
สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๑/๖ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๕ สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๖ 
ระเบียบวาระที่ ๒.๖           ๒๐  ธันวาคม ๒๕๕๕ 1 

การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 2 

สถานการณปญหาและผลกระทบ 3 

๑. ระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของประเทศ4 

ไทยไดพัฒนาและดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ.๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ5 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเครื่องมือและกลไกที่สําคัญในการพิจารณาเห็นชอบของ6 

หนวยงานภาครัฐตอการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอเนื่องถึง7 

สุขภาพของประชาชนซึ่งโครงการจะตองมีการจัดทํารายงาน EIA ที่ประกอบดวยการคาดการณและ8 

ประเมินผลกระทบ รวมถึงการหามาตรการปองกัน/จัดการ/ลดและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอ9 

สิ่งแวดลอมและสุขภาพที่ผานมา ระบบและโครงสรางของการจัดทํารายงาน EIA มีปญหาในหลายดานจน10 

สงผลใหเกิดความขัดแยงภายในสังคมตามมามากมาย เนื่องจากไมไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบและ11 

โครงสรางใหมีความสอดคลองและเทาทันกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอม12 

ทางการเมือง ดังหลายๆกรณีที่รายงาน EIA ที่ผานความเห็นชอบจากภาครัฐไมไดรับความเชื่อถือและ13 

ยอมรับจากภาคประชาชน (โดยเฉพาะชุมชนที่อยูในพ้ืนที่โครงการ) ในขณะที่เจาของโครงการบางสวนมี14 

ทัศนคติตอรายงานในแงอุปสรรคตอการขออนุมัติโครงการ จึงไมเกิดการนํามาตรการและขอเสนอแนะตอการ15 

ลดผลกระทบจากโครงการที่อยูในรายงานมาใชใหเกิดประโยชนทั้งตอผูประกอบกิจการและชุมชนอยาง16 

แทจริง อีกทั้งรายงานในระยะแรกๆ ใหความสําคัญตอผลกระทบทางดานสุขภาพของประชาชนที่นอยอยูมาก 17 

โดยมีตัวอยางกรณีความขัดแยงในอดีต เชน โรงไฟฟาแมเมาะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงไดเกิด18 

ความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA เรื่อยมา  19 

๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  ไดบัญญัติและใหความสําคัญตอการศึกษา20 

และการประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีสวนรวมของภาค21 

ประชาชนตอการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอยางรุนแรงทั้งทางดาน22 

สภาพสิ่งแวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทําใหในป พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดมีการผนวกการวิเคราะห23 

ผลกระทบดานสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เขามารวมในรายงาน EIA เดิม ตามเงื่อนไข24 

ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐จนเกิดเปนรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ EHIA 25 

(Environmental & Health Impact Assessment : EHIA) (กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิด26 

ผลกระทบรุนแรงตอชุมชน)๑ปจจุบันมีโครงการหรือกิจการที่ตองทํารายงาน EIA รวม ๓๕ ประเภท๒ ในขณะ27 

ที่โครงการหรือกิจการที่อาจใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอชุมชนที่ตองจัดทํา EHIA รวม ๑๑ ประเภท๓ อยางไรก็28 

ตาม แมระบบ EIA/EHIA จะไดรับการปรับปรุงแกไขมาอยางตอเนื่อง แตยังคงพบปญหาความขัดแยงทาง29 

สังคมที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ สะทอนใหเห็นถึงรากของปญหาเชิงโครงสรางและระบบที่ยังไมไดรับ30 

การแกไขอยางแทจริงจนทําใหเกิดขอจํากัดตอการทําหนาที่เปนเครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ31 

ตอการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และปญหาดังกลาวไดอีกตอไป 32 



สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๒/๖ 

๓. ปญหาเชิงโครงสรางและระบบของการดําเนินงาน EIA/EHIA ๔ แบงออกเปนปญหาเชิงหลักการและ1 

ระบบ ปญหาการจัดทํารายงาน ปญหาการพิจารณารายงานและปญหาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล 2 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 3 

๓.๑ ปญหาเชิงหลักการและระบบ ไดแก  4 

๓.๑.๑ EIA/EHIA เปนการวิเคราะหผลกระทบเฉพาะระดับโครงการเทานั้น อีกทั้งยังขาด5 

การศึกษาในประเด็นขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ทางดานสิ่งแวดลอม 6 

สังคมและสุขภาพ) จึงเปนขอจํากัดทําให EIA/EHIA เปนเพียงมาตรการเชิงรับและไมมีประสิทธิภาพสําหรับ7 

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเทาที่ควร สงผลใหเกิดผลกระทบและความขัดแยงตอชุมชนบริเวณรอบ8 

โครงการ/กิจการนั้นๆ เชน กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด๕ จากปญหาปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอมและ9 

พ้ืนที่ใกลเคียง จนเกิดกระแสการเรียกรองของภาคประชาชนตอการหาแนวทางแกไขและเยียวยาผลกระทบ10 

ที่เกิดข้ึนแนวทางแกไขจึงควรมีการยกระดับรายงาน EIA ใหครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบายหรือระดับ11 

พ้ืนที่ เพ่ือเอ้ือตอการวางแผนนโยบายและพัฒนาพ้ืนที่ระดับตางๆ อยางย่ังยืน อนึ่ง แมวาในปจจุบันไดมีมติ12 

จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (เมื่อ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒) กําหนดใหมีการทําการประเมิน13 

สิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment :SEA)๖ แตยังขาดความเชื่อมโยง14 

ระหวางการทํา SEA กับ EIA/ EHIA 15 

 ๓.๑.๒ การศึกษาความเหมาะสมและคุมประโยชน (Feasibility Study) ของโครงการ/กิจการ 16 

พบปญหาใน ๒ ลักษณะ คือ  17 

๑) การแยกสวนการศึกษาจากรายงาน EIA/EHIA ทําให EIA/EHIA ไมสามารถมีบทบาท18 

ในการพิจารณาตัดสินใจเปลี่ยนแปลงหรือยับย้ังโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดผลกระทบตอ19 

สิ่งแวดลอมและชุมชน ขาดการมีสวนรวมตั้งแตข้ันตอนการจัดทําและคัดเลือกพ้ืนที่โครงการ รวมถึงปดก้ัน20 

การแสวงหาทางเลือกอ่ืนที่มีความคุมคากวา โดยเฉพาะอยางย่ิงในโครงการพัฒนาขนาดใหญ 21 

๒) การไมรวมตนทุนที่เกิดข้ึนจริง อยางตนทุนทางสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคม ทําให22 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนบิดเบือนและสรางปญหาอยางตอเนื่อง 23 

๓.๑.๓ แมกระบวนการจัดทํา EIA/EHIA จะมีกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น24 

ภาคประชาชน (Public Hearing) มากข้ึน แตในการดําเนินงานจริงยังขาดการจัดกระบวนการมีสวนรวมอยาง25 

มีความหมาย กลายเปนรูปแบบพิธีกรรมที่จัดเพ่ือใหครบถวนตามเกณฑที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้ ยังมี26 

ปญหาดานความโปรงใสของการดําเนินการ ความไวใจและเชื่อถือจากภาคประชาชน ตัวอยางกรณีปญหาใน27 

อดีต เชน กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ (โรงไฟฟาหินกรูด-บอนอก)๗ ที่มีการ28 

เคลื่อนไหวคัดคานของชุมชนในพ้ืนที่อยางเขมขน จนเกิดการปะทะระหวางกลุมชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐ29 

อยางรุนแรง โดยมีสาเหตุเริ่มตนจากการที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนผูดําเนินโครงการ ขาดการให30 

ขอมูลขอเท็จจริงทางวิชาการ (ที่ถูกตอง) ของโครงการ และไมเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับในพ้ืนที่เขามา31 

มีสวนรวมในการรับรูและแสดงความคิดเห็นในระดับที่เพียงพอและมีความหมาย  32 

๓.๑.๔ ประเด็นทางดานกฎหมาย พิจารณาไดเปนเรื่อง  33 

๑) ความสัมพันธที่ไมสอดคลองของระบบ EIA/EHIA กับกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับ34 

การดําเนินโครงการ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายดานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการนิคม กฎหมาย35 



สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๓/๖ 

ดานการกอสรางอาคาร กฎหมายที่รองรับมาตรการลดผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน พบวาบางกรณีใน1 

ขณะที่รายงาน EIA/EHIA ยังไมผานความเห็นชอบตามข้ันตอนของกฎหมาย แตมีการดําเนินโครงการหรือ2 

กิจกรรมตามข้ันตอนของกฎหมายอ่ืนๆ ไปลวงหนา และกลายเปนแรงกดดันตอการพิจารณาใหความ3 

เห็นชอบตอรายงาน EIA/ EHIA  4 

๒) ความลาสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับและบทลงโทษของกฎหมายที่5 

เก่ียวของ 6 

๓) ยังไมมีกฎหมายที่ใหอํานาจในการพิจารณายับย้ังหรือระงับโครงการแกหนวยงานที่7 

รับผิดชอบพิจารณาโครงการ เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอม (กก.วล.) และคณะกรรมการผูชํานาญการ 8 

(คชก.) 9 

๓.๒ ปญหาเชิงการจัดทํารายงาน ไดแก 10 

๓.๒.๑ ปญหาแงความสัมพันธของเจาของโครงการกับผูจัดทํารายงาน /บริษัทที่ปรึกษาซึ่ง11 

อยูในความสัมพันธแบบผูวาจางกับผูรับจาง ซึ่งอาจเกิดปญหาในลักษณะที่ผูรับจาง (ผูจัดทํารายงาน/บริษัทที่12 

ปรึกษาที่ไดรับอนุญาตจาก สผ.) จะทํารายงานเพ่ือตอบสนองความตองการของผูวาจาง (เจาของโครงการ) 13 

มุงเนนทําใหรายงาน EIA/EHIA ผานความเห็นชอบ ซึ่งทําใหขาดความเปนอิสระในการทํางานและคุณภาพ14 

ของเนื้องานโนมเอียงไปและอาจไมเกิดประโยชนอยางแทจริง 15 

๓.๒.๒ อายุของรายงาน EIA/EHIA เนื่องจากในปจจุบันไมไดมีการกําหนดอายุของรายงาน16 

ที่ไดทําการศึกษาไวแลว ทําใหโครงการที่ผานความเห็นชอบรายงานหากไมเริ่มดําเนินการภายในชวง17 

ระยะเวลาอันใกล อาจสงผลใหสภาวะการณรอบขางหรือผลกระทบตางๆ ไมตรงกับผลการศึกษาที่ได ซึ่งอาจ18 

สรางความเสียหายตอสิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพมากข้ึน จึงควรมีแนวทางในการกําหนดอายุการใชงาน 19 

EIA/EHIA ที่ผานความเห็นชอบจาก คชก.แลว 20 

๓.๒.๓ ปญหาเรื่องการกําหนดประเภทโครงการโดยใชระบบบัญชีรายการ แมในปจจุบันการ21 

กําหนดประเภท ขนาดและพ้ืนที่โครงการที่ตองมีการทํา EIA และ EHIA ตามประกาศกระทรวง22 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามลําดับ23 

แลวก็ตาม พบวาอาจไมครอบคลุมทุกประเภทโครงการที่กอใหเกิดความเสี่ยง และมีชองโหวใหเจาของ24 

โครงการสามารถหลีกเลี่ยงการทํารายงาน EIA/EHIA ไดโดยการลดกําลังผลิต ลดขนาดพ้ืนที่หรือโครงการให25 

ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่ตองจัดทํารายงาน การเปลี่ยนแปลงประเภทโครงการใหเขาขายไมตองขออนุญาต26 

ตัวอยางเชน การลดจํานวนหองของโครงการที่พักอาศัย การลดขนาดกําลังผลิตของโรงไฟฟา เปนตน  27 

๓.๒.๔ ปญหาเรื่องความไมสะทอนการคาดการณความเสี่ยงทางดานสุขภาพตามความเปน28 

จริงของรายงาน EIA/EHIA ตอกลุมเสี่ยงตางๆ รวมถึงขาดการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางผลกระทบดาน29 

สิ่งแวดลอมกับผลกระทบดานสุขภาพ ความไมชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพและขาด30 

ผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบสําหรับวิเคราะหและติดตามประเด็นสุขภาพ  31 

๓.๓ ปญหาเชิงการพิจารณารายงาน ไดแก 32 

๓.๓.๑ ปญหาในดานการเขาถึงเอกสารรายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชน สงผลตอ33 

ความเชื่อถือ ความไววางใจตอกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐและผูมีสิทธิจัดทํารายงาน และใน34 



สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๔/๖ 

บางกรณีอาจทําใหรายงานขาดความสมบูรณของขอมูล เนื่องจากภาคประชาชนขาดโอกาสในการเพ่ิมเติม1 

ขอมูลสําคัญในพ้ืนที่และการเสนอความคิดเห็น 2 

๓.๓.๒ การสื่อสารผลการศึกษาและรายงานตอเวทีการมีสวนรวมของภาคประชาชน ดวย3 

รูปแบบรายงานเองทําใหตัวรายงานมีเนื้อหาที่คอนขางมาก และเปนการศึกษาแบบแยกสวนในแตละประเด็น 4 

ทําใหมองความเชื่อมโยงในแตละเรื่องไดยาก การใชศัพทเทคนิคคอนขางมาก เปนตน ซึ่งหากนําผล5 

การศึกษาสื่อสารสูวงรับฟงความคิดเห็นของภาคประชาชนจะย่ิงเกิดความยุงยาก ซับซอนตอความเขาใจของ6 

ภาคประชาสังคมได 7 

๓.๓.๓ ไมมีเงื่อนไขขอกําหนดเก่ียวกับระยะเวลาในการปรับปรุงแกไขรายงาน EIA/EHIA8 

ภายหลังจากที่ผานกระบวนการพิจารณาจาก คชก. (ในชวงระยะเวลา ๔๕ วัน) แลว ทําใหหากใชเวลาในการ9 

แกไขยาวนาน สถานการณหรือขอมูลบางสวนในพ้ืนที่โครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปมากและไมเหมาะสมที่จะ10 

ใชในการวิเคราะหผลกระทบในรายงานอีกตอไป 11 

๓.๓.๔ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ตอการ12 

เสนอความเห็นตอรายงาน EIA/EHIA สําหรับโครงการของรัฐที่ตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซึ่ง13 

มีองคประกอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓ – 14 

๒๑)๘ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้ง15 

ผูทรงคุณวุฒิดานสิ่งแวดลอมเปนกรรมการที่คัดเลือกโดยรัฐมนตรี  ทําใหอาจขาดความเปนอิสระในการ16 

ตัดสินใจ รวมทั้งปญหาเรื่องความขัดแยงเชิงอํานาจหนาที่ตอการพิจารณารายงาน EIA/EHIA เนื่องจากใน17 

หลายกรณีหนวยงานภาครัฐเองก็มีสถานะเปนเจาของโครงการ 18 

๓.๓.๕ ปญหา/อุปสรรคของคณะกรรมการชํานาญการ (คชก.) ตอกระบวนการพิจารณา19 

เห็นชอบโครงการ แบงเปน  20 

๑) ดานองคประกอบของคณะทํางาน โดยในป ๒๔๕๔ มีคชก.ไดรับการแตงตั้งจากประธาน21 

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจํานวน ๑๐ คณะ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ22 

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งประกอบดวยประธาน เจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือกิจการที่23 

ตองจัดทํารายงาน EIA ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๙ ทาน แตพบวายังขาดองคประกอบจากภาคสวนประชาสังคม/24 

ชุมชนที่ไดรับผลกระทบ  25 

๒) ดานกระบวนการทํางาน เชน การขาดผูแทน/การสนับสนุนดานขอมูลในระดับจากพ้ืนที่26 

เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ การไมสามารถเขาไปพิจารณาสภาพพ้ืนที่โครงการเนื่องจากขอจํากัด27 

ดานงบประมาณและเวลา เปนตน 28 

๓.๓.๖ ปญหาโครงสรางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 29 

(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตอการดําเนินงานพิจารณารายงาน EIA/EHIA พบวา 30 

สผ.เปนหนวยโครงสรางหลักทําหนาที่ขับเคลื่อนระบบ EIA/EHIA ตั้งแตกระบวนการพิจารณารายงาน 31 

กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/เสนอความเห็นตอ คชก.ในแตละคณะ จนถึงพัฒนาเทคนิค/กระบวนการของระบบ 32 

EIA/EHIA โดยภาระงานที่ลนมือ ทําใหเกิดปญหาดานตางๆ เชน การขาดแคลนนักวิชาการที่มีความชํานาญ33 

ที่เพียงพอตอจํานวนโครงการที่พิจารณาในแตละป การทํางานแบบรายโครงการ(Project-based) ทําใหขาด34 



สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๕/๖ 

การมองภาพรวม หรือผลจากการอนุมัติโครงการในพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใหเกิดความสามารถในการประเมิน1 

สถานการณระดับพ้ืนที่ 2 

๓.๔ ปญหาเชิงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ไดแก 3 

 ๓.๔.๑ หนวยงานอนุมัติ/อนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลด4 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงาน EIA/EHIA และที่ระบุไวเปนเงื่อนไขทายใบอนุญาต เฉพาะที่อยู5 

ในอํานาจตามกฎหมายของหนวยงานอนุมัติ/อนุญาตหรืออยูในขอบเขตพ้ืนที่โครงการเทานั้น ทําใหขาดการ6 

ประสานติดตามตรวจสอบรวมกับหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของอยางเปนระบบ 7 

๓.๔.๒ ปญหาการขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการตางๆ 8 

ที่ระบุไวในรายงาน EIA/EHIA ทําใหโครงการจํานวนมากไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่วางไวอยางเครงครัด แมวา9 

ทาง สผ.จะมีการจัดตั้งทีมติดตามภายใน แตก็ประสบปญหาความไมเพียงพอของบุคคลากรตอจํานวน10 

โครงการ การไมมีอํานาจและบทลงโทษสําหรับเจาของโครงการที่กระทําความผิด แมกระทั่งขาดการติดตาม11 

ประสานงานในเชิงพ้ืนที่วาไดมีการฝาฝนดําเนินโครงการแม EIA/EHIA มีปญหาหรือไม  12 

นโยบายและมาตรการที่เก่ียวของ 13 

๔. กฎหมายที่เก่ียวของโดยตรงกับการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบทางสิ่งแวดลอม (สําหรับ14 

โครงการ/กิจการ ที่กําหนดไวตามประกาศกระทรวง) ในปจจุบันอางอิงตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา15 

คุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดมีการเพ่ิมเติมการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพเขามาในป พ.ศ. 16 

๒๕๕๒ อางอิงมาตรา ๖๗ วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐  แตยังพบปญหาระบบและโครงสรางในการ17 

จัดทํารายงาน EIA/EHIA ดังสถานการณปญหาขางตน แมวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได18 

จัดทํารางแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเนื้อหาใน19 

รางกฎหมายเก่ียวกับการแกไขปรับปรุงระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ แตไมได20 

เปนการแกไขปรับปรุงเพ่ือการปฎิรูปเชิงโครงสรางและระบบ EIA/EHIA  ซึ่งขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ21 

กฤษฎีกาไดตรวจแกไขรางกฎหมายเสร็จแลว และอยูในระหวางข้ันตอนรอการเสนอใหคณะรัฐมนตรี22 

พิจารณา 23 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 24 

 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕/ รางมติ ๕ 25 

                                                             
 
อางอิง 
๑ ในรายงาน EIA และ EHIA น้ันจะมีระดับและความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่ยังแตกตางกัน โดยรายงาน EHIA 
สําหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอชุมชนน้ันจะมีระดับความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ
มากกวารายงาน EIA สําหรับโครงการพัฒนาในระดับปกติ 
๒ จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงาน, 
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

๓ จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนด ประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 



สมัชชาสุขภาพ๕/ หลัก ๖ การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ หนาที่ ๖/๖ 

                                                                                                                                                                                                      
๔ อางอิงจาก EIA สํารวจสถานภาพ ปญหาและทางออก,สรางสรรคปญญา : ชุดนโยบายสาธารณะ ลําดับที่ ๒, ธันวาคม ๒๕๔๕ 
๕ ดูรายละเอียดแนวทางการเยียวยาและแกไขผูไดรับผลกระทบจากกรณีมาบตาพุด ไดที่ ประมวลผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ

แกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย, มิถุนายน ๒๕๕๔ 
๖ ยอมาจาก Strategic Environmental Assessment เปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมในระดับพื้นทีแ่ละรายสาขา

ต้ังแตข้ันตอนการกําหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยางคุมคาและย่ังยืน และปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม
และเศรษฐกิจหรือใหเกิดผลกระทบนอยที่สุด 

๗ โครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในแนวทางการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญดานโครงสรางพื้นฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มิถุนายน ๒๕๔๖ 

๘ ดูรายละเอียดองคประกอบคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติไดทาง 
http://www.onep.go.th/neb/1.About_neb/webpage/neb_complement.html 


