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บทคัดย่อ

  น�ำ้เป็นทรพัยำกรทีส่�ำคญัต่อกำรพฒันำประเทศ กำรใช้น�ำ้อย่ำงประหยดัและคุม้ค่ำจงึเป็น

สิ่งที่จ�ำเป็น กำรพัฒนำแหล่งน�้ำควรท�ำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำพลังงำน โดยเฉพำะกำรพัฒนำไฟฟ้ำ

พลงัน�ำ้ขนำดเลก็ ซึง่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยมำก จำกกำรวจิยัพบว่ำ พืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ทำง

ภำคเหนือมีโครงกำรที่มีศักยภำพในกำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็กอยู่หลำยแห่ง แต่ส่วนใหญ่จะตั้ง

อยู่ในเขตพื้นที่ป่ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับและข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน 

เมื่อได้รวบรวม ประมวล และวิเครำะห์กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรแล้วพบว่ำ แม้ว่ำ

กำรพัฒนำพลังงำนน�้ำจะมีควำมส�ำคัญแต่กฎหมำยด้ำนพื้นที่ก็ยังเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่ควรจะคงอยู่  กำร

พิจำรณำข้อยกเว้นตำ่ง ๆ ควรท�ำเป็นรำยกรณี  รำยโครงกำร และหำกจะมีกำรอนุญำตให้พัฒนำ

โครงกำรในพื้นที่ป่ำ ควรมีกำรศึกษำเพื่อก�ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรเหมำะสม 

นอกจำกนี้จำกกำรวิเครำะห์พบวำ่ โครงกำรในกลุ่มที่เป็นกำรติดตั้งองค์ประกอบเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำ

ในโครงกำรชลประทำนทีก่่อสร้ำงแล้วเสรจ็  เป็นกลุม่ทีเ่หมำะสมกบักำรพฒันำไฟฟ้ำพลงัน�ำ้มำกทีส่ดุ

	 ค�ำส�ำคัญ : กำรผลิตไฟฟ้ำพลังน�้ำ, กำรพัฒนำแหล่งน�้ำ, ระเบียบข้อบังคับและข้อจ�ำกัด,

  เขตพื้นที่ป่ำ

น�้ำเป็นทรัพยำกรที่ส�ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ กำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำจึงเป็นสิ่งที่

จ�ำเป็น ตัวอย่ำงหนึ่งของกำรใช้น�้ำอย่ำงคุ้มค่ำคือกำรพัฒนำแหล่งน�้ำควบคู่ไปกับกำรพัฒนำพลังงำน โดย

เฉพำะกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็ก เนื่องจำกกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำขนำดเล็ก ก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมน้อยมำก นอกจำกนี้เทคโนโลยีพลังน�้ำขนำดเล็กยังเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อนและสำมำรถ

ผลติขึน้ได้เองในประเทศเป็นส่วนใหญ่ อย่ำงไรกต็ำม จำกผลกำรศกึษำด้ำนศกัยภำพกำรผลติไฟฟ้ำพลงัน�ำ้

ขนำดเล็กในพื้นที่ลุ่มน�้ำทำงภำคเหนือ โดยเฉพำะพื้นที่ลุ่มน�้ำปิงและวัง โดยธนพรและคณะ (๒๕๕๐ และ 

๒๕๕๓) พบว่ำมีโครงกำรที่มีศักยภำพหลำยแห่ง อย่ำงไรก็ตำมโครงกำรต่ำง ๆ เหล่ำนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่

ในเขตพื้นที่ป่ำประเภทต่ำง ๆ ซึ่งมีระเบียบข้อบังคับและข้อจ�ำกัดในกำรด�ำเนินกำรที่แตกต่ำงกัน (ธนพร

และคณะ ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๓) 
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 ค�ำว่ำ “ป่ำ” ในบทควำมนี้หมำยถึง เขตป่ำที่ก�ำหนดโดยกฎหมำย เขตป่ำที่ก�ำหนดโดยมติคณะ

รัฐมนตรี และเขตพื้นที่หวงห้ำมอื่น โดยป่ำที่ก�ำหนดโดยกฎหมำยประกอบด้วย พื้นที่ป่ำที่ก�ำหนดโดย 

พระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒4๘4 กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ พ.ศ. ๒4๙๘ พระรำชบัญญัติอุทยำน

แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๐4 พระรำชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ พ.ศ. ๒๕๓๕ พระรำชบัญญัติป่ำสงวน 

แห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๐๗ พระรำชบญัญตัส่ิงเสรมิและรกัษำคณุภำพสิง่แวดล้อมแห่งชำต ิพ.ศ. ๒๕๓๕ ส่วนเขต

ป่ำที่ก�ำหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย เขตป่ำไม้ถำวร พื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ และพื้นที่อนุรักษ์

ต่ำง ๆ ส�ำหรับเขตพื้นที่หวงห้ำมอื่น เช่น วนอุทยำน สวนรุกขชำติ สวนป่ำของรัฐ 

 ส�ำหรบัพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ปิงและวงั ธนพรและคณะ (๒๕๕๐ และ ๒๕๕๓) ได้ด�ำเนนิกำรศกึษำศกัยภำพใน

กำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำและพบว่ำ ลุ่มน�้ำปิงมี ๖4 โครงกำรที่มีศักยภำพ โดยมีก�ำลังผลิต ๒๑๑ MW และ

พลังงำนไฟฟ้ำรำยปี ๗๒๐ GWh ส่วนลุ่มน�้ำวังมี ๑๙ โครงกำรที่มีศักยภำพ โดยมีก�ำลังผลิต ๖ MW และ

พลงังำนไฟฟ้ำรำยปี ๓๐ GWh กำรพจิำรณำเลอืกทีต่ัง้โครงกำรทีม่ศีกัยภำพในกำรพฒันำไฟฟ้ำพลงัน�ำ้ ได้

พจิำรณำจำก ๑) โครงกำรทีเ่ป็นกำรต่อยอดผลกำรศกึษำทีผ่่ำนมำขององค์กรและหน่วยงำนอืน่ ๒) โครงกำร

พฒันำแหล่งน�ำ้ทีอ่ยูใ่นแผนของกรมชลประทำนและกรมทรพัยำกรน�ำ้ และ ๓) โครงกำรทีพ่จิำรณำเลอืกที่

ตัง้โครงกำรขึน้ใหม่ โดยอำศยัหลกัเกณฑ์กำรเลอืกทีต่ัง้ใหม่ว่ำ เมือ่มกีำรพฒันำโครงกำรในต�ำแหน่งทีเ่ลอืก 

ฝำยหรือเขื่อนที่สร้ำงขึ้นจะต้องมีควำมสูงไม่มำก ซึ่งปริมำณน�้ำที่ทดขึ้นมำจะต้องอยู่ในร่องน�้ำเท่ำนั้น และ

ขนำดโครงกำรจะต้องไม่ใหญ่โดยจะต้องไม่ท่วมหมูบ้่ำนทีอ่ยูใ่นบรเิวณใกล้เคยีงกบัจดุทีต่ัง้โครงกำร ทัง้นีไ้ด้

จัดหมวดหมู่โครงกำรที่มีศักยภำพออกเป็น ๖ กลุ่ม ตำมลักษณะของข้อมูลและวิธีกำรวิเครำะห์ดังนี้

 กลุ่มที่ ๑ โครงกำรในล�ำน�ำ้หลกั เช่น แม่น�ำ้ปิง แม่น�ำ้วงั โครงกำรในกลุม่นี ้เป็นโครงกำรทีจ่ะต้อง

พิจำรณำในกำรเลือกช่วงล�ำน�้ำตลอดจนต�ำแหน่งที่จะพัฒนำโครงกำรขึ้นมำใหม่ 

 กลุ่มที่ ๒ โครงกำรชลประทำนที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ โครงกำรในกลุ่มนี้จะเป็นกำรวิเครำะห์ใน

ลักษณะที่หำกมีกำรเพิ่มองค์ประกอบเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำแล้ว โครงกำรชลประทำนเหล่ำนี้จะมีศักยภำพ

ด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำเท่ำใด 

 กลุ่มที่ ๓ โครงกำรที่ยังไม่ได้มีกำรก่อสร้ำง แต่เคยมีกำรศึกษำแล้วว่ำมีศักยภำพ โครงกำรในกลุ่ม

นี้เป็นโครงกำรที่ยังไม่ได้มีกำรก่อสร้ำง แต่เคยมีกำรศึกษำแล้วว่ำมีศักยภำพโดยกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) โครงกำรในกลุ่มนี้เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นอ่ำงเก็บน�้ำ

 กลุ่มที่ 4 โครงกำรที่ได้ศึกษำไว้โดยกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน โครงกำรที่

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้ โดยมำกมักเป็นโครงกำรที่ตั้งอยู่บริเวณล�ำน�้ำสำขำ ที่มีภูมิประเทศสูงชัน 
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 กลุ่มที่ ๕  โครงกำรพฒันำแหล่งน�ำ้ทีอ่ยูใ่นแผนของหน่วยงำน ในกำรศกึษำนีไ้ด้รวบรวมโครงกำร

ที่อยู่ในแผนของทั้งกรมชลประทำนและกรมทรัพยำกรน�้ำ กำรวิเครำะห์โครงกำรในกลุ่มนี้ได้วิเครำะห์ใน

ลักษณะที่หำกมีกำรเพิ่มองค์ประกอบเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำแล้ว โครงกำรพัฒนำแหล่งน�้ำที่อยู่ในแผนเหล่ำนี้

จะมีศักยภำพด้ำนกำรผลิตไฟฟ้ำเท่ำใด กำรพิจำรณำเลือกที่ตั้งโครงกำรแบบนี้ จะท�ำให้โครงกำรที่จะเกิด

ขึน้ในอนำคตเกดิประโยชน์สงูสดุทัง้ในด้ำนกำรพฒันำแหล่งน�ำ้และแหล่งพลงังำน ตลอดจนเป็นกำรบรูณำ

กำรและต่อยอดสร้ำงมลูค่ำเพิม่ให้กบัแผนงำนหรอืแผนพฒันำโครงกำรขององค์กรและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง 

 กลุ่มที่ ๖ โครงกำรทีเ่ลอืกจดุใหม่เพิม่เตมิจำกล�ำน�ำ้สำขำ (major tributaries) โครงกำรในกลุม่นี้ 

เป็นโครงกำรทีจ่ะต้องพจิำรณำในกำรเลอืกช่วงล�ำน�ำ้ตลอดจนต�ำแหน่งทีจ่ะพฒันำโครงกำรขึน้มำใหม่ กำร

พิจำรณำที่ตั้งโครงกำร จะพิจำรณำจำกลักษณะภูมิประเทศที่เหมำะสมโดยพิจำรณำในพื้นที่ล�ำน�้ำสำขำที่

มีศักยภำพสูงในแง่ควำมสูงหัวน�้ำ (head) 

 ทัง้นีไ้ด้แสดงทีต่ัง้โครงกำรทีม่ศีกัยภำพในพืน้ทีลุ่ม่น�ำ้ปิงและวงั จ�ำแนกตำมกลุม่โครงกำรในรปูที ่๑ 

โดยโครงกำรเหล่ำนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่ป่ำ ๖ ประเภท ได้แก่ I) พื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ 1 A และ 1B II) 

พื้นที่ป่ำเพือ่กำรอนุรักษ์ (โซน C) III) เขตอุทยำนแห่งชำต ิIV) เขตรักษำพนัธุส์ัตวป์่ำ V) เขตป่ำสงวนแห่ง

ชำติ และ IV) พื้นที่ป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒4๘4 
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รูปที่ ๑  ที่ตั้งโครงกำรที่มีศักยภำพในพื้นที่ลุ่มน�้ำปิงและวัง จ�ำแนกตำมกลุ่มโครงกำร
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 พื้นที่ป่ำแต่ละประเภทมีระเบียบขั้นตอนในกำรด�ำเนินกำรขออนุญำตและข้อจ�ำกัดในกำรพัฒนำ

โครงกำรที่แตกต่ำงกัน Supriyasilp et al. (2011) ได้สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำโครงกำรดังนี้

 ประเภท I โครงกำรที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ ๑ A และ ๑ B จะต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เพื่อขอผ่อนผันกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเสียก่อน 

 ประเภท II  โครงกำรที่อยู่ในพื้นที่ป่ำเพื่อกำรอนุรักษ์ (โซน C) เอกชนเข้ำท�ำประโยชน์ในพื้นที่ 

ไม่ได้ และกำรพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ประเภทนี้ต้องจัดท�ำรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

 ประเภท III โครงกำรทีอ่ยูใ่นเขตอทุยำนแห่งชำต ิห้ำมและไม่มบีทอนญุำตในกำรพฒันำโครงกำร

ในพื้นที่อุทยำน แต่มีข้อยกเว้นตำมมำตรำ ๑๙ หำกกระท�ำโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เพื่อประโยชน์ในกำร

คุม้ครอง ดแูล รกัษำอทุยำนแห่งชำต ิหรอืเพือ่อ�ำนวยควำมสะดวกควำมปลอดภยัแก่กำรทศันำจร กำรเข้ำ

พักอำศัย และใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย

 ประเภท IV โครงกำรทีอ่ยูใ่นเขตรกัษำพนัธุส์ตัว์ป่ำ ห้ำมและไม่มบีทอนญุำตในกำรพฒันำโครงกำร 

พื้นที่นี้ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจำกกำรเข้ำไปในพื้นที่นี้ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ และกำรด�ำรงชีพของ 

สัตว์ป่ำ

 ประเภท V โครงกำรที่อยู่ในเขตป่ำสงวนแห่งชำติ ส่วนรำชกำรหรือองค์กรของรัฐสำมำรถ 

ขอใช้พื้นที่ได้ โดยต้องด�ำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๓ ทวิ ตำมระเบียบกรมป่ำไม้ พ.ศ. ๒๕4๘ 

 ประเภท VI โครงกำรที่อยู่ในพื้นที่ป่ำตำมพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พุทธศักรำช ๒4๘4 สำมำรถ

ด�ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรในพื้นที่นี้ได้ ตำมมำตรำ ๕4 โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒4๙๘) โดย

ยื่นค�ำขออนุญำตแผ้วถำงป่ำ

 จะเหน็ได้ว่ำ ป่ำแต่ละประเภทมข้ีอก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรทีแ่ตกต่ำงกนั และส่วนใหญ่โครงกำร

ที่มีศักยภำพมักมีที่ตั้งโครงกำรอยู่ในเขตป่ำหลำยประเภท โดยในลุ่มน�้ำปิง มี ๓๗ โครงกำร และใน 

ลุ่มน�้ำวังมี ๑๖ โครงกำร ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่ำมำกกว่ำ ๑ ประเภท รูปที่ ๒ แสดงที่ตั้งโครงกำรจ�ำแนกตำม

ประเภทป่ำที่โครงกำรนั้นตั้งอยู่ 

 เมือ่พจิำรณำตำมกลุม่โครงกำร โครงกำรในกลุม่ที ่๑ ตดิข้อจ�ำกดัด้ำนกฎหมำยน้อยทีส่ดุ รองลงมำ

เป็นกลุ่ม ๒, ๓, ๕, 4 และ ๖ ตำมล�ำดับ โครงกำรในกลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นโครงกำรในล�ำน�้ำสำยหลัก ก�ำลังกำร

ผลิตค่อนข้ำงน้อย และต้นทุนกำรผลิตสูง ในขณะที่กลุ่มที่ ๓ เป็นโครงกำรที่หน่วยงำนอื่นเคยศึกษำไว้ แต่

เป็นโครงกำรขนำดใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมมำกกว่ำโครงกำรในกลุม่อืน่ จงึควรพจิำรณำโครงกำร

ในกลุ่ม ๒, ๕, 4 และ ๖ มำกกว่ำ
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รูปที่ ๒  ที่ตั้งโครงกำรจ�ำแนกตำมประเภทป่ำที่โครงกำรนั้นตั้งอยู่
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 เมื่อพิจำรณำตำมประเภทพื้นที่ป่ำ โครงกำรที่มีศักยภำพส่วนใหญ่จะอยู่ป่ำประเภท I, III และ 

V ส�ำหรับพื้นที่ป่ำประเภท I จำกโครงกำรที่มีศักยภำพทั้งหมดจำกทั้งสองลุ่มน�้ำจ�ำนวน ๘๓ โครงกำร 

มีโครงกำรจ�ำนวน 4๐ โครงกำรที่อยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำ 1A 1B โครงกำรเหล่ำนี้ให้ก�ำลัง

ผลิตรวม ๑๗๐ MW แต่ควรหลีกเลี่ยงกำรพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ประเภทนี้ เนื่องจำกต้องเสนอคณะ

รัฐมนตรีขอผ่อนผันกำรใช้ประโยชน์ที่ดินก่อน ซึ่งกระบวนกำรท�ำได้ยำกและใช้เวลำนำน ส�ำหรับพื้นที่ป่ำ 

ประเภทที่ III เขตอุทยำนแห่งชำติ มีโครงกำรจ�ำนวน ๒๓ โครงกำร ก�ำลังผลิตรวม ๒๘ MW กำรพัฒนำ

โครงกำรเหล่ำนี้ต้องด�ำเนินกำรร่วมกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมอุทยำนฯ จึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ 

แต่กำรด�ำเนนิกำรต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์ในกำรคุม้ครอง ดแูล และรกัษำอทุยำนแห่งชำต ิซึง่ส่งผลให้ไฟฟ้ำ 

ที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำโครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำในอุทยำนจะต้องใช้ภำยในอุทยำนเท่ำนั้น ส่วนพื้นที่ป่ำ

ประเภทที่ V มีโครงกำรจ�ำนวน ๖๙ โครงกำร ก�ำลังผลิตรวม ๑๙4 MW กำรพัฒนำโครงกำรในพื้นที่ 

ดังกล่ำว ส่วนรำชกำรหรือองค์กรของรัฐสำมำรถขอใช้พื้นที่ได้

 ส�ำหรบัข้อเสนอเชงินโยบำยทีร่ฐัควรจะต้องมกีำรด�ำเนนิกำรเชงิอนรุกัษ์เพือ่พฒันำแหล่งน�ำ้ควบคู่

กับกำรพัฒนำพลังงำน มีประเด็นที่ควรพิจำรณำดังนี้

 โครงกำรในกลุ่มที่ ๒ ซึ่งเป็นกำรติดตั้งองค์ประกอบเพื่อกำรผลิตไฟฟ้ำในโครงกำรชลประทำนที่

ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ เป็นกลุ่มที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำไฟฟ้ำพลังน�้ำมำกที่สุด เนื่องจำกส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมน้อย และไม่ติดชั้นคุณภำพลุ่มน�้ำหรือติดเขตอุทยำนฯ 

 โครงกำรที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำพลังน�้ำมักอยู่ในพื้นที่ที่ติดข้อจ�ำกัดกฎหมำยด้ำนพื้นที่ แม้ว่ำ

กำรพฒันำพลงังำนน�ำ้จะมคีวำมส�ำคญัแต่กฎหมำยด้ำนพืน้ทีก่ย็งัเป็นสิง่จ�ำเป็นทีค่วรจะคงอยู ่กำรพจิำรณำ

ข้อยกเว้นต่ำง ๆ  ควรท�ำเป็นรำยกรณ ีรำยโครงกำร และหำกจะมกีำรอนญุำตให้พฒันำโครงกำรในพืน้ทีป่่ำ 

ควรมีกำรศึกษำเพื่อก�ำหนดมำตรกำรในกำรดูแลและบริหำรจัดกำรอย่ำงเหมำะสม เช่น หำกมีกำรพัฒนำ

โครงกำรไฟฟ้ำพลังน�้ำในอุทยำนฯ ควรพิจำรณำถึงกำรผ่อนผันให้มีกำรน�ำไฟฟ้ำที่ผลิตได้เหลือใช้จำกกำร

ใช้ในเขตอทุยำนฯ ไปใช้ประโยชน์นอกพืน้ทีไ่ด้ ซึง่ไฟฟ้ำทีเ่หลอืใช้นีค้วรจะส่งเข้ำเชือ่มระบบของกำรไฟฟ้ำ

ส่วนภูมิภำค อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชำติโดยส่วนรวม นอกจำกนี้ควรเปิดโอกำสให้ชุมชนได้

เข้ำมำร่วมลงทุนในกำรพัฒนำโครงกำรและได้รับประโยชน์จำกกำรพัฒนำโครงกำร สร้ำงควำมรู้สึกควำม

เป็นเจ้ำของและหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติ ให้ชุมชนรักษ์ป่ำรักษ์น�้ำ และต้องวำงแนวทำงในกำรด�ำเนิน

กำรพัฒนำและดูแลโครงกำรในเชิงอนุรักษ์ 
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 As water resources are essential for a country’s development, it is necessary to 
use water safely and in a worthwhile manner.  Therefore, when developing a  
water resource project, energy benefits should also be considered, especially small  
hydropower power plants, which have little impacts on the environment. 
In northern Thailand, it is found that there are many projects that have poten-
tial for small hydropower development.  However, most of these potential proj-
ects are located in forested area with legal limitations. The various types of 
forests can result in different levels of legal obstacles. Therefore, the exception 
should be considered on a case by case basis. Further study should be done to 
determine the appropriate measures and management to protect the forests where the  
project will be developed. Moreover, when considering different types of projects, the 
type which the electricity production component is added to the existing water resource 
project is more preferred over other possibilities.

 Key words: water resource project, legal limitation, forested area




