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สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 

(ราง)แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบ 
การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 

เปาหมาย 
 การผลักดันใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปญหาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพไดอยาง
ครบถวน รอบดาน และในทายที่สุดนําไปสูการปรับแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕  

แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
มีรายละเอียด ดังนี ้
๑. ดานหลักการและระบบ EIA/EHIA 

   ๑.๑ กําหนดใหมีการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic 
Environmental Assessment :SEA) โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนกอนใหความเห็นชอบ
นโยบายและแผนดานการพัฒนา และมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเพ่ิมเติมเรื่องการจัดทํารายงาน SEA และความเชื่อมโยงระหวางการ
ทํา SEA กับ EIA/EHIA๑  
   ๑.๒ มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ(Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ ทั้งในดาน
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของหนวยงานที่เก่ียวของ  
และในรายงานตองมีการประเมินวาหากมีโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเขาไปในพ้ืนที่จะสงผลตอศักยภาพใน
การรองรับของพ้ืนที่อยางไร๑ 
   ๑.๓ คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และ คณะกรรมการผูชํานาญการ ควรมี
กระบวนการพิจารณาโครงการที่เปนประเภทเดียวกันหรืออยูในบริเวณพ้ืนที่ใกลกันในลักษณะการพิจารณา
เชิงระบบ/พ้ืนที่ (ไมแยกเปนแตละโครงการ) โดยคํานึงถึงศักยภาพในการรองรับเชิงพ้ืนที่ 
   ๑.๔ ปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study: 
FS) ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การพิจารณา FS ที่เชื่อมโยงกับ EIA/EHIA และ ๒) เพ่ิมการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโครงการ จะตองประเมินรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจ
ของชุมชน และสังคมดวย 
   ๑.๕ หากผลการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือดานสุขภาพบงชี้วามีความรุนแรงสูง 
และไมอาจมีมาตรการลดผลกระทบไดอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง ใหสามารถใชรายงาน EIA/ 
EHIA เปนเหตุผลในการตัดสินใจระงับโครงการได ทั้งกรณีโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชน๑ 
    ๑.๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพเปนขอมูลหลักสําคัญในกระบวนการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตการดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของกับ
โครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงาน EIA/EHIA 
                                                
๑ เปนกรณีที่ตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๖. ผนวก๑ 
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   ๑.๗ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
๑.๗.๑ ดานกฎหมาย กฎระเบียบ 
 ในกรณีที่เปนโครงการประเภทเดียวกันและอยูในบริเวณพ้ืนที่ใกลกัน ควรกําหนด

หลักเกณฑสําหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนโดยวิธีการจัดรวมกันหลายโครงการ โดยมีกลไกการ
พิจารณากลั่นกรองและอนุญาตใหดําเนินการโดยใหชุมชนในพ้ืนที่เปนผูตัดสินใจ ทั้งนี้เพ่ือลดภาระของภาค
ประชาชนที่ตองเขารวมเวทีการมีสวนรวม 

 ควรปรับปรุงกฎกติกาที่เก่ียวของกับการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ เพ่ือใหเปนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีความหมาย มุงเนนผลลัพธ (Output) 
ของการมีสวนรวมที่มีคุณภาพ โดยไมเปนกฎเกณฑที่แข็งตัวเกินไป โดยยึดถือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญมาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ และมาตรา ๖๖ และ ๖๗  

 ควรกําหนดแยกสัญญาวาจางการกําหนดขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมินผล
กระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาวาจางการดําเนินการประเมินผลกระทบ (Assessment) 
ออกจากกัน เพ่ือนําผลจากการทํา Public Scoping มากําหนดเปนสัญญาวาจางการประเมินผลกระทบที่
เหมาะสมและมีงบประมาณดําเนินการเพียงพอ โดยจะตองใหมีกลไกพิจารณาเห็นชอบขอบเขตการศึกษา
และแนวทางประเมินผลกระทบโดยสาธารณะกอนที่จะมีการดําเนินการประเมินผลกระทบตอไป  

๑.๗.๒ ดานผูมีสิทธิจัดทํารายงานEIA/EHIA 
 ผูมีสิทธิจัดทํารายงานEIA/EHIA ตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะดานการจัด

กระบวนการรับฟงความเห็นแบบมีสวนรวม รวมถึงมีความรูดานสิทธิชุมชน โดยควรกําหนดใหมีการออก
ใบรับรอง (Certificate) ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวม 

๑.๗.๓ ดานชุมชน  
 กําหนดใหมีระบบการแตงตั้งที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเปนผูใหความ

เห็นชอบ เพ่ือทําหนาที่ในการชวยเหลือทางดานวิชาการแกชุมชน ชวยอานวิเคราะหเอกสารรายงาน และเขา
รวมเวทีรับฟงความคิดเห็นในข้ันตอนตางๆของกระบวนการศึกษา โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณ
ดําเนินการที่เพียงพอ ทั้งนี้ อาจใชงบประมาณจาก “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ” (ขอ ๒.๑)  และใหชุมชนในพ้ืนที่มีสวนรวมในการชวยวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ และชวยเหลือดานวิชาการ  
   ๑.๘ ควรเสริมสรางขีดความสามารถชุมชน (Capacity Building) ตอสิทธิข้ันพ้ืนฐานทั้งใน
กระบวนการการมีสวนรวมและการเขาถึงขอมูลของโครงการตั้งแตข้ันตอนการจัดทํารายงานจนถึงข้ัน
พิจารณาเห็นชอบรายงาน 

๑.๙ ควรมีการเปดเผยขอมูล เอกสารที่เก่ียวของและรายงานการประเมินผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ ทั้งในชวงระหวางการจัดทํารายงาน ชวงระหวางพิจารณา ชวงการปรับปรุง และหลัง
การพิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน สูสาธารณะและองคกรตางๆ (เชน คณะกรรมการองคกรอิสระ
สิ่งแวดลอมและสุขภาพ คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ) รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเขาถึงขอมูลไดอยางงายและทั่วถึง 
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๒. ดานการจัดทํารายงาน 
๒.๑  ควรจัดตั้ง “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” โดยใหเจาของ

โครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงาน EIA/EHIA เปนผูสงเงินเขากองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑที่
กําหนดข้ึน และใหมีหนวยงานเฉพาะที่มีการบริหารงานโดยอิสระเปนผูบริหารจัดการกองทุน ทําหนาที่
คัดเลือกและจัดจางผูจัดทํารายงาน EIA/EHIA ที่เหมาะสมกับแตละโครงการ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
ของคณะกรรมการผูชํานาญการ สรางเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย และสนับสนุนกระบวนการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดกระทบตามที่ระบุอยูในรายงาน EIA/ EHIA๑ โดยระบุใหเจาของ
โครงการสงเงินใหกองทุน ฯ โดยใหรวมคาใชจายในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลด
ผลกระทบดวย หลังจากมีการดําเนินโครงการ   

๒.๒ ควรกําหนดใหมีระยะเวลาที่สามารถนํารายงาน EIA/EHIA ที่ผานความเห็นชอบไปใช
ประโยชนในการขออนุมัติอนุญาต โดยควรมีระยะเวลา ๒-๓ ป ทั้งนี้ข้ึนกับความเหมาะสมของแตละประเภท
โครงการ๑ ในกรณีที่เจาของโครงการตองการยกเลิกโครงการ ใหแจงเปนลายลักษณอักษรไปยังสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหมีผลเปนการยกเลิกรายงาน EIA/EHIA ของ
โครงการนั้นดวย  

๒.๓ แนวทางการแกไขปญหาการหลีกเลี่ยงไมจัดทํารายงาน EIA/EHIA ตามระบบบัญชี
รายการโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทํารายงาน 

(๑) มีระบบการรองเรียนทั้งกรณีเจาของโครงการตองการหลบเลี่ยง หรือมีโครงการ
ประเภทใหมที่อาจมีผลกระทบสูงแตไมอยูในบัญชีรายการที่ประกาศไว หากเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนด
ไว ใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติสามารถสั่งใหทํารายงาน EIA/EHIA เพ่ิมเติมได ๑ 

(๒) มีขอกําหนดเรื่องระยะเวลาการปรับปรุงบัญชีรายการโครงการที่แนนอน เชน การ
ปรับปรุงทุก ๔ ป และเปดชองทางใหหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของและภาคประชาชนสงขอเสนอในการ
ปรับปรุงดวย๑ 

(๓) ปรับปรุงเงื่อนไข (ขนาด พ้ืนที่ กําลังการผลิต ฯลฯ) ที่กําหนดไวสําหรับประเภท
โครงการตางๆ ใหเหมาะสมมากย่ิงข้ึน เพ่ือชวยปองกันการหลบเลี่ยง และเพ่ือใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับ
ความรุนแรงของผลกระทบ 

(๔) ใหหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต เพ่ิมเติมขอกําหนดในการดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางลด
ผลกระทบสําหรับโครงการหรือกิจการที่อยูในบัญชีรายการที่ตองทํา EIA/EHIA แตมีคุณลักษณะไมตรงตามที่
ประกาศกําหนดไว เชน การจัดทําการประเมินผลทางดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม (Environmental 
Safety Assessment)๒, การจัดทําการประเมินผลกระทบดานกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment), 
การจัดทําการประเมินผลกระทบดานความขัดแยง (Conflict Impact Assessment) ฯลฯ  

๓. ดานการพิจารณารายงาน 
๓.๑ ควรปรับปรุงกระบวนการทํางานของคณะกรรมการผูชํานาญการ (คชก.) ใหเปดเผย

ขอมูลสูสาธารณะและมีความโปรงใสมากข้ึน เชน การตรวจสอบขอมูลที่เปนเท็จ การเขาไปศึกษาสภาพพ้ืนที่
โครงการ ทั้งที่มีความขัดแยงและไมมีความขัดแยง การจัดทําระบบข้ึนทะเบียนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปน
กรรมการ คชก. ฯลฯ และในขณะเดียวกันควรเปดใหสาธารณะเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางานของ 
                                                
๒ กรณีกรมโรงงาน มีการประกาศกําหนดเปนรายประเภทกิจการแลว 



 สมัชชาสุขภาพ ๕. มติ ๖.ผนวก๑ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA ) หนาท่ี ๔ / ๔ 

คชก. มากย่ิงข้ึน เชน การมีตัวแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากชุมชนในพ้ืนที่โครงการ (ทั้งฝายที่เห็นดวยและ
ฝายที่ไมเห็นดวย) เขารวมเปน คชก.  การเขารวมรับฟงการประชุม คชก. การนําขอมูลที่จัดทําโดยชุมชนเขาสู
กระบวนการพิจารณา EIA/EHIA และแจงกําหนดการประชุมและผลการประชุมใหชุมชนทราบทุกครั้ง 

๓.๒ ใหปรับปรุงโครงสรางของ คชก. โดยครอบคลุมภาคสวนวิชาการ รัฐ เอกชน และชุมชน ที่
ไดรับผลกระทบ โดยคํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรูความสามารถดาน
สุขภาพเพ่ือเขาไปเปนองคคณะในการอาน และพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพรวมดวย 

๓.๓ ขอใหนําผังเมืองที่ประกาศใช และรางผังเมืองที่ผานกระบวนการรับฟงความเห็นตาม
กฎหมายและคณะกรรมการผังเมืองไดใหความเห็นชอบแตอยูระหวางดําเนินการรอการออกประกาศบังคับ มา
พิจารณาประกอบการใหความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพในทุกข้ันตอน  

๓.๔ ควรมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงจัดทํารายงานฉบับแกไขสําหรับ
รายงานที่คณะกรรมการผูชํานาญการไดมีความเห็นใหปรับแกไข๑ 

๔. ดานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
๔.๑ ปรับปรุงวิธีการระบุเงื่อนไขทายใบอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งระบบการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยแนวทางตางๆ ดังนี้ 
 ปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต มีอํานาจในการนํามาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมตามรายงาน EIA/EHIA ที่
ผานความเห็นชอบไปกําหนดเปนเงื่อนไขเพ่ิมเติมของคําสั่งอนุมัติ/อนุญาตโครงการได และหากไมมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดมีการตักเตือน / ภาคทัณฑแลว ให
หนวยงานอนุญาตใชเปนเหตุผลพิจารณาระงับการตอใบอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตได 

 ใหเจาของโครงการขนาดใหญ(เชน โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน เข่ือน เหมืองแร ฯลฯ) 
จัดเวทีนําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมทุก ๖ เดือน เชิญผูที่เก่ียวของทั้งจาก
ภาคประชาชน หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา
ทั่วไปและจากสถาบันในพ้ืนที่ ฯลฯ มารวมรับทราบขอมูลผลการปฏิบัติ และรวมเสนอขอคิดเห็นตอการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสถานการณปญหาและผลกระทบจากผูที่เก่ียวของ 

 ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญและมีความขัดแยงสูงควรมีการตั้งคณะกรรมการ 
พหุภาคีเพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม   

 การสรางเครือขายความรวมมือใหภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ไดมีสวน
รวมในการตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ระยะเวลาระหวางและหลังดําเนินโครงการ   

๔.๒ การกระจายอํานาจและหนาที่ในการติดตามตรวจสอบไปยังสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม โดยควรดําเนินการไปพรอมกับการกระจายอํานาจดานการ
เก็บภาษีจากโครงการที่ตองจัดทํารายงาน EIA/EHIA ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมีงบประมาณดําเนินการที่เพียงพอและเปนมาตรการจูงใจตอการดําเนินงาน (เปนการ
มอบหนาที่พรอมกับมอบทรัพยากรในการปฏิบัติงาน)๑ 


