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อภิธานศัพทการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา
โดย นางอินทนิล อินทชยะนันท
ผูอํานวยการกลุมงานพัฒนาแหลงน้ําและเกษตรกรรม
สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
กันยายน ๒๕๕๙

อภิธานศัพทการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนา
แหลงน้ําฉบับนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมคําศัพทที่สําคัญในแนวทางการจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา (มกราคม ๒๕๕๙) และใหคํา
จํากัดความหรือความหมายของคําศัพทดังกลาว การใหความหมายของคําศัพทตางๆที่ปรากฏใน
อภิธานศัพทฯ ไดเรียบเรียงมาจากเอกสารทางวิชาการ เอกสารเผยแพร และแหลงขอมูลที่
นาเชื่อถือได อาทิเชน อภิธานศัพทเทคนิคดานการชลประทานและการระบายน้ํา (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๓) ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย (พุทธศักราช
๒๕๕๘) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พุทธศักราช ๒๕๕๐) เว็บไซดของหนวยงานราชการตางๆ
เปนตน
อยางไรก็ตาม การใหความหมายของคําศัพทที่ปรากฎในอภิธานศัพทฉบับนี้ มีจุดมุงหมาย
เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกันและเปนมาตรฐานเดียวกันของผูที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโครงการ
ดานแหลงน้ํา การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ และการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการฯ รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ
เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานโครงการพัฒนาแหลงน้ํา ดังนั้น การใหคําจํากัด
ความหรือความหมายของคําศัพทบางคําอาจขาดรายละเอียดในเชิงลึก ผูที่ตองการรายละเอียดเชิง
ลึกควรคนควาเอกสารอื่นเพิ่มเติมประกอบดวย
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา (watershed classification)
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา (watershed classification) หมายถึง การจําแนกแบงเขต
พื้นที่ลุมน้ําตามคุณภาพของที่ดินตอสมรรถนะการพังทลายและความเปราะบางทางสิ่งแวดลอม
การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ําจําแนกตามมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
พิจารณาจากปจจัยดานกายภาพที่สําคัญซึ่งมีผลตอกระบวนการทางอุทกวิทยาและสัมพันธกับ
สมรรถนะการพังทลายของดิน จํานวน ๗ ดาน ไดแก ๑) ลักษณะภูมิประเทศ
(landform)๒)
ความลาดชัน (slope)๓) ความสูงจากระดับน้ําทะเล (elevation)๔) ลักษณะหิน (geology)๕)
ลักษณะดิน (soil) ๖) พืชพรรณหรือปาไม (forest) ๗) ศักยภาพของแหลงแร (mineral)มา
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คํานวณโดยสมการที่ใชในการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา แลวจําแนกชั้นคุณภาพลุมน้ําออกเปน 5
ชั้น คือ
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1เปนพื้นที่ ภายใน ลุมน้ําที่ควรสงวนไวเปนพื้นที่ตนน้ําลําธาร
โดยเฉพาะ เนื่องจากวาอาจมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินไดงายและ
รุนแรง โดยมีการแบงออกเปน 2 ระดับชั้นยอย คือ พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ไดแก พื้นที่ตนน้ําลําธาร
ที่ยังมีสภาพปาสมบูรณ ในป พ.ศ. 2525 สําหรับลุมน้ําปง วัง ยม นาน ชี มูล และลุมน้ําภาคใต ป
พ.ศ. 2528 สําหรับลุมน้ําภาคตะวันออก และป พ.ศ. 2531 สําหรับลุมน้ําตะวันตก ภาคกลาง
ลุมน้ําปาสัก ลุมน้ําภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ และสวนอื่นๆ (ลุมน้ําชายแดน) สวนพื้นที่
ลุมน้ําชั้นที่ 1B เปนพื้นที่ที่สภาพปาสวนใหญไดถูกทําลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพื่อการ
พัฒนาหรือการใชที่ดินรูปแบบอื่นกอน พ.ศ.2525
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 2เปนพื้นที่ ภายในลุมน้ํา ที่มีความเหมาะสมตอการเปนตนน้ําลํา
ธารในระดับรองจากลุมน้ําชั้นที่ 1 สามารถนําพื้นที่ลุมน้ําชั้นนี้ไปใชเพื่อประโยชนที่สําคัญอยางอื่น
ได เชน การทําเหมืองแร เปนตน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 3เปนพื้นที่ ภายในลุมน้ํา ที่สามารถใชประโยชนไดทั้ง กิจกรรม
การทําไม เหมืองแร และการปลูกพืชกสิกรรมประเภทไมยืนตน
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 4เปนพื้นที่ภายในลุมน้ําที่สภาพปาถูกบุกรุกแผวถางเปนที่ใช
ประโยชนเพื่อกิจการพืชไรเปนสวนมาก
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 5เปนพื้นที่ภายในลุมน้ําที่ โดยทั่วไปเปนที่ราบหรือที่ลุมหรือเนิน
ลาดเอียงเล็กนอย และสวนใหญปาไมไดถูก บุกรุก แผวถางเพื่อประโยชนดานเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทํานาและกิจการอื่นไปแลว
มาตรการการใชที่ดินในเขตลุมน้ําสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 1Aตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา
และขอเสนอแนะมาตรการการใชที่ดิน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๓๘
กําหนดหามมิใหมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นที่ปาไมเปนรูปแบบอื่นอยางเด็ดขาด ทั้งนี้เพื่อรักษาไวเปนพื้นที่ตนน้ํา ลํา
ธารอยางแทจริง
อยางไรก็ตามคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ ใหแกไขมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๒ ที่มิใหสวนราชการหรือหนวยงานใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ เอ ไมวา
กรณีใด เปนวา “กรณีจําเปนที่ตองขอผอนผันการใชพื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ ๑ เอ ตอคณะรัฐมนตรี
สวนราชการจะตองจัดทํารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเสนอคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติพิจารณากอน เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ทุกครั้ง”
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 1B มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหในกรณีที่ตองมีการกอสรางถนน
ผาน หรือการทําเหมืองแร หนวยงานรับผิดชอบจะตองควบคุมการชะลางพังทลายของดิน และ
กรณีสวนราชการใดมีความจําเปนที่ตองใชที่ดินอยางหลีกเลี่ยงไมได ในโครงการที่มีความสําคัญตอ
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เศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติแลว ตองจัดทํารายงานการ วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของ
โครงการเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 2มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมือง
แร แตตองควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใชที่ดินอยางเขมงวดกวดขัน และการใชที่ดินเพื่อกิจกรรม
ทางดานเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอยางเด็ดขาด
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 3มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ในกิจกรรมปาไม เหมือง
แร กสิกรรม หรือกิจการอื่น ๆ แตตองมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอยางเขมงวดใหเปนไปตามหลัก
อนุรักษดินและน้ํา
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 4มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ทุกกิจกรรม แตหากใช
พื้นที่เพื่อเกษตรกรรม ตองเปนบริเวณที่มีความลาดชันไมเกิน 2๕ เปอรเซ็นต และตองมีการ
วางแผนใชที่ดินตามมาตรการการอนุรักษดินและน้ํา
พื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ํา ชั้นที่ 5มติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหใชพื้นที่ไดทุกกิจกรรม
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน (initial environmental examination)
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหมายถึงการตรวจสอบเบื้องตนถึงผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เสนอ มักใชขอมูลเบื้องตนที่มีอยูหรือขอมูลที่สามารถหาได
ทันที ผลการศึกษาจัดทําเปนเอกสารเรียกวา รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน
การผันน้ํา (diversion)
การผันน้ํา หมายถึงการเปลี่ยนเสนทางการไหลของน้ํา
การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable development)
การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง
การพัฒนาที่เนนใหมนุษยคํานึงถึงขีดจํากัดของ
ทรัพยากรธรรมชาติบนโลก และใหมีการดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหเปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนทั้งใน
ยุคปจจุบัน และยุคตอๆ ไปอยางเทาเทียมกัน
การมีสวนรวมของประชาชน (public participation)
การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึงกระบวนการที่นําเอาความหวงกังวลของสาธารณชน
ความตองการและคานิยมผนวกเขาไปกับการดําเนินการตัดสินใจของรัฐ
การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (public participation
in EIA) เปนกิจกรรมที่จัดใหมีขึ้นในกระบวนการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ ที่ไดรับ
ผลกระทบจากโครงการสามารถเขารวมแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

๔

การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (sensitivity analysis)
การวิเคราะหความออนไหวของโครงการหรือการวิเคราะหความไวของโครงการ หมายถึง
การประเมินความทนตอเหตุการณในอนาคตที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของ
โครงการที่จัดตั้งขึ้น ซึ่งจะทําใหรูวาจะเกิดอะไรขึ้นกับโครงการในกรณีที่กระแสการไหลของตนทุน
และผลไดไมเปนไปตามที่คาดหวังไวตามแผนเดิม สิ่งที่นํามาพิจารณาความออนไหวหรือความไว
ไดแก ราคาปจจัยการผลิต ราคาผลผลิต ความลาชาในการดําเนินโครงการ ตนทุนของโครงการที่
สูงขึ้น ผลผลิตที่เปลี่ยนแปลงไป
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment)
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หมายถึงการศึกษาเพื่อคาดการณผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สําคัญ เพื่อกําหนดมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และใชในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการหรือ
กิจการ ผลการศึกษาจัดทําเปนเอกสารเรียกวา รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
การสลายตัวผุพัง (weathering)
การสลายตัวผุพัง หมายถึง การที่หินผุพังทําลายลงดวยกรรมวิธีตาง ๆ จากลมฟาอากาศกับ
น้ําฝน และรวมทั้งการกระทําของตนไมกับแบคทีเรีย ตลอดจนการแตกตัวทางกลศาสตร มีการ
เพิ่มอุณหภูมิ และลดอุณหภูมิสลับกัน เปนตน
เขื่อน (dam)
เขื่อน หมายถึงอาคารที่สรางขึ้นเพื่อปดกั้นขวางทางน้ําเพื่อกักเก็บน้ํา หรือยกระดับน้ําให
สูงขึ้น
ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน (specific gravity of soil)
ความถวงจําเพาะของเม็ดดิน หมายถึงอัตราสวนระหวางน้ําหนักของดินกับน้ําหนักของน้ําที่
มีปริมาณเทากับดิน
ความสามารถรับแรงกดอัดของดิน (bearing capacity)
ความสามารถรับแรงกดอัดของดิน หมายถึงความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดินที่
รองรับฐานรากแผของอาคาร
ความหนาแนนของมวลดิน (density of soil)
ความหนาแนนของมวลดิน หมายถึงสัดสวนระหวางมวล (mass) กับปริมาตร (volume)
ของดิน
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ความเหมาะสมของดิน (soil suitability)
ความเหมาะสมของดินหมายถึงความเหมาะสมของดินตามการจําแนกชั้นความเหมาะสม
และขอจํากัดของดินในการใชประโยชนเพื่อการปลูกพืชแตละชนิด หรือแตละกลุมของพืช
ความเสี่ยง (risk)
ความเสี่ยง หมายถึง การวัด การไร ความสามารถที่จะดําเนินการใหวัตถุประสงคของงาน
ประสบความสําเร็จ ภายใตการตัดสินใจงบประมาณกําหนดเวลาและขอจํากัดดานเทคนิคที่เผชิญ
อยู
โครงสรางทางธรณีวิทยา (structural geology)
โครงสรางทางธรณีวิทยา หมายถึงการศึกษาลักษณะสถาปตยกรรมโครงสรางของเปลือกโลก
รวมถึงการศึกษา รูปทรงสัณฐานทางเรขาคณิต ความสมมาตร พรอมกับความงดงาม ( elegance)
ทางศิลปกรรมของโลกที่ถูกสรางขึ้นในชั้นหิน และ/หรือในเนื้อหินชนิดตาง ๆ
การเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาเปนผลมาจากแรงที่กระทําตอหินนั้นมี
ขนาดมากกวาความแข็งแรงของกําลังรับแรงของหินที่จะรับแรงกระทําไวได ( strength) จึงสงผล
ใหหินเกิดการเปลี่ยนลักษณะอยางถาวร สามารถจําแนกอยางหลัก ๆ ได 8 โครงสราง คือ รอย
แยก (joint) รอยแตกเฉือน ( shear fracture) รอยเลื่อน ( fault) ชั้นหินคดโคง ( fold) ริ้วขนาน
(foliation) แนวแตกเรียบ (cleavage) โครงสรางแนวเสน (lineation) และ เขตรอยเฉือน (shear
zone)
ซากดึกดําบรรพ (fossil)
ซากดึกดําบรรพหมายถึงซากหรือรองรอยของพืชหรือสัตว ที่ถูกเก็บรักษาไวโดยธรรมชาติใน
ชั้นหินในเปลือกโลก
ดัชนีความหลากหลาย (biodiversity index)
ดัชนีความหลากหลาย หมายถึงดัชนีที่ใชบอกความหลากหลายของชุมชนพืชหรือสัตวใน
พื้นที่หนึ่งๆ หากคาที่วิเคราะหไดมีคาสูง หมายความวาพื้นที่ดังกลาวมีความหลากหลายของพืช
หรือสัตวสูง ตรงกันขามหากคาที่วิเคราะหไดมีคาต่ํา ก็หมายความวาพื้นที่นั้นมีความหลากหลาย
ของพืชหรือสัตวต่ํา
ดินเลื่อนไหลหรือดินถลม (landslide)
ดินเลื่อนไหลหรือดินถลม หมายถึงการเคลื่อนที่ของมวลดินและหินลงมาตามลาดเขาดวย
อิทธิพลของแรงโนมถวงโลก และจะมีน้ําเขามาเกี่ยวของในการทําใหมวลดินและหินเคลื่อนตัวดวย
เสมอ ดินถลมมักเกิดตามหลังจากน้ําปาไหลหลาก ในขณะที่เกิดพายุฝนตกหนักรุนแรงตอเนื่อง
หรือหลังการเกิดแผนดินไหว พื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม มักเปนพื้นที่ที่อยูตามลาดเชิงเขา หรือบริเวณที่
ลุมที่ติดอยูกับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพพื้นที่ตนน้ําที่มีการทําลายปาไมสูง
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นอกจากนั้นในบางพื้นที่อาจเปนบริเวณภูเขาหรือหนาผาที่เปนหินผุพังงายซึ่งมักกอใหเกิดเปนชั้น
ดินหนา โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณที่หินรองรับชั้นดินนั้นมีความเอียงเทสูง และเปนชั้นหินที่ไม
ยอมใหน้ําซึมผานไดสะดวก
ตะกอนแขวนลอย (suspended load)
ตะกอนแขวนลอยหมายถึงตะกอนที่น้ําพัดพาไป ซึ่งมีการเคลื่อนที่ในลักษณะแขวนลอยไป
กับกระแสน้ํา มีขนาดและความหนาแนนนอยกวาตะกอนทองน้ํา จึงเคลื่อนที่อยูสูงกวาและไปได
ระยะทางไกลกวา
ตะกอนทองน้ํา (bed load)
ตะกอนทองน้ําหมายถึงตะกอนที่น้ําพัดพาไปโดยมีแนวการเคลื่อนที่อยูใกลทองน้ําหรือติดกับ
ทองน้ํา โดยการกลิ้ง กระโดด กระแทก หรือเลื่อนไถลไป เกิดจากการมีขนาดใหญและความ
หนาแนนสูง เชน กรวด หรือเศษหิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (natural resourcesand environment)
ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถ
นํามาใชประโยชนได เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน และกําลัง
แรงงานมนุษย เปนตน
สิ่งแวดลอม หมายถึงสิ่งตางๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่ง
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมจําแนกเปน ๔
ดาน ไดแก ดานกายภาพ (physical resources) ดานชีวภาพ (biological resources) ดาน
คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (human use values) และดานคุณคาตอคุณภาพชีวิต (quality
of life)
ทฤษฎีใหม (new theory)
ทฤษฎีใหมหมายถึง แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
เกี่ยวกับการจัดพื้นที่ดินเพื่อการอยูอาศัยและมีชีวิตอยางยั่งยืน โดยมีการแบงพื้นที่เปนสวนตางๆ
ไดแก พื้นที่น้ํา พื้นที่ดินเพื่อเปนที่นาปลูกขาว พื้นที่ดินสําหรับปลูกพืชไร และพื้นที่สําหรับอยูอาศัย
และเลี้ยงสัตว อัตราสวน ๓ :๓:๓:๑ เปนหลักการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดิน
ขนาดเล็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการแบงเปน ๓ ขั้นตอน ไดแก ทฤษฎีใหมขั้นตน ทฤษฎี
ใหมขั้นกลาง และทฤษฎีใหมขั้นกาวหนา
นิเวศบริการ หรือ บริการของระบบนิเวศ(ecosystem services)
นิเวศบริการ หรือ บริการของระบบนิเวศหมายถึง ผลประโยชนที่มนุษยไดรับจากระบบ
นิเวศทั้งจากสิ่งแวดลอมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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ของคนและสังคม จําแนกเปน ๔ ดาน ไดแก ดานการเปนแหลงผลิต (provisioning services)
ดานการควบคุมกลไกของระบบ (regulating services) ดานวัฒนธรรม(cultural services) และ
ดานการเกื้อหนุน(supporting services)
น้ําทวมขังในดิน (waterlogging)
น้ําทวมขังในดิน หมายถึง สภาพของดินที่มีน้ําใตดินอยูในระดับสูงเกือบถึงผิวดิน ซึ่งเปน
อันตรายตอการเจริญเติบโตของพืช ทําใหผลผลิตลดลงต่ํากวาปกติ
ประตูระบายน้ํา(gate, floodgate, sluice gate)
ประตูระบายน้ํา หมายถึง ๑. อุปกรณเพื่อปดหรือเปดชองทางน้ํา ๒. สิ่งกอสรางในบริเวณ
ทางน้ําที่ใชควบคุมการไหลของน้ําในแมน้ํา คลอง ทะเลสาบ ฝาย อางเก็บน้ํา ใชสําหรับการ ปรับ
ปริมาณน้ําที่ตองการใหไหลผาน ปรับความเร็วของน้ํา หรือใชในการกักเก็บน้ําได
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (sufficiency economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการ
บริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอยุค
โลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง “ความพอประมาณ”“ความมีเหตุผล”รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มี “ระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดี” พอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะตองอาศัย “ความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง” อยาง
ยิ่งในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ใหมีสํานึกใน “คุณธรรม ความซื่อสัตย สุจริต” และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
ปริมาตรเก็บกักน้ํา (storage capacity, gross storage)
ปริมาตรเก็บกักน้ํา หมายถึง ความจุของอางเก็บน้ําที่ระดับกักเก็บ
พื้นที่เก็บกักน้ํา (surface area of reservoir)
พื้นที่เก็บกักน้ํา หมายถึง ขอบเขตพื้นที่ผิวน้ําของอางเก็บน้ํา ณ ระดับกักเก็บที่ไดออกแบบไว
พื้นที่ชลประทาน (irrigation area)
พื้นที่ชลประทาน หมายถึง พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสงน้ําไปถึงได
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พื้นที่ชุมน้ํา (wetland) หมายถึง ที่ลุม ที่ราบลุม ที่ลุมชื้นแฉะ พรุ แหลงน้ํา ทั้งที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติและที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือน้ําทวมอยูถาวรและชั่วครั้งชั่วคราว ทั้งที่เปนแหลง
น้ํานิ่งและน้ําไหล ทั้งที่เปนน้ําจืด น้ํากรอย และน้ําเค็ม รวมไปถึงที่ชายฝงทะเลและที่ในทะเล ใน
บริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไมเกิน ๖ เมตร (คําจํากัดความตามอนุสัญญา
แรมซาร หรืออนุสัญญาวาดวยพื้นที่ชุมน้ํา มาตรา ๑.๑ และมาตรา ๒.๑)
พื้นที่ทายน้ํา (downstream area)
พื้นที่ทายน้ํา หมายถึง พื้นที่ที่อยูดานหลังของเขื่อนหรืออาคารบังคับน้ํา
พื้นที่รับน้ําของโครงการ (watershed area)
พื้นที่รับน้ําของโครงการ หมายถึง พื้นที่ที่ลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นที่รองรับน้ําหรือ
หยาดน้ําฟาที่ตกลงมาและไหลสูระบบการระบายน้ําหรือกักเก็บน้ํา
พื้นที่อนุรักษ (conservation area)
พื้นที่อนุรักษ หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ที่กําหนดไวเพื่อการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดิน
น้ํา พันธุพืช และพันธุสัตวที่มีคุณคาหายาก เพื่อการปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและ
การพังทลายของดิน ตลอดทั้งเพื่อประโยชนในดานการศึกษา การวิจัย นันทนาการของประชาชน
และความมั่นคงของชาติ แบงออกเปน 2 สวน คือ
1) พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่ปาอนุรักษตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี หมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่ได
ประกาศเปนพื้นที่ปาอนุรักษ ตามกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติไปแลว พื้นที่ลักษณะนี้ ไดแก
พื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปาที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
• พื้นที่อุทยานแหงชาติที่ไดประกาศโดยพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504
• พื้นที่ลุมน้ําชั้นที่ 1 ตามผลการกําหนดชั้นคุณภาพลุมน้ํา โดยสํานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
• พื้นที่เขตอนุรักษปาชายเลนตามผลการจําแนกเขตการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปา
ชายเลนประเทศไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี
2) พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติม
พื้นที่ปาอนุรักษเพิ่มเติมหมายถึง พื้นที่ปาสงวนแหงชาติที่มีสภาพปาสมบูรณหรือมี
ศักยภาพเหมาะสมตอการอนุรักษธรรมชาติ เพื่อรักษาไวซึ่งความสมดุลของธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พื้นที่ลักษณะนี้ไดแก
•

๙

พื้นที่ปาที่มีลักษณะสมบูรณตลอดจนพื้นที่ปาที่สมควรสงวนไว เพื่อรักษา
สภาพแวดลอมและระบบนิเวศ
• พื้นที่ปาที่มีความเหมาะสมตอการสงวนไวเพื่อเปนสถานที่ศึกษาวิจัย
• พื้นที่ปาที่หามมิใหบุคคลเขาไปหรืออยูอาศัยตามแนวชายแดน
• พื้นที่ปาที่เปนเอกลักษณเฉพาะของทองถิ่น
• พื้นที่ปาซึ่งเปนเขตที่ตั้งแหลงธรรมชาติอันควรอนุรักษตามพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
• พื้นที่ปาซึ่งกําหนดเปนโบราณสถาน โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติ
โบราณ สถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
•

ภูมิทัศน (landscape)
ภูมิทัศนหมายถึง ลักษณะภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของบริเวณใดบริเวณหนึ่ง รวมทั้งภูมิ
ประเทศที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่เกิดขึ้นโดยการกระทําของมนุษย
ภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition)
ภาวะทุพโภชนาการ หมายถึง ภาวะที่รางกายมีความไมสมดุลยดานโภชนาการ หรือการนํา
อาหารที่กินไปใชในรางกายผิดปกติ จะมีทั้งสองดานคือ ดานขาดอาหาร อันไดแก ภาวะน้ําหนัก
นอยระดับตางๆ รวมทั้งการตรวจพบการขาดโปรตีนและพลังงาน การขาดสารไอโอดีน การขาด
ธาตุเหล็ก วิตามินเอ วิตามินบี จนถึงขั้นเกิดอาการแสดงเชน แคระแกร็น บวมน้ํา คอพอก ซีด ตา
บอดกลางคืน เหน็บชา ตามลําดับ สวนอีกดานคือ ไดรับอาหารมากเกินจนน้ําหนักตัวมากกวาปกติ
หรือแสดงใหเห็นวาอวน ดานนี้นานเขาอาจกอใหเกิดโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือดสูง
ภาวะหัวใจขาดเลือด เปนตน
มูลคาปจจุบันสุทธิ (net present value: NPV)
มูลคาปจจุบันสุทธิหมายถึงการวัดมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและตนทุนของโครงการ
หรือเปนการหาผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวมและมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม
ของโครงการ โดยคิดอัตราลดตามอัตราผลตอบแทนที่ตองการหรืออัตราตนทุนของเงินทุน หาก
คาที่คํานวณไดมีคามากกวาศูนยหรือมีคาเปนบวก ถือวาโครงการดังกลาวมีความเหมาะสมที่จะ
ลงทุน
แมน้ําสายหลัก (main river)
แมน้ําสายหลัก หมายถึง แมน้ําสายหลัก ๒๓ สายของประเทศไทย ตามเอกสารทายประกาศ
๒ ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และหลักเกณฑ
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วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่
๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
รอยเลื่อน (fault)
รอยเลื่อนหมายถึง รอยแตกหรือแนวรอยแยกของหินสองฟากซึ่งเคลื่อนที่สัมพันธกันและ
ขนานไปกับรอยแตกนั้น
ระบบนิเวศ (ecosystem)
ระบบนิเวศหมายถึง ความสัมพันธอยางเปนระบบที่อยูในสิ่งแวดลอมรอบๆ ตัวเรา
ตัวอยางเชน ความสัมพันธระหวางสัตว พืช หรือมนุษย ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตแตละกลุมจะมี
ความสัมพันธกันเปนทอดๆ เชน สัตวกินพืช สัตวกินสัตว สัตวกินทั้งพืชและสัตว สุดทายเมื่อ
สิ่งมีชีวิตตายลงจุลินทรียก็ทําหนาที่ยอยสลายซากสิ่งมีชีวิตตอไป เมื่อใดมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ
นิเวศ เชน มีสารเคมีแปลกปลอมเขามาทําลายสิ่งมีชีวิตเพียงชนิดใดชนิดหนึ่ง ยอมสงผลตอ
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ อยางหลีกเลี่ยงไมได เพราะในระบบนิเวศทุกๆ สิ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกันอยาง
แยกไมออก
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (payback period)
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการหมายถึงระยะเวลาหรือจํานวนปการดําเนินงานที่ทําให
ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการมีคาเทากับคาใชจายในการลงทุนพอดี
ลักษณะทางน้ํา (drainage pattern)
ลักษณะทางน้ํา หรือ รูปแบบทางระบายน้ํา หมายถึง รูปรางหรือการจัดรูปแบบทางน้ําตาม
ธรรมชาติในบริเวณใดๆ ก็ตามที่ปรากฏใหเห็นเมื่อมองจากดานบนลงมา
ลุมน้ํา (watershed)
ลุมน้ําหมายถึง บริเวณพื้นที่ที่ลอมรอบดวยสันปนน้ํา เปนพื้นที่รองรับน้ําหรือหยาดน้ําฟาที่
ตกลงมาและไหลสูระบบการระบายน้ําหรือกักเก็บน้ํา
สภาพธรณีสัณฐาน (geomorphology)
สภาพธรณีสัณฐาน หมายถึง แบบรูป หรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มีรูปพรรณสัณฐาน
ตางๆ กัน เชน เปนภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอื่นๆ การศึกษาเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศเรียกวา
ธรณีสันฐานวิทยา
สมดุลของน้ํา (water balance)
สมดุลของน้ํา หมายถึง การทําสมดุลน้ําระหวางน้ําเขาและน้ําออกภายในระบบที่พิจารณา
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หัวงาน (headworks)
หัวงาน หมายถึง อาคารหลัก อุปกรณและอาคารประกอบตางๆ ที่อยูในบริเวณเดียวกันของ
โครงการ
อัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร (economic internal rate of return: EIRR)
อัตราผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร หมายถึงการวิเคราะหเพื่อหาอัตราผลตอบแทน
ภายในของเงินลงทุนในการเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยในทองตลาด หากคาที่คํานวณไดมีคาสูง
กวาอัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาสของเงินลงทุน โครงการนั้นคุมคาที่จะลงทุน
อัตราสวนระหวางผลประโยชนกับตนทุนโครงการ (benefit-cost ratio: B/C)
อัตราสวนระหวางผลประโยชนกับตนทุนโครงการหรืออัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน
หมายถึงมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนรวมหารดวยมูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ผลตอบแทนจะ
เกิดขึ้นตลอดอายุโครงการ ในขณะที่ตนทุนการกอสรางจะเกิดขึ้นเฉพาะในชวงการลงทุนเทานั้น
สวนคาใชจายในการดําเนินงาน คาซอมแซมบํารุงรักษาและการทดแทนอุปกรณที่เสื่อมสภาพจะ
เกิดขึ้นตลอดชวงอายุของโครงการ หากคาที่คํานวณไดมากกวา ๑ หรืออยางนอยที่สุดตองเทากับ
๑ จึงเปนโครงการที่มีความเหมาะสมตอการลงทุน
อางเก็บน้ํา (reservoir)
อางเก็บน้ํา หมายถึง ๑. แองขนาดใหญซึ่งเกิดตามธรรมชาติหรือมนุษยสรางขึ้น เพื่อการกัก
เก็บและควบคุมน้ํา ๒. แหลงน้ําที่เกิดขึ้นเนื่องจากเขื่อนกักเก็บน้ํา
เอกสารอางอิง
๑. กรมชลประทาน , อภิธานศัพทเทคนิคดานการชลประทานและการระบายน้ํา ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๓, กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓.
๒. กลุมงานพัฒนาแหลงน้ําและเกษตรกรรม สํานักวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการพัฒนาแหลงน้ํา, มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.
๓. กองประสานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับการกําหนดชั้นคุณภาพลุม
น้ําและการใชที่ดินในเขตลุมน้ํา, พ.ศ. ๒๕๕๓.
๔. นราทิพย ชุติวงศ คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , ทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาค ,
พ.ศ. ๒๕๔๒.
๕. ภาควิชาปฐพีวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ปฐพีวิทยาเบื้องตน, มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๙.
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๖. สํานักความรวมมือดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม, ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน, พ.ศ. ๒๕๕๖.
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