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๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

(ราง) แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบ
การวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA)
เปาหมาย
การผลักดันใหเกิดการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
อยางมีประสิทธิภาพและครอบคลุมปญหาที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคม และสุขภาพไดอยางครบถวน
รอบดาน และในทายที่สุดนำไปสูการปรับแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕
แนวทางการปฏิรูปโครงสรางและระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ดานหลักการและระบบ EIA/EHIA
๑.๑ กำหนดใหมกี ารจัดทำรายงานการประเมินสิง่ แวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental
Assessment: SEA) โดยคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนกอ นให ความเห็ นชอบนโยบายและแผนดานการ
พัฒนา และมีการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
โดยเพิ่มเติมเรื่องการจัดทำรายงาน SEA และความเชื่อมโยงระหวางการทำ SEA กับ EIA/EHIA๑
๑.๒ มีการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ ทั้งในดานสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของหนวยงานที่เกี่ยวของ และในรายงาน
ตองมีการประเมินวา หากมีโครงการหรือกิจกรรมเพิ่มเขาไปในพื้นที่จะสงผลตอศักยภาพในการรองรับของพื้นที่
อยางไร๒
๑.๓ คณะกรรมการสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ และคณะกรรมการผู ช ำนาญการ ควรมี กระบวนการ
พิจารณาโครงการที่เปนประเภทเดียวกันหรืออยูในบริเวณพื้นที่ใกลกันในลักษณะการพิจารณาเชิงระบบ/พื้นที่
(ไมแยกเปนแตละโครงการ) โดยคำนึงถึงศักยภาพในการรองรับเชิงพื้นที่
๑.๔ ปรับปรุงการศึกษาความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study: FS)
ใน ๒ ลักษณะ คือ ๑) การพิจารณา FS ที่เชื่อมโยงกับ EIA/EHIA และ ๒) เพิ่มการศึกษาอัตราผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจของโครงการ จะตองประเมินรวมตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม สุขภาพ เศรษฐกิจของชุมชน และสังคมดวย
๑.๕ หากผลการประเมิน ผลกระทบดา นสิ่ งแวดล อ มหรื อ ดา นสุ ข ภาพบงชี้ วา มีค วามรุนแรงสูง และ
ไมอาจมีมาตรการลดผลกระทบไดอยางเหมาะสมและสามารถปฏิบัติไดจริง ใหสามารถใชรายงาน EIA/EHIA เปน
เหตุผลในการตัดสินใจระงับโครงการได ทั้งกรณีโครงการภาครัฐและโครงการภาคเอกชน๒
๑

เปนกรณีที่ตองมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒
กรณีกรมโรงงาน มีการประกาศกำหนดเปนรายประเภทกิจการแลว
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๑.๖ องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใชรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพเปน
ขอมูลหลักสำคัญในกระบวนการพิจารณาอนุมตั หิ รืออนุญาตการดำเนินการใด ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการหรือกิจการ
ที่ตองจัดทำรายงาน EIA/EHIA
๑.๗ แนวทางการปรับปรุงกระบวนการการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๑.๗.๑ ดานกฎหมาย กฎระเบียบ
• ในกรณีที่เปนโครงการประเภทเดียวกันและอยูในบริเวณพื้นที่ใกลกัน ควรกำหนด
หลักเกณฑสำหรับการมีสวนรวมของภาคประชาชนโดยวิธีการจัดรวมกันหลายโครงการ โดยมีกลไกการพิจารณา
กลั่นกรองและอนุญาตใหดำเนินการโดยใหชุมชนในพื้นที่เปนผูตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของภาคประชาชนที่ตอง
เขารวมเวทีการมีสวนรวม
• ควรปรับปรุงกฎกติกาที่เกี่ยวของกับการรับฟงความเห็นและการมีสวนรวมของภาครัฐ
เอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเปนกระบวนการมีสวนรวมอยางมีความหมาย มุงเนนผลลัพธ (Output) ของ
การมีสวนรวมที่มีคุณภาพ โดยไมเปนกฎเกณฑที่แข็งตัวเกินไป โดยยึดถือการปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๕๖ ๕๗ ๕๘ ๕๙ และมาตรา ๖๖ และ ๖๗
• ควรกำหนดแยกสั ญญาวา จ า งการกำหนดขอบเขตการศึ กษาและแนวทางประเมิน
ผลกระทบโดยสาธารณะ (Public Scoping) กับสัญญาวาจางการดำเนินการประเมินผลกระทบ (Assessment)
ออกจากกัน เพือ่ นำผลจากการทำ Public Scoping มากำหนดเปนสัญญาวาจางการประเมินผลกระทบทีเ่ หมาะสม
และมีงบประมาณดำเนินการเพียงพอ โดยจะตองใหมกี ลไกพิจารณาเห็นชอบขอบเขตการศึกษาและแนวทางประเมิน
ผลกระทบโดยสาธารณะกอนที่จะมีการดำเนินการประเมินผลกระทบตอไป
๑.๗.๒ ดานผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA/EHIA
• ผูมีสิทธิจัดทำรายงาน EIA/EHIA ตองมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะดานการ
จัดกระบวนการรับฟงความเห็นแบบมีสว นรวม รวมถึงมีความรูด า นสิทธิชมุ ชน โดยควรกำหนดใหมีการออกใบรับรอง
(Certificate) ผูเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวม
๑.๗.๓ ดานชุมชน
• กำหนดใหมรี ะบบการแตงตัง้ ทีป่ รึกษาทางวิชาการของชุมชนซึง่ ชุมชนเปนผูใ หความเห็นชอบ
เพื่อทำหนาที่ในการชวยเหลือทางดานวิชาการแกชุมชน ชวยอานวิเคราะหเอกสารรายงาน และเขารวมเวทีรับฟง
ความคิดเห็นในขัน้ ตอนตาง ๆ ของกระบวนการศึกษา โดยมีการสนับสนุนดานงบประมาณดำเนินการทีเ่ พียงพอ ทั้งนี้
อาจใชงบประมาณจาก “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” (ขอ ๒.๑) และใหชุมชนใน
พื้นที่มีสวนรวมในการชวยวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ และชวยเหลือดานวิชาการ
๑.๘ ควรเสริ ม สร า งขี ด ความสามารถชุ ม ชน (Capacity Building) ต อ สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานทั้ ง ใน
กระบวนการการมีสวนรวมและการเขาถึงขอมูลของโครงการตั้งแตขั้นตอนการจัดทำรายงานจนถึงขั้นพิจารณา
เห็นชอบรายงาน
๑.๙ ควรมีการเปดเผยขอมูล เอกสารที่เกี่ยวของ และรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม
และสุขภาพ ทั้งในชวงระหวางการจัดทำรายงาน ชวงระหวางพิจารณา ชวงการปรับปรุง และหลังการพิจารณาให
ความเห็นชอบรายงาน สูสาธารณะและองคกรตาง ๆ (เชน คณะกรรมการองคกรอิสระสิ่งแวดลอมและสุขภาพ
คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ ฯลฯ) รวมทั้งรายงานผลการปฏิ บั ติ ตามมาตรการป อ งกั นและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อการเขาถึงขอมูลไดอยาง
งายและทั่วถึง
รวมมติิสมััชชาสุขภาพแหงชาติิ ครั้ังทีี่ ๑ - ครั้ังที่ี ๗

๕๒๓

๒. ดานการจัดทำรายงาน
๒.๑ ควรจัดตั้ง “กองทุนการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ” โดยใหเจาของโครงการ
หรือกิจการที่ตองจัดทำรายงาน EIA/EHIA เปนผูสงเงินเขากองทุนตามระเบียบ หลักเกณฑที่กำหนดขึ้น และใหมี
หนวยงานเฉพาะที่มีการบริหารงานโดยอิสระเปนผูบริหารจัดการกองทุน ทำหนาที่คัดเลือกและจัดจางผูจัดทำ
รายงาน EIA/EHIA ที่เหมาะสมกับแตละโครงการ สนับสนุนกระบวนการทำงานของคณะกรรมการผูชำนาญการ
สรางเสริมการมีสว นรวมของผูม สี ว นไดสว นเสีย และสนับสนุนกระบวนการติดตามตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามมาตรการ
ลดผลกระทบตามที่ระบุอยูใ นรายงาน EIA/EHIA๒ โดยระบุใหเจาของโครงการสงเงินใหกองทุนฯ โดยใหรวมคาใชจาย
ในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบดวย หลังจากมีการดำเนินโครงการ
๒.๒ ควรกำหนดใหมีระยะเวลาที่สามารถนำรายงาน EIA/EHIA ที่ผานความเห็นชอบไปใชประโยชนใน
การขออนุมัติอนุญาต โดยควรมีระยะเวลา ๒-๓ ป ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของแตละประเภทโครงการ๒ ในกรณี
ที่เจาของโครงการตองการยกเลิกโครงการ ใหแจงเปนลายลักษณอกั ษรไปยังสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และใหมีผลเปนการยกเลิกรายงาน EIA/EHIA ของโครงการนั้นดวย
๒.๓ แนวทางการแกไขปญหาการหลีกเลีย่ งไมจดั ทำรายงาน EIA/EHIA ตามระบบบัญชีรายการโครงการ
หรือกิจการที่ตองจัดทำรายงาน
(๑) มีระบบการรองเรียนทั้งกรณีเจาของโครงการตองการหลบเลี่ยง หรือมีโครงการประเภทใหม
ที่อาจมีผลกระทบสูง แตไมอยูในบัญชีรายการที่ประกาศไว หากเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดไวใหคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติสามารถสั่งใหทำรายงาน EIA/EHIA เพิ่มเติมได๒
(๒) มีขอกำหนดเรื่องระยะเวลาการปรับปรุงบัญชีรายการโครงการที่แนนอน เชน การปรับปรุง
ทุก ๔ ป และเปดชองทางใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของและภาคประชาชนสงขอเสนอในการปรับปรุงดวย๒
(๓) ปรับปรุงเงื่อนไข (ขนาด พื้นที่ กำลังการผลิต ฯลฯ) ที่กำหนดไวสำหรับประเภทโครงการ
ตาง ๆ ใหเหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อชวยปองกันการหลบเลี่ยง และเพื่อใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับความรุนแรง
ของผลกระทบ
(๔) ใหหนวยงานอนุมตั /ิ อนุญาต เพิม่ เติมขอกำหนดในการดำเนินงานเพือ่ เปนแนวทางลดผลกระทบ
สำหรับโครงการหรือกิจการทีอ่ ยูใ นบัญชีรายการทีต่ อ งทำ EIA/EHIA แตมคี ณ
ุ ลักษณะไมตรงตามทีป่ ระกาศกำหนดไว
เชน การจัดทำการประเมินผลทางดานความปลอดภัยสิ่งแวดลอม (Environmental Safety Assessment)๒
การจัดทำการประเมินผลกระทบดานกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment) การจัดทำการประเมิน
ผลกระทบดานความขัดแยง (Conflict Impact Assessment) ฯลฯ
๓. ดานการพิจารณารายงาน
๓.๑ ควรปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) ใหเปดเผยขอมูลสู
สาธารณะและมีความโปรงใสมากขึ้น เชน การตรวจสอบขอมูลที่เปนเท็จ การเขาไปศึกษาสภาพพื้นที่โครงการ ทั้งที่
มีความขัดแยงและไมมีความขัดแยง การจัดทำระบบขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเปนกรรมการ คชก.
ฯลฯ และในขณะเดียวกันควรเปดใหสาธารณะเขามามีสวนรวมในกระบวนการทำงานของ คชก. มากยิ่งขึ้น เชน
การมีตัวแทนที่ไดรับความเห็นชอบจากชุมชนในพื้นที่โครงการ (ทั้งฝายที่เห็นดวยและฝายที่ไมเห็นดวย) เขารวม
เปน คชก. การเขารวมรับฟงการประชุม คชก. การนำขอมูลที่จัดทำโดยชุมชนเขาสูกระบวนการพิจารณา EIA/
EHIA และแจงกำหนดการประชุมและผลการประชุมใหชุมชนทราบทุกครั้ง
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๓.๒ ใหปรับปรุงโครงสรางของ คชก. โดยครอบคลุมภาคสวนวิชาการ รัฐ เอกชน และชุมชน ที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยคำนึงถึงสัดสวนที่เหมาะสม ทั้งนี้ ใหพิจารณาเลือกสรรบุคคลที่มีความรูความสามารถดานสุขภาพ
เพื่อเขาไปเปนองคคณะในการอานและพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบดานสุขภาพรวมดวย
๓.๓ ขอใหนำผังเมืองที่ประกาศใช และรางผังเมืองที่ผานกระบวนการรับฟงความเห็นตามกฎหมาย
และคณะกรรมการผั งเมื องไดใหความเห็นชอบ แตอยูระหวางดำเนินการรอการออกประกาศบังคับ มาพิจารณา
ประกอบการใหความเห็นตอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและสุขภาพในทุกขั้นตอน
๓.๔ ควรมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการปรั บ ปรุ ง จั ด ทำรายงานฉบั บ แก ไขสำหรั บ รายงานที่
คณะกรรมการผูชำนาญการไดมีความเห็นใหปรับแกไข๒
๔. ดานการตรวจสอบติดตามและประเมินผล
๔.๑ ปรับปรุงวิธีการระบุเงื่อนไขทายใบอนุมัติ/อนุญาต รวมทั้งระบบการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยแนวทางตาง ๆ ดังนี้
• ปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต มีอำนาจในการนำมาตรการปองกันและแกไขผล
กระทบสิง่ แวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่ แวดลอมตามรายงาน EIA/EHIA ทีผ่ า นความเห็นชอบ
ไปกำหนดเปนเงื่อนไขเพิ่มเติมของคำสั่งอนุมัติ/อนุญาตโครงการได และหากไมมีการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และไดมีการตักเตือน/ภาคทัณฑแลว ใหหนวยงานอนุญาตใชเปนเหตุผลพิจารณา
ระงับการตอใบอนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตได
• ใหเจาของโครงการขนาดใหญ (เชน โรงงานอุตสาหกรรม สนามบิน เขื่อน เหมืองแร ฯลฯ) จัด
เวทีนำเสนอผลการปฏิบตั ติ ามมาตรการลดผลกระทบสิง่ แวดลอมทุก ๖ เดือน เชิญผูที่เกี่ยวของทั้งจากภาคประชาชน
หนวยงานอนุมัติ/อนุญาต หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วไปและจากสถาบันใน
พื้นที่ ฯลฯ มารวมรับทราบขอมูลผลการปฏิบัติ และรวมเสนอขอคิดเห็นตอการดำเนินงาน รวมทั้งสถานการณ
ปญหาและผลกระทบจากผูที่เกี่ยวของ
• ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญและมีความขัดแยงสูงควรมีการตั้งคณะกรรมการ
• พหุภาคีเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
• การสรางเครือขายความรวมมือใหภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะเวลาระหวาง
และหลังดำเนินโครงการ
๔.๒ การกระจายอำนาจและหน า ที่ ใ นการติ ดตามตรวจสอบไปยังสำนั กงานสิ่งแวดลอมภาค และ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความพรอม โดยควรดำเนิ นการไปพร อ มกั บ การกระจายอำนาจดานการเก็บภาษี
จากโครงการทีต่ อ งจัดทำรายงาน EIA/EHIA ไปใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีงบประมาณดำเนินการที่เพียงพอและเปนมาตรการจูงใจตอการดำเนินงาน (เปนการมอบหนาที่พรอมกับมอบ
ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน)๒
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