที่จริง
รวมทั้งอางอิงปที่เก็บขอมูลใหชัดเจน
14) เพิ่มเติมรายละเอียดของการเวนคืนที่ดินเพื่อกอสรางคลองสงน้าสาย LMC
วา ตองใชพื้นที่ และงบประมาณเทาใด และงบประมาณดังกลาวไดรวมไวในตนทุนของ
โครงการหรือไม อยางไร
15) ทบทวนความถูกตองของขอมูลการวิเคราะหดานเศรษฐกิจและการลงทุน
ของโครงการ ในกรณีที่ข อ มูลจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สาคัญมีการ
เปลี่ ยนแปลงไปจากขอมูล เดิ มที่ ระบุใ น รายงานฯ อยางมี นัย สาคัญ ไดแก ทรั พยา
กรปาไมและสั ต วปา การชดเชยทรั พ ยสิ น ของผู ที่ ค าดวาจะไดรั บ ผลกระทบจาก
โครงการ และผลประโยชนของโครงการในการสงน้าใหแกพื้นที่ชลประทาน รวมทั้งค
าชดเชยที่ดิน ถือครอง คาชดเชยบานเรือนและสิ่งปลูกสราง และคาชดเชยไมผล /ไม
ยื น ตน เปนตน เพื่ อ ความถู ก ตองและมี ค วามเปนปจจุ บั น พรอมแสดงแผนผั ง หรื อ
ภาพประกอบใหชัดเจน
16) ตรวจสอบตัวเลขเนื้อที่การใชประโยชนที่ดินกรณีอนาคตเมื่อมีโครงการมี
เนื้อที่ที่เพิ่มขึ้น มาจากที่ไหน ใหอธิบายเพิ่มเติม
17) อธิบายเพิ่มเติมวาเหตุใดการใชประโยชนที่ดินในทุกพื้นที่ของโครงการ ใน
เรื่องของไมผล/ไมยืนตน และสัตวน้า จึงเหมือนกันหมดทุกพื้นที่
18) “การวิเคราะหแบบจาลองฟารม กรณีอนาคตไมมีโครงการและอนาคตมี
โครงการ” พื้นที่เกษตรที่เพิ่มขึ้น สวนตางของพื้นที่ดังกลาวนั้น มาจากที่ไหนและใชทา
ประโยชนอะไรอยูในปจจุบัน
19) ปรับแกหนวยในตารางให้ถูกตองจาก “ไร่” เปน “บาท”

20) จารณาทบทวนการนาลาไยมาคิดเปนพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
21) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของการประเมินมูลคาผลกระทบดานสิ่ง
แวดลอมของโครงการ ในดานการสูญเสียปาไม และการเพิ่มพื้นที่ป าไม ทั้งนี้ การ
ประเมินมูลคาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของโครงการควรพิจารณาจานวนพื้นที่ที่ใชใน
การพัฒนาโครงการทั้งหมด
22) ทบทวนเหตุผลความจาเปนในการพัฒนาโครงการโดยเปรียบเทียบความ
คุมทุนของโครงการกับผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้น และศักยภาพในการสงน้าใหพื้นที่
การเกษตรเพื่อบรรเทาปญหาภัยแลงในเขตพื้นที่โครงการ
23) ทบทวนตรวจสอบความถู กตองของขอมูลในหั วขอสรุปและเสนอแนะ
เกี่ยวกับมูลคาการลงทุนและผลประโยชนของโครงการ ในคา NPV คา EIRR และคา
B/C Ratio ซึ่งไมสอดคลองกัน
24) การคิดมูลคาการสูญเสียทรัพยากรปาไม ควรคิดพื้นที่ป าปลูกมาคิด
มูลคาไมและอัตราเพิ่มพูนรายปของปริมาตรไมรวมไวดวย การคานวณมูลคาเนื้อไม้
และคานวณมูลคาที่เกิดจากความเพิ่มพูนรายปของปริมาตรไม รวมทั้งควรมีการคิดต
นทุนทางออมจากการสูญเสียพื้นที่ปาดังกลาวดวย
25) ตรวจสอบและแกไขการคิดพื้นที่ปลูกปาทดแทนใหมใหถูกตองตรงกันแล
วนามาคานวณคาใชจายของโครงการใหม
26) แกไขจานวนเงินทั้งหมดที่ใชในการปลูกปาทดแทน
27) ทบทวนความเหมาะสมของการคิดผลประโยชนของโครงการที่นาการ
ปลู ก ขาวเพี ย งอยางเดี ย ว มาคิ ด ผลประโยชน เนื่ อ งจากในพื้ น ที่ รั บ ประโยชน ของ
โครงการไมไดมีการปลูกขาวเพียงอยางเดียวจึงควรคิดผลประโยชนจากสภาพความเป
นจริงของพื้นที่ รวมทั้งใหตรวจสอบชนิดพันธุ ขาวที่ปลูกในพื้นที่โครงการ เพื่อนามาใช
คิดผลประโยชนของโครงการไดใกลเคียงกับสภาพความเปนจริง
28) นาเสนอเหตุผลของการวิเคราะหความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตร์ที่
ใชอัตราคิดลดรอยละ 4 เนื่องจากสวนใหญการวิเคราะหความเหมาะสมในการลงทุน

โครงการภาครัฐ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
(สศช.) กาหนดอั ตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ รอยละ 9-12 เพื่ อใชพิจ ารณาวา
โครงการมีความเหมาะสมหรือมีความคุ มคาในการลงทุน
29) ระบุที่มาของคาความเสียหายของทรัพยากรปาไมและระบบนิเวศ
30) ระบุเหตุผลของการเลือกลาไยมาใชพิจารณาคานวณผลประโยชนทางด
านการเกษตรของโครงการ เนื่องจากผลจากการสารวจดานเศรษฐกิจสังคม พบวา
ประชาชนในพื้นที่ปลูกไมผล คือ มะมวง
31) ระบุเหตุผลของการนาผลผลิตปลาที่ศึกษาในป 2546 มาใชในการคิดผล
ประโยชนดานการประมงและสัตวน้า เหตุใดไมนาผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้มาใช
ซึ่งมีผลการศึกษา
32) ทบทวนการคิดผลประโยชนจากการปลูกปาทดแทน
33) ตรวจสอบขอมู ล ที่ อ างอิ ง จากผลการศึ ก ษาดานเศรษฐกิ จ และสั ง คม
เกี่ ย วกั บ ขนาดการถื อ ครองที่ ดิ น และพื ช ที่ ป ลู ก ในป จจุ บั น ในฤดู ฝ นในส วนที่ เ ปนพื ช
ตลอดป ซึ่งแตกตางกับผลการศึกษาดานเศรษฐกิจสังคม
34) ควรนาคาลงทุนในการสรางระบบกระจายน้า (ซึ่งจะกอสรางโดยหนวย
งานทองถิ่น) มาคิดเปนตนทุน โครงการดวย ถึงแมกรมชลประทานจะไมไดเปนหนวย
งานกอสรางระบบการกระจายน้าดังกลาวก็ตาม เนื่องจากระบบการกระจายน้า ถือเป
นหัวใจของระบบการชลประทานที่จะทาใหน้าเขาสู พื้นที่รับประโยชน และใชประโยชน
โครงการไดตามวัตถุประสงค
35) คาลงทุนการกอสรางฝายทดน้ าตั วใหม แหง ไดถูก นามาคิ ดเปนต
นทุนโครงการแลวหรือไม นอกเหนือจากที่จะตองนาคาการลงทุนและคาใช้จ ายตาง ๆ
ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับระบบการกระจายน้ามาคิดคานวณความเหมาะสมหรือความคุ มค
าของโครงการดวย

19) ด้านมาตรการปองกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอม/
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(EIMP)
1) ทบทวนตรวจสอบการกาหนดพื้ นที่ ในการดาเนินงานติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบดานคุณภาพน้าผิวดิน ตามแผนปฏิบัติการปองกันแกไขและติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เนื่องจากในบทสรุป และในรายงานฯ ระบุว า ใหดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้าผิวดินทุกอางฯ ซึ่งไมสอดคลองกับขอมูลใน
รายงานฯ ซึ่งไมไดระบุว าให้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้าผิว
ดินทุกอาง ทั้งนี้ หากกาหนดใหดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าผิวดินทุกอาง
ใหระบุใหชัดเจนวาดาเนินการในพื้นที่อางใดบาง
2) เสนอมาตรการปองกัน และลดผลกระทบส าหรับ กิ จกรรมการก อสราง
ในแตละพื้นที่ใหชัดเจน
3) พิจารณาเพิ่มเติมมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบดานการกัดเซาะดิน
และการตกตะกอน ดานสัตวปา ดานสภาพน้าทวมและการบรรเทาน้าทวม
5) การจัดทาแผนแกไขผลกระทบดานตาง ๆ ขอใหนาเสนอองคประกอบ
แผนงานใหครบถวน ทั้งงบประมาณ วิธี พื้นที่ และระยะเวลาดาเนินการ หนวยงาน
รับผิดชอบ ซึ่งพบวามีหลายแผนงานยังมีรายละเอียดไมครบถวน หรือ ไมชัดเจน เชน
- แผนการปลูกปาทดแทน ยังไมระบุใหชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผู จัดตั้ง
งบประมาณ
- แผนงานดานนิเวศทางน้า ขาดการระบุวิธีและพื้นที่ดาเนินการ
- แผนติดตามตรวจสอบการปลูก ปา เสนอระยะเวลาดาเนินการไมชัดเจน ไม
สอดคลองกัน ทั้ งนี้ อาจพิ จารณาปรั บเปนดาเนิน การเปนบางชวงได เชน ปเวนป
เนื่องจาก ที่ผ านมาในโครงการที่ก อสรางไปแลว การดาเนินงานตามแผนงานนี้ ไมมี
ผลการดาเนินงานที่แตกตางกันนัก

- มาตรการติดตามดานดิน ขาดการระบุหนวยงานรับผิดชอบ งบประมาณ
และพื้นที่ดาเนินการ
6) ปรับปรุงการเสนอแผนงานหรือมาตรการ ใหสามารถดาเนินการไดจริงอย
างเปนรูปธรรม และมีความชัดเจน เชน
- มาตรการดานสาธารณสุขและโภชนาการ ที่กาหนดใหกรมชลประทานเจาะ
เลื อ ดคนงานตรวจหาเบาหวาน และไขมั น ในเลื อ ดทุ ก 3 เดื อ น และ ตรวจหา
หนอนพยาธิในอุจจาระประชาชน ปละ 1 ครั้ง นั้น สามารถทาไดจริงหรือไม และหาก
จะดาเนินการจริง ขอใหจัดทาเปนแผนงานที่ชัดเจน
- มาตรการดานการใชที่ดิน ระบุใหกรมชลประทานรวมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน
ในการตรวจสอบการใชที่ดิน ควรกาหนดเปนแผนงานที่ชัดเจน
- มาตรการติดตามตรวจสอบน้าผิวดินในระยะดาเนินการ ที่ระบุใหตรวจหา
DO ทุก ๆ ความลึก 2 เมตร นั้น สามารถดาเนินการไดจริงหรือไม
7) การระบุจานวนปในระยะดาเนินโครงการของทุกทรัพยากร ขอใหคานึงเป
นชวงเวลา หลังจากที่ระบบชลประทานแลวเสร็จสมบูรณ สามารถสงน้าชลประทานได
แลวอยางแทจริง ไมควรกาหนด เปนชวงเวลาภายหลังที่เขื่อนสรางเสร็จ เนื่องจาก
ระบบชลประทานยั ง ใช ไมได จะไมสามารถประเมิ น ผลกระทบในระยะด าเนิ น การ
โครงการไดตามวัตถุประสงค์
8) รายงานแผนปฏิบัติการ โดยภาพรวมแลวมีการเสนอขอมูลที่ไมสอดคลอง
กันในหลาย ๆ แผนงาน โดยเฉพาะเรื่องระยะเวลาที่จะดาเนินการของแผนปฏิบัติการ
ทาใหไมทราบอยางชัดเจนวาขอมูลใดถูกตอง
9) ปรับปรุงการแบงชวงเวลาของระยะกอสรางและระยะดาเนินการใหสอดคล
อง เปนเอกภาพเหมือนกันทั้งเล่ม
10) ทบทวนความเหมาะสมในการกาหนด ใหมีแผนปฏิบัติการแกไขและลด
ผลกระทบฯ ที่มีผูไดรับประโยชนอยูในเขตปาโซน C ของปาสงวนแหงชาติ ไดแก แผน
การกอสรางระบบประปาฯ และแผนการปรับปรุงคุณภาพน้าฯ พื้นที่เหนืออางเก็บน้า

เนื่องจากเปนการสนับสนุน และพัฒนาพื้นที่ซึ่งจะทาให้เกิดการใชประโยชน์ในเขตพื้นที่
ปาอนุรักษอยางถาวรมากขึ้น
11) ทบทวนงบประมาณดาเนินการในบางแผนงานใหเหมาะสมกับกิจกรรมที่
จะตองดาเนินการ เชน แผนติดตามดานสภาพภูมิอากาศ จัดสรรงบประมาณปละ 1
แสนบาท และแผนติดตามตรวจสอบดานอุทกวิทยาน้าผิวดิน จัดสรรงบประมาณป ละ
3.9 แสนบาท โดยระบุกิจกรรมเพียงใหรวบรวมขอมูลจากสถานีใกลเคียงโครงการและ
จากสถานีที่ติดตั้งใหมในพื้นที่โครงการ
12) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพารามิเตอรที่ตรวจวัดคุณภาพน้าใน
ระยะกอสรางและในระยะดาเนินการ ใหสอดคลองเหมาะสมกับกิจกรรมของโครงการ
ในชวงนั้ น ๆ ดวย เนื่อ งจากในรายงานเสนอพารามิเ ตอรการตรวจวั ดทั้ ง 2 ระยะ
เหมือนกันทุกพารามิเตอร เชน ในระยะกอสร้าง อาจพิจารณาตรวจ oil and grease
หรื อโลหะหนัก ที่ อาจรั่ ว ไหลจากน้ามัน เชื้อ เพลิ ง หรื อน้ ามัน หล อลื่น ของเครื่ องมื อจั ก ร
การกอสราง เปนตน
13) ระบุรายละเอียดสถานีเก็บตัวอยางน้าผิวดินของแผนติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้าผิวดินใหชัดเจนขึ้น เชน เปนสถานีที่มีความสัมพันธอยางไรกับโครงการ
เปนตน เนื่องจากในรายงานเสนอเพียงวา เปนตัวแทนพื้นที่ต นน้า อางเก็บน้า ทายน้าอ
างเก็บน้า และตัวแทนในพื้นที่ชลประทานเทานั้น
14) ทบทวนความถูกตองเหมาะสมของขอมูลที่เสนอในหัวขอการประเมินผล
ของแผนงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใตดิน ที่ระบุว า ประเมินผลคุณภาพน้าใตดิน
เพื่อนามาใชในการบริหารและจัดการน้าตนทุนของโครงการนั้นถูกตองหรือไม
15) ทบทวนกาหนดกิจกรรมแผนงานใหสอดคลองกับชื่อและวัตถุประสงคของ
แผนปฏิ บั ติก ารนั้ น ๆ ดวย เชน แผนงานติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพดิน และการ
พังทลายของดิน เนื่องจาก ไมมีกิจกรรมที่จะตรวจสอบการพังทลายของดิน และเพราะ
เหตุใดงบประมาณดาเนินการในชวง 5 ป สุดทาย จึงลดต่าลงกวาในชวง 3 ปแรก
ประมาณ 50% ในขณะที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมที่ดาเนินงาน

16) ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมในแผนปฏิบัติการตรวจสอบดานการ
กัดเซาะและการตกตะกอน ซึ่งกาหนดใหมีการสังเกตการกัดเซาะตลิ่งของลาน้าก่อน
และสารวจตะกอนในอางเก็บน้าทุกปในระยะดาเนินการ (การสังเกตการกัดเซาะตลิ่ง
จาเปนจะตองกาหนดแผนงานโครงการเปนการเฉพาะหรือไมและการสารวจตะกอนทุก
ปีเป็นกิจกรรมที่สามารถดาเนินการไดจริงหรือไม่)
17) ทบทวนความเหมาะสมของงบประมาณคาดูแลรักษาเครื่องมือตรวจวัดด
านธรณีวิทยาและแผนดินไหว ซึ่งมีค าติดตั้งเครื่องมือประมาณ 3.26 ลานบาท ขณะที่
กาหนดงบประมาณในการบารุง รัก ษาปละ 1 ลานบาท เปน เวลา 8 ป รวมทั้ ง มี
งบประมาณคาเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเปนบางชวงอีก ครั้งละ 2 ลานบาท
18) ทบทวนความเหมาะสมในดานงบประมาณและวิธดาเนินการของแผนการ
บริ ห ารการใช้ น้ าและกลุ ม องคกรผู ใ ช้ น้ า เนื่ อ งจากก าหนดการด าเนิ น งานให กรม
ชลประทานจัดตั้งองคกรกลุมใช้น้าและวางแผนการใช้น้า โดยสนับสนุนงบประมาณปละ
2 แสนบาท รวมเวลา 10 ปตอเนื่อง
19) ทบทวนและปรับปรุงการเสนอรายละเอียดของแผนติดตามตรวจสอบการ
ดาเนินโครงการตอ ทรัพยากรปาไมและปาที่ปลูกทดแทนใหชัดเจนและสะทอนความต
องการ (วัตถุประสงค ที่แทจริง ของการกาหนดแผนงานนี้ ทั้ งนี้ เนื่องจากวัตถุประ
สงค หลักการและเหตุผล พื้นที่ดาเนินการ มีความสับสนไมชัดเจนไมสอดคลองกัน กล
าวคือ หากแผนงานนี้ต องการตรวจสอบการเติบโตของกลาไมที่ปลูกทดแทนปาไมที่ถูก
ตัดทิ้งไป ก็ควรจะตองจัดสรรงบประมาณดาเนินการ ใหกับกรมอุทยานแหงชาติฯ ดวย
เนื่องจากโครงการมีการปลูกปาทดแทนในพื้นที่อุทยานแหงชาติดวย
20) ทบทวนความเหมาะสมของระยะเวลาด าเนิ น การของแผนติ ด ตาม
ตรวจสอบดานสั ตว์ ป่า โดยมีวั ตถุ ประสงคของแผนงาน เพื่ อศึ กษาความหลากชนิ ด
การสูญหาย และการเขาใชประโยชนของสัตวอื่นในพื้นที่โดยรอบอางเก็บน้า ฯลฯ ซึ่ ง
เดิมกาหนดให้ดาเนินการในปที่ 2 หรือ ปที่ 3 ถึง ปที่ 8 (เนื่องจากมีขอความไมสอด
คลองกัน ทาใหไมทราบเวลาที่ถูกตองของการเริ่มตนแผนงาน) ในขณะที่แผนงานลด

ผลกระทบดานสัตวปา โดยการชวยเหลืออพยพโยกยายสัต วออกจากอางเก็บน้าจะ
ดาเนิ นการในปที่ 3-6 ดั งนั้ น หากจะติ ดตามผลการโยกยายสั ตว์ ป่า ควรพิจ ารณา
ดาเนินการภายหลังที่การกอสรางและอพยพสัตวเสร็จสิ้นสมบูรณแลว จะทาใหบรรลุ
วัตถุประสงคมากกวาการติดตามในชวงเวลาตรวจสอบในชวงเดียวกับการอพยพสัตว
หรือไม
21) ทบทวนความถูกตองของจานวนชนิดสัตวปาในพื้นที่โครงการ เนื่องจากมี
ความไมสอดคลองกันของรายงานเลมหลักกับเลมแผนปฏิบัติการฯ
22) เสนอรายละเอียดแผนพัฒนาและสงเสริมการเกษตรใหครบถวนชัดเจน เช
น งบประมาณส าหรั บ หนวยงานตาง ๆ เนื่ อ งจากมี กิ จ กรรมใหหลายหนวยงาน
ดาเนินการ แตไมมีการจาแนกงบประมาณใหแตละหนวยงาน
23) ทบทวนความครบถวนของกิจกรรมการดาเนินงานในแผนติดตามควบคุม
และเฝาระวั งโรคติ ด ตอที่ นาโดยยุ ง เนื่ อ งจากไมมี ก ารเจาะเลื อดศึ กษาเกี่ย วกับ ไข
เลือดออก แตไดมีกลาวถึงในหัวขอหลักการ และเหตุผลของแผนงาน และใหปรับปรุง
การใชขอความใหสื่อความหมายดวย เชน ในวิธี การศึก ษาระบุ ว า “เจาะเลื อดเพื่ อ
ตรวจหาผูปวยมาลาเรียทั้งผู ปวยใหมและเก่า” หมายถึงอะไร
24) ทบทวนความครบถวนและความถูกตองของกิจกรรมการดาเนินงานใน
แผนงานติดตามเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย วาครอบคลุมและเป
นไปตามวัตถุประสงคของแผนงานที่ต องการแลวหรือไม เนื่องจากระบุวิธีดาเนินงานวา
“รวบรวมและวิเคราะหขอมูล...” โดยใหงบประมาณปละ 4.2 แสนบาท นั้น หมายถึงให
ดาเนินการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงตาง ๆ เทานั้น ใชหรือไม อยางไร
25) ทบทวนความถูกตองครบถวนของแผนงานพัฒนาและสงเสริมการทอง
เที่ยว เนื่องจาก ในกิจกรรมดาเนินงานไมมีการกาหนดใหการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย (ททท.) ดาเนินการใด ๆ แตในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทารายงานไดกาหนด
ให ททท. เปนหนวยงานรับผิดชอบดวย
26) แผนการติ ดตามตรวจสอบคุณภาพน้าใตดิน ใหตรวจสอบระยะเวลา

ดาเนินการใหมีความถูกตองและเปนเอกภาพ คือ จะดาเนินการในระยะกอสร้าง 4 ป
หรือ 6 ป
27) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ควรระบุรายละเอียด
ของ มาตรการปองกันการชะ ลางพังทลายของดินบริเวณพื้นที่โครงการ
28) เพิ่มเติมมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะกอสร
างใหครอบคลุมกับปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ในกรณีที่เกิดดินถลมและน้าปาไหลหลาก
29) มาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะกอสราง
“วางแผนรูปแบบการใชที่ ดินเฉพาะพื้น ที่บริ เวณกอสรางใหชั ดเจน โดยใชพื้ นที่น อย
ที่สุด” ใหระบุรายละเอียดใหชัดเจนวาจะทาอยางไร
30) นาเสนอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู รับผิดชอบดาเนินการหรือหนวย
งานที่รับผิดชอบในการดาเนินการตามมาตรการฯ วิธีดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ
และงบประมาณในการดาเนินงานให้ชัดเจน
31) อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของบอดักตะกอน ที่ระบุไวในมาตรการปอง
กันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมเรื่องการตกตะกอนและการกัดเซาะในระยะกอสราง
โครงการ
32) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของการประเมินผลกระทบดาน
สภาพเศรษฐกิ จ สั งคม กรณีมี โครงการ ระยะก อสราง โดยผลกระทบดานลบใน
รายงานฯ ระบุว า “การสูญเสียพื้นที่ เกษตรกรรมบางสวน.....แตผูที่ไดรับผลกระทบจะ
ไดรั บคาชดเชยที่ดิ นและทรัพ ยสิน เพื่อ เปนการลดผลกระทบ” ทั้งนี้ เนื่ องจากเป็ น
โครงการชลประทานขนาดเล็ก จึงไมเขาขายที่ประชาชนจะไดรับคาชดเชยผลกระทบ
33) ทบทวนความเหมาะสมของทุกมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสงแวดล
อม และมาตรการ ติดตามตรวจสอบในการกาหนดความถี่ ระยะเวลา/ชวงเวลา ดัชนี
การตรวจวั ด และหนวยงานรับ ผิ ดชอบในการด าเนิ น การตามมาตรการต าง ๆ ให
ชัดเจน ทั้งนี้ โครงการขนาดเล็กมีระยะเวลาการกอสรางโครงการเพียง 1 ป อาทิ
- การก าหนดมาตรการปองกั น แกไขผลกระทบสิ่ ง แวดลอมดานการ

สาธารณสุ ข และภาวะโภชนาการ ระบุ ว า กรมชลประทานตองใหผู รั บ เหมาจั ด ท า
แผนการตรวจสุขภาพคนงานกอสรางกอนการรับเขาทางาน และตรวจสุขภาพคนงาน
เปนประจาทุกป
- การกาหนดมาตรการใหกรมชลประทานกาหนดใหผูรับเหมาจัดเตรียมยา
และอุปกรณ สนับสนุนใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตาบลที่อยูใกลเคียงพื้นที่ก อสร
าง เปนตน
34) กาหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานสาธารณสุขให
ชั ด เจน โดยก าหนดให มี ก ารตรวจความเสี่ ย งของโรคจากแรงงานต างถิ่ น ด วย
นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพพื้นฐานของแรงงานตางถิ่น
35) กาหนดมาตรการดานสาธารณสุขในการดู แลสุขภาพของประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ออนไหว หรือ อยูใกลเสนทางขนสงวัสดุก อสราง และประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบจากการขนสงวัสดุอุปกรณกอสรางเพิ่มเติม
36) ทบทวนความเหมาะสมของการกาหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ดานโบราณคดีและประวัติศาสตร และมาตรการฯ ดานแหลงทองเที่ยว
และการพักผอนหยอนใจ ในระยะดาเนินการ โดยกาหนดใหติดตามควบคุมการลงทุน
ของเอกชนที่อาจเกิดขึ้น
37) ทบทวนตรวจสอบความเหมาะสมในการกาหนดหนวยงานรับผิดชอบใน
การดาเนินการเก็บตัวอยาง วิเคราะห์ น้าใตดินของมาตรการติดตามตรวจสอบดาน
อุทกธรณีวิทยาและคุณภาพน้าใตดินซึ่งในรายงานฯ ระบุไวเปน กรมทรัพยากรธรณี
ทั้ง นี้ เนื่ อ งจากกรมทรั พยากรธรณี ไมไดมี ภารกิ จ ดานการศึก ษาเก็บ ตัว อยางและวิ
เคราะหคุณภาพน้าใตดิน
38) เพิ่มเติมการกาหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานการ
ใชน้า โดยกาหนดใหมีการ ปองกันผลกระทบจากการปนเปอนมูลสุกรในลาน้า พรอม
ทั้งกาหนดใหมีการตรวจสอบการปนเปอนของมูลสุกรจากบริเวณใกลเคียง
39) พิจารณาเพิ่มเติมแผนปฎิบัติการปองกันแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล

อม และแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อใหสามารถดาเนินการลด
ผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเนื่องมาจากโครงการได้
เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดย
ใหระบุวัตถุประสงควิธีการดาเนิ นงาน แผนการปฎิบัติงาน ผู รับผิ ดชอบ ระยะเวลา
ดาเนินงาน และงบประมาณการดาเนินงาน เชน แผนการปลูกปาทดแทน แผนการ
พั ฒ นาและอนุ รั ก ษ ทรั พ ยากรสั ต ว์ น้ า และประมง แผนการพั ฒ นาและสงเสริ ม
การเกษตร แผนงานดานสาธารณสุ ข แผนการติ ดตามคุณ ภาพน้าผิว ดิน แผนการ
ติดตามตรวจสอบดานเศรษฐกิจและสังคม เปนตน
40) แผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว ควร
นาเสนอภาพจาลองการจัดสภาพภูมิทัศนไวดวย
41) แผนการโครงการอนุรักษและฟนฟูระบบนิ เวศพื้นที่ป าอนุรักษหนวย
จัด การตนน้ า น าเสนอแผนที่ แสดงบริ เวณที่จ ะดาเนิน กิ จกรรมสรางฝายผสมผสาน
กิจกรรมปลูกหญาแฝก และกิจกรรมปลูกปาหวาย
42) แผนการปลูกปาทดแทนและดูแลอยางตอเนื่อง ควรพิจารณาปลูกพืชที่
พบในพื้ น ที่ โ ครงการ โดยเฉพาะยางนา มะคาโมง (อยู่ ใ นสถานภาพถู ก
คุกคามในระดับใกลสูญพันธุ์) ตะเคียนทอง และปรงปา (อยูในสถานภาพถูกคุกคามใน
ระดับมีแนวโนมสูญพันธุ เพื่อเปนการอนุรักษพรรณพืชดังกลาวไว
43) แผนการพัฒ นาและอนุรั ก ษทรั พ ยากรสั ตวน้าและประมง ควรเพิ่ ม
กิจกรรมการใหความรู ความเขาใจแกประชาชน เชน เรื่องการใชเครื่องมือในการจับ
สัตว์น้าที่ถูกกฎหมาย ชวงระยะเวลาที่หามจับสัตว์น้า เปนตน
44) ทบทวนความเหมาะสมของกิจกรรมการปลอยปลาในลาน้า เนื่องจากผล
การตรวจวั ดคุ ณ ภาพน้าผิว ดิ นพบวา มี ป ริม าณโลหะหนั ก จาพวก เหล็ก แมงกานี ส
ทองแดง สูงเกิน เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ า เพื่อการดารงชีวิตของสัตวน้าในหลาย
สถานี
45) แผนการพัฒนาและสงเสริมการเกษตร ควรเพิ่มกิจกรรมสงเสริมการใช
สารชี วภาพเพื่อ ลดการใช้ ส ารเคมี และกิ จกรรมสงเสริม ดานการตลาดเพื่ อรองรั บ

ผลผลิตทางการเกษตรที่ได
46) แผนการประชาสัมพันธและสงเสริมการทองเที่ยว ควรยุบรวมและนาไป
อยู ภายใตแผนการฟนฟูและจัดภูมิทัศนบริเวณหัวงานเขื่อนเพื่อการทองเที่ยว โดยอาจ
เพิ่มกิจกรรมการจัดทาแผนพับ ปายโฆษณา เพื่อประชาสัมพันธและสงเสริมการทอง
เที่ยว
47) แผนการดานสาธารณสุข เชน การเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม
การสรางการเรียนรู ใหเจาหนาที่สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุข
ภาพประชาชน ควรตัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการดาเนินงานในพื้นที่หัวงานออก หาก
โครงการไดดาเนินการกอสรางแลวเสร็จ โดยในแผนดังกลาวควรเนนกลุมประชาชนที่
ได้รับผลประโยชนจากโครงการ
48) แผนงานดานสาธารณสุขทั้งหมด ควรรวมเปนแผนงานเดียวกัน แลวแยก
กิจกรรมตามแผนงานตาง ๆ ไดแก การเฝาระวังดานอนามัยสิ่งแวดลอม การเฝา
ระวังดานโรคติดตอนาโดยแมลงและจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน การติดตามเฝ
าระวังปองกันควบคุมผลกระทบตอสุขภาพดานโรคหนอนพยาธิ การเฝ้าระวังปองกัน
ความเสี่ยงจากการใชสารเคมีทางการเกษตร และการสรางการเรียนรู ใหเจาหนาที่
สาธารณสุขในการติดตามตรวจสอบผลกระทบตอสุขภาพประชาชน เนื่องจากในหลาย
กิจกรรมสามารถเขาไปดาเนินการพรอมกันได โดยใหสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเป
นหนวยงานหลักในการรับผิดชอบ
49) แผนการติ ด ตามตรวจสอบดานคุ ณ ภาพน้ าผิว ดิ น แผนการติ ด ตาม
ตรวจสอบดานคุณภาพน้าใตดิน แผนการติดตามตรวจสอบดานนิเวศวิทยาทางน้าและ
ทรัพยากรประมง ใหระบุเหตุผลวาเหตุใดจึงมีการเก็บตัวอยางคุณภาพน้า 2 ฤดูกาล

20)

ด้านอืน่ ๆ

1) เพิ่มเติมรายงานการแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สาคัญ มาตรการปอง
กันและแกไข ผลกระทบสิ่ งแวดลอม และมาตรการติด ตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ ง

แวดลอม (แบบ สผ.1)
2) แกไขเหตุผลในการจัดทารายงานฯ ใหถูกตอง โดยอางอิงมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับปาอนุรักษเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
3) เสนอใบอนุญาตเปนผู มีสิทธิทารายงานการศึกษาและมาตรการปองกั น
และแกไขผลกระทบกระเทือน ตอคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ไดรับเปนปจจุบัน
4) แกไขปรับปรุงแผนที่ที่เสนอในรายงานฯ ใหถูกตองตามหลักวิชาการและ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5) แกไขชื่อ “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน” เปน
“รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน” ในเนื้อหาทั้งหมดของรายงานที่ปรากฏชื่อดัง
กลาว เพื่อใหถูกตองตามที่ระบุไวในมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง
การทบทวนการกาหนดประเภทและขนาดโครงการของหนวยงานของรัฐที่ต องเสนอ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปาอนุรักษ
เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537)
6) ระบุ วั ต ถุ ป ระสงคหลั ก ในการกอสรางอางเก็ บ น้ าและการจั ด ล าดั บ
ความสาคัญของโครงการพัฒนา
แหลงน้าที่สามารถแกไขปญหาในแตละลุ มน้าย
อยของลุ มน้าหลักใหชัดเจน รวมทั้งปรับปรุงแกไขความเปนมาของโครงการ และวัตถุ
ประสงคของโครงการ เพื่อใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
7)
ตรวจสอบการระบุ ตั ว เลขราคาค าก อสรางกั บ ผลตอบแทนด าน
เศรษฐศาสตร ให้ตรงกับที่ระบุไวในบทสรุป
8) ตรวจสอบข้อความ ขอมูลตัวเลข จานวนสถานีเก็บตัวอย่าง คาอธิบายรูป
ตาราง แก้ไขให้ถูกต้องตรงกับข้อมูลในรายงานฯ
9) ปรับแกไขแบบแสดงรายละเอียดการเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (แบบ สผ.6) โดยระบุเ พิ่มเติ มในหั วขอการขออนุญ าตโครงการ วา
รายงานฯ จัดทาขึ้นเพื่อประกอบการขออนุญาตจากหนวยงานพิจารณาอนุมัติอนุญาต
การใชพื้นที่เพื่อกอสรางโครงการ

10) ตรวจสอบความถูกตองของการอางอิงที่มาของขอมูลทุติยภูมิ และใส
รายชื่อเอกสารอางอิง ไวใน
เลมรายงาน เชน ชื่อปาสงวนแหงชาติ ระวางแผนที่
ที่ใชศึกษา และลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ทาการศึกษา เชน ความกวางของลาห
วยในบริเวณเหนือเขื่อน บริเวณกอสรางหัวงาน และบริเวณใตเขื่อน
11) ในการศึกษาทรัพยากรสิ่งแวดลอมดานสภาพภูมิประเทศ ควรใชแผนที่
ภูมิประเทศ 1:50,000 ในการนาเสนอรายละเอียดผลการศึกษา (ทั้งนี้ ที่ปรึกษาใช
ภาพถายจาก Google Earth)
12) ทบทวนตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อใหมีความสอดคลองกันทั้ง
เลมรายงานฯ
13) ระบุหนวยงานที่ทาการวิเคราะหผลคุณภาพน้าผิวดิน คุณภาพน้าใตดิน
การวิเคราะห์ ตัวอยางดินใหชัดเจน
14) ทบทวนตรวจสอบจานวนพื้นที่หัวงาน/แนวสันเขื่อน/ถนนเขาหัวงาน
15) ปรับปรุงแกไขการนาเสนอแผนที่ในรายงานฯ ใหมีความชัดเจน และ
แสดงวันที่ในภาพถายตาง ๆ ที่ใชประกอบการนาเสนอผลการศึกษา พรอมทั้งระบุที่มา
ของขอมูลแผนที่หรือรูปภาพที่นาเสนอใหชัดเจน
16) ตรวจสอบปรับ ปรุ ง แกไขความถู ก ตองของการพิ มพ การบรยราย
รายละเอียดของขอมูลต่าง ๆ เชน พิกัดที่ต้ังจากแผนที่ภูมิประเทศ 1:50,000 การระบุ
ความหมายของสั ญลั กษณในแผนที่ แสดงของเขตที่ ต้ังโครงการ การน าเสนอขอมู ล
รายการคาลงทุน เนื่องจากไมมีมูลคาการลงทุนในกิจกรรมดังกลาว
17) ทบทวนความเหมาะสมของการเปรียบเทียบจานวนพื้นที่เพาะปลูกในการวิ
เคราะหทางเลือกการพัฒนาโครงการ โดยควรทาการวิเคราะหเปรียบเทียบจานวน
พื้นที่เพาะปลูกเพื่อทาการเกษตรในฤดูเดียวกัน ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทาการวิเคราะห ระหว
างพื้นที่เพาะปลูกฤดูฝนกับพื้นที่เพาะปลูกในฤดูแล้ง
18) ตรวจสอบและแกไขปรับปรุงใหถูกตองเกี่ยวกับชื่อปาสงวนแหงชาติที่พื้นที่
โครงการตั้งอยู และจานวนพื้นที่องคประกอบตางๆ ของโครงการ พรอมทั้งปรับปรุง

แผนที่แสดงพื้นที่ปาไมของจังหวัดใหมีขอมูลเปนปจจุบัน
19) นาเสนอรูปภาพและแผนที่ในรายงานฯ ใหมีความชัดเจน คมชัด และควร
นาเสนอเปนภาพสีทั้งหมด เพื่อใหสามารถเห็นรายละเอียดไดอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น
20) ยืนยันขอมูลและแกไขขอความในสวนที่เกี่ยวของกับการชดเชยที่ดินและ
ทรัพยสินใหถูกตอง สอดคลองและตรงกัน เนื่องจากขอมูลในรายงานมีความขัดแยงกัน
และดานเศรษฐกิจสังคมไดกาหนดมาตรการ โดยใหมีการกาหนดอัตราคาชดเชยทรัพย
สินอยางเปนธรรมและกาหนดเวลาการจายคาชดเชยใหเร็วที่สุด แตการชดเชยที่ดินและ
ทรัพยสิน ระบุว าเนื่องจากพื้นที่โครงการอยู ในเขตปาสงวนแหงชาติ ซึ่งราษฎรไมมี
เอกสารสิทธิ์ในการทากินใด และราษฎรที่เขามาทาการเกษตรในพื้นที่ดังกลาวมีความ
ยินดีที่จะใหความรวมมือในการเคลื่อนยายออกจากพื้นที่โดยไมเรียกรองใด ๆ จึงไมตอง
เสนอมาตรการฯ
21) ใหชี้แจงเหตุผลของการขออนุญาตของกรมชลประทานเปนการขออนุญาต
เขาไปดาเนินการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตปาสงวนแหงชาติ โดยกรมปาไมไดมี
หนังสืออนุญาตภายหลังจากไดลวงเลยระยะเวลาของการศึกษาไปแลว
22) เพิ่มเติมขอความ/ขอมูลใหถูกตองและสมบูรณ์ และตรวจสอบและแกไข
คาผิดในรายงานฯ ทั้งในรายงานหลัก รายงานสรุปผูบริหาร และรายงานภาคผนวก
23) การคิดพื้นที่โครงการ ควรรวมพื้นที่ที่เปนองค์ประกอบของโครงการ
ทั้งหมด (พื้นที่หัวงาน อางเก็บน้า ถนนเขาหัวงาน และแนวคลองสงน้า) เพื่อนามาคิด
พื้ น ที่ ที่ อ ยู ในปาอนุ รั ก ษ เพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง ในหั ว ขอเหตุ ผ ลในการจั ด ท ารายงานคิ ด พื้ น ที่
โครงการเฉพาะพื้น ที่ หัว งานและอางเก็บ น้ าเทานั้น ท าใหมี พื้ นที่ ที่ อยู ใ นปาอนุ รัก ษ
เพิ่มเติม น้อยกว่าการคิดพื้นที่องคประกอบทั้งหมด
24) โครงการที่กรมชลประทานไดดาเนินการกอสรางหัวงานไปแลว ควร
นาเสนอเอกสารการอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อกอสรางโครงการไวในรายงานดวย
ที่มา : สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2563.

ขอได้รับความขอบคุณจาก
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กรมชลประทาน
1.นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน
2.นายสุรชาติ มาลาศรี ผู้อานวยการสานักบริหารโครงการ
คณะผู้จัดทา
1.นางดรรชณี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2.นายปรัชญา ฉายวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผน)
3.นายมหิทธิ์ วงศ์ษา ผู้อานวยการส่วนสิ่งแวดล้อม
4.นางสาวพรศิริ คณะใหญ่ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ 1
5.นางสาววันทนีย์ สกุลศักดิ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชานาญการ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.10300
โทร 02 241 0020 ต่อ 2778, 2487
พิมพ์ครั้งที่ 1 : เมษายน 2564

