
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมในงานพฒันาแหล่งนํา้ 
 

 ขอบเขตการศึกษาและหลกัเกณฑ์ในการดาํเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม  
การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นการศึกษาผลกระทบของกิจกรรมท่ีจะเกิด 

ข้ึนอนัอาจส่งผลกระทบต่อสภาพส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ และรอบโครงการ 
ทั้งในลกัษณะของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อส่ิงมีชีวิต ไม่มีชีวิตในธรรมชาติและรอบตวัมนุษย ์ ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว ดงันั้นการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจึงตอ้งศึกษาขอ้มูลหลาย
ดา้น เช่น พืช สตัว ์ดิน นํ้า อากาศ สุขภาพอนามยัของมนุษย ์และอ่ืนๆ การศึกษาจะตอ้งมีประเดน็และ
ระดบัความละเอียดของการศึกษาแตกต่างกนัไป ข้ึนอยูก่บัลกัษณะ และท่ีตั้งของโครงการเป็นสาํคญั 
การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม นบัเป็นงานทางเทคนิค ซ่ึงอยูบ่นพื้นฐานของการ
คาดการณ์ถึงความเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึน ตามหลกัวิชาการ กล่าวคือจะตอ้งช้ีใหเ้ห็นถึงผลกระทบ
ท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรต่างๆ อยา่งชดัเจนและตอ้งเสนอมาตร การป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มไวอ้ยา่งเหมาะสมหลกั 
เกณฑใ์นการพิจารณาโดยทัว่ไปแลว้จะทาํการพิจารณาผลกระทบท่ีจะเกิดกบัสภาพแวดลอ้ม 4 ดา้น คือ  

(1) ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ (Physical Resources)  
(2) ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มทางชีวภาพ (Biological Resources)  
(3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์(Human Use Value)  
(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life Value)  

 

 โครงการของกรมชลประทานทีจ่ะต้องทาํการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 

2535 โดยประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ไดก้าํหนดประเภทและขนาดของ
โครงการพฒันา ของกรมชลประทานท่ีจะตอ้งจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เม่ือ
วนัท่ี 24 สิงหาคม 2535 นอกจากน้ีไดมี้มติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจาํแนกเขตการใชป้ระโยชน์ทรัพยากร
และท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวน แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535 ไดก้าํหนดรายละเอียดของ
ระดบัการศึกษาโครงการเข่ือน หรืออ่างเกบ็นํ้ากบัระดบัค่าลงทุนของโครงการเป็นการเพิ่มเติมจาก
รายละเอียดท่ีกาํหนดไวใ้น พ.ร.บ. 2535 เดิม รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัป่าอนุรักษเ์พิ่มเติมเร่ือง
การขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัการขออนุญาตใหเ้ขา้ทาํประโยชนห์รืออาศยัภายในเขตป่าสงวนแห่ง 
ชาติ เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2537 และ มติคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 
2536 สรุปไดด้งัน้ี  

 



ประเภทที ่ 1 โครงการทีต้่องเสนอรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment; EIA) มีดงัน้ี  

1. โครงการเข่ือนหรืออ่างเกบ็นํ้า ท่ีมีปริมาตรเกบ็กกันํ้าตั้งแต่ 100 ลา้น ลบ.ม. ข้ึนไป หรือมี
พื้นท่ีเกบ็กกันํ้าตั้งแต่ 15 ตร.กม. ข้ึนไป (กาํหนดตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2535)  

2. โครงการชลประทาน ท่ีมีพื้นท่ีการชลประทานตั้งแต่ 80,000 ไร่ ข้ึนไป (กาํหนดตามประกาศ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 24 สิงหาคม 2535)  

3. โครงการทุกประเภทท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบกาํหนดใหเ้ป็นพื้นท่ีลุ่มนํ้า
ชั้น 1B (กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ืองหลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการกาํหนดชั้นคุณภาพลุ่มนํ้าและ
ขอ้เสนอแนะ มาตรการใชท่ี้ดินในเขตลุ่มนํ้า)  

4. โครงการในเขตพ้ืนท่ีป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม ซ่ึงเป็นโครงการท่ีมีระยะเวลาการก่อสร้างเกินกวา่ 1 
ปี และมีค่าก่อสร้างเกินกวา่ 200 ลา้นบาท (กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองการจาํแนกเขตการใช้
ประโยชน์ทรัพยากร และท่ีดินป่าไมใ้นพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10 และ 17 มีนาคม 2535) 

5. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็ประเภทเข่ือนเกบ็กกันํ้า มีอ่างเกบ็นํ้า และประเภทฝายนํ้าลน้ 
ไม่มีอ่างเกบ็นํ้า ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกวา่ 200 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า)  

6. โครงการในเขตพ้ืนท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญัระดบัชาติ 48 แห่ง และระดบันานาชาติ 61 แห่ง 
(กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรีเร่ืองทะเบียนรายนามพื้นท่ีชุ่มนํ้าท่ีมีความสาํคญัระดบันานาชาติ ระดบั 
ชาติ และมาตรการอนุรักษ ์เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2543)  

7. โครงการพฒันาแหล่งนํ้าท่ีอยูใ่นพื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1A (กาํหนดตามมติคณะรัฐมนตรี เร่ือง
กรณีจาํเป็นท่ี ตอ้งขอผอ่นผนัการใชพ้ื้นท่ีลุ่มนํ้าชั้นท่ี 1A ต่อคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2546)  

 
ประเภทที ่2 โครงการทีต้่องเสนอรายงานศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบือ้งต้น (Initial Environmental 
Examination; IEE) มีดงัน้ี  

1. โครงการเข่ือนเกบ็กกันํ้า หรืออ่างเกบ็นํ้า หรือการชลประทาน ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกวา่ 
50 ลา้น บาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างเกินกวา่ 1 ปี  

2. โครงการก่อสร้างท่อลาํเลียงต่างๆ ท่ีผา่นป่าอนุรักษเ์กินกวา่ 5 กิโลเมตร  
3. โครงการไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็ประเภทเข่ือนเกบ็กกันํ้ามีอ่างเกบ็นํ้า และประเภทฝายนํ้าลน้

ไม่มีอ่าง เกบ็นํ้ า ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างเกินกวา่ 50 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 200 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า)  

4. โครงการฝายนํ้าลน้เพื่อการเกษตร (ในพื้นท่ีป่าอนุรักษเ์พิ่มเติม)  
 
 



ประเภทที ่ 3 โครงการทีต้่องจัดทาํรายการข้อมูลทางด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Checklist; EC) 
มีดงัน้ี  

1. โครงการเข่ือนเกบ็กกันํ้า หรืออ่างเกบ็นํ้า หรือการชลประทาน ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน
กวา่ 50 ลา้นบาท หรือมีระยะเวลาการก่อสร้างไม่เกิน 1 ปี  

2. โครงการก่อสร้างท่อลาํเลียงต่างๆ ท่ีผา่นป่าอนุรักษไ์ม่เกินกวา่ 5 กิโลเมตร  
3. โครงการไฟฟ้าขนาดเลก็ประเภทเข่ือนเกบ็กกันํ้ามีอ่างเกบ็นํ้า และประเภทฝายนํ้าลน้ไม่มีอ่าง  

เกบ็นํ้ า ท่ีมีวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน 50 ลา้นบาท (ไม่รวมค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า)  
4. งานศึกษาสาํรวจโครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูง โครงการงานไฟฟ้าพลงันํ้า โครงการแหล่งนํ้า

ทุกขนาด โครงการโรงไฟฟ้าพลงัความร้อน และโครงการเหมืองแร่ลิกไนท ์ 
 

 ระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 15 เดือน  
2. รายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ (IEE) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 8 เดือน  
3. รายการขอ้มูลทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม (EC) ระยะเวลาการศึกษาประมาณ 4 เดือน  


