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บทนำ�

การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ Environment Impact  
Assessment (EIA) หรือ อีไอเอ เป็นมาตรการที่ต้องทำาตามกรอบ
ของกฎหมายที่บังคับและระบุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
ดังนั้นจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมคิดและ
ร่วมตัดสินใจโครงการที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนอย่างมีความหมาย การที่จะดำาเนินโครงการพัฒนาใดๆ เพื่อ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและดำารงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และหลาก
หลายของทรัพยากรธรรมชาติ ความมั่นคงด้านอาหารและงานอาชีพ
ที่ยั่งยืนโดยเฉพาะสำาหรับประชาชนที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่พึ่งพิงกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เราต้องยอมรับว่ากระบวนการจัดทำาโครงการพัฒนา
ขนาดใหญ่ในประเทศไทยยังขาดกระบวนการรวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในการ

จัดทำาโครงการพัฒนา ผู้ศึกษาผลกระทบและผู้พิจารณาผลกระทบ
ที่เพียงพอ ทำาให้การพัฒนาประเทศตามระบบทุนนิยมที่เน้น

ความเร่งด่วนในขณะนี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมากมาย ดังที่เรา
ได้เห็นปัญหาสิ่งแวดล้อมจากโครงการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้น

สะสมจนกลายเป็นบาดแผลให้ชุมชนโดยรอบในปัจจุบัน 
และมีแนวโน้มที่เกิดเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณและ
รุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตด้วย

วัตถุประสงค์ของคู่มือ
•  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชาชนในเรื่องสิทธิและ  
 หน้าที่ตามกฎหมายและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
 ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

•  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้และปกป้องสิทธิของประชาชน

1

เป็นที่ยอมรับร่วมกันว่ากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย สมควรที่จะถูกยกระดับและพัฒนาคุณภาพ เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อมที่พึ่งพิง
และสัมพันธ์กับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ นักวิชาการสิ่ง
แวดล้อมในหลายๆ ประเทศต่างช่วยกันทำาการวิจัย สัมมนา และประชุม
ทางวิชาการร่วมกันจนได้แนวคิดว่า การนำาโครงการพัฒนาเข้าสู่ระบบ
สิ่งแวดล้อมใดๆ ก็ตามจะต้องมีการประเมินยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือ 
Strategic Environment Impact Assessment (SEA) หรือ เอสอีเอ 
รวมทั้งการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพ ทางสังคม การศึกษาผลกระทบ
ทางชีวภาพ การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม และการประเมิน 
วัฎจักรชีวิต ประกอบพร้อมไปกับการศึกษาอีไอเอ (EIA) 

สังคมไทยในปัจจุบันถกเถียงกันมากในเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
จะต้องมีกฎหมายมารองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย แต่
ระหว่างนี้ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการขาดความ
รู้ ความเข้าใจ ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจ ดังนั้นคู่มือนี้จะช่วยให้
ประชาชนเข้าใจและทราบว่าจะหาข้อมูลที่ไหน กระบวนการเป็นอย่างไร
และมีวิธีการเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างไร ซึ่งคู่มือนี้
จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจ แต่ไม่ได้แปลว่าคู่มือนี้จะแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง
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ในสังคมชุมชนระหว่างประเทศหรือสังคมโลกได้มี
การพูดถึงเร่ืองสิทธิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมานานแล้ว 
เร่ิมจากการประชุมของสหประชาชาติท่ีว่าด้วยเร่ืองการ
พัฒนาและส่ิงแวดล้อม ท่ีกรุงริโอเดอจาเนโรเม่ือ ปี ค.ศ.  
1992 ( พ.ศ. 2535) จนนำามาซ่ึงหลักการการพัฒนาท่ี
ย่ังยืน ส่งผลให้ชุมชนระหว่างประเทศท่ัวโลกได้แปลงเป็น
ปฏิญญาสากลว่าด้วยเร่ืองส่ิงแวดล้อมมากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่
ได้ให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวด-
ล้อมของประเทศไทยท่ีผ่านมาเป็นการจัดการบริหารใน
รูปแบบแนวด่ิง (Top-down approach) คือส่วนราชการ
จะมีสิทธิขาดในการตัดสินใจ ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทำาให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมท่ีผ่านมามีความขัดแย้งเกิดปัญหา และ
ผลกระทบต่างๆ มากมายตามมา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ รวมท้ังส่งผลกระทบทางสังคม 
วัฒนธรรม เช่น การอพยพเข้ามาของคนต่างถ่ิน ปัญหา
อาชญากรรม ก่อให้เกิดปัญหาการดำารงชีพจากผลกระทบ
ท่ีมีต่อฐานทรัพยากร และท่ีสำาคัญคือทำาให้เกิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและผลกระทบด้านอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย 
รวมท้ังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนผู้อาศัยอยู่ใน
พ้ืนท่ี 

ถึงแม้ในปัจจุบันได้มีการปรับแก้กฎหมายเพ่ือให้
ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้หากปัญหา เหล่า
น้ีก็ยังปรากฏให้เห็นอยู่ สาเหตุสำาคัญประการหน่ึงคือ 
ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลความรู้สิทธิความชอบธรรมเก่ียว
กับการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมไปถึงขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าท่ีของตนท่ีถูกรองรับไว้แล้วตามกฎหมาย ด้วยเหตุดัง
กล่าวทำาให้ประเด็นการเรียนรู้ในสิทธิตามกฎหมายของ
ประชาชนจึงเป็นเร่ืองท่ีสำาคัญ และไม่ใช่เร่ืองใกลตัวอีกต่อ
ไป และเป็นประโยชน์ของท้ังประชาชนผู้อาศัยในพ้ืนท่ีเอง
และการดำารงอยู่ของทรัพยากรท่ามกลางการพัฒนา 

ประเทศไทยได้มีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วน
ร่วมในการจัดการทรัพยกรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไว้ใน
หลายส่วน เร่ิมต้ังแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ซ่ึงประกอบไปด้วยบทบัญญัติเก่ียวกับ
การให้สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่าง ๆกว่า 
30 มาตรา โดยเฉพาะในมาตรา 66 และ 67 ส่วนท่ี 12 
ของหมวดท่ี 3 ซ่ึงว่าด้วยเร่ืองสิทธิและเสรีภาพของชนชาว
ไทย ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนเก่ียวกับ สิทธิของชุมชน 

เช่นเดียวกับมาตรา 287 หมวดที่ 14 ว่าด้วยการ 
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า 
“ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหาร
กิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมี  
ส่วนร่วมดังกล่าวด้วย”

นอกจากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ แล้วยังมีกฏ- 
หมายอื่นๆ อีกหลายฉบับทีเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม  

สิทธิของประช�ชนกับก�รมีส่วนร่วม
ในก�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง-
แวดล้อมแห่งชาติ พุทธศักราช 2535 ที่ได้มีการกำาหนด
ให้ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนการจัดตั้งโครงการ 
ร่วมไปถึงพระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ 
     ราชการ พุทธศักราช 2540 ที่ว่าด้วยการให้สิทธิ
ประชาชนสามารถขอดูข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ (ภาคผนวกกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องฯ)

การศึกษาและทำาความเข้าใจสิทธิของตนเกี่ยวกับ 
การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง- 
แวดล้อมตามที่กฎหมายกำาหนดนั้นจะช่วยให้ประชาชน
สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้อง อันจะส่งผลให้ 
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ป้องกันปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อนที่จะเกิดขึ้น 
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างทันท่วงที 

ดังนั้นประชาชนควรมีความกระตือรือร้นในการ
ศึกษาสิทธิของตนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฏหมาย
กำาหนด  รวมไปถึงการศึกษากระบวนการการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อการใช้สิทธิที่
ได้รับให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลปกป้องตนเอง
และครอบครัว รวมไปถึงสามารถรักษาทรัพยากรในท้อง
ถิ่นไว้ให้คงอยู่สืบไป

ม�ตร� 66 
บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น 

หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือ
ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒน- 
ธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วม 
ในการจัดการ การบำารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ 
จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

        ม�ตร� 67  
สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน

ในการอนุรักษ์บำารุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่ง-แวดล้อม เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่าง
ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิการ หรือคุณภาพ
ชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
เหมาะสม

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระทำามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ
หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดำาเนินการดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพื่อให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความคุ้มครอง

ม�ตร� 57 
บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล คำาชี้แจง และ

เหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการ
อนุญาตหรือการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใด
ที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดง
ความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ
นำาไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว                   

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การ
วางผังเมือง การกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ใน
ที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียสำาคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน
ดำาเนินการ

ภาค 1
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ประเภทของก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การประเมินผลกระทบ  
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 
หรือ ไออีอี (IEE)

หมายถึง เป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้น 
ถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการที่เสนอ มักใช้ข้อมูลเบื้องต้น
ที่มีอยู่หรือข้อมูลที่สามารถหาได้ทันที  
ไออีอี เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบว่าจะ
ต้องทำา อีไอเอ (EIA) ต่อหรือไม่

การประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม หรือ อีไอเอ 
(EIA)

หมายถึง การใช้หลักวิชาการในการ
ทำานายหรือคาดการณ์ผลกระทบที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบจากการ
ดำาเนินโครงการที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ในทุกด้าน ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สุขภาพ 
วิถีชีวิต เพื่อหาทางป้องกันผลกระทบใน
ทางลบ หรือที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้น
ให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด หรือป้องกันไม่ให้เกิด 
หรือหาแนวทางลดผลกระทบเหล่านั้น 
โดยมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ซึ่งมีจำานวน 35 ประเภทโครงการ 
ที่ต้องจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA)  
(ภาคผนวก ก.)

การประเมินผลกระทบ 
ทางสุขภาพ หรือ   
อีเอชไอเอ (EHIA) 

หมายถึง กระบวนการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ โดย
รายงานอีเอชไอเอ (EHIA) นี้ได้ขยาย
มิติทางสุขภาพออกไปให้กว้างขึ้นและ
สร้างความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัย
กำาหนดสุขภาพกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจ สังคม ระบบบบริการสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ และเป็นกระบวน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
กำาหนดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมและ
รับฟังข้อกังวลต่างๆจากประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่างชัดเจน และใช้
ศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางประกอบการ
ตัดสินใจของนักบริหารพัฒนาโครงการ

ซึ่งประกอบด้วย 11 ประเภทโครงการ 
(ภาคผนวก ข.)

การประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ 
หรือ เอสอีเอ (SEA) 

หมายถึง กระบวนการกำาหนดทาง
เลือกการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
อย่างมีหลักเกณฑ์ แบบแผน และสร้าง
ความเข้าใจในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (Policy) แผน 
(Plans) แผนงาน (Programs) โครงการ 
(Projects) และการปฎิบัติการ (Prac-
tice) ในระดับมหภาคพร้อมทั้งการจัด
ทำา จัดเตรียมเอกสารที่ได้ค้นหาไว้เพื่อใช้
ในการตัดสินใจร่วมกันของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกวิธีการศึกษาที่
เหมาะสม 

เอสอีเอ (SEA) เป็นการสร้างขอบเขต
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA 
Scoping) และตัวสนับสนุนต่างๆ ทั้ง
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ, การ
ประเมินผลกระทบด้านสังคม  และ การ
ประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นต้น เพื่อให้การ
ศึกษา อีไอเอ (EIA) เกิดประสิทธิภาพใน
การนำาผลการศึกษาไปตัดสินใจโครงการ
ได้ว่าควรจะสร้างหรือไม่ควรสร้าง ถ้า
สร้างจะมีกระบวนการพัฒนาแบบยั่งยืน
อย่างไร ทั้งในเรื่องนโยบายและแผน แผน
งานโครงการ และการปฏิบัติการ อาจ
กล่าวได้ว่าเอสอีเอ (SEA) เป็นการสร้าง
กระบวนการศึกษาอีไอเอ (EIA) เพื่อนำาไป
สู่การหาตัวคุกคามต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน ต่อสังคมและชุมชน ต่อความ
เสี่ยงทางสิ่งแวดล้อมต่อระบบชีวภาพ
ทั้งหมด และต่อวัฏจักรชีวิต ควบคู่ไปกับ
ตัวคุกคามทางสิ่งแวดล้อมที่มีการระบุให้
ศึกษาในอีไอเอ (EIA) และที่สำาคัญที่สุดคือ 
เอสอีเอ (SEA) เป็นการสร้างกระบวนการ
ศึกษาที่นำาประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มจนถึงการตัดสินโครงการ



4
ประสบก�รณ์ก�รมีส่วนร่วม
ของประช�ชนในกระบวนก�ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลังจากท่ีประเทศไทยมีรายงานผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม หรือ  
อีไอเอ (EIA) ฉบับแรกในปี พ.ศ. 2515 จากโครงการก่อสร้างเขื่อนพลังน้ำา
ศรีนครินทร์  ต่อจากนั้นจนถึงปัจจุบันนี้มีรายงานการศึกษาผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยเป็นพันเล่มที่ถูกทำาออกมา เพื่อหวังว่าโครงการ
พัฒนาก่อสร้างทุกโครงการน่าจะไม่ทำาให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็นที่
พอใจของสังคม 

อย่างไรก็ตามปัญหาการเกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมระหว่างดำาเนินโครงการ
ก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างโครงการก็เกิดเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงขั้น
ทำาลายสุขภาพอนามัยของประชาชน ในลักษณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ทางทะเล ป่าชายเลน หรือ
ป่าไม้เพื่อกิจการอื่นๆแม้เพียงเล็กน้อย ก็ก่อให้เกิดการบุกรุกครอบครอง
และทำาลายพื้นที่เหล่านั้นเพื่อกิจการของชุมชนอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้พื้นที่
ทรัพยากรทางธรรมชาติอันมีค่าเหล่านี้ลดลงไปอย่างมากมายในปัจจุบัน 
ทำาให้เกิดอุบัติภัยทางธรรมชาติกับพื้นที่ชุมชนที่อยู่โดยรอบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
อยู่ตลอดเวลา ทั้งปัญหาน้ำาท่วม ดินโคลนถล่ม การกัดเซาะชายฝั่ง และ การ
เกิดตะกอนเลนหนาในแหล่งน้ำาจนพืชน้ำาและสัตว์น้ำาไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ 
ฯลฯ 

เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าการศึกษาอีไอเอ 
(EIA) นั้น แม้ว่าจะมีมาตรการและแผนแก้ไขผลกระทบอย่างมีประสิทธิภาพ
ก็ตาม แต่ อีไอเอ (EIA) ไม่ได้มุ่งเน้นการแก้ไขผลกระทบแบบสะสม หากเพียง
แต่เน้นการศึกษาเพียงระยะสั้น และการคาดคะเนผลกระทบแบบระยะสั้น
เท่านั้น ทั้งนี้การจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นจำาเป็น
จะต้องเป็นผู้ศึกษาที่มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การศึกษาผล 
กระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำารายงานเป็นรูปเล่มประกอบการนำาเสนอ
แนวทางการศึกษาอีไอเอ (EIA) ไปพร้อมๆกันกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ด้วย

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการประเมิน	 	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมามีมากมายหลายพื้นที่ใน
ประเทศไทย	มีทั้งประสบความสำาเร็จ	และล้มเหลว		
ดังจะยกตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง	4	กรณี	คือ

1.			โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแม่เมาะ			
					จังหวัดลำาปาง

2.		 โครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติ
	 งานสำารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย		
	 บริษัท	สำารวจและผลิต	อ.ท่าศาลา	
	 จ.นครศรีธรรมราช

3.		 โครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่าน			 	
	 อ.บางบ่อ	จังหวัดสมุทรปราการ

4.	 โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน	ขนาด	600	เมกะวัตต์	
	 ที่ท่าลาด	ต.เขาหินซ้อน	อ.พนมสารคาม		 	
	 จ.ฉะเชิงเทรา

กรณีตัวอย่าง

โครงการโรง   ไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน  แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

ส่งผลให้ชาวบ้านที่อาศัย
อ ยู่ ใ น พ้ื นที่ ม า ก่ อน ได้
รับความเดือดร้อนจาก
สารเคมีและความเสี่ยง
อันตรายที่เป็นผลมาจาก
โรงไฟฟ้า เช่น ฝุ่น กลิ่น 
เสียง และแรงสั่นสะเทือน

รวมถึงความแตกแยกทางสังคม
เป็นพรรคเป็นพวก

แต่เมื่อเหตุการณ์ล่วงเลยมาก็ไม่ได้รับความสนใจในปัญหา
แต่อย่างไร ชาวบ้านจึงเริ่มศึกษาสิทธิของตนเอง 
และร่วมกันตรวจหาสาเหตุด้วยตนเอง รวมถึงเริ่ม
ทำาการขอรายงานอีไอเอ 
จากเครือข่ายต่างๆ 

ทำาให้ได้ทราบข้อเท็จจริงและออกมาประท้วงเรียกร้องอย่างต่อเนื่อง และแน่นอนไม่
เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่อ้างว่าเพื่อการทดแทนเครื่องไฟฟ้าเก่า เนื่องจาก

เกรงว่าจะเกิดปัญหาผลกระทบดังเช่นในอดีตขึ้นมาอีก

นอกจากนี้มีชาวบ้านที่ฟ้องร้อง...
เสียชีวิตไปหลายรายแล้ว
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อย่างไรก็ตาม เมื่อชาวบ้านได้เรียกร้อง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาดำาเนินการ
แก้ไข เริ่มตั้งแต่ร้องขอจากผู้ใหญ่บ้าน 
ไปจนถึงองค์การบริหารส่วนตำาบล 

ไม่ต้องห่วง พี่น้อง!
ทางรัฐบาลจะมีค่าชดเชยให้

คุณมีรายงานมั้ย?

นี่! มาตรา 67
บอกว่าเรามีสิทธิ์ฟ้อง

เราจะได้รับความคุ้มครอง

ใครจะคุ้มครองเรา?

แม่เมาะมีเหมืองแร่และโรงไฟฟ้าขนาด
ราว 2,600 เมกะวัตต์อยู่ใกล้กับชุมชน 
และการสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นก่อนการ
จัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม หรือ อีไอเอ (EIA)
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โครงการโรง   ไฟฟ้าพลังงานถ่านหิน  แม่เมาะ จังหวัดลำาปาง

• เริ่มใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธ ิ 
 ของตนในการอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสภาพ 
 แวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพด้วยการแสดง  
 ความไม่เห็นด้วยต่อการจัดตั้งโครงการ 

ชาวบ้านในอำาเภอแม่เมาะ 16 หมู่บ้าน จาก 5 ตำาบล
ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นของตนด้วยการชุมนุมเรียก
ร้องให้มีการแก้ปัญหาให้กับชาวบ้าน โดยได้มีการปิดทาง
เข้าออกโรงไฟฟ้า 

• ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยการยื่นฟ้องต่อศาล 
ในปี 2541 เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์รั่วไหลอย่าง

รุนแรง ทำาให้ผู้คนเจ็บป่วย  และสัตว์เลี้ยงล้มตายเป็น
จำานวนมาก เหตุการณ์ครั้งนี้ เป็นข่าวโด่งดังไปถึงต่าง-
ประเทศ  ผู้ประกอบการได้จ่ายค่าชดเชยเพื่อเป็นการ
เยียวยาให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ รายละ 3-4 พัน
บาท เนื่องจากเกิดปัญหาในการสื่อสารทำาให้ชาวบ้านที่
เสียหายบางส่วนมารับเงินเยียวยาไม่ทันภายในเวลาที่ผู้
ประกอบการกำาหนด เป็นเหตุให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ ยื่นฟ้อง
เรียกค่าเสียหาย  ต่อศาลจังหวัดลำาปาง ในปี 2541 

• ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยการรวมกลุ่มเจรจา 
 กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบได้รวมกลุ่มเพื่อไปขอให้
ผู้นำาหมู่บ้านเจรจากับหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ 
ได้มีการจัดตั้งประชาคมหมู่บ้านเป็นตัวแทนผู้ได้รับผล-
กระทบ จำานวน 10 คน เพื่อเป็นแกนนำาในการติดต่อ
ประสานงาน และร่วมผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้น โดยเริ่มจากในหมู่บ้านตนเองและไปติดต่อกับเพื่อน
บ้านใกล้เคียงได้ 4 หมู่บ้าน เพื่อออกไปเจรจากับหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ อบต./นายอำาเภอ/ผู้ว่าราชการ
จังหวัด/สส./สว.ในพื้นที่

มีกระบวนก�รใช้สิทธิของ
ช�วบ้�น แต่ละวิธีอย่�งไร 
(มีส่วนร่วมอย่างไร)

แต่ละวิธีผลออกม�มี
คว�มสำ�เร็จหรือล้มเหลว 
อย�่งไร เพียงใด
• การแสดงออกซึ่งความเห็นด้วยการ  
 ชุมนุมคัดค้าน 

ผล	:	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อทำา
บันทึกการเจรจาเรื่องมาตรการป้องกันแก้ปัญหา	หาก
แต่ไม่มีการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรมตามที่ได้มีการ
เจรจาตกลงไว้กับชาวบ้าน

• การยื่นฟ้องต่อศาล
ผล	:	ในปี	2547	ศาลจังหวัดลำาปางตัดสินให้โรง

ไฟฟ้า	จ่ายค่าพืชผลที่เสียหาย	และในป	ี2552	ศาล
ปกครอง	จ.เชียงใหม่ตัดสินให้โรงไฟฟ้าทำารายงานผลก
ระทบทุก	2	ปี	และให้ชดเชยเยียวยาผู้ป่วย	แต่โรงไฟฟ้า
ก็ยื่นอุทธรณ	์

ตั้งแต่ปี 2541 โรงไฟฟ้าได้จัดสรรเงินปีละ 30 ล้าน
บาท ให้กับสมาคมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฏรอำาเภอ
แม่เมาะซึ่งมีแกนนำาสมาคมฯ ในยุคแรก (2535-2541) 
เป็นผู้บริหารจัดการ จนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังคงมีชาวบ้าน
จำานวนมากออกมาร้องเรียนปัญหาผลกระทบทางด้าน
สุขภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ือง เพราะมลภาวะใน
พ้ืนท่ีไม่ได้ลดลง

• การรวมกลุ่มจัดตั้งตัวแทนชาวบ้านผู้ได้รับ 
 ผลกระทบ

ผล	:	การรวมกลุ่มเพ่ือไปเจรจากับเจ้าของโครงการ	
ไม่ประสบผลสำาเร็จ	ทุกอย่างเงียบหายไป	และผลกระทบ
ก็รุนแรงยิ่งขึ้น	 

การจัดตั้งประชาคมตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อ
เป็นแกนนำาในการติดต่อประสานงานการเจรจาและร่วม
ผลักดันการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากผลการดำาเนินงาน
พบว่าไม่ประสบความสำาเร็จ มีเพียงการประชุมร่วมกันแต่
ไม่มีการนำามติที่ประชุมไปสู่การปฏิบัติ

มีตัวช่วยสู่คว�มสำ�เร็จนี้
อย่�งไร

ปัญห�และอุปสรรคและข้อเสนอแนะของกรณีแม่เม�ะ
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• แกนนำาชาวบ้านที่กระตือรือร้น 
แกนนำาชาวบ้านได้แสวงหาความรู้ต่างๆด้วยตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม กฏหมายที่
เกี่ยวข้อง การใช้สิทธิของประชาชนตามกฎหมาย โดย
ศึกษาด้วยตัวเอง และเข้าร่วมเวทีวิชาการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องและนำาความรู้มาเผยแพร่แก่สมาชิกในชุมชน 
สร้างเครือข่ายเชื่อมต่อกับหน่วยงานองค์กรอิสระอื่น ๆ 

• องค์กรภาคประชาสังคมทางด้านส่ิงแวดล้อม 
หรือ ซีเอสโอ (CSO, Civil Society Organiza-
tion)

องค์กรภาคประชาสังคมมีการจัดเวทีให้ความรู้หรือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น และ
ได้เชิญภาคีต่างๆ รวมไปถึงผู้ที่กำาลังประสบกับปัญหามา
ร่วมพูดคุยและเล่าถึงประสบการณ์สภาพปัญหา ร่วมแลก
เปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นต่อปัญหาที่เกิดขึ้น

• นักวิชาการอิสระ 
 (Independent Scholar/ Researcher)

นักวิชาการอิสระทั้งในและนอกท้องถิ่นได้เข้ามา 
ช่วยในการประสานกับหน่วยงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติและสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน  
เพื่อมาจัดเวทีให้ความรู้แก่ชาวบ้านและเป็นธุระในคดีที่
ฟ้องร้องต่อศาล

โครงการไม่มีการศึกษาอีไอเอ (EIA) 

จึงทำาให้ประชาชนไม่มีส่วนร่วม
โรงไฟฟ้าไม่จริงใจ

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบ

สิ่งที่ชาวบ้านต้องการเสนอต่อโรงไฟฟ้าถ่านหิน
• ก่อนการสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ที่แม่เมาะ เจ้าของ 
 โครงการควรนำาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบออกจาก 
 พื้นที่เสี่ยงภัยก่อน
• กองทุนรอบโรงไฟฟ้าต้องแยกงบเยียวยาสำาหรับ
 ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินงานของโรงไฟฟ้า 
 ที่เกิดขึ้นแล้วตามที่เป็นจริง มิใช่ปล่อยให้ชาวบ้าน  
 ต้องทนทุกข์ทรมาน โดยไม่ได้รับการเหลียวแลจาก
 เจ้าของโครงการ
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โครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการ   ปฏิบัติงานสำารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งใหม่
ได้ถูกวางแผนให้มีการก่อสร้าง ที่บ้านบางสาร ต.กลาย 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

องค์ประกอบหลักของศูนย์สนับสนุนฯ คือ ท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งวัสดุอุปกรณ์ระหว่างพื้นที่ปฏิบัติงานใน
ทะเลกับพื้นที่สนับสนุนบนฝั่ง กับอาคารศูนย์่บนฝั่ง แผนการน้ีคาดว่าจะเร่ิมประมาณปี พ.ศ. 2555 ให้
แล้วเสร็จพร้อมดำาเนินกิจการประมาณปี พ.ศ. 2556 โดยใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 18 เดือน

โครงการฯ น้ีมีท่าเทียบเรือยาว 330 เมตร จัดเป็นโครงการท่ีอาจ
มีผลกระทบกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวง 
ทรัพยากรฯ ซ่ึง มาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา- 
จักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ระบุว่าโครงการดังกล่าวจะต้องทำาการประเมิน
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ (EHIA)

ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา ที่ชาวชุมชนท่าศาลาได้ทราบ 
ข่าวการจัดตั้งโครงการในพื้นที่บ้านเกิดของเขา ก็ได้ 
มีการขับเคล่ือนเพ่ือต่อต้านมาโดยตลอดโดยใช้วิธีการ 
เรียกร้องสิทธิหลากหลายวิธี เช่น ไม่เข้าร่วมการประชุม 
รับฟังความคิดเห็นในขบวนการอีไอเอ (EIA)

และสื่อสารกับสาธารณะเกี่ยวกับผลเสียที่จะเกิดขึ้น
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ผ่าน
สื่อและช่องทางต่างๆ เช่น เอกสารข้อเท็จจริง ...

ท้ังท่ีข้อมูลในรายงานจากเจ้าของโครงการแตกต่างกับ 
ข้อเท็จจริงท่ีได้จากการศึกษาวิจัยท่ีได้จากซีเอชไอเอ 
(CHIA)โดยเฉพาะผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับประมงชายฝ่ัง 
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ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2551 
ถึง ตุลาคม 2552 ทางเจ้าของ
โครงการจึงได้จัดการประชุมเพื่อ
กำาหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบ 
แต่ชุมชนปฏิเสธที่จะเข้าร่วม

... การจัดสัมมนา เวทีวิชาการ เป็นต้น

ชาวชุมชนท่าศาลาต่อต้านโครงการนี้ โดยไม่ใช้ 
อารมณ ์  แตใ่ชค้วามรูแ้ละขอ้เท็จจรงิเปน็พ้ืนฐาน โดย
อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เชื่อถือได้ อัน
เป็นผลที่ได้มาจากกระบวนการซีเอชไอเอ (CHIA) 
ทีชุ่มชน และนักวชิาการอสิระ รวมทัง้นักวชิาการจาก 
สำานักงานสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ร่วมกันจัดทำาขึ้น 

แตใ่นทีส่ดุทาง คชก. ไมไ่ดใ้ชข้้อมลูทีไ่ดจ้ากกระบวนการ 
ซีเอชไอเอ (CHIA) ที่ชุมชนนำาเสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งโครงการนี้ในพื้นที่ท่าศาลา ส่ง
ผลให้คชก. มีมติเห็นด้วยกับรายงานอีเอชไอเอ (EHIA) 
ของโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555
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โครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการ   ปฏิบัติงานสำารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช มีกระบวนก�รใช้สิทธิของ

ช�วบ้�น แต่ละวิธีอย่�งไร 
(มีส่วนร่วมอย่างไร)

•  ชาวชุมชนท่าศาลาได้รวมกลุ่มกันเพื่อการเรียน
รู้และต่อสู้ร่วมกันโดยใช้ความรู้ และข้อเท็จจริงที่ได้จาก
การศึกษาวิจัยเป็นพื้นฐาน ไม่ใช่อารมณ์

•  ชาวชุมชนท่าศาลาได้กำาหนดนิยามของตัวเอง
ว่า “เราคือผู้ผลิตอาหารและพื้นที่ทั้งหมดนี้มีไว้เพื่อผลิต
อาหารให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งโลก” ไม่ใช่พื้นที่เพื่อจัดตั้ง
โครงการอุตสาหกรรม ในการสื่อสารกับสาธารณะ

•  ชาวชุมชนท่าศาลาบางส่วนได้แสดงเจตนารมณ์
ในการคัดค้านการจัดตั้งโครงการนี้ในพื้นที่ ด้วยการไม่
เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกำาหนดขอบเขต
และแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ หรือ อีเอชไอเอ (EHIA) ที่เจ้าของโครงการ
จัดขึ้น

•  ชาวชุมชนท่าศาลาได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
กระบวนการอีไอเอ (EIA) ในอีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่า 
การประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชน หรือซีเอชไอเอ  
(CHIA)  ซึ่งสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน อีกทั้ง 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีจนถึงทิศทางการพัฒนา
ระดับพื้นที่ภายใต้ศักยภาพที่มีอยู่

•  ชาวชุมชนท่าศาลาได้สื่อสารกับสาธารณะ ผ่าน
รูปแบบต่างๆ อาทิ

แต่ละวิธีผลออกม�มีคว�ม
สำ�เร็จ/ล้มเหลว 
(อย่างไร เพียงใด)

มีตัวช่วยสู่คว�มสำ�เร็จนี้
อย่�งไร 

•  ชาวบ้าน ยืนยันต่อสู้พิทักษ์สิทธิของตนเอง
•  กลุ่มนักวิชาการ มีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่ง

สำาหรับการทำาความเข้าใจกับกระบวนการจัดทำารายงาน
อีไอเอ (EIA) โดยเฉพาะกระบวนการวิเคราะห์รายงาน   
อีไอเอ (EIA) ที่มีความซับซ้อนทั้งทางด้านกระบวนการ
และเนื้อหา โดยการช่วยวิเคราะห์เพื่อให้ประชาชนใน
พื้นที่มีความเข้าใจ และ นำาไปสู่การตั้งคำาถามทักท้วง
ความไม่ชอบธรรมของ คชก. นักวิชาการจึงเป็นกลุ่มคน
สำาคัญที่ช่วยให้ชุมชนท่าศาลาเข้าใจเรื่องอีไอเอ (EIA) 
นอกจากนี้ยังได้ช่วยชาวบ้านให้ได้เรียนรู้กระบวนการจัด
ทำาซีเอชไอเอ (CHIA) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับอีไอเอ (EIA)
ที่จัดทำาโดยบริษัทที่ปรึกษาโครงการ

•  หน่วยงานของรัฐ อย่างสำานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. ได้มีบทบาทสำาคัญในการ
สนับสนุนความรู้ทางวิชาการ และการจัดเวทีวิชาการเชิง
ปฏิบัติการทำาให้แกนนำาและชาวชุมชนท่าศาลาไม่เพียง
แต่มีความรู้ความเข้าใจในทางทฤษฏี หากแต่สามารถนำา
ความรู้ที่ได้ไปลงมือปฏิบัติจริงได้
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รายงานดังกล่าวได้นำาไปแสดงในท่ีสาธารณะเพ่ือแสดงให้
เห็นถึงความบกพร่องของรายงานอีไอเอ (EIA) ตลอดจน
นำาไปสู่การกำาหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี และใช้ข้อมูลท่ี
ได้จาก การเรียนรู้และศึกษาวิจัยร่วมกันผ่านกระบวนการ 
ซีเอชไอเอ (CHIA) ในการขับเคล่ือนเพ่ือคัดค้านการจัดต้ัง
โครงการบนพ้ืนฐานของการนำาเสนอข้อเท็จจริง โดยไม่ใช้
อารมณ์มาเก่ียวข้องทำาให้ข้อมูลท่ีนำาเสนอต่อสาธารณะมี
ความน่าเช่ือถือ 

• การสื่อสารกับสาธารณะด้วยเทคนิคที่หลาก
หลาย เช่น ป้าย โซเชียวเนตเวิอร์ก จัดสัมมนา/ 
เวทีวิชาการ และการเผยแพร่เอกสารข้อเท็จจริง

ผล : ทำาให้สาธารณะได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
จริงเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาข้อ
บกพร่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำาให้เกิดแนวร่วมของผู้ที่
สนับสนุนชาวชุมชนท่าศาลา อาทิ การใช้โซเชียลเนต
เวอร์กมีผู้เข้ามาเป็นแฟนเพจประมาณ 400 – 500 คน

o จัดเวทีวิชาการเพื่อนำาเสนอข้อเท็จจริงที่ได้จาก
กระบวนการประเมินผลกระทบสุขภาพระดับชุมชุมต่อ
สาธารณะ เช่น เวทีวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
โดยเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไก
การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำานักงานนโยบาย
และแผนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) กรมเจ้าท่า สำานักงานประมงจังหวัด ชุมชน และ
อีกหลายภาคส่วนเข้าร่วมเวที

o จัดทำาเอกสารที่ชื่อว่า ก่อน	“กลาย”	เป็นอื่น	
‘โหมฺเราขอกำาหนดอนาคตตนเอง’	จากท้องทะเล	สู่ผืน
แผ่นดิน	:	จากคนหาปลาสู่คนกินปลาทั้งโลก เพื่อบอก
แก่สาธารณะว่า ชาวท่าศาลาทำาการขับเคลื่อนอย่างสงบ
เพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากอุตสาหกรรมและเพื่อรักษา
พื้นที่ไว้เป็นแหล่งอาหารของมนุษย์ทั้งโลก

•  การรวมกลุ่ม 
ผล: ทำาให้ชาวชุมชนท่าศาลามีกำาลังที่เข้มแข็งเพื่อ

การต่อสู้คัดค้านกับภัยคุกคามทางอุตสหกรรม โดยใช้
ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริงเป็นเครื่องมือ ไม่ใช่อารมณ์

•  การกำาหนดนิยามของตัวเองว่า“เราคือผู้
ผลิตอาหารและพื้นที่ทั้งหมดนี้ มีไว้เพื่อผลิต
อาหารให้กับเพื่อนมนุษย์ทั้งโลก” 

ผล : ทำาให้ชุมชนมีจุดยืนที่ชัดเจนร่วมกัน มีกำาลังใจ
ที่จะต่อสู่เพื่อถิ่นที่อยู่ของตน เพื่อการกำาหนดอนาคตของ
ชุมชนเอง

•  การไม่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นฯที่ทาง
เจ้าของโครงการจัดขึ้น 

ผล : เป็นการแสดงให้ผู้ประกอบการทราบว่ามีผู้
ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงการในพื้นที่ เป็นวิธีการ
ขับเคลื่อนการคัดค้านด้วยความสงบ อย่างไรก็ดีการไม่
เข้าร่วมเวทีฯก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เนื่องจากทางเจ้าของ
โครงการได้ใช้วิธิสำารวจโดยใช้แบบสอบถามแทนเพื่อให้
ได้ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แทนการรับฟัง
ความคิดเห็นโดยตรงจากชาวชุมชนผ่านการประชุมซึ่ง
เป็นหนึ่งในข้อกำาหนดของกระบวนการทำา อีเอชไอเอ 
(EHIA)

•  การเข้าร่วมในกระบวนการซีเอชไอเอ (CHIA) 
ผล : ทำาให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน และมีประโยชน์

ต่อการสร้างการมีส่วนร่วมตัดสินใจเลือกการพัฒนาท่ีเอ้ือ
ต่อสุขภาวะของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมกำาหนด
อนาคตของชุมชน ไม่ต้องไล่ตามเกมหรือข้ันตอนของ
กระบวนการอีไอเอ (EIA) เพราะข้ันตอนเหล่าน้ีไม่มีพ้ืนท่ี
ให้ชุมชนตัดสินใจ ส่ิงท่ีชุมชนท่าศาลาทำาคือการจัดทำา 
ศักยภาพพ้ืนท่ีเพ่ือแสดงให้สาธารณะเห็นว่า
รายงานอีไอเอ (EIA) ท่ีจัดทำาโดยบริษัท
ท่ีปรึกษามีความบกพร่องอย่างไร 

จากการดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น	ส่งผลให้ทางเจ้าของโครงการประกาศระงับ
การจัดตั้งโครงการในพื้นที่ในที่สุด	ถึงแม้ว่า	ทาง	คชก.	ได้มีมติอนุมัต	ิอีเอชไอเอ	(EHIA)	ของโครงการนี้ไปแล้ว
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ถึงแม้โครงการนี้จะมีการจัดทำาการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบที่ทางราชการกำาหนดไว้ หากแต่จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่า

การเข้าร่วมกระบวนการอีไอเอ (EIA) ไม่ได้มีผลการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างไร 
ความเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนถูกบันทึกไว้ในรายงาน

เท่านั้น ไม่ได้ถูก (ทั้งเจ้าของโครงการ และ คชก ผู้พิจารณาอนุมัติโครงการ) นำามาใช้เป็น
ข้อมูลร่วมในการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดตั้งโครงการแต่อย่างไร ดังจะเห็นได้
จากการที่ประชาชน/ชุมชนไม่ได้อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจแม้แต่ขั้นตอนเดียว 

ซีเอชไอเอ (CHIA) ไม่ได้ถูกนำาไปใช้ประกอบการพิจารณาของหน่วยงาน 
อนุมัติอนุญาต

ถึงแม้ ซีเอชไอเอ (CHIA) จะเป็น การประเมินผลกระทบทางสุขภาพรูปแบบหนึ่ง
จากสี่แบบตามประกาศของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อีกทั้งเป็นกระบวนการที่มี
การใช้ข้อมูลที่ได้จากพื้นที่จริงๆ ไม่ใช่การอุปโหลกข้อมูลแต่อย่างใดเพราะชุมชนเป็นผู้
จัดหาจัดทำาข้อมูลเองตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโดยมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ
คอยเป็นพี่เลี้ยง ข้อมูลที่ได้จึงมีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ หากแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุมัติอนุญาตไม่ได้นำาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้ง
โครงการ

อีไอเอ (EIA) เพียงเป็นเครื่องมือของการอนุมัติโครงการ 
กฎหมายอีไอเอ (EIA) คือบทสะท้อนของการไม่มีทิศทางการพัฒนาของประเทศ

และกลับกลายเป็นเครื่องมือของนักวิชาการที่ต้องการใช้วิชาชีพทำามาหากินจนเกินพอดี
และไร้ความรับผิดชอบ  หากเราพิจารณากันแบบเป็นธรรมโครงการอุตสาหกรรมหนัก
ที่ผ่านการอนุมัติรายงานอีไอเอ (EIA) เมื่อเกิดขึ้นจริงล้วนแต่ทำาลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อมและฐานทางสังคมซ่ึงสามารถเห็นตัวอย่างท่ีมีอยู่จริงท่ัวประเทศ รายงานอีไอเอ  
(EIA) ที่จัดทำาขึ้นจึงมิได้มีนัยยะสำาคัญสำาหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด กลับกลาย
เป็นเพียงเครื่องมือของการสร้างความชอบธรรมให้กับฝ่ายอุตสาหกรรม

ประเด็นน้ีมิได้หมายถึงอีไอเอ (EIA) ไม่มีประโยชน์แต่ความบกพร่องอยู่ท่ีกระบวนการ
และคนจัดทำารายงานต่างหาก จากบทเรียนในกรณีน้ีพบว่ากระบวนการจัดทำารายงานดัง
กล่าวของเจ้าของโครงการมีข้อบกพร่องหลายประการซ่ึงพอจะสรุปประเด็นได้ดังต่อไปน้ี

การกำาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ  
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ และผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริง

ข้อบกพร่องของการพิจารณาตามหลักความพอเพียงของการกำาหนดพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบ  ซึ่งนอกจากการกำาหนดรัศมี 5 กิโลเมตรที่ไม่ครอบคลุมประชาชนผู้ประกอบ
อาชีพประมง ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบที่สำาคัญแล้ว การพิจารณาขอบเขตของผลกระทบ 
ในรัศมี 5 กิโลเมตร  ยังมีช่องว่าง  เนื่องจากพิจารณาขอบเขตพื้นที่การศึกษาผลกระทบ
ของระบบนิเวศทางทะเล  คุณภาพน้ำาทะเล  และขอบเขตพื้นที่ผลกระทบต่อการประมง
เฉพาะพื้นที่โครงการ พื้นที่ในระยะเพียง 500  เมตร ด้านเหนือและใต้ของโครงการ 
และออกไปเพียง 3 กิโลเมตรถึงแนวปะการังเทียม   และเฉพาะพื้นที่บริเวณที่ทิ้งตะกอน
ที่อยู่ห่างจากชายฝั่งประมาณ 10 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น  ซึ่งข้อเท็จจริงเมื่อการดำาเนิน
โครงการ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล ผู้ซึ่งอาจได้รับผลกระทบ จึงหมายถึง
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ หรือใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางทะเลในพื้นที่ ซึ่งมิได้จำากัดอยู่
เพียงรัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการเพียง
เท่านั้น การพิจารณาเพื่อกำาหนดขอบเขตการ
ศึกษาผลกระทบของโครงการต้องครอบคลุม
พื้นที่ หรือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบ
จากโครงการทั้งหมด ดังนี้ การพิจารณา
ขอบเขตพื้นที่เพื่อประเมินผลกระทบจึงไม่
เพียงพอ ไม่ครอบคลุมต่อพื้นที่ กลุ่มผู้ประกอบ
อาชีพประมง และอาชีพที่เกี่ยวเนื่องจากการ
จับสัตว์น้ำา คุณค่าการใช้ประโยชน์และคุณค่า
ระบบนิเวศ ส่งผลให้การกำาหนดมาตรการเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบนั้น ไม่สามารถ
บรรลุผลได้อย่างแท้จริง

การดำาเนินโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศเฉพาะของพื้นที่
ที่เป็นสาระสำาคัญของการดำารงอยู่ของชุมชนประมง อันจะนำาไปสู่การล่ม
สลายของชุมชนประมง

เนื่องจากพื้นที่อ่าวท่าศาลามีระบบนิเวศเฉพาะ ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่ง
ทำาประมงที่สำาคัญของอ่าวไทย ผลผลิตจากทรัพยากรทางทะเลก่อให้เกิดมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจำานวนมากการดำาเนินโครงการก่อให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ทำาการประมงใน
อ่าวท่าศาลาอย่างรุนแรง ซึ่งประเด็นผลกระทบต่อระบบนิเวศเฉพาะของพื้นที่ดังกล่าว 
เป็นสาระสำาคัญของการดำารงอยู่ของวิถีชุมชนประมงซึ่งสืบทอดมานานกว่า 100 ปี อัน
จะนำาไปสู่การล่มสลายของชุมชนประมง และอาชีพต่อเนื่องจากการประมง ซึ่งเป็นผล 
กระทบที่ไม่อาจเยียวยาได้

เลือกพื้นที่ตั้งโครงการ ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

โครงการนี้แม้ว่าจะเป็นโครงการพัฒนาของเอกชน แต่เป็นการพัฒนาโดยใช้พื้นที่
ทั้งบนฝั่ง   และมีการใช้พื้นที่ก่อสร้างในทะเล ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่
ประชาชนใช้ร่วมกัน  แต่ในขั้นตอนของการเลือกที่ตั้งโครงการ  ขาดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่   ดังนั้น  การเสนอโครงการเข้าสู่การพิจารณา โดยที่โครงการมีการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และขาดการมีส่วนร่วม ซึ่งหน่วย
งานที่รับผิดชอบ  มิได้มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ประเมินผลเสียของการขาดการมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนนี้ จึงเป็นการปฏิบัติงานที่ไม่คุ้มครองสิทธิของประชาชนในการได้รับ
ข้อมูลข่าวสารก่อนการดำาเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ   
และไม่เป็นการปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำานาญการ   มีข้อบกพร่องในหลัก
การความสมบูรณ์ครอบคลุมของการระบุผลกระทบของโครงการ  

ข้อบกพร่องในหลักการความสมบูรณ์ครอบคลุมของการระบุผลกระทบของโครง-
การ  ไม่นำาไปสู่การพิจารณาการประเมินผลกระทบที่สมบูรณ์และเหมาะสม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  ขาดการพิจารณาผลกระทบในด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์พื้นที่  ผลกระทบ
ทางสังคม  และสุขภาวะในด้านปัญญา  คือ   ขาดการพิจารณาความเป็นระบบนิเวศ
เฉพาะที่มีคุณค่าต่อการดำารงชีวิต  ได้แก่  ระบบพื้นที่ดอนใต้ทะเล ที่เป็นที่อยู่ของสัตว์
ทะเลที่หลากหลายตามฤดูกาล และเป็นที่ทำากินของชุมชนประมงชายฝั่ง   การล่มสลาย
ของวิถีประมงชายฝั่ง และผลกระทบต่อเนื่องต่อเครือข่ายเศรษฐกิจชุมชนที่ดำาเนินธุรกิจ
เกี่ยวเนื่องกับการประมง การล่มสลายของภูมิปัญญาที่สืบทอดมาด้วยการประกอบ
อาชีพประมงชายฝั่ง และวิถีประมงชายฝั่งที่ถือว่า ทะเล คือชีวิต

การเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเอนเอียงในกลุ่มสนับสนุนแต่ละเลย
ประชาชนในพื้นที่

การสำารวจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ใช้การศึกษาในเชิงปริมาณ 
โดยการศึกษาข้อมูลสถิติจากข้อมูลทุติยภูมิ การสำารวจภาคสนาม การสำารวจความคิด
เห็นของประชาชนโดยใช้แบบสอบถาม จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานราชการใน
จังหวัด องค์การบริหารส่วนตำาบล ผู้นำาชุมชน ในตำาบลกลาย และตำาบลสระแก้ว   การ
สัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้เสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น สำานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช สำานักงานประมงจังหวัด สำานักงานประมงอำาเภอ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลกลาย องค์การ
บริหารส่วนตำาบลสระแก้ว โรงพยาบาล
ท่าศาลา ผู้ประกอบการรีสอร์ท สำานักศิลปากร
ที่ 4 และผู้ประกอบการรีสอร์ท โดยในส่วนนี้
ไม่ได้มีการสัมภาษณ์จากชุมชน หรือผู้นำา ซึ่ง
สอดรับกับการทำามวลชนของเจ้าของโครงการ
ที่เน้นผู้มีอิทธิพลและองค์กรต่างๆเพื่อขอการ
สนับสนุน

โครงการก่อสร้างศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานสำารวจ และ ผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย 
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

ปัญห�และอุปสรรคของกรณีศูนย์สนับสนุนก�รปฏิบัติง�น
สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมในอ�่วไทย อ.ท่�ศ�ล�
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โครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่าน 
       อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

9
กรณีศึกษา

3

ระบบบำาบัดนำ้าเสียทั้งสองแห่ง
จะใช้ระบบบำาบัดแบบบ่อเติม
อากาศ ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี 
ตั้งแต่ปี 2538 ถึง 2544 ใช้
งบประมาณ 13,612 ล้านบาท 
โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวง 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ง 
แ วด ล้ อม เป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ

การร่วมแรงร่วมใจกันต่อสู้ เพ่ือคัดค้านการสร้างบ่อบำาบัดนำา้เสียคลองด่านได้เร่ิมขึ้นในปี 
2541ด้วยเหตุผลท่ีว่าคลองด่านเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวชาวบ้านมีอาชีพทำาประมงและเกษตรกรรม 
อยู่ห่างจากแหล่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทำานำา้เสียถึง 20 กิโลเมตร 

พวกเราไม่เคยก่อมลพิษ แต่ทำาไม
กลับต้องมาเผชิญกับผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจากโครงการฯ  

ในปี 2538 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในโครงการจัดการนำ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบบำาบัดนำ้าเสีย เพื่อรองรับนำ้าเสีย 
จากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมของจังหวัดสมุทรปราการไปจนถึง 20 ปีข้างหน้า 

ปี 2541 ชาวคลองด่านได้ทราบว่า บ้านเกิด 
ของตนกลายเป็นสถานที่ก่อสร้างโครงการ 
บำาบดัน้ำาเสยีของจงัหวดั ทัง้ทีค่ลองดา่นเปน็ 
พืน้ทีท่ีไ่มเ่คยมปีญัหาน้ำาเสยี และไมม่โีรงงาน 
อุตสาหกรรม 

ทำาไมรัฐบาลมาเลือกคลองด่าน
เป็นแหล่งรองรับนำ้าเสีย?

มันขัดกับหลักการ 
“ใครเป็นผู้ก่อมลพิษ 
ผู้นั้นต้องเป็นคนจ่าย”

ไม่ใช่หรือ?

กลิ่นเหม็น
ต้องมีแน่ๆ 

ปัญหาจากนำ้าเสีย
ที่ปล่อยลงทะเลด้วย!

ไม่มีการชี้แจงให้
ชาวบ้านในพื้นที่รู้ 
เกี่ยวกับโครงการ

ไม่มีการจัดทำาประชาพิจารณ์
รับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนในพื้นที่ก่อนการ
อนุมัติจัดตั้งโครงการ

ไม่ได้จัดการศึกษา
ผลกระทบเบื้องต้น 
หรือ ไออีอี (IEE)

ตลอดระยะเวลา 3-4 ปีของการต่อสู้คัดค้านการสร้าง
บ่อ บำาบัดนำ้าเสียของชาวบ้านคลองด่าน บริษัทผู้รับเหมา
ก็เดินหน้าก่อสร้างระบบรวบรวมท่อนำ้าเสียและตัวบ่อ 
บำาบัดนำ้าเสียต่อไปจนเสร็จไปแล้วกว่า 90 เปอร์เซ็นต์  

ไม่ได้ทำาการศึกษาและ
จัดทำารายงานอีไอเอ 
ตามที่กฏหมายกำาหนด

การทำาสัญญาก็เอื้อประโยชน์ให้
แก่บริษัทรับเหมา ทำาให้รัฐต้อง
เสียเงินเพิ่มจาก 13,612 ล้าน
บาท เป็น 23,701 ล้านบาท

ขาดการตรวจสอบราคา
ซื้อขายที่ดินที่สูงเกินความ
จริงถึง 1,065 ล้านบาท

ไม่ตรวจสอบความเหมาะสม
ของสถานที่ตั้งระบบบำาบัด 
การไหลของกระแสนำ้าในอ่าว

ไม่ตรวจสอบว่าระบบบำาบัด
น้ีมีความปลอดภัยต่อส่ิง
แวดล้อมเพียงพอหรือไม่

ไม่มีการจัดการเรื่องคุณภาพ 
นำ้า, กลิ่น และการกำาจัด
ตะกอนขั้นสุดท้าย

ไม่มีการคำ านวณค่าใช้จ่ าย 
ในการดำาเนนิการ เชน่  คา่ไฟฟา้ 
ค่าซ่อมบำารุง

ไม่มีการวางแผนการบริหารจัดการ
เดินระบบว่าอยู่ในความรับผิดชอบ
ของใคร

ขาดการตรวจสอบที่ดินที่
ซื้อขายว่ามีครบตามจำานวน
หรือไม่ ก่อนการรับโอน
กรรมสิทธิ์

ไม่คำานวณการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจ แหล่งอาหาร 
และ ความอุดมสมบูรณ์
ของท้องถิ่น
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• ศึกษาสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธี
การเรียกร้องสิทธิ

• กลุ่มแกนนำาได้ทำาการศึกษาถึงสิทธิของ
ประชาชน และตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวม
ถึงวิธีการเรียกร้องสิทธิเมื่อถูกละเมิด

• ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในการศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำา
เอกสารคัดค้าน

แกนนำาของกลุ่มชาวคลองด่านได้พยายามสืบหา
ข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการจากหน่วย
งานราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับอำาเภอ และจังหวัด

• จัดทำาหนังสือร้องเรียน/ ร้องทุกข์ไปยัง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

แกนนำาชาวบ้านได้ทำาการรวบรวมรายชื่อชาวบ้าน 
กว่า 3,000 คน ทำาจดหมายร้องเรียนถึงกระทรวงวิทยา-
ศาสตร์และส่ิงแวดล้อม เพ่ือคัดค้านการก่อสร้างบ่อบำาบัด 
น้ำาเสียคลองด่าน 

• ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้นำาของแต่ละ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

แกนนำาและชาวบ้านคลองด่านได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 
2542 ชาวคลองด่านกว่า 1,500 คนได้พร้อมใจกันเดินทาง 
มายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ตามมาด้วย
การยื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยา-
ศาสตร์ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุมทรปราการ กรรมาธิการ 
เกษตรของวุฒิสภา กรมประมง สภาทนายความ 
ธนาคารเอดีบี เพื่อบอกเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

• เรียกร้องสิทธิโดยการชุมนุมประท้วง
เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2543 มีการชุมนุมเรียก

ร้องทั้งในพื้นที่สำาหรับก่อสร้างโครงการและการเดินทาง
เข้ามากรุงเทพฯ เพื่อเรียกร้องให้มีการระงับการก่อสร้าง
จนกว่าจะทราบผลการศึกษาด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และให้มีการสอบสวนการทุจริตในโครงการ

• ทำาการศึกษาเชิงลึก 
แกนนำาชาวบ้านและนักวิชาการอิสระได้ทำาการ

ศึกษาเชิงลึกถึงความไม่เหมาะสมของโครงการก่อสร้าง
บ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่าน ภายใต้หัวข้อ “การศึกษา
วิจัยเชิงสืบสวนสอบสวน โครงการบ่อบำาบัดนำ้าเสียคลอง
ด่าน: คอร์รัปชันเชิงนโยบายโดยได้รับการสนับสนุนจาก
กองทุนสื่อประชาสังคมต้านคอร์รัปชัน 

มีกระบวนก�รใช้สิทธิของ
ช�วบ้�นแต่ละวิธีอย่�งไร 
(มีส่วนร่วมอย่างไร)

โครงการบ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่าน 
อ.บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
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• ศึกษาสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและวิธี
การเรียกร้องสิทธิ

ผล : ได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการจัดทำาหนังสือร้อง
เรียน รวมถึงเอกสารคัดค้านการก่อสร้างโครงการ 
นอกจากนี้ยังทำาให้แกนนำาและชาวบ้านได้รับทราบถึง
สิทธิของตนตามที่กฎหมายกำาหนดและสามารถใช้สิทธิ
ของตนได้อย่างถูกต้องในการร้องเรียนถึงความไม่เหมาะสม 
ของโครงการนี้ต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้
รับรู้และเข้าใจวิธีการเรียกร้องสิทธิทำาให้สามารถเลือก
ใช้การเรียกร้องสิทธิในแต่ละวิธีได้อย่างเหมาะสมกับ
สถานการณ์ นอกจากนี้ยังได้ใช้ความรู้ทางกฎหมายเป็น
เหตุผลในการร้องเรียนต่อกระทรวงวิทยาศาสตร์และสิ่ง
แวดล้อม ในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการนี้ โดยให้
เหตุผลว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ได้ละเมิดสิทธิ
ของชาวบ้านเนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งให้ชาวบ้านในพื้นที่
ทราบก่อนล่วงหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการก่อนที่
จะมีการอนุมัติให้จัดตั้งโครงการ อีกทั้งโครงการนี้จะส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งระบบนิเวศและการดำารง
ชีพของชาวคลองด่าน 

• ใช้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการในการศึกษาหาข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทำา
เอกสารคัดค้าน

ผล : วิธีการนี้ไม่ประสบความสำาเร็จ ถึงแม้แกนนำา
ของกลุ่มชาวคลองด่านได้พยายามสืบหาข่าวสารข้อมูล
เกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการจากหน่วยงานราชการที่

แต่ละวิธีผลออกม�มีคว�ม
สำ�เร็จ/ล้มเหลว
(อย่างไร เพียงใด)

เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับอำาเภอ และจังหวัด แต่คำาตอบ
ที่ได้จากเจ้าหน้าที่คือให้ไปสอบถามข้อมูลจากเจ้าของ
โครงการเอง 

• จัดทำาหนังสือร้องเรียน/ ร้องทุกข์ไปยัง
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

ผล : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำาการ
ช้ีแจงข้อสงสัยกับตัวแทนชาวบ้าน หากแต่ไม่ได้รับคำาตอบ 
ที่ชัดเจนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในประเด็นที่ชาวบ้านสงสัย

• ยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อผู้นำาของแต่ละ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

ผล : หลังจากที่ชาวบ้านคลองด่านได้พยายามยื่น
หนังสือต่อหลายหน่วยงาน ทำาให้กรรมาธิการชุดต่างๆ 
ในรัฐสภาส่งตัวแทนมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และได้รับ
ข้อสรุปที่สอดคล้องกันกับข้อมูลที่ชาวบ้านได้ระบุใน
หนังสือร้องเรียนที่ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ ว่าโครงการ
บ่อบำาบัดน้ำาเสียคลองด่านส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
ของตำาบลคลองด่าน และยังไม่มีความโปร่งใสในการ
ดำาเนินงาน จึงเห็นสมควรให้ระงับโครงการเพื่อตรวจ
สอบข้อเท็จจริงต่อไป 

ในด้านเอดีบี ในฐานะผู้สนับสนุนเงินกู้ในการลงทุน 
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งก็ได้ข้อ
สรุปออกมาในทำานองเดียวกันว่า โครงการน้ีส่งผลกระทบ 
ต่อประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพประมงจากปัญหาน้ำา
ทะเลที่มีความเค็มเจือจาง และจากสารโลหะหนัก ส่งผล
ให้เอดีบีออกมายอมรับว่าได้กระทำาผิดอย่างร้ายแรงใน
การอนุมัติเงินกู้ให้แก่โครงการนี้

อย่างไรก็ดีโครงการนี้ก็ไม่ได้ถูกระงับแต่อย่างใด ดัง
จะเห็นได้จากการที่รัฐบาลในขณะนั้นยังอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างทุกงวดตามสัญญา
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ปัญห�และอุปสรรคของ
กรณีบ่อบำ�บัดน้ำ�เสีย
คลองด่�น

มีตัวช่วยสู่คว�มสำ�เร็จนี้
อย่�งไร
• ความสามัคคี

ความสามัคคีและการช่วยเหลือกันอย่างเข้มแข็ง
ของชาวบ้านคลองด่าน ความร่วมมือและการเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นร่วมกันของชาวบ้าน

• แกนนำาชาวบ้านเข็มแข็ง
แกนนำาชาวบ้านเข็มแข็ง แสวงหาความรู้และ

ทำาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการ
จัดการน้ำาเสีย รวมถึงสิทธิของประชาชน และการเรียก
ร้องสิทธิ

• เข้าร่วมเวทีเครือข่าย
แกนนำาชาวบ้านเข้าร่วมเวทีเครือข่ายภาคประชา

สังคม ในเวทีนักวิชาการ และเวทีองค์กรอิสระ ที่มีการ
จัดในแต่ละครั้ง เพื่อผลักดันปัญหาโครงการบ่อบำาบัด 
น้ำาเสียนี้สู่สาธารณชน

• นักวิชาการอิสระ
มีนักวิชาการอิสระเข้ามาร่วมในการศึกษาวิจัยเชิง

ลึก เพื่อหาข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลสำาหรับการต่อสู้ ทำาให้
ได้ผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ

• สื่อมวลชนเสนอข่าว
การนำาเสนอข่าวของสื่อมวลชนทำาให้สาธารณะได้

ทราบถึงปัญหาที่กำาลังเกิดขึ้นกับชาวบ้านที่คลองด่าน

• ปัญหาการเข้าถึงข้อมูลของราชการ   
ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้จัดหาข้อมูลไว้ให้ 
ประชาชนชนตามที่ระบุใน พรบ. การเข้าถึง  
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

• ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่รู้ ไม่เข้าใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  ส่งผลให้
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ และส่งผลให้การใช้ 
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชาวบ้านไม่
ประสบความสำาเร็จ

• ปัญหาการทำาให้สาธารณชนยอมรับ 
ปัญหาการทำาให้สาธารณชนยอมรับและรับทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นว่าบ่อบำาบัดน้ำาเสียนี้มันอยู่ในที่ที่ 
ไม่ควรอยู่ 

• ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน   
 ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นจากโครงการ  
ก่อสร้างบ่อบำาบัดน้ำาเสียนี้

• เรียกร้องสิทธิโดย การชุมนุมประท้วง
ผล : ไม่ประสบความสำาเร็จในการเจรจาอย่างสงบ 

อีกทั้งในการประท้วงหลายต่อหลายครั้งได้เกิดการปะทะ 
กันระหว่างเจ้าหน้าที่ของโครงการและชาวบ้านทำาให้
ชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายราย และนี้เป็นเหตุให้กลุ่ม
ผู้ชุมนุมประท้วงมีแนวร่วมเพิ่มมากขึ้นถึงแม้การชุมนุม
ประท้วงไม่ประสบผลสำาเร็จในการเจรจา หากแต่การที่
นักข่าวทั้งภายในและต่างประเทศได้มีการนำาเสนอข่าวนี้
ออกไปทำาให้สาธารณะได้ทราบถึงสถานการณ์จริงที่เกิด
ขึ้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยสื่อสารปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาว
บ้านคลองด่านให้สาธารณะรับรู้ได้เป็นอย่างดี

• ทำาการศึกษาเชิงลึก 
ผล : ประสบผลสำาเร็จโดยการหาข้อมูลจากการ

ศึกษาในเชิงลึกได้นำาไปสู่การเปิดโปงการทุจริตของโครง 
การฯ มูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาท งานวิจัยชิ้นนี้ได้รับ 
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างทางหน้าหนังสือพิมพ์หลาย
ฉบับ ทำาให้คนทั่วไปรับรู้ว่าโครงการนี้มีปัญหาการทุจริต 
ด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการฯ 
และเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2546 นายประพัฒน์ 
ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้แถลงการณ์ถึง
ผลการสอบสวน พบว่ามีการทำาสัญญาและการบริหาร
สัญญาบางประการที่ทำาให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ
ชาติ จึงได้สั่งให้บริษัทคู่สัญญาหยุดดำาเนินการก่อสร้าง 
โครงการบ่อบำาบัดนำ้าเสียคลองด่านนับแต่นี้เป็นต้นไป 
และแต่งตั้งกรรมการอีกชุดหนึ่งขึ้นมาสอบสวนเพื่อเอา
ตัวผู้กระทำาผิดมาลงโทษ

ในที่สุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์	2546	รัฐบาล	
ก็ประกาศยกเลิกการสร้างบ่อบำาบัดนำ้าเสียคลอง
ด่าน	และตั้งกรรมการสอบสวนหาตัวผู้กระทำาผิด
มาลงโทษ

ซากของโครงการบำาบัดน้ำาเสียราคา 23,701 ล้านบาท
ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จกว่า 90% แต่ไม่ได้ใช้ทำาอะไรเลย ภาพ : Google Earth
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กรณีศึกษา

4
การก่อสร้างโดยประชาชนไม่รับทราบ ประชาชนเกรงผลกระทบต่อเกษตรกรรม ประมาณการว่าน้ำาจะไม่พอสำาหรับโรงไฟฟ้า

เพราะปัจจุบันขาดน้ำาทำาเกษตรอยู่แล้ว

มีปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลอีไอเอ (EIA) ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยความร่วมมือของเครือข่ายประชาชน
ที่ประสบปัญหาคล้ายๆ กัน

การรวมตัวของเครือข่ายประชาชนที่ประสบปัญหาคล้ายๆ กันและคัดค้านแผนพัฒนากำาลังการผลิตไฟฟ้า
ขนาดใหญ่ 4 โรง ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซหนองแซง สระบุรี โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน ระยอง 
โครงการโรงไฟฟ้าบางคล้า ฉะเชิงเทราและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน-ท่าลาด ฉะเชิงเทรา 
ทำาให้เกิดเครือข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินตำาบลเข้าหินซ้อน (คตฟ.)”

ยื่นหนังสือคัดค้านต่อสมาชิกวุฒิสภาและนายกรัฐมนตรี

รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านยื่นต่อ สผ. คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติตามหลักสิทธิชุมชนรัฐธรรมนูญมาตรา 
67 และสถานฑูตสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นโครงการ
ร่วมทุนของบริษัทที่มาจากสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 คตฟ. ได้ยื่นหนึ่งสือขอใช้ 
สิทธิตามมาตรา 11 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 
2550 ต่อเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอให้ 
มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการดังกล่าว

คชก.ได้มีมติเห็นด้วยกับรายงานอีไอเอ (EIA) 
ของโครงการ สะท้อนให้เห็นความพ่ายแพ้
ของชาวชุมชนท่าลาดที่รวมพลังกันขับเคลื่อน
เพื่อคัดค้านโครงการนี้

อีไอเอ (EIA) อยู่ที่ไหน
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• เริ่มใช้สิทธิตามกฎหมายในการขอข้อมูลทาง
ราชการ

หลังจากที่ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าจะมีโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาในพื้นที่แต่ไม่ทราบข้อมูลอื่นๆที่
เกี่ยวข้องเลยจึงได้เริ่มใช้สิทธิในการขอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
จากทางราชการ เช่น รายงานอีไอเอ (EIA) ข้อมูลเกี่ยว
กับเจ้าของโครงการ เป็นต้น

• ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยการแสดงความไม่
เห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงการในพื้นที่

ชาวบ้านและแกนนำาได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่
ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ด้วยการ
สื่อสารสู่สาธารณะผ่านเทคนิคต่างๆ มากมาย อาทิ ป้าย 
ธง เสื้อ ผ้าโพกศรีษะ การเดินรณรงค์ในพื้นที่ การรณรงค์
ในโรงเรียนในพื้นที่และการรวบรวมรายชื่อชาวบ้านที่ไม่
เห็นด้วย  

• ใช้สิทธิในการขอความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากหน่วยงานราชการ และนักวิชาการอิสระ

ชาวบ้านได้เห็นความสำาคัญของข้อมูลข่าวสาร และ
ตระหนักดีว่ายังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหา
และสถานการณ์ที่ตนกำาลังเผชิญอยู่ จึงได้ขอความช่วย
เหลือจาก สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สข.) มูลนิธินโยบายสุขภาวะ และโครงการนิติธรรมสิ่ง
แวดล้อม

• ใช้สิทธิตาม มาตรา 11 พระราชบัญญัติ 
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

หลังจากที่ คชก. ได้มีมติเห็นชอบกับ อีไอเอ ของผู้
ประกอบการ ชาวบ้านได้ขอความสนับสนุนทางวิชาการ
จาก สช. โดย ได้ขอให้ สช. เข้าช่วยสนับสนุนนักวิชาการ
ในการทำาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน 
เพื่อจัดเตรียมข้อมูลให้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยให้ชาว
บ้านผู้ได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นใน
กระบวนการทำา อีเอชไอเอ ของทางบริษัทที่ปรึกษาได้
อย่างมีความหมาย ทั้งในขั้นตอนของการประเมินผลกระ
ทบและขั้นตอนของการทำาการทบทวนร่างรายงานโดย
สาธารณะ (public review) ในการจัดทำาการประเมิน
ผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชน หรือ ซีเอชไอเอ

• ใช้สิทธิตามกฎหมายในการประท้วง 
หลังจากที่ คตฟ. ได้ยื่นหนังสือเพื่อขอใช้สิทธิตาม

มาตรา 11 พรบ. สุขภาพแห่งชาติ ระหว่างที่รอคำาตอบ
จาก สช. ชาวชุมชนลุ่มน้ำาคลองท่าลาดได้ทำาการประท้วง
ปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องออก
มาฟังข้อเรียกร้องของประชาชน

• ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นฟ้องศาล
ปกครอง และยื่นถวายฎีกา

ชาวบ้านบางส่วนได้ทำาการการยื่นฟ้องศาลปกครอง 
และยื่นถวายฎีกา โดยได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจาก
สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

มีกระบวนก�รใช้สิทธิของ
ช�วบ�้นแต่ละวิธีอย�่งไร 
(มีส่วนร่วมอย่างไร)

แต่ละวิธีผลออกม�มีคว�ม
สำ�เร็จ/ล้มเหลวอย�่งไร 
เพียงใด

มีตัวช่วยสู่คว�มสำ�เร็จนี้
อย่�งไร
• ชาวลุ่มน้ำาคลองท่าลาดและแกนนำา

แกนนำาและชาวบ้านชุมชนลุ่มน้ำาท่าลาดมีความ
กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ มีการรวมพลังต่อสู้ร่วมกัน
อย่างเข้มแข็ง สู้ไม่ถอยไม่ว่าจะเจออุปสรรคใดๆ เพื่อ
รักษาบ้านเกิดเรือนตายของตนให้คงอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมที่ดี

• องค์กรภาคประชาสังคมทางด้านสิ่งแวดล้อม 
องค์กรภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานได้แสดง

บทบาทของตนในการรับผิดชอบของตนต่อสังคม โดย
ไม่นิ่งดูดายได้ยื่นมือเข้ามาช่วยทั้งการให้ความรู้ความ
เข้าใจในทางวิชาการในเรื่องต่างๆ ที่ชาวบ้านต้องการ
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็น เครือข่าย
วางแผนผังเมืองเพื่อสังคม โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม 
มูลนิธินโยบายสุขภาวะ

• นักวิชาการจากหน่วยงานราชการ
คณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไล 

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ สำานักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้สนับสนุนทางด้าน
วิชาการในการจัดทำาการประเมินผลกระทบด้าน
สุขภาพโดยชุมชน รวมถึงร่วมกับชาว
ชุมชนลุ่มน้ำาท่าลาด นักวิชาการอิสระ 
จัดการประชุมเวทีวิชาการเพื่อเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาผ่าน
กระบวนการจัดทำา ซีเอชไอเอ (CHIA)  
อีกทั้งเป็นตัวแทนชาวลุ่มน้ำาท่าลาดเข้าชี้แจง 
ต่อ คชก. ในวันที่มีการประชุมเพื่อลงมติ
พิจารณารายงานอีเอชไอเอ (EHIA) ของ
โครงการนี้

• เริ่มใช้สิทธิตามกฎหมายในการขอข้อมูล
ทางราชการ

ผล : การขอข้อมูลจากทางราชการไม่ประสบความ
สำาเร็จ ชาวบ้านและแกนนำาไม่ได้รับข้อมูลที่ต้องการจาก
หน่วยงานรัฐผู้รับผิดชอบ ทำาให้ชาวบ้านและแกนนำาใช้
ความเชื่อมโยงกับนักเคลื่อนไหวทางสังคมในพื้นที่อื่นที่
มีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันเป็นแหล่งข้อมูล เช่น 
กลุ่มของคุณสุทธิ อัชฌาศัย จ. ระยอง

• ใช้สิทธิตามกฎหมายโดยการแสดงความไม่
เห็นด้วยกับการจัดตั้งโครงการ การรวบรวม
รายชื่อผู้คัดค้าน

ผล : การสื่อสารกับสาธารณะด้วยเทคนิคที่หลาก
หลายแตกต่างกัน ได้ผลดี ทำาให้สาธารณะ ได้ทราบถึง 
ปัญหาและสถานการณ์ที่ชาวบ้านกำาลังเผชิญในพื้นที่ ดัง
จะเห็นได้จากข่าวสารที่สื่อมวลชนนำาเสนอออกไป รวม
ถึงการที่มีผู้เข้าร่วมสนับสนุนการคัดค้านโครงการนี้เพิ่ม
ขึ้นจากไม่กี่สิบคนในตอนแรกมาเป็นหลักพัน

: การรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการจัดตั้ง
โครงการ สามารถรวบรวมรายชื่อ ได้ 3,000 รายชื่อ 
และได้นำาไปย่ืนต่อนายกรัฐมนตรี สำานักนโยบายและ
แผนฯ (สผ.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ผู้ว่าราชการ
จังหวัด สำานักงานนโยบายและแผนพลังงานแห่งชาติ 
สถานเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกาประจำาประเทศไทย 
ผู้อำานวยการโรงเรียนในพื้นที่ 

อย่างไรก็ดีการดำาเนินการเหล่านี้ไม่ประสบ
ผลสำาเร็จดังจะเห็นได้จากคณะกรรมการชำานาญ
การ หรือ คชก. ได้มีมติเห็นชอบกับรายงานอีไอเอ 
(EIA) ของโครงการนี้ เมื่อ กันยายน 2552

• ใช้สิทธิในการขอความช่วยเหลือทาง
วิชาการจากหน่วยงานราชการ และนักวิชาการ
อิสระ

ผล : ชาวบ้านได้รับการสนับสนุนความรู้ทาง
วิชาการตามที่ได้ขอไปต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กล่าวคือ สำานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้
เข้ามาให้ความรู้ในการจัดทำา ซีเอชไอเอ (CHIA) มูลนิธิ
นโยบายสุขภาวะได้เข้ามาช่วยให้ความรู้เรื่องผลกระทบ
และขั้นตอนการสร้างโรงไฟฟ้า รวมถึงการทำาเสวนา จับ
ประเด็นเพื่อการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
ทางโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาให้ความรู้เรื่อง
สิทธิ เรื่องกฎหมาย รวมถึงเรื่องเกี่ยวกับมลพิษจากโรง
ไฟฟ้า

• ใช้สิทธิสิทธิตาม มาตรา 11 พระราช
บัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 

ผล : ทาง สช. ได้มีมติเห็นด้วยกับการจัดทำา ซีเอช-
ไอเอ (CHIA) ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้ร้องขอ
ใช้สิทธิ เมื่อ 3 ธันวาคม 2553 เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อม ด้านข้อมูล หลักฐาน ผลกระทบต่อสุขภาพชุมชน
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเสนอความเห็นในกระบวนการ  
อีเอชไอเอ (EHIA) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การชุมนุมเรียกร้องสิทธิ 
ผล : ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ส่งผู้แทนมารับหนังสือจาก 

ชาวบ้าน

• ใช้สิทธิตามกฎหมายในการยื่นฟ้อง 
ศาลปกครอง และยื่นถวายฎีกา

ผล : เรื่องยังอยู่ระหว่างดำาเนินการ
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3.  ประชาชนใกล้เคียงท่ีได้รับผลกระทบ 
 จากโครงการ 
4.  ผู้สนใจโครงการ
5.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.  องค์กรพัฒนา เอกชน และองค์กร 
 ภาคประชาสังคม
7.  นักวิชาการ โดยเฉพาะจากองค์กร 
 วิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
8.  เจ้าของโครงการ ทั้งที่เป็นหน่วยงาน 
 ของรัฐและเอกชน ผู้ดำาเนินโครงการ  
 ได้แก่ สำานักงานนโยบายและแผน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,   
 บริษัทที่ปรึกษา/สถาบันการศึกษา, 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,   
 ประชาชน, และชุมชน
10. ผู้พิจารณาโครงการ ได้แก่ หน่วยงาน 
 เจ้าของพ้ืนท่ี,หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต, 
 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

กลั่นกรองโครงการ2

หมายความว่า เป็นกระบวนการเพ่ือตัดสิน 
ใจว่า โครงการท่ีเสนอน้ันจำาเป็นต้องทำา 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวด-
ล้อมหรือไม่ การกล่ันกรองจะเก่ียวข้องกับ
การใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบ
จากโครงการท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมน้ันอยู่ใน
ระดับมีนัยสำาคัญ
หรือไม่

ภาค 2

ศัพท์ที่ควรรู้

ไออีอี (IEE, Initial  
Environmental  
Examination)2  
หมายถึง รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบ้ืองต้น เป็นการตรวจสอบเบ้ืองต้นถึง
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
โครงการท่ีเสนอ มักใช้ข้อมูลเบ้ืองต้นท่ีมี
อยู่หรือข้อมูลท่ีสามารถหาได้ทันที ไออีอี 
เป็นการศึกษาเพ่ือให้ทราบว่าจะต้องทำา  
อีไอเอ (EIA) ต่อหรือไม่

อีไอเอ (EIA, Environmen-
tal Impact Assessment)2  
หมายถึง การประเมินผลกระทบ 
ทางสิ่งแวดล้อม

อนุญาต1 
หมายความว่า 
ก. ยินยอม, 
ยอมให้, ตกลง

นิติบุคคล1  
หมายความว่า  
น. กลุ่มบุคคล องค์กร 
หรือทรัพย์สินที่จัดสรร
ไว้เป็นกองทุน เพื่อ
ดำาเนินกิจการอันใด
อันหนึ่ง ซึ่งกฎหมาย
บัญญัติให้เป็นบุคคล 
อีกประเภทหนึ่งที่
มิใช่บุคคลธรรมดา 
นิติบุคคลจะมีขึ้นได้ก็
แต่ด้วยอาศัยอำานาจ
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
หรือกฎหมายอื่น นิติบุคคลย่อมมีสิทธิ
และหน้าที่ ตามบทบัญญัติแห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมาย
อื่น ภายในกรอบแห่งอำานาจหน้าที่หรือ
วัตถุประสงค์ดังได้บัญญัติหรือกำาหนด
ไว้ในกฎหมายข้อบังคับหรือตราสารจัด
ตั้ง นอกจากนั้น นิติบุคคลย่อมมีสิทธิ
และหน้าที่เช่นเดียวกับบุคคลธรรมดา 
เว้นแต่สิทธิและหน้าที่ซึ่งโดยสภาพจะ
พึงมีพึงเป็นได้เฉพาะแก่บุคคลธรรมดา

เท่านั้น เช่น กระทรวงทบวง กรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ตำาบล กรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา บริษัทจำากัด สมาคม 

มูลนิธิ.

ที่ปรึกษา1 
หมายความว่า 
น. ผู้มีหน้าที่
ให้คำาแนะนำา

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Public participation 
in EIA)2 
หมายถึง การที่ประชาชน ที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากโครงการหนึ่งๆ องค์กร
พัฒนาเอกชน และหน่วยงานต่างๆ รวม
ทั้งผู้สนใจ ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นำา
เสนอข้อมูล หรือโต้แย้ง ตลอดจนร่วม
แลกเปลี่ยนความเห็น ซึ่งจัดว่าต้องมี
ส่วนร่วม ในทุกๆกระบวนการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่มา : 1 พจนานุกรมไทย ราชบัณฑิตยสถาน, 2542
 2 สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

การมีส่วนร่วม  
ของประชาชน 2

หมายความว่า เป็นกระบวนการที่รวบ-
รวมเอาความห่วงกังวล ความต้องการ
และค่านิยมต่างๆ ของสาธารณชนไว้
อยู่ในกระบวนการตัดสินใจของรัฐและ
เอกชน เป็นการสื่อสารสองทาง และ
เป็นการมีปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพื่อ
การตัดสินใจที่ดีกว่าและที่ได้รับการ
สนับสนุนจากสาธารณชน

ข้อกำาหนดผู้ว่าจ้าง 
หรือ ทีโออาร์ (TOR, 
Term Of reference)2 
หมายถึง รายการละเอียดที่ผู้ว่าจ้างมี
ความประสงค์จะให้ผู้รับจ้างทำาอะไร
บ้าง โดยการบอกขอบเขตของงานให้
ชัดเจน ระยะเวลาที่
ต้องการ คุณสมบัติ
ของผู้รับจ้าง ที่ 
ผู้ว่าจ้างต้องการ 
ให้ทำางานตาม
ขอบเขตดังกล่าว  
สิ่งที่ผู้ว่าจ้าง
ต้องการให้ดำาเนิน
การ จะมีกี่ขั้นตอน 
แต่ละขั้นตอน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง  ปฎิบัติงานตาม

สัญญาจะได้อะไร ผิดสัญญาจะถูก
ปรับอย่างไร ตลอดจนวิธีการดูแล
งานของผู้ว่าจ้าง ว่าเขาจะดูแลงาน
คุณแบบไหน เขาจะมีที่ปรึกษาดูแล

แทนหรือไม่ สิ่งต่างๆเหล่านี้ ผู้ว่าจ้าง
จะจัดให้อยู่ในทีโออาร์ (TOR) ทั้งหมด 

เพื่อประกาศหาผู้รับจ้างตามกรรมวิธีต่อ
ไป ซึ่งผู้ที่อยากจะเป็นผู้รับจ้างได้ศึกษา
ดูก่อนว่างานตามประกาศเราทำาได้หรือ

ไม่  เราถนัดหรือไม่ เรามีคุณสมบัติครบ
ถ้วนหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
สำาหรับพิจารณา

ผู้มีส่วนได้เสีย2 
หมายถึง ผู้ท่ีมีโอกาสได้รับผลกระทบ  

ซึ่งอาจเป็นความเดือดร้อน หรือความ
เสียหายจากการดำาเนินโครงการทั้งทาง
ตรงและทางอ้อม ตลอดจนผู้อาจได้
ประโยชน์จากการดำาเนินโครงการนั้นๆ 
ประกอบด้วย
1.  ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จาก  
 โครงการ 
2.  ประชาชนผู้เสียประโยชน์จาก  
 โครงการ 

คู่มือ 1

หมายความว่า  
ว. ใช้ประโยชน์ได้
เหมาะใจ, สำาหรับ
ประจำาตัว เช่น  
อาวุธคู่มือ
น. สมุดหรือหนังสือ
ที่ให้ความรู้เกี่ยว
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ที่ต้องการรู้เพื่อใช้
ประกอบตำารา เพื่ออำานวยความสะดวก
เกี่ยวกับการศึกษาหรือการปฏิบัติ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเพื่อแนะนำาวิธีใช้
อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง

ประเมิน1  
หมายความว่า 
กะประมาณค่า
หรือราคาเท่าที่
ควรจะเป็น เช่น 
ประเมินราคา

กระทบ1 
หมายความว่า  
ก. โดน, ถูกต้อง, 
ปะทะ, พูดหรือ
ทำาให้กระเทือนไป
ถึงผู้อื่น เช่น พูด
กระทบเขา ตีวัวกระทบคราด

สิ่งแวดล้อม1 
หมายความว่า ดุลยภาพของธรรมชาติ 
อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากร 
ธรรมชาติต่างๆ และ
สิ่งที่มนุษย์ได้ทำาขึ้น 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ต่อการดำารงชีพ
ของประชาชนและ
ความสมบูรณ์สืบไป
ของมนุษยชาติ

ประชาชน1 
หมายความว่า  น. พลเมือง, สามัญชน
ทั่วๆ ไปที่ไม่ใช่ข้าราชการ 
พ่อค้าหรือนักบวช ใน
ความว่า ข้าราชการ 
พ่อค้า และ
ประชาชน

ส่วนร่วม1

หมายความว่า  น. ส่วน
ได้ส่วนเสียในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น เช่น 
มีส่วนร่วมในการบำาเพ็ญกุศล มีส่วนร่วม
ในการทุจริต มีส่วนร่วมในการลงทุน
บริษัท

อีเอชไอเอ (EHIA, Environ- 
mental Health Impact  
Assessment)2

หมายถึง การประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ สำาหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ง
ทางด้านคุณภาพสิ่ง-
แวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สุขภาพ 

ซีเอชไอเอ 
(CHIA, Community 
Health Impact Assess-
ment) 2 
หมายถึง 
การประเมิน
ผลกระทบสุขภาพ
ระดับชุมชน 

โครงการ1 
หมายความว่า  
น. แผนหรือเค้าโครง
ตามที่กะกำาหนดไว้โครงการ
หรือกิจการ  ให้หมายความรวมถึง 
โครงการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการร่วมกับ
เอกชน ท้ังท่ีต้องขอ
ความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี และ
โครงการหรือกิจการ
ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก
ทางราชการตามกฎหมายด้วย

โครงการรุนแรง2 
หมายความว่า การดำาเนินโครงการหรือ
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 
ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่ง แวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสุขภาพ จะกระทำา
มิได้ เว้นแต่จะได้
ศึกษา และประเมิน
ผลกระทบคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนใน
ชุมชน และจัดให้ มี 
กระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี 
ส่วนได้เสียก่อนซึ่งมีจำานวน  
11 ประเภทโครงการ ที่ต้องจัดทำารายงาน
อีเอชไอเอ (EHIA)

เจ้าของ1  
หมายความว่า 
ผู้มีสิทธิ
ถือครอง  

หมายเหตุ: ก. หมายถึง คำากริยา, น. หมายถึง คำานาม, ว. หมายถึง คำาวิเศษณ์
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ชื่อย่อที่ควรรู้

สผ.  
หมายถึง สำานักงานนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง- 
แวดล้อม สังกัดกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

คชก.   
หมายถึง คณะกรรมการผู้ชำานาญ 
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ภายใต้
การแต่งตั้งตามประกาศคณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2540)

15

ประกอบด้วย

1. ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

2. ประชาชนผู้เสียประโยชน์จากโครงการ 

3. ประชาชนใกล้เคียง 

 ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ

4. บุคคลทั่วไปผู้สนใจโครงการ

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก 

สช.  
หมายถึง สำานักงานคณะ
กรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

กก.วล. 
หมายถึง คณะกรรมการสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ แต่งตั้งจาก
การประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 
ปัจจุบันสังกัดสำานักงานคณะ 
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
 สำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

กอสส. 
หมายถึง องค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สังกัด 
สำานักงานคณะกรรมการ
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ  แต่งตั้งตามมาตรา 
67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550

ครม. 
หมายถึง คณะรัฐมนตรีมีอำานาจ
หน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมาย อันประกอบด้วย 
หัวหน้าคณะ 1 คน ซึ่งมักเรียก
ว่า  นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี
อื่น ตามจำานวนที่กำาหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง

คว�มรู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ควรรู้

6. องค์กรพัฒนาเอกชน 

 และองค์กรภาคประชาสังคม

7. นักวิชาการ โดยเฉพาะจาก

 องค์กรวิชาชีพเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

8. เจ้าของโครงการ  

 ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชน

9. ผู้ดำาเนินโครงการ ได้แก่ 
 .  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 .  บริษัทที่ปรึกษา/สถาบันการศึกษา   
 .  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 .  ประชาชนและชุมชน

10. ผู้พิจารณาโครงการ ได้แก่ 
 .  หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ 
 .  หน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต 
 .  คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
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หลักก�รสร้�งก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน

1. การเข้าถึงข้อมูล      

 (access to information)
เป็นระดับท่ีสำาคัญท่ีสุด เพราะเป็นก้าวแรกของ

การท่ีภาครัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่ม รวม
ถึงกลุ่มผู้หญิงและคนเปราะบาง เข้าสู่กระบวนการมี
ส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่อง
ทางต่างๆ เช่น เอกสาร ส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ จดหมาย 
ป้ายประกาศ การจัดนิทรรศการ การจัดงานแถลงข่าว 
การติดประกาศ เป็นต้น

2. การรับฟังความคิดเห็น     

 (consultation)
เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วย 
วิธีการต่างๆ เช่น การจัดเวทีสาธารณะ การสำารวจ
ความคิดเห็น การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
เป็นต้น

3. การเกี่ยวข้อง (engagement)
เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนะ แนวทางที่นำาไป
สู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่า
ข้อมูลความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน
จะถูกนำาไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงาน
ของภาครัฐ เช่น ประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชา
พิจารณ์  

4. ความร่วมมือ (collaboration)
เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะ

มีส่วนร่วมกับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ 
และมีการดำาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น 
คณะกรรมการที่มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ 
เป็นต้น

5. การเสริมพลังอำานาจแก่ประชาชน   

(empowerment)
เป็นระดับที่ให้บทบาทประชาชนสูงที่สุด กล่าว

คือ ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เช่น 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน เป็นต้น ซึ่งมอบอำานาจให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจทั้งหมด ภาครัฐทำาหน้าที่เสมือนเป็นผู้อำานวย
ความสะดวก (facilitator)

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ 

ซึ่งสามารถแบ่งระดับของการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ความรู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ควรรู้

16
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หัวใจของก�รจัดก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนและชุมชน 

1. 
การเริ่มต้นตั้งแต่
ระยะแรก

ให้ข้อมูลก่อนการดำาเนินโครงการ
เพื่อให้ชุมชนทราบแนวทางการ
ดำาเนินงานและกระตุ้นให้เกิดการ
แสดงความคิดเห็นของประชาชน
และชุมชนก่อนการตัดสินใจ อัน
จะช่วยให้มีเวลาพิจารณาทาง
เลือกหรือแนวทางแก้ปัญหาของ
ชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น

1. 

สถาบันการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  หรือ

สถาบันวิจัยซึ่งมีฐานะเป็น

นิติบุคคล ตามกฎหมาย

ไทย

17

2. 
เป้าหมายของ
การมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างหลักประกันให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลร่วมคิดร่วม
ตัดสินใจและมีข้อตกลงร่วมกัน

3. 
ครอบคลุม
ผู้มีส่วนได้เสีย

คำานึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบ
ทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อม และเปิดโอกาสให้เข้าสู่
กระบวนการมีส่วนร่วม โดยจะ
ต้องรับฟังข้อมูลหรือปรึกษา
หารือผู้ได้รับผลกระทบทางตรง
เป็นอันดับแรก

4. 
ความจริงใจ

จัดกระบวนการอย่างจริงใจ   
เปิดเผย ซื่อสัตย์ ปราศจากอคติ 
และมีการสื่อสารสองทางอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและเพียง
พอ ตอบสนองต่อความสงสัยของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5. 
วิธีการที่เหมาะสม

เลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
ท่ีเหมาะสมโดยพิจารณาลักษณะท่ี
แตกต่างกันของพ้ืนท่ีและของกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีหลักประกัน
ให้ผู้หญิงและกลุ่มเปราะบางเข้า
ถึงข้อมูลการมีส่วนร่วม ตลอด
จนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม
สังคมและค่านิยม ระดับความ
สนใจของชุมชนในประเด็นหรือ
โครงการ ความสามารถและ
ความพร้อม รวมท้ังข้อจำากัดของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัด
กระบวนการมีส่วนร่วม

ผู้มีสิทธิในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
2. 

นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียน

ตามกฎหมายไทย

3. 

นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียน

ตามกฎหมายต่างประเทศ 

แต่นิติบุคคลดังกล่าวต้องมี

นิติบุคคลตาม 1) หรือ 2) 

ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มี

สิทธิทำารายงานฯ เข้าร่วม

ในการทำารายงานฯด้วย

4. 

รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีกฎหมาย

เฉพาะจัดตั้งขึ้นเฉพาะแต่ใน

กิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น

5. 

สภาการเหมืองแร่ ตาม

กฎหมายว่าด้วยสภาการ

เหมืองแร่ เฉพาะแต่ใน

กิจการของสมาชิก
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เทคนิคการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ

1 
การให้ข้อมูล
โดยการ
สรุปย่อ

2 
นิทรรศการ 
และการจัด
แสดงต่างๆ

3
สารคดี
พิเศษ

4 
คลังข้อมูล
ในที่สาธารณะ 
เช่น ห้องสมุด
สาธารณะ

6
การส่งรายงาน
ทางเทคนิค
ที่สำาคัญ หรือ 
เอกสารด้าน
สิ่งแวดล้อม

7
การส่งเอกสาร
จำานวนมาก หรือ 
ส่งสิ่งพิมพ์ไป
โดยตรงยังบ้าน
ของประชาชน

8
การให้สัมภาษณ์
ผ่านสื่อ และ
การปรากฎตัว
ในรายการที่มี
การสนทนา

9 
ชุดให้ข่าว
สำาหรับสื่อ

10
การแถลงข่าว 
และสรุปข้อมูล
ให้กับสื่อ

11 
จดหมายข่าว
มุ่งเป้าไปยังที่
ประชาชนผู้มี
ความสนใจใน
ประเด็นมากที่สุด

12
ใบแทรกใน
หนังสือพิมพ์

13 
ข่าวแจก

14
การโฆษณา
แบบเสีย
ค่าใช้จ่าย

15 
เวทีอภิปราย

16 
การนำาเสนอ
ต่อกลุ่มต่างๆ  
ในชุมชน

17
การประกาศ 
เรื่องการ
บริการ
สาธารณะ

18
การจัด
การประชุม
สัมมนา

ความรู้เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่ควรรู้

5
อินเทอร์เน็ต

18



19

ขั้นตอนก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

ในปัจจุบันการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย โดยสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานรับ
ผิดชอบหลักในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม ได้จัดประเภทของการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ดังรูป

การจัดทำารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น หรือ 
ไออีอี (IEE) เป็นรูปแบบรายงานที่ประเทศไทยนำามาใช้ใน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการขนาด
เล็กที่เห็นว่าอาจมีผลกระทบสิ่งแวดล้อม

หลักเกณฑ์โครงการหรือกิจการที่ต้องทำา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการหรือกิจการที่ต้องทำารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเห็น
ชอบก่อนมีการพัฒนาโครงการต่อไป มีดังนี้

1. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ออก
ตามมาตรการ 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 : 

- โครงการหรือกิจกรรม 35 ประเภท (ดังภาคผนวก 
ก) ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยมีลำาดับที่ 1.5 คือ โครงการเหมืองแร่โลหะทุกขนาด 
และลำาดับที่  26.2 โครงการสนามบินน้ำาทุกขนาดที่
กำาหนดให้จัดทำาเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เบื้องต้น หรือ ไออีอี (IEE) 

- โครงการหรือกิจการ รวม 11 โครงการ (ดังภาค
ผนวก ข) ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ต้องจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

2. ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการตาม
ประกาศพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 44 (3) แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง
ชาติ พ.ศ.2535

3. โครงการตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม

4. โครงการพัฒนาในพื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญ
ระดับนานาชาติและระดับชาติ

ที่มา: เครือข่ายประชาชนคัดค้านการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3

ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 

ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการวิเคราะห์ผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งผู้เกี่ยวข้องออกเป็น 2 กลุ่มหลัก  
อีไอเอ ปรกติ (EIA) และ อีไอเอ รุนแรง/อีเอชไอเอ (EHIA) 
ดังนี้

แหล่งที่มา: สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555

ระบบการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ในประเทศไทย

1. รายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น/ 

ไออีอี (IEE)

2. รายงานการประเมิน
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม/

อีไอเอ (EIA)

อีไอเอโครงการปรกติ/
อีไอเอ (EIA):

มี 35 ประเภทโครงการ

อีไอเอโครงการรุนแรง/
อีเอชไอเอ (EHIA): 

มี 11 ประเภทโครงการ

โครงการหรือกิจการใดที่จะต้องจัดทำารายงาน		 	
อีไอเอ	(EIA)	หรือ	อีเอชไอเอ	(EHIA)	นั้น	จะขึ้น
อยู่กับประเภท	และขนาด	ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาต	ิดังแสดงรายละเอียด	
ในภาคผนวก	ก	และ	ข

เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้ทำารายงาน

สำานักวิเคราะห์
ผลกระทบฯ

คณะผู้ชำานาญการ

หน่วยงานอนุญาต

ประชาชน/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง รายงานอีไอเอ

(EIA)

การอนุญาต

ก่อสร้าง/
ดำาเนินโครงการ

ผู้รับผิดชอบและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการอีไอเอ ปรกติ (EIA) และ 

กระบวนการอีไอเอ รุนแรง/อีเอชไอเอ (EHIA)

กระบวนการอีไอเอ		
รุนแรง
1.  เจ้าของโครงการ
2.  นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำา  
 รายงานฯ หรือที่  
 ปรึกษาจัดทำารายงาน
3.  สำานักงานโยบายและ
 แผนทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่ง-
 แวดล้อม (สผ.)
4.  คณะกรรมการผู ้  
 ชำานาญการพิจารณา
 รายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 (คชก.)
5.  คณะกรรมการสิ่ง-  
 แวดล้อมแห่งชาติ 
 (กก.วล.)
6.  ประชาชน/หน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง
7.  องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น
8.  หน่วยงานอนุญาต
9. องค์การอิสระด้าน
 สิ่งแวดล้อมและ
 สุขภาพ (กอสส.)

ผู้เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม

กำากับ/ติดตาม
ตรวจสอบ

กระบวนการอีไอเอ	
ปรกติ
1.  เจ้าของโครงการ
2.  นิติบุคคลผู้มีสิทธิทำา 
 รายงานฯ หรือที่ 
 ปรึกษาจัดทำารายงาน
3.  สำานักงานโยบายและ
 แผนทรัพยากร
 ธรรมชาติและสิ่ง-
 แวดล้อม (สผ.)
4.  คณะกรรมการผู ้
 ชำานาญการพิจารณา
 รายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 (คชก.)
5.  คณะกรรมการสิ่ง- 
 แวดล้อมแห่งชาติ 
 (กก.วล.)
6.  ประชาชน/หน่วยงาน
 ที่เกี่ยวข้อง
7.  องค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น
8.  หน่วยงานอนุญาต
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ขั้นตอนการจัดทำารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับ
โครงการปรกติ หรือ อีไอเอ (EIA)

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิด 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก
และทางลบ รวมทั้งขอบเขตการศึกษาด้วย 

(จัดในช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อ
เสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา)

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยครั้งที่ 2 จะต้องนำาผลการ
รับฟัง ผนวกไว้ในส่วนหนึ่งของรายงาน 

(จัดในช่วงระหว่างเตรียมจัดทำาร่างรายงาน 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม)

 (1)
 การกลั่นกรอง
 โครงการ

 (2)
 การกำาหนด
 ขอบเขตการศึกษา

 (3)
 การประเมินผลกระทบ
 ส่ิงแวดล้อม และจัดทำา
 รายงานการประเมิน
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (4)
 การพิจารณารายงาน
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (5)
 การตัดสินใจ

 (6)
 การติดตามตรวจสอบ
 และประเมินผล

ตามระเบียบประกาศสำานักนายกรัฐมนตรีเจ้าของโครงการจะต้องดำาเนิน
การตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครั้ง เพื่อ
นำาผลการรับฟังความคิดเห็นไปประกอบการพิจารณาในลำาดับต่อไป ซึ่งการ
จัดประชุมควรเน้นสาระมากกว่าจำานวนครั้งที่จัด ด้วยรูปแบบการประชุมแบบ
มีปฏิสัมพันธ์แทนรูปแบบการประชุมแบบเป็นทางการ(การประชาพิจารณ์) ที่
หลากหลาย (เจมส์ แอล เครย์ตัน แปลโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ดร.ถวิลวดี 
บุรีกุล และผศ.ดร.เมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี, 2552) ดังนี้

1. การประชุมสาธารณะเพื่อให้คำาแนะนำา/การประชุมสภาเมือง
2. การบรรยายสรุปซักถามและตอบคำาถาม
3. การอภิปรายหมู่
4. การใช้ประชุมกลุ่มใหญ่/กลุ่มย่อย
5. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
6. การเปิดบ้าน
7. สภากาแฟ
8. การประชุมสัมมนา
9. วงกลมซาโมน
10. พื้นที่เปิดกว้าง

ขั้นตอนการจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมรุนแรง 
หรือ อีไอเอ รุนแรง / อีเอชไอเอ (EHIA)

ค. 1 รับฟังความคิดเห็น
ต่อขอบเขตการศึกษา

ค. 2 การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล

ค. 3 รับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงาน

 (1)
 การกลั่นกรอง
 โครงการ

 (2)
 การกำาหนด
 ขอบเขตการศึกษา

 (3)
 การประเมินผลกระทบ
 

 (4)
 มาตรการป้องกันและ แก้ไข
 ผลกระทบ และมาตรการ  
 ติดตามตรวจสอบและร่าง  
 รายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (5)
 รายงานฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อ  
 สผ. และหน่วยงานอนุญาต

 ให้ความเห็นชอบ

 หน่วยงานอนุญาต 
 ทำาคำาชี้แจงและเหตุผล
 ในการตัดสินใจเผยแพร่ต่อ
 สาธารณะและบนเว็บไซต์

ปรับปรุงแก้ไข
ยื่นให้พิจารณาใหม่

ไม่เห็นชอบ

องค์การอิสระ
ให้ความเห็น
ประกอบ

หน่วยงาน
อนุญาต 
จัดกระบวน
การรับฟัง
ความคิดเห็น 
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ขั้นตอนก�รจัดทำ�ร�ยง�นก�รประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับโครงก�รทั่วไป หรือ อีไอเอ ปรกติ (EIA) 

ที่มา: สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552ที่มา: สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
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ตามกฎหมายก่อนการอนุญาตโครงการหรือกิจการใดนั้น	ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณา	ซึ่งภายหลังจากที่ปรึกษาได้จัดทำารายงานอีไอเอ	(EIA)
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น	เจ้าของโครงการจะต้องยื่นรายงานอีไอเอ	(EIA)	เสนอต่อผู้มีอำานาจอนุญาตให้ดำาเนินโครงการ	ดังขั้นตอนต่อไปนี้

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นอีไอเอ (EIA)

1.  ก่อนนำาเสนอต่อ คชก. นั้น สผ. จะ
ลงสำารวจพื้นที่โครงการ เพื่อดูสภาพ
แวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอนนี้
ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อมูลต่างๆ กับ สผ. ได้โดยตรง รวมถึง
ประชาชนสามารถขอดูรายงานอีไอเอ 
(EIA) จาก สผ. ได้ด้วย
2. หากครบกำาหนด 45 วันแล้วยังไม่มี
ผลการให้ความเห็น ถือว่า คชก. ได้เห็น
ชอบต่อรายงานอีไอเอ (EIA) โดยปริยาย
และจัดส่งไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจ
อนุญาตในการดำาเนินโครงการต่อไป
3.  เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาต จะ
ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ ก่อนการ
ตัดสินใจให้ดำาเนินโครงการ
4.   เมื่อส่งรายงานฉบับแก้ไขครบ
กำาหนด 30 วันแล้วยังไม่มีผลการให้
ความเห็น ถือว่า คชก. ได้เห็นชอบต่อ
รายงานอีไอเอ (EIA) โดยปริยายและจัด
ส่งไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตใน
การดำาเนินโครงการต่อไป
5.   หากเห็นชอบต่อรายงานฉบับแก้ไข 
สผ. ก็จะสรุปผลการพิจารณาส่งไปยังเจ้า
หน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตในการดำาเนิน
โครงการต่อไป (เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจ
อนุญาตโครงการนั้น จะต้องรับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียก่อนการให้
ความเห็นโครงการ)

คำาอธิบายขั้นตอนการพิจารณารายงาน

3.   เมื่อ คชก. พิจารณาให้ความเห็น
ชอบรายงาน ก็จะยื่นต่อ กก.วล แล้วก็
จะเข้าสู่การพิจารณาโดย ครม. และจะ
ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้เสียประกอบการตัดสินใจให้ความ
เห็นต่อโครงการ (เห็นชอบ/ไม่เห็นชอบ
โครงการ)
 ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณารายงานร่วมกับผู้
มีอำานาจอนุญาต : ในขั้นตอนหมายเลข 
1, 2 และ 3

รัฐ รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

จัดทำารายงานต้ังแต่
ข้ันศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการ

สผ. สรุปความเห็น
ของคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการฯ

เสนอความเห็น

ให้ความเห็นชอบ

คณะรัฐมนตรี

บุคคล/ สถาบัน
ผู้เช่ียวชาญ
เสนอความเห็น

เสนอ ทีโออาร์ 
(TOR) ต่อ สผ.
เพ่ือให้ความเห็น

ที่มา :  สำานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

กรณีโครงการ/กิจการ ที่ไม่ต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี

ผู้ย่ืนขอรับอนุญาต+ท่ีปรึกษาจัดทำารายงานฯ

สผ. ตรวจสอบรายงานฯ (15 วัน)

สผ. พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองต้น (15 วัน)

ผู้ย่ืนขออนุญาต

สผ. สรุปผลการพิจารณาเสนอ (30 วัน)

ผู้ย่ืนขออนุญาต

ผู้ย่ืนขออนุญาต

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ พิจารณา (45 วัน)

สามารถเสนอ
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
ท่ีทำาการแก้ไขเพ่ิม
เติม หรือจัดทำาใหม่
ท้ังฉบับ โดยเสนอ
กลับเข้าสู่กระบวน
การพิจารณาใหม่ 
ตามมาตรา 48 
และ 49

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
อำานาจอนุญาต

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
อำานาจอนุญาต

กรณี
เห็นด้วยกับ
ความเห็น
คชก.
ท่ีเห็นชอบ

มีสิทธินำาคดีไปสู่
ศาลปกครอง
ภายใน 90 วัน

เสนอรายงานต่อ สผ. และเจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาต

รายงานถูกต้อง/ ข้อมูลครบถ้วน

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เสนอรายงานฉบับแก้ไขต่อ สผ.
และเจ้าหน้าท่ีอำานาจอนุญาต

ไม่เห็นชอบ

จบกระบวนการพิจารณารายงานฯ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

กรณี
ไม่เห็นด้วยกับ
ความเห็น คชก.
ท่ีไม่เห็นชอบ
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กรณีโครงการ/กิจการ ที่ต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี

1.  ก่อนการยื่นรายงานอีไอเอ (EIA) 
นั้น ผู้ยื่นขออนุญาตจะจ้างบริษัทที่
ปรึกษาในการจัดทำารายงานอีไอเอ 
(EIA) โดยข้อมูลผลการรับฟังความคิด
เห็นของประชาชนจะอยู่ในเล่มของ
รายงานอีไอเอ (EIA) นี้
2.  สผ. จะเป็นผู้สรุปรายงานอีไอเอ 
(EIA) และนำาเรื่องยื่นต่อ คชก.
** ก่อนนำาเสนอต่อ คชก. นั้น สผ. จะ
ลงสำารวจพื้นที่โครงการ เพื่อดูสภาพ
แวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอนนี้
ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อมูลต่างๆ กับ สผ. ได้โดยตรง **

** หาก คชก. ไม่เห็นชอบต่อรายงานฉบับแก้ไขนี้ ก็เป็นอันว่าจบกระบวนการพิจารณารายงานอีไอเอ (EIA)**
ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็นประกอบการพิจารณารายงานร่วมกับ ผู้มีอำานาจอนุญาต : ในขั้นตอนหมายเลข 1, 3 และ 5 

ที่มา: สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556

1

2
3

4
5



22

ขั้นตอนก�รพิจ�รณ�ร�ยง�นอีเอชไอเอ (EHIA) 

คำาอธิบายขั้นตอน
การพิจารณารายงาน

1.		ผู้ยื่นขออนุญาต	(หน่วยงาน
รัฐ/รัฐวิสาหกิจ)	จะต้องยื่นรายงาน
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการและ
รายงานอีไอเอ	(EIA)	เสนอต่อ	คชก.

2.		สผ.จะเป็นผู้สรุปรายงานอีไอเอ	
(EIA)	และนำาเรื่องยื่นต่อ	คชก.

  ** ก่อนนำาเสนอต่อ คชก. นั้น 
สผ. จะลงสำารวจพื้นที่โครงการ เพื่อดู
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งขั้นตอนนี้
ประชาชนสามารถให้ความคิดเห็นหรือ
ข้อมูลต่างๆ กับ สผ. ได้โดยตรง รวมถึง
ประชาชนสามารถขอดูรายงานอีไอเอ 
(EIA) จาก สผ. ได้ด้วย**

3.		คชก.	พิจารณารายงาน
3.1  เห็นชอบกับรายงาน และ สผ.  

 จัดส่งผลการพิจารณา
 3.1.1 สผ. ส่งผลการพิจารณาให้ 

  หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบ 
  โครงการหรือหน่วยงานของรัฐผู้ 
  อนุญาต

 3.1.2 สผ. ส่งผลการพิจารณาให้ 
   กอสส. จัดรับฟังความคิดเห็น 
  ของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

3.2 ไม่เห็นด้วย สผ. สรุปผลการ 
 พิจารณาของ คชก. เสนอต่อ กก.วล

4.		สผ.	จะรับผลการให้ความ
เห็นจากหน่วยงานของรัฐผู้รับผิด
ชอบโครงการหรือหน่วยงานของรัฐผู้
อนุญาตโครงการ	และ	กอสส.	

5		กก.วล.	จะรับผลการให้ความ
เห็นจากทั้ง	3	กลุ่ม  1) คชก.  2) หน่วย
งานของรัฐผู้รับผิดชอบโครงการหรือ
หน่วยงานของรัฐผู้อนุญาตโครงการ  
3) กอสส. ให้การประกอบการพิจารณา

6.	เมื่อผ่านการพิจารณาจาก	
กก.วล.	แล้วก็จะเข้าสู่การพิจารณาโดย	
ครม.	และจะต้องมีการรับฟังความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้เสียประกอบการตัดสิน
ใจให้ความเห็นต่อโครงการ (เห็นชอบ/ไม่
เห็นชอบโครงการ)

ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณารายงานร่วมกับ	
ผู้มีอำานาจอนุญาต : ในขั้นตอนหมายเลข 
2, 3.1.1, 3.1.2 และ 6

กรณีโครงการ/กิจการ ที่ต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

รัฐ รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ
พิจารณารายงานฯ

สผ.

จัดทำารายงานต้ังแต่
ข้ันศึกษาความเหมาะสม
ของโครงการ

เห็นชอบ

เสนอความเห็น คชก. 
ความเห็นองค์การอิสระ และ
รายงานการรับฟังความคิดเห็น

เสนอความเห็น

พิจารณา

บุคคล/ สถาบัน
ผู้เช่ียวชาญ
เสนอความเห็น

เสนอ ทีโออาร์ 
TOR ต่อ สผ.
เพ่ือให้ความเห็น

** จะเห็นได้ว่าขั้นตอนเสนอ
รายงานอีไอเอ (EIA) ต่อผู้อนุญาต
โครงการที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรีนั้น ไม่มีการกำาหนด
ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการที่
แน่นอน **

สผ. สรุปความคิดเห็น
ของ คชก.

องค์การอิสระ
ให้ความเห็นประกอบ

ส่งรายงานอีเอชไอเอ ท่ีเห็นชอบ   ความเห็น คชก. และสรุป  
          สาระสำาคัญของมาตรการฯ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

สผ.

หน่วยงานของรัฐผู้รับ
ผิดชอบโครงการ หรือ 
หน่วยงานของรัฐผู้
อนุญาตโครงการ จัด
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสีย

ส่งผลการ
พิจารณา
ของ คชก.

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี
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ที่มา:  สำานักนโยบายและแผนทรัพยากร
 ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม, 2556
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คำาอธิบายขั้นตอน
การพิจารณารายงาน

1.			ผู้ยื่นขออนุญาต	(หน่วยงาน/รัฐ-
วิสาหกิจ/รัฐร่วมกับเอกชน/เอกชน)	จะ
ต้องเสนอรายงานอีไอเอ	(EIA)	โดยที่
ปรึกษาเป็นผู้จัดทำาเสนอต่อ	คชก.
2.			สผ.	ดูว่ารายงานมีข้อมูลครบถ้วน
หรือไม่	15	วัน		และให้ความเห็น	
เบื้องต้นอีก	15	วัน
** ก่อนนำาเสนอต่อ คชก. นั้น สผ. จะลง 
สำารวจพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือดูสภาพแวดล้อม 
ในปัจจุบัน ซ่ึงข้ันตอนน้ีประชาชนสามารถ 
ให้ความคิดเห็นหรือข้อมูลต่างๆ กับ สผ. 
ได้โดยตรง รวมถึงประชาชนสามารถขอดู
รายงานอีไอเอ (EIA) จาก สผ. ได้ด้วย**
3.			หลังจากน้ันส่งให้	คชก.	พิจารณา	
อีก	45	วัน	
3.1  คชก. เห็นชอบต่อรายงานอีไอเอ (EIA)
ฉบับแก้ไข 
 3.1.1 สผ. สรุปผลการพิจารณาส่ง 
 ไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตใน 
 การดำาเนินโครงการ 
 3.1.2 สผ. ส่งรายงานอีไอเอ (EIA) 
 และผลความเห็นชอบจาก คชก. ให้กับ  
 กอสส.
3.2 คชก. ไม่เห็นชอบรายงานอีไอเอ (EIA)  
 ฉบับแก้ไข 
 3.2.1 ผู้ยื่นขออนุญาตจัดทำารายงาน 
 ฉบับแก้ไข เพื่อยื่นเสนอ คชก. เข้ามา 
 ใหม่ 
 ** โดยรายงานฉบับแก้ไข คชก. จะใช้ 
 เวลาพิจารณา 30 วัน หากครบกำาหนด  
 30 วันแล้วยังไม่มีผลการให้ความเห็น  
 ถือว่า คชก. ได้เห็นชอบต่อรายงาน 
 อีไอเอ (EIA) โดยปริยายและจัดส่งไป
 ยังเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำานาจอนุญาตใน 
 การดำาเนินโครงการต่อไป**
  3.2.1.1 คชก. เห็นชอบ เข้าสู่ 
  กระบวนการข้อที่ 3.1, 4 และ 5  
  ต่อไป
  3.2.1.2 คชก. ไม่เห็นชอบ จบ 
  กระบวนการพิจารณา อีไอเอ  
  (EIA) 
  - กรณีท่ีผู้ย่ืนขออนุญาตไม่เห็น 
  ด้วยต่อผลการพิจารณา ผู้ย่ืน 
  ขออนุญาตมีสิทธินำาคดีไปสู่ศาล 
  ปกครองภายใน 90 วัน
  - กรณีจบกระบวนการพิจารณา 
  รายงานอีไอเอ (EIA) แล้วนั้น  
  หากผู้ย่ืนขออนุญาต/เจ้าของ  
  โครงการต้องการนำาเสนอรายงาน 
  อีไอเอ (EIA) ใหม่ ก็จะต้องเข้าสู่ 
  กระบวนการในข้ันตอนแรกใหม่**

4.  เจ้าหน้าที่มีอำานาจอนุญาตจะรับผลการให้ความเห็นจากทั้ง 2 กลุ่ม  
(1) คชก. และ (2) กอสส. ให้การประกอบการพิจารณา
5.  เจ้าหน้าที่มีอำานาจอนุญาตทำาคำาชี้แจงและเหตุผลในการตัดสินใจให้
สาธารณชนรับทราบ

คณะกรรมการผู้ชำานาญการฯ
พิจารณารายงานฯ 45 วัน

สผ.

เสนอรายงานต่อสผ. และ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมีอำานาจอนุญาต

 

รายงานถูกต้อง/ข้อมูลครบถ้วน

เห็นชอบ

คชก. สรุปความคิดเห็น
ของ คชก.

องค์การอิสระ
ให้ความเห็นประกอบ

ไม่เห็นชอบ

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงมี
อำานาจอนุญาต

หน่วยงานของรัฐ
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
หรือ หน่วยงานของรัฐ
ผู้อนุญาตโครงการ จัด
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน และผู้มีส่วน
ได้เสีย

ส่งผลการ
พิจารณา คชก.

ทำาคำาช้ีแจงและเหตุผลในการตัดสินใจ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ (Website)

สผ. ตรวจสอบรายงาน (15 วัน)

ผู้ย่ืนขออนุญาต + ท่ีปรึกษา
จัดทำารายงานฯ

สผ. พิจารณาเสนอ
ความเห็นเบ้ืองต้น (15 วัน)

รายงานไม่ถูกต้อง/
ข้อมูลไม่ครบถ้วน

ผ็ูย่ืนขออนุญาต

เสนอรายงาน
ฉบับแก้ไขต่อ สผ.
และเจ้าหน้าท่ี
อำานาจอนุญาต

ผ็ูย่ืนขออนุญาต

จบกระบวนการ
พิจารณารายงานฯ

สามารถเสนอ
มาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบ
ท่ีทำาการแก้ไขเพ่ิมเติม 
หรือจัดทำาใหม่ท้ัง
ฉบับ โดยเสนอกลับ
เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาใหม่ ตาม
มาตรา 48 
และ 49

กรณีเห็นด้วยกับความเห็น คชก. ท่ีไม่เห็นชอบ

กรณีไม่เห็นด้วยกับความเห็น คชก. ท่ีไม่เห็นชอบมีสิทธินำาคดีไปสู่ศาลปกครอง 

ภายใน 90 วัน

23

	 ประชาชนมีส่วนร่วมให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณารายงานร่วมกับ
ผู้มีอำานาจอนุญาต	: ในขั้นตอนหมายเลข 
2, 3.1.1, 3.1.2 และ 5

ส่งรายงานอีไอเอ ท่ีเห็นชอบ
ความเห็น คชก. และสรุป

สาระสำาคัญของมาตรการฯ

กรณีโครงการ/กิจการ ที่ไม่ต้องเสนอ ขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ที่มา: สำานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556
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ปัญห� ของก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นอีไอเอ (EIA)

ข้อเสนอแนะ ต่อก�รพิจ�รณ�
ร�ยง�นอีไอเอ (EIA)

 ในขั้นตอนการพิจารณาให ้1.  ความเห็นของ คชก., กก.วล. 
ต่อรายงานอีไอเอ (EIA) ควรให้ประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียหรือตัวแทนชุมชน
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
เข้าร่วมประชุม
พิจารณาด้วย

 เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานอีไอเอ (EIA)  2.  เข้า สผ. หากประชาชนขอดูรายงาน
ก็ควรได้รับจาก	สผ.	
ไม่ควรมีเหตุผล	หรือ
ข้อแม้	ที่จะไม่ให้	
หรือปัดไปให้ประชาชน
ขอที่ปรึกษาแทน 

 ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง 3.  ควรเป็นผู้ตัดสินโครงการ	ว่า
จะให้ดำาเนินการต่อหรือยุติโครงการ 
ซึ่งในปัจจุบันการมีส่วนร่วมของประชาชน
ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
พิจารณารายงาน ซึ่งจะต้อง
ไปผลักดันการแก้ไข
กฎหมายต่อไป

	 การทับซ้อนของผลประโยชน์		1. 	 หมายถึง  ผู้เกี่ยวข้องกับ
โครงการหรือเจ้าของโครงการเป็น
ผู้ว่าจ้างที่ปรึกษาให้ทำารายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสียเอง 
ทำาให้ผู้รับจ้างย่อมทำาหน้าที่
ให้ถูกใจผู้ว่าจ้าง

 ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของ	2. 	 ประชาชนในรายงานอีไอเอ	(EIA)		
หรือรายงานศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการก่อนยื่นเสนอต่อผู้อนุญาต
โครงการนั้น อาจจะมีข้อมูลที่
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 
ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานที่เป็นกลาง
และเป็นธรรม

 ขั้นตอนเสนอรายงานอีไอเอ	(EIA)	3. 	 ต่อผู้อนุญาตโครงการ	
ที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีนั้น ไม่มีการกำาหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาโครงการที่แน่ชัด

 ความน่าเชื่อถือของคณะ	 	4. กรรมการผู้ชำานาญการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	ในการ
พิจารณารายงาน

 ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม  5.  และไม่รับรู้ความคืบหน้า
ของการดำาเนินการ 
ไม่มีโอกาสให้ข้อมูล
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6.

 กรณีที่รายงานอีไอเอ (EIA) มีการแก้ไข4. ควรมีการเผยแพร่ความก้าวหน้าของ
รายงานมายังชุมชนผู้ได้รับผลกระทบรับทราบ
ด้วย

 ควรมีการเพิ่มข้อกำาหนด 5. เพื่อให้องค์กรนิติบุคคล
ประเภทไม่แสวงกำาไร (มูลนิธิ , 
สมาคม , องค์กรสาธารณะ-
ประโยชน์) ที่ทำางานด้านสิ่งแวดล้อม 
สุขภาพ ชุมชน สิทธิมนุษยชน สามารถเป็นองค์กรนิติบุคคล
ที่มีสิทธิจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) ได้

 ควรมีการจัดตั้งองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ6. ตามที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
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ใครสามารถจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA)   
ได้บ้าง?

การจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวด-
ล้อมจะต้องจัดทำารายงานโดยนิติบุคคลผู้มีสิทธิทำา 
รายงานฯ ที่จดทะเบียนกับสำานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2527 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
(สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม, มิถุนายน 2555) โดยจะต้องมีคุณสมบัติใน 
ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

(1)  สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา	หรือ	
สถาบันวิจัย ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

(2)  นิติบุคคลซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
 - ห้างหุ้นส่วนจำากัด
 - บริษัทจำากัด
(3)  นิติบุคคล	ซึ่งได้จดทะเบียนตามกฎหมาย	
	 ต่างประเทศ	แต่นิติบุคคลดังกล่าว ต้องมี

นิติบุคคล (1) หรือ (2) ซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในการ
ทำารายงานด้วย

(4)  รัฐวิสาหกิจ	ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น	
เฉพาะแต่ในกิจการของรัฐวิสาหกิจนั้น

(5)  สภาการเหมืองแร่	ตามกฎหมายว่าด้วยสภา
การเหมืองแร่เฉพาะแต่ในกิจการของสมาชิก

ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานฯ (1) และ (2)  
ต้องมีสำานักงานใหญ่หรือที่ทำาการในราชอาณาจักร 
สำาหรับนิติบุคคลตาม (2) และ (3) ต้องมีวัตถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและให้คำา
ปรึกษาทางวิชาการด้วย 

ผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาตทำารายงานฯ ตามวรรค
หนึ่งต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาต เว้นแต่ระยะเวลา
ได้ล่วงพ้นไปแล้วไม่น้อยกว่าสามปีนับตั้งแต่วันที่ถูกสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาต

ผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตฯ จะต้องจัดเตรียมบุคลากร 
ดังนี้

1.	 ผู้ชำานาญการอย่างน้อย	1	คน	
 ซึ่งอยู่ประจำาเพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบในการทำา

รายงานฯ
2.	 เจ้าหน้าที่อย่างน้อย	3	คน	
 ซึ่งอยู่ประจำาเพื่อร่วมในการทำารายงานฯ 

ประชาชนสามารถทำารายงานอีไอเอ (EIA)  
ได้หรือไม่?

ประชาชนสามารถทำารายงานอีไอเอ (EIA) อย่าง
ง่ายด้วยเหตุและผลแสดงถึงข้อเท็จจริงที่มี และแสดง

จุดยืนยันของพื้นที่ตนเอง ดังตัวอย่างกรณีศึกษาของ
ท่าลาด ดังที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น อย่างไรก็ตามหาก
ประชาชนจะต้องจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) จะต้อง
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการด้านต่างๆ ใน
การให้คำาปรึกษาตามหลักวิชาการด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันรายงานอีไอเอ (EIA) ของประชาชน
แม้ยังไม่เป็นที่ยอมรับและยังไม่ได้คุ้มครองสิทธิ์ด้วย

ประช�ชนส�ม�รถทำ�ร�ยง�นอีไอเอ (EIA) ได้หรือไม่

ขั้นตอนการจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการทั่วไป 
หรือ อีไอเอ ปรกติ (EIA)

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

เป็นการให้ข้อมูลกับประชาชนและหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับโครงการที่จะเกิด 
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวก
และทางลบ รวมทั้งขอบเขตการศึกษาด้วย 

(จัดในช่วงรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อ
เสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา)

รับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจในรายงาน
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยครั้งที่ 2 จะต้องนำาผลการ
รับฟัง ผนวกไว้ในส่วนหนึ่งของรายงาน 

(จัดในช่วงระหว่างเตรียมจัดทำาร่างรายงาน 
และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม)

 (1)
 การกลั่นกรอง
 โครงการ

 (2)
 การกำาหนด
 ขอบเขตการศึกษา

 (3)
 การประเมินผลกระทบ
 ส่ิงแวดล้อม และจัดทำา
 รายงานการประเมิน
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (4)
 การพิจารณารายงาน
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (5)
 การตัดสินใจ

 (6)
 การติดตามตรวจสอบ
 และประเมินผล

กฎหมายก็ตาม  แต่ทว่าหาก
ประชาชนร่วมกันจัดทำา 
รายงานอีไอเอ (EIA) กันขึ้นมาเอง 
ก็สามารถทำาได้ ซึ่งจะสามารถใช้
เป็นประโยชน์ในการเทียบเคียง 
กับรายงานอีไอเอ (EIA) ของเจ้า-
ของโครงการ หรือใช้เป็นหลักฐาน
โต้แย้งหรือเสริมต่อคณะกรรมการ
ผู้ชำานาญการได้ (คชก.) นอกจาก
นั้นยังสามารถใช้เป็นประโยชน์ 
เป็นพยานหลักฐานในคดีในชั้น
ศาลได้ 

 ดังน้ันข้อจำากัดของประชาชน 
ในการจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) 
มีดังนี้

กฎหมาย : 

ไม่มีกฎหมายรับรองหรือ
คุ้มครองรายงานอีไอเอ (EIA) ของ
ประชาชน เนื่องจากในปัจจุบัน
ยังไม่มีการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535   
(ดังแสดงรายละเอียดในภาค
ผนวกกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ) 

ความรู้ความเข้าใจ : 

ประชาชนยังขาดความ
รู้ความเข้าใจในหลักวิชาการ
ประกอบการจัดทำารายงานอีไอเอ 
(EIA) ฉะนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญ
หรือนักวิชาการให้คำาปรึกษา

งบประมาณ : 

การจัดทำารายงานอีไอเอ 
(EIA) จะต้องใช้งบประมาณในการ
จัดทำาค่อนข้างสูง

หากประชาชนทำารายงานอีไอเอ (EIA)  
ไม่ได้  แล้วจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร?

จากแผนผังขั้นตอนการจัดทำารายงานอีไอเอ	
(EIA)	ปกติ	ที่ปรากฏในเอกสาร	หน้า	20	นั้น	
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร?	
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ที่มา: สำานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2552
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การจัดรับฟังความคิดเห็นประชาชนนั้น ประชาชน
สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องจัดก่อนการดำาเนินโครงการ  โดย
ประชาชนสามารถซักถามรายละเอียด และประเด็นข้อ
ห่วงกังวลในเรื่องผลกระทบทางด้านสังคม สุขภาพ วิถี
ชีวิต สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ที่ประชาชนควรรู้ในทุก
ประเภทโครงการ โดยประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในขั้นตอนดังต่อไปนี้

(1) การกลั่นกรองโครงการ

(2) การกำาหนดขอบเขตการ
ศึกษา 

เป็นขั้นตอนก่อนการจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) 
โดยจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 :  ซึ่งเป็นขั้น
ตอนที่ประชาชนจะต้องรับทราบถึงข้อมูลรายละเอียด
โครงการ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางบวก
และทางลบ รวมถึงขอบเขตการศึกษาของโครงการไม่ว่า
จะเป็น ขอบเขตการศึกษาทางพื้นที่  และขอบเขตการ
ศึกษาด้านวิชาการ 

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร   

ในการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1

1. ร่วมรับรู้ข้อมูลของโครงการ  

ก่อนมีโครงการ 
•  ต้องรู้รายละเอียดของโครงการที่จะเกิดขึ้น	

ก่อนการศึกษารายงานอีไอเอ	(EIA) ทำาอะไร / ที่ไหน 
(ใกล้วัด โรงเรียน ตลาด แหล่งท่องเที่ยว ฯลฯ) / ใช้พื้นที่
ในการก่อสร้างเท่าไหร่ / ทำาอย่างไร / ใครเป็นเจ้าของ
โครงการ) •  ทำาไมต้องมีโครงการ	/	หากมีจะเกิดผล	
กระทบอะไรบ้าง	/	ใครได้รับผลกระทบบ้าง	(ชุมชนใด
บ้างรับผล	กระทบโดยตรง) เพื่อให้หน่วยงานที่ให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนและประชาชนตรวจสอบได้ 

•  ต้องทราบการเริ่มต้นศึกษากระบวนการจัดทำา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อย่างน้อย
ไม่ต่ำากว่า	4	สัปดาห์

•  มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น	และข้อห่วงกังวล
ที่จะเกิดจากโครงการ

•  มีการจัดทำาเอกสารชี้แจงให้ชาวบ้านรู้	เช่น 
เกี่ยวกับบ่อเก็บกักสารหรือพื้นที่ใช้เก็บสารต่างๆ ว่ามี
โอกาสแตกหรือรั่วซึมให้ชัดเจนและข้อมูลให้เพียงพอ 
เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจ

•  กรณีเกิดปัญหาจากโครงการในช่วงระยะ
เตรียมการก่อสร้าง		ระยะก่อสร้างสามารถติดต่อ	
ร้องเรียนได้ที่ไหน	อย่างไร

•  นอกเหนือจากการประชุมแล้ว	ชาวบ้าน
สามารถขอและรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหน	อย่างไร

	 ด้านนักวิชาการ	และ	 	 	 	
	 บริษัทที่ปรึกษาผู้จัดทำารายงาน

•  เป็นใคร มาจากไหน
•  ควรเป็นนักวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพท่ีเป็นกลาง  
•  มีความไว้วางใจได้แค่ไหน ควรมีการนำาประวัติมา

ชี้แจง
•  มีความจริงใจ ตอบปัญหาที่ประชาชนกังวลได้

ชัดเจน
•  มีความรู้ความสามารถ และความเข้าใจสภาพ

แวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณีของพื้นที่หรือไม่
•  มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่

2.  ร่วมตัดสินใจในการดำาเนินการศึกษา  
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประชาชนควรมีส่วนร่วมกำาหนดขอบเขตการศึกษา
ด้านพื้นที่กับเจ้าของโครงการหรือบริษัทที่ปรึกษา โดย
ระบุระยะและพื้นที่ในการศึกษาให้ชัดเจน ซึ่งไม่เพียงแค่
ศึกษาผลกระทบในรัศมี 5 กิโลเมตรเท่านั้น แต่ควรดูถึง
ผลกระทบตามระบบนิเวศที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

•  หากเบื้องต้นมีการกำาหนดให้มีจัดการด้วย
มาตรการนี้ แต่ภายหลังไม่ได้ปฏิบัติตามที่เคยให้ไว้กับ
ประชาชน จะมีการจัดการอย่างไร

•  มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางการลดผลกระทบ
ด้านต่างๆ ที่อาจได้รับจากการดำาเนินโครงการ เช่น การ
ติดตั้งสัญญาณหรือสัญลักษณ์เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดง
ถึงเหตุการณ์ฉุกเฉินในการก่อสร้างโครงการหรือการ
ดำาเนินโครงการ ให้ประชาชนได้เตรียมตัวได้อย่างทัน
ท่วงที 

•  มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อผู้ที่จะทำาหน้าที่
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าของโครงการ/
บริษัทที่ปรึกษาต้องนำาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ประกอบรายงานอีไอเอ (EIA)    

3.  ร่วมรับทราบผลกระทบ   

 ที่อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการ

 3.1		ด้านสังคม	วิถีชีวิต	และ	ความปลอดภัย	
	 	 ของประชาชน	
ระยะก่อนมีโครงการ/เตรียมการก่อสร้าง

•  วิถีชีวิตของชาวบ้านต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง 
เช่น กระทบต่อการทำาเกษตรของชาวบ้าน โดยเกิดน้ำา
สกปรกขึ้น  ปิดกั้นทางน้ำาใช้ของชาวบ้าน

•  ถ้ามีโครงการเกิดขึ้น ชุมชนต้องรองรับอะไรบ้าง 
เช่น  เศรษฐกิจในชุมชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร (หากมี
การสร้างตลาดใหม่และใหญ่กว่าสร้างขึ้นมาในชุมชนเพื่อ
รองรับประชาชนต่างถิ่นที่เข้ามาทำางานจะไม่กระทบต่อ
การค้าขายของแม่ค้าในชุมชนดั้งเดิม  เป็นต้น) 

•  มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
อย่างไร  มีแผนการอพยพย้ายถิ่นอย่างไร

•  ความขัดแย้งของคนในชุมชนกับคนต่างถิ่นที่เข้า
มาทำางานในพื้นที่ มีการจัดการอย่างไร

•  เจ้าของโครงการมีแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมให้
ความรู้แก่ชาวบ้านหรือไม่ อย่างไร เช่น กรณีที่บ่อเก็บ
กากแร่พังทลาย หรือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ชาวบ้าน
ต้องทำาอย่างไร
ระยะก่อสร้าง

•  แรงสั่นสะเทือน เสียงดัง ฝุ่นละอองจากการ
ระเบิดหินมีผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง มีการ
ป้องกันและจัดการปัญหานี้อย่างไร

•  มีวิธีจัดการกับปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการลัก
ขโมยอย่างไรจากประชาชนที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการก่อสร้าง

•  ในกรณีที่มีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินมีการแจ้งเตือน
ภัยอย่างไร หรือมีสัญลักษณ์ใด ที่ให้ประชาชนรู้อย่างทัน
ท่วงที เข้าใจง่าย และชัดเจน รวมถึงมีความน่าเชื่อถือ
และไว้วางใจได้แค่ไหนในประสิทธิภาพในการจัดการ
ระยะดำาเนินการ	(เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ)

•  ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเปิดดำาเนิน
โครงการนั้น  ข้อสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆ ที่ให้กับ
ประชาชนก่อนมีการก่อสร้างโครงการในเรื่องการจัดการ
ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมนั้น ยังคงเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดการได้
หรือไม่       

ข้อควรคำานึง : ในกรณีที่ปรึกษานำาเสนอถึงการ
จ้างงานเพื่อรองรับอาชีพให้กับลูกหลานของตนเอง
นั้น ประชาชนควรนำาผลประโยชน์เรื่องนี้มาเปรียบ
เทียบกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ตนเองและชุมชนอย่างมีเหตุและมีผล

	 3.2		ด้านสิ่งแวดล้อม
•  โครงการที่จะเกิดขึ้นมีการปล่อยสารประเภทไหน

ออกมาบ้าง  ตัวไหนอันตราย และตัวไหนไม่อันตราย 
•  สารที่ปล่อยออกมาจะส่งผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อมโดยรอบหรือไม่ อย่างไร 
•  มีการแพร่กระจายของสารเคมีหรือไม่
- มีรัศมีในการแพร่กระจายที่จะส่งผลกระทบใน

ระยะเท่าไหร่ 
•  หากเกิดสารพิษตัวใหม่ที่เป็นอันตรายต่อ

ประชาชนเกิดขึ้นภายหลังจะมีวิธีการจัดการอย่างไร
•  มีการจัดการฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นอย่างไร 
•  แหล่งน้ำาใช้ในการผลิตอยู่ที่ไหน กระทบต่อน้ำากิน

น้ำาใช้ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร
•  มีการปนเปื้อนของสารเคมีลงสู่น้ำาใต้ดินหรือไม่ 

ทิศทางการไหลของน้ำาใต้ดินเป็นอย่างไร
•  เมื่อมีโครงการเกิดขึ้นมาแล้วต้องยืนยันว่าพืช /

สัตว์ในพื้นที่ยังคงอยู่ ไม่ได้ถูกทำาลายไป โดยจะต้องชี้แจง
ให้ชาวบ้านฟังอย่างชัดเจนและเป็นไปได้ทางการปฏิบัติ

•  มีการกำาจัดขยะตกค้างอย่างไร (เป็นขยะอะไร/
ประเภทไหน/ใครหรือหน่วยงานไหนต้องเป็นผู้จัดการ
ขยะ) 
	 3.3		ด้านสุขภาพของประชาชน

•  สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนมี
การแก้ไขหรือจัดการอย่างไร 

•  สารหรือฝุ่นละอองที่ออกมาเป็นอันตรายกับ
สุขภาพของประชาชนอย่างไร และส่งผลกระทบต่อพืช 
สัตว์ในชุมชนอย่างไร หากไม่อันตรายต้องมีในปริมาณ
หรือระดับเท่าใด 

•  ต้องมีการตรวจคุณภาพน้ำาฝน ในกรณีที่ชาวบ้าน
ใช้ในการบริโภคและอุปโภคหรือไม่ ซึ่งหากมีโครงการ
เกิดขึ้นก็จะทำาให้เกิดปัญหานี้ได้

สำาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคนิค เช่น น้ำา
เสีย อากาศเสีย มลพิษ เป็นเรื่องที่ชาวบ้านอาจจะ
ไม่มีความถนัด ดังนั้นอาจจะต้องมีการหาที่ปรึกษา
ในด้านเทคนิค ได้แก่ นักวิชาการด้านต่างๆ เป็นต้น

(3) การประเมินผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม และจัดทำารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เป็นขั้นตอนระหว่างการจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) 
โดยจะมีการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 :  เจ้าของ
โครงการและบริษัทที่ปรึกษาจะต้องนำาเสนอร่างรายงาน
ให้กับประชาชนรับทราบ และประชาชนต้องมีความ
มั่นใจในรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระ
ทบสิ่งแวดล้อมโดยประชาชนจะต้องตรวจสอบความถูก
ต้องและทำาความเข้าใจร่างรายงานอีไอเอ (EIA) 

โดยครั้งที่	2	จะต้องนำาผลการรับฟังของ
ประชาชนผนวกไว้ในส่วนหนึ่งของรายงานอีไอเอ	
(EIA)	ก่อนยื่นเสนอรายงานต่อ	สผ.	
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แหล่งที่มาของข้อมูล: 
mylesson.swu.ac.th/syllabus/doc_2420040325125858.doc
http://www.tungsong.com/Environment/Garbage_n/garbage_11.html
http://www.act.ac.th/work_project/act_enviroment/w_garbage.html

ขยะมูลฝอย

ขยะชุมชนมูลฝอย ขยะมูลฝอยจาก
การเกษตร

ขยะมูลฝอย
อุตสาหกรรม

ขยะมูลฝอยท่ัวไป ขยะมูลฝอยท่ีเป็น
อันตรายในบ้านเรือน

ขยะมูลฝอย
ท่ีไม่เป็นอันตราย

ของเสียอันตราย

ขยะแห้ง ขยะเปียก

ขยะมูลฝอย
ท่ัวไป

ขยะมูลฝอย
อันตราย

- กระดาษ
- พลาสติก
- ขวด
- แก้ว
- ผ้า
- โลหะ
- ยาง
- ฯลฯ

- เศษพืช
- ผัก
- ผลไม้
- เศษอาหาร
- ฯลฯ

- กากสารเคมี 
  และ ภาชนะบรรจุ
- ฯลฯ

- ของเสียท่ีเป็นพิษ
- ของเสียท่ีมีฤทธ์ิ
  กัดกร่อน

เกร็ดความรู้เรื่องขยะ :  
แหล่งกำาเนิดและประเภทขยะมูลฝอย

จากกิจกรรมต่างๆ

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร   

ในการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 

ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 นี้เจ้าของ
โครงการและบริษัทที่ปรึกษาจะต้องแจ้งกำาหนดการ
ประชุมเพื่อนำาเสนอการจัดทำาร่างรายงานอีไอเอ (EIA) 
ให้กับประชาชนรับทราบ และจะต้องจัดส่งเอกสารและ
รายงานเพื่อให้ประชาชนทราบก่อนการประชุมอย่างน้อย 
30 วัน ซึ่งในครั้งนี้ประชาชนจะต้องทำาความเข้าใจต่อ
เอกสารและร่างรายงาน โดยตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่ได้รับ และหากมีประเด็นข้อสงสัยควรซักถามกับ
เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาให้เข้าใจ 

1.  ร่วมตรวจสอบความถูกต้อง   
 ของร่างรายงานอีไอเอ (EIA )

1.1  ข้อมูลในร่างรายงานอีไอเอ (EIA) มีความถูก
ต้องครบถ้วนหรือไม่ (เช่น แหล่งน้ำาในชุมชนมีจำานวน
เท่ากับจำานวนแหล่งน้ำาที่บริษัทที่ปรึกษานำาเสนอหรือไม่ 
/ เป็นแหล่งน้ำาที่มีความสำาคัญต่อชุมชนหรือไม่/ กลุ่มผู้ได้
รับผลกระทบครบถ้วนหรือไม่ เป็นต้น)

1.2  ในร่างรายงานอีไอเอ (EIA) มีการเปิดเผย
ข้อมูลสารเคมีต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการของโครงการ 
(ชนิดใด/ ปริมาณเท่าไหร่ / มีเกณฑ์มาตรฐานบอกไว้
หรือไม่  ตรงไหนแสดงไว้ในภาคผนวกหรือในเนื้อหา / 
ถ้ามีสารเกินเกณฑ์มาตรฐานมีการชี้แจงถึงการจัดการ
อย่างไร

ยกตัวอย่างเช่น 
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM10)  คือ ขนาดของฝุ่นที่อยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจาก

วัตถุที่ถูกทุบ ตี บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วน
เล็กๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ใน
อากาศ และตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็ว
ขึ้นอยู่กับน้ำาหนักของอนุภาคฝุ่น โดยกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การก่อสร้าง ฝุ่นละอองบนท้องถนน และการเผาไหม้
เชื้อเพลิง จะก่อให้เกิดฝุ่นละอองดังกล่าว

•  การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก จะวัด
เก็บตัวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเป็นเวลา 24 ช.ม. 

•  ปริมาณฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
จะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นกับทุก
เพศทุกวัย  โดยจะส่งผลกระทบตั้งแต่โพรงจมูกและช่อง
ปาก ผ่านช่องคอ กล่องเสียง หลอดลมใหญ่ หลอดลม
ฝอย ไปจนถึงถุงลมปอดซึ่งเป็นส่วนปลายสุดของทาง
เดินหายใจ  ทำาให้เกิดโรคทางเดินในระบบหายใจ  
หลอดลมอักเสบ  ถุงลมโป่งพอง หอบหืด เป็นต้น

•  ค่าเฉลี่ยของฝุ่นละอองรวมหรือฝุ่นละอองขนาด
ไม่เกิน 100 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 
0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

เพื่อให้เห็นภาพชัดเจน เช่น  รายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ  ในวันที่ 25 
มีนาคม 2556 พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 191-
356 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดย
รวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพมาก 

1.3  ในร่างรายงานมีวิธีการจัดการผลกระทบที่
เกิดขึ้นทุกด้านอย่างต่อเนื่องหรือไม่  อย่างไร  เช่น  ขยะ
เอาไปทิ้งในพื้นที่ไหน / มีวิธีการจัดการขยะอย่างไร / 
หน่วยงานใดรับผิดชอบในการจัดการขยะ เป็นต้น
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2. ร่วมติดตามตรวจสอบระหว่างการจัดทำา
รายงานอีไอเอ (EIA) 

2.1  เมื่อประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของร่างรายงาน 
อีไอเอ (EIA) แล้ว ควรจะต้องติดตามการลงพื้นที่ เพื่อสำารวจ
ทรัพยากรหรือการประสานงานของบริษัทที่ปรึกษาในพื้นที่
ว่ามีการสำารวจจริงหรือไม่  เปิดโอกาสในประชาชนในพื้นที่ได้
เข้าไปให้ข้อมูลหรือสำารวจร่วม หากพบว่าบริษัทที่ปรึกษาไม่มี
การสำารวจจริงหรือไม่ละเอียดควรแจ้งต่อ สผ. หรือผู้มีอำานาจ
อนุญาตโครงการ 

ข้อเสนอแนะ : เมื่อประชาชนได้รับเอกสารหรือ
รายงานก่อนการประชุม ต้องศึกษาข้อมูลในรายงาน
ก่อนการประชุม  โดยอาจจะมีการจัดกลุ่มพูดคุยกัน
ก่อนกับประชาชนในหมู่บ้าน กับผู้เชี่ยวชาญ หรือนัก
วิชาการ  และมอบหมายหน้าที่ให้แต่ละคนในการซัก
ถามในที่ประชุมให้ชัดเจน 

(4) การพิจารณารายงาน    
 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เป็นขั้นตอนที่หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ สผ. รับเล่มรายงาน
อีไอเอ (EIA) จากเจ้าของโครงการ เพื่อนำาเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณารายงานอีไอเอ (EIA) ซึ่งรายละเอียดขั้นตอนการ
พิจารณารายงานและประชาชนมีส่วนร่วมได้อย่างไรนั้นจะ
อธิบายไว้ในหัวข้อ “ขั้นตอนการพิจารณารายงานอีไอเอ	
(EIA)	นี้เค้าทำากันอย่างไร” ในลำาดับต่อไป

(5) การตัดสินใจ
ในปัจจุบันกระบวนการตัดสินใจนี้ประชาชนจะไม่มีอำานาจ

แนวทางการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
(อ้างอิงจาก กรมควบคุมมลพิษ: http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_garbage.html#s7)

หน้าที่ในการร่วมตัดสินใจพิจารณารายงานอีไอเอ (EIA) ซึ่ง
อำานาจหน้าที่ในการให้ความเห็นต่อรายงานอีไอเอ (EIA) นั้น 
จะเป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ชำานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.)  คณะ
กรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.)  และหน่วยงานอนุญาต 

(6) การติดตามตรวจสอบ   
 และประเมินผล

เป็นขั้นตอนภายหลังจากการให้ความเห็นชอบต่อรายงาน 
อีไอเอ (EIA) โดยหน่วยงานอนุญาตให้มีการก่อสร้างหรือพัฒนา
โครงการได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมขอประชาชนในขั้นตอนนี้ มีดังนี้
• ร่วมรับทราบความก้าวหน้าของการยื่นเรื่องเสนอรายงาน  
อีไอเอ (EIA) ว่าอยู่ในขั้นตอนใด
• ร่วมรับทราบผลการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างทั่วถึง 
ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการไปจากเดิมหรือ
ยกเลิกโครงการหรือมีการอนุมัติเห็นชอบโครงการ
• ร่วมในการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลด
ผล กระทบสิ่งแวดล้อมในรายงานอีไอเอ (EIA) (ใครเป็นผู้จัด
ทำารายงานการติดตามผละกระทบสิ่งแวดล้อม / ประชาชนมี
บทบาทหน้าท่ีในส่วนใดบ้างของการติดตามฯ )
• รายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องส่ง
ให้ประชาชนในพื้นที่โครงการรับทราบด้วย
• จัดพิมพ์ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โดยติดป้าย
ประกาศในที่ชุมชนในประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง

จากแผนภาพขั้นตอนการจัดทำารายงานการประเมินผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการรุนแรง หรือ อีไอเอ รุนแรง  
/ อีเอชไอเอ (EHIA) ที่ปรากฏในเอกสาร หน้า 20 นั้น 
ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างไร?

ของเสียอันตราย หมายถึง ของเสียใดๆ ที่มีองค์ประกอบ

หรือปนเปื้อน วัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่งได้แก่ วัตถุ

ระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ และวัตถุเปอร์ออกไซด์ 

วัตถุมีพิษวัตถุที่ทำาให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่

ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน

ที่ทำาให้เกิดระคายเคือง วัตถุอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์

หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจทำาให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช 

ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม

ของเสียอันตรายที่เกิดจาก
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนได้แก่ บ้าน
เรือน ร้านล้างฟิลม์ อัดขยายรูป ร้าน
ซักแห้ง ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งมี
ประมาณ 300,000 ตัน ถูกทิ้งรวมไป
กับขยะมูลฝอยทั่วไป และมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างของเสียอันตราย
จากชุมชน เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์
มีสารปรอท บัลลาสต์มีสารพีซีบี น้ำายา
ทำาความสะอาดมีฤทธิ์เป็นกรด-ด่าง และ
แอมโมเนียกระป๋อง สารฆ่าแมลงมีสาร
เคมีตกค้าง น้ำามันเครื่อง แบตเตอรี่มี
สารไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนัก สี 
ทินเนอร์ มีสารทำาละลาย ถ่านไฟฉายมี
แมงกานีส ปรอทและโลหะหนักอื่น ๆ

หากของเสียเหล่านี้ไม่ได้รับการ
กำาจัดอย่างถูกวิธี อาจจะทำาให้เกิดปัญหา
ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ของเสียอันตรายในบ้านเรือน

• หลอดฟลูออเรสเซนต์มีปรอท บัลลาสต์
มีสารพีซีบี
• น้ำายาทำาความสะอาดมีกรด ด่าง และ
แอมโมเนีย
• กระป๋องยาฆ่าแมลงมียาฆ่าแมลง
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(1)  กลั่นกรองโครงการ: 
เป็นขั้นตอนที่จะต้องระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม และสิ่ง

คุกคามสุขภาพโดยพิจารณาจากพื้นที่ตั้งโครงการ   กิจกรรม
การดำาเนินงาน/สิ่งคุกคามสุขภาพ และผลกระทบต่อปัจจัย
กำาหนดสุขภาพ

(2) การกำาหนดขอบเขตการศึกษา: 
เป็นขั้นตอนก่อนการจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) โดยจะมี

การจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 :  เป็นขั้นตอนที่ประชาชน
จะต้องรับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดโครงการ ผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการทั้งทางบวกและทางลบ รวมถึงขอบเขต
การศึกษาของโครงการไม่ว่าจะเป็น ขอบเขตการศึกษาทาง
พื้นที่  และขอบเขตการศึกษาด้านวิชาการ  ดังหัวข้อต่อไปนี้

2.1  ร่วมรับรู้ข้อมูลของโครงการก่อนมีโครงการ
2.2  ร่วมตัดสินใจในการดำาเนินการศึกษาผลกระทบ  

   สิ่งแวดล้อม
2.3  ร่วมรับทราบผลกระทบที่อาจะเกิดขึ้นจากโครงการ

ซึ่งมีประเด็นรายละเอียดแต่ละหัวข้อแสดงไว้ในการ    
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 ของ อีไอเอ (EIA) 
ปกติ     ดังแสดงรายละเอียดไว้ในข้างต้น

(3) การประเมินผลกระทบ: 
บริษัทที่ปรึกษาจะนำาเสนอร่างรายงานอีไอเอ (EIA) และ

การประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบให้
กับประชาชนรับทราบและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร    
ในการจัดรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2 

• ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างในด้านต่างๆ เช่น 
ทรัพยากรน้ำา อากาศ  เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพชีวิต

ตกค้าง กระป๋องสเปรย์มีสารเคมีตกค้าง
• น้ำามันเครื่อง แบตเตอรี่ มีสารโฮโดร
คาร์บอน และโลหะหนัก
• สี ทินเนอร์ มีสารทำาละลาย
• ถ่ายไฟฉายมีแมงกานีส ปรอท และ
โลหะหนักอื่นๆ

วิธีการจัดการของเสียอันตราย
ในบ้านเรือน

• ซื้อ/ใช้ เท่าที่จำาเป็น
• ซ้ือ/ใช้ สินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
สินค้าฉลากเขียว เช่น ถ่านไฟฉาย สูตรไม่
ผสมสารปรอท ตู้เย็นฉลากเขียว สีอีมัลชัน 
สูตรลดสารพิษ 
• ซ้ือ/ใช้ สารสกัดจากธรรมชาติ หรือสมุน- 
ไพร แทนการใช้สารเคมีท่ีสังเคราะห์ข้ึน
• ซื้อ/ใช้ สินค้าที่ใช้ซ้ำาใหม่ได้เช่น ถ่าน
ไฟฉายที่ชาร์จใหม่ได้ ใช้น้ำายาทำาความ

สะอาดชนิดเติม เพื่อลดปริมาณภาชนะ
บรรจุ
• ไม่ทิ้งของเสียอันตรายปนกับขยะ
มูลฝอยทั่วไป
• ไม่ทิ้งลงพื้น ท่อระบายน้ำาหรือแหล่งน้ำา
• แยกเก็บไว้ในภาชนะที่ไม่รั่วซึม รอ
หน่วยงานท้องถิ่น มาเก็บไปกำาจัด
• นำาไปทิ้งในภาชนะที่หน่วยงานท้องถิ่น
จัดหาให้หรือนำาไปให้เจ้าหน้าที่ที่มาเก็บ 
ในวันที่กำาหนด
• นำาไปส่งคืนร้านตัวแทน จำาหน่าย เพื่อ
รับส่วนลด และแลกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่

แนวทางในการจัดการ  
ของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี

ท้องถิ่น/เทศบาล

• รณรงค์ให้ผู้ประกอบการและประชาชน

คัดแยกของเสียอันตาย ไม่ทิ้งรวมไปกับ
ขยะมูลฝอยทั่วไป 
• จัดหาภาชนะรองรับของเสียอันตรายที่มี
ฝาปิด ไม่รั่วซึมและเหมาะสมกับประเภท
ของของเสียอันตราย 
• จัดหารถเก็บขนชนิดพิเศษ เพื่อเก็บขน
ของเสียอันตราย 
• กำาหนดวันรณรงค์ เพื่อเก็บรวบรวมของ
เสียอันตราย เช่น วันหยุดนักขัตฤกษ์ วัน
สิ้นปี วันสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
• จัดทำาระบบกำากับการขนส่ง (Manifest 
system) โดยควบคุมตั้งแต่แหล่งกำาเนิด 
การเก็บรวบรวม การเคลื่อนย้ายจนถึง
สถานที่กำาจัด 
• จัดสร้างสถานีขนถ่ายของเสียอันตราย
ประจำาจังหวัด เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม 
และคัดแยกของเสียอันตราย ส่วนที่ไม่
สามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่จะถูก
นำาไปกำาจัดยังศูนย์กำาจัดประจำาภาคต่อไป 
• จัดสร้างศูนย์กำาจัดของเสียอันตราย
ประจำาภาคโดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือก
สถานที่ การจัดซื้อที่ดินการออกแบบ
ระบบ การก่อสร้าง ควบคุมการดำาเนิน
งาน 
• ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
รับผิดชอบและส่งเสริมให้ความรู้กับ
ประชาชน 
• ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการจัดการของเสียอันตรายอย่างถูกวิธี 

ผู้ประกอบการ

• ไม่ทิ้งของเสียอันตรายประเภทน้ำามัน
เครื่อง ทินเนอร์ น้ำามันสน น้ำายาฟอกขาว 
น้ำายาทำาความสะอาด น้ำายาล้างรูป หมึก
พิมพ์ ของเสียติดเชื้อ สารเคมีจากห้อง
ปฏิบัติการ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ถ่าน
ไฟฉาย ฯลฯ รวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไป 
• ไม่ทิ้งลงพื้น ไม่ฝังดิน ไม่ทิ้งลงท่อระบาย
น้ำาหรือแหล่งน้ำา 
• แยกเก็บของเสียอันตรายไว้ในภาชนะ
เดิมที่รั่วซึม เพื่อรอหน่วยงานท้องถิ่นมา
เก็บไปกำาจัด 
• นำาไปทิ้งในภาชนะที่ท้องถิ่นจัดทำาให้หรือ
นำาไปทิ้งในสถานที่ที่กำาหนด 
• นำาซากของเสียอันตรายไปคืนร้าน
ตัวแทนจำาหน่าย เช่น ซากแบตเตอรี่ ซาก
ถ่านไฟฉาย ภาชนะบรรจุยาฆ่าแมลง 

1.3  หากมีการก่อสร้างเตาเผาขยะ
มีงบประมาณจากที่ไหน / มีการกำาหนด
แผนงานการซ่อมบำารุงรักษาหรือไม่

1.4  มีรายละเอียดแผนอพยพกรณี
ฉุกเฉิน และแผนอพยพกรณีถาวร หรือไม่ 
เช่น มีใครเป็นผู้รับผิดชอบ/อุปกรณ์พร้อม
หรือไม่  มีอะไรบ้าง  ทำาหน้าที่อย่างไร / มี
หอเตือนภัยหรือไม่ / มีการซักซ้อมประจำา
ปีหรือไม่

ขั้นตอนการจัดทำารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับโครงการรุนแรง

หรือ อีไอเอ รุนแรง/  
อีเอชไอเอ (EHIA)

ค. 1 รับฟังความคิดเห็น
ต่อขอบเขตการศึกษา

ค. 2 การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล

ค. 3 รับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างรายงาน

 (1)
 การกลั่นกรอง
 โครงการ

 (2)
 การกำาหนด
 ขอบเขตการศึกษา

 (3)
 การประเมินผลกระทบ
 

 (4)
 มาตรการป้องกันและ แก้ไข
 ผลกระทบ และมาตรการ  
 ติดตามตรวจสอบและร่าง  
 รายงานการวิเคราะห์
 ผลกระทบส่ิงแวดล้อม

 (5)
 รายงานฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อ  
 สผ. และหน่วยงานอนุญาต

 ให้ความเห็นชอบ

 หน่วยงานอนุญาต 
 ทำาคำาชี้แจงและเหตุผล
 ในการตัดสินใจเผยแพร่ต่อ
 สาธารณะและบนเว็บไซต์

ปรับปรุงแก้ไข
ยื่นให้พิจารณาใหม่

ไม่เห็นชอบ

องค์การอิสระ
ให้ความเห็น
ประกอบ

หน่วยงาน
อนุญาต 
จัดกระบวน
การรับฟัง
ความคิดเห็น 
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คำาถามที่ 1

หากบางโครงการไม่อยู่ในประกาศฯ 

ที่อาจเกิดผลกระทบรุนแรง เรา

สามารถให้คณะกรรมการพิจารณา

โครงการแบบรุนแรงได้หรือไม่ ?

ตอบ  

ได้  ซึ่งจะมีคณะกรรมการรับคำาร้อง

อยู่ที่ สผ.

ของประชาชน เป็นต้น ทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง  
ระยะก่อสร้าง และระยะดำาเนินโครงการเป็นอย่างไร 

• ตรวจสอบการประเมินผลกระทบของบริษัทที่
ปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูลในการประเมินผลกระทบว่ามี
ความถูกต้องเป็นเหตุเป็นผลหรือไม่

• ประชาชนมีความเข้าใจชัดเจนหรือไม่จากการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ปรึกษา

• ทั้งนี้ไม่จำากัดสิทธิที่จะฟ้องร้องเพิกถอน อีไอเอ 
(EIA) ต่อศาลปกครอง”

 (4)  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และ
มาตรการติดตามตรวจสอบและร่างรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม: 

เป็นการนำาเสนอร่างรายงานอีไอเอ (EIA) ฉบับที่ 
สมบูรณ์ที่สุดภายหลังจากการปรับแก้ไขเพิ่มเติมจาก
การรับฟังความคิดเห็นในครั้งที่ 1 และ 2 เพื่อยื่นเสนอ
รายงานอีไอเอ (EIA) ต่อ สผ. ในการเข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาต่อไป

ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างไร
ในการจัดรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 

4.1  ประชาชนจะต้องได้รับเล่มร่างรายงานอีไอเอ (EIA) 
ก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อศึกษาราย-
ละเอียดที่เป็นประเด็นสำาคัญ โดยมีการปรึกษาหารือกัน
ก่อนภายในชุมขน และมีการจดบันทึกแบ่งหน้าที่ในการ
ซักถามในที่ประชุมรับฟังความคิดเห็น 
4.2  หากประชาชนพบว่ากระบวนการศึกษาหาข้อมูล
ในขั้นตอนการประเมินผลและจัดทำารายงาน (Assess-
ment and Reporting) มีความไม่ชอบมาพากล 
ประชาชนสามารถทักท้วงได้ในที่ประชุม ค. 3 โดยอาจ
ทำาความเห็นแย้งเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจน 

ก่อนที่รายงานอีไอเอ รุนแรง หรืออีเอชไอเอ (EHIA) จะ
เข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของ คณะกรรมการผู้     
ชำานาญการ (คชก.) ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

4.3  หลังจากที่รายงานอีไอเอ รุนแรง หรืออีเอชไอเอ 
(EHIA) ผ่านเข้าไปสู่กระบวนการพิจารณาของ คณะ
กรรมการผู้ชำานาญการ (คชก.)  ประชาชนสามารถ
เขียนข้อมูลทักท้วงและชี้แจงข้อเท็จจริงไปยัง คชก. เพื่อ
ประกอบการพิจารณาได้อีกทางหนึ่งด้วย

4.4  หากประชาชนมีการเจ็บป่วยหรือมีความสงสัยว่า
ร่างกายหรือสุขภาพของตนเองมีความผิดปกติ เช่น แพ้
ผื่นคันเป็นเวลานาน ก่อนมีโครงการเกิดขึ้นให้บันทึกไว้
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และเก็บหลักฐานการตรวจ
ทางการแพทย์ไว้  พร้อมทั้งแจ้งผู้นำาชุมชนให้รับทราบ

4.5  เมื่อโครงการเสร็จสิ้นไปแล้วให้ประชาชนตรวจ
สุขภาพและมีการบันทึกเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพ
ของตนเองก่อนมีโครงการ

ประชาชนไม่ควรไปฟังเพียงอย่างเดียว  ควรเสนอ
แนะและมีข้อซักถาม ในประเด็นที่ตนเองยังมีความสงสัย 
หรือเคลือบแคลงใจอยู่ เพื่อเกิดความกระจ่างแจ้งต่อทุก
ฝ่าย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในที่สาธารณชน

ประชาชนต้องให้ความสำาคัญกับกระบวนการรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชนในทุกขั้นตอน  ตามสิทธิ
หน้าที่ของประชาชนผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบทั้ง
ทางบวกและทางลบ มิฉะนั้นแล้วอาจจะสายเกินแก้
ในการระงับโครงการที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
วิถีชีวิต และสุขภาพของประชาชนได้

คำาถามที่ 3

หาก สผ. ให้ อีไอเอ (EIA) ผ่านแล้ว  
ชาวบ้านระงับได้หรือไม่

ตอบ

ชาวบ้านไม่สามารถระงับได้ หากแต่

สามารถดำาเนินการดังต่อไปน้ี 

• ในกรณี อีไอเอ ปรกติ (EIA)

สามารถย่ืนคำาร้องไม่เห็นด้วยกับ 

อีไอเอ (EIA) ของโครงการน้ันๆ ต่อ

หน่วยงานอนุญาต;  

• ในกรณี อีไอเอ รุนแรง หรือ อีเอช 

ไอเอ (EHIA) ชาวบ้านสามารถเข้าร่วม 

ในกระบวนการรับฟังความคิดเห็น  

ทั้งนี้ไม่จำากัดสิทธิที่จะฟ้องร้องเพิก

ถอนอีไอเอ (EIA) ต่อศาลปกครอง

Tips

(5) รายงานฉบับสมบูรณ์ยื่นต่อ สผ. และ 
หน่วยงานอนุญาต: 

เป็นขั้นตอนที่หน่วยที่เกี่ยวข้อง คือ สผ. รับเล่ม
รายงานอีไอเอ (EIA) จากเจ้าของโครงการ เพื่อนำาเข้า
สู่กระบวนการพิจารณารายงานอีไอเอ (EIA) ซึ่งราย
ละเอียดขั้นตอนการพิจารณารายงานและประชาชนมี
ส่วนร่วมได้อย่างไรนั้นจะอธิบายไว้ในหัวข้อ “ขั้นตอน
การพิจารณารายงานอีไอเอ (EIA) นี้เค้าทำากันอย่างไร” 
ในลำาดับต่อไป

การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ทั้งในกระบวนการอีไอเอ ปรกติ (EIA) และ 
อีไอเอ รุนแรง หรือ อีเอชไอเอ (EHIA)
• การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ควรทำาประชา-
มติในการออกเสียงหรือให้ความเห็นต่อโครงการ แต่ควร
รับฟังความคิดเห็นด้วยเหตุและผลที่มีน้ำาหนัก ไม่ใช่การ
ยกมือโหวตเสียงข้างมาก
• ประชาชนหรือตัวแทนชุมชนมีการร่วมติดตาม     
ตรวจสอบสภาพพื้นที่ก่อนดำาเนินโครงการ
• การจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไม่ใช่การแจก
สิ่งของ (เช่น ข้าวสาร) ให้กับชาวบ้าน

• กระบวนการมีส่วนร่วมไม่ได้มีเพียงการทำา
ประชาพิจารณ์เท่านั้น แต่มีหลากหลายวิธี
• ทุกโครงการเหมือนกันคือ คนที่เข้าร่วมเวที    
รับฟังความคิดเห็นเป็นตัวแทนจริง หรือคนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงไม่ได้เข้าร่วม  แต่จัดเวทีเดียว
แล้วอ้างว่าชอบธรรม
• การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต้องใช้เวลา
ศึกษาให้พอเพียง  เข้าใจง่าย และไม่มีการจำากัด
เวลาในการประชุม

คำาถามที่ 2

หากประชาชนไม่เห็นด้วยกับรายงาน 

อีไอเอ (EIA) ที่จัดทำาโดยบริษัท 

ที่ปรึกษา ควรทำาอย่างไร

ตอบ 

ประชาชนควรร้องเรียนไปที่ สผ. 

เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่กำากับ

บริษัทที่ปรึกษา หากไม่มีการ  

ตอบรับหรือความก้าวหน้าของการ

ร้องเรียนก็ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง  

ต่อไป

หากชาวบ้านมีความเข้าใจ

กระบวนการประเมินผล 

กระทบสิ่งแวดล้อม หรือ 

อีไอเอ (EIA) จะส่งผลให้

สามารถทำาให้เกิดการ

ยกเลิกอีไอเอ (EIA) ที่ไม่นำา

ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
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ประชาชนได้รับสิทธิตามกฏหมายในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กระบวนการอีไอเอ (EIA) เริ่มตั้งแต่ในขั้นตอนของการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาจะต้องส่งรายละเอียดหรือ
เอกสารชี้แจงให้กับประชาชนทราบก่อนการประชุม

เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาจะต้องส่งรายละเอียดหรือเอกสาร
ชี้แจงให้กับประชาชนทราบก่อนการประชุม โดยมีวิธีการที่หลากหลายสำาหรับ
การให้ข้อมูลสู่สาธารณะ ดังนี้

1.  การให้ข้อมูลโดยการสรุปย่อ
2.  นิทรรศการและการจัดแสดงต่างๆ
3.  สารคดีพิเศษ
4.  คลังข้อมูลในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุดสาธารณะ
5.  อินเทอร์เน็ต
6.  การส่งรายงานทางเทคนิคที่สำาคัญหรือเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม 
7.  การส่งเอกสารจำานวนมาก ส่งสิ่งพิมพ์ไปโดยตรงยังบ้านของประชาชน
8.  การให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ และการปรากฏตัวในรายการที่มีการสนทนา
9.  ชุดให้ข่าวสำาหรับสื่อ 
10.  การแถลงข่าวและสรุปข้อมูลให้กับสื่อ
11.  จดหมายข่าว  มุ่งเป้าไปยังที่ประชาชนผู้มีความสนใจในประเด็นมากที่สุด
12.  ใบแทรกในหนังสือพิมพ์
13.  ข่าวแจก
14.  การโฆษณาแบบเสียค่าใช้จ่าย
15. เวทีอภิปราย
16.  การนำาเสนอต่อกลุ่มต่างๆ ในชุมชน
17.  การประกาศเรื่องการบริการสาธารณะ
18.  การจัดการประชุมสัมมนา

ภายหลังจากได้รับข้อมูลโครงการแล้ว	ประชาชนจะต้องทำา	และเตรียม
ตัวอย่างไรบ้าง?

1. เตรียมประเด็นหัวข้อที่จะนำาไปซักถามในวันประชุม (รายละเอียดได้แสดงไว้ใน 
ภาค 4)

2. ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดที่ตนเองสงสัยกลับไปที่เจ้าของโครงการ
หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อที่บริษัทที่ปรึกษาจะได้นำาคำาตอบมาชี้แจงให้รับทราบในที่
ประชุม

3. เอกสารที่ได้รับทุกฉบับ ประชาชนจะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน  ไม่ว่าจะเป็น 
 จดหมายเชิญเข้าร่วมประชุม  เอกสารประกอบการประชุม,  ต้องจดจำาและทราบชื่อ 
เจ้าของโครงการ/บริษัทท่ีปรึกษาจัดทำารายงานอีไอเอ (EIA), โปสเตอร์ปิดประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการ  เป็นต้น

4. ควรแจ้งให้สื่อมวลชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อไปทำาข่าว โดยการตั้งคำาถามให้
ประชาชนตอบแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นการเชิญสื่อมวลชนเข้าสู่กระบวนการ 
และให้สาธารณชนได้รับทราบข้อมูลโครงการ

หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ	(เช่น ไม่ได้รับข้อมูลโครงการอย่างละเอียด
และชัดเจน, ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้อง, ผู้รับผิดชอบเพิกเฉยต่อการขอข้อมูล เป็นต้น)  
ในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานและองค์กรต่อไปนี้

 1. ร้องเรียนไปที่หน่วยงานเจ้าของโครงการโดยตรง: 

เป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบโดยตรง ซึ่งต้องกำากับติดตามตรวจสอบประเภทงาน
หรือโครงการต่างๆ ในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง ดังตาราง

ปัญหาด้าน ร้องเรียนกับหน่วยงานรับผิดชอบ หน่วยงานผู้อนุญาต

 (กำากับดูแลในพื้นที่)  (ส่วนกลาง)

เหมืองแร่	 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน   
    และการเหมืองแร่

โรงงานและอุตสาหกรรม สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แหล่งน้ำา	และเขื่อน สำานักงานชลประทานจังหวัด  กรมชลประทาน

การคมนาคม แขวงการทางจังหวัด  กรมทางหลวง    
 หรือ สำานักงานบำารุงทาง

ท่าเรือ สำานักเจ้าท่าประจำาภูมิภาค  กรมเจ้าท่า

การเข้าถึงข้อมูลและร้องเรียน
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการอีไอเอ (EIA)
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การติดต่อเพื่อร้องเรียนปัญหากับหน่วยงานต่างๆ ควรร้องเรียนเป็นลายลักษณ์-
อักษร และร้องเรียนไปยังหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางโดยตรง ผ่านทางเว็บไซต์ของ
แต่ละหน่วยงาน เพื่อเขียนข้อร้องเรียน 

หน่วยงานผู้อนุญาต (ส่วนกลาง) เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ่ 0-2202-3555, 0-2202-3565, 0-2202-3567 http://www.dpim.go.th/petition

กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 02-202-4000, 4014 http://reg.diw.go.th/claim/form_user.asp

กรมชลประทาน 02-241-0020 - 29  สายด่วน 1460  http://kromchol.rid.go.th/person/saisaad/cominfo.html

กรมทางหลวง 02-2814872, 02-2831292  สายด่วน 1111 http:mop-server.doh.go.th/complainboard_doh/topicpeople.asp

กรมเจ้าท่า	 02 233 1311 – 8   สายด่วนเจ้าท่า  1199           
 สายด่วนรัฐบาล  1111 http://www.md.go.th/call_md/call.php

 2. ร้องเรียนไปที่หน่วยงานในพื้นที่: 

ในเบื้องต้นหากประชาชนไม่ได้รับข้อมูลในประเด็นดังกล่าวข้างต้น ประชาชน
สามารถเข้าไปร้องเรียนได้ที่หน่วยงานผู้อนุญาต (ส่วนกลาง) ได้แก่

2.1		องค์การบริหารส่วนตำาบล	(อบต.)	:		
สามารถเหตุรำาคาญหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) 

ในพื้นที่ของตนเองได้  เพื่อให้อบต. รับทราบเรื่องและตรวจสอบเบื้องต้น  หากไม่ได้อยู่
ในเขตของอบต. ให้ไปแจ้งหรือร้องเรียนที่ว่าการอำาเภอนั้นๆ 

 3. ร้องเรียนไปที่หน่วยงานกลาง: 

หากประชาชนยังไม่ได้รับความกระจ่างเกี่ยวกับข้อมูลหรือความเป็นธรรมก่อนการ
จัดทำารายงานอีไอเอ (EIA) ประชาชนสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์ ได้ที่
3.1		สำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ที่อยู่ :  สำานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
(ชั้น4)  สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2265-6603-4   โทรสาร 0-2265-6602
อีเมล http://www.onep.go.th/oneb/ Law.htm

3.2		สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	(สขร.):	
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มีอำานาจหน้าที่
- รับเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์จากการปกปิดข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
- ให้เกิดความกระจ่างกับข้อมูลที่ประชาชนสงสัย
สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.): 
ที่อยู่ :  ชั้น 2 สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  ทำาเนียบรัฐบาล  
กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ 0-2282-1366, 0-2281-8559, 0-2282-2283, 0-2282-8562,  

  0-2282-9270, 0-2282-2013, 
  0-2281-2726 ต่อ 337, 338, 481, 482, 483, 484 หรือ 485
อีเมล http://www.oic.go.th/content/default.asp

3.3	ศาลปกครอง		แผนกคดีสิ่งแวดล้อม:	
ทำาหน้าที่ใช้อำานาจตามกฎหมายในการออกกฎ คำาสั่ง หรือการละเลยต่อหน้าที่

ตามที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรใน
การควบคุมโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และข้อพิพาทเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงรักษาประโยชน์สาธารณะและคุ้มครองสิทธิของบุคคลในการที่จะ
ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

2.2		ศูนย์ดำารงธรรม:	
เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้

ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานศูนย์ดำารงธรรม ซึ่งมีอยู่ใน
ทุกจังหวัด มีหน้าที่รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ร้องเรียนจาก
ประชาชน โดยให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเดือด
ร้อน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ตลอดจนรับแจ้งเบาะแสการกระทำาความผิดต่างๆ 
ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานที่ตั้งศูนย์ดำารงธรรม ศาลากลางทุกจังหวัดหรือที่ว่าการอำาเภอ

โทรศัพท์สายด่วน  หมายเลข 1567 (เบอร์เดียวทั่วประเทศ / ผู้โทรเข้าไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ส่งจดหมายร้องเรียนได้ที ่ ตู้ ปณ. 101 ปณฝ. มหาดไทย  กรุงเทพฯ 10206      
    ต่างจังหวัดส่ง ตู้ ปณ. 101 ปทจ. จังหวัดนั้นๆ

เว็บไซต์     www.mahadthai.com

	 3.3.1	ศาลปกครองกลาง	
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี 

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสาคร จังหวัดนครนายก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี 
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดอุทัยธานี 

ศาลปกครองกลาง 
ที่อยู่ :  เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท ์ 02 141 1111  สายด่วนศาลปกครอง 1355
กรณีประชาชนอยู่ต่างจังหวัด  สามารถไปที่ศาลปกครองในภูมิภาคนั้นได้ ดังนี้

3.3.2	ภาคเหนือ

•	 ศาลปกครองเชียงใหม่	
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

จังหวัดลำาปาง จังหวัดลำาพูน และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา 
จังหวัดแพร่

(จังหวัดอุตรดิตถ์ โอนย้ายเขตอำานาจศาลไปยังศาลปกครองพิษณุโลก ตามประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา เล่ม 129 ตอนที่ 127ก เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 55)

ที่อยู่ :  สำานักงานศาลปกครองเชียงใหม่
เลขที่ 333 ถนนโชตนา ตำาบลช้างเผือก (ในบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่)  
อำาเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0 5310 7999
•	 ศาลปกครองพิษณุโลก	
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัด

นครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์
ที่อยู่ :  สำานักงานศาลปกครองพิษณุโลก
อาคารวัลลภ 723/13-17 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์  0 5526 6230-7  โทรสาร  0 5526 6224
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3.3.3	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

•	 ศาลปกครองอุบลราชธานี	
มีเขตอำานาจท้องที่จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอุบล-

ราชธานี และจังหวัดอำานาจเจริญ
ที่อยู่ :  สำานักงานศาลปกครองอุบลราชธานี
เลขที่ 444 หมู่ 3 ถ.แจ้งสนิท (กิโลเมตรที่ 9) ต.เจระแม 
อ.เมืองอุบลราชธานี  จ.อุบลราชธานี 34000  
โทรศัพท์ 0 4531 9600-04
•	 ศาลปกครองอุดรธานี	
มีเขตอำานาจท้องที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำาภู จังหวัด

อุดรธานี และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัด
สกลนคร 

ที่อยู่ :  สำานักงานศาลปกครองอุดรธานี
เลขที่ 58/12-16 ถ.โพนพิสัย ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 4222 4110
•	 ศาลปกครองขอนแก่น 
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม 
และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดมุกดาหาร
ที่อยู่ :  สำานักงานศาลปกครองขอนแก่น
อาคารขอนแก่นบิสเน็ชเซ็นเตอร์ 177/48 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง 
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0 4322 7433-4  โทรสาร 0 4322 3704
•	 ศาลปกครองนครราชสีมา	
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ 
และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์
สำานักงานศาลปกครองนครราชสีมา
ที่อยู่ :  เลขที่ 345 หมู่ 6 ถ.มิตรภาพ (เลี่ยงเมือง) ต.หนองกระทุ่ม 
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 0 4430 7700-2  โทรสาร 0 4430 7030

3.3.4			ภาคตะวันออก

•	 ศาลปกครองระยอง 
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
สำานักงานศาลปกครองระยอง
ที่อยู่ :  เลขที่ 777 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ 0 3869 4513-31 โทรสาร  0 3869 4511-12

3.3.5		ภาคใต้

•	 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช	
มีเขตอำานาจท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
สำานักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช 
ที่อยู่ :  อาคารพาณิชย์โครงการทวินโลตัสพลาซ่า เลขที่ 6/157-166 ถ.พัฒนาการ

คูขวาง  ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80000 
โทรศัพท์ 0 7532 5201-10    โทรสาร  0 7535 8431
•	 ศาลปกครองสงขลา 
มีเขตอำานาจตลอดท้องที่จังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล 
และมีเขตอำานาจเพิ่มเติมในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา
สำานักงานศาลปกครองสงขลา
ที่อยู่ :  เลขที่ 1111 หมู่ 2 ถ.สงขลา-เกาะยอ ต.พะวง อ.เมืองสงขลา 
จ.สงขลา 90100
โทรศัพท์ 0 7433 4789-90 โทรสาร 0 7433 4931

3.4		สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่อยู่ :  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) 
120 หมู่ที่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ  แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2141-3800, 0-2141-3900
สายด่วนร้องเรียน 1377

3.5			คณะกรรมาธิการสามัญประจำาสภาผู้แทนราษฎร	คณะกรรมาธิการการที่ดิน		
	 			ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:	

อำานาจหน้าที่คณะกรรมาธิการ (ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 
82 (17) พ.ศ.2551) มีอำานาจหน้าที่กระทำากิจการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใดๆ
ที่เกี่ยวกับการใช้ที่ดินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการส่งเสริม บำารุง
รักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่ :  สำานักกรรมาธิการ ๓  สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
โทรศัพท์ 0-2244-2565-74

3.6		คณะกรรมาธิการวุฒิสภา	คณะกรรมาธิการสามัญ	คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม:	

อำานาจหน้าที่คณะกรรมาธิการฯพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระทำากิจการ 
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน การจัดการทรัพยากร
น้ำา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ตลอดจนการส่งเสริม บำารุงรักษา และ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาปัญหาการใช้ การป้องกัน การแก้ไข การอนุรักษ์   
สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่อยู่ :  สำานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0-2244-1777-8

3.7			สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ร้องเรียนได้ด้วยตนเอง   
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  อาคารบี ชั้น 5 
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์  0 2141 9100 หรือ 1676     โทรสาร  0 2143 8341
ร้องเรียนผ่านเครือข่ายของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 
สภาทนายความ และสำานักงานสาขาของสภาทนายความทั่วประเทศ สำานักงาน

อัยการสูงสุด และสำานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ ประชาชน 
(สคช.) สำานักงานอัยการจังหวัด ทั่วประเทศ

ร้องเรียนผ่านส.ส.	หรือ	ส.ว. 
การร้องเรียนผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) หรือสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ใน

เขตพื้นที่ของผู้ร้องเรียน ซึ่ง ผู้ตรวจการ แผ่นดินได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับเรื่องร้องเรียนที่
อาคารรัฐสภา ในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาด้วย

 4. ร้องเรียนไปที่หน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม 

เพื่อขอคำาปรึกษาหารือ และให้คำาแนะนำาอื่นๆ
4.1		สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน

51/119 หมู่ที่ 9  ต.ลาดสวาย  อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพท์ 02-1528568  โทรสาร 02 152 8569   
www.thaisgwa.com

4.2		สภาทนายความ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำาเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200   โทรศัพท์ 02-6291430 
(การตอบปัญหาข้อกฎหมาย เป็นเพียงแนวทางเบื้องต้น)

4.3		มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม	(EnLAW)
เลขที่ 505/12 ซอยรามคำาแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์  0-2318-9439, 0-2184-4523 โทรสาร 0-2318-9439 
อีเมล  enlawthai@gmail.com หรือ www. enlawfoundation.org

4.4			โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน	(ilaw)	
เป็นเว็บไซต์ที่อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วยการ

เสนอกฎหมาย
สำานักงาน iLaw 
เลขที่ 409 ชั้น 1 อาคารมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม 
ซอยโรหิตสุข ถนนรัชดา 14  เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ส่งเอกสารเพื่อร่วมเสนอชื่อในกฎหมายต่างๆ ผ่าน iLaw ได้ที่ 
ตู้ ปณ. 55 ปณฝ.สุทธิสาร กรุงเทพฯ 10321
โทรศัพท์  02 276 3676 โทรสาร  02 690 2712
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ในกรณีที่รับผลกระทบแล้วนั้นให้เก็บหลักฐานการไปหาหมอ	
ซึ่งเกิดจากอาการป่วยจากโครงการหรือถ่ายภาพผลกระทบที่เกิด
ขึ้น	เช่น	ปลาตาย		ควันดำา			เป็นต้น

ในกรณีที่หน่วยงานที่จะไปร้องเรียน ไม่มีแบบฟอร์ม 
ประชาชนควรจะต้องระบุประเด็น ดังต่อไปนี้

1.	ระบุเรื่อง	/	ปัญหาที่เกิดขึ้น 
เช่น ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำาขุ่น, เสียงดังรบกวนจาก
โครงการ, ปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจายจากการขนส่งของโครงการ, 
ปัญหากลิ่นรบกวน เป็นต้น

2.		ผลกระทบที่เกิดขึ้น	
เช่น คนในครอบครัวเจ็บป่วย, พืชผลทางการเกษตรเสียหาย  
ล้มตาย เป็นต้น

3.		จะต้องนำาเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำาร้อง	 
เช่น  ภาพถ่าย  ใบเสร็จการรักษาโรคที่เกิดจากผลกระทบจาก
โครงการ โดยมีคำาวินิจฉัยจากแพทย์  เอกสารต่างๆ ที่ได้รับจาก
โครงการ ไม่ว่า เป็นเอกสารการยื่นร้องทุกข์กับเจ้าของโครงการ  
หรือคำาชี้แจงจากเจ้าของโครงการ  และที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น 
เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการร้องเรียน

หมายเหตุสำาคัญ:	
ในการจัดส่งเอกสารร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆ	ต้อง

ทำาการส่งแบบไปรษณีย์ตอบรับ	และต้องทำาสำาเนาเอกสารทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 5. ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน : 

หน่วยงานสื่อมวลชนทั้งในท้องถิ่น และสื่อโทรทัศน์ (ช่อง 3, 5, 7, 9 และช่องอื่นๆ) 
ในกลุ่มงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการให้สาธารณชนได้รับทราบความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากโครงการ

5.1		ช่อง	3	
เลขที่ 3199  อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 
ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02-204-3333, 02-262-3333 โทรสาร 02-204-1384
อีเมล info@thaitv3.com
5.2		ช่อง	5	
210 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ (แผนกข้อมูลข่าว) 02-279-7967 เบอร์ติดต่อภายใน 92263
อีเมล  webadmin@tv5.co.th
5.3		ช่อง	7	
บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำากัด 
(สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7) 
เลขที่ 998/1 ซอยร่วมศิริมิตร (พหลโยธิน 18/1) 
ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท ์ 0 2610 0777
5.4		ช่อง	9	
บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) 
63/1 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310
โทรศัพท์ 02-201-6000
5.5		ไทยพีบีเอส	
ข่าวสิ่งแวดล้อม
145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2790-2000  โทรสาร 0-2790-2020
โทรสาร. (ฝ่ายข่าว) 0-2790-2090

คู่มือนี้จัดทำาขึ้นมาภายใต้บริบทกฎหมายเดิมที่ใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน ซึ่งยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเป็นการชี้ประเด็นว่า ประเด็นไหนที่ควร

พิจารณา ประเด็นไหนที่ยังไม่เป็นธรรม เท่านั้น ไม่ได้แปลว่าประเด็นต่างๆ ที่ระบุในคู่มือนี้จะสามารถนำาไปสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายใดๆได้้
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	 การทำาเหมืองแร่	 การพัฒนาปิโตรเลียม	 ระบบขนส่งปิโตรเลียมฯ	 นิคมอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมฯ	 อุตสาหกรรมกลั่นน้ำามัน
	 	 	 	 	 	 ปิโตรเลียม	

	 อุตสาหกรรมแยกหรือ	 อุตสาหกรรมคลอ	–		 อุตสาหกรรมผลิต	 อุตสาหกรรมผลิต	 อุตสาหกรรมผลิตสาร	 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมี
	แปรสภาพก๊าซธรรมชาติ		 แอลคาไลน์	 ปูนซิเมนต์	 เยื่อกระดาษ	 กำาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์

	 อุตสาหกรรมน้ำาตาล	 อุตสาหกรรมเหล็ก	 อุตสาหกรรมถลุง/แต่งแร่	 อุตสาหกรรมผลิตสุรา	 โรงงานปรับคุณภาพ	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
	 	 	 หรือหลอมโลหะ	 แอลกอฮอล์	เบียร์และไวน์	 ของเสีย

	 ระบบทางพิเศษ	 ทางหลวงหรือถนน	 ระบบขนส่งมวลชน	 ท่าเทียบเรือ	 ท่าเทียบเรือสำาราญกีฬา	 การถมที่ดินในทะเล
	 	 	 ที่ใช้ราง

	 การก่อสร้าง/ขยาย	 ระบบขนส่งทางอากาศ	 อาคาร	 การจัดสรรที่ดิน	 โรงพยาบาลหรือ	 โรงแรมหรือสถานที่
	 สิ่งก่อสร้างในทะเล	 	 	 	 สถานพยาบาล	 พักตากอากาศ

	 อาคารอยู่อาศัยรวม	 การชลประทาน	 	โครงการที่อยู่ใน	 การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา	 ประตูระบายน้ำา
	 	 	 พื้นที่ลุ่มน้ำาชั้น	๑	 	 ในแม่น้ำาสายหลัก

ภ�คผนวก ก.
35 ประเภทโครงก�รอีโอเอ ปรกติ (EIA)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง	กำาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการทั่วไปซึ่งต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และหลักเกณฑ์	วิธีการระเบียบปฏิบัติ	

และแนวทางการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพ.ร.บ.	ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	2535	

ลำาดับ	 ประเภทโครงการหรือกิจการ	 	 	 	 ขนาด	 หลักเกณฑ์	วิธีการระเบียบปฏิบัติ

๑	 การทำาเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
 ๑.๑  โครงการเหมืองแร่ดังต่อไปนี้
  ๑.๑.๑  เหมืองแร่ถ่านหิน    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๑.๒  เหมืองแร่โพแทช    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๑.๓  เหมืองแร่เกลือหิน    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๑.๔  เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๑.๕  เหมืองแร่โลหะทุกชนิด   ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
 ๑.๒  โครงการเหมืองแร่ใต้ดิน    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
 ๑.๓  โครงการเหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังต่อไปนี้
  ๑.๓.๑  พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น ๑ ตามมติคณะรัฐมนตรี ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๓.๒  ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๓.๓  พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญระหว่างประเทศ ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
  ๑.๓.๔  พื้นที่ที่อยู่ใกล้โบราณสถานแหล่งโบราณคดี  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
   แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ 
   ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
   ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ แหล่ง
   มรดกโลกที่ขึ้นบัญชีแหล่งมรดกโลก ตามอนุสัญญา
   ระหว่างประเทศ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร 
  ๑.๔  โครงการเหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด
  ๑.๕  โครงการเหมืองแร่ชนิดอื่นๆตามกฎหมายว่าด้วยแร่  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขอประทานบัตร
   ยกเว้นตามข้อ ๑.๑ ข้อ ๑.๒ ข้อ ๑.๓ และข้อ ๑.๔ 
๒	 การพัฒนาปิโตรเลียม
 ๒.๑ การสำารวจปิโตรเลียม โดยวิธีการเจาะสำารวจ  ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันตอนการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

           หรือหน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
 ๒.๒ การผลิตปิโตรเลียม     ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันตอนการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

           หรือหน่วยงานผู้อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
๓	 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำามันเชื้อเพลิงทางท่อ	 ทุกขนาด ให้เสนอในข้ันตอนการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
๔	 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาห-	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ
	 กรรม	หรือ	โครงการที่มีลักษณะ	เช่นเดียวกับนิคมอุตสาห-
	 กรรม	หรือ	โครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม	 	
๕	 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี	 	 ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ตั้งแต่ ๑๐๐ ตัน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ต่อวัน ขึ้นไป
๖	 อุตสาหกรรมกลั่นน้ำามันปิโตรเลียม	 	 	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
           หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๗	 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาต	ิ	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
           หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๘	 อุตสาหกรรมคลอ–แอลคาไลน	์(Chlor–alkaline		 	 ที่มีกำาลังผลิตสาร	 ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
 industry)	ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการ  ดังกล่าว แต่ละชนิด หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
 ผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซด์   หรือรวมกัน ตั้งแต่
 (NaOH) กรดไฮโดรคลอริก (HCl) คลอรีน (Cl2) โซเดียม   ๑๐๐ ตัน ต่อวันขึ้นไป
 ไฮโพคลอไรด์ (NaOCl) และปูนคลอรีน (Bleaching Powder) 
๙	 อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์			 	 	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
           หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๑๐	 อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ	 	 	 	 ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวัน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ขึ้นไป

๑๑	 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์	หรือสารที่ใช้ป้องกัน	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
	 	 หรือกำาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้กระบวนการทางเคมี	 	 	 หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๑๒	 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
           หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๑๓	 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำาตาล		ดังต่อไปนี้
 ๑๓.๑  การทำาน้ำาตาลทรายดิบ น้ำาตาลทรายขาว   ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
  น้ำาตาลทรายขาวบริสุทธิ์      หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
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 ๑๓.๒  การทำากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส    ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
  หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่คล้ายคลึงกัน   ตั้งแต่ ๒๐ ตันต่อวัน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ขึ้นไป
๑๔	 อุตสาหกรรมเหล็ก	หรือเหล็กกล้า		 	 	 	 ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ตั้งแต่ ๑๐๐ ตันต่อวัน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ขึ้นไป
๑๕	 อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร	่หรือหลอมโลหะ	 	 	 ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
  ซึ่งมิใช่อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า	 	 ตั้งแต่ ๕๐ ตันต่อวัน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ขึ้นไป
๑๖	 อุตสาหกรรมผลิตสุรา	แอลกอฮอล์	รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์	 	
 ๑๖.๑  อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์   ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ๔๐,๐๐๐ ลิตรต่อเดือน หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         (คิดเทียบที่ ๒๘ ดีกรี)
 ๑๖.๒  อุตสาหกรรมผลิตไวน์     ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ๖๐,๐๐๐ ลิตร หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ต่อเดือน
 ๑๖.๓  อุตสาหกรรมผลิตเบียร์    ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         ๖๐๐,๐๐๐ ลิตร หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ต่อเดือน
๑๗	 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูล	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
	 	 หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	 	 	 หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
๑๘	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 	 	 	 	 ที่มีกำาลังการผลิต ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง เพื่อประกอบกิจการ
         กระแสไฟฟ้า ตั้งแต ่ หรือขั้นขออนุญาตประกอบกิจการแล้วแต่กรณี
         ๑๐ เมกะวัตต์ขึ้นไป
๑๙	 ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ		 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
	 	 หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ
๒๐	 ทางหลวงหรือถนน	ซึ่งมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง	
  ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังต่อไปนี้
 ๒๐.๑  พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 ๒๐.๒  พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  อุทยานแห่งชาติ
 ๒๐.๓  พื้นที่เขตลุ่มน้ำาชั้น ๒ ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  เห็นชอบแล้ว
 ๒๐.๔  พื้นที่เขตป่าชายเลนที่เป็นป่าสงวนแห่งชาต ิ  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
 ๒๐.๕  พื้นที่ชายฝั่งทะเลในระยะ ๕๐ เมตรห่างจากระดับ ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  น้ำาทะเลขึ้นสูงสุดตามปกติทางธรรมชาติ
 ๒๐.๖  พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ำาที่มีความสำาคัญ  ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  ระหว่างประเทศ หรือแหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชี
  แหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ
  ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
 ๒๐.๗  พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี   ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตาม
  กฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
  และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง ๒ กิโลเมตร
๒๑	 ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง		 	 	 	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
๒๒	 ท่าเทียบเรือ		 	 	 	 	 	 	 รับเรือขนาดตั้งแต ่ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
         ๕๐๐ ตันกรอส หรือ
         ความยาวหน้าท่า ตั้งแต่
         ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่
         ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่
         ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒๓	 ท่าเทียบเรือสำาราญกีฬา		 	 	 	 	 ที่รองรับเรือได้ ตั้งแต ่ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
         ๕๐ ลำา หรือ ๑,๐๐๐
         ตารางเมตร ขึ้นไป
๒๔	 การถมที่ดินในทะเล			 	 	 	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
๒๕	 การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
 ๒๕.๑  กำาแพงริมชายฝั่ง ติดแนวชายฝั่ง   ความยาวตั้งแต่ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
         ๒๐๐ เมตรขึ้นไป
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 ๒๕.๒  รอดักทราย เขื่อนกันทรายและคลื่น    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  รอบังคับกระแสน้ำา
 ๒๕.๓  แนวเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งทะเล     ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
๒๖	 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
 ๒๖.๑  ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว   ที่มีขนาดความยาวของ ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  เพื่อการพาณิชย์      ทางวิ่ง ตั้งแต่ ๑,๑๐๐ เมตร
 ๒๖.๒  สนามบินน้ำา       ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดตั้ง หรือขออนุญาตขึ้น-ลง อากาศยาน
๒๗	 อาคาร	ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	ซึ่งมีลักษณะที่ตั้ง
	 	 หรือการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
 ๒๗.๑  อาคารที่ตั้งริมแม่น้ำา ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือ    ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ  

  ชายหาดหรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติ   ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
  หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะ  ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใด โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ในหลังเดียวกันตั้งแต่  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
          ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
 ๒๗.๒  อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง  ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
          ขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
          ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใด โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
          ในหลังเดียวกันตั้งแต่  เจ้าพนักงานท้องถิ่น
          ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
 ๒๗.๓  อาคารที่ใช้เป็นสำานักงานหรือที่ทำาการของเอกชน  ความสูงตั้งแต่ ๒๓.๐๐ เมตร ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
          ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
          ทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใด โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
          ในหลังเดียวกันตั้งแต ่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
          ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป    
๒๘	 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย	หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์	 จำานวนที่ดินแปลงย่อย ให้เสนอในขั้นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน
	 	 ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	 	 	 	 ตั้งแต่ ๕๐๐ แปลง หรือ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
          เนื้อที่เกินกว่า ๑๐๐ ไร่
๒๙	 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล	
 ๒๙.๑  กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำา ฝั่งทะเล ทะเลสาบ    ที่มีเตียงสำาหรับผู้ป่วยไว้ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
  หรือชายหาด ในระยะ ๕๐ เมตร    ค้างคืนตั้งแต่ ๓๐ เตียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
          ขึ้นไป  โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น
 ๒๙.๒  กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ ๒๙.๑     ที่มีเตียงสำาหรับผู้ป่วยไว้ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
          ค้างคืนตั้งแต่ ๖๐ เตียง เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
          ขึ้นไป  โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓๐	 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม	 	 ที่มีจำานวนห้องพักตั้งแต ่ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
          ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
          ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
          ตารางเมตรขึ้นไป เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓๑	 อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 	 ที่มีจำานวนห้องพักตั้งแต ่ ให้เสนอในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง หรือหากใช้วิธีการแจ้งต่อ
          ๘๐ ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
          ใช้สอยตั้งแต่ ๔,๐๐๐ โดยไม่ยื่นขอรับใบอนุญาต ให้เสนอรายงานในขั้นการแจ้งต่อ
          ตารางเมตรขึ้นไป เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๓๒	 การชลประทาน			 	 	 	 	 	 	 ที่มีพื้นที่การชลประทาน ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
          ตั้งแต่ ๘๐,๐๐๐ ไร่ ขึ้นไป
๓๓	 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
	 	 กำาหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำาชั้น	๑
๓๔	 การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำา ดังต่อไปนี้
 ๓๔.๑  การผันน้ำาข้ามลุ่มน้ำาหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  ที่เป็นการดำาเนินการชั่วคราว
 ๓๔.๒  การผันน้ำาระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ    ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
  หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ 
  ที่เป็นการดำาเนินการชั่วคราว

๓๕	 ประตูระบายน้ำาในแม่น้ำาสายหลัก		 	 	 	 	 ทุกขนาด ให้เสนอในขั้นขออนุมัติ หรือขออนุญาตโครงการ
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ประเภทโครงการ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขนาดโครงการ

1.		 การถมทะเล	หรือทะเลสาบ	นอกแนวเขตชายฝั่งเดิม		 	 	 	 	  ตั้งแต่ 300 ไร่ ขึ้นไป
 ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูสภาพชายหาด
2.			 เหมืองแร่	
 2.1  เหมืองแร่ใต้ดิน  เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการยุบตัวภายหลังการทำาเหมือง  ทุกขนาด
  โดยไม่มีค้ำายัน และไม่มีการใส่คืนวัสดุทดแทน เพื่อป้องกันการยุบตัว
 2.2  เหมืองแร่ตะกั่ว  / เหมืองแร่สังกะสี  / เหมืองแร่โลหะอื่นที่ใช้ไซยาไนด์หรือปรอท หรือ  ทุกขนาด
  ตะกั่วไนเตรตในกระบวนการผลิตหรือเหมืองแร่โลหะอื่นที่มีอาร์เซโนไพไรต์ เป็นแร่ประกอบ
 2.3   เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการลำาเลียงแร่ถ่านหินออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต ์  ขนาดตั้งแต่ 200,000 ตัน/เดือน หรือ 2,400,000 ตัน/ปี ขึ้นไป 

 2.4   เหมืองแร่ในทะเล          ทุกขนาด
3.		 นิคมอุตสาหกรรม	ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม	
	 หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ดังต่อไปนี้
 3.1  ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตาม 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก  ทุกขนาด
  ตาม 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มากกว่า 1 โรงงานขึ้นไป
 3.2  ที่มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีตาม 4      ทุกขนาด
   หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก ตาม 5.1 หรือ 5.2
4.		 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 4.1  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น        ทุกขนาด หรือที่มีการขยายกำาลังการผลิตตั้งแต่ ร้อยละ 35
             ของกำาลังการผลิตเดิมขึ้นไป
 4.2  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบ    ขนาดกำาลังการผลิต 100 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีการขยายขนาด 

  ที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1       กำาลังการผลิตรวมกัน แล้วมากกว่า 100 ตัน/วัน ขึ้นไป
 4.3  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นกลาง  ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบ    ขนาดกำาลังการผลิต 700 ตัน/วัน ขึ้นไป หรือที่มีการขยายขนาด
  ที่เป็นสารเคมี ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2 A       กำาลังการผลิตรวมกัน แล้วมากกว่า 700 ตัน/วัน ขึ้นไป 
5.		 อุตสาหกรรมถลุงแร	่/	หลอมโลหะ
 5.1  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก         ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่   

             5,000 ตัน/วันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน (input)   
             เข้าสู่กระบวน การผลิตรวมกันตั้งแต่ 5,000 ตัน/วันขึ้นไป

 5.2  อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก ที่มีการผลิตถ่าน coke/มีกระบวนการ sintering   ทุกขนาด
 5.3  อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองคำา หรือ สังกะส ี      ที่มีปริมาณแร่ป้อน (input) เข้าสู่กระบวนการผลิต ตั้งแต่   

             1,000 ตัน /วันขึ้นไป หรือที่มีปริมาณแร่ป้อน(input)   
             เข้าสู่กระบวนการผลิตรวมกันตั้งแต่ 1,000 ตัน/วันขึ้นไป

 5.4  อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะกั่ว         ทุกขนาด

	 การถมทะเล	 เหมืองแร่		 นิคมอุตสาหกรรม	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 อุตสาหกรรมถลุงแร่	 การผลิต	กำาจัด	ปรับแต่ง
	 หรือทะเลสาบ	 	 	 	 /	หลอมโลหะ	 สารกัมมันตรังสี	

	 โรงงานปรับคุณภาพ		 โครงการระบบขนส่ง		 ท่าเทียบเรือ	 เขื่อนเก็บกักน้ำา	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 		 	
	 ของเสียรวม												 ทางอากาศ	 	 หรืออ่างเก็บน้ำา

ภาคผนวก ข. 
11 ประเภทโครงการอีไอเอ รุนแรง หรือ อีเอชไอเอ (EHIA)
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง	กำาหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติสาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพ	ที่จะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา	67	วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	2550
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 5.5  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ(ยกเว้นเหล็ก และอลูมิเนียม)     ขนาดกำาลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป   
             หรือมีกำาลังการผลิตรวมกันตั้งแต่ 50 ตัน/วัน ขึ้นไป

 5.6  อุตสาหกรรมหลอมตะกั่ว         ขนาดกำาลังการผลิต (output) ตั้งแต่ 10 ตัน/วัน ขึ้นไป   
             หรือมีกำาลังการผลิต รวมกันตั้งแต่10 ตัน/วัน ขึ้นไป

6.		 การผลิต	กำาจัด	หรือปรับแต่งสารกัมมันตรังสี       ทุกขนาด
7.		 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการฝังกลบสิ่งปฏิกูล  ทุกขนาด
 หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีการเผาหรือฝังกลบของเสียอันตราย 
 ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ที่ใช้ของเสียอันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็นเชื้อเพลิงเสริม
8.		 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ	        ที่มีการก่อสร้าง ขยาย หรือเพิ่มทางวิ่งของอากาศยาน   

             ตั้งแต่ 3,000 เมตรขึ้นไป
9.		 ท่าเทียบเรือ           1)  ที่มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ (berth length) ตั้งแต่  

              300 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่ 10,000 ตาราง 
              เมตรขึ้นไป ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้านใช้สอยในชีวิตประจำาวัน  
              และการท่องเที่ยว   

             2)  ที่มีการขุดลอกร่องน้ำา ตั้งแต่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป 
             3)  ที่มีการขนถ่ายวัตถุอันตรายหรือกากของเสียอันตรายซึ่งเป็น 

              สารก่อมะเร็งกลุ่ม 1  มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 25,000 ตัน/ 
              เดือนขึ้นไป หรือมีปริมาณรวมกันทั้งปีตั้งแต่ 250,000 ตัน/ปี  
              ขึ้นไป

10.		 เขื่อนเก็บกักน้ำา	หรืออ่างเก็บน้ำา         1)  ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ำา ตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตรขึ้นไป  
              หรือ  

             2)  ที่มีพื้นที่เก็บกักน้ำา ตั้งแต่ 15 ตารางกิโลเมตรขึ้นไป
11.		 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
 11.1  โรงไฟฟ้าที่ใช้ ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิง       ขนาดกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 100 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป
 11.2  โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล        ขนาดกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 150 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป
 11.3  โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นระบบพลังความร้อนร่วม   ขนาดกำาลังผลิตกระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 3,000 เมกกะวัตต์ ขึ้นไป
  ชนิดcombined cycle หรือ cogeneration
 11.4  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์         ทุกขนาด

ประเภทโครงการ		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขนาดโครงการ
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คณะผู้จัดทำาคู่มือการมีส่วนร่วมของประฃาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล  ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
คุณเรวดี  ประเสริฐเจริญสุข ผู้อำานวยการ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
อาจารย์เธียรชัย  ณ นคร  รองอธิการบดีกิจการภายใน กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    และอาจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คุณศรีสุวรรณ จรรยา  สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
คุณมะลิวรรณ นาควิโรจน์  ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ
ดร.สมนึก จงมีวศิน  ผู้ประสานงานและที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
    เครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก
คุณสุทธิ  อัชฌาศัย  ผู้ประสานงาน เครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
นายศักดา วิมลจันทร์  อาจารย์พิเศษ คณะวารสารศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายสรายุทธ สนรักษา  เครือข่ายรักแม่พระธรณี
คุณวรภัทร วีรพัฒนคุปต์  ที่ปรึกษาสถาบันปฏิบัติการทางสังคม และฝึกอบรมอาสาสมัครไทย
ดร.จุฑาทิพย์ มณีพงษ์  สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
คุณวัลนิภา โสดา   สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


