
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา 
ท่ีเกี่ยวของกับกิจการของ  กปภ. 

 

การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) เปนวิธีการ
หนึ่งในการจําแนกคาดคะเนผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนการ
เสนอแนะคาดการณในการแกไขผลกระทบ (Mitigation Measure) และแผนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอม (Monitoring) ทั้งในระหวางการกอสรางและการดําเนินโครงการ  

 การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ชวยใหหนวยงานรัฐที่ควบคุมกํากับ
ดูแลโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตัดสินใจที่จะทําหรือไมทําโครงการ โดยมีการพิจารณาตนทุน
ดานสิ่งแวดลอมมาประกอบในการตัดสินใจ เชน หากรัฐตองการจะสรางเขื่อนก็จะวิเคราะหถึง
ผลประโยชนที่จะไดจากการสรางเขื่อนซึ่งอาจไดแก อางเก็บน้ํา ซ่ึงสามารถนําน้ํามาผลิตเปน
กระแสไฟฟาเพื่อขายใหผูบริโภคไดเงินจํานวนหนึ่ง  ขณะเดียวกันอางเก็บน้ําอาจชวยใหเกษตรกร
ทายลําน้ําสามารถเพาะปลูกไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถทํานาไดทั้งป เปนประโยชนตอการทํา
ประมงในบริเวณอางเก็บน้ํา และทายน้ํา บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากน้ําทวม และปองกันน้ํา
ทะเลรุกปากแมน้ําไดอีกดวย และเมื่อเปรียบเทียบตนทุนในการกอสรางเขื่อนและอางเก็บน้ําซึ่งจะ
ไดแก คากอสรางเขื่อน เครื่องกําเนิดไฟฟา ถนน เสา และสายสงกระแสไฟฟา คาใชจายในการซื้อ
ที่ดิน อพยพประชากรออกจากพื้นที่น้ําทวมและการตั้งถ่ินฐานใหมของประชาชนในอดีตหากการ
วิเคราะหพบวาประโยชนทางเศรษฐกิจมีคามากกวาตนทุนทางเศรษฐกิจ รัฐก็จะดําเนินโครงการ
ทันที ซ่ึงในการวิเคราะหตนทุนและกําไรดังที่กลาวนั้น มิไดนําตนทุนทั้งหมดมาคํานวณ ยังมิได
พิจารณาวา การกอสรางเขื่อนนั้นมีตนทุนดานสิ่งแวดลอมใดบางที่ตองสูญเสียไป เชน การกอสราง
อางเก็บน้ํา จะทําใหพื้นที่เกษตรกรรมบางสวนจมอยูใตน้ํา ปาไมบางแหงถูกทําลาย เปนการทําลาย
ระบบนิเวศนของพื้นที่ดังกลาวรวมทั้งทําลายความหลากหลายทางชีวภาพอีกดวย ความเสียหาย
ทางดานสิ่งแวดลอมบางลักษณะ อาจมิไดมีคุณคาทางเศรษฐศาสตรมากนัก แตมีความสําคัญยิ่งตอ
ระบบนิเวศน 

วัตถุประสงคของการศึกษา EIA 

• เพื่อจําแนก ทํานาย และประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดลอมจากโครงการ โดยเปรียบเทียบกับ
สภาวะที่ไมมีโครงการ  

• เพื่อปองกันผลกระทบทางสิ่งแวดลอมตั้งแตขั้นวางแผนโครงการ  

• เพื่อใหมีการนําปจจัยดานสิ่งแวดลอมมาชวยในการวางแผนโครงการและตัดสินใจดําเนิน
โครงการ  



 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ.2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนดใหสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ซ่ึงดําเนินโครงการหรือกิจการหรือจะดําเนินการขยายโครงการหรือกิจการ 
จํานวน 34 โครงการ ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอตอสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อพิจารณาและเห็นชอบกอนดําเนิน
โครงการ  

 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ 
หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552  มีโครงการที่ตองจัดทํารายงานฯ ดังนี้ 
 
 
 
  



 
 



 



 



 



 



 



 



 
 

 ในการดําเนินงานของการประปาสวนภูมิภาคโครงการที่อยูในขอบเขตที่อาจเกี่ยวของกับ
การประปาสวนภูมิภาค คือ โครงการลําดับท่ี 32  เขื่อนหรืออางเก็บน้ํา และ โครงการลําดับท่ี 34 
โครงการทุกประเภทท่ีอยูในพื้นท่ี ท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบกําหนดใหเปนพื้นท่ีชั้นคุณภาพ
ลุมน้ําชั้น 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับชั้นคุณภาพลุมน้ํา 

 ช้ันคุณภาพลุมน้ํา หมายถึง การแบงเขตพื้นที่ลุมน้ําตามลักษณะกายภาพและศักยภาพทาง
อุทกวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อประโยชนในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพในลุมน้ํานั้น ๆ  

การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี แบงเปน 5 ระดับ คือ  

พื้นท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 1  

เปนพื้นที่ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารโดยเฉพาะ เนื่องจากวาอาจมี
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและรุนแรง โดยมีการแบงออกเปน 
2 ระดับชั้นยอย คือ พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A, ไดแก พื้นที่ตนน้ําลําธารที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 
2525 สําหรับลุมน้ําปง วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ําภาคใต ป พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาค
ตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ําตะวันตก ภาคกลาง ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและ
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน) พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1B, เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวน
ใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ.
2525  

พื้นท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 2  

เปนพื้นที่ที่มีคาดัชนีช้ันคุณภาพลุมน้ําตามที่การศึกษาเพื่อจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําของแต
ละลุมน้ําไดกําหนดไว พื้นที่ดังกลาวเหมาะตอการเปนตนน้ําลําธารในระดับรองจากลุมน้ําชั้นที่ 1 
สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอื่นได เชน การทําเหมืองแร เปนตน  

พื้นท่ีลุมน้ําชั้นท่ี 3  

เปนพื้นที่ที่สามารถใชประโยชนไดทั้งการทําไม เหมืองแร และการปลูกพืชกสิกรรม
ประเภทไมยืนตน  

พื้นท่ีลุมน้ําชัน้ท่ี 4  

โดยสภาพปาของลุมน้ําชั้นนีไ้ดถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใชประโยชน เพื่อกิจการพืชไรเปน
สวนใหญ  

พื้นท่ีลุมน้ําชัน้ท่ี 5  

พื้นที่นี้โดยท่ัวไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนินลาดเอยีงเล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูก
แผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานาและกิจการอื่นไปแลว  



มาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา สรุปไดดังนี้  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 1A  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดหามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ปาไมเปนรูปแบบอื่น
อยางเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งนี้เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ํา มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2532 
เร่ือง ขอผอนผันใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A เพื่อกอสรางทางเพื่อความมั่นคง คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
ผอนผันใหกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A กอสรางทางเพื่อความมั่นคง
ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จํานวน 3 เสนทาง โดยยกเวนไมปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
ตุลาคม 2519 เปนกรณีพิเศษเฉพาะราย ตอไปจะไมอนุมัติใหสวนราชการหรือหนวยงานใชพื้นที่ลุม
น้ําชั้นที่ 1A อีกไมวากรณีใด  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 1B  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหในกรณีที่ตองมีการกอสรางถนนผาน หรือการทําเหมืองแร 
หนวยงานรับผิดชอบจะตองควบคุมการชะลางพังทลายของดิน และกรณีสวนราชการใดมีความ
จําเปนที่ตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมได ตองจัดทํารายงานการเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 2  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมืองแร แตตองควบคุมวิธีการ
ปฏิบัติในการใชที่ดินอยางเขมงวดกวดขัน และการใชที่ดินเพื่อกิจกรรมทางดานการเกษตรกรรม 
ควรหลีกเลี่ยงอยางเด็ดขาด  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 3  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมืองแร กสิกรรม หรือกิจการอื่น ๆ 
แตตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลักอนุรักษดินและน้ํา  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 4  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ทุกกิจกรรม แตหากใชพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ตอง
เปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 28 เปอรเซ็นต และตองมีการวางแผนใชที่ดินตามมาตรการการ
อนุรักษดินและน้ํา  

พื้นท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นท่ี 5  

มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ไดทุกกิจกรรม 

  



ตัวอยางมติคณะรฐัมนตรท่ีีเกี่ยวของกบัการจัดการเรื่องมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํา 

มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 21 ตุลาคม 2529 (ลุมน้ํายมและนาน) 

ลงมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ทั้ง 4 ขอ โดยใหรับขอสังเกต
ของคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาดวยวา การใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติงานโดยมี
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนหนวยงานกลางนั้น  จะกอใหเกิดการไม
ประสานงานในการดําเนินงาน ควรจะแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผูแทนในระดับสูงของหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อพิจารณาอนุญาตแผนการปฏิบัติงาน โดยหนวยงานที่รับผิดชอบจะตองดําเนินงานตาม
มติคณะทํางานดังกลาวอยางเครงครัด 

สําหรับมติของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาตินั้นไดมีมติใหนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบดังนี้ 

1. หลักเกณฑ วิธีการ และแผนที่ช้ันคุณภาพลุมน้ํายมและนาน 

2. ขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ํายมและนาน 

3. ใหมีการจัดทําแผนการปฏิบัติใหสอดคลองกับขอเสนอแนะมาตรการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา
ในขอ 2. โดยมีสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนหนวยงานกลางรับผิดชอบ
ในการดําเนินงาน 

4. ใหมีการศึกษาวิจัยรวมทั้งใหมีการประเมินผลการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําอื่นๆ ทั่วทั้ง
ประเทศตอไป 

ขอเสนอแนะมาตรการการใชท่ีดินในเขตลุมน้ํายมและนาน 

1. มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ในพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้สมควรใหมีมาตรการการ
ใชที่ดินดังนี้ 

1.1 หามมิใหมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ปาไมเปนรูปแบบอื่นอยางเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อรักษา
ไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธารอยางแทจริง 

1.2 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของบํารุงรักษาปาธรรมชาติที่มีอยู และระงับการอนุญาตทําไมโดย
เด็ดขาด และใหดําเนินการปองกันลักลอบตัดไมทําลายปาอยางเขมงวดกวดขัน 

การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินใดๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุมน้ํา 1 เอ ภายหลังป พ.ศ.2525 กําหนดให
ใชมาตรการดังนี้ 

1.3 บริเวณพื้นที่ใดที่ไดกําหนดเปนลุมน้ําชั้นที่ 1 เอ ไวแลว หากภายหลังพบวาเปนที่รกรางวาง
เปลาหรือปาเสื่อมโทรมใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาทดแทนตอไป 



1.4 บริเวณใดที่มีราษฎรอาศัยอยูดั้งเดิมอยางเปนการถาวรแลว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดที่ทํากินใหเปนการถาวร เพื่อมิใหมีการโยกยายและทําลายปาใหขยายขอบเขต
ออกไปอีก 

2. มาตรการการใชที่ดินในพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 บ ี

ในพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้เห็นสมควรใหมีมาตรการใชที่ดินดังนี้ 

2.1 พื้นที่ใดที่มีการเปลี่ยนสภาพ เพื่อประกอบการกสิกรรมรูปแบบตางๆ ไปแลว ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของรวมกันพิจารณาดําเนินการกําหนดการใชที่ดินใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐ
ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม 

2.2 บริเวณใดที่ไดรับการพัฒนาเพื่อทําแหลงพักผอนหยอนใจรูปแบบตางๆ ไปแลว หากจะมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใด จะตองดําเนินการวางแผนใชที่ดินใหสอดคลองกับสภาพ
ธรรมชาติ ในลักษณะที่เอื้ออํานวย ตอการรักษาดุลยภาพของลักษณะทางนิเวศวิทยาและ
การอนุรักษธรรมชาติ 

2.3 บริเวณพื้นที่ใดที่ไมเหมาะสมตอการเกษตรหรือพัฒนาในรูปแบบอื่นๆ ใหหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการปลูกปาฟนฟูสภาพตนน้ําลําธารอยางรีบดวน 

2.4 ในกรณีที่ตองมีการกอสรางถนนผานเขาไปในพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้หรือการทําเหมืองแร 
หนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการจะตองดําเนินการควบคุมการชะลางพังทลายของดินที่
เกิดขึ้นในบริเวณโครงการ เนื่องจากการปฏิบัติการในระหวางดําเนินการและภายหลังเสร็จ
ส้ินโครงการมิใหลงสูแหลงน้ํา จนทําใหเกิดอันตรายแกสัตวน้ํา และไมสมารถนํามา
อุปโภคและบริโภคได 

2.5 ในกรณีที่สวนราชการใด มีความจําเปนตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมไดในโครงการที่มี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติแลว ใหสวนราชการเจาของโครงการ
ดังกลาวนําโครงการนั้นเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของและจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณา
ตอไป 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สามารถติดตอ หนวยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
 *  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
     www.onep.go.th 


