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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบทางส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 2) ศึกษาปจจัยความสําเร็จและ
ปญหา/อุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของ
โครงการฯ 3) นําเสนอแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของโครงการฯ ผูวิจัยไดประยุกตหลัก CIPP-I Model ในการ
ประเมินผล โดยการพิจารณาดานบริบท ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ ดานผลผลิต และดาน
ผลกระทบ ของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม
ของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลคือการสัมภาษณเชิงลึก 
(In-depth Interviews) กับผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ของโครงการ รวมกับการศึกษาเอกสาร 
(Documentary Research) 
 ผลการศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการฯ ตามกรอบการประเมิน CIPP-I Model พบวา 1) ดานบริบทของโครงการ พบวา
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนยังคงเปนเรื่องใหมซ่ึงตองใชเวลาในการเรียนรูแกประชาชน 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ควรไดรับการแกไขใหประชาชน
สามารถมีสวนรวมในการศึกษาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมอยางมีความหมาย (Meaningful 
Public Participation) 2) ดานปจจัยนําเขา พบวางบประมาณและบุคลากรท่ีใชในกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนมีความเหมาะสมเพียงพอ แตในสวนของประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ
อยางถูกตองเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม 3) ดาน
กระบวนการ พบวาผูดําเนินโครงการดําเนินกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
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กระทบทางส่ิงแวดลอมไดเหมาะสม แตยังมีผูมีสวนไดเสียบางสวนท่ีไมเขารวมในกระบวนการ
สงผลใหขาดความครอบคลุมของผูมีสวนไดเสีย 4) ดานผลผลิต พบวารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมยังไมสามารถเปดเผยตอสาธารณะไดจนกวาโครงการนั้นจะไดรับอนุมัติให
ดําเนินโครงการ สงผลใหประชาชนไมสามารถรับรูขอมูลในรายงานและไมสามารถขอเพ่ิมเติม
ขอมูลตางๆ ได 5) ดานผลกระทบ พบวาการใชกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตั้งแตกระบวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะชวยปองกัน
และลดความขัดแยงได รวมถึงผูดําเนินโครงการตองจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนแกประชาชนใน
พ้ืนท่ีมากท่ีสุด ซ่ึงจะนําไปสูการอยูรวมกันระหวางโครงการกับประชาชนอยางยั่งยืน 
 ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินการ ไดแก การเสริมสรางความรูความเขาใจในกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมใหแกทุกภาคสวน ในสวนของ
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ พบวา ผูนําชุมชนขาดความตระหนักและความกระตือรือรน
ในประสานความรวมมือระหวางประชาชนและผูดําเนินโครงการ 
 ขอเสนอแนะในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก 1) ภาครัฐ
ควรมีหนวยงานฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและจัดทํารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงทําใหผู ศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนอิสระจากเจาของ
โครงการ 3) ปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ ท่ีเปดโอกาสใหประชาชนรับทราบขอมูลในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมถึงมีสวนรวมในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 
และสามารถเพ่ิมเติมขอมูลตอผูพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมได และ  
4) ผูดําเนินโครงการควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการอยางครบถวน พรอมรับฟง
ความเห็นของประชาชนตั้งแตการเลือกพ้ืนท่ีตั้งโครงการ 
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 This research aims to 1) evaluate public participation in environmental impact 
assessment of the Khao Hin Son Coal-Fired Power Plant Project, 2) study the success and 
obstacle factors of public participation in environmental impact assessment of Project, and 3) 
present the guidance for promoting and supporting public participation in environmental impact 
assessment of the Project. The CIPP-I Model was applied as an evaluation tool. This model 
considered input, process, outputs, and impact factors of public participation in environmental 
impact assessment of the Project. The data collection methods were the in-depth interviews with 
stakeholders of the project and documentary research. 
 The findings of the evaluation of public participation in environmental impact assessment 
of the Project, according to CIPP-I Model were: 1) In the context of the project, this research 
found that public participation concept was still new for the community and thai people need time 
to learn it. The Environment Promotion and Preservation Act 1992 need to be amended to engage 
more meaningful public participation in environmental impact assessment. 2) In terms of the 
input, the research found that budget and human resource to encourage public participation were 
enough but people still need better and more accurate understanding about public participation in 
environmental impact assessment 3) In the dimension of process, the research found that the 
project had appropriately led the process of public participation in environmental impact 
assessment but some stakeholders did not participate in the process 4) Regarding to output, 



(6) 
 

dimension research found that the report of evaluation of public participation in environmental 
impact assessment the could not be exposed to the public unless this project have been approved 
to be implemented. Accordingly, the public cannot access the significant information in this 
report. 5) In terms of the impact, the research found that public participation in all process of the 
environmental impact assessment could prevent and reduce the conflict. The project leader needs 
to initiate the activities for the beneficiary of local people. This will lead to the sustainable 
cooperation of project and people.  
 In terms of success factors, this research found that providing understanding on public 
participation in environmental impact assessment to stakeholders are necessary. Regarding to the 
problem of the project, it was found that community leaders were not enthusiastic to coordinate 
between the public and project leaders.  
 Recommendations to promote and support public participation are: First, the government 
should set up the institute to provide training and knowledge sharing regarding public 
participation in environmental impact assessment. Second, set up the fund to support education 
and conduct report on the evaluation of public participation in environmental impact. The 
consultant on environmental impact assessment should be independent from the project. Third, 
the government should amend rules and regulations to encourage public to access information and 
the process about the environmental impact assessment, so that the public can add more effective 
and applicable information to the environmental impact assessment. Besides, environmental 
impact assessment consultants should be set as independent organization. Fourth, project owners 
should apply good governance to public participation process in environmental impact 
assessment, and also provide relevant information of the project for the public. Project owners 
need to listen and accept people’s opinions about the project.  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย 
 
 การพัฒนาทางเศรษฐกิจในปจจุบันใชยุทธศาสตร “ความเติบโต” ท้ังรายไดประชาชาติ และ
การพัฒนาอุตสาหกรรมเปนหลัก โดยหวังวาจะนําไปสูการยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษยใหดีขึ้น 
(ชูเกียรติ ศิวเวทกุล, 2544: 1) ดวยการตอบสนองความตองการในชีวิต เชน ไฟฟา น้ําประปา ของ
กินของใช ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ เชน คอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือ รถยนต เปนตน ซ่ึงเปน
การนําทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูมาใช เปล่ียนแปลงหรือแปรสภาพใหเปนไปตามส่ิงท่ีมนุษย
ตองการ เม่ือทรัพยากรถูกนํามาใชเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทรัพยากรจึงมีปริมาณท่ีลดต่ําลง อีกท้ัง
กระบวนการใชทรัพยากรเหลานั้นยังสงผลกระทบตอ อากาศ น้ํา ดิน ส่ิงมีชีวิต เปนตน กอใหเกิด
ปญหาทางส่ิงแวดลอมตามมาอีกมากมาย ตั้งแตระดับเล็กๆ อยางชุมชน จนถึงระดับโลก การพัฒนา
ของประเทศท่ัวโลกจะเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนสําคัญ เพ่ือเปนการสรางความม่ันคง
และความร่ํารวยใหกับประเทศของตนเอง โดยเฉพาะการเนนการเติบโตทางอุตสาหกรรมเปน
สําคัญ เนื่องจากอุตสาหกรรมเปนภาคสวนท่ีมีมูลคาในการสรางรายไดใหกับประเทศในอัตราท่ีสูง 
ทําใหหลายประเทศมีการขยายขนาดของอุตสาหกรรมภายในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆ สงผลใหมีความ
จําเปนในการใชไฟฟาท่ีเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ดังนั้นเพ่ือเปนการรองรับอุตสาหกรรมท่ีจะเพ่ิมขึ้น 
ประเทศตางๆ จึงตองมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ือตอบสนองความตองการเหลานั้น  

 ประเทศไทยมีโครงการกอสรางโรงไฟฟาอยูจํานวนมาก กระจายอยูตามหัวเมืองใหญๆของ
ประเทศ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงไฟฟาสวนใหญท่ีผลิตไดมาจาก 
กาซธรรมชาตริอยละ 67 ถานหินรอยละ 19 พลังน้ํารอยละ 5 น้ํามันรอยละ 1 พลังงานทดแทนอ่ืนๆ 
รอยละ 1 (กระทรวงพลังงาน, 2555: 15) ท้ังนี้ความตองการไฟฟาของประเทศไทยลดลงจากป 2553 
รอยละ 0.3 เนื่องจากในชวงตนปประเทศไทยมีอากาศท่ีหนาวเย็นเปนเวลานานและมีฝนตกมากกวา
ปกติ รวมถึงเหตุการณแผนดินไหวและสึนามิในประเทศญี่ปุนท่ีสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม
และภาคธุรกิจของไทย ประกอบกับในชวงปลายปเกิดภัยพิบัติอุทกภัยรวมถึงนิคมอุตสาหกรรม 
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ท้ัง 7 แหง ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานี สงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน 
และเกษตรกรรม โดยการใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนการใชมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 45 มี
การใชไฟฟาเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.1 ภาคธุรกิจมีการใชไฟฟาลดลงรอยละ 0.1 ภาคครัวเรือนมีการใชไฟฟา
ลดลงรอยละ 1.2 และภาคเกษตรกรรมมีการใชไฟฟาลดลงรอยละ 10.4 (กระทรวงพลังงาน, 2555: 15) 

 อยางไรก็ตามการกอสรางโครงการโรงไฟฟาก็ยังเปนสาเหตุสําคัญของปญหาส่ิงแวดลอมท่ี
อาจเกดิขึ้นจากการดําเนินการของโรงไฟฟา เชน กรณีโรงไฟฟาแมเมาะ ท่ีกอใหเกิดมลภาวะทาง
อากาศ เปนตน (เดชรัต สุขกําเนิด, 2543: 223) ซ่ึงปญหาทางส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นเปนสาเหตุท่ีทําให
เกิดความขัดแยงและการตอตานจากประชาชนในพ้ืนท่ีโครงการ ท่ีไมตองการใหมีโครงการเกิดขึ้น
ในพ้ืนท่ีเนื่องจากเกรงกลัวตอผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับตนเอง ดังประโยคท่ีวา “Not in My Back 
Yard: NIMBY” หมายความวา “อยาเขามาอยูในพ้ืนท่ีฉัน” เปนส่ิงท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงการ
ไมแบกรับหรือมีสวนรวมกับส่ิงท่ีกอใหเกิดประโยชนกับสวนรวม (Beierle, 2000: 276) เชน กรณี
โครงการโรงไฟฟาถานหิน ท่ีบานบอนอก-หินกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ การประทวงโครงการ
โรงแยกทอกาซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย เปนตน การนําหลักของการมีสวนรวมเขามาใชทําใหท่ีจะ
ใหประชาชนเกิดการยอมรับและเห็นดวย ลดการตอตานและความขัดแยงลงได 

 โครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน เปนโครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ 
(Independent Power Producer: IPP) ท่ีไดรับการประมูล เม่ือ 19 พฤศจิกายน 2550 ใชเช้ือเพลิงถาน
หินนําเขาจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา ซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังงานความรอนขนาด 600 เมกะ
วัตต ตั้งอยูท่ี ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนโครงการของบริษัท 
เนช่ันแนล เพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) แตเนื่องจากบริเวณท่ีตั้งโครงการมีสภาพพ้ืนท่ี
โดยรอบรายลอมไปดวย พ้ืนท่ีทางการเกษตร ชุมชนท่ีอยูอาศัย และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซอนอันเนื่องจากพระราชดําริ ตลอดจนอยูใกลพ้ืนท่ีตนน้ํา มีอางเก็บน้ําแควระบม และเขื่อนแควสี
ยัดซ่ึงเปนลําน้ําธรรมชาตแิละแหลงกักเก็บน้ําฝน ซ่ึงปลอยน้ําไหลผานลําน้ําธรรมชาติท้ังสองสาย
ไหลลงสูแมน้ําบางปะกงท่ีอําเภอบางคลา และแมน้ําบางปะกงไหลออกสูทะเลอาวไทยท่ีอําเภอบาง
ปะกง จึงเกิดการตอตานจากประชาชนโดยอางวาการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม (EIA) ของ
โครงการไมมีการจัดทํากระบวนการท่ีเหมาะสมของการมีสวนรวมของประชาชน และมีขอกังวลใจ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีเกี่ยวกับผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากการดําเนินโครงการดังกลาว 

 ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษากระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ทางส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอนและประสิทธิผลของกระบวนการดังกลาว 
การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมของโครงการ
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ดังกลาว เพ่ือนําผลการศึกษาท่ีไดไปประยุกตใชในการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการมี
สวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมในโครงการท่ีมีบริบทใกลเคียง
กันใหประสบความสําเร็จตอไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 
 1.2.1 ผลการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
ของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอนเปนอยางไร 
 1.2.2 ปจจัยความสําเร็จและปญหาหรืออุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอนเปนอยางไร 
 1.2.3 แนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอนเปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของ
โครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปจจัยความสําเร็จและปญหาหรืออุปสรรคของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 1.3.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนใน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ: เปนรูปแบบของการประเมินการมีสวนรวมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน ท้ังในดานปจจัยท่ี
ทําใหกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนประสบผลสําเร็จ ปญหาและอุปสรรคตอกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน 
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 1.4.2 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี: ศึกษาบริเวณรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขา
หินซอนซ่ึงประกอบดวย พ้ืนท่ีตําบลเขาหินซอน ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม และตําบลคู
ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 1.4.3 ขอบเขตดานประชากร: ประกอบดวยประชาชนและผูนําชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
รวมท้ังเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน นักวิชาการดานส่ิงแวดลอมและองคกรพัฒนาเอกชน
ดานส่ิงแวดลอม 
 1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา: ใชเวลาในการศึกษาและเก็บขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 รวมท้ังส้ิน 10 เดือน 
 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1.5.1 ทราบถึงประสิทธิผลของการดําเนินกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 1.5.2 ทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 1.5.3 ทราบถึง ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 1.5.4 ทราบถึงแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 
1.6 นิยามศัพทที่ใชในการวิจัย 
 
 การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน ตาํบลเขาหินซอน 
ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ประชาชน (The Public) หมายถึง บุคคลท่ีเขามามีสวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ประกอบไปดวย ประชาชนท่ัวไป ผูนําชุมชน เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน 
เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) เจาหนาท่ีสํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม และเจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม (ENGO) 
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 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หมายถึง การ
ประเมินผลกระทบอันเกิดจากโครงการท่ีกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะตองมีการศึกษาถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นเพ่ือนํามาประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการตอไป 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Public Participation 
in Environmental Impact Assessment) หมายถึง กระบวนการท่ีใหประชาชน องคกรพัฒนา
เอกชน ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสามารถเขารวมแสดงความ
คิดเห็นนําเสนอขอมูล ขอโตแยง หรือขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา โรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยเนนการศึกษากระบวนการมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของประชาชนใน
พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงผูวิจัยไดทําการคนควาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยนําเสนอดังตอไปนี ้
 2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
 2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศไทย 
 2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 2.4 การประเมินโครงการ 
 2.5 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 2.6 พลังงานไฟฟาและหลักการของโรงไฟฟาถานหิน 
 2.7 ขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา: โครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
2.1 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน 
 
 แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชน ในประเทศไทยไดเกิดขึ้นมานานกวา 15 ป ดังจะเห็น
ไดจาก รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 ไดมีการระบุถึงการมีสวนรวมของประชาชนไว ซ่ึงกรณีหรือเหตุการณท่ีทําใหเห็นภาพการมี
สวนรวมของประชาชนในประเทศไทยท่ีชัดเจนและเปนท่ีจดจําของคนท่ัวไปคือ การประทวง
โครงการโรงไฟฟาถานหิน ท่ีบานหินกรูด-บอนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในป 2538-2545 จนทํา
ใหโครงการตองยกเลิกไป หรือการประทวงโครงการโรงแยกกาซและทอกาซธรรมชาติไทย-
มาเลเซีย ท่ีจังหวัดสงขลา ในป 2542-2548 จนทําใหโครงการตองลาชาออกไปถึง 2 ป เปนตน หาก
วาท้ัง 2 เหตุการณท่ีกลาวมานั้นอาจเปนเพียงเหตุการณท่ีไมคอยดีนัก  ซ่ึงเม่ือพิจารณาตาม
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ความหมายและหลักการแลว การมีสวนรวมเปนการใชเพ่ือสรางความเขาใจเพ่ือใหทราบถึง
ความรูสึก ความคิดเห็น ในการวางแผนเพ่ือหาแนวทางในการพิจารณาทางเลือกท่ีจะชวยลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากการดําเนนิโครงการ (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 140) 
 
 2.1.1 ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวม (Participation) เปนคําท่ีมีความหมายกวาง อีกท้ังยังใชในบริบทท่ีแตกตาง
กันออกไปตามสาขาวิชาตางๆ หรือตามวัตถุประสงค สงผลใหนิยามและความหมายของการมีสวน
รวมแตกตางจากกันไปบาง โดยผูวิจั ยไดรวบรวมความหมายของคําวา  การมีสวนรวม 
(Participation) ไวดังตอไปนี ้
 เจิมศักดิ์ ปนทอง (2526: 11) ใหความหมายของการมีสวนรวมวา เปนการเขารวมกิจกรรม
ของชาวบานตามท่ีหนวยงานของรัฐหรือเอกชนจัดขึ้น และชาวบานเปนผูเสนอโดยมีการเขารวมใน
หลายระดับ เชน การเขารวมในการฟงเฉยๆ ฟงและออกความคิดเห็น ตลอดจนรวมในการวางแผน
และมีผูเขารวมตั้งแตผูใหญบาน กรรมการหมูบาน และชาวบานท่ัวไป 
 ยุวัฒน วุฒิเมธี (2534: 67) กลาวถึง การมีสวนรวมของประชาชน วาเปนการท่ีเปดโอกาส 
ใหประชาชน ไดเขามามีสวนรวมในการคิดริเริ่ม การพิจารณา รวมตัดสินใจ การรวมปฏิบัติ และ
รวมรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวประชาชนเอง การท่ีสามารถทําใหประชาชน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบทเพ่ือแกไขปญหา  
 สุทิน บุญญาธิการ ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร (2540: 5) ใหความหมายของการมี
สวนรวมของประชาชน วาหมายถึง กระบวนการของความสัมพันธระหวางประชาชน หรือกลุมของ
ประชาชนกับหนวยงานของรัฐดวยเปาหมายท่ีจะเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็น 
หรือมีบทบาทมารวมรับผิดชอบตอการดําเนินการของรัฐ 
 อัจฉรา โพธิยานนท (2539: อางถึงใน ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล, 2555: 15) ไดใหความหมายของการมี
สวนรวมวา เปนการใหประชาชนไดมีโอกาสเปนผูกําหนดการตัดสินใจ คิดคนปญหา และ
ดําเนินการในขั้นตอนตางๆ ของการพัฒนา หรือการท่ีประชาชนไดเพ่ิมศักยภาพในการควบคุม
ทรัพยากร และสถาบันตางๆ ในสังคม รวมตลอดถึงการใชการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในสังคมดวย
ตนเอง 
 ทวีวงศ ศรีบุรี (2541: 86) ใหความหมายวา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหหนวยงาน
ของภาครัฐบาล ภาคเอกชน องคกรเอกชน กลุมประชาชนหรืประชาชนไดมีโอกาสรวมรับฟงและ
รวมแสดงความคิดเห็นในรูปแบบตางๆ ตอการเตรียมการของโครงการหรือกิจการท่ีจะเกิดขึ้น 
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 สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (2549: 20) ใหความหมายวา เปนกระบวนการซ่ึง
ประชาชนหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปล่ียนขอมูลและความคิดเห็นเพ่ือ
แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการท่ีเหมาะสม และเปนท่ียอมรับรวมกัน 
ทุกฝายท่ีเกี่ยวของจึงควรมีสวนรวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเริ่มแรก เพ่ือใหเกิดความเขาใจและการ
รับรู เรียนรู การปรับเปล่ียนโครงการรวมกันซ่ึงเปนประโยชนตอทุกฝาย 
 Petts (1999) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา คือกระบวนการในการ
ทําขอตกลงรวมกัน โดยประชาชนเขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับโครงการ
ตั้งแตเริ่มตน ท้ังเพ่ือใหการสนับสนุน และคัดคานโครงการ 
 Creighton (2005) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการท่ีความสนใจ 
ความตองการ และคุณคาของประชาชนมีความสําคัญ และไดรับการพิจารณาในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐบาล หรือหนวยงานภาคเอกชน โดยท่ีกระบวนการดังกลาวตั้งอยูบนพ้ืนฐานของ
การส่ือสารแบบสองทาง (Two-way communication) 
 Gunes and Coskun (2005: 543) กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในประเด็นดาน
ส่ิงแวดลอมวา การมีสวนรวมของประชาชนเปนกระบวนการท่ีสนับสนุนคุณภาพของกระบวนการ
ตัดสินใจ และอนุญาตใหผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะประชาชนในทองถ่ินท่ีไดรับผลกระทบโดยตรง 
สามารถแสดงความคิดเห็น และมีบทบาทในประเด็นนั้นๆ ไดอยางเต็มท่ี 
 จากความหมายของการมีสวนรวมท่ีกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุปไดวา การมีสวนรวม
ของประชาชน หมายถึง กระบวนการท่ีประชาชนไดมีโอกาสในแสดงทัศนะ การแลกเปล่ียนขอมูล 
การแสวงหาแนวทางตางๆ รวมถึงการรวมตัดสินใจตั้งแตเริ่มตนโครงการท่ีเปนโครงการของรัฐ
หรือเอกชนท่ีอาจสงผลกระทบตอประชาชนในพ้ืนท่ี หรือเพ่ือจัดสรรทรัพยากรเพ่ือชุมชนของ
ตนเองนําไปสูการสรางประโยชนใหแกทุกฝาย 
 
 2.1.2 ระดับของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของประชาชนมีไดหลายระดับตั้งแตระดับท่ีต่ําท่ีสุด คือประชาชนไมมีสวน
รวมใดๆ เลย มีเพียงการส่ือสารในทิศทางเดียวจากรัฐหรือเจาของโครงการ ซ่ึงเปนเพียงการการแจง
ขอมูลใหประชาชนไดทราบเกี่ยวกับโครงการ และในระดับท่ีสูงขึ้นประชาชนก็จะมีสวนรวม
เพ่ิมขึ้นเปนลําดับ จนถึงระดับสูงสุด คือประชาชนมีสวนรวมในการควบคุม การตัดสินใจ การ
วางแผนและการดําเนินงานของโครงการหรือกิจกรรม 
 Arnstein (1969 อางถึงใน ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 142) แบงการมีสวนรวมเปน 7 ระดับ 
โดยเรียกวา บันไดแหงการมีสวนรวม ไดแก 
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1) การชักชวน (Manipulation) เปนระดับต่ําสุดของการมีสวนรวม เปนวิธีการท่ีผูมี
อํานาจในการตัดสินใจตองการท่ีจะโนมนาวใหประชาชนยอมรับการตัดสินใจท่ีตัดสินใจไปแลว 

2) การบอกกลาวใหขอมูล (Informing) มีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชน และเสริมสรางความเขาใจของประชาชน เปนการส่ือสารทางเดียว ไมมีการรับฟงความ
คิดเห็น 

3) การปรึกษาหารือ/รับฟงความคิดเห็น (Consultation) มีจุดมุงหมายเพ่ือนําขอมูล
และผลการศึกษามาปรึกษากับประชาชนเกี่ยวกับประเด็นปญหา ทางเลือก ทางแกไข ฯลฯ มีการเปด
โอกาสใหแสดงความคิดเห็นบาง แตไมมีหลักประกันใดๆ วาความคิดเห็นเหลานั้นจะถูกนําไป
พิจารณา 

4) การสรางความรวมมือ/ลดความขัดแยง (Placation) เริ่มเปดใหมีการส่ือสาร 2 ทาง แต
เปนเพียงการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการ โดยเฉพาะความคิดเห็นท่ีนําไปสู
การลดผลกระทบ ลดความขัดแยง อยางไรก็ตามผูมีอํานาจในการตัดสินใจยังสงวนไวซ่ึงสิทธิใน
การตัดสินใจขั้นสุดทาย 

5) การสรางมิตรภาพ/ตอรอง (Partnership) อนุญาตใหมีการตอรองหรือแลกเปล่ียนกับผู
มีอํานาจในการตัดสินใจและจะนําไปสูการปฏิบัต ิ

6) การรวมตัดสินใจ (Delegated Power) ประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการไดอยางเต็มท่ี นับเปนชองทางหนึ่งของการสรางพลังตอรอง
ใหกับประชาชน 

7) การสนับสนุนความคิดริเริ่มของประชาชน (Citizen Control) เปนระดับสูงสุด ใน
ระดับนี้สาธารณะชนสามารถคิด วางแผนและดําเนินโครงการเอง โดยหนวยงานรัฐเปนเพียงผูให
การสนับสนุน 
 International Association for Public Participation ซ่ึงเปนองคกรนานาชาติดานการมีสวน
รวมของประชาชนท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลก ไดแบงระดับของการมีสวนรวมของประชาชนเปน 5 
ระดับ การแบงลักษณะนี้ เปนรูปแบบท่ีหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยหลายแหง ไดยึดแนวทาง
ในการดําเนินการดานการมีสวนรวม (ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 144) ไดแก 

1) การใหขอมูลขาวสาร (Informing) เปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ํา
ท่ีสุด แตก็มีความสําคัญ เพราะเปนกาวแรกของการท่ีภาครัฐเปดโอกาสใหประชาชนเขาสู
กระบวนการมีสวนรวมในเรื่องตางๆ มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหขอมูลขาวสารแกประชาชนและ
เสริมสรางความเขาใจของประชาชน เกี่ยวกับประเด็นปญหา ทางเลือก และทางแกไขโดยอาจใช
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ชองทางตางๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ ส่ือตางๆ จดหมายขาว การจัดนิทรรศการ การจัดงานแถลงขาว 
และการใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 

2) การรับฟงความคิดเห็น (Consultation) เปนกระบวนการท่ีเปดใหประชาชนมีสวน
รวมในการใหขอมูล ขอเท็จจริง และความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐ
ดวยวิธีตางๆ มีวัตถุประสงคเพ่ือไดรับขอมูลและความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับสภาพปญหา 
ความคิดเห็น และแนวทางการแกไขจากประชาชน เพ่ือนํามาใชในการตัดสินใจ โดยอาจใชวิธีการ
รับฟงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การประชุมกลุมยอย การแสดง
ความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

3) การดึงใหเขามาเกี่ยวของ (Involvement) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมในการปฏิบัติงาน หรือรวมเสนอแนะแนวทางท่ีนําไปสูการตัดสินใจ เพ่ือรวมทํางานกับ
ประชาชน เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับประชาชนวาขอมูลความคิดเห็นและความตองการของ
ประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เพ่ือสรางความม่ันใจให
ประชาชนวาความคิดเห็นและความตองการของประชาชนจะไดรับการพิจารณา โดยอาจใชวิธี
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณานโยบายสาธารณะ การทําประชาพิจารณ การจัดตั้ง
คณะทํางานเพ่ือเสนอประเด็นนโยบาย เปนตน 

4) ความรวมมือ (Collaboration) เปนการรวมกลุมประชาชน ผูแทนภาคสาธารณะ มี
สวนรวมเพ่ือใหประชาชนและภาครัฐเปนหุนสวนกันในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง ตั้งแตระบุปญหา พัฒนาทางเลือกและแนวทางแกไข โดยอาจ
ใชวิธีการตางๆ เชน แตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ กําหนดวิธีการทํางาน
ใหมีการตัดสินใจแบบมีสวนรวม เปนตน 

5) การเสริมอํานาจแกประชาชน (Empowerment) เปนขั้นท่ีใหบทบาทประชาชนใน
ระดับสูงท่ีสุด คือใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติ ในประเด็นสาธารณะตางๆ 
หรือโครงการเงินผัน ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตสมัยรัฐบาลหมอมราชวงศคึกฤทธ์ิ ปราโมช ในป พ.ศ. 2519 
และตอมาไดพัฒนารูปแบบมาเปนโครงการกองทุนหมูบาน ท่ีมอบอํานาจใหประชาชนเปนผู
ตัดสินใจท้ังหมด เชน การชวยเหลือในดานการใหขอมูล หรือการสนับสนุนทางดานเทคนิค เปนตน 
 สุนีย มัลลิกะมาลย (2545: 57) ไดแบงระดับการมีสวนรวมของประชาชนไวอยางหยาบๆ 
2 ระดับ คือ 

1) การมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ํา หมายถึง หนวยงานรัฐเปนฝายริเริ่มคิด
ตัดสินใจใหมีโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาและเห็นวาสมควรจะใหประชาชนมีสวนรวมดําเนินการ
ดวย จึงไดแจงและมอบหมายใหประชาชนเขาดําเนินการ การมีสวนรวมของประชาชนในระดับนี้
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จึงมีลักษณะเปนการส่ังการจากรัฐสูประชาชน (Top-down Approach) ซ่ึงเปนการมีสวนรวมท่ีไมได
เกิดจากความตองการโดยแทของประชาชน ประชาชนอาจไมเห็นความสําคัญและความจําเปนท่ีจะ
เขาไปมีสวนรวม ดังนั้นจึงไมเกิดความประสงคจะเขาดําเนินการใดๆ ดวย และบางครั้งจําเปนตอง
เขาไปมีสวนรวมเนื่องจากเปนการส่ังการหรือการมอบหมายของเจาหนาท่ีท่ีไมอาจหลีกเล่ียงได 
เพราะฉะนั้นเม่ือมีโครงการหรืกิจกรรมนั้นไดดําเนินการไปไดระยะหนึ่งก็จะมีอันยกเลิกไป การมี
สวนรวมของประชาชนระดับนี้จึงเปนการปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ จึงอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดตามนโยบายท่ีเปล่ียนแปลงตามเจาหนาท่ีรัฐท่ีเขามาดูแลประชาชน 

2) การมีสวนรวมของประชาชนในระดับสูง หมายถึง ประชาชนเปนฝายคิด ริเริ่ม 
ตัดสินใจ และดําเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ (Bottom-up Approach) หลักการนี้จะเปนการมีสวน
รวมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดแตมักมีปญหาเชนกันคือ การดําเนินการนั้นในบางครั้ง
จําเปนตองไดรับความชวยเหลือสนับสนุนจากรัฐ ซ่ึงในทางปฏิบัติแลวอาจไมเปนเชนนั้น เพราะ
โครงการหรือกิจการนั้นอาจไมไดรับความเห็นชอบ หรือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของอาจไมเห็นดวยเพราะ
ถือวาเปนเรื่องของประชาชนฉะนั้นประชาชนก็ควรทํากันเอง โครงการหรือกิจการท่ีไมไดรับการ
สนับสนุนจากรัฐลวนยอมไมสําฤทธ์ิผลเชนกัน 
 จากระดับการมีสวนรวมของประชาชนท่ีกลาวมาในเบ้ืองตน สามารถสรุปไดวา การมีสวน
รวมของประชาชนแบงไดตั้งแตระดับต่ําสุดท่ีไมคอยไดรับความสนใจจากประชาชน จนถึงระดับ
สูงสุดท่ีความสนใจของประชาชนมีมากท่ีสุด สามารถแบงไดดังนี ้

1) ระดับการใหขอมูล เปนระดับท่ีต่ําท่ีสุดของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 
แตก็เปนระดับเริ่มตนของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเชนกัน คือ ผูดําเนินโครงการเปน
ผูใหขอมูลขาวสารแกประชาชน เพ่ือสรางความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้น 

2) ระดับรับฟงความเห็น เปนระดับท่ีเปดโอกาสใหประชาชนไดช้ีแจง ใหคําแนะนํา 
ใหขอเท็จจริง และการแสดงขอวิตกกังวล แกผูดําเนินโครงการ เพ่ือนําไปปรับปรุงแกไขมาตรการ
ตางๆใหสอดคลองกับความตองการหรือความกังวลของสังคม ท้ังนี้ขอเสนอของประชาชนก็ไมมี
หลักประกันถึงการท่ีผูดําเนินโครงการจะนําไปใชจริง 

3) ระดับการสรางความรวมมือ เปนระดับท่ีใหประชาชนเขามารวมในกระบวนการ
ดําเนินการตางๆ ของผูดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตน เพ่ือเสนอแนะแนวทางท่ีจะนําไปสูการ
ตัดสินใจ เปนการสรางความม่ันใจแกประชาชนวาขอเสนอตางๆ จะถูกนําไปใชจริง 

4) ระดับการตัดสินใจจากประชาชน ระดับท่ีสูงท่ีสุดของกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชน ท่ีใหประชาชนเปนผูเสนอหรือริเริ่มโครงการตางๆ รวมท้ังเปนผูตัดสินใจท่ีจะยอมรับ
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หรือปฏิเสธโครงการก็ได ท้ังนี้การมีสวนรวมในระดับนี้จะประสบความสําเร็จได ตองไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมของประชาชน ความตองการการสนับสนนุ

จากรัฐและอํานาจของรัฐ/เอกชน 
 
 2.1.3 การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 
 การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกเทคนิควิธีการมีสวนรวมของประชาชน
ท่ีนํามาใชตองอยูบนพ้ืนฐานของการสรางการมีสวนรวมหรือการปรึกษาหารือท่ีมีความหมาย 
(Meaningful Public Participation) ซ่ึงหมายถึง การท่ีความคิดเห็นหรือขอมูลของประชาชนมี
ความสําคัญและมีผลตอการตัดสินใจของผูมีอํานาจตัดสินใจ โดยองคประกอบของมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางมีความหมาย (Beierle and Cayford, 2002; Bond, Palerm and Haigh, 2004; 
Creighton, 2005; Frewer and Rowe, 2005, Forss, 2005; Rowe and Frewer, 2000) มีดังตอไปนี ้

1) กระบวนมีสวนรวมจะตองเกิดขึ้นกอนท่ีการตัดสินใจของผูอํานาจหนาท่ีตัดสินใจ
จะเกิดขึ้น  

2) กระบวนมีสวนรวมจะตองมีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของการมีสวน
รวมอยางชัดเจน 

3) กระบวนการตัดสินใจท่ีประกอบดวยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
แทจริงและเหมาะสมในทุกขั้นตอน 

สูง 

ต่ํา 

ต่ํา 

สูง 

อํานาจของรัฐ/เอกชน 

คว
าม

ตอ
งก

ารก
ารส

นับ
สน

ุนจ
ากร

ัฐ 
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4) การมีสวนรวมของประชาชนจะตองประกอบดวยผูมีสวนไดเสียจากการตัดสินใจ
นั้น ๆ ในทุกภาคสวนอยางครอบคลุม และเหมาะสม 

5) กระบวนการมีสวนรวมควรประกอบดวยเทคนิคการมีสวนรวมท่ีหลากหลายและมี
ความเหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมายท่ีมีความแตกตางกัน 

6) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตองมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
และการส่ือสารท่ีใชในกระบวนการมีสวนรวมตองเปนแบบสองทาง 

7) ขอเสนอแนะ และบทสรุปท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตอง
ชัดเจนและเปดเผย สามารถติดตามและตรวจสอบไดวา ขอเสนอแนะเหลานั้นสงผลอยางไรตอการ
ตัดสินใจขั้นสุดทาย และหากขอเสนอแนะเหลานั้นไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขั้นสุดทายตอง
คําอธิบายท่ีเหมาะสมจากผูมีอํานาจตัดสินใจ 
 การมีสวนรวมของประชาชนอยางมีคุณคาหรือการมีสวนรวมของประชาชนท่ีประสบ
ความสําเร็จนั้น ประชาชนตองมีสวนรวมดวยความกระตือรือรน ผูมีสวนไดเสียมีอํานาจตอรองใน
กระบวนการตัดสินใจในกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ รวมถึงการมีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย
ของสังคม และการจัดการทรัพยากรเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและตองเปนการเขาไปมีสวนรวม
ดวยความสมัครใจอยางแทจริง เม่ือเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการจัดกระบวนการมีสวนรวมสามารถ
เขาใจถึงความหมายของการมีสวนรวมท่ีมีอยางถองแทแลว ก็สามารถสรางเกณฑการประเมินโดย
ยึดปจจัยท่ีเกี่ยวของดังกลาวเปนพ้ืนฐาน และสามารถท่ีจะประเมินผลความสําเรจ็ของการมีสวนรวม
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้นไปได (จุฑารัตน  
ชมพันธุ, 2555: 137) 
 
 2.1.4 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชน 
 กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนชวยใหการตัดสินใจเกิดประสิทธิภาพในเชิงคุณภาพ 
โดยไดรับการยอมรับจากผูมีสวนไดเสียตางๆ เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีสงเสริมใหเกิดการ
รวมมือ แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันระหวางผูมีสวนไดเสีย ในการพัฒนาแนวทางการ
แกไขปญหารวมกันอยางสรางสรรค (McGruk, 2003) การนํารูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน
มาใชในการดําเนินโครงการท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนในการนําไปใชในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม จึงสามารถชวยสรางประโยชนได (เครยตัน เจมส แอล, 2547: 7) ดังนี้ 

1) เพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ กระบวนการปรึกษาหารือกับสาธารณะชวยใหเกิด
ความกระจางในวัตถุประสงคและความตองการของโครงการหรือนโยบายนั้นๆ ไดอยูเสมอ 
สาธารณชนสามารถท่ีจะผลักดันใหเกิดการทบทวนขอสันนิฐานท่ีปดบังอยู ซ่ึงอาจจะปดบังไมให
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มองเห็นทางออกท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด บอยครั้งกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนกอใหเกิด
การพิจารณาถึงทางเลือกใหมแทนวิธีการท่ีเคยใชกันมาในอดีต สาธารณชนมักจะมีขอมูลท่ีสําคัญซ่ึง
ทําใหเกิดความแตกตางในการท่ีจะนําไปสูการตัดสินใจ กอใหเกิดความแตกตางระหวางโครงการท่ี
ประสบความสําเร็จและไมประสบความสําเร็จ 

2) การลดคาใชจายและสูญเสียเวลา กระบวนการหรือโครงการการมีสวนรวมของ
ประชาชนอยางเต็มรูปแบบมักจะส้ินเปลืองและเสียเวลา แตในทางปฏิบัติแลวการมีสวนรวมของ
ประชาชนมาตั้งแตตน สามารถท่ีจะลดความลาชาและลดคาใชจายท่ีเกี่ยวของกับความขัดแยงของ
ประชาชนได การตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่ง อาจจะดูวาส้ินเปลืองและเสียเวลากวาท่ีจะตัดสินใจได 
แตวาเม่ือตัดสินใจแลวและนําไปสูการปฏิบัติอาจเปนวิธีการท่ีประหยัดกวาดวยซํ้าไป การตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึ่งท่ีทําไปอยางรวดเร็วและดูเหมือนจะไมส้ินเปลืองอาจจะเสียคาใชจายมากกวาถา
การตัดสินใจนั้นไมไดทําใหเกิดขอตกลงระหวากลุมแตกลับนําไปสูความขัดแยงของประชาชน
อยางตอเนื่องมากขึ้น การมีสวนรวมของประชาชนสามารถเกิดผลในการยอมรับอยางสูงตอการ
ตัดสินใจโดยกลุมซ่ึงมีสวนไดเสียในการตัดสินใจนั้นๆ ในการนี้ก็จะชวยรถความขัดแยงระหวาง
การนําไปปฏิบัติทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย ซ่ึงโดยท่ัวไปอาจจะแพงกวาคาใชจายในการทํา
โครงการการมีสวนรวม 

3) การสรางฉันทามติ โครงการการมีสวนรวมของประชาชนสามารถท่ีจะสราง
ขอตกลงท่ีม่ันคง ยืนยาวและการยอมรับระหวางกลุมซ่ึงกอนหนานี้อาจมีความเห็นขดัแยงกันคนละ
ทาง การมีสวนรวมนี้ยังกอใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี ลดความขัดแยงทางการเมืองและสราง
ใหเกิดความชอบธรรมในการตัดสินใจของรัฐ 

4) การเพ่ิมความงายตอการนําไปปฏิบัติ การมีสวนรวมในการตัดสินใจทําใหมี
ความรูสึกถึงความเปนเจาของการตัดสินใจ และครัง้หนึ่งเม่ือไดรวมตัดสินใจแลวก็ยอมตองการท่ีจะ
เห็นส่ิงนั้นนําไปปฏิบัติ ไมเพียงแตจะมีความสนับสนุนทางการเมืองตอการนําไปปฏิบัติ แตกลุม
และปจเจกชนอาจรูสึกกระตือรือรนในการชวยใหเกิดผลในการปฏิบัต ิ

5) การหลีกเล่ียงการเผชิญหนาใน “กรณีรายแรงท่ีสุด” เม่ือความขัดแยงไดนําไปสู
ความขมขื่นและการเปนปฏิปกษจะทําใหยากในการแกประหาประเด็นนั้น กระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนกอใหเกิดโอกาสท่ีคูกรณีจะแสดงความตองการของกลุมเขา และความหวงกังวลท่ี
ปราศจากความรูสึกท่ีเปนปฏิปกษ การมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตตนสามารถลดการเผชิญหนา
ท่ีรุนแรงท่ีอาจจะเปนไปได อยางไรก็ดีการมีสวนรวมของประชาชนไมอาจจะลดหรือกําจัดความ
ขัดแยงในทุกๆกรณีได 
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6) การดํารงไวซ่ึงความนาเช่ือถือและความชอบธรรม ตองใชกระบวนการตัดสินใจท่ี
โปรงใสและนาเช่ือถือตอสาธารณชนและใหสาธารณชนมีสวนรวม โครงการการมีสวนรวมของ
ประชาชนยังกอใหเกิดความเขาใจถึงเหตุผลท่ีนําไปสูการตัดสินใจนั้นๆ 

7) การคาดคะเนความหวงกังวลของประชาชนและคานิยมของสาธารณชน ผู ท่ี
ดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนจะคอยๆ เพ่ิมความรูสึกท่ีไวตอความหวงกังวลของ
สาธารณชนวาสาธารณชนมองการทํางานท่ีเกิดของของเจาหนาท่ีอยางไร เพ่ือท่ีเจาหนาท่ีจะเกิด
ความตระหนักถึงการตอบสนองของสาธารณชนท่ีเปนไปไดตอกระบวนการและการตัดสินใจตาง  ๆ

8) การพัฒนาความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคของสาธรณชน ประโยชนท่ี
สําคัญของการมีสวนรวมของประชาชนคือการใหการศึกษาตอสาธารณชนท่ีดีกวา ผูมีสวนรวมไม
เพียงแตจะเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหา แตยังไดเรียนรูดวยวาการตัดสินใจของเจาหนาท่ีควรเปนอยางไร
และทําไมตองตัดสินใจอยางนั้น 
 
2.2 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
 
 2.2.1 ความเปนมาของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมืออยางหนึ่งท่ีประเทศพัฒนาแลวตาง
นํามาใชในงานการจัดการส่ิงแวดลอม เนื่องจากการพัฒนายอมไมอาจหลีกเล่ียงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได เปนการพัฒนาท่ีฉลาดและรอบคอบโดยผนวก
การพิจารณาดานส่ิงแวดลอมเขาไปดวย ตั้งแตในระยะเริ่มตนโครงการหรือระยะวางแผนนั้นยอมจะ
ชวยลดผลกระทบพรอมกับสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีประเทศมีจํากัดอยาง
ระมัดระวังและมีประโยชนสูงสุด ในประเทศไทยไดมีการใชระบบการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตั้งแตป พ.ศ. 2524 เปนตนมา และในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 อาศัยอํานาจตามมาตรา 46 ไดออกประกาศกระทรวงฯ กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการจํานวน 35 ประเภทซ่ึงเปนโครงการขนาดใหญหรือมีลักษณะท่ีอาจ
กอปญหาตอส่ิงแวดลอม ตองเสนอรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตหรืออนุมัติ
โครงการจากหนวยงานผูอนุญาตหรือคณะรัฐมนตรี ท้ังนี้รายงานฯจะตองจัดทําโดยผูมีสิทธิทํา
รายงานรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงจดทะเบียนกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 2.2.2 ความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment) หรือ EIA 
หมายถึงกระบวนการวิเคราะห ทํานาย ประเมินขนาดและความสําคัญของกฎหมาย นโยบาย 
โครงการ และกิจกรรมอ่ืนๆ ของมนุษยท่ีอาจมีตอทรัพยากรส่ิงแวดลอม สุขอนามัย และคุณภาพ
ชีวิต รวมท้ังการเสนอแนะมาตรการลด ปองกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจนการ
นําเสนอขอมูลใหอยูในรูปแบบท่ีสามารถส่ือสารเปนท่ีเขาใจกันอยางชัดเจน (Munn, 1979; Canter, 
1996 อางถึงใน ฉัตรไชย รัตนไชย, 2553: 1) 
 ทวีวงศ ศรีบุรี (2541: 11) ไดใหความหมายวา เปนการวิเคราะหผลกระทบจากโครงการ
หรือกิจการประเภทตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นตอสภาพแวดลอม หรือสภาพแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอ
โครงการหรือกิจการนั้นท้ังในทางบวกและทางลบ เพ่ือเปนการเตรียมการควบคุมปองกันและแกไข 
กอนการตัดสินใจดําเนินโครงการหรือกิจการนั้นๆ การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนหนึ่งใน
หลายๆ ระบบ สําหรับการวางแผนเพ่ือการตัดสินใจเตรียมการควบคุมและปองกันปญหา
ส่ิงแวดลอม ท่ีอาจเกิดจากการดําเนินโครงการหรือกิจการตางๆ ไมวาจะเปนภาครัฐบาลหรือเอกชน 
 กนกพร สวางแจง (2540: 4) ไดใหความหมายวา เปนระบบท่ีแสดงใหเห็นและคาดการณ
เกี่ยวกับผลกระทบท้ังในทางบวกและทางลบของโครงการอันจะมีตอสภาพแวดลอมในทุกๆ ดาน 
รวมท้ังการเสนอแนะมาตรการท่ีจะใชในการลดและปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจนการ
เสนอแผนการเฝาระวังผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการเพ่ือปองกันผลเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นตอ
ส่ิงแวดลอม 
 สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (2554: 7) ไดใหความหมายวา เปนการศึกษาเพ่ือคาดการณ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมท้ังในทางบวกและทางลบ จากการพัฒนาโครงการหรือกิจการท่ีสําคัญ เพ่ือ
กําหนดมาตรการปองกันและแกไข จากการพัฒนาโครงการ และใชในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการ ผลการศึกษาจัดทําเปนเอกสารเรียกวารายงานวิ เคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 
 Wathern (1988) ไดใหความหมายโดยเนนวาเปนกระบวนการท่ีจําแนกความเปนไปไดท่ี
เกิดขึ้นกับส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ กายภาพ และสุขภาพ ความเปนอยูท่ีดีของมนุษย อันเนื่องจากการ
ดําเนินกิจกรรมโครงการ รวมท้ังส่ือเสนอขอมูลท่ีไดแกผูเกี่ยวของ ณ เวลาท่ีมีผลตอการตัดสินใจ
ใดๆ เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือหาแนวทางควบคุมผลกระทบส่ิงแวดลอมจากโครงการตอไป 
 Hyman และ Stiftel (1988) และ Gow (1992: 49) ใหความหมายท่ีสอดคลองกันวาการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมประกอบดวยการคาดการณการเปล่ียนแปลงคุณภาพส่ิงแวดลอมใน
อนาคต โดยพิจารณาการเปล่ียนแปลงโดยการประเมินคา และเสนอตอผูมีอํานาจตัดสินใจโครงการ 
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เพ่ือเปนแนวทางบรรลุขอตกลงประนีประนอมขอโตแยงในประเด็นคุณภาพส่ิงแวดลอม และ
เปาหมายตางๆ ทางสังคม 
 Meredith (1992: 125) ใหความหมายท่ีเนนประเด็นการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยเช่ือวาการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญทางกฎหมาย และนโยบาย รวมท้ังเปนแกนเริ่มตนหลักท่ีใช
กําหนดของแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน 
 Paterson, Reid, Sear และ Morrow (1993: 123) กลาวคลายกันวากระบวนการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมชวยเสริมสรางความเช่ือม่ันในประเด็นทางส่ิงแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ได
ถูกกําหนดในการพิจารณาดําเนินโครงการตั้งแตขั้นตอนการวางแผน และตลอดชวงอายุโครงการ 
 Petts (1999) กลาววา การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนเครื่องมือท่ีชวยในการตัดสินใจ
ในชวงปลายทศวรรษ 1960 ท่ีตอบสนองการขยายตัวของแนวความคิดท่ีใหความสําคัญแกธรรมชาติ 
(Eco Centric) ซ่ึงเริ่มมีการแขนขันกันทางความคิดกับแนวคิดท่ีใหความสําคัญแกเทคโนโลยี 
(Techno Centric) ท่ีมีการพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ อยางมากมาย ซ่ึงการการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมเปนวิธีการท่ีชาญฉลาดในการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจและการเอาชนะปญหา
ส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ กัน 
 จากความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกลาวมาแลวขางตนสามารถสรุป
ไดวา การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมหมายถึง กระบวนการคาดการณถึงผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอมท่ีจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ ซ่ึงชวยใหสามารถวิเคราะหปญหา มาตรการ
ปองกันแกไข และนําไปสูการรวมตัดสินใจในการดําเนินโครงการนั้นๆ โดยเปนการนําเสนอขอมูล 
ผลการศึกษาท่ีไดแกผูมีสวนเกี่ยวของ เชน เจาหนาท่ีของรัฐ/ผูอนุญาตโครงการ ประชาชน เปนตน 
และยังเปนการนําไปสูการบรรลุขอตกลงระหวางผูมีสวนไดเสียกับโครงการเหลานั้น 
 
 2.2.3 ประโยชนของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหผูดําเนินโครงการคาดคะเน
แผนงาน ผละกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นและการดําเนินท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประโยชนของการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2549: 8) มีดังนี้ 

1) ชวยในการวางแผนการใชประโยชนทรัพยากรเพ่ือพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
นอกเหนือจากการมองผลประโยชนทางดานเศรษฐกิจอยางเดียว 

2) ชวยพิจารณาวาโครงการท่ีจะเกิดขึ้น จะเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมในระดับใด และ
ผูประกอบการจะไดมีมาตรการในการปองกันและแกไขผลกระทบอยางเหมาะสม 
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3) เพ่ือคาดการณประเด็นปญหาสําคัญท่ีอาจเกิดขึ้นอยางถูกหลักวิชาการ ซ่ึงจะไดเตรียม
ปองกันและแกไขไวตั้งแตขั้นเตรียมโครงการ 

4) ชวยในการเลือกมาตรการท่ีมีคาใชจายนอย และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
5) เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน

และการเงินในการจัดการส่ิงแวดลอม 
6) เปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ ท้ังท่ีเกิดขึ้น

หลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ 
 
 2.2.4 การจําแนกผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) 
 การจําแนกผูมีสวนไดเสียเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ โดยปกติควรยึดหลักการรวมผูท่ีเกี่ยวของ
ไวใหมากท่ีสุด (Inclusiveness) ผูมีสวนไดเสียในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมสามารถแบงออก
ไดเปน 7 กลุมหลักๆ (สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2554: 114) ดังนี้ 

1) ผูรับผลกระทบ 
“กลุมผูเสียประโยชน” เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการในดานลบ เชน เปนผู

สูญเสียท่ีทํากิน กลุมนี้จะตองเปนกลุมท่ีไดรับน้ําหนักมากท่ีสุดในการศึกษาผลกระทบและการ
จัดการการมีสวนรวม 

“กลุมผูไดรับประโยชน” เปนกลุมท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการในดานบวก เชน 
โรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชประโยชนกระแสไฟฟาจากการสรางเขื่อนผลิตกระแสไฟฟา หรือ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเปาหมายของเขื่อนเพ่ือการชลประทาน เนื่องจากกลุมนี้จะเปนกลุมท่ีจะ
ไดรับประโยชนจึงอาจถือไดวาประโยชนของกลุมนี้ไดรับการพิทักษและนําเสนอโดยเจาของ
โครงการแลวไมจําเปนท่ีจะตองเปดชองทางการมีสวนรวมใหเปนพิเศษกวากลุมอ่ืนๆ 

2) หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมในท่ีนี้หมายถึง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดแก 
(1) เจาของโครงการ ในท่ีนี้อาจหมายถึงหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน

เอกชน 
(2) นิติบุคคลผูมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือท่ีปรึกษา 

ในท่ีนี้หมายถึงมหาวิทยาลัย บริษัทเอกชน หรือผูท่ีจดทะเบียนไวกับสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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3) หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(1) สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 
(2) ผูชํานาญการ หรือคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิ
(3) หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจอนุมัติโครงการ เชน คณะรัฐมนตรี/รัฐมนตรี และ

หนวยงานท่ีมีอํานาจออกใบอนุญาตตางๆ 
4) หนวยงานราชการในระดับตางๆ ในท่ีนี้รวมถึงหนวยงานท้ังในสวนกลาง สวน

ภูมิภาคและทองถ่ินท่ีเกี่ยวของ เชน กรมชลประทาน กรมปาไม องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด เปนตน 

5) องคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายใน
ทองถ่ิน และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ 

(1) กลุมองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอม: Environmental Non-Governmental Organization 
(ENGO) ในกลุมนี้สวนใหญจะเปนองคกรท่ีไดจดทะเบียนกับทางกรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม เชน 
โครงการฟนฟูชีวิตและธรรมชาติ มูลนิธิคุมครองสัตวปาและพืชพรรณแหงประเทศไทย เปนตน 

(2) องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในท่ีนี้หมายถึงกลุมหรือองคกรตางๆ ท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีหรือเขาไปใชประโยชนพ้ืนท่ี เชน หอการคา ชมรมดูนก กลุมองคกรเอกชนในระดับรากหญา 
เชน ศูนยขอมูลทองถ่ินเพ่ือการพัฒนา 

(3) สถาบันการศึกษา สถาบันการศึกษาในท่ีนี้หมายถึง สถาบันการศึกษาภายใน
พ้ืนท่ี โครงการ หรือสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

(4) นักวิชาการอิสระ ในท่ีนี้หมายความรวมท้ังผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน และนักวิชาการ
จากภายนอก 

6) ส่ือมวลชน ส่ือมวลชนในท่ีนี้รวมถึงในแขนงตาง ๆ ท้ังระดับทองถ่ินและสวนกลาง 
ซ่ึงมีบทบาทในการนําเสนอขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบของโครงการและ
ความกาวหนาในการจัดทํารายงาน 

7) ประชาชนท่ัวไป หมายถึง “สาธารณชน” ท่ีมีความตองการและสนใจโครงการ จะมี
บทบาทในฐานะผูสังเกตการณ 
 ซ่ึงการแบงกลุมผูมีสวนไดเสียอาจแบงยอยไดมากกวากวานี้ หรือบางพ้ืนท่ีอาจไมมีบาง
กลุม โดยผูจัดการการมีสวนรวมตองพิจารณาใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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 2.2.5 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  
 ขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดถูกกําหนดขึ้นโดยภาครัฐเพ่ือเปนแนวทาง
ปฏิบัติใหแกผูท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือใหเปนไปในแนวทาง
เดียวกันและเปนมาตรฐานในการใชอางอิงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม
สําหรับโครงการตางๆ (สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, 2552: 4) 
ซ่ึงขั้นตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม มีดังนี ้

1) การกล่ันกรองโครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
เปนขั้นตอนท่ีจะบอกวาโครงการท่ีจะพัฒนาขึ้นนั้นจําเปนจะตองวิเคราะหผลกระทบ

ส่ิงแวดลอมหรือไม โดยจะพิจารณาวาโครงการพัฒนาตางๆ อาจกอใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอม
มากนอยเพียงใด และหากจําเปนตองทําการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมควรจะตองทําในระดับ
ใด จะทําเปนรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนหรือรายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

2) การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(1) กําหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) กําหนดขอบเขตการศึกษาเปนกระบวนการ

ท่ีสําคัญ และจําเปนตองทําตั้งแตระยะแรกๆ ของการดําเนินโครงการ เนื่องจากเกี่ยวของกับผูมีสวนได
สวนเสียกับโครงการ ซ่ึงไดแก สาธารณชนผูสนใจหรือไดรับผลกระทบจากโครงการ 

(2) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การทํานายผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ไดแก การ
คาดการณหรือการทํานายถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมท่ีเกิดจากโครงการ ซ่ึงโดยท่ัวๆ ไปอาจ
ใชวิธีวิเคราะหโดยการอธิบายใชแบบจําลองทางคณิตศาสตร เชน ในกรณีการประเมินดานอากาศ 
เปนตน หรือเปนการใชวิจารณญาณของผูเช่ียวชาญ เปนตน 

(3) การตีคาผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนขั้นตอนหลังจากทราบขนาดของผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแตละตัวแปรแลว การรวบรวมผลกระทบของตัวแปรท้ังหมด เพ่ือ
พิจารณาดูผลกระทบท้ังโครงการวามีผลดีหรือผลเสียตอส่ิงแวดลอมอยางไร ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
มีความหลากหลาย เชน อาจเปนผลกระทบโดยตรงในเรื่องมลพิษทางน้ํา อากาศ ไปถึงผลกระทบ
ทางออม เชน ปญหาตอสุขภาพ เนื่องจากการเปล่ียนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือแผนดินไหว
จากการกอสรางอางเก็บน้ําขนาดใหญผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการเดียวโดดๆ อาจไมมีนัยสําคัญ 
แตหากพิจารณาในภาพรวมของหลายๆ โครงการในบรเิวณดังกลาวรวมกันจะเปนปญหาสําคัญท่ีเปน
ผลกระทบสะสม เปนตน 
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3) การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะหเปนไปตามท่ี พระราชบัญญัติสงเสริมและ

รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดแบงเปน 2 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบท่ี 1 กรณีโครงการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับ
เอกชน ท่ีตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
  รูปแบบท่ี 2 กรณีโครงการท่ีตองไดรับอนุญาตจากทางราชการและโครงการของ
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจซ่ึงไมตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือโครงการหรือ
กิจการซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการ 

4) การติดตามตรวจสอบ 
ในการพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมนั้นการ

หลีกเล่ียงไมใหเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมดังกลาวเปนวิธีการในการกําหนดมาตรการท่ีสําคัญท่ีสุด 
บางครั้งตองมีการปรับเปล่ียนการออกแบบโครงการ เชน การขยับแนวถนนเพ่ือหลีกเลียง
ผลกระทบตอชุมชนหรือตอโบราณสถาน เปนตน ในกรณีท่ีไมสามารถกําหนดมาตรการท่ีจะ
หลีกเล่ียงไมใหเกิดผลกระทบได ก็จําเปนตองเสนอมาตรการท่ีชวยลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหเกิด
นอยท่ีสุด เชน การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถบําบัดน้ําเสียใหคุณภาพ
มาตรฐานท่ีกําหนด เปนตน 
 
2.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมคือ กิจกรรมท่ีจัดใหมี
ขึ้นในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชน องคกร
พัฒนาเอกชนตลอดจนหนวยงานตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบจากโครงการสามารถเขารวมแสดงความ
คิดเห็น นําเสนอขอมูล ขอโตแยงหรือขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 178) 
 
 2.3.1 การบริหารจัดการการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม  
 การจัดการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรื่องท่ีมีความละเอียดออนและจําเปนจะตอง
ดําเนินงานโดยผูมีความรูความเขาใจและมีประสบการณในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชน มิฉะนั้น
อาจประเมินสถานการณไมถูกตองและอาจทําใหเกิดปญหาท่ีไมคาดคิดขึ้น การปฏิบัติงานจึงควรใช
ผูท่ีเปนมืออาชีพท่ีเขาใจหลักการและแนวทางในการจัดการการมีสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ การ



22 
 
มีสวนรวมของประชาชนจึงตองมีการวางแผนใหเปนขั้นเปนตอน และมีการประเมินปญหา 
ความสําเร็จในแตละขั้นตอน และนํามาปรับวิธีการดําเนินงานในขั้นตอไปใหเหมาะสมกับ
สถานการณ (สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2554: 117) โดยแนวทางการบริหารจัดการการ
มีสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ ควรตองใหความสําคัญใน 2 สวน คือ 

1) หัวใจหรือหลักการพ้ืนฐานของการบริหารการมีสวนรวมของประชาชนท่ีผูบริหาร
โครงการการมีสวนรวมตองยึดถือ ประกอบดวยหลัก 4 S คือ 

(1) Starting Early (การเริ่มตนเร็ว) กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนจะตอง
เริ่มตนตั้งแตระยะแรก มีการใหขอมูล กระตุนใหเกิดความคิดเห็น และใหมีการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนกอนการตัดสินใจ นอกจากนี้ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการ
ตั้งแตตน มีประโยชนชวยใหประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแกปญหาของชุมชนท่ี
เหมาะสมมากขึ้น และเปนขอมูลในการพัฒนาโครงการ 

(2) Stakeholders (ครอบคลุมผูท่ีเกี่ยวของ) หลักการสําคัญของการมีสวนรวมอีก
ประการหนึ่งคือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง ผูท่ีไดรบัผลกระทบหรือผูมีสวน
ไดเสียทุกฝายไมวาโดยตรงหรือโดยออมถือวาเปนผูมีสวนไดเสียควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมี
สวนรวม แตกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงอาจถือวาตองรับฟงขอมูลหรือปรึกษาหารือเปนอันดับ
แรกๆ 

(3) Sincerity (ความจริงใจ) การมีสวนรวมเปนกระบวนการท่ีมีความละเอียดออน 
และความสัมพันธระหวางหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีสวนรวมและประชาชน
ถือวาเปนมิติท่ีมีความสําคัญในการบริหารการมีสวนรวมใหประสบผลสําเร็จ หนวยงานเจาของ
โครงการหรือผูมีอํานาจอนุมัติตองจัดกระบวนการอยางจริงใจ เปดเผย ซ่ือสัตย ปราศจากอคติ และ
มีการส่ือสารสองทางอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการใหขอมูลท่ีถูกตองและเพียงพอ ตอบสนองตอ
ความสงสัยของผูมีสวนไดเสีย รวมท้ังแจงความกาวหนาหรือการเปล่ียนแปลงของโครงการอยาง
ตอเนื่อง 

(4) Suitability (วิธีการท่ีเหมาะสม) การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีสวนรวม
ของประชาชนท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลายและ
ลักษณะท่ีแตกตางกันของพ้ืนท่ีและของกลุมผูมีสวนไดเสีย ตลอดจนความแตกตางดานวัฒนธรรม 
สังคม และคานิยม ระดับความสนใจของชุมชนในประเด็นหรือโครงการ ความสามารถและความ
พรอม รวมท้ังขอจํากัดของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดกระบวนการมีสวนรวม 
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2) การมีสวนรวมของประชาชนท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน ซ่ึงประกอบ 
ดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ 

(1) ขั้นเตรียมการ โดยจะตองกําหนดทีมงานหรือผูรับผิดชอบ ตรวจสอบ
สถานการณภายในหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการตัดสินใจ เชน ระเบียบท่ีเกี่ยวของ ระยะเวลาการจัด
กิจกรรม และงบประมาณ เปนตน และประเมินสถานการณสาธารณะ เชน กําหนดระดับความ
สนใจของสาธารณะหรือชุมชนในประเด็นท่ีตองสินใจ 

(2) ขั้นการวางแผน จากขอมูลตางๆ ในขั้นการเตรียมการ ทีมงานตองนํามา
วิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน โดยกําหนดผูมีสวนไดเสีย และวิเคราะห
ความสําคัญของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตลอดจนนํามาเขียนแผนการมีสวนรวม เพ่ือใหเกิดความ
ชัดเจนและกอใหเกิดความรวมมือในการประสานงาน 

(3) ขั้นนําไปสูการปฏิบัติ หลังจากมีแผนการมีสวนรวม ตอไปคือการดําเนินการ
ตามแผน ซ่ึงตองมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของแตละกิจกรรมการมีสวนรวม เชน การจัดเวที
สาธารณะตองตัดสินใจวาจะจัดท่ีใด ใครเปนวิทยากร เปนตน 
 
 2.3.2 การจัดการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเพ่ือให
ไดผลลัพธอยางแทจริง 
 การท่ีจะทําใหการหารือกับประชาชนใหมีประสิทธิภาพและมีความหมายนั้น การ
เตรียมการและการวางแผนการใหขอมูลและการหารือกับชุมชนอยางเปนระบบ ตอเนื่องและ
สอดคลองกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของผูเขารวมหารือนั้นเปนเรื่อง
สําคัญ ในการหารือ ผูวางแผนและดําเนินการหารือควรคํานึงถึงองคประกอบหลักของการหารือ 
(สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2549: 26) ดังนี้ 

1) การเปดเผยขอมูลขาวสารของโครงการ โครงการควรจัดใหมีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารโครงการอยางครบถวน ท้ังในดานประโยชนท่ีจะไดรับและดานผลกระทบทางลบใหแกผูมี
สวนไดสวนเสียและสาธารณะชนท่ัวไปไดรับทราบ โดยขอมูลท่ีเจาของโครงการจะตองเผยแพรแก
ประชาชนอยางนอยตองประกอบดวย 

(1) เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ 
(2) สาระสําคัญของโครงการ 
(3) ผูดําเนินการ 
(4) สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ 
(5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ 
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(6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ ผลประโยชนในดานบวกท่ีผูมีสวนไดสวน
เสียแตละกลุมจะไดรับ 

(7) ผลกระทบในดานลบท่ีอาจเกิดขึ้นแกประชาชน ท่ีอยูอาศัย หรือประกอบอาชีพ
อยูในสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการปองกัน 
แกไขหรือเยียวยา ความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 

(8) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของ
รัฐเองใหระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการดวยขอมูลตางๆ เหลานี้เจาของ
โครงการจะตองปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานทองถ่ินของรัฐ
สถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการ และชุมชนท่ีเกี่ยวของ 

2) ชวงเวลาของการเปดเผยขอมูล การใหขอมูลนั้นจะตองใหแนใจวาประชาชน
โดยเฉพาะผูมีสวนไดเสียไดรับ ขอมูลของโครงการลวงหนาเปนเวลานานพอท่ีจะสามารถเขาใจ
เนื้อหาสาระและสามารถตั้งคําถามท่ีเกี่ยวของ และใหคําแนะนําตอโครงการอยางเปนประโยชนได 
การใหขอมูลเบ้ืองตนของโครงการนั้นควรใหตั้งแตเริ่มออกแบบโครงการ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไดกําหนดเวลาการเปดเผย
ขอมูลใหเปนเวลาไมนอยกวา 15 วันกอนเริ่มดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และให
เจาของโครงการหรือหนวยงานของรัฐประกาศสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทราบ
ภายใน 15 วันภายหลังวันท่ีเสร็จส้ินการรับฟงความคิดเห็น นอกจากนี้ทางเจาของโครงการควร
จะตองจัดทําแผนการใหขอมูลขาวสารและการหารือกับผูมีสวนไดเสียแผนการดําเนินงานนี้ควรจะ
ประกาศใหประชาชนไดรับทราบ ถึงวิธีการใหขอมูล และการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา 
สถานท่ี ตลอดจน รายละเอียดอ่ืนๆท่ีเพียงพอ และเหมาะสมแกการท่ีประชาชนจะสามารถเขาถึง
ขอมูลและเขามีสวนรวมในการใหขอคิดเห็นในประเด็นตางๆ ไดตามเวลาท่ีกําหนด 

3) ขีดความสามารถของผูมีสวนไดเสียในการท่ีจะเขาใจโครงการ และสามารถ
ประเมินทางเลือกตางๆ ตลอดจนช้ีแจงขอกังวล และขอคิดเห็นไดอยางมีอิสระปราศจากความกลัว
เกรงหรือการบังคับ ฉะนั้นขอมูลตางๆ โดยเฉพาะในดานเทคนิคควรท่ีจะไดมีการกล่ันกรอง แยก
ยอยและแปลเปนภาษาทองถ่ินเพ่ือใหงายตอการเขาใจของคนในชุมชนหรือผูเขารวมในการท่ีจะ
สามารถรวมหารือในประเด็นตางๆ เกี่ยวกับโครงการและผลกระทบได วิธีการหารือจะตอง
ครอบคลุมสอดคลองกับบริบทของทองท่ีนั้นๆ เอกสารและภาษาท่ีใชควรจะมีการปรับใหเหมาะสม
กับผูเขารวมหารือท่ีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผูท่ีไดรับผลกระทบเปนกลุมชุมชนดั้งเดิม
หรือชนเผา 
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4) ความโปรงใสและกลไกปอนขอมูลกลับสูชุมชนและโครงการ วัตถุประสงคหลัก
อันหนึ่งของการหารือกับประชาชนก็เพ่ือนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะไปปรับปรุงการ
ออกแบบและการดําเนินงานของโครงการ ในหลายกรณีดวยกัน ประชาชนไดเขารวมแสดงความ
คิดเห็นแตหลังจากการหารือแลวนั้น ประชาชนมักจะไมไดรับขอมูลขาวสารเพ่ิมเติมวาส่ิงท่ีไดเสนอ
ไปนั้น ทางโครงการไดนํามาพิจารณาเปนสวนประกอบในการปรับโครงการอยางไรบาง การไมได
รับขอมูลยอนกลับนี้กอใหเกิดความระแวง เกิดการไมใหความรวมมือในการหารือเพราะกลัววาตน
จะถูกใชเปนเครื่องมือในการอนุมัติโครงการวาไดหารือกับภาคประชาชนแลว ฉะนั้นผูเสนอ
โครงการและหนวยงานของรัฐจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหแนใจวาในการหารือนั้นมีการจดบันทึก
การหารือในประเด็นตางๆ อยางเพียงพอ และใหผูเสนอโครงการหรือหนวยงานของรัฐประกาศ
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนทราบภายใน 15 ภายหลังวันท่ีเสร็จส้ินการรับฟงความ
คิดเห็น และควรจัดใหมีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตลอดระยะเวลาของโครงการ 
และประกาศใหประชาชนรับทราบถึงระบบการรับฟงความคิดเห็นและกลไกการแกไขปญหาของ
ทางโครงการ 
 
 2.3.3 หลักเกณฑการจัดการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การมีสวนรวมของประชาชนจะมีลักษณะเปนกระบวนการ มิใชการจัดรับฟงความคิดเห็น
เพียงครั้งเดียว จะสําเร็จไดทุกกรณี อยางไรก็ตาม มีความจําเปนท่ีจะตองมีการกําหนดเกณฑขั้นต่ํา 
เพ่ือเปนแนวทางใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ เม่ือปฏิบัติจริงอาจจําเปนตองดําเนินการมากกวาเกณฑขั้น
ต่ํา ขอใหคํานึงถึงหลักการใหประชาชนมีสวนรวมมากท่ีสุดและแนวทางการจัดการมีสวนรวมให
ประสบผลสําเร็จ ซ่ึงกรณีโครงการท่ีตองทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ผูดําเนิน
โครงการจะตองดําเนินการตามกระบวนการการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยางนอย 2 ครั้ง 
(สํานักวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม, 2554: 122) ดังนี้ 
  ครั้งแรก ในระหวางเริ่มตนโครงการ โดยรับฟงความเห็นตอรางขอเสนอโครงการ
และขอบเขตการศึกษา 
  ครั้งท่ีสอง ในระหวางการเตรียมจัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอม  
 วัตถุประสงคของการรับฟงความคิดเห็นในครั้งแรกคือเปนการใหขอมูลกับประชาชนและ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เกี่ยวกับโครงการท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นท้ังทางบวกและทาง
ลบ รวมท้ังขอบเขตการศึกษาดวย การรับฟงความคิดเห็นครั้งท่ีสอง มีวัตถุประสงคเพ่ือให
ประชาชนมีความม่ันใจในรายงานและมาตรการการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยขอคิดเห็นท่ีได
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จากการรับฟงความคิดเห็นในครั้งท่ีสอง จะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงาน สําหรับโครงการ
ขนาดใหญและซับซอน อาจจําเปนตองมีการรับฟงความคิดเห็นในวงกวาง การทําประชาพิจารณ 
และ/หรือใชเทคนิคการมีสวนรวมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ภายหลังจากท่ีโครงการผานการอนุมัติแลว 
เจาของโครงการจะตองใหขอมูลรายงานท่ีผานการอนุมัติแลวกับประชาชนในพ้ืนท่ีและหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ นอกจากนี้ตองใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นตลอดการกอสรางโครงการ 
 
 2.3.4 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนการเปดโอกาสให
ประชาชนผูไดรับผลกระทบเขามามีสวนรวมในการดําเนินโครงการตั้งแตเริ่มตน โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการเปดโอกาสใหประชาชน ผูมีสวนไดเสียไดเขารวมการรวมรับฟงขอมูล แสดงความคิดเห็น 
และรวมตัดสินใจ ตั้งแตขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมและเปนไปไดของโครงการ (Feasibility 
Study) จนกระท่ังถึงการติดตามตรวจสอบโครงการ (Creighton, 2005) ดังนั้นการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ควรเปนกระบวนการท่ีเขาไปประกอบอยูในทุก
ขั้นตอนของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (สถาบันสังคมรวมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545: 33) ดังนี้ 

1) การออกแบบและเลือกท่ีตั้งโครงการ (Site Selection) 
การศึกษาเพ่ือเลือกท่ีตั้งของโครงการ เปนขั้นแรกของการลงทุนดําเนินโครงการ ซ่ึง

ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถเขามามีสวนรวมในขั้นนี้ได เนื่องจากประชาชนจะรูสภาพเง่ือนไขของ
พ้ืนท่ีไดดีกวาเจาของโครงการ และประชาชนควรไดรับรูในเบ้ืองตนวาถามีโครงการในพ้ืนท่ีนี้ จะ
เกิดผลดีผลเสียอยางไรตอวิถีชีวิตและสภาพแวดลอม ตลอดจนจะชวยใหขอมูลในแงมุมตางๆ ท่ีเปน
ประโยชนตอการตัดสินใจเลือกทําเลท่ีตั้ง รวมถึงแนวโนมการคัดคานหรือยอมรับการตั้งโครงการ
ในพ้ืนท่ีนั้นๆ ซ่ึงจะมีผลตอการคํานวณความคุมทุนทางเศรษฐศาสตรดวย การใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการคัดเลือกท่ีตั้งโครงการ จะทําใหไดแนวทางเลือกท่ีเหมาะสมและเปนท่ียอมรับ 

2) การกล่ันกรองโครงการ (Screening Process) 
ประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นของการกล่ันกรองโครงการได โดยรวมใหความเห็น

ตอโครงการในกรณีท่ีไมสามารถพิสูจนไดวาจะกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือไม โครงการ
นั้นจะตองทํารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม และบางโครงการท่ีผูพิจารณาเห็นวาการ
ทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมขั้นเบ้ืองตน (IEE) ก็อนุมัติไดนั้นอาจไมเพียงพอ ประชาชน
สามารถใหขอมูลในแงมุมท่ีผูกล่ันกรองโครงการไมไดพิจารณาอยางท่ัวถึง ซ่ึงจะเกิดผลกระทบท่ี
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รุนแรงตามมาภายหลัง โดยเทคนิควิธีท่ีประชาชนจะเขามาอยูในขั้นตอนนี้อาจทําไดหลายรูปแบบ 
เชน การจัดประชุมประชาชน หรือเขารวมเปนคณะกรรมการกล่ันกรองโครงการ 

3) การทําขอบเขตการศึกษา (Scooping Process) 
ประชาชนสามารถเขามามีความเห็นตอขอบเขตการศึกษาของโครงการได เพ่ือให

ครอบคลุมประเด็นผลกระทบสําคัญท่ีอาจเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิต ในขั้นตอนนี้จะทําให
เจาของโครงการเพ่ิมความระมัดระวังมากขึ้นในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยเทคนิควิธีท่ีใช
อาจเปนรูปแบบของการประชุมประชาชนเพ่ือทําขอบเขตการศึกษา 

4) การศึกษาและทบทวนโครงการ (Reviewing Process) 
ในขั้นของการศึกษาทบทวนโครงการ เปนขั้นท่ีมีรายละเอียดมาก ซ่ึงประชาชนเขามา

มีสวนรวมไดในลักษณะของการเปนผูใหขอมูลตอผูทําการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงเทคนิค
วิธีการท่ีใชจะตองเปนการเก็บขอมูลแบบมีสวนรวม เชน มีการสัมภาษณเชิงลึก ทําแบบสอบถาม 
สัมภาษณแบบกลุม การเขาไปคลุกคลีกับประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือเก็บขอมูลดานสังคม เศรษฐกิจของ
ประชาชน ตลอดจนความเห็นตอโครงการ หลังจากนั้นจึงนําขอมูลเหลานี้มาประกอบการวิเคราะห
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น 

5) การเผยแพรสูสารธารณะ 
การเผยแพรสูสาธารณะ เปนการใหประชาชนมีสวนรวมเพ่ือรับรูผลการศึกษาท้ังหมด 

โดยมีเทคนิควิธีท่ีหลากหลายในขั้นตอนนี้ เชน การประชาสัมพันธผานส่ือวิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ 
ใบปลิว ใบประกาศ การประชุมประชาชน การติดประกาศในสถานท่ีสําคัญ ท้ังนี้จะตองมีกรับวน
การยอนกลับของขอมูลขาวสารจากประชาชนดวย เพ่ือรับฟงความเห็นจากประชาชน ซ่ึงเจาของ
โครงการจะตองนําขอเสนอจากประชาชนไปปรับปรุงแกไขโครงการใหมีความเหมาะสม และเปน
ท่ียอมรับของประชาชนมากขึ้น 

6) ขั้นทําการตัดสินใจ (Decision Making) 
การตัดสินใจอนุมัติใหดําเนินโครงการ ในแตละประเทศจะใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในขั้นตอนของการตัดสินใจในรูปแบบท่ีแตกตางกัน เชน การแสดงประชามติ หรือการใช
กระบวนการทางกฎหมายยับยั้งการตัดสินใจก็ไดในกรณีท่ีประชาชนไมเห็นดวย แตโดยหลักการจะ
คลายกัน คือ ประชาชนมีสิทธิสามารถแสดงความเห็นคัดคานโครงการ ท้ังนี้ความเขมขนของ
กระบวนการขึ้นอยูกับการใหสิทธิแกประชาชนตามกฎหมายวามีมากนอยเพียงใด 

7) ขั้นติดตามและประเมินผล (Monitoring) 
เม่ือมีการกอสรางหรือเปดดําเนินการแลว ประชาชนเขามามีสวนรวมในขั้นตอนของ

การติดตามและประเมินผล เพ่ือเปนเฝาระวังไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและวิถีชีวิตของ
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ประชาชน คอยตรวจสอบวาเจาของโครงการไดดําเนินการตามท่ีเสนอไวในการศึกษาหรือไม และ
ถาไมดําเนินการดังท่ีเสนอไวประชาชนควรจะมีมาตรการจัดการอยางไรตอไป 
 
 2.3.5 ประโยชนของการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 การมีสวนรวมของประชาชน/ชุมชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมมีขอดีคือ การนาํ
ขอคิดเห็นท่ีไดจากประชาชนหรือชุมชนท่ีมีตอโครงการ สามารถใชเปนประเด็นพ้ืนฐานขอมูลดาน
ส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีนั้นๆ (กนกพร สวางแจง, 2549: 35) ซ่ึงประโยชนของการมีสวนรวมของ
ประชาชน/ชุมชน สามารถสรุปไดดังนี ้

1) เพ่ือกําหนดขอบเขตของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
2) เพ่ือเปนสวนหนึ่งท่ีใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึ้น 
3) เพ่ือใหขอมูลท่ีแทจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีโครงการ 
4) เพ่ือเปนเครื่องมือในการกําหนดมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม 
5) เพ่ือใหแนใจวารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมไมโนมเอียง ถูกตอง และ

สมบูรณ 
6) เพ่ือใหการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกําหนดขึ้นอยูภายใตเง่ือนไขท่ี

เปนท่ียอมรับจากทุกฝาย 
 ดังนั้นการมีสวนรวมของประชาชนเปนการสงเสริมใหภาคประชาชนมีการพัฒนาตนเอง
ใหมีความเขมแข็ง เปนเอกภาพอันจะนําไปสูการกระจายบทบาทและอํานาจในการตัดสินใจดาน
ส่ิงแวดลอมไปสูภาคประชาชนมากกวาจะเปนการรวมศูนยการตัดสินใจ เนื่องจากหลายโครงการ
พัฒนาท่ีผานมาท่ีมีการพัฒนาแบบรวมศูนยไมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาอยาง
แทจริง จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีประชาชนจะตองเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจในโครงการพัฒนา
ตางๆ (สถาบันส่ิงแวดลอมไทย, 2545: 14) 
 
 2.3.6 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในตางประเทศ 
 การจัดการใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของประเทศตางๆ 
มีความแตกตางกัน โดยอาจเกิดจากระบบการเมืองท่ีแตกตางกัน การกระจายอํานาจของประชาชนท่ี
มีสวนตอการตัดสินใจในปญหาส่ิงแวดลอม เปนตน จากการศึกษาเปรียบเทียบโดยสถาบันนโยบาย
ศึกษา (2539 อางถึงใน เครือมาศ สุจิตโต, 2546: 19) พบวาประเทศท่ีใหความสําคัญตอบทบาทของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสวนใหญจะเปนในแถบตะวันตก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
และแคนนาดา รวมถึงนิวซีแลนดและออสเตรเลียดวย 
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2.3.6.1 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดออกกฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนในการมีสวนรวม
ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยกําหนดวาภาครัฐตองเปดเผยขอมูล
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมตอสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนมีสิทธิแสดงความคิดเห็น
ตอรายงานดังกลาว และตองผนวกความเห็นของประชาชนไวในรายงานดังกลาวดวย บทบาทการมี
สวนรวมของประชาชน ในการจัดทําและพิจารณาผลกระทบส่ิงแวดลอม สามารถสรุปไดดังนี ้

1) การรับรูขาวสารในขั้นริเริ่มโครงการ โดยหนวยงานรัฐบาลกลางท่ีริเริ่มโครงการ
จะประเมินวาตองมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมหรือไม แลวแจงใหสาธารณะชนทราบ 

2) การมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณาขอบเขตการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม เม่ือหนวยงานพิจารณาวาโครงการตองมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม จะตองประกาศใหประชาชนทราบถึงลักษณะโครงการ เวลาและสถานท่ีในการจัด
ขอบเขตการศึกษา ตลอดจนวิธีการติดตอท่ีสามารถหาขอมูลเพ่ิมเติม 

3) การมีสวนรวมของประชาชนในการพิจารณารางรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม โดยประชาชนท่ีอาจจะไดรับผลกระทบ องคกรเอกชน หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 
นักวิชาการและกลุมอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของจะไดรับรางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและมีเวลา
ศึกษารายงาน 45-60 วัน เพ่ือใหขอคิดเห็นและจัดทําความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษรในประเด็น
ผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอตอเจาของโครงการและควรใหความเห็นในภาพรวมดวยวาเห็นดวยกบั
โครงการหรือไม 

4) การมีสวนรวมในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมโดย
หนวยงานท่ีทําหนาท่ีพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอม จะผนวกความคิดเห็นของประชาชนไว
ในสวนทายของรายงาน และอาจจัดใหมีการทําประชาพิจารณเพ่ือรับฟงความคิดเห็นดวย 

5) การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ
เจาของโครงการตองดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบตามท่ีระบุไวในรายงานประชาชน
สามารถรองขอท่ีจะทราบถึงความคืบหนาดานการติดตามผลของเจาของโครงการได 
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2.3.6.2 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมในประเทศ
แคนาดา 

จากการพัฒนาในการจัดทํารายงานรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
การมีสวนรวมของประเทศแคนาดา อาจกลาวไดวาประเทศแคนนาดานับเปนประเทศท่ีสองรองจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีไดออกกฎหมายใหมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โดยจัดทําเปนคูมือแนวทางการจัดทําโครงการขึ้น เพ่ือท่ีจะใชในโครงการพัฒนาของรัฐ เพ่ือเปน
แนวทางตรวจรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และเพ่ือเปนเปนเปนแนวทางใหแตละมล
รัฐจัดทํากรอบในการจัดทําและพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1) ขั้นริเริ่มโครงการ เปนการนําเสนอโครงการตอหนวยงานกลางรัฐบาล โดย
หนวยงานเจาของโครงการจะประกาศแตงตั้งคณะผูชํานาญการ (Environmental Assessment Panel: 
EAP) เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงในขั้นตอนนี้ยังไมมีการมีสวนรวม
ของประชาชนท่ีเปนธรรม และเปนการเนนบทบาทของหนวยงานรัฐเปนหลัก 

2) ขั้นตอนการจัดทําขอบเขตและแนวทางการศึกษา เปนขั้นตอนแรกท่ีเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเปนทางการ EAP จะจัดใหประชาชนเขามาแสดงความคิดเห็น
ตอ TOR การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนอยูในรูปลายลักษณอักษรเปนหลัก 

3) ขั้นตอนการจัดรางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ผูจัดทําโครงการ
สวนมากจะนําเอาการมีสวนรวมในลักษณะการปรึกษาหารือ (Public Consultation) ทําใหเจาของ
โครงการทราบความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ และประชาชนก็สามารถทราบถึงความ
เปนมาและความคืบหนาของโครงการดวย นอกจากนี้เจาของโครงการจะตองเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ผลกระทบเบ้ืองตนใหประชาชนไดทราบ 

4) ขั้นตอนการจัดทําและพิจารณารางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
เปนขั้นตอนการมีสวนรวม ของประชาชนท่ีสําคัญในอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยจะเปนการนําเสนอ
ภาพรวมของโครงการ จะตองมีการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบ และจะตองเปดรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนดวย โดยจะตองสงรายงานฉบับสรุปเกี่ยวกับรายละเอียดของผลกระทบให
ประชาชนอานกอนมีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
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2.3.6.3 การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลส่ิงแวดลอมในประเทศ
นิวซีแลนด 

ประเทศนิวซีแลนดไดเริ่มมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม มา
ตั้งแตตนป ค.ศ. 1970 ท้ังนี้โดยระบุใหโครงการท่ีเกี่ยวของกับการจัดการส่ิงแวดลอมท้ังส้ิน 16 ประเภท
โครงการ จะตองมีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เชน โครงการเหมืองแร 
โครงการเกี่ยวกับการเกษตรขนาดใหญ โครงการอุตสาหกรรม โครงการสถานีไฟฟาประเภทตางๆ 
เปนตน โดยขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชนสามารถสรุปไดดังนี้ 

1) ขั้นตอนการเริ่มตนจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนการ
จัดการตาง  ๆท่ีจะเกิดขึ้นหลังจากมีการเสนอโครงการ ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงหนวยงานท่ีรับผิดชอบ
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม หนวยงานท่ีอนุมัติ และกรอบแนวคิดอยาง
คราวๆ ท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบ 

2) ขั้นตอนการกําหนดขอบเขตและแนวทางของรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Scoping) ในขั้นนี้ผูจัดทํารายงานตองเขาพูดคุยปรึกษากับชุมชน เจาหนาท่ีทองถ่ิน 
หนวยงานรัฐบาล และองคกรเอกชนท่ีมีความสนใจเรื่องส่ิงแวดลอม และทําความเขาใจในประเด็น
หลักท่ีจะทําการศึกษาเพ่ือท่ีจะกําหนดกรอบการศึกษาใหเหมาะสมกับทองถ่ินเพ่ือใหทราบถึงส่ิงท่ี
ประชาชนคํานึงเปนพิเศษในเรื่องส่ิงแวดลอม ท้ังนี้เพราะแตละทองถ่ินมีความแตกตางกัน 

3) ขั้นตอนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมของ
ประชาชนในขั้นตอนนี้ไดแก การปรึกษาชุมชน (Community Consultation) ในระหวางการเก็บ
รวบรวมขอมูลทางสังคม เพ่ือลดความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นระหวางของโครงการกับประชาชนในพ้ืนท่ี 
อันไดแก การสัมภาษณ การพูดคุยกับประชาชนในชุมชน และการสํารวจทางสังคมในการ
ดําเนินการดังกลาวตองคํานึงถึงแนวทางท่ีระบุไว  

(1) ใหประชาชนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท่ีมี
ผลตอชุมชน ตลอดจนเปดโอกาสใหประชาชนไดรับรู และแสดงความคิดเห็นภายในชุมชน  

(2) มีการนําขอมูลท่ีเปนขอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการใน
ดานทางเลือก ผลกระทบ และแนวทางลดผลกระทบผนวกเขาไปในรางรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม 

4) ขั้นตอนการพิจารณารางรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ในขัน้ตอน
นี้จะกําหนดใหประชาชนท่ีไดรับผลกระทบทราบถึงขอมูล กลาวคือเม่ือรางรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมเสร็จเรียบรอยแลว ก็จะตองรายงานขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบใหประชาชน 
องคกรพัฒนาเอกชนท่ีทํางานอยูภายในชุมชน ตัวแทนประชาชนพรอมท้ังเอกสารอ่ืนๆ ท่ีใช
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ประกอบ รวมท้ังรายช่ือบุคคลท่ีประชาชนสามารถสอบถามไดแก ประชาชนในชุมชน กอนท่ีจะมี
การจัดการรับฟงความคิดเห็นตอรายงาน 
 
 2.3.7 ปญหาของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 ตั้งแตพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 ไดถูกบัญญัติขึ้น 
ประกอบกับการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนตนมา ไดมีการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการรับรูและแสดงความคิดเห็นตอโครงการใดๆ ท่ีจะมี
ผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะเห็นไดวามีการพยายามในหลายวิถีทางท่ีจะใหประชาชนไดมี
สวนรวมกับโครงการ แตการดําเนินการยังคงมีปญหาท่ีทําใหการมีสวนรวมของประชาชนไมสมบูรณ 
นั่นคือประชาชนไมสามารถเปนผูตัดสินใจไดวาโครงการท่ีจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีของตนควรเปนโครงการ
ใด ควรเขามาหรือไม หรือสามารถจัดการควบคุมการดําเนินงานไมใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมได
มากนอยเพียงใด หรือการไมสามารถท่ีจะมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
โครงการพัฒนาใดๆ ในกรณีท่ีไมไดรับขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ทางเลือก และผลกระทบจากโครงการ
นั้นๆ อยางเพียงพอ จึงนําไปสูการประทวงตอตาน รองเรียน ซ่ึงก็คือกระบวนการมีสวนรวมในอีก
รูปแบบหนึ่ง ในกรณีท่ีโครงการและประชาชนในพ้ืนท่ีไมสามารถทํางานรวมกันได โดยสาเหตุของ
ปญหาของการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (สถาบันสังคมรวมกับ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดลอม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545: 257) มีดังนี้  

1) ความไมเขาใจเรื่อง “การมีสวนรวม” ท้ังฝายโครงการและฝายประชาชน 
2) ความไมเขาใจขั้นตอนและวิธีการศึกษาผลกระทบทางสังคม (SIA-Social Impact 

Assessment) ซ่ึงเทาท่ีทํามาเปนการสํารวจทางสังคม (Social Survey) ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจ
ไมไดนํามาใชประโยชนเพ่ือการปองกันหรือลดผลกระทบแตเปนการเนนสภาพ (Characteristics) ท่ี
เปนอยูมากกวา ถึงแมในทุกครั้งโครงการจะมีการคาดหมาย ประมาณการและประเมินผลกระทบไว 
ตลอดจนหาแนวทางแกไข แตยังไมพอท่ีจะตอบคําถามในดานการศึกษาผลกระทบทางสังคมได
ชัดเจน 

3) การประเมินคุณคาทางเศรษฐกิจของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังขาด
หรือไมเพียงพอท่ีจะตอบคําถามไดวาถามีโครงการเกิดขึ้นจะทําใหสูญเสียทรัพยากรมากนอย
เพียงใด และถาถึงกับทําใหทรัพยากรบางอยางหายไปจะประเมินคุณคาอยางไร เม่ือตอบประเด็นนี้
ไมชัดเจนปญหาในการเขามามีสวนรวมของประชาชนก็จะเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา 

4) เทาท่ีผานมาแมวาการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคมจะไดรับการยอมรับวา
จําเปนท่ีจะตองกระทํา และแมวาบทบาทของประชาชนจะมีมากขึ้น แตก็กลาวไดวาเจาของ
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โครงการและสังคมท่ัวไปยังใหความสําคัญตอประเด็นดังกลาวไมเพียงพอ โดยเฉพาะในดานเวลา
และทรัพยากร การศึกษาผลกระทบทางสังคมจึงไมสามารถทําไดเต็มท่ีตามความสําคัญและจําเปน 
ทําใหเกิดปญหาในดานการเขามามีสวนรวมของประชาชนดังท่ีเกิดขึ้นอยู สาเหตุท่ีการศึกษา
ผลกระทบทางสังคมทําไดไมเต็มท่ี เปนผลโดยตรงจากการใชเศรษฐกิจเปนตัวนําในการศึกษา คือ 
การศึกษาโดยประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณ ใชเวลานอย ใหงบประมาณไมเพียงพอ จึงไม
สามารถไดขอมูลในสวนท่ีเปนรายละเอียดได 

5) ดวยเหตุผลท่ีตองการประหยัดเวลาและงบประมาณเปนส่ิงท่ีเกี่ยวของโดยตรงตอ
การทํางานของบริษัทท่ีปรึกษาท่ีไมสามารถใชเวลาหรืองบประมาณเต็มท่ีได นอกจากนี้เจาของ
โครงการก็อาจมีอิทธิพลตอบริษัทท่ีปรึกษาท่ีมีผลทําใหขอมูลไดไมครบถวนหรือถูกตองตาม
ขอเท็จจริง 

6) การถายโอนความรับผิดชอบในการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชนใหเปน
หนาท่ีของบริษัทท่ีปรึกษาทุกประการ โดยจะเกิดปญหาในขั้นตอนของการประชาสัมพันธโครงการ
ท่ีทําใหประชาชนอาจเกิดความไมไววางใจในการทํางานของบริษัทท่ีปรึกษาวาไมเปนกลาง 

7) การเปดเผยขอมูลขาวสารท้ังหมดในทุกขั้นตอนของโครงการยังคงมีนอย ไม
โปรงใสนั้น เปนสาเหตุใหญของการทําใหการเขาไปมีสวนรวมกับโครงการในลักษณะสันติวิธีมี
ปญหา และถายังคงไมโปรงใส ทําใหการมีสวนรวมของประชาชนจะเกิดขึ้นไดยาก 

8) จิตสํานึกดาน Citizen Control ของประชาชนและเจาของโครงการยังมีนอย ไม
เพียงพอท่ีจะทําใหคนเขามามีบทบาทในการพิจารณา หรือจัดกิจกรรมใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับสังคมหรือ
ทองถ่ินของตนโดยสํานึกวาเปนหนาท่ี 

9) ผลของการตื่นตัวดานการมีสวนรวมของประชาชนซ่ึงเปนผลจากการพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2535 และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 ทําใหลักษณะการมีสวนรวมของประชาชน มีประเด็นท่ีแทรกซอนบางประการ ท่ีมีผลทําให
การทําความเขาใจระหวางโครงการกับประชาชนทองถ่ินไมเปนไปตามขั้นตอนและวิถีทางท่ีควรจะ
เปน โดยเปนไปในลักษณะการ “เผชิญหนา” มากกวาการประนีประนอมและรับฟงความเห็นหรือ
เหตุผลซ่ึงกันและกัน การมีสวนรวมของประชาชนจึงคอนขางจํากัด ดวยการแบงฝายกันเปนกลุม 
“เห็นดวย” และ “ไมเห็นดวย” กับโครงการ โดยเกือบจะปฏิเสธขอมูลของแตละฝายท่ีอยูกลุมตรง
ขามท้ังหมด 
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2.4 การประเมินโครงการ 
 
 การประเมินโครงการเกิดขึ้นโดยมีความมุงหวังเพ่ือคาดคะเนถึงการดําเนินโครงการท่ีจะ
เกิดขึ้นวาหากดําเนินการจริงจะเกิดประโยชนมากนอยเพียงใด หรือในขณะนําไปปฏิบัติและ
พิจารณาดูแลววาโครงการนั้นๆ ควรจะดําเนินการตอหรือไม หรือเม่ือเสร็จส้ินโครงการแลวเกิด
ประโยชนกับสังคมเพียงใด 
 
 2.4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการ (Project Evaluation) มีความหมายและคําจํากัดความท่ีหลากหลาย
แตกตางกันไปขึ้นอยูกับการนําไปใชในแตละสาขาวิชา โดยความหมายของการประเมินโครงการ 
(Project Evaluation) ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้ 
 ปรีดา ฉันทะกุล (2527 อางถึงใน จําลองโพธ์ิบุญ, 2552: 184) ไดสรุปวา การประเมิน
โครงการ หมายถึง การตรวจสอบวัตถุประสงคของโครงการวาเปนไปตามเปาหมายท่ีไดกําหนดไว
หรือไม และบรรลุถึงเปาหมายนั้นไดดีมากนอยเพียงใด เปนกระบวนการในการพิจารณาวิเคราะห
ถึงคุณลักษณะและคุณภาพของโครงการ การดําเนินงานอยางเปนระบบเพ่ือปรับปรุงการดําเนินงาน
นั้นท้ังในปจจุบันและอนาคต 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2535: 73) ไดสรุปวา การประเมินโครงการ เปนกระบวนการในการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลของการดําเนินโครงการและพิจารณาบงช้ีใหทราบถึงจุดเดนจดุดอย
ของโครงการนั้นอยางมีระบบ แลวตัดสินใจวาจะปรับปรุงแกไขโครงการนั้นเพ่ือดําเนินการตอไป
หรือจะยุติการดําเนินโครงการนั้น 
 จําลองโพธ์ิบุญ (2552: 184) ไดสรุปวา การประเมินโครงการหรือการประเมินผลโครงการ
นั้น เปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ แลวเปรียบเทียบกับ
วัตถุประสงคของโครงการและแผนท่ีวางไว ซ่ึงจะเปนขอมูลพ้ืนฐานสําคัญในการปรับปรุงแกไข
โครงการและตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ 
 จากความหมายในขางตน สามารถสรุปไดวา การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ในการวิเคราะหและรวบรวมขอมูลในการดําเนินโครงการเพ่ือพิจารณาวาการดําเนินโครงการได
ดําเนินการตามวัตถุประสงคหรือเปนไปตามท่ีกําหนดไวหรือไม ซ่ึงนําไปสูการปรับปรุงแกไขการ
ดําเนินโครงการในปจจุบันใหดีขึ้น หรือเปนการประกอบการตัดสินใจในการดําเนินโครงการใน
อนาคต 
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 2.4.2 ประโยชนของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการมีสวนชวยใหผูดําเนินโครงการไดทราบและตระหนักถึงคุณภาพของ
โครงการท่ีดําเนินการขึ้นวาสามารถตอบสนองความตองการหรือแกไขปญหาไดมากนอยเพียงใด 
และชวยใหสามารถตัดสินใจในการดําเนินการ ปรับปรุง เปล่ียนแปลง และแกไขโครงการใหดีขึ้น
และเหมาะสม นําไปสูการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว (ประชุม รอดประเสรฐิ, 2535: 75) โดยประโยชนท่ีไดจากการประเมินโครงการสามารถ
สรุปไดดังนี้ 

1) การประเมินโครงการชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงคและมาตรฐานของการ
ดําเนินงานมีความชัดเจนขึ้นคือ กอนท่ีจะมีโครงการจะไดรับการสนับสนุนใหนําไปใชยอมไดรับ
การตรวจสอบอยางละเอียดจากผูบริหารและผูประเมิน สวนท่ีไมชัดเจน เชน วัตถุประสงคหรือ
มาตรฐานในการดําเนินงานหากขาดความแนนอนและชัดเจนจะตองไดรับการปรับปรุงแกไขใหมี
ความถูกตองชัดเจนเสียกอน จึงกลาวไดวาการประเมินโครงการมรสวนชวยทําใหโครงการมีความ
ชัดเจนและสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติอยางไดผลมากกวาโครงการท่ีไมไดประเมิน 

2) การประเมินโครงการชวยใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางคุมคาหรือเกิดประโยชน
เต็มท่ี ท้ังนี้เพราะการประเมินโครงการจะตองวิเคราะหทุกสวนของโครงการ ขอมูลใดหรือปจจัยใด
ท่ีเปนปญหาจะไดรับการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานหรือใชในการปฏิบัติงานอยาง
เหมาะสมคุมคา ทรัพยากรทุกชนิดจะไดรับการจัดสรรใหอยูในจํานวนหรือปริมาณท่ีเหมาะสม
เพียงพอแกการดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีไมจําเปนหรือมีมากเกินไปจะไดรับการตัดทอนและ
ทรัพยากรใดท่ีขาดก็จะไดรับการจัดหาเพ่ิมเติม ดังนั้นการประเมินโครงการจึงมีสวนท่ีทําใหการใช
ทรัพยากรของโครงการเปนไปอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ 

3) การประเมินโครงการชวยแผนงานบรรลุวัตถุประสงค เพราะโครงการเปนสวน
หนึ่งของแผน เม่ือโครงการไดรับการตรวจสอบวิเคราะหปรับปรุงแกไขใหดําเนินการไปไดดวยดี 
ยอมสงผลใหแผนงานดําเนินไปไดดวยดีและบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว หากโครงการใด
โครงการหนึ่งมีปญหาในการนําไปปฏิบัติยอมกระทบกระเทือนตอแผนงานท้ังหมด จึงอาจกลาวได
วาการประเมินโครงการมีสวนชวยใหโครงการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและทําใหการ
ประเมินโครงการมีสวนชวยใหแผนงานบรรลุถึงวัตถุประสงคและดําเนินการไปไดดวยดี
เชนเดียวกัน 

4) การประเมินโครงการมีสวนชวยในการแกไขปญหาอันเกิดจากผลกระทบของ
โครงการและทําใหโครงการเกิดความเสียหายนอยลง ดังตัวอยางโครงการเขื่อนน้ําโจนซ่ึงการ
กอสรางถนนเพ่ือเขาสูสถานท่ีกอสรางเขื่อนนั้นตองผานปาธรรมชาติ ทําใหเกิดการลักลอบตัดไม
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ทําลายปาและสัตวปาอีกหลายชนิดจนอาจตองสูญพันธุ การประเมินโครงการจะชวยใหเกิดการ
ปองกันรักษาปา และเกิดโครงการอนุรักษและอพยพสัตวปาเพ่ือการแกไขปญหาเปนตน จึงถือไดวา
การประเมินโครงการมีสวนในการชวยแกปญหาได 

5) การประเมินโครงการมีสวนสําคัญในการชวยควบคุมคุณภาพของงาน เนื่องจาก
การประเมินโครงการเปนการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซ่ึงดําเนินงานอยางเปนระบบและมี
ความเปนวิทยาศาสตรอยางมาก ทุกสวนของโครงการและปจจัยทุกชนิดท่ีใชในการดําเนินงานจะ
ไดรับการวิเคราะหอยางละเอียดกลาวคือท้ังขอมูลนําเขา (Inputs) กระบวนการ (Process) และ
ผลงาน (Outputs) จะไดรับการตรวจสอบประเมินผลทุกขั้นตอนสวนใดท่ีเปนปญหาหรือไมมี
คุณภาพจะไดรับการพิจารณายอนกลับ (Feedback) เพ่ือใหมีการดําเนินงานใหมจนกวาจะเปนไป
ตามมาตรฐานหรือเปาหมายท่ีตองการ ดังนั้นจึงถือไดวาการประเมินผลเปนการควบคุมคุณภาพของ
โครงการ 

6) การประเมินโครงการมีสวนในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับผูปฏิบัติงานตาม
โครงการ เพราะการประเมินโครงการไมใชเปนการควบคุมบังคับบัญชาหรือส่ังการ แตเปน
การศึกษาวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงแกไขและเสนอแนะวิธีการใหมๆ เพ่ือใชเปนการปฏิบัติโครงการ 
อันจะนําไปสูผลงานท่ีดี เปนท่ียอมรับของผูท่ีเกี่ยวของ โดยลักษณะเชนนี้ยอมทําใหผูปฏิบัติมี
กําลังใจ มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจกระตือรือรนท่ีจะปฏิบัติงานตอไป ฉะนั้นจึงกลาวไดวา
การประเมินโครงการมีสวนสําคัญในการสรางขวัญ กําลังใจและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

7) การประเมินโครงการชวยในการตัดสินใจในการบริหารโครงคือ การประเมิน
โครงการจะทําใหผูบริหารทราบถึงอุปสรรค ปญหา ขอดี ขอเสีย ความเปนไปไดและแนวทางใน
การปรับปรุงแกไขการดําเนินโครงการ โดยขอมูลดังกลาวจะชวยใหผูบริหารตัดสินใจวาจะดําเนิน
โครงการนั้นตอไปหรือจะยุติโครงการ นอกจากนี้ผลของการประเมินโครงการอาจเปนขอมูลอยาง
สําคัญในการวางแผนหรือกําหนดนโยบายของผูบริหารหรือฝายการเมืองตอไป 
 
 2.4.3 ระยะของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการท่ีเขาใจกันโดยท่ัวไปจะเปนการประเมินผลของการดําเนินโครงการ
เม่ือมีการดําเนินการเสร็จส้ินแลว แตในความหมายอยางกวางนั้นการประเมินโครงการจะ
ครอบคลุมการประเมิน 4 ระยะ (ปรีดา ฉันทะกุล, 2527 อางถึงใน จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 184) ดังนี้ 

1) การประเมินกอนมีโครงการ (Pre-project Evaluation) ประเมินกอนมีโครงการเพ่ือ
ดูวาโครงการมีความเหมาะสมและเปนไปไดหรือไม การประเมินรูปแบบนี้คือการวิเคราะหหรือ
ประเมินความเหมาะสมของโครงการ (Project Analysis/Project Appraisal) นั่นเอง 
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2) การประเมินระหวางโครงการ (Ongoing Project Evaluation) ประเมินระหวาง
ดําเนินโครงการเพ่ือติดตามความกาวหนาของโครงการ ซ่ึงก็คือการติดตามตรวจสอบโครงการ 
(Project Monitoring) 

3) การประเมินเม่ือโครงการเสร็จส้ิน (Project Completion Evaluation) ประเมินเม่ือ
โครงการเสร็จส้ินทันทีเพ่ือดูวา การดําเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 

4) การประเมินภายหลังโครงการ (Post-Project Evaluation) ประเมินเม่ือโครงการ
ส้ินสุดไประยะหนึ่งเพ่ือดูผลสําเร็จตอเนื่องและผลกระทบท่ีเกิดจากโครงการ จะทําใหทราบถึง
ประโยชนและผลกระทบดานลบท่ีเกิดจากโครงการในระยะยาว อาจเรียกวาการประเมินผลความ
ตอเนื่องยั่งยืนของโครงการ 
 
 2.4.4 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP Model 
 การกําหนดรูปแบบการประเมินโครงการท่ีเรียกวา “CIPP Model” ซ่ึงเปนการประเมินท้ัง
ท้ังสภาวะแวดลอม (Content) ขอมูลนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) 
ของโครงการ และเปนรูปแบบการประเมินโครงการท่ีนักวิชาการสวนใหญใหการยอมรับเพ่ือใช
ประเมินผลกิจกรรมหรือโครงการตางๆ การประเมินผลโครงการแบบ CIPP ใหภาพท่ีงายตอการ
นําไปประยุกตใชของผูประเมินโครงการ ลักษณะท่ีแสดงถึงรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผล
โครงการแบบ CIPP Model ท่ีสามารถประยุกตใชในการประเมินผลของกระบวนมีสวนรวมของ
ประชาชนในงานวิจัย 
 Stuffebeam ไดพัฒนารูปแบบการประเมินท่ีชวยในการตัดสินใน (CIPP-Model) โดยใช
กระบวนการวิเคราะหส่ิงท่ีจะประเมินอยางครอบคลุม เพ่ือใหไดสารสนเทศท่ีเปนประโยชนในการ
ตัดสินใจทางเลือกตางๆ ของผูบริหารท่ีเรียกรูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process 
Product Evaluation Model) ตั้งแตป ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเรื่อยๆ จนกระท่ังลาสุดในป 
ค.ศ. 2003 ซ่ึงสามารถใชกับการประเมินโครงการ แผน บุคลากร ผลิตภัณฑ องคการ และระบบ
ตางๆได โดยวิธีการเชิงระบบการใชรูปแบบการประเมิน CIPP อยางถูกตองและกอประโยชนสูงสุด 
ตองลงมือประเมินตั้งแตกอนเริ่มงาน ขณะดําเนินงาน และการประเ มินหลังจากส้ินสุดการ
ดําเนินการแลว (พิสณุ ฟองศร,ี 2549: 84) โดยรูปแบบการประเมิน CIPP แบงการประเมินออกเปน 
4 สวน ตามลําดับพัฒนาการของการดําเนินโครงการ 3 ระยะ ดังนี้ 

1) การประเมินกอนเริ่มดําเนินงาน การประเมินในชวงนี้จะเปนการดําเนินเพ่ือ
วางแผนอันเปนการกําหนดวตัถุประสงคและวิธีการดําเนินงาน จัดทําส่ิงตางๆ ท่ีอาจเปนโครงการ 
กิจกรรม หลักสูตร ซ่ึงจะทําการประเมินใน 2 สวนคือ 
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(1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) การประเมินบริบทเปนการประเมิน
ความตองการท่ีจําเปน เพ่ือกําหนดการดําเนินงานโดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใชการบรรยายและเปรียบเทียบ
ปจจัยนําเขาท่ีไดรับจริงกับส่ิงท่ีคาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีเปน
จริง รวมท้ังวิเคราะหสาเหตุของความไมสอดคลองระหวางความเปนจริงและส่ิงท่ีคาดหวังดังกลาว 

(2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการตรวจสอบความพรอมดาน
ทรัพยากรท่ีจะใชในการดําเนินโครงการท้ังปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบริหารจัดการท่ี
วางแผนไวเพ่ือวิเคราะหและกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะทําใหการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงคภายใตทรัพยากรท่ีมีอยู วิธีการประเมินใชการบรรยายและวิเคราะหทรัพยากรท่ีมีอยู 
รวมถึงกลยุทธและกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2) การประเมินระหวางดําเนินโครงการ (Process Evaluation) เปนการประเมินกระบวนการ 
อันเปนการศึกษาจุดออนจุดแข็ง ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนินโครงการ สาเหตุท่ีทํา
ใหไมสามารถดําเนินโครงการตามแผนได เพ่ือจัดหาสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงการดําเนิน
โครงการไดอยางทันทวงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของโครงการ 

3) การประเมินหลังส้ินสุดโครงการ (Product Evaluation) เปนการประเมินผลผลิต
ของโครงการ เพ่ือท่ีจะตอบคําถามใหไดวาการดําเนินโครงการประสบความสําเร็จตามแผน 
ท่ีวางไวหรือไม ผลผลิตเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม คุมคาหรือไม การประเมินหลังส้ินสุด
โครงการจะพิจารณาผลลัพธ ผลกระทบของโครงการทุกๆ ดาน ซ่ึงมักใชเทคนิคติดตามผลหรือ
ประเมินผลดวยการติดตามหลังโครงการเสร็จหรือการศึกษาแบบยอนรอย (Follow up Study หรือ 
Tracer Study) การประเมินจะใหสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการวาควรจะ
คง ปรับ ขยายโครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาท่ีกําหนดไว หรือควรยกฐานะเปนโครงการ
ประจํา เปนตน 
 การประเมินโดยรูปแบบ CIPP เปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายมากท่ีสุดโดยเฉพาะการประเมิน
โครงการตางๆ เพราะเปนการประเมินท่ีใหสารสนเทศท่ีครอบคลุม มีการพิจารณาถึงสภาพแวดลอม
ตางๆประกอบดวย อยางไรก็ตามบางครั้งมีการนํารูปแบบการประเมินแบบนี้ไปใชโดยไมครบตาม
ขั้นตอนดวยการตัดบริบทออก ทําใหสารสนเทศท่ีไดลดคุณภาพลงและมีผลตอการตัดสินใจได 
สําหรับรูปแบบการประเมิน CIPP แสดงดังภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2 รูปแบบการประเมินท่ีชวยในการตดัสินใจของสตัฟเฟลบีม 
แหลงที่มา: สมหวัง พิธิยานุวัฒน, 2544: 168. 
 
 2.4.5 รูปแบบการประเมินโครงการ CIPP-I Model 
 CIPP-I Model เปนเทคนิคท่ีมีการประยุกตจาก CIPP Model ของ Daniel Stufflebeam และ
คณะ รวมกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 186) โดยการประเมินผล
โครงการโดยใชเทคนิค CIPP-I Model (ดังภาพท่ี 2.3) มีแนวทางดังนี้ 

1) การประเมินบริบทหรือส่ิงแวดลอมของโครงการ (Context Evaluation) เปนการ
ประเมินปจจัยภายนอกท่ีมีผลตอโครงการ แตอยูนอกเหนือการควบคุมของโครงการ ไดแก ปจจัย
ดานสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่ิงแวดลอม การประเมินบริบทเปนการตรวจสอบวาปจจัย
ภายนอกดังกลาวนี้มีผลกระทบตอความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการหรือไมเพียงใด 

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสินใจ 

การประเมินสภาพแวดลอม 
(Context Evaluation) วัตถุประสงคของโครงการ 

การประเมินปจจัยหรือทรัพยากร 
(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ 
(Product Evaluation) 

วิธีการและกลวิธีดําเนนิโครงการ 

นําโครงการสูการปฏิบัติ 
ความกาวหนาของโครงการ 

จุดแข็งและจุดออนของโครงการ 

ปรับขยายโครงการ 
ยุติโครงการ 

ยกฐานะเปนโครงการประจํา 
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2) การประเมินปจจัยนําเขา (Input Evaluation) เปนการประเมินปจจัยนําเขาหรือ
ทรัพยากรตางๆ ท่ีเขามาใชสําหรับการดําเนินโครงการวาเพียงพอหรือไม คุณภาพเปนอยางไร และ
ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพหรือไม ปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ ไดแก บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ วัสดุ
อุปกรณ ฯลฯ การเมินปจจัยนําเขายังทําใหทราบวา ความสําเร็จหรือความลมเหลวของโครงการเกิด
จากปจจัยนําเขาหรือไมเพียงใด 

3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบ
กิจกรรมขั้นตอนตางๆ และวิธีการดําเนินโครงการวา เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวหรือไม ในกรณีท่ี
ประเมินในชวงดําเนินโครงการ การประเมินกระบวนการจะทําใหทราบถึงขอดีและขอบกพรอง
ของการดําเนินการตามขั้นตอนตางๆ ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของ
กิจกรรมและขั้นตอนดําเนินงานวาจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ในกรณีท่ีเปนการ
ประเมินเม่ือโครงการส้ินสุดลงแลว จะชวยใหทราบวาความสําเร็จหรือลมเหลวของโครงการเกิด
จากกระบวนการดําเนินโครงการมากนอยเพียงใด 

4) การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรียบเทียบผลผลิตจากโครงการกับ
วัตถุประสงค เปาหมาย หรือเกณฑตางๆ ท่ีวางไว ท้ังดานปริมาณ (Quantity) และดานคุณภาพ 
(Quality) ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ังระหวางดําเนินโครงการในกรณีท่ีโครงการนั้นมีผลผลิตออกมา
เปนระยะ ๆ และประเมินเม่ือส้ินสุดโครงการเพ่ือดูผลผลิตรวมจากโครงการ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เปนการประเมินเพ่ือตรวจสอบผลกระทบ
ของโครงการท้ังดานบวกและดานลบท่ีมีตอกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืนๆ ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถประเมินไดท้ังชวงท่ีมีการดําเนินโครงการและเม่ือโครงการส้ินสุดแลว 
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ภาพที่ 2.3 CIPP-I Model 
แหลงที่มา: จําลอง โพธ์ิบุญ, 2552: 93. 
 
 สําหรับงานวิจัยนี้ผูวิจัยไดนํารูปแบบการประเมินโครงการท่ีเปน CIPP-I Model เพ่ือเปน
กรอบแนวความคิดในการทําการวิจัย เนื่องจาก CIPP-I Model เปนรูปแบบการประเมินโครงการท่ี
ประยุกตมาจาก CIPP Model ท่ีเปนท่ีนิยมใชกันแพรหลายมากท่ีสุด และเปนรูปแบบการประเมินท่ี
ทําใหมองเห็นถึงภาพรวมของกระบวนการท่ีเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการวามีส่ิงใดบางท่ีมีผลตอ
การดําเนินการนั่นคือ บริบทหรือส่ิงแวดลอมท่ีมีผลตอโครงการ ปจจัยท่ีนําเขาสูกระบวนการ 
กระบวนการหรือขั้นตอนในการดําเนินการ ผลผลิตท่ีเกิดจากการดําเนินการ และผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการท้ังทางบวกและทางลบ ซ่ึงการประเมินในแตละสวนทําใหการ
รวบรวมขอมูลและการวิเคราะหท่ีครอบคลุมในทุกๆ ดาน ดังนั้นการนํารูปแบบการประเมิน
โครงการ CIPP-I Model จึงมีความเหมาะมากท่ีสุดในงานวิจัยครั้งนี้ โดยผูวิจัยไดนํารูปแบบ CIPP-I 
Model มาประยุกตใชเพ่ือเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาในบทท่ี 3 
 
 

Input Product Process Impact 

Context 

คน 
เงิน 
อุปกรณ 
วัตถุดิบ 

กิจกรรม 
ข้ันตอน 
กฎระเบียบ 
วิธีการ 
การจัดการ 

ปริมาณ 
คุณภาพ 

ผลกระทบเชิงบวก 
ผลกระทบเชิงลบ 
กลุมเปาหมาย 
กลุมท่ีไมใชเปาหมาย 
ชุมชน 
สังคม 
สิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ 
สังคม 
การเมือง 
ปจจัยอื่นๆ 
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2.5 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

 
 กฎหมายในประเทศไทยมีอยูมากมายหลายฉบับ โดยแตละฉบับไดมีการระบุถึงขอหาม ขอ
ปฏิบัติไวเพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมไดยึดถือและปฏิบัติตาม ซ่ึงกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของประเทศไทยมีกฎหมายตางๆ ท่ี
เกี่ยวของและไดถูกบัญญัติไวหลายฉบับ ผูวิจัยจึงไดรวบรวมกฎหมายดังกลาวไวดังตอไปนี้ 
 
 2.5.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมีการบัญญัติถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมไวอยูหลายมาตรา เพ่ือรองรับสิทธิของประชาชนในการมีสวน
รวมจัดการ ปกปอง และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซ่ึงการมีสวนรวมของ
ประชาชนท่ีเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมท่ีถูกระบุไวในรัฐธรรมนูญ ป 2550 มีรายละเอียดแตละมาตรา
ดังตอไปนี้ 
  มาตรา 56 ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับทราบและเขาถึงขอมูลหรือขาวสาร
สาธารณะในครอบครองของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน 
เวนแตการเปดเผยขอมูลหรือขาวสารนั้นจะกระทบตอความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของ
ประชาชน หรือสวนไดเสียอันพึงไดรับความคุมครองของบุคคลอ่ืน หรือเปนขอมูลสวนบุคคล ท้ังนี้ 
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
  มาตรา 57 ระบุวา บุคคลยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คําช้ีแจง และเหตุผลจากหนวย
ราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน กอนการอนุญาตหรือการดําเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือสวนไดเสียสําคัญอ่ืนใดท่ีเกี่ยวกับตนหรือชุมชนทองถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตน
ตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกลาว 
  การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน
อสังหาริมทรัพย การวางผังเมือง การกําหนดเขตการใชประโยชนในท่ีดิน และการออกกฎท่ีอาจมี
ผลกระทบตอสวนไดเสียสําคัญของประชาชน ใหรัฐจัดใหมีกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนอยางท่ัวถึงกอนดําเนินการ 
  มาตรา 66 ระบุวา บุคคลซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ชุมชนทองถ่ิน หรือชุมชนทองถ่ิน
ดั้งเดิมยอมมีสิทธิอนุรักษหรือฟนฟูจารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
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ทองถ่ินและของชาติและมีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอยางสมดลุและยั่งยืน 
  มาตรา 67 ระบุวา สิทธิของบุคคลท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ
บํารุงรักษาและการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน
การคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เพ่ือใหดํารงชีพอยูไดอยางปกติและตอเนื่องใน
ส่ิงแวดลอมท่ีจะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอม
ไดรับความคุมครองตามความเหมาะสม 
  การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ท้ังทางดานคุณภาพส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได เวนแตจะไดศึกษา
และประเมินผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดใหมี
กระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียกอน รวมท้ังไดใหองคการอิสระ
ซ่ึงประกอบดวยผูแทนองคการเอกชนดานส่ิงแวดลอมและสุขภาพ และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาท่ี
จัดการการศึกษาดานส่ิงแวดลอมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดําเนินการดังกลาวสิทธิของชุมชนท่ีจะฟองหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
ราชการสวนทองถ่ินหรือองคกรอ่ืนของรัฐท่ีเปนนิติบุคคล เพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีตามบทบัญญัตินี้ 
ยอมไดรับความคุมครอง 
  และมาตรา 290 ระบุวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินยอมมีอํานาจหนาท่ีสงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
  กฎหมายตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้
   (1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี 
   (2) การเขาไปมีสวนรวมในการบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมท่ีอยูนอกเขตพ้ืนท่ี เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบตอการดํารงชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีของตน 
   (3) การมีสวนรวมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอก
เขตพ้ืนท่ีซ่ึงอาจมีผลกระทบตอคุณภาพส่ิงแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพ้ืนท่ี 
   (4) การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน 
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 2.5.2 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ไดมีการบัญญัติ
ถึงการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ประกอบดวยมาตราดังตอไปนี ้
  มาตรา 6 ระบุวา เพ่ือประโยชนในการรวมกันสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม
ของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิและหนาท่ีดังตอไปนี ้
   (1) การไดรับขอมูลและขาวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม เวนแตขอมูลหรือขาวสารท่ีทางราชการถือวาเปนความลับ
เกี่ยวของกับการรักษาความม่ันคงแหงชาติ หรือเปนความลับเกี่ยวกับสิทธิสวนบุคคล สิทธิใน
ทรัพยสิน หรือสิทธิในทางการคา หรือกิจการของบุคคลใดท่ีไดรับความคุมครองตามกฎหมาย 
   (2) การไดรับชดใชคาเสียหาย หรือคาทดแทนจากรัฐ ในกรณีท่ีไดรับ
ความเสีย หายจากภยันตรายท่ีเกิดจากการแพรกระจายของมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมา
จากกิจการหรือโครงการใดท่ีริเริ่ม สนับสนุนหรือดําเนินการโดยสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
   (3) การรองเรียนกลาวโทษผูกระทําผิดตอเจาพนักงานในกรณีท่ีไดพบ
เห็นการ กระทําใดๆ อันเปนการละเมิด หรือฝาฝนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
   (4) การใหความรวมมือและชวยเหลือเจาพนักงานในการปฏิบัติหนาท่ีท่ี
เกี่ยวของกับการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมโดยเครงครัด ท้ังนี้ ตามท่ีพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายวาดวยการนั้นบัญญัติไว 
  มาตรา 7 ระบุวา เพ่ือเปนการสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหองคกรเอกชนซ่ึงมีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย 
หรือ กฎหมายตางประเทศท่ีมีกิจกรรมเกี่ยวของโดยตรงกับการคุมครองส่ิงแวดลอม หรืออนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมิไดมีวัตถุประสงคในทางการเมือง หรือมุงคาหากําไรจากการประกอบ
กิจกรรมดังกลาว มีสิทธิขอจดทะเบียนเปนองคกรเอกชนดานการคุมครองส่ิงแวดลอมและอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติตอกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ตามหลักเกณฑวิธีการ
และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 และในสวนของการทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไดระบุไวใน สวนท่ี 4 
ประกอบดวยมาตราดังตอไปนี ้
  มาตรา 46 ระบุวา เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมให
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ ของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนท่ีมี
ผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 
  ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนว
ทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจนเอกสารท่ีเกี่ยวของซ่ึงตองเสนอ
พรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม สําหรับโครงการหรือกิจการแตละประเภท
และแตละขนาดดวย 
  ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการประเภทหรือขนาดใดหรือท่ีจะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนท่ีใด 
มีการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานท่ีสามารถใชกับโครงการหรือ
กิจการประเภทหรือขนาดเดียวกันหรือในพ้ืนท่ีลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือ
กิจการในทํานองเดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ได 
แตท้ังนี้โครงการหรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตางๆ ท่ีกําหนดไวใน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 
  มาตรา 47 ระบุวา ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
โครงการรวมกับเอกชน ซ่ึงตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการ ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น จัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ตั้งแตในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของโครงการ
เสนอตอคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี 
  ในการพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ี
เสนอตาม วรรคหนึ่ง คณะรัฐมนตรีอาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใด ซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือ
เช่ียวชาญเกี่ยวกบัการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ทําการศึกษาและเสนอรายงานหรือความเห็น
เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยก็ได 
  สําหรับโครงการหรือกิจการของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 46 ซ่ึงไม
จําตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
ซ่ึงเปนผูรับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้นจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเพ่ือ
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เสนอขอความเห็นชอบกอนท่ีจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 48 และ
มาตรา 49 
  มาตรา 48 ระบุวา ในกรณีท่ีโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตอเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายนัน้และตอสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงาน
ผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีกําหนดตามมาตรา 46 วรรค
สอง ก็ได 
  ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการส่ังอนุญาตสําหรับโครงการ
หรือกิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผล กระทบ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตรวจสอบ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ีเสนอมา หากเห็นวารายงานท่ี
เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในมาตรา 46 วรรคสอง หรือมี
เอกสารขอมูลไมครบถวน ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แจง
ใหบุคคลผูขออนุญาตท่ีเสนอรายงานทราบภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับการเสนอ 
รายงานนั้น 
  ในกรณีท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
พิจารณาเห็นวารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมและเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ีเสนอมาถูกตอง
และมีขอมูลครบถวนหรือไดมีการแกไขเพ่ิมเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม พิจารณาเสนอความเห็นเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
รายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือ
นําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป 
  การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคส่ี ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการท่ีคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติกําหนด ซ่ึงจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเช่ียวชาญในสาขาวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และจะตองมีเจาหนาท่ีผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
สําหรับโครงการหรือกิจการนั้นหรือผูแทนรวมเปนกรรมการอยูดวย 
  มาตรา 49 ระบุวา การพิจารณาของคณะกรรมการผูชํานาญการตามมาตรา 48 ให
กระทําใหแลวเสร็จภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรายงานการ วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม
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จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ถาคณะกรรมการผูชํานาญการ
มิไดพิจารณาใหเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการผูชํานาญการใหความ
เห็นชอบแลว 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบ หรือในกรณีท่ีใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการใหความเห็นชอบแลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายส่ังอนุญาต
แกบุคคลซ่ึงขออนุญาตได 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการไมใหความเห็นชอบ ใหเจาหนาท่ีรอการส่ัง
อนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตไวกอนจนกวาบุคคลดังกลาวจะเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการส่ังใหทําการแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําใหมท้ังฉบับ ตาม
แนวทางหรือรายละเอียดท่ีคณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 
  เม่ือบุคคลดังกลาวไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมซ่ึงไดทํา
การแกไขเพ่ิมเติมหรือไดจัดทําใหมท้ังฉบับแลว ใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงาน
ดังกลาวใหแลวเสร็จภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับการเสนอรายงานดังกลาว แตถา
คณะกรรมการผูชํานาญการมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวา
คณะกรรมการผูชํานาญการเห็นชอบ และใหเจาหนาท่ีดังกลาวส่ังอนุญาตแกบุคคลผูขออนุญาตได 
  ในกรณีท่ีเห็นเปนการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให
โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดท่ีประกาศกําหนดตามมาตรา 46 ตองเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมในการขอตออายุใบอนุญาตสําหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตาม
วิธีการเชนเดียวกับการขออนุญาตดวยก็ได 
  มาตรา 50 ระบุวา เพ่ือประโยชนในการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตามมาตรา 48 และมาตรา 49 ใหกรรมการผูชํานาญการหรือพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการผูชํานาญการ มีอํานาจตรวจสถานท่ีซ่ึงเปนท่ีตั้งของโครงการหรือ
กิจการท่ีเสนอขอรับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมไดตามความ
เหมาะสม 
  เม่ือคณะกรรมการผูชํานาญการไดใหความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา 49 แลว ใหเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายในการพิจารณาส่ัง
อนุญาตหรือตออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการส่ังอนุญาตหรือตออายุใบอนุญาตโดยใหถือวาเปนเง่ือนไข
ท่ีกําหนดตามกฎหมายในเรื่องนั้นดวย 
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  มาตรา 51 ระบุวา เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติตามมาตรา 47 และมาตรา 48 
รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติอาจกําหนดใหรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตามมาตรา 46 ตองจัดทําหรือไดรับการรับรองจากบุคคลซ่ึงไดรับ
อนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมก็ได 
  การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบัติของผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีจะมีสิทธิทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม การควบคุมการปฏิบัติงาน
ของผูไดรับใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต การส่ังพักและการเพิก
ถอนการอนุญาต และการเสียคาธรรมเนียมการขอและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
 2.5.3 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ไดมีการกําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการท่ีตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม หลักเกณฑ วิธีการระเบียบ
ปฏิบัติตาง ซ่ึงถูกระบุไวใน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 

2.5.3.1 ประเภทโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ประเภทโครงการหรือกิจการท่ีตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ถูกระบุไวในเอกสารทายประกาศ 3 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม และหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 24 เมษายน 2555 มีจํานวนท้ังหมด 35 ประเภทโครงการ 
ยกตัวอยางเชน การสํารวจปโตรเลียมโดยวิธีการเจาะสํารวจทุกขนาด และการผลิตปโตรเลียมทุก
ขนาด อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนตทุกขนาด อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกลาท่ีมีกําลังผลิตตั้งแต 
100 ตันตอวันขึ้นไป โรงไฟฟาพลังความรอนท่ีมีกําลังผลิตกระแสไฟฟาตั้งแต 10 เมกะวัตตขึ้นไป 
เปนตน  
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2.5.3.2 แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
1) รายงานฉบับยอ ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี ้

(1) ประเภทและขนาดโครงการ พรอมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของ 
(2) ท่ีตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนท่ีท่ีตั้งโครงการ รวมท้ังแผนท่ีแสดง

องคประกอบทางส่ิงแวดลอมในบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการตามมาตรการสวน 
1:50,000 หรือมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

(3) ทางเลือกท่ีตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการพรอมเหตุผล
และขอพิจารณาในการตดัสินใจเลือกแนวทางท่ีเสนอ 

(4) รายงานการแสดงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ พรอมดวย
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดังกลาว และมาตรการติดตามตรวจสอบตามแบบ สผ.1 

2) รายงานหลัก ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังนี ้
(1) บทนํา: กลาวถึงท่ีมา วัตถุประสงคของโครงการ เหตุผลความจําเปน

ในการดําเนินโครงการ วัตถุประสงคการจัดทํารายงาน ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 
(2) ท่ีตั้งโครงการ: โดยมีภาพและแผนท่ีตั้งโครงการ รวมท้ังแผนท่ีแสดง

องคประกอบทางส่ิงแวดลอม ในบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบจากโครงการมาตราสวน 1:50,000 
หรือมาตราสวนท่ีเหมาะสม 

(3) รายละเอียดโครงการ: ใหมีรายละเอียดท่ีสามารถแสดงภาพรวมได
ชัดเจน ไดแก ประเภท ขนาดท่ีตั้งโครงการ วิธีการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมประกอบของ
โครงการ เปนตน ตลอดจนแผนผังการใชท่ีดินของโครงการโดยแสดงทิศและมาตราสวนท่ี
เหมาะสม 

(4) สภาพแวดลอมในปจจุบัน: ใหแสดงรายละเอียดพรอมภาพถาย
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมดานกายภาพ ชีวภาพ โดยจําแนกเปนชนิดท่ีฟนฟูไดและฟนฟู
ไมได รายละเอียดคุณคาการใชประโยชนของมนุษย และคุณคาคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปญหา
ปจจุบันบริเวณพ้ืนท่ีโครงการพรอมแสดงแผนท่ีสภาพแวดลอมบริเวณโครงการ การใชประโยชน
ท่ีดินโดยรอบโครงการตลอดจนบริเวณท่ีอาจไดรับผลกระทบจากการดําเนินโครงการท้ังในระยะ
ส้ันและระยะยาว 

(5) การประเมินทางเลือกในการดําเนินการ และการประเมินผลกระทบท่ี
อาจเกดิขึ้นจากโครงการ 

- ทางเลือกในการดําเนินโครงการ: ในรายงานฯ จะตองเสนอทางเลือก
ซ่ึงอาจเปนท้ังทางเลือกท่ีตั้งโครงการหรือวิธีการดําเนินโครงการ โดยทางเลือกท่ีเสนอทุกทางเลือก
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จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีเหตุผลวาบรรลุเปาหมายและความจําเปนในการมีโครงการ
หรือไมมีโครงการอยางไร มีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบในทุกทางเลือก และจะตองระบุ
ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะดําเนินโครงการ พรอมแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบ 

- การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม: ใหประเมินผลกระทบท่ีอาจเกดิขึน้
จากโครงการ ท้ังท่ีเปนผลกระทบโดยตรง และผลกระทบทางออมตอทรัพยากรส่ิงแวดลอมและคุณคา
ตางๆ ตาม 2.4 พรอมท้ังแยกประเภททรัพยากรเปนชนิดท่ีสามารถฟนฟูไดและฟนฟูไมได รวมท้ังให
ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในทุกทางเลือกของโครงการเปรียบเทียบกัน 

(6) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและการชดเชย: ให
อธิบายรายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีเกิดขึ้นตาม 2.5 และในกรณีท่ีความเสียหาย
ไมอาจหลีกเล่ียงไดใหเสนอแผนการชดเชยความเสียหายดังกลาวดวย 

(7) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม: ใหเสนอมาตรการ
และแผนการดําเนินการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีเหมาะสม ทางวิชาการและ
การปฏิบัติการ ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการดวย 

(8) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีสําคญัพรอมดวยมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบดังกลาว 

ท้ังนี้จะตองดําเนินการตามแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 
 2.5.4 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ไดกลาวถึงสิทธิของประชาชนท่ี
สามารถเขาตรวจดู ขอสําเนาขอมูลได และหากเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดขอมูลขาวสารไวให
ประชาชนตรวจดูหรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา หรือเห็นวาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอัน
สมควร สามารถรองเรียนตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการได เวนแตเปนเรื่องเกี่ยวกับ
การมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสาร หรือขอมูลขาวสารนั้นเปนขอมูลขาวสารท่ีไมตองเปดเผย ซ่ึง
มีตัวอยางดังตอไปนี ้
  มาตรา 9 วรรค 3 ระบุวา บุคคลไมวาจะมีสวนไดเสียเกี่ยวของหรือไมก็ตาม ยอมมี
สิทธิเขาตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาท่ีมีคํารับรองถูกตองของขอมูลขาวสารตามวรรคหนึ่งได ใน
กรณีท่ีสมควรหนวยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑเรียก
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คาธรรมเนียมในการนั้นก็ได ในการนี้ใหคํานึงถึงการชวยเหลือผูมีรายไดนอยประกอบดวย ท้ังนี้ 
เวนแตจะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไวเปนอยางอ่ืน 
  มาตรา 13 ระบุวา ผูใดเห็นวาหนวยงานของรัฐไมจัดพิมพขอมูลขาวสารตามมาตรา 
7 หรือไมจัดขอมูลขาวสารไวใหประชาชนตรวจดูไดตามมาตรา 9 หรือไมจัดหาขอมูลขาวสารใหแก
ตนตามมาตรา 11 หรือฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหนาท่ีลาชา หรือเห็น
วาตนไมไดรับความสะดวกโดยไมมีเหตุอันสมควร ผูนั้นมีสิทธิรองเรียนตอคณะกรรมการ เวนแต
เปนเรื่องเกี่ยวกับการมีคําส่ังมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารตามมาตรา 15 หรือคําส่ังไมรับฟงคําคัดคาน
ตามมาตรา 17 หรือคําส่ังไมแกไขเปล่ียนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามมาตรา 25 
 
 2.5.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 ตามท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
ไดระบุถึงหลักเกณฑและวิธีการในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ซ่ึงมีสาระสําคัญดังนี้ 
 ขอ 5 กอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐ หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการตอง
จัดใหมีการเผยแพรขอมูลตามขอ 7 ใหประชาชนทราบ และจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีตามขอ 9 ดวยก็ได 
 หนวยงานของรัฐท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการของรัฐท่ี มีผลกระทบอยางรุนแรงตอ
ประชาชนเปนสวนรวมตองจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีใดวิธีหนึ่งหรือ
หลายวิธีตามขอ 9 กอนเริ่มดําเนินการ 
 ขอ 6 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนเริ่ม
ดําเนินการโครงการของรัฐตามขอ 5 วรรคหนึ่ง เม่ือผูมีสวนไดเสียรองขอ รัฐมนตรีสําหรับราชการ
สวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดสําหรับราชการสวนภูมิภาคหรือราชการสวนทองถ่ิน หรือผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครสําหรับราชการของกรุงเทพมหานคร จะส่ังหนวยงานของรัฐใหรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนกอนก็ได ในกรณีเชนนั้นใหหนวยงานของรัฐดําเนินการรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชนโดยเร็ว 
 ขอ 7 ขอมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐท่ีหนวยงานของรัฐตองเผยแพรแกประชาชนอยางนอย
ตองประกอบดวยขอมูลดังตอไปนี ้
  1) เหตุผลความจําเปน และวตัถุประสงคของโครงการ 
  2) สาระสําคัญของโครงการ 
  3) ผูดําเนินการ 
  4) สถานท่ีท่ีจะดําเนินการ 
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  5) ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนนิการ 
  6) ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ 
  7) ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแกประชาชนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบอาชีพอยูใน
สถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการและพ้ืนท่ีใกลเคียง และประชาชนท่ัวไป รวมท้ังมาตรการปองกัน 
แกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว 
  8) ประมาณการคาใชจาย ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐจะเปนผูดําเนินโครงการของ
รัฐเองใหระบุท่ีมาของเงินท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินโครงการนั้นดวย 
 ขอ 8 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองมุงใหประชาชนมี
ความเขาใจท่ีถูกตองเกี่ยวกับโครงการของรัฐ และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอ
โครงการนั้นรวมตลอดท้ังความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแกประชาชนดวย
หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปพรอมกับการเผยแพรขอมูลแกประชาชนก็
ได 
 ขอ 9 การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามขอ 8 อาจใชวิธีการอยางหนึ่งหรือหลาย
อยางดังตอไปนี ้
  1) การสํารวจความคิดเห็น ซ่ึงอาจทําโดยวิธีดังตอไปนี ้

(1) การสัมภาษณรายบุคคล 
(2) การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร ทาง

ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 
(3) การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ

หนวยงานของรัฐท่ีรับผิดชอบโครงการ 
(4) การสนทนากลุมยอย 

  2) การประชุมปรึกษาหารือ ซ่ึงอาจทําไดโดยวธีิดังตอไปนี ้
(1) การประชาพิจารณ 
(2) การอภิปรายสาธารณะ 
(3) การแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร 
(4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
(5) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย 

  3) วิธีอ่ืนท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 
 ขอ 10 ในกรณีท่ีหนวยงานของรัฐเห็นวาการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอ่ืน
นอกจากท่ีกําหนดไวในขอ 9 จะทําใหการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงคตาม
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ขอ 8 หนวยงานของรัฐจะรับฟงความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีนั้นก็ได แตเม่ือดําเนินการแลวให
แจงสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 
 ขอ 11 ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน หนวยงานของรัฐตองประกาศให
ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟงความคิดเห็น ระยะเวลา สถานท่ี ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนท่ีเพียงพอ
แกการท่ีประชาชนจะเขาใจและสามารถแสดงความคิดเห็นได 
 ประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหปดไวโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐ
และสถานท่ีท่ีจะดําเนินโครงการของรัฐนั้นเปนเวลาไมนอยกวาสิบหาวันกอนเริ่มดําเนินการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน และใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีจัดใหมีขึ้นตามระเบียบนี้ดวย 
 ขอ 12 เม่ือดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลว ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และประกาศใหประชาชนทราบภายในสิบหาวันนับ
แตวันท่ีเสร็จส้ินการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนใหนําความในขอ 11 วรรคสอง มาใชบังคับ
แกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
 ขอ 13 เม่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชนแลวปรากฏวาการดําเนินโครงการของรัฐ
โครงการใดอาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนมากกวาขอมูลท่ีเผยแพรแกประชาชนตามขอ 7 
(7) ถายังมีความจําเปนตองดําเนินโครงการดังกลาวตอไป หนวยงานของรัฐตองกําหนดมาตรการ
ปองกันแกไข หรือเยียวยาความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว
เพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสมกอนเริ่มดําเนินการโครงการของรัฐนั้นและประกาศใหประชาชนทราบ
ใหนําความในขอ 11 วรรคสอง มาใชบังคับแกการประกาศตามขอนี้โดยอนุโลม 
 ท้ังนี้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
บังคับใชเฉพาะโครงการท่ีเปนของรัฐเทานั้น ไมไดมีผลบังคับใชกับโครงการของเอกชน 
 จากการรวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมแสดงใหเห็นวา ผูท่ีออกกฎหมายเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชน จึงพยายามออกกฎหมายเพ่ือมารองรับสิทธิของประชาชนในเรื่องตาง เชน การ
ใชประโยชน การปกปองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การรับรูขอมูลขาวสารตางๆ 
เปนตน ซ่ึงจะทําใหประชาชนสามารถใชสิทธิเหลานี้เพ่ือนําไปสูกระบวนการมีสวนรวมของ
ประชาชนในดานตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
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2.6 พลังงานไฟฟาและหลักการของโรงไฟฟาถานหนิ 
 
 2.6.1 พลังงานไฟฟา 
 ไฟฟาเปนส่ิงจําเปนในการดํารงชีวิตประจําวัน และเปนส่ิงสําคัญพ้ืนฐานในการขับเคล่ือน
ทางเศรษฐกิจ แตเนื่องจากไฟฟา เปนส่ิงท่ีไมสามารถกักเก็บได และความตองการไฟฟาในแตละ
ชวงเวลาไมเทากัน การไฟฟาจําเปนตองจัดหาไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการใชไฟฟาตลอดเวลา 
แตเม่ือผูใชไฟฟาตองการไฟฟาก็จําเปนตองมีไฟฟาใหใชในทันท่ี ดานการกอสรางระบบผลิตไฟฟา 
สายสงไฟฟา และสายจําหนายไฟฟาใชเวลาหลายป ตั้งแตขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ จนถึง
การกอสราง อาจใชเวลาถึง 7-10 ป ประกอบกับระบบไฟฟาของไทย มีการเช่ือมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบาน เพียงเล็กนอย หากเกิดการขาดแคลนไฟฟาในประเทศ ก็ไมสามารถนําไฟฟาเขาจาก
ตางประเทศไดอยางเพียงพอ ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการพยากรณการใชไฟฟา เพ่ือประเมินวาการใช
ไฟฟาในอนาคต จะเปนอยางไร ความตองการไฟฟา จะเพ่ิมขึ้นเปนปริมาณเทาใด เพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ี
สวนไหน จากผูใชไฟฟากลุมไหน ท้ังนี้เพ่ือใหการไฟฟาท้ัง 3 แหลงนําไปใชเปนขอมูลในการ
วางแผนขยายกําลังผลิตไฟฟา ระบบสายสง และระบบสายจําหนาย เพ่ือรองรับความตองการไฟฟา 
ท่ีจะเกิดขึ้นไดอยางครบถวน พรอมท้ังใหประชาชนทุกคนมีไฟฟาใชอยางท่ัวถึง (สํานักนโยบาย
และแผนพลังงาน, 2555) เนื่องจากไฟฟามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ ทุกภาคสวนใน
ประเทศตองพ่ึงพาไฟฟาเปนหลักเพ่ือตอบสนองตอกระบวนการของแตละสวน ท้ังภาคการผลิตใน
อุสาหกรรม ภาคธุรกิจและการบริการ โดยเห็นไดจากรายไดประชาชาติของประเทศท่ีมี
ความสัมพันธกับอัตราการใชไฟฟา ดังภาพท่ี 2.4 
 

 
 
ภาพที่ 2.4 ความตองการไฟฟาตามรายไดประชาชาต ิ
แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554: 2. 
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 ในสวนของกําลังการผลิตติดตั้งไฟฟาในป 2554 อยูท่ี 31,447 เมกะวัตต เพ่ิมขึ้นจากป 2553 
ซ่ึงอยูท่ี 30,920 เมกะวัตต หรือเพ่ิมขึ้น 527 เมกกะวัตต โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยมี
กําลังการผลิตติดตั้งสูงสุดคิดเปนสัดสวนรอยละ 48 รองลงมาคือผูผลิตไฟฟาอิสระ (IPP) รอยละ 38 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (SPP) รอยละ 7 และซ้ือไฟจากตางประเทศรอยละ 7 (กระทรวงพลังงาน, 
2555: 15) 
 ความตองการไฟฟาสูงสุด (Gross Peak Generation) เกิดขึ้น ณ วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม 
2554 เวลา 14.00 น. ท่ีระดับ 24,518 เมกะวัตต โดยต่ํากวาจุดสูงสุดของป 2553 ซ่ึงอยูท่ีระดับ 24,630 
เมกะวัตต อยู 112 เมกะวัตต หรือคิดเปนลดลงรอยละ 0.5 เนื่องจากในชวงตนป 2554 ยังคงมีอากาศ
หนาวเย็นอยู ประกอบกับฝนท่ีมาเร็วกวาปกติ ทําใหหนารอนป 2554 มีอากาศเย็นกวาปท่ีผานมา 
(กระทรวงพลังงาน, 2555: 15) 
 สําหรับการผลิตไฟฟา ปริมาณการผลิตและการรับซ้ือของ กฟผ. ในป 2554 มีจํานวน 
162,343 กิกะวัตตช่ัวโมงลดลงจากป 2553 รอยละ 0.8 โดยมีสัดสวนการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 67 จากลิกไนต/ถานหินคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 
19 นําเขาคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 7 จากพลังน้ําคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 จากน้ํามัน
คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1 และจากพลังงานทดแทนคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 1 ดัง
ภาพท่ี 2.5  

 
 
ภาพที่ 2.5 สัดสวนการใชเช้ือเพลิงผลิตกระแสไฟฟา เดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม ป 2554 
แหลงที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2556ข. 
 



56 
 
 ท้ังนี้จากการเก็บสถิติของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยพบวา ความตองการไฟฟา
ของประเทศมีแนวโนมท่ีเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ซ่ึงมาจากปจจัยหลายดาน ท้ังการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การเพ่ิมกําลังการผลิตท้ังในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการ เปนตน ดังตารางท่ี 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 สถิติความตองการไฟฟาสูงสุด ป 2545 ถึง 2555 
 

ป กําลังผลิตรวม (เมกะวัตต) ความตองการกําลังไฟฟาสูงสุด (เมกะวตัต) 
2545 23,754.79 16,681.10 
2546 25,646.99 18,121.40 
2547 25,969.01 19,325.80 
2548 26,450.16 20,537.50 
2549 27,107.20 21,064.00 
2550 28,530.25 22,586.10 
2551 29,840.90 22,568.20 
2552 29,212.02 22,044.90 
2553 30,920.02 24,009.90 
2554 31,446.72 23,900.21 
2555 32,290.22   26,121.10 

 
แหลงที่มา: การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย, 2556ก. 
 
 ดังนั้นเพ่ือใหเกิดความเพียงพอและสอดคลองกับปริมาณความตองการไฟฟาเพ่ิมมากขึน้ 
จึงนําไปสูมาตรการตางๆ ท้ังการรณรงคประหยดัพลังงาน และการกอสรางโรงไฟฟาเพ่ิมเติม 
 
 2.6.2 การผลิตไฟฟา 
 พลังงานไฟฟาเกิดขึ้นไดหลายวิธี เชน การเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ฟาผา ฟาแลบ การ
เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมี ไดแก ถานไฟฉาย แบตเตอรี่ การเกิดจากการเปล่ียนแปลงพลังงานแสงอาทิตย
เปนพลังงานไฟฟา ไดแก การใชโซลารเซลล การเกิดจากการเหนี่ยวนําของแมเหล็ก ไดแก เครื่อง
กําเนิดไฟฟา (วิสาขา ภูจินดา, 2554: 3) โดยแหลงพลังงานท่ีใชผลิตไฟฟาประกอบดวย 9 แหลงดังนี้ 
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1) กาซธรรมชาต ิเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนเชนเดียวกับน้ํามัน แตมีสภาพเปน
กาซหรือไออาจเกิดรวมอยูแหลงเดียวกับน้ํามันหรือเกิดเปนกาซธรรมชาติอิสระ เปนพลังงานท่ี
คอนขางสะอาด ไมมีควันและเขมา สําหรับสวนประกอบของกาซธรรมชาติท่ีพบในอาวไทย
ประกอบดวยสวนท่ีเปนไฮโดรคารบอนในสัดสวนเฉล่ียสูงกวารอยละ 70 สวนเจือปนซ่ึงเปนกาซ
เฉื่อยคือ กาซไนโตรเจนรอยละ 0.9-1 และกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5-25 ไอน้ําและสวน
อ่ืนๆ ไดแก ไฮโดรเจนซัลไฟดและซัลเฟอรมีสัดสวนนอยมาก คาความรอนของกาซธรรมชาติจะ
ขึ้นอยูกับสวนประกอบและปริมาณสัดสวนของไฮโดคารบอนซ่ึงเปนสวนท่ีติดไฟ ขอดีของการนํา
กาซธรรมชาติมาผลิตกระแสไฟฟาดีกวาถานหินและโรงไฟฟานิวเคลียรคือ ใชเงินลงทุนนอยกวา 
ใชเวลาในการกอสรางนอยกวา มีความเส่ียงดานการเงินนอยกวา กาซธรรมชาติมีการใชอยาง
แพรหลายในหลายประเทศทําใหราคาไมสูงและมีความผันผวนของราคานอย ไมมีฝุนออกไซดของ
กํามะถันและไนโตรเจน ไมกอใหเกิดฝนกรดตอชุมชนโดยรอบ และโรงไฟฟากาซธรรมชาติมี
ประสิทธิภาพสูงถึงรอยละ 60 ขณะท่ีโรงไฟฟาถานหินหรือน้ํามันมีประสิทธิภาพประมาณรอยละ 
40 ท้ังนี้กาซธรรมชาติขอจํากัดอยูคือหาซ้ือไดยากกวาถานหิน การขนสงไมสะดวกเนื่องจากตองวาง
ทอกาซมายังโรงไฟฟาจึงมักมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมและสังคม และทําใหราคาขนสงคอนขาง
แพง 

2) น้ํามันดิบ มีลักษณะเปนของเหลวสีดํา เกิดจากการทับถมของซากพืชและซากสัตว
แระกอบดวย ไฮโดรเจน คารบอน ซัลเฟอร ไนโตรเจน ถาน้ํามันมีซัลเฟอรเจือปนมากจัดเปน
น้ํามันดิบเกดรต่ําซ่ึงทําใหเกิดกาซพิษ ขณะท่ีน้ํามันดิบท่ีมีซัลเฟอรอยูนอยจัดเปนน้ํามันดิบเกรดสูง 
สําหรับผลิตภัณฑท่ีไดจากน้ํามันดิบ ไดแก กาซปโตเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) 
น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด น้ํามันดีเซล น้ํามันเตา ยางมะตอย 

3) พลังน้ํา เปนพลังงานหมุนเวียน ท่ีไดมาจากแรงอัดดันของน้ําท่ีปลอยจากอางเก็บน้ํา
เหนือเขื่อน เปนพลังงานท่ีสะอาด ใชไมหมด สามารถนํามาปนไฟแลวนํามาใชในการเกษตรตอได 
แตในการกอสรางอางเก็บน้ําจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมโดยตองสูญเสียพ้ืนท่ีปาไม ตองมีการ
อพยพสัตวปาและชาวบานท่ีอาศัยอยูในบริเวณนั้น พลังน้ําเหมาะสําหรับผลิตไฟฟาไดทันที โดย
การปลอยน้ําเพ่ือไปหมุนกังหัน จะไดพลังงานออกมาทันทีโรงไฟฟาพลังน้ําจึงเหมาะกับกรณีท่ี
ตองการไฟฟาทันทีและเรงดวน 

4) พลังงานความรอนใตพิภพ เปนพลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่งท่ีอยูใตดิน การนํามาใช
ประโยชนทําไดโดยนําน้ํารอนท่ีอยูใตดินมาใชในการผลิตไฟฟา พลังงานความรอนใตพิภพเกิดจาก
ความรอนท่ีเกิดขึ้นและเก็บอยูใตผิวโลกขึ้นมาสูผิวดินมากกวาปกติ โดยมีอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลง
ตามความลึก (Geothermal Gradient) ยิ่งลึกยิ่งมีความรอนสูง ลักษณะแหลงพลังงานความรอยใต
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พิภพท่ีพบในโลกแบงเปน 4 ลักษณะใหญๆ คือ แลงท่ีเปนไอน้ําสวนใหญ (Steam Dominated) 
แหลงท่ีเปนน้ํารอนสวนใหญ (Hot Water Dominated) แหลงหินรอน (Hot Dry Rock) และระบบ
ความดันธรณี (Geopressure System) 

5) พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานหมุนเวียนอีกชนิดหนึ่งท่ีมีความยั่งยืนและเปนตน
กําเนิดของพลังงานแทบทุกชนิด การไดรับพลังงานแสงอาทิตยโดยท่ีตนไมนํามาสังเคราะหแสงทํา
ใหไดคารโบไฮเดรตและน้ํา การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชนมี 2 รูปแบบคือ การใชใน
รูปแบบความรอน และการใชเซลลแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟาโดยตรง 

6) พลังงานลม เกิดจากการเคล่ือนตัวของอากาศ ถาอากาศเคล่ือนท่ีดวยความเร็วสูงจะ
ทําใหมีพลังงานมากซ่ึงสามารถนํามาใชหมุนกังหันลมเพอผลิตไฟฟา ประเทศไทยมีความเร็วลม
เฉล่ียอยูในระดับปานกลางจนถึงต่ํา และอยูบางบริเวณของประเทศเทานั้น การผลิตไฟฟาจากลม
ตองใชลมท่ีแรงมากจึงจะผลิตไฟฟาไดมากพอและคุมทุน นอกจากนี้ตองมีลมตลอดเวลาหรือเกือบ
ตลอดเวลา 

7) พลังงานชีวมวล คือพลังงานท่ีไดจากเช้ือเพลิงชีวมวลหรือจากส่ิงมีชีวิต เชน ไม 
ฟน แกลบ กากออย เศษไม เศษเหลือท้ิงจากการเกษตร มูลสัตว ซ่ึงเช้ือเพลิงเหลานี้นํามาเผาใหความ
รอนได สําหรับขอดีของพลังงานชีวมวลคือ การนําของเสียและของเหลือใชประโยชน (Waste to 
Energy) ซ่ึงลงทุนต่ํามาก ขอเสียคือ เช้ือเพลิงชีวมวลสวนใหญมีคาความรอนต่ําจึงใหพลังงานไม
มาก จึงเหมาะสําหรับเปนเช้ือเพลิงในโรงไฟฟาขนาดเล็กใชในชุมชนครัวเรือน นอกจากนี้ยังมี
ปญหาการเก็บรักษาเช้ือเพลิงชีวมวล การเก็บรวบรวมและการขนสงในกรณีท่ีโรงไฟฟาอยูไกล
แหลงเช้ือเพลิง 

8) พลังงานนิเคลียร เกิดจากปฏิกิริยานิเคลียร ซ่ึงเกิดจากการแตกตัวของนิวเคลียสของ
ธาตุเช้ือเพลิง (Fission) เชน ยูเรเนยีม และสามารถเกิดปฏิกิริยาหลอมตัว (Fusion) พลังงานนิวเคลียร
สามารถใหพลังงานอยางมหาศาลในการผลิตไฟฟา การนําพลังงานนิวเคลียรมาใชประโยชนจะ
สามารถขจัดปญหาการปลอยมลพิษทางอากาศเพราะพลังงานท่ีไดไมไดเกิดมาจากการเผาไหม
เช้ือเพลิง แตปญหาส่ิงแวดลอมอาจเกิดจากการใชรังสีและปญหาการกําจัดกากนิวเคลียร 

9) ถานหิน คือหินตะกอนชนิดหนึ่งซ่ึงสามารถติดไฟได เกิดจาการทับถมของซากพืช
และซากสัตว อาจใชเวลาตั้งแต 4,000-100,000 ป กวาจะเกิดการสะสมของถานหิน 1 เมตร ถานหิน
มีสวนประกอบของคารบอนไมนอยกวารอยละ 50 โดยน้ําหนักและยังมีสารประกอบอ่ืนๆ เชน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน กํามะถัน ซ่ึงปริมาณของส่ิงเจือปน เชน ความช้ืน กํามะถัน จะเปน
สวนหนึ่งในการกําหนดคุณภาพของถานหิน ในประเทศไทยไมคอยมีถานหินมากนัก ซ่ึงถานหินท่ี
มีอยูก็มีคุณภาพต่ําจึงจําเปนตองส่ังถานหินคุณภาพสูงมาจากตางประเทศ ถานหินเปนเช้ือเพลิงท่ีมี
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ความนิยมในการนํามาผลิตไฟฟาเพราะการขนสงทําไดสะดวกโดยอาจขนสงมาทางเรือซ่ึงมีคา
ขนสงถูก ราคาของถานหินไมคอยเปล่ียนแปลง จัดหาไดคอนขางแนนอนและมีแหลงขายตาม
ภูมิภาคตางๆ ถานหินสามารถจําแนกได 4 ประเภท ซ่ึงแตละชนิดมีคุณภาพท่ีแตกตางกัน แอนทราไซด
และบิทูมินัสจัดเปนถานหินท่ีมีคุณภาพดี เพราะใหคาความรอนสูงมีคาความช้ืนต่ํา มีปริมาณขึ้เถาและ
กํามะถันต่ํา ซับบีทูมินัสและลิกไนตถูกนํามาใชในการผลิตไฟฟาเปนหลัก สําหรับถานหินลิกไนตซ่ึง
มีในประเทศไทยมีคาความรอนคอนขางต่ําและมีปริมาณขี้เถาและกํามะถันสูง ซ่ึงในการนํามาใชเปน
เช้ือเพลิงจะสรางปญหามลพิษตอส่ิงแวดลอมถาไมมีเทคโนโลยีบําบัดและวิธีปองกันท่ีด ี
 โดยการผลิตไฟฟาจากแหลงพลังงานท่ีตางกัน มีขอดีขอเสียท่ีไมเหมือนกัน ท้ังดานราคา 
การจัดหาวัตถุดิบ ความยั่งยืนของแหลงพลังงาน และมลพิษท่ีเกิดขึ้น ดังตารางท่ี 2.2 และตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.2 การเปรียบเทียบขอดีและขอเสียของโรงไฟฟาท่ีใชเช้ือเพลิงชนิดตางๆ 
 

แหลงพลังงาน ขอด ี ขอเสีย 
ถานหิน 1. ราคาไมแพง 

2. เหมาะสมท่ีจะใชในปริมาณ
มากๆ 
3. มีการจางงานเปนจํานวนมาก 
4.มีอยูพรอมแลว และไมมี
ปญหาเรื่องการขนสง 
โดยเฉพาะในบางประเทศ 

1. ทําใหเกิดมลภาวะในอากาศ 
เนื่องจากควันท่ีถูกปลอยจากปลอง
ประกอบดวย กาซ CO2 SO2 และ 
NOx 

2. ทําใหเกิดปญหากับสุขภาพของ 
ชุมชนแบบเรื้อรัง 
3 กากของแข็งท่ีเหลือจากการเผา
ไหม จะเปน “เถา” และมีปริมาณมาก 
4. ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได 
5. เปนทรัพยากรท่ีมีจํานวนจํากัด 

กาซธรรมชาต ิ  1. มีความเหมาะสมท่ีจะใชใน
ปริมาณมากๆ  

1. ทําใหเกิดมลภาวะในอากาศ
เชนเดียวกับถานหิน คือ จะมีกาซ 
CO2 SO2และ NOx ถูกปลอยออกมา 
2. เปนวัตถุดิบท่ีมีคาในอุตสาหกรรม 
3. เหมาะท่ีจะใชในการใหความรอน
ตอบานพักอาศัยและอาคารพาณิชย 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

แหลงพลังงาน ขอด ี ขอเสีย 
กาซธรรมชาต ิ(ตอ)  4. ไมสามารถนํากลับมาใชใหมได 
ความรอนใตพิภพ 1. เปนแหลงท่ีเช่ือถือไดและมี

จํานวนคงท่ี 
2. ในระยะยาวสามารถนํา
กลับมาใชใหมได 
3. ราคาไมแพง  

1. ใชไดเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีแหลง
ความรอนใตพิภพอยูเทานั้น 
2. ทําใหเกิดกล่ินเหม็นเนื่องมาจาก
กาซ 
3. มีสวนประกอบท่ีเปนกาซพิษ 
และกาซกัดกรอน เชน กาซไขเนา 
(H2S) กาซแอมโมเนีย (NH3) และ
กาซเรดอน (Radon) 

พลังน้ํา 1. นํากลับมาใชใหมได 
2. ไมทําใหเกิดมลภาวะ 
3. เปนแหลงพลังงานท่ีเช่ือถือ
ได และมีอยางตอเนื่อง 

1. การใชพลังน้ําจะถูกจํากดัดวย
สถานท่ี คือจะผลิตไดแตเฉพาะท่ีท่ี
มี แหลงน้ําขนาดใหญเทานั้น 
2. อาจกอใหเกดิมหันตภัยขึ้นได
ในกรณกีารพังทลายของเขื่อนกั้น
น้ํา 
3. เปนการทําลายส่ิงแวดลอมอยาง
มหันต 
4. ตองใชเงินลงทุนในการกอสราง
สูง 

นิวเคลียร 1. ราคาไมแพง ถามีการใชมาก 
2. เกือบจะเปนทรัพยากรท่ีไม
จํากัด จํานวนถาใชวิธี 
Reprocess แทงเช้ือ เพลิง
นิวเคลียรใชแลว 
3. ไมกอใหเกดิปฏิกิริยาเรือน
กระจก (greenhouse effect) 

1. ตองหาท่ีเก็บและจัดการกับแทง
เช้ือ เพลิงฯท่ีใชแลว 
2. มีคาใชจายในการปลดระวาง
หลัง เลิกใช 
3. นํากลับมาใชใหมไมได 
4. เส่ียงตอการเกิดอุบัติเหต ุ
5. ตองใชเงินลงทุนในการกอสราง
สูง 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

แหลงพลังงาน ขอด ี ขอเสีย 
น้ํามัน 1. เหมาะท่ีจะใชในปริมาณมาก 

2. มีแหลงผลิตอยูแลวในบาง
ประเทศ 

1. ทําใหเกิดมลภาวะในอากาศ 
เนื่อง จากควันท่ีถูกปลอยจาก
ปลอง ประกอบดวย CO2 SO2 
และ NOx 
2. ทําใหเกิดปญหากับสุขภาพ
ของ ชุมชนแบบเรื้อรัง 
3. ทรัพยากรมีจํานวนจํากัด 
4.มีประโยชนกวาถานําไปใช
ในการ ผลิตพลาสติกเภสัช
กรรม การขนสง และการให
ความรอนตอท่ีอยูอาศัย และ
อาคารพาณิชย 
5. ไมสามารถนํากลับมาใชใหม
ได 
6. ราคาแพง 
7. แหลงผลิตสวนใหญจะอยู
แถบตะวันออกกลาง ซ่ึงยังมี
ปญหาเรืองการเมืองเปนอยาง
มาก 

แสงอาทิตย  1. เปนแหลงพลังงานท่ีมีอยาง
ตอเนื่อง 
2. ไมกอใหเกดิมลภาวะ 
3. มีความเหมาะสมในการผลิต
ไฟฟาขนาดเล็ก และในการ
พัฒนาเทคโนโลยีตางๆ ท่ี
ตองการใชพลัง งานจาก
แสงอาทิตย เชน ดาวเทียม 

1. ตองการเนื้อท่ีในการวางแผง
รับ แสงอาทิตย 
2. การใหความรอนหรือ
พลังงานมีเวลาจํากัด 
3. ตองมีแหลงเก็บสะสม
พลังงาน 
4. ยังมีราคาแพงมากในปจจุบัน 
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ตารางที่ 2.2 (ตอ) 
 

แหลงพลังงาน ขอด ี ขอเสีย 
คล่ืน 1. นํากลับมาใชใหมได 

2. ไมมีมลภาวะ 
1. สามารถใชไดในบริเวณ
ชายฝงทะเล เทานั้น 
2. ยังมีราคาแพงในปจจุบัน 

ลม 1. ราคาถูก 
2. นํากลับมาใชใหมได 
3. ไมมีมลภาวะ 
4. เหมาะสําหรับการผลิตไฟฟา
ขนาดเล็ก โดยเฉพาะท่ีมีลมแรง
ตลอดเวลา(Wind farm)  

1. สามารถใชไดในบางพ้ืนท่ี
เทานั้น 
2. ความเร็วลมตองมากกวา 21 
กิโลเมตรตอช่ัวโมง 
3. มีความจําเปนตองจัดหา
ระบบสํารองไวดวย 
4. ทําใหเกิดการรบกวนในการ
สงสัญญาณโทรทัศนและ
ไมโครเวฟ 

 
แหลงที่มา: สมาคมนิวเคลียรแหงประเทศไทย, 2556. 
 
ตารางที่ 2.3 ตนทุนการผลิตของไฟฟาประเภทตางๆ 
 

ตนทุน/หนวยไฟฟา บาท/Kwh* 
1 แสงอาทิตย 12.50 
2 ลม 5.20 
3 ขยะ 3-5 
4 ชีวมวล 3-3.50 
5 นิวเคลียร 2.79 
6 ถานหิน 2.94 
7 พลังงานความรอนรวม (Gas existing) 3.96 
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ตารางที่ 2.3 (ตอ) 
 

ตนทุน/หนวยไฟฟา บาท/Kwh* 
8 พลังงานรอนรวม (Marginal gas) 4.34 
9 กังหันแกส 13.65 
 
แหลงที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2554: 19. 
*หมายเหต:ุ ไมรวมคาดูแลส่ิงแวดลอม 
 
 2.6.3 การนําถานหินไปใชประโยชน 
 การใชถานหินในประเทศไทยสวนใหญเปนการนําเขาถานหินเพ่ือมาใชเปนเช้ือเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรมเปนหลัก เชน การผลิตกระแสไฟฟา อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุสาหกรรม
ปูนซีเมนต และอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีใชหมอตม เปนตน นอกจากนี้ถานหินยังสามารถนําไปแปรรูป
เปนสารสําหรับกรองน้ําในเครื่องกรองน้ํา สารท่ีอยูในเปลือกแบตเตอรี่ ถานหินท่ีถูกนําเขามาใน
ประเทศสวนใหญมีคุณภาพสูงกวาถานหินท่ีผลิตไดในประเทศ (มงคล วิมลรัตน, 2549: 17) และ
โดยภาพรวมถานหินนําเขาสามารถนําไปใชประโยชนไดดังนี้ 

2.6.3.1 การนําถานหินไปใชเปนเช้ือเพลิง โดยสันดาปโดยตรง (Direct Combustion) 
อาศัยหลักการแปรรูปธาตุหรือสารประกอบตางๆ ในถานหินใหเปล่ียนไปอยูในรูปของออกไซด 
จากปฏิกิริยาการแปรรูปดังกลาว ถานหินจะใหพลังงานความรอนออกมา ซ่ึงพลังงานความรอนท่ี
เกิดขึ้นดังกลาวสามารถนําไปใชประโยชนดานอ่ืนๆ โดยการใชประโยชนถานหินในลักษณะนี้แบง
ออกเปน 4 แบบ คือ 

1) Fixed Bed Combustion เปนระบบท่ีสามารถใชกับถานหินท่ีเปนกอนใหญๆ
ได นําไปใชในงานของระบบหมอไอน้ําขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เพ่ือผลิตไอน้ําใชสําหรับวัตถุประสงค
ตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม 

2) Pulverised Fuel System เปนระบบท่ีมีหลักการผสมผงถานหินรวมกับ
อากาศ แลวพนเขาไปสันดาปภายในหองสันดาป วิธีการนี้ตองบดถานหินใหละเอียดเสียกอน และมี
ขอเสียคือ ถานหินท่ีนํามาใชจะตองมีสวนประกอบของขี้เถาท่ีเหมาะสมในการใชงานนั้นๆ ปจจุบัน
นํามาใชในโรงงานเพ่ือผลิตไฟฟาขนาดใหญ โดยจะสรางกระแสระบบทอน้ําไวรอบผนังดานใน
ของหองสันดาป เพ่ือใชพลังงานความรอนท่ีเกิดขึ้นไปแปรสภาพในระบบทอใหเปนไอน้ําความดัน
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สูง ซ่ึงความดันไอน้ําสูงดังกลาวจะนําไปใชในการขับเคล่ือนเครื่องกําเนิดไฟฟา วิธีดังกลาวนี้ยัง
สามารถนํามาพัฒนาใชในอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนตไดอีกดวย 

3) Coal-Oil Mixture Combustion เปนการสันดาปท่ีใชเช้ือเพลิงผสมระหวาง
ถานหินกับน้ํามันเตา โดยปริมาณของถานหินท่ีใชผสมจะใชในอัตราสวนตางๆกัน ขึ้นอยูกับ
ประสิทธิภาพในการสันดาปและปริมาณความรอนท่ีตองการ รวมถึงคุณภาพของถานหินท่ีใชดวย 

4) Fluidized Combustion System เปนระบบการสันดาปท่ีมีประสิทธิภาพสูง
กวาสองระบบแรก ลักษณะของระบบการสันดาปแบบนี้ประกอบดวยช้ันของวัสดุจําพวกหินปูน 
หินโดโลไมต และถานหิน ซ่ึงขณะท่ีมีการสันดาปจะมีกระแสลมพนดันขึ้นจากเบ้ืองลาง ทําใหเกิด
ลักษณะการไหวกระเพ่ือมคลายของเหลวท่ีกําลังเดือดเรียกวา Fluidized Bed ระบบนี้ยังมีขอดีก็คือ 
การกําจัดมลภาวะ (ขี้เถาและกาซเสีย) ท่ีเกิดจากการสันดาปทําไดงาย โดยขี้เถาท่ีเหลือจากการ
สันดาปจะรวมตัวเขากับวัสดุอ่ืนๆ และกลายเปนสวนประกอบของ Fluidized Bed ไปโดยไมตอง
เสียคาใชจายในการกําจัดออก สวนกาซเสีย (กาซซัลเฟอรไดออกไซด) ก็สามารถขจัดออกได โดย
กาซนี้จะทําปฏิกิริยากับหินปูนหรือหินโดโลไมตใน Fluidized Bed แลวกลายสภาพเปนผลึกยิปซัม 
(CaSO4.2H2O) 

2.6.3.2 การนําถานหินไปใชเปนวัตถุดิบในกระบวนการผลิตถานสังเคราะห (Carbonization) 
ขบวนการนี้เปนการแยกเอาสารระเหย (Volatile Matter) ท่ีเปนสวนประกอบของถานหินออกไป โดย
การนําถานหินไปอบดวยความรอนภายใตสภาวะไรอากาศ เม่ือสารระเหยถูกแยกออกไป จะทําให
ถานหินมีอัตราสวนของคารบอนท่ีเปนสวนประกอบเพ่ิมสูงขึ้น ถานหินท่ีนํามาใชในกระบวนการนี้
ตองเปนถานหินท่ีมีคุณสมบัติท่ีเรียกวา Caking Ability สูง โดยเม่ือถูกอบดวยความรอนภายใต
สภาวะไรอากาศ ถานหินจะเกิดการหลอมตัวเปนของเหลวท่ีมีลักษณะขนเหนียวและพองตัวขึ้น 
เนื่องจากฟองกาซทีเกิดขึ้นเม่ือท้ิงใหเย็นจะคืนสภาพเปนถานสังเคราะหท่ีมีสภาพเปนของแข็ง และ
มีเนื้อพรุนเรียกวา ถานโคก (Coke) นําไปใชเปนเช้ือเพลิงและตัวลดออกซิเจนในอุตสาหกรรมถลุง
โลหะตางๆ 

2.6.3.3 การใชถานหินเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตกาซเช้ือเพลิง (Gasification) 
ขบวนการนี้เปนการทําใหถานหินเกิดการสันดาปและผานไอน้ํา อากาศหรือกาซออกซิเจน เขาไป
ในถานหินท่ีกําลังรอนจัด เพ่ือใหทําปฏิกิริยากับองคประกอบของถานหินใหผลผลิตออกมาใน
รูปแบบของกาซ ซ่ึงกาซดังกลาวสามารถนําไปใชเปนเช้ือเพลิงไดตอไป 

2.6.3.4 การใชถานหินเปนวัตถุดิบในขบวนการผลิตเช้ือเพลิงเหลว (Liquefaction) 
หลักการคือ การทําใหโมเลกุลของถานหิน ซ่ึงมีขนาดใหญแลซับซอนเกิดการแตกตัวออกเปน
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โมเลกุลท่ีมีขนาดเล็กโครงสรางทางเคมีไมยุงยาก โมเลกุลเหลานี้จะจับตัวเขากับโมเลกุลของกาซ
ไฮโดรเจนเกิดเปนสารประกอบไฮโดรคารบอนท่ีมีสภาพเปนของเหลว 

2.6.3.5 การใชถานหินเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปโตเคมี โดยกาซท่ีเปนผลพลอย
ไดจากกระบวนการผลิตถานหินสังเคราะห รวมท้ังกาซเช้ือเพลิงและเช้ือเพลิงเหลวท่ีผลิตไดจาก
ถานหินสวนใหญจะเปนสารประกอบไฮโดรคารบอน ซ่ึงนํามาปรับปรุงเหมือนวัตถุดิบประเภท
ตางๆจากปโตเลียม 
 สําหรับการใชประโยชนถานหินท่ีมีการผลิตในประเทศนั้น สวนใหญใชในรูปเช้ือเพลิง
โดยตรงเกือบท้ังหมด โดยนําไปใชเปนเช้ือเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟาซ่ึงการผลิตกระแสไฟฟา
เปนกิจการท่ีมีการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงในปริมาณท่ีสูงท่ีสุด และนําไปใชในอุตสาหกรรม
ปูนซีเมนตเปนอันดับรองลงมา (ดังภาพท่ี 2.6) โดยนําไปผสมกับถานหินคุณภาพสูงท่ีนําเขาจาก
ตางประเทศ เพ่ือใหมีคุณภาพเหมาะสมในการใชงานนอกจากนี้ยังมีการใชถานหินเปนเช้ือเพลิงใน
กิจการอ่ืนๆ เชน โรงงานผลิตปูนขาวอุตสาหกรรมถลุงเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตอาหาร และ
อุตสาหกรรมตางๆท่ีใชหมอน้ําในกระบวนการผลิต เปนตน 
 

 
 
ภาพที่ 2.6 สัดสวนการใชถานหินนําเขาของไทย ป 2553 
แหลงที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2556.  
 
 2.6.4 ปริมาณสํารองและการผลิตถานหินในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีปริมาณสํารองถานหินท่ีพิสูจนแลว (Proved Reserve) ณ ส้ินป 2552 จํานวน 
1,354 ลานตัน มีสัดสวน Reserve to Production Ratio (R/P ratio) ถึง 72 ป ซ่ึงสูงกวากาซธรรมชาติ
และน้ํามันซ่ึงมี R/P ratio เพียง 12 และ 4 ปตามลําดับ ท้ังนี้ ในป 2553 ประเทศไทยมีเหมืองแรถาน
หินลิกไนตท่ีเปดดําเนินการจํานวน 9 เหมือง ใน 3 จังหวัด ไดแก ลําปาง ลําพูน และตาก มีผลผลิต
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ถานหินประมาณ 18.4 ลานตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 17,663 ลานบาท โดยผลผลิตสวนใหญมาจาก
เหมืองแมเมาะของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ท่ีจังหวัดลําปาง ท้ังนี้ ผลผลิตถานหิน
ของไทยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นในชวงป 2546-2548 และมีแนวโนมลดลงจากระดับประมาณ 21 ลานตันใน
ป 2548 มาอยูท่ีระดับประมาณ 18 ลานตันในป 2553 ท้ังนี้ผลผลิตถานหินของไทยมีแนวโนม
เพ่ิมขึ้นในชวงป 2546-2548 และมีแนวโนมลดลงจากระดับประมาณ 21 ลานตันในป 2548 มาอยูท่ี
ระดับประมาณ 18 ลานตันในป 2553 ดังภาพท่ี 2.7 
 

 
 
ภาพที่ 2.7 ผลผลิตถานหินลิกไนตของไทยในชวงป พ.ศ. 2544-2553 
แหลงที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2556. 
 
 2.6.5 การใชถานหินในประเทศไทย 
 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปดเผยวา ในป 2553 ประเทศไทย
มีการใช ถานหินในประเทศท้ังส้ิน 34.9 ลานตัน แบงออกเปนถานหินท่ีผลิตไดภายในประเทศ
ประมาณ 18 ลานตัน และถานหินนําเขาประมาณ 17 ลานตัน ถานหินสวนใหญรอยละ 62.8 ถูกใช
ในการผลิตกระแสไฟฟา ท่ีเหลือรอยละ 37.2 ใชเปนเช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ท้ังนี้ถานหินท่ี
ผลิตไดภายในประเทศประมาณ 18 ลานตัน ถูกใชในการผลิตกระแสไฟฟาเปนหลักถึง 16 ลานตัน 
หรือรอยละ 88.9 ในขณะท่ีถานหินนําเขาซ่ึงมีคาความรอนสูงกวาสวนใหญจะถูกใชเปนเช้ือเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือประมาณรอยละ 65.1 ดังตารางท่ี 2.4 
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ตารางที ่2.4 การใชถานหินของไทยในป 2553 
 

 
ถานหินลิกไนต ถานหินนําเขา รวมถานหิน 

กระแสไฟฟา อุตสาหกรรม กระแสไฟฟา อุตสาหกรรม กระแสไฟฟา อุตสาหกรรม 
ปริมาณ (ลานตัน) 16.0 2.0 5.9 11.0 21.9 13.0 
สัดสวน (%) 88.9 11.1 34.9 65.1 62.8 37.2 
 
แหลงที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2556. 
 
 2.6.6 ปริมาณ ราคา และคุณลักษณะของถานหินนําเขา 
 ในชวง 6 เดือนแรกของป 2554 การนําเขาถานหินของไทยมีปริมาณเพ่ิมขึ้นรอยละ 5.4 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของการนําเขาถานหินประเภท 
ซับบิทูมินัสซ่ึงเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 40.8 ในขณะท่ีปริมาณนําเขาถานหินแอนทราไซตและบิทูมินัส
ลดลงเม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ท้ังนี้ มูลคาถานหินนําเขาในชวงครึ่งแรกของป 2554 
เพ่ิมขึ้นจาก 18,055 ลานบาท มาอยูท่ีระดับ 21,929 ลานบาท หรือเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 21.5 สาเหตุ
สําคัญเปนผลมาจากราคานําเขาถานหินท้ัง 3 ประเภทเพ่ิมขึ้น ซ่ึงโดยเฉล่ียเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 37.3 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ดังตารางท่ี 2.5  
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ตารางที ่2.5 การนําเขาถานหินของไทยในชวง 6 เดือนแรกของป พ.ศ. 2553 และ ป พ.ศ. 2554 
 

  

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท) ราคา (บาทตอตัน) 

2553 2554 % การ
เปลีย่นแปลง 2553 2554 % การ

เปลีย่นแปลง 2553 2554 % การ
เปลีย่นแปลง 

แอนทราไซต 189,228 125,237 -33.8 713 725 1.6 3,770 5,789 53.5 
บิทูมินัส  3,634,694 2,271,144 -37.5 8,399 6,833 -18.6 2,311 3,008 30.2 
ซับบิทูมินัส 4,606,412 6,486,019 40.8 8,943 14,372 60.7 1,941 2,216 14.1 
รวม 8,430,335 8,882,400 5.4 18,055 21,929 21.5 2,674 3,671 37.3 

 
แหลงที่มา: กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร, 2556. 
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 2.6.7 ปญหาส่ิงแวดลอมของการผลิตไฟฟา 
 ในการผลิตไฟฟาจะมีปญหาส่ิงแวดลอมตางๆเกิดขึ้น ซ่ึงขึ้นอยูกับเช้ือเพลิงท่ีใช โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการใชเช้ือเพลิงฟอสซิลจะมีปญหาส่ิงแวดลอมมากกวาการใชพลังงานหมุนเวียนซ่ึงเปน
พลังงานท่ีคอนขางสะอาดสําหรับปญหาทรัพยากรธรรมชาติแลส่ิงแวดลอมท่ีเกิดขึ้นไดแก การใช
ทรัพยากรน้ํา การปลอยมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา และมลพิษทางขยะ (วิสาขา ภูจินดา, 2554: 12) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.7.1 การใชทรัพยากรน้ํา 
ในการผลิตไฟฟาจะตองใชน้ําเพ่ือการผลิตไอน้ําในหมอตมน้ํา การหลอเย็น การลาง

อุปกรณ และวัตถุประสงคอ่ืนๆ ปริมาณการใชน้ําและผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะขึ้นกับเทคโนโลยีท่ีใช
และวิธีการ แตสําหรับการใชพลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม และกาซชีวภาพหลุมฝงกลบไม
จําเปนจะตองใชน้ําในขั้นตอนการผลิตไฟฟา โดยการใชน้ําในขั้นตอนการผลิตไฟฟามีดังนี ้

1) ใชเปนวัตถุดิบโดยตรงในรูปแบบของพลังงานน้ํา ซ่ึงมีผลกระทบโดยตรง
ตอส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในน้ํา ระบบนิเวศ สัตวปา และผูคนท่ีตองใชน้ํา น้ําสวนบนของแมน้ําลําธาร
จะถูกสูบมาใชซ่ึงอาจมีผลกระทบตอพืชละสัตวน้ําได เพราะน้ําสวนลางท่ีเขามาแทนท่ีจะมีอุณหภูมิ
ต่ําและไมมีออกซิเจน ซ่ึงไมเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 

2) ใชในการผลิตไอน้ํ ารวมกับเช้ือเพลิงชีวมวลและเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ทรัพยากรน้ําจะถูกนํามาใชเปนวัตถุดิบในการผลิตไฟฟาโดยผานหมอตมไอน้ําเพ่ือใหไอน้ําท่ี
เกิดขึ้นไปขับเคล่ือนกังหัน เพ่ือนําไปหมุนเครื่องปนไฟ น้ําจะถูกนํามาจากแมน้ําลําธารซ่ึงเปนการ
ทําลายระบบนิเวศและส่ิงมีชีวิตในน้ํา 

3) ใชในการหลอเย็นในการผลิตไฟฟา อุปกรณและเครื่องจักรจะมีความรอน
สูงจึงตองใชน้ําหลอเย็นเพ่ือลดอุณหภูมิ 

4) อ่ืนๆ เชน ถานหิน ตองใชน้ําในการทําเหมืองขุดถานหินและกําจัดส่ิง
สกปรกและส่ิงเจือปนท่ีมีอยูในถานหิน สําหรับน้ํามันตองในน้ําในการขุดเจาะน้ํามันและกล้ันน้าํมัน 
สําหรับพลังงานความรอนใตพิภพท่ีเปนแหลงหินรอนจะตองมีการฉีดน้ําลงไปในหลุมท่ีเจาะเพราะ
ดึงความรอนมาใชในรูปแบบของน้ํารอนแลไอน้ํารอน นอกจากนี้ยังรวมถึงการทําความสะอาด
อุปกรณเชน กังหันลม โซลารเซลล 

2.6.7.2 ปญหามลพิษทางอากาศ 
ขอมูลของ United States Environmental Protection Agency หรือ US. EPA. (n.d.)(a.) 

ในสหรัฐอเมริกาการผลิตไฟฟาสรางปญหามลพิษทางอากาศมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ จะเห็นไดจาก
ตัวเลขการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซดจากการผลิตไฟฟาคิดเปนรอยละ 67 ของการปลอยกาซ
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ชนิดนี้จากทุกกิจกรรม และกาซคารบอนไดออกไซดคิดเปนรอยละ 40 ของการปลอยกาซชนิดนี้ท่ีเกิด
จากกิจกรรมของมนุษย ซ่ึงตัวเลขการปลอยมลพิษทางอากาศโดยเฉล่ียจําแนกตามเช้ือเพลิงหรอืพลังงาน
จากการผลิตไฟฟา 1 เมกะวัตต ดังตารางท่ี 2.6 
 
ตารางที่ 2.6 การปลอยมลพิษทางอากาศโดยเฉล่ียจําแนกตามเช้ือเพลิงหรือพลังงานจากการผลิตไฟฟา 1 เมกะวัตต 

 

พลังงาน 
กาซ

คารบอนไดออก
ไซด (lbs) 

กาซซัลเฟอรได
ออกไซด (lbs) 

กาซไนโตรเจน
ออกไซด (lbs) มลพิษอื่นๆ 

ถานหิน 2,249 13 6 กาซมีเทน 
กาซธรรมชาต ิ 1,135 0.1 1.7 กาซมีเทน 
น้ํามัน 1,672 12 4 กาซมีเทน 

สารประกอบปรอท 
นิวเคลียร - - - มลพิษจากการขนสง

แรยูเรเนียม 
ขยะ     

- การเผาไหม 2,988 0.8 5.4 สารประกอบปรอท 
- การฝงกลบ - -  กาซ

คารบอนไดออกไซด 
แมจะมีบางแตถูกใช
โดยธรรมชาติ (Carbon 
Cycle) 

- น้ําเสีย - - - กาซมีเทน กาซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด 

ชีวมวล -   กาซ
คารบอนไดออกไซด 
แมจะมีบางแตถูกใช
โดยธรรมชาติ (Carbon 
Cycle) 
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ตารางที่ 2.6 (ตอ) 
 

พลังงาน 
กาซ

คารบอนไดออก
ไซด (lbs) 

กาซซัลเฟอรได
ออกไซด (lbs) 

กาซไนโตรเจน
ออกไซด (lbs) มลพิษอื่นๆ 

น้ํา - - - กาซมีเทนจากการยอย
สลายของพืช 

แสงอาทิตย ลม 
พลังงานความ
รอนใตพิภพ 

- - - - 

 
แหลงที่มา: United States Environmental Protection Agency (n.d.)a  

(อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2554: 14) 
 

สําหรับพลังงานท่ีไมปลอยมลพิษทางอากาศจากการเผาไหมนั้น อาจมีปญหามลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดจากการนําพลังงานนั้นมาใชจากแหลงกําเนิด เชน พลังงานน้ํา โดยท่ีพืชตางๆท่ี
เจริญเติบโตในน้ําหรือลําคลองท่ีนําน้ํามาใช เม่ือพืชยอยสลายจะมีกาซมีเทนเกิดขึ้น หรือจาก
พลังงานนิวเคลียรโดยเฉพาะการทําเหมืองยูเรเนียม การขุดเจาะเพ่ือนํายูเรเนยีมมาใช และการขนสง
ยูเรเนียมจะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ 

2.6.7.3 มลพิษทางน้ํา 
ในการผลิตไฟฟามีการใชน้ําเปนวัตถุดิบในการผลิตสําหรับเช้ือเพลิงบางชนิด ซ่ึงน้ําท่ี

ผานขั้นตอนการผลิตบางสวนก็มีการนํากลับมาใชอีกและบางสวนก็จะตองทําการบําบัดกอนปลอย
ออกในรูปของน้ําท้ิงเพราะน้ําท่ีปลอยออกมามักมีส่ิงเจือปน มลพิษทางน้ํายังเกิดขึ้นจําแนกตาม
เช้ือเพลิงหรือพลังงาน ดังตารางท่ี 2.7 
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ตารางที่ 2.7 มลพิษทางน้ําท่ีเกิดขึ้นจําแนกตามเช้ือเพลิงหรือพลังงาน 
 

พลังงาน มลพิษทางน้ํา 
ถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาต ิ - น้ําจากหมอตมไอน้ํา น้ําหลอเย็น น้ําเสียท่ีเกิดจากการปรบั

สภาพน้ําเขาสูหมอตมไอน้ํา น้ําเสียจากการกําจดัฝุน 
- สําหรับถานหินและการทําเหมืองถานหิน น้ําเสียอาจมีการ
ปนเปอนโลหะหนัก เชน อารซินกิ (สารหนู) ตะกัว่ 
- สําหรับน้ํามัน การขุดเจาะน้ํามันอาจทําใหมีการปนเปอนน้ํา
ใตดนิละการขนสงน้ํามันอาจมีการหกของน้ํามันได 

นิวเคลียร - น้ําหลอเย็นท่ีมีอุณหภูมิสูงมาก 
- น้ําท่ีมีการปนเอนโลหะหนักโดยการทําเหมืองและการผลิต
ไฟฟา 

ขยะ  
- การเผาไหมเพ่ือใหความรอน น้ําจากหมอตมไอน้ํา น้ําหลอเย็น น้ําเสียท่ีเกิดจากการปรับ

สภาพน้ําเขาสูหมอตมไอน้ํา น้ําเสียจากการกําจดัฝุน 
- การฝงกลบเพ่ือผลิตกาซ
ชีวภาพ 

น้ําชะขยะ 

- น้ําเสียเพ่ือผลิตกาซชีวภาพ น้ําจากการบําบัดกาซชีวภาพท่ีปนเปอนกอนเขาสูระบบผลิต
ไฟฟา เชน Wet Scrubber หรือระบบบําบัดอากาศแบบเปยก 

ชีวมวล น้ําจากหมอตมไอน้ํา น้ําหลอเย็น น้ําเสียท่ีเกิดจากการปรับ
สภาพน้ําเขาสูหมอตมไอน้ํา น้ําเสียจากการกําจดัฝุน น้ํา
ปนเปอนสารเคมีและยาฆาแมลงจากการปลูกพืช 

น้ํา แสงอาทิตย ลม ไมมี 
พลังงานความรอนใตพิภพ การขดุเจาะนําน้ํารอนและไอน้ํารอนมาใชอาจทําใหน้ําใตดนิ

ปนเปอนได 
 
แหลงที่มา: United States Environmental Protection Agency (n.d.)b  
 (อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2554: 15) 
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2.6.7.4 มลพิษทางขยะ 
ในการผลิตไฟฟาจะมีขยะเกิดขึ้นในบางขั้นตอนองการผลิตไฟฟา ซ่ึงการกําจัด

โดยท่ัวไปทําโดยการฝงกลบ บางครั้งถาขยะมีการปนเปอนหรือเปนอันตรายจะตองมีการกําจัดให
ถูกวิธี สําหรับการเกิดขยะจากการผลิตไฟฟานั้น สามารถอธิบายจําแนกไดตามเช้ือเพลิงและ
พลังงาน ดังตารางท่ี 2.8 
 
ตารางที่ 2.8 การเกิดขยะจากการผลิตไฟฟา จําแนกตามชนิดของเช้ือเพลิง 
 

พลังงาน การเกดิขยะ 
ถานหิน - ขี้เถาจากการเผาไหมประมาณรอยละ 10 

- การทําเหมืองถานหินและกําจัดส่ิงเจือปนในถานหิน 
- กาซพิษและฝุนจากการกําจัดมลพิษทางอากาศ 

น้ํามัน - กากตะกอนจากระบบบําบัดน้ําเสีย 
- เขมาจากการเผาไหมไมสมบูรณ 

กาซธรรมชาต ิ เกิดขึ้นนอยมากจนแทบไมมีเลย 
นิวเคลียร กากนิวเคลียร โดยในสหรัฐอเมริกาโรงไฟฟานิวเคลียรจะผลิต

กากนิวเคลียรโดยเฉล่ียประมาณ 2,000 ตันตอป 
ขยะ  

- การเผาไหมเพ่ือใหความรอน ขี้เถาจากการเผาไหม กาซพิษและฝุนจากการกําจัดมลพิษทาง
อากาศ 

- ก า ร ฝ ง ก ลบ เ พ่ื อ ผ ลิ ต ก า ซ
ชีวภาพ 

ขยะท่ีถูกยอยสลาย แตในขั้นตอนการผลิตไฟฟาจะไมมีขยะ
เกิดขึ้น 

ชีวมวล ขี้เถาจากการเผาไหมซ่ึงมักไมมีของเสียอันตราย (Hazardous 
Waste) 

น้ํา แสงอาทิตย ลม พลังงานความ
รอนใตพิภพ 

ไมมี 

 
แหลงที่มา: United States Environmental Protection Agency (n.d.)c  
 (อางถึงใน วิสาขา ภูจินดา, 2554: 16) 
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 2.6.8 ผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer: IPP) 
 การผลิตไฟฟาในจะผลิตโดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.หรือ EGAT) ซ่ึง
การลงทุนในการกอสรางโรงไฟฟาตองใชงบประมาณจํานวนมาก และเพ่ือไมใหเปนภาระ
งบประมาณของ กฟผ. รวมถึงความตองการไฟฟาท่ีสูงขึ้น และนโยบายสงเสริมระบบตลาดของ
รัฐบาล รัฐบาลจึงเดินหนาปรับโครงสรางกิจการไฟฟาของประเทศไทย โดยสงเสริมใหมีผูผลิต
ไฟฟาเอกชนเขามามีสวนรวมในการผลิตไฟฟาได เพ่ือเปนการลดภาระการลงทุนของภาครัฐและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้น (สํานักนโยบายการคลัง, 2552) ท้ังนี้ปริมาณการใช
ไฟฟาของประเทศไทยไดเติบโตสูงอยางรวดเร็ว ประกอบกับการสรางโรงไฟฟาใหมตองใชเงิน
ลงทุนจํานวนมหาศาลซ่ึงหากดําเนินการโดย กฟผ. ซ่ึงเปนรัฐวิสาหกิจโดยลําพังจะทําใหภาระ
หนี้สินของภาครัฐเพ่ิมขึ้นอีก จึงนําไปสูการเกิดมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2535 ท่ี
ใหเอกชนเขารวมลงทุนผลิตไฟฟาในรูปของโครงการผูผลิตไฟฟาอิสระหรือโครงการผูผลิตไฟฟา
เอกชนรายใหญ Independent Power Producer (IPP) โดยทําการผลิตไฟฟาภายใตเง่ือนไขท่ี กฟผ. 
กําหนด แลวขายไฟฟาท่ีผลิตไดใหกับ กฟผ. แตเพียงผูเดียว (วิชาการดอทคอม, 2556) สําหรับ
เง่ือนไขในการรับซ้ือไฟฟาจากโครงการผูผลิตเอกชนรายใหญ (IPP) เปนเง่ือนไขท่ีมีลักษณะสากล 
ดังนี้ 

1) ใหผูผลิตเอกชนเปนผูเสนอพลังงานท่ีใชในการผลิตไฟฟา โดยใหความสําคัญกับ
เช้ือเพลิงท่ีสะอาดเปนท่ียอมรับของประชาชน ราคามีเสถียรภาพ มีความแนนอนในการจัดหา และ
สงเสริมนโยบายของรัฐในการกระจายแหลงพลังงานของประเทศ ไดแก พลังงานนอกรูปแบบ (ไมรวม
นิวเคลียร) กาซธรรมชาติท้ังท่ีผลิตในประเทศและนําเขา ถานหินและออริมัลช่ัน 

2) ใหผูผลิตเอกชนเปนผูเสนอสถานท่ีตั้ง โดยกําหนดลําดับความสําคัญของพ้ืนท่ีในภาพ
กวางเบ้ืองตน สอดคลองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการพัฒนาเมืองหลักเมืองรอง 
เพ่ือการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค ประกอบกับการพิจารณาแหลงผูใชไฟฟา ปริมาณความ
ตองการใชไฟฟาในอนาคต และระยะหางจากระบบสายสงของ กฟผ. 

3) เนื่องจาก กฟผ. เปนผูส่ังใหเดินเครื่องโรงไฟฟา และจายไฟฟาเขาระบบไฟฟา จึง
กําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟา เปนสองสวน (Two Part Tariff) สวนหนึ่งกําหนดจากตนทุนในการ
กอสรางโรงไฟฟาของเอกชนและคาใชจายคงท่ีอ่ืนๆ (Fixed Costs) ซ่ึงเรียกวา คาความพรอมจาย 
(Availability Payment) และอีกสวนหนึ่ง กําหนดจากคาเช้ือเพลิงและคาใชจายผันแปรอ่ืนๆ ท่ีเกิดจาก
การผลิตไฟฟา เพ่ือจําหนายเขาระบบของ กฟผ. ซ่ึงเรียกวา คาพลังงานไฟฟา (Energy Payment) ท้ังนี้
โครงสรางอัตราคาไฟฟาในสวนแรกเปนคาใชจายท่ีตองจายไมวา กฟผ. จะส่ังเดินเครื่องจากผูผลิต
เอกชนหรือไม แตโครงสรางอัตราคาไฟฟาในสวนหลัง เปนคาใชจายท่ีจะเกิดขึ้น เม่ือมีการส่ังให



75 
 
โรงไฟฟาผลิตไฟฟาสงเขาระบบของ กฟผ. และจะผันแปรไปตามราคาเช้ือเพลิงเปนหลัก (ในกรณีท่ี
เปนโรงไฟฟาของ กฟผ. เอง แมวาโรงไฟฟาจะไมเดินเครื่อง กฟผ. ก็ตองจายคาดอกเบ้ีย เงินตน และ
คาใชจายคงท่ีอ่ืนๆ เชนกัน ดังนั้นการจายคาความพรอมจายใหผูผลิตเอกชน จึงอยูบนหลักการ
เดียวกัน) 

4) โรงไฟฟาของผูผลิตเอกชนจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางดานส่ิงแวดลอมท่ีทาง
ราชการกําหนด โดยจะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ือขอความเห็นชอบ 
จากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กอนดําเนินการกอสรางโครงการ 
โดยในรายงานฯ จะตองเสนอมาตรการท่ีสามารถลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไดจริง และมีความ
เหมาะสม รวมท้ังตองมีมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ซ่ึงจะครอบคลุมท้ังในดาน
คุณภาพอากาศ และคุณภาพน้ํา เพ่ือรายงานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบทุกระยะ กรณีท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
และ/หรือ มาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
จะตองขอความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กอน
ดําเนินการเปล่ียนแปลง 
 ท้ังนี้ผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) ไมไดถูกระบุถึงเช้ือเพลิงในการนํามาผลิตไฟฟา 
(ไมรวมนิวเคลียร) จึงทําใหผูผลิตมีอิสระในการเลือกใชวัตถุดิบท่ีผลิตพลังงานไฟฟา และนํามาซ่ึง
แหลงวัตถุดิบท่ีมีราคาถูกนั่นก็คือ ถานหิน 
 
 2.6.9 หลักการของโรงไฟฟาถานหิน 
 โรงไฟฟาถานหินถือวาเปนโรงไฟฟาท่ีมีความสําคัญอยางมากสําหรับประเทศไทย
เนื่องจากวาเปนโรงไฟฟาท่ีมีตนทุนตอหนวยการผลิตถูกท่ีสุด สําหรับโรงไฟฟาถานหินท่ีใหญท่ีสุด
ในประเทศไทยคือโรงไฟฟาแมเมาะซ่ึงใชถานหินลิกไนตจากเหมืองเมาะมาใชในการผลิตไฟฟา 
สําหรับขั้นตอนในการผลิตไฟฟาจากถานหินมีดังนี้ ถานหินจะถูกสงจาก Transfer House เขาสู
ไซโล โดยระบบสายพานลําเลียง ปริมาณถานหิน 800 ตน/ช่ัวโมง จะถูกลําเลียงและปอนเขาสูตัวบด
ถานหิน ใหเปนเม็ดเล็กลงไปอีก ใหไดขนาดประมาณ 1 สวน 4 นิ้ว หรือเล็กกวานั้นอีก เพ่ือใหงาย
ตอการเผาไหมเพ่ือตมน้ําใน Boiler น้ําจํานวนมากใน Boiler จะกลายเปนไอท่ีความรอนสูงประมาณ 
540 องศาเซลเซียส และมีความดันประมาณ 2400 PSI ไอน้ําท่ีมีความดันสูงนี้จะอัดตัวกันอยูภายใน
ทอ ซ่ึงตอมายัง Turbine พัดลมพลังสูงจะเปาอากาศเขาสู Boiler เพ่ือใหเกิดการเผาไหมท่ีสมบูรณ
ยิ่งขึ้นทําใหไอน้ํามีความดันถึง 2400 PSI เพ่ือไปขับใบพัดของ Turbine ใหหมุนถึงประมาณ 3600 
RPM ตัว Turbine ซ่ึงตออยูกับ Generator (เครื่องกําเนิดไฟฟา) จะผลิตพลังงานไฟฟาออกมา สวน
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ไอน้ําท่ีออกจาก Turbine จะมีความดันต่ําลงและจะไหลผาน Condenser และเปล่ียนสภาพเปนน้ํา
เพ่ือจะนํากลับมาใชไดอีกครั้งหนึ่ง สวนอากาศเสียจากการเผาไหมจะถูกพัดลมดูดเพ่ือจะนําไป
ปลอยท่ีปลายปลองควันของเสียท่ีเกิดจากการเผาไหม (ของเสียท่ีเกิดจากการเผาไหมประกอบดวย 
CO2 SO2 NOx ash slag, gypsum) จะถูกกําจัดโดย Electrostatic Precipitators ณ จุดนี้ผงเถาละเอียด 
(Fine Ash) ถึง 99% จะถูกกําจัดท่ีจุดเดียวกัน ผงเถาละเอียดท่ีถูกกําจัดแลว จะถูกรวบรวมไวท่ีเก็บผง
เถา (Ash Silo) เพ่ือท่ีจะนําไปใชประโยชนตอไป (สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน, 2554) 
 การกําจัดอากาศเสียท่ีหลงเหลือจากการกําจัดในครั้งแรก โดยการปลอยอากาศเสียผาน
ปลองควันในระดับสูงเพ่ือทําใหอากาศเสีย เจือจางสมารถแพรไปไดในบริเวณกวาง การติดตั้ง
ระบบตรวจสอบปริมาณของเสียท่ีปลอยออกมาผานปลองควัน โดยการติดอุปกรณติดตามผลภายใน
ปลองควัน เพ่ือใหแนใจวาของเสียท่ีปลอยออกมา จะไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมจากมาตรฐานท่ี
กําหนดไว ติดตั้งระบบระบายความรอน โดยสรางบอกักเก็บน้ําเพ่ือสูบน้ําเขาไประบายความรอนใน
ไอน้ํา เพ่ือใหไอน้ําเปล่ียนสถานะเปนหยดน้ํา น้ําท่ีใชระบายความรอนนี้ กอนปลอยสูแหลงน้ํา
สาธารณะตองมีอุณหภูมิท่ีไมเกินตามท่ีกําหนดไว เพ่ือไมใหกระทบตอส่ิงแวดลอม (สถานจัดการ
และอนุรักษพลังงาน, 2554) 
 ในปจจุ บันไดมีการพัฒนาโดยไดนําระบบการควบคุมกาซท่ีเกิดจากการเผาไหม 
ประกอบดวย กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) จะใชหัวพนเช้ือเพลิงแบบ Low NOx Burner และ
ใชระบบ Flue Gas Recirculation หมุนเวียนกาซรอนท่ีออกจากหมอน้ําไปแลวกลับเขาในหองเผา
ไหมอีกครั้ง หนึ่ง เพ่ือควบคุมอุณหภูมิการเผาไหม ทําใหกาซออกไซดของไนโตรเจน NOx ท่ีเกิด
จากระบบเผาไหมลดลง นอกจากนั้น จะติดตั้งเครื่องกําจัดกาซไนโตรเจนออกไซด (Selective 
Catalytic Reduction: SCR) เปนอุปกรณเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการลด 
NOx สวนกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) จะถูกกําจัดโดยเครื่องกําจัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (Flue 
Gas Desulfurization : FGD) ท่ีมีประสิทธิภาพสูง (สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน, 2554) 
 
2.7 ขอมูลท่ัวไปของกรณีศึกษา: โครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 
 
 2.7.1 ประวัติความเปนมาอําเภอพนมสารคาม 
 ขอมูลของสํานักงานเกษตรอําเภอพนมสารคาม (2555) ระบุวา อําเภอพนมสารคาม จัดตั้ง
เม่ือป พ.ศ. 2437 เดิมเปนหัวเมืองหนึ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเรียกวา เมืองพนมสารคาม ซ่ึงเปนหัว
เมืองรวมยุคเดยีวกับเมืองพนัสนิคมและเมืองสนามชัยเขต มีพ้ืนท่ี 550.0 ตารางกิโลเมตร อําเภอพนม
สารคาม แบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเปน 8 ตําบล 86 หมูบาน มีประชากร 79,112 คน (พ.ศ. 2550) 
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ความหนาแนนอยูท่ี 144 คนตอตารางกิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนท่ีราบลุมสลับกบั
ภูเขา มีภูเขาท่ีสําคัญ คือ เขาดงยาง อยูในตําบลหนองแหน แมน้ํา มีคลองเพียงสายเดียวท่ีไหลผาน
อําเภอ คือ คลองทาลาด 
 
 2.7.2 ที่ตั้งและอาณาเขตอําเภอพนมสารคาม 
 อําเภอพนมสารคาม ตั้งอยูทางตอนกลางของจังหวัดฉะเชิงเทราและหางจากตัวจังหวัด 
ประมาณ 32 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 572 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 357,500 ไร มีอาณาเขต
ติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี ้(จังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) 
 
 ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอบานสราง และอําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุร ี
 ทิศใต  ติดกับ อําเภอสนามชัยเขต และอําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อําเภอศรีมหาโพธ์ิ 
   จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอราชสาสน จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
 2.7.3 ประวัติความเปนมาตําบลเขาหินซอน 
 ตําบลเขาหินซอนตั้งอยูริมทางหลวงหมายเลข 304 (สายฉะเชิงเทรา-กบินทรบุรี) กิโลเมตร 
ท่ี 53 อยูหางจากตัวเมืองฉะเชิงเทรา 53 กิโลเมตร เปนภูเขาท่ีมีความสูงไมมากนัก ประกอบดวยกอนหิน
ขนาดนอยใหญ รูปทรงตางๆ เรียงรายอยูตามธรรมชาติ บริเวณเขาหินซอนจัดเปน “สวนรุกขชาติ
สมเด็จพระปนเกลาฯ” เปนท่ีตั้งของศาลสมเด็จพระปนเกลาฯ ซ่ึงประดิษฐาน พระบวรราชานุสาวรีย 
ของสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว (สํานักงานเกษตรอําเภอพนมสารคาม, 2555) 
 จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน (อบต. เขาหินซอน) มี
ประมาณ 10,530 คน และจํานวนหลังคาเรือนมีประมาณ 3,749 หลังคาเรือน อาชีพหลักของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญมีอาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไรและมีอาชีพรับจางเปนอาชีพเสริม สถานท่ี
สําคัญของตําบล ประกอบดวย วัด โรงเรียน ศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน ท่ีทําการ อบต. เขาหิน
ซอน เทศบาลตําบลเขาหินซอน สถานีอนามัยตําบลเขาหินซอน สถานีอนามัยมวงโพรง และสถานี
ตํารวจภูธรเขาหินซอน (สํานักงานเกษตรอําเภอพนมสารคาม, 2555) 
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 2.7.4 ที่ตั้งและอาณาเขตตําบล 
 
 ทิศเหนือ ติดกับ อําเภอโคกปบ จังหวัดปราจีนบุรี 
 ทิศใต  ติดกับ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ตําบลบานซอง และ ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม  
   จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 ทิศตะวันตก ติดกับ อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
 2.7.5 ความเปนมาของโรงไฟฟาถานหินเขาหนิซอน 
 โครงการโรงไฟฟาเอกชนขนาดใหญหรือ IPP (Independent Power Producer) ของบริษัท 
เนช่ันแนลเพาเวอร ซัพพลาย จํากัด (National Power Supply) กําลังการผลิต 600 เมกะวัตต เปน
โครงการ 1 ใน 4 โครงการ IPP ท่ีไดรับการประมูล เม่ือ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ใชเช้ือเพลิงถาน
หินนําเขาจากตางประเทศในการผลิตไฟฟา มีแผนจะกอสรางในพ้ืนท่ี นิคมอุตสาหกรรม 304 ของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพ่ือรองรับการขยายฐานการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีจะเพ่ิมขึ้น ซ่ึงถาน
หินท่ีนํามาใชเปนเช้ือเพลิงคือซับบีทูมินัสหรือบีทูมินัส เนื่องจากมีปริมาณกํามะถันต่ํา นอกจากนี้ยัง
มีการใชเทคโนโลยีเตาเผาถานหินแบบฟลูอิไดซเบด (Circulating Fluidized Bed: CFB) ซ่ึงเปนสวน
หนึ่งของเทคโนโลยีการพัฒนาถานหินสะอาด (Clean Coal Technology: CCT) (บริษัท แอรเซฟ 
จํากัด, 2552: 1) สําหรับสภาพพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอนรายลอมไปดวย 
สวนอุตสาหกรรมพนมสารคาม พ้ืนท่ีทางการเกษตร ชุมชนท่ีอยูอาศัย และศูนยศึกษาการพัฒนาเขา
หินซอนอันเนื่องจากพระราชดําริ ตลอดจนอยูใกลพ้ืนท่ีตนน้ํา มีอางเก็บน้ําแควระบม และเขื่อนแคว
สียัดซ่ึงเปนลําน้ําธรรมชาติและแหลงกักเก็บน้ําฝนซ่ึงปลอยน้ําไหลผานลําน้ําธรรมชาติท้ังสองสาย
ไหลลงสูแมน้ําบางปะกงท่ีอําเภอบางคลา และแมน้ําบางปะกงไหลออกสูทะเลอาวไทยท่ีอําเภอบาง
ปะกง 
 ปญหาความขัดแยงในการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เริม่ปรากฏขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแตประชาชนในพ้ืนท่ีไดทราบถึงการกอสรางโรงไฟฟา
ถานหินท่ีกําลังจะเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยเม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เครือขายติดตาม
ผลกระทบโรงไฟฟาถานหิน ตําบลเขาหินซอน (คตฟ.) ไดมีการจัดเวทีใหความรูเรื่องผลกระทบท่ี
จะเกิดขึ้นจากการกอสรางโรงไฟฟาถานหินและใหรวมลงลายมือช่ือคัดคานการกอสราง ในนิคม
อุตสาหกรรม 304 เฟต 2 อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ท่ีวัดหนองเสือ หมูท่ี 4 ตําบลเกาะ
ขนุน อําเภอพนมสารคาม มีชาวบานเขารวมรับฟงและลงลายช่ือคัดคานกวา 300 คนซ่ึงกอนหนานี้ 
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คตฟ.ไดมีการรณรงคใหความรูท่ีวัดชายเคือง หมู 7 ตําบลเกาะขนุน ไปแลวเม่ือวันท่ี 21 กันยายน 
พ.ศ. 2551 ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีมาจากความตองการระหวางไฟฟาฝายผลิต บริษัทผูดําเนิน
โครงการ และชาวบานท่ีสนับสนุนโครงการ กับ ชาวบานฝายคัดคาน มีความตองการท่ีไม
เหมือนกัน โดยท่ีไฟฟาฝายผลิต บริษัทไทยเนชันแนล เพาวเวอรซัพพลาย จํากัด และชาวบานท่ี
สนับสนุนโครงการ มีความตองการดําเนินโครงการสรางโรงไฟฟา เพราะเปนโครงการท่ีเปน
ประโยชนตอสวนรวม แตสําหรับชาวบานฝายคัดคานมีความตองการใหโครงการกอสรางยุติลงไป
โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ เพราะเห็นวา จะกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน พืชผลทาง
การเกษตร และเกิดมลพิษตอส่ิงแวดลอม (สถาบันพระปกเกลา, 2556) 
 

 
 
ภาพที่ 2.8 พ้ืนท่ีตั้งโครงการในพ้ืนท่ีกลุมโรงงานพนมสารคาม 
แหลงที่มา: บริษัท แอรเซฟ จํากัด, 2552: 4. 
 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 บุญชัย เกิดปญญาวัตน (2535: บทคัดยอ)ไดวิจัยเรื่อง การศึกษาความเหมาะสมในการมีสวน
รวมของประชาชนตอกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม พบวา ความเห็นถึงความ
เหมาะสมในการมีสวนรวมของประชาชนตอกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของกลุม
ผูพิจารณารายงาน กลุมนิติบุคคลผูจัดทํารายงาน กลุมองคกรผูสนใจดานส่ิงแวดลอม กลุมหนวยงาน
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อนุญาตเพ่ือประกอบการและกลุมประชาชนท่ัวไป ทุกฝายมีความเห็นวา การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมเปนส่ิงท่ีดีและควรนํามาใชเปนขั้นตอนหนึ่งในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม แตกอนจะจัดใหประชาชนไดเขามามีสวนรวม ควรใหประชาชนได
มีความพรอมในดานตางๆ ไดแก ความรู ความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องส่ิงแวดลอม การปองกันรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอมและการรับรูขอมูลของโครงการ ผลดีผลเสียของโครงการ 
 นงเยาว หลีพันธุ (2537: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในจังหวัดจันทบุรี พบวา สถานภาพทางสังคม การรับรูขาวสาร 
การเขารวมกิจกรรมของชุมชนท่ีแตกตางกันกอใหเกิดความแตกตางในเรื่องการมีสวนรวมและ
ความตองการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก สวนระยะเวลาท่ีอาศัยใน
หมูบาน การใชประโยชนจากแหลงน้ํา จะกอใหเกิดความแตกตางในเรื่องระดับการมีสวนรวมใน
การจัดทําโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก 
 สุทิน บุญญาธิการ, ดวงพร บุญครบ และรักกิจ ศรีสรินทร (2540: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การ
บริหารการมีสวนรวมของประชาชน กรณีศึกษาโครงการท่ีมีผลกระทบตอประชาชน พบวา การ
ไดรับความรูและความเขาใจในขอมูลขาวสารมีบทบาทสําคัญตอทัศนคติของประชาชนผูไดรับ
ผลกระทบจากโครงการ รวมถึงชองทางและกลไกการมีสวนรวมของประชาชน ผูรับผลกระทบให
เขามารวม และในเวลาจังหวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการในการดําเนินโครงการจะมีผลตอความพึง
พอใจของประชาชนท่ีไดมีโอกาสแสดงออก ชวยเปดโอกาสใหหนวยงานและเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ
ไดรับรูความตองการตางๆ จากประชาชน ผูไดรับผลกระทบจากโครงการ เพ่ือนําไปประกอบการ
อนุมัติโครงการและดําเนินโครงการ 
 วสันต วัฒนะรัตน (2541: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง เจตคติของนักวิชาการส่ิงแวดลอมภาครัฐ
และภาคเอกชนตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม พบวา นักวิชาการส่ิงแวดลอมภาครัฐและภาคเอกชนสวนใหญเห็นดวยกับการมีสวน
รวมของประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวน 47 คน และ 92 คน 
หรือคิดเปนรอยละ 87.0 และ 85.2 ตามลําดับ ในสวนของภูมิหลังของนักวิชาการส่ิงแวดลอมท้ัง
ภาครัฐและเอกชน ทําใหเกิดเจตคติท่ีแตกตางกันตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวน 3 ตัวแปร คือ หนวยงานท่ีปฏิบัติ อายุงานดาน
ส่ิงแวดลอม และความถ่ีในการรับทราบการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยพบคานัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ α = 0.05 นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะ
วาควรมีการปรับปรุงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะห
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ใหเกิดประโยชนเพ่ิมมากขึ้น ไดแก ควรกําหนดขอบเขตการมีสวนรวมของ
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ประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมใหชัดเจนขึ้น และควรมีการเปดเผย
ขอมูลและการดําเนินการอยางโปรงใสทุกขั้นตอน 
 ชูเกียรติ ศิวเวทกุล (2544: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การแกไขความขัดแยง: ศึกษากรณีการรับ
ฟงความคิดเห็นในโครงการอางเก็บน้ําโปรงขุนเพชร พบวา กระบวนการรับฟงความคิดเห็น
สามารถแกไขความขัดแยงในสวนขอมูลท่ีมีความแตกตางกันอยางมากของกลุมสนับสนุนโครงการ
และคัดคานโครงการ ดวยการเปดชองทางส่ือสารระหวางคูขัดแยง ทําใหเกิดการตอบโตในประเด็น
และสภาพปญหาท่ีกลุมคัดคานโครงการสงสัย โดยกระบวนการนี้เปนการตรวจสอบขอมูลบนฐาน
สภาพความเปนจริงเพ่ือประกอบการสรุปผล ขณะท่ีกระบวนการแกไขความขัดแยงโดยรัฐท่ีจัดทํา
ขึ้นกอนหนานี้ อันไดแก กระบวนการลงประชามติ และกระบวนการเจรจาไกลเกล่ียจากคนกลาง 
ไมสามารถแกไขปญหาความขัดแยงไดเนื่องจากขาดกระบวนการท่ีไมเปดโอกาสใหฝายท่ีคัดคาน
เขามามีสวนรวม และผูดําเนินกระบวนการแกไขความขัดแยงขาดความเปนกลาง 
 อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ, วีระชัย นาควิบูลยวงศ และทัชชมัย ฤกษะสุต (2544: บทคัดยอ) ได
วิจัยเรื่อง โครงการวิจัยกฎหมายเพ่ือการจัดการทองถ่ิน พบวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 เปนกฎหมายหลักสําคัญในการสงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน เพราะ
บัญญัติใหกระจายอํานาจสูทองถ่ิน ใหสิทธิแกประชาชนท่ัวไป ชุมชนทองถ่ินดั่งเดิม และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะมีสวนรวมกับรัฐในการอนุรักษ และใชประโยชนจากทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอมอยางชัดเจน ในสวนกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรสวนใหญเปนอุปสรรค
ท่ีทําใหประชาชนและชุมชนไมสามารถมีสิทธิ มีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรอันเปนฐานชีวิต
ความเปนอยูของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท กอใหเกิดปญหาความขัดแยงในการ
ครอบครองใชประโยชนและความไมเทาเทียมกัน เพราะเปนกฎหมายดั้งเดิมท่ีใชมาเปนเวลานาน
และยังมิไดมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับบทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซ่ึงควรจะตอง
หาทางแกไขปรับปรุงโดยเร็ว  
 เครือมาศ สุจิตโต (2546: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม โครงการโรงแยกกาซธรรมชาติไทย-มาเลเซีย พบวา กลุมผูใหขอมูลหลักสวนใหญ
เห็นวาควรใหประชาชนไดมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ เพราะ
โครงการจะเกิดขึ้นในชุมชนและนาจะมีผลกระทบตอชุมชน จึงเห็นวาควรใหประชาชนมีสวนรวม
ตั้งแตขั้นตอนของการวางแผนการศึกษา การสํารวจความเห็น และควรเผยแพรผลการศึกษาตอ
สาธารณะไดรวมพิจารณารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมรวมท้ังการติดตามประเมินผลโครงการ ดวย
เหตุท่ีการดําเนินโครงการอาจมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี จึงควรไดรับขอมูล
ขาวสาร ไดรวมแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนขอมูล ในสวนของปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการมี
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สวนรวมในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เกิดจากประชาชนบางสวนไมมีความรูความเขาใจท่ี
ถูกตองเกี่ยวกับการมีสวนรวม การท่ีประชาชนไดรับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี
สงผลใหมีทัศนคติท่ีไมดีตอการจัดการของรัฐตอการพัฒนาอุสาหกรรม อีกท้ังประชาชนบางสวนยัง
ไดรับขอมูลท่ีคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการ โดยไดรับขอมูลทางบวกจากเจาของโครงการ 
และในขณะเดียวกันก็ไดรับขอมูลเฉพาะดานลบจากผูคัดคานโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการจัดให
ประชาชนมีสวนรวมยังไมเพียงพอเหมาะสมและระยะเวลาในการจัดกระบวนการไมเหมาะสมกับวิธี
ชีวิตของชุมชน ในสวนของขอเสนอแนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ควรเผยแพรขอมูลผล
การศึกษาอยางท่ัวถึง มีการจัดประชุมเพ่ือช้ีแจงและรับฟงความคิดเห็นตอการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมใหครอบคลุมท่ัวถึงและบอยครั้งโดยเลือกชวงเวลาท่ีไมกระทบตอการประกอบอาชีพและ
การประกอบศาสนกิจนอยท่ีสุด ควรมีการประชาสัมพันธใหท่ัวถึงโดยใชส่ือหลายชนิด รวมท้ังการ
ประสานใหผูนําทองถ่ินท่ีไดรับการยอมรับมาเปนแกนกลางในการชักชวนใหประชาชนเขามามีสวน
รวมมากขึ้น 
 สุริกร ชางจัตุรัส (2547: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง องคการบริหารสวนตําบลกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม: ศึกษากรณีตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา 
บทบาทของสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตําบลเมืองเกา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนท่ีมีตอ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม เปนผูมีบทบาทสําคัญตอการแกไขปญหาดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางดียิ่ง เพราะเปนบุคคลท่ีอยูใกลชิดกับประชาชน
และอยูใกลสภาพการณมากท่ีสุด อีกท้ังยังมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายในอันท่ีจะชวยใหการ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น การใหประชาชนเขามามีสวนรวมตั้งแตการวางแผนการ
ดําเนินงาน ออกกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝาระวังปองกัน จะทําใหการปฏิบัติงานดาน
อนุรักษมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ศิริยา ชลทนุบํารุง (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม พบวา พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ได
บัญญัติเกี่ยวกับการจัดทํารายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมแตไมไดบัญญัติเรื่องการมีสวนรวมไว
โดยตรง ดังนั้นจึงควรออกประกาศกําหนดใหประชาชนมีสวนรวมในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมตั้งแตขั้นเริ่มตนทําการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม และใหมีสวนรวมในทุกๆ 
ขั้นตอนตอเนื่องกันไปอยางเปนระบบ ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีไดจากประชาชนจะตองถูกนํามา
พิจารณาดวยเสมอทุกขั้นตอน โดยอาจนําความคิดเห็นตางๆ ท่ีไดรับจากประชาชนทําเปน
เอกสารแนบทายเพ่ือใหประชาชนตรวจสอบไดงายและถาผูมีอํานาจตัดสินใจเห็นดวยหรือไมเห็น
ดวยกับขอคิดเห็นของประชาชนอยางไร ก็ควรตองช้ีแจงเปนลายลักษณอักษรประกอบเหตุผลอยาง
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ชัดเจนดวย การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีประกอบดวยการมีสวนรวมของ
ประชาชนยอมสงผลใหเกิดความสมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งกวารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมท่ีขาดการมีสวนรวมของประชาชน ซ่ึงจะชวยลดความขัดแยงระหวางเจาของ 
โครงการ/กิจการกับประชาชน และกอใหเกิดการยอมรับจากประชาชนมากขึ้นดวย 
 วิรัตน แหลมนาค (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ทัศนคติของประชาชนตําบลเขาเจ็ดลูกตอ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมในการประกอบกิจการเหมืองทองชาตรี พบวา ประชาชนในตําบลเขาเจ็ดลูก
มีความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบส่ิงแวดลอมในการประกอบกิจการเหมืองทองคําแรชาตรี ในเรื่อง
การปนเปอนสารพิษในน้ํา ในอากาศและในดิน ปริมาณฝุนละอองมาก การรบกวนดานเสียง และ
การลดลงของปาไม แตประชาชนไมกังวลตอผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม จากเหตุผลการ
สรางอาชีพ สรางรายไดและความสะดวกสบายใหกับชุมชน ในดานการอยูร วมกันระหวาง
ผูประกอบการเหมืองแรทองคําและชุมชน ตองสรางความเขาใจดานผลกระทบส่ิงแวดลอม และการ
ดูแลดานสวัสดิการ การบริการชุมชนในเรื่องสุขภาพเพ่ือสรางความแข็งแรงและสภาวะจิตใจท่ีดี
ของประชาชน 
 สุทธิชัย สุขสีเสน (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในโครงการ
วางแผนพลังงานชุมชนในจังหวัดสงขลา พบวา การมีสวนรวมของประชาชนอยูในระดับปานกลาง 
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก การศึกษา รายได รายจายดานพลังงาน 
ความรูความเขาใจ ความพึงพอใจตอทีมงาน ความคาดหวัง การส่ือสาร ความเช่ือม่ันในตัวผูนํา และ
การสนับสนุนของภาครัฐ 
 เอกพงษ ทวีเขตรกิจ (2550: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง บทบาทผูนําทองถ่ินในการสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการอนุรักษฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศึกษา
เฉพาะกรณี อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูนําทองถ่ินมีบทบาทในการ
สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในระดับ
นอย เนื่องจากการขาดความรูความเขาใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
การขาดประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ชุติมา ตุนาราง (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนคือ สถานภาพในครัวเรือน ระดับการศึกษา อาชีพ รายได
ตอเดือน จํานวนปท่ีอยูอาศัย ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย ทัศนคติ และความยินดีเขารวม
ในการจัดการมูลฝอยชุมชน 
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 สุทธิศักดิ์ ภัทรมานะวงศ (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง การปองกันลวงหนา: การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม พบวา องคกรท่ีเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมมี 3 องคกรคือ  
1) องคกรจัดทํารายงานประกอบดวย ผูรับใบอนุญาตทํารายงานและเจาของโครงการ 2) องคกร
พิจารณารายงาน ประกอบดวย คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรี มีหนาท่ีพิจารณา
รายงานโครงการของรัฐ และคณะกรรมาการผูชํานาญการมีหนาท่ีพิจารณารายงานโครงการของเอกชน 
และ 3) องคกรควบคุมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดใหมีองคกร
อิสระทําหนาท่ีในการใหความเห็นรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมตอเจาหนาท่ีซ่ึงมีอํานาจ
อนุญาต นอกจากนี้ยังพบวากระบวนการทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมยังขาดการมี
สวนรวมของประชาชน การพิจารณารายงานมีศูนยรวมอํานาจอยูท่ีสวนกลางและการควบคุมให
ปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดยังไมมีประสิทธิภาพ 
 ภิรดี ล้ีภากรณ (2554: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของชุมชนในการ
จัดการส่ิงแวดลอมในเขตควบคุมมลพิษ: กรณีศึกษาชุมชนมาบชะลูด อ.เมือง จ.ระยอง พบวา ระดับ
การมีสวนรวมในระดับการใหขอมูลขาวสารเปนระดับท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือการสรางการมีสวน
รวมในระดับสรางความรวมมือ การมีสวนรวมในการใหอํานาจประชาชน สวนระดับการมีสวน
รวมท่ีต่ําสุดคือ การมีสวนรวมในระดับการหารือและการมีสวนรวมเขามามีบทบาทซ่ึงมีคาเทากัน 
สวนผลประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับมีความสัมพันธตอการมีสวนรวมสูงท่ีสุดรองลงมาคือการไดรับ
ของมูลขาวสาร ความไววางใจระหวางประชาชนท่ีมีสวนรวม ความไววางในตอหนวยงานหรือ
บุคลากรท่ีจัดการมีสวนรวม และการตระหนักตอปญหาตามลําดับ 
 สุดารัตน แผลวมัจฉะ (2554: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานความ
รับผิดชอบของผูประกอบการอุตสาหกรรมตอสังคม กรณีศึกษา กลุมบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) 
พบวา ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการดําเนินงาน CSR ในดานบริบทไดแก นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ ขอกําหนดจากภาครัฐ ผูนําชุมชน/ผูนําทองถ่ินและการปกครองสวนทองถ่ิน/การเมือง
ทองถ่ิน สภาวะเศรษฐกิจ ทัศนคติ คานิยม วัฒนธรรมประเพณีและการมีสวนรวมของคนในชุมชน 
ในดานปจจัยนําเขา ไดแก การสนับสนุนของผูบริหารและการมีสวนรวมของพนักงาน เงินทุนและ
งบประมาณ วิสัยทัศน และวัฒนธรรมองคกร มาตรการดําเนินการตางๆ สําหรับดานกระบวนการ 
ไดแก การจัดโครงสรางการบริหาร CSR การส่ือสารและประสานงาน การจัดกิจกรรมท่ีครอบคลุม
งาน CSR และสอดคลองกับปญหาและความตองการของกลุมเปาหมาย 
 จากการศึกษางานวิจัยตางๆ ขางตนจึงไดแนวคิดวา ในการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ตองอาศัยปจจัยตางๆ เพ่ือสนับสนุนใหเกิดกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชนอยางแทจริง เนื่องจากเปนกระบวนการท่ีมีผูเกี่ยวของหลายฝายท้ัง ภาครัฐ ภาคเอกชน 
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ภาคประชาชน ท่ีตองรวมประสานความรวมมือท่ีจะนําไปสูการขับเคล่ือนกระบวนการมีสวนรวม
ของประชาชน โดยการขับเคล่ือนนั้นตองอาศัยปจจัยหลายสวน เชน กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนเปนส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะชวยใหทุกภาคสวนมี
ความเขาใจเปาหมายของกระบวนการมากขึ้น ในดานของ การรับรูขอมูลขาวสารของโครงการท้ัง
ดานผลดีผลเสียของโครงการ การเขารวมกิจกรรม เวลาจังหวะท่ีเหมาะสมในกระบวนการ การ
เปดเผยขอมูลและการดําเนินการอยางโปรงใสทุกขั้นตอน การเปดชองทางส่ือสารระหวางกลุม เปน
ตน จากปจจัยตางๆท่ีกลาวมาในเบ้ืองตนนั้น จะเห็นไดวาเปนปจจัยท่ีจะนําไปสูความสําเร็จของการ
มีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงสามารถนําส่ิงเหลานี้มาใชเพ่ือ 
การประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา 
โรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไดเปนอยางด ี



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง การประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา โรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ในครั้งนี้ไดศึกษา แนวคิด
ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ โดยมาประยุกตเปนแนวคิดในการวิจัยและวิธีการวิจัยโดยกําหนด
หัวขอการวิจัยเปน6สวน ซ่ึงประกอบดวยรายละเอียดดังนี ้
 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 3.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 3.3 แหลงขอมูลในการวิจัย 
 3.4 วิธีการเก็บขอมูล 
 3.5 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลท่ีสําคัญ 
 3.6 แผนท่ีโดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชนผูไดรับผลกระทบ 
 3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถกําหนดกรอบแนวคิดใน
การวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดในวิจัย เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม กรณีศึกษา โรงไฟฟาเขาหินซอน ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ใชเทคนิคการประเมินแบบ CIPP-I Model เปนกรอบในการนําเสนอรูปแบบท่ี

Context 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของประเทศไทย 
- นโยบายดานพลังงานไฟฟาของรัฐบาล 
- แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

Input 
- งบประมาณ 
- บุคลากรในการ
ดําเนินการ 
- ความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการมีสวน
รวมของประชาชน
ในการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอม 

Process 
- การเริ่มตนเร็ว 
(Starting Early) 
- ความครอบคลุมของ
ผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders) 
- ความจริงใจ 
(Sincerity) 
- วิธีการท่ีเหมาะสม 
(Suitability) 
- ความโปรงใสของ
กระบวนการ 
(Transparency) 
- ขอมูลท่ีถูกตอง
ครอบคลุม (Data 
Sufficiency) 

Product 
- รายงานการ
ประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 
- ผลของ
กระบวนการมีสวน
รวม 
- กระบวนการมี
สวนรวมตาม
กฎหมาย 

Impact 
- การลดความ
ขัดแยง 
- ความเช่ือม่ันตอ
โครงการ 
- ความสัมพันธ
ระหวางผูมีสวนได
เสีย 
- โครงการสามารถ
ดําเนินการและอยู
รวมกับชุมชนได
อยางยั่งยืน 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอม 
ท่ีประสบความสําเร็จ 
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เหมาะสมของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ี
ประสบความสําเร็จ ดังนี ้
 3.1.1 ปจจัยภายนอก (Context) เปนปจจัยท่ีพิจารณาจากความตองการท่ีจําเปน เพ่ือ
กําหนดการดําเนินงานโดยพิจารณาจากกฎหมาย สังคม การเมือง ตลอดจนปญหาอุปสรรคตางๆท่ี
คาดวาจะเกิดขึ้นตอกระบวนการ ซ่ึงในการวิจัยนี้ประกอบดวยกฎหมายท่ีเกี่ยวของการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศไทย กฎหมายท่ีเกี่ยวของการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอมของประเทศไทย นโยบายดานพลังงานไฟฟาของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 
 3.1.2 ปจจัยนําเขา (Input) เปนปจจัยท่ีพิจารณาจากทรัพยากรท่ีมีอยูซ่ึงมีผลตอกระบวนการ
ท่ีจะนําไปสูการบรรลุเปาหมาย ซ่ึงในการวิจัยนี้ประกอบดวย งบประมาณ บุคลากรในการ
ดําเนินการ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและกระบวนการมี
สวนรวม ซ่ึงเปนปจจัยท่ีมาจากผูดําเนินโครงการหรือบริษัทท่ีปรึกษาในการดําเนินกระบวนการมี
สวนรวม 
 3.1.3 กระบวนการ (Process) เปนการพิจารณาถึงขอดีและขอบกพรองของการดําเนินการ
ตามแตละขั้นตอน ปญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและขั้นตอน
ดําเนินงานวาจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคซ่ึงในการวิจัยนี้ประกอบดวยการเริ่มตนเร็ว  
(Starting Early) ครอบคลุมผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ความจริงใจ (Sincerity) วิธีการท่ีเหมาะสม 
(Suitability) ความโปรงใสของกระบวนการ (Transparency) และขอมูลท่ีถูกตอง ครอบคลุม 
 3.1.4 ผลผลิต (Product) เปนการพิจารณาจากผลผลิตของโครงการ เพ่ือท่ีจะตอบคําถามใน
การดําเนินโครงการวาประสบความสําเร็จตามแผนท่ีวางไวหรือไม ซ่ึงในการวิจัยนี้ประกอบดวย 
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการประชุม และกระบวนการมีสวนรวมตาม
กฎหมาย 
 3.1.5 ผลกระทบ (Impact) เปนการพิจารณาจากผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินกระบวนการ 
เพ่ือตรวจสอบผลกระทบของโครงการท้ังดานบวกและดานลบท่ีมีตอกลุมเปาหมายและกลุมอ่ืนๆ 
ชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอมซ่ึงในการวิจัยนี้ประกอบดวย การลดความขัดแยง ความเช่ือม่ัน
ตอโครงการท่ีดีขึ้น ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียท่ีดีขึ้น และโครงการสามารถดําเนินการ
และอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน 
 จากนั้นนําผลการศึกษาท่ีไดมาสรุปถึงกระบวนการและระดับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอม พรอมท้ังวิเคราะหปจจัยความสําเร็จปญหาและอุปสรรค
การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถาน
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หินเขาหินซอน เพ่ือนําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีประสบความสําเร็จ 
 
3.2 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และผูท่ีเกี่ยวของในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ปจจัย
ท่ีสงเสริมใหการมีสวนรวมประสบความสําเร็จ ระดับการมีสวนรวม รวมถึงประเด็นปญหาและ
อุปสรรคของการมีสวนรวม ตลอดจนความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอโครงการโรงไฟฟาถานหิน
เขาหินซอน โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
คือการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) กับผูนําชุมชน กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (ประชาชนท่ี
ไดรับผลกระทบ องคการบริหารสวนทองถ่ิน เจาหนาท่ีสวนกลาง) รวมกับการวิจัยเอกสาร 
(Documentary Research) โดยนําขอมูลมาทําการเรียบเรียง วิเคราะห สังเคราะห และเรียบเรียง
เนื้อหาเพ่ือหาขอสรุป 
 
3.3 แหลงขอมูลในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลงท่ีสําคัญ ดังนี ้
 3.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 เปนขอมูลเอกสาร (Documentary) ไดแกขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมจาก เอกสารทาง
วิชาการ บทความ วิทยานิพนธ และเอกสารการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ 
 3.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interviews) เปนขอมูลท่ีไดรับจากการสัมภาษณ โดยใชประเด็น
การสัมภาษณ ทําการรวบรวมขอเสนอแนะ ปญหา จากผูใหสัมภาษณ ซ่ึงเปน ผูนําชุมชน กลุมผูมี
สวนไดสวนเสีย ท่ีอาศัยอยู ตําบลเขาหินซอน ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม และตําบลคูยาย
หมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทราหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ นักวิชาการดานส่ิงแวดลอมและ
องคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม (ENGO) 
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3.4 วิธีการเก็บขอมูล 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับงานวิจัยครั้งนี้คือ การสัมภาษณเชิงลึกกับผูสวนไดเสีย
ของโครงการโรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน ไดแกกลุมประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ (ประชาชน
ท่ัวไปและผูนําชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ) กลุมหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม
และองคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม (ENGO) โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth 
Interviews) เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีความละเอียดและชัดเจนมากขึ้น โดยวิธีท่ีใชในการเก็บตัวอยางใน
การสัมภาษณแบงเปน 2 วิธี คือ 1) การเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Selection) กับกลุม
หนวยราชการท่ีเกี่ยวของ นักวิชาการดานส่ิงแวดลอมและองคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม
(ENGO) 2) การเลือกตัวอยางแบบบอกตอ (Snowball Selection) กับกลุมประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 
(ประชาชนท่ัวไปและผูนําชุมชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ) โดยทําความรูจักเริ่มแรกกับผูนําชุมชน/
ประชาชน และทําการสอบถามถึงบุคคลอ่ืนๆ ท่ีสามารถใหขอมูลไดตอไปเรื่อยๆ จนไดขอมูลตาม
ตองการ 
 3.4.1 เครื่องมือและอุปกรณ 

1) แบบสัมภาษณ โดยแบงเปน 5แบบคือ 
(1) แบบสัมภาษณสําหรับผูนําชุมชน/ประชาชน 
(2) แบบสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีสวนทองถ่ิน 
(3) แบบสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีสวนกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(4) แบบสัมภาษณสําหรับเจาหนาท่ีสวนกลางสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(5) แบบสัมภาษณสําหรับนักวิชาการ/องคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม 
โดยในแตละแบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 สวนไดแก 

  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดลอม 

2) กลองถายรูป เครื่องบันทึกเสียง 
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3.5 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูลที่สําคัญ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยผูใหขอมูลสําคัญดังนี้ 
 1) ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ แบงเปน 

(1) ประชาชนท่ัวไป จํานวน 8 คน  
(2) ผูนําชุมชน จํานวน 3 คน 

 2) เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน จํานวน 1 คน 
 3) เจาหนาท่ีสวนกลาง แบงเปน 

(1) เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) 
จํานวน 1 คน 

(2) เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา (ทสจ.) 
จํานวน 1 คน 

(3) เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) จํานวน 1 คน 
 5) นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม จํานวน 1 คน 
 6) เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม (ENGO) จํานวน 1 คน 
 โดยในการนําเสนอผลการศึกษาในการวจิัยจะไมเปดเผยช่ือของผูใหสัมภาษณดังนัน้ผูวิจัย
จึงทํารหัสผูใหสัมภาษณเพ่ือใหสอดคลองกับจรยิธรรมทางการวจิัยดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 รหัสผูใหสัมภาษณ 
 

ผูใหสัมภาษณทานที ่ รหัสผูใหสัมภาษณ 
1 ประชาชนคนท่ี 1 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
2 ประชาชนคนท่ี 2 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
3 ประชาชนคนท่ี 1 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
4 ประชาชนคนท่ี 2 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
5 ประชาชนคนท่ี 3 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
6 ประชาชนคนท่ี 1 ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต 
7 ประชาชนคนท่ี 2 ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต 
8 ประชาชนคนท่ี 3 ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต 
9 ผูนําชุมชนคนท่ี 1 ตําบลเขาหินซอน อําเภอพนมสารคาม 
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

ผูใหสัมภาษณทานที ่ รหัสผูใหสัมภาษณ 
10 ผูนําชุมชนคนท่ี 2 ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม 
11 ผูนําชุมชนคนท่ี 3 ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต 
12 เจาหนาท่ีองคกรพัฒนาเอกชนดานส่ิงแวดลอม 
13 เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
14 เจาหนาท่ีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
15 เจาหนาท่ีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
16 เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลเขาหินซอน 
17 นักวิชาการดานส่ิงแวดลอม 

 
3.6 แผนที่โดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชนผูไดรับผลกระทบ 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัย ไดทําการเก็บรวมรวมขอมูลในพ้ืนท่ี 3 ตําบล ประกอบดวยตําบลเขา
หินซอน ตําบลเกาะขนุนและตําบลคูยายหมีดังภาพท่ี 3.2 
 

 
 
ภาพที่ 3.2 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีในการเก็บรวบรวมขอมูล 
แหลงที่มา: บริษัท แอรเซฟ จํากัด, 2552: 3-59. 
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3.7 การวิเคราะหขอมูล 
 
 เม่ือทําการเก็บรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหผลการสัมภาษณโดยใชเทคนิคการประเมินแบบ 
CIPP-I Model ซ่ึงประกอบดวย 1) ปจจัยภายนอก (Context) ไดแก กฎหมายท่ีเกีย่วของการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมของประเทศไทย กฎหมายท่ีเกี่ยวของการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมของประเทศไทย นโยบายดานพลังงานไฟฟาของรัฐบาล และแผนพัฒนาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา 2) ปจจัยนําเขา (Input) ไดแก งบประมาณ บุคลากรในการดําเนินการ และความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงเปนปจจยัท่ีมาจากผู
ดําเนินโครงการหรือบริษัทท่ีปรึกษาในการดําเนินกระบวนการมีสวนรวม 3) กระบวนการ (Process) 
ไดแก การเริ่มตนเร็ว (Starting Early) ครอบคลุมผูท่ีเกี่ยวของ (Stakeholders) ความจริงใจ (Sincerity) 
วิธีการท่ีเหมาะสม (Suitability) ความโปรงใสของกระบวนการ (Transparency) และขอมูลท่ีถูกตอง 
ครอบคลุม (Data Sufficiency) 4) ผลผลิต (Product) ไดแก รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ผลของกระบวนการมีสวนรวม และกระบวนการมีสวนรวมตามกฎหมาย 5) ผลกระทบ (Impact) 
ไดแก การลดความขัดแยง ความเช่ือม่ันตอโครงการท่ีดีขึ้น ความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดเสียท่ีดีขึ้น 
และโครงการสามารถดําเนินการและอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืนรวมท้ังนําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร 
ขอเท็จจริง ขอคิดเห็น สภาพปญหา มาวิเคราะหดังนี ้
 1) นําขอมูลมาวิเคราะหเปนหมวดหมู 
 2) วิเคราะหเนื้อหา แยกตามรายละเอียด เหตุการณตามประเด็นท่ีวิจัย ไดแก ผลการประเมิน
การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ปญหาและอุปสรรคของการมี
สวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ปจจัยท่ีท่ีสงผลตอความสําเร็จของ
การมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ตลอดจนความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตอการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 3) สรุปประเด็นกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะจากผูใหขอมูลซ่ึงเปนเจาหนาท่ีโครงการ ผูนําชุมชนและสวน
ราชการท่ีเกี่ยวของ 
 4) ทําการวิเคราะหเพ่ือหาขอสรุปผลการวิจัย 
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ผลการศึกษา 
 

  การวิจัยเรือง การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้ทําการรวบรวม

ข้อมูล โดยสังเกตการณ์ ณ พืนทีและทําการสัมภาษณ์เชิงลึกกับประชาชนทัวไป ผู้นําชุมชน 

เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนท้องถิน เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม และองค์กรพัฒนาเอกชน

ด้านสิงแวดล้อม ในส่วนนีผู้วิจัยนําเสนอผลการศึกษาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี 

  4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

  4.2 ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

  4.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 

4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 

  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนผู้วิจัยนําเสนอผลการศึกษาดังต่อไปนี 

 

 4.1.1 ผลการศึกษาข้อมูลทัวไป 

  การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนประกอบด้วย  

1) ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจํานวน 8 คน เป็นประชาชนทีมีภูมิลําเนาในตําบลเขาหินซ้อนจํานวน 2 คน 



95 
 

ตําบลเกาะขนุนจํานวน 3 คน และตําบลคู้ยายหมีจํานวน 3 คน 2) ผู้นําชุมชนจํานวน 3 คน 

ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนจากตําบลเขาหินซ้อนจํานวน 1 คน ผู้นําชุมชนจากตําบลเกาะขนุน 

จํานวน 1 คน และผู้นําชุมชนจากตําบลคู้ยายหมีจํานวน 1 คน 3) เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาหินซ้อนจํานวน 1 คน 4) เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัด

ฉะเชิงเทราจํานวน 1 คน 5) เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 

จํานวน 1 คน 6) เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานจํานวน 1 คน 7) นักวิชาการด้าน

สิงแวดล้อมจํานวน 1 คน และ 8) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อมจํานวน 1 คน 

  กลุ่มทีเป็นประชาชนและผู้นําชุมชนแบ่งเป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 72.7 และเพศหญิงคิด

เป็นร้อยละ 27.3 มีระดับการศึกษาส่วนใหญ่คือประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 54.5 รองลงมาคือระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นคิดเป็นร้อยละ 27.3 โดยประชาชนและผู้นําชุมชนทังหมดอยู่ในพืนทีมานาน

กว่า 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 100.0 ประชาชนและผู้นําชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวคิด

เป็นร้อยละ 45.5 และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผละกระทบแวดล้อม

ของโครงการพัฒนาต่างๆ ของประชาชนและผู้นําชุมชนคิดเป็นร้อยละ 63.6 และไม่เคยเข้าร่วมคิด

เป็นร้อยละ 36.4 ดังตารางที 4.1 

 

ตารางที 4.1 ข้อมูลทัวไปของประชาชนและผู้นําชุมชน 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

เพศ   

ชาย 8 72.7 

หญิง 3 27.3 

รวม 11 100.0 

ระดับการศึกษา   

ตํากว่าประถมศึกษา 1 9.1 

ประถมศึกษา 6 54.5 

มัธยมศึกษาตอนต้น 3 27.3 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 9.1 

อนุปริญญา   

ปริญญาตรี   

ปริญญาโท   
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ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

สูงกว่าปริญญาโท   

อืนๆ   

รวม 11 100.0 

อาชีพ   

ไม่ได้ประกอบอาชีพ 2 18.2 

รับจ้างแรงงาน   

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 5 45.5 

ทําไร่/ทําสวน 1 9.1 

ทําประมง   

พนักงานรัฐวิสาหกิจ   

ข้าราชการ 3 27.3 

พนักงานหน่วยงานเอกชน   

อืนๆ   

รวม 11 100.0 

ระยะเวลาทีอาศัยในพืนที   

ตํากว่า 5 ปี   

515 ปี   

1620 ปี   

มากกว่า 20 ปี 11 100.0 

รวม 11 100.0 

 

 

 



97 
 

 

ตารางที 4.1 (ต่อ) 

 

รายการ จํานวน ร้อยละ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผละกระทบแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ 

เคยเข้าร่วม 7 63.6 

ไม่เคย 4 36.4 

รวม 11 100.0 

 

  ส่วนเจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม และ

เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม (ENGO) มีระดับการศึกษาตังแต่ระดับปริญญาโท

จนถึงปริญญาเอก 

 

 4.1.2 บริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการ (Context) 

 จากการศึกษาพบว่าบริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมประกอบไปด้วย 1) กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของประเทศไทย ) กฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย ) นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล และ ) แผนพัฒนา

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี 

1) กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของประเทศไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ.  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  สามารถ

แยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) การไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการ

มีส่วนร่วมทีเกิดขึนนันเป็นเพียงการปฏิบัติตามขันตอนของกฎหมายเท่านัน เพือทีจะให้ครบถ้วนตาม
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ระเบียบขันตอน หากแต่ยังขาดเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการมีส่วนร่วม โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที 12 (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, 2555) ให้ความเห็นว่า  

 

“กฎหมายก็เขียนมาครบถ้วนแล้วแต่การแปลงเจตนารมณ์ไปสู่การการปฏิบัตินีมัน

ค่อนข้างทีจะไม่ได้รับการตอบสนองอย่างแท้จริงทุกคนพยายามทีจะใช้

กระบวนการการมีส่วนรวมมาเป็นข้ออ้างทีจะให้ครบถ้วนตามขันตอนหรือ

ระเบียบทีกฎหมายกําหนดแต่ไม่ได้เอามาด้วยเจตนารมณ์ทีแท้จริง” 

 

(2) กฎหมายมีรายละเอียดค่อนข้างมาก กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวเป็นการนํา

วิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมไปใส่ไว้ในตัวกฎหมาย เพือเป็นแนวทางและบังคับใช้ให้เป็นไปตาม

กรอบของกฎหมาย เนืองจากผู้ทีทําการเขียนกฎหมายมองว่าหากไม่มีการระบุไว้ในกฎหมาย ก็อาจ

ทําให้ขาดการนําไปใช้อย่างจริงจัง จึงทําให้รายละเอียดของการมีส่วนร่วมมีมาก ทังทีในบางกรณี

กระบวนการมีส่วนร่วมทีแท้จริงบางครังไม่จําเป็นทีต้องปฏิบัติตามขันตอนทีระบุไว้ทุกขันตอน 

โดยในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 13 (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, 2555) ให้ความเห็นว่า  

 

“โดยในทางปฏิบัติทีผ่านมา มีการระบุรายละเอียดทีค่อนข้างมาก จึงเป็นการทํา

ตามกระบวนการเพือให้ได้วิธีการทีครบถ้วยตามทีระบุไว้ เช่น ในการประชุมต้อง

ใช้เวลา 34 ชัวโมง บางครังประชาชนทีเข้าร่วมอาจประชุมกันจบได้ตังแต่  

2 ชัวโมงแล้วก็เป็นได้” 

 

(3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึนมาตังแต่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ซึงค่อนข้างเป็นเรืองใหม่สําหรับ

ประเทศไทยและต้องอาศัยระยะเวลาทีจะให้ทุกฝ่ายเรียนรู้ ซึงกระบวนการทีจะนําไปสู่การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิงทีสําคัญ โดยอาจมีการตังคณะกรรมการขึนมาเพือพัฒนากฎหมายหรือ

ระเบียบต่างทีเกียวข้องและกระจายอยู่ในหลายๆ กระทรวงมารวมกัน เพราะการทีกฎหมายกระจาย

กันอยู่จะกลายเป็นความซําซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพได้ โดยในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 14 

(เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“สําหรับประเทศไทยมันยังใหม่ ในเรืองของกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วม

เพราะว่าพึงมีเมือปี 2540 ทีมีรัฐธรรมนูญเข้ามารับสิทธิของชุมชน ว่าเขาสามารถ

จะเข้ามาดูแลรักษาทรัพยากรในท้องทีเขาได้ ทีนีก็รับเรืองมากลายเป็นปี

รัฐธรรมนูญปี 2550 คราวนีอันนีมันเป็นของใหม่แล้วมันก็ต้องการอาศัยเวลาเข้ามา

พัฒนา บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสิงทีถูกมันคืออะไรอะไร ซึงอันนีมันต้องผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการพัฒนา ซึงกระบวนการพัฒนาผมให้

ความสําคัญตรงนีมาก อาจจะมีคณะกรรมการหรืออะไรเข้าไปดูจริงๆเพือพัฒนา

ตัวระเบียบแล้วก็กฎหมายทีเกียวข้องคือตอนนีมันกระจายอยู่ทุกๆแห่งทุก

กระทรวงทุกหน่วยงานทีเกียวข้องถามว่าถ้ามีคนมารวมศูนย์มาช่วยดูแล เพราะ

ตอนนีก็กลายเป็นความซําซ้อน อันเป็นการทีไม่มีประสิทธิภาพ” 

 

2) กฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า กฎหมายทีเกียวข้องการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.  และประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมฉบับต่างๆ สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมในประเทศไทยจําเป็นต้องมีการระบุขันตอนต่างๆในการทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมทีชัดเจน เพือให้ผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้ปฏิบัติตาม

อย่างถูกต้อง ซึงในประเทศไทยผู้ทีจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมบางส่วนทํา

เพือให้ครบถ้วนตามกฎหมายและสามารถดําเนินโครงการได้ ซึงผิดเจตนารมณ์ทีแท้จริงของการทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 12 (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนา

เอกชนด้านสิงแวดล้อม, 2555) ได้ให้ข้อมูลในประเด็นนีว่า  

 

“ณ วันนียังไม่สนองตอบเจตนารมณ์ของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมกระบวนการทังหมดมันเป็นการจัดทําโดยมีเป้าหมายว่าต้องผ่านใน

ขณะเดียวกันเจตนารมณ์ของการทําผลกระทบสิงแวดล้อมนีมันคือการศึกษา

เบืองต้นว่าโครงการนันเหมาะสมทีจะทําในพืนทีนันๆหรือไม่ถ้าเบืองต้นพิจารณา

แล้วเห็นว่ามันไม่ควรก็ไม่ควรจะลงรายละเอียดในการจัดทํามากเกินไปควรจะย้าย

สถานทีไปทีอืน” 
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(2) การกําหนดประเภทโครงการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมการระบุหรือกําหนดโครงการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยัง

ถูกมองว่าประเภทโครงการทีกําหนดไปอาจไม่ครอบคลุมเพราะโครงการอืนทีไม่ได้กําหนดไว้ อาจ

ส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้เช่นกัน โดยการกําหนดประเภทโครงการทีส่งผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมเพิมเติมนัน สามารถทําได้หากในอนาคตมีโครงการใหม่ๆ ทีมีเทคโนโลยีทีทันสมัยขึนก็

สามารถประกาศเพิมเติมได้ ในส่วนโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 13 (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2555) ให้ความเห็นเกียวกับขนาด/ประเภทของกิจการ

หรือโครงพัฒนาทีเกิดขึนในปัจจุบันว่า  

 

“การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของเราจะใช้วิธีการกําหนดประเภทขนาด 

ฉะนันก็อาจกําหนดประเภทขนาดขึนไปเรือยๆ ก็ได้ แต่ถามว่าครอบคลุมหมด

หรือไม่ ก็คือเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมใดทีมีผลกระทบสูง ซึงควร

ทีจะมีการจัดการหามาตรการป้องกัน แก้ไขล่วงหน้า เตรียมการสําหรับโครงการ

นันๆ” 

 

(3) ประโยชน์ของการมีกฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

เป็นกฎหมายทีจะช่วยในการกําหนดกรอบและขอบเขตของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการต่างๆ เพือเป็นการศึกษาถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนหากมีการดําเนินการโครงการ รวมถึงยัง

ช่วยในการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผลกระทบทีจะเกิดขึนด้วยโดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที 16 (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, 2555) ให้ความเห็นทีสนับสนุนเกียวกับ

ประโยชน์ของการมีกฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมว่า  

 

“การทีมีกฎหมายระบุไว้นัน เป็นสิงทีดีมากเพราะสามารถนําไปใช้ได้มากเลย

เพราะว่าปัญหาบางโครงการก็ทําให้เกิดมลภาวะ ความกังวลกับผู้อยู่ในชุมชน

เพราะเดียวนีการสือสารมันมีมาก การฟังเสียงประชาชนในพืนทีนันเป็นสิงที

สําคัญ...อีกอย่างมีกฎหมายระบุไว้ก็จะบังคับให้โครงการนําไปใช้ให้ถูกต้อง” 

 

(4) การแก้ไขระเบียบข้อบังคับและการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.  กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทีเก่าและล้าสมัย 

ควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบันและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มากขึน 



101 
 

ซึงความเก่าและล้าสมัยของกฎหมายส่งผลให้การใช้กฎหมายดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ เนืองจาก

ในกฎหมายดังกล่าว ไม่ได้ให้ประชาชนเข้ามาร่วมใน 3 ขันตอนคือ 1) Public Scoping 2) Public 

Review และ 3) Public Monitor โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 17 (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, 2555) 

ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“เรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนคือต้องอย่าลืมว่า พ.ร.บ. สิงแวดล้อมนีออกเมือ

ปี2535พอจริงๆตอนมีรัฐธรรมนูญ 2540 ต้องแก้แล้วแต่ไม่ได้แก้ พอมาถึงปี

รัฐธรรมนูญ2550ก็ไม่ได้แก้อีกหลายๆเรืองไม่ได้มีอยู่ในนีสิทธิชุมชนไม่มีอยู่ใน 

พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมเพราะมันมีมาก่อนตัวรัฐธรรมนูญ

เพราะฉะนันเมือรัฐธรรมนูญมันเปลียนมันก็ต้องไปเปลียนกฎหมายลูกซึงทุกคนก็

รู้ดีว่ามันต้องเปลียนแต่ยังไม่ได้ทําซะทีตังแต่ปี 2540 มาจนถึงปัจจุบันก็ 15 ปีแล้ว

แล้วประกาศกระทรวงทรัพย์ฯก็ดีรัฐธรรมนูญก็ดีออกแนวทางไว้ชัดอยู่แต่ พ.ร.บ. 

มันเป็นสิงทีระบบราชการเมืองไทยมันยึดก็คือยึดในสิงทีไม่ได้เปิดให้มีส่วนร่วม

ได้อย่างเต็มทีก็เลยเป็นปัญหา...ทีตอนนียังไม่มีประสิทธิภาพมีสาเหตุเพราะว่า

ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน3ขันตอนสําคัญขันตอนแรกก็คือ 

Public Scoping คือหมายความว่าจะศึกษาเรืองไหนประเด็นไหนบ้างอันทีสองคือ

การทํา Public Review แล้วก็ขันทีสามก็คือ Public Monitor ครับ เมือออกมาแล้ว  

3 ขันนีไม่ได้มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจริงๆ มันก็เลยเป็นปัญหา” 

 

3) นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้

ดังนี 

(1) แหล่งพลังงานทีใช้ในการผลิตไฟฟ้าประเทศไทยพลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของ

ประเทศมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนทีมากทีสุด เป็นการพึงพาเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าใน

สัดส่วนทีสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบอืน ดังนันหากเกิดปัญหาจากก๊าซธรรมชาติ เช่นเกิดการ

ขัดข้องของระบบส่งก๊าซ การปรับปรุงซ่อมบํารุงท่อส่งก๊าซหรือปัญหาอืนใดก็ตาม ก็อาจส่งผล

กระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ ดังนันการเพิมสัดส่วนของวัตถุดิบอืนในการผลิตไฟฟ้าเพือ

ป้องกันปัญหาทีจะเกิดขึนจากการพึงพาก๊าซธรรมชาติจึงถูกให้ความสําคัญและความสนใจมากขึน 

โดยเพิมสัดส่วนของพลังงานชีวมวล นํา ลม แสงอาทิตย์ ถ่านหิน เป็นต้นผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 12 
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(เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, 2555) ให้ความเห็นเกียวกับแหล่งพลังงานทีจะ

นํามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าว่า 

 

“ณ วันนีเราใช้ก๊าซธรรมชาติประมาณ 75 เปอร์เซ็นต์ เป็นสัดส่วนทีสูงมากมาก

พอสมควรซึงในระดับเกณฑ์ของแหล่งผลิตไฟฟ้ามันควรจะกระจายวัตถุดิบไปใน

ภาคส่วนต่างๆ ให้เท่ากันแหล่งพลังงานไฟฟ้าทีผลิตมาจากพลังงานทางเลือกซึงมี

เยอะแยะไปหมดพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานชีวมวลพลังงาน

เยอะแยะไปหมดแต่รัฐบาลหรือหน่วยงานทีเกียวข้องกลับไม่ค่อยให้ความสําคัญ

กับเรืองนีมากนัก” 

 

(2) พลังงานจากถ่านหินถ่านหินเป็นอีกทางเลือกหนึงทีได้รับความสนใจ เนืองจาก

ปริมาณสํารองทีมีมาก ต้นทุนการผลิตถูก แต่การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยังคงมีภาพในทางลบ

เกียวกับมลภาวะซึงเป็นการยากทีจะได้รับการยอมรับจากประชาชน เพราะผลกระทบทีเกิดขึนจาก

ถ่านหินมีความรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 16 (เจ้าหน้าทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, 2555) ให้ความเห็นเกียวกับพลังงานจากถ่านหินว่า “ผมมองดูตอนนี

ก็มีถ่านหินอย่างเดียว ถ้าโอกาสนี ณ ปีนีแต่ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้เพราะเทคโนโลยีต่างๆ มันไว

เหลือเกิน เราอาจมีแหล่งพลังงานทีดีกว่าถ่านหินก็ได้” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 12 (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) 

ให้ความเห็นเกียวกับพลังงานจากถ่านหินว่า “ถ่านหิน สังคมไทยยังไม่ยอมรับเนืองจากว่าภาพลบที

เกิดขึน จากกรณีแม่เมาะมันเป็นภาพลบทีติดตราตรึงใจความรู้สึกของคนไทยทังประเทศ” 

 

(3) ราคาในการผลิตไฟฟ้าแหล่งการผลิตไฟฟ้าแต่ละรูปแบบมีต้นทุนทีแตกต่างกัน

ออกไป ซึงขึนอยู่กับว่าประชาชนของประเทศว่ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าทีมีการผลิตอย่างไร เช่น 

ต้องการราคาถูกก็ต้องเน้นพลังงานจากนิวเคลียร์หรือถ่านหิน ถ้าต้องการสิงแวดล้อมทีดีก็ต้องเน้น

พลังงานหมุนเวียน ถ้าต้องการก่อสร้างทีเร็วก็ต้องเน้นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ซึงทางกระทรวงพลังงาน

ก็ได้มีนโยบายทีจะใช้พลังงานให้มีความหลายหลายมากขึนเพือลดการพึงพาพลังงานเพียงชนิดเดียว

รวมถึงปัจจุบันมีการให้เอกชนเข้าร่วมในการผลิตไฟฟ้าซึงทําให้เกิดการแข่งขันขึนและผลทีได้คือ

ราคาไฟฟ้าทีถูกลงโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 14 (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2555)

ให้ความเห็นเพิมเติมว่า 
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“กระทรวงพลังงานเป็นผู้ทีรับผิดชอบในเรืองของการจัดหากําลังผลิตไฟฟ้าให้

เพียงพอ มันคงแล้วก็ในราคาทีเหมาะสมเป็นธรรมและมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อม

ในระดับทีน้อยทีสุด...การจะเลือกชนิดของพลังงาน เป็นเชิงยุทธ์ศาสตร์ว่าถ้าเรา

เอาราคาถูกสุดอันนีมันก็จะมาเรืองของนิวเคลียร์เรืองของถ่านหิน ถ้ายกกลับมาใน

เรืองของสิงแวดล้อมอันนีก็ไม่ใช่ ซึงอาจจะเป็นเรืองของพลังงานหมุนเวียน ใช่

ไหม เรืองของพลังงานหมุนเวียน แต่พวกนีมันแพง ถ้าเอาเรืองของการก่อสร้างได้

ง่ายและเร็ว จะเป็นเรืองของโรงไฟฟ้าแก๊ส แล้วถ้าเกิดเรืองของพิจารณาในเรือง

ของการยอมรับอะไรอย่างนี มันก็อีก มันก็เป็นอะไรทีมันหลากหลายตอบไม่ได้ 

แต่เราก็พยายามจะเสนอลักษณะของรูปแบบผสมขึนมา” 

 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 13 (สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 2555) ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า  

 

“เราใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชือเพลิงหลักกับซือไฟฟ้าจากต่างประเทศมาเสริม...

แก๊สธรรมชาติก็จะแพงขึนเรือยๆตามจํานวนสํารองทีมีอยู่ ซึงมีอยู่จํากัดสิงที

ตอนนีมีราคาถูกก็คือถ่านหินกับนิวเคลียร์ ก็ขึนอยู่กับว่าถ้าประเทศเราจะไปทาง

ไหนยังไงก็ต้องใช้สองตัวนีเป็นองค์ประกอบทีเพิมขึน คือถ้าไม่เอานิวเคลียร์...ถ้า

เป็นส่วนของพลังงานหมุนเวียนอืนๆ ส่วนใหญ่ราคาจะสูงกว่า” 

 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 14 (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2556) ให้

ความเห็นเกียวกับการให้เอกชนเข้ามาร่วมในการดําเนินกิจการในการผลิตไฟฟ้าว่า 

 

“การเกิดแข่งขันมัน ดีแน่อยู่แล้วเรายอมรับในรูปแบบนีเราถึงพยายามผลักดันให้มี 

IPP เข้ามา เมือเข้ามาอย่างน้อยมันเป็นราคาทีถูกแล้วก็ไปใช้เครืองมือในการกํากับ

ในตัวรัฐวิสาหกิจด้วยในเรืองของราคาทีมาเป็นตัวอ้างอิงกันอันนีก็เป็นข้อดีนีคือ

นโยบายของกระทรวงทีพยายามผลักดันให้เกิด IPP ขึนเราอยากให้โรงไฟฟ้า 

EGAT ทังหมดเข้ามาแข่งขันกับเอกชน” 

 

(4) ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้าการทีโรงไฟฟ้าใหม่ขึนซักหนึงแห่งก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมไม่มากก็น้อย นอกจากนีอาจมีปัญหาทางสังคมร่วมด้วย โดยโรงไฟฟ้าส่วน
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ใหญ่จะตังอยู่ในชนบททีใช้ไฟฟ้าปริมาณน้อย พืนทีเหล่านีเป็นพืนทีทีได้รับผลกระทบมากกว่าพืนที

อืนทีใช้ไฟฟ้าปริมาณมาก เช่นเมืองใหญ่ กลุ่มอุตสาหกรรม เป็นต้น ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 12 

(เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, 2555) กล่าวว่า “สัดส่วนของการใช้ไฟของ

ผู้ประกอบการเหล่านีกับภาคเมืองใช้ไฟมากกว่าคนชนบทแต่เวลาไปผลิตกระแสไฟกลับไปให้คน

ชนบทเป็นต้นของการผลิตเป็นพืนทีของการผลิตและคนชนบทเหล่านันก็ได้รับผลกระทบจากการ

ผลิต” 

ในส่วนของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 15 (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) ให้ความเห็นเพิมเติมว่า 

 

“เราต้องลดการใช้ไฟฟ้าลงตอนนีเราใช้อย่างฟุ่มเฟือยและก็เราผลิตไฟฟ้าเพือ

ตอบสนองเรืองการผลิตอะไรเพือทําอุตสาหกรรมเพือการส่งออกเยอะเลยเพราะ

ประเทศเรามันไปในทิศทางนันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่ากับการทีเราต้องสร้าง

โรงไฟฟ้าแล้วมันมีมลภาวะไปกระทบคนอืนๆ เอาโรงไฟฟ้าไปส่งเสริมการ

เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมคือส่วนหนึงอาจจะมีประโยชน์คือได้คนเขามา

ทํางานเป็นการสร้างงานแต่ถ้าถ่วงนําหนักกันแล้วก็ไม่รู้มันคุ้มไหมมองแบบ

ภาพรวมของประเทศ” 

 

(5) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามความต้องการพลังงานทีแท้จริง การก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าเพิมขึนเพือสนองความต้องการและเพือความมันคงของพลังงานนันยังคงมีความจําเป็น 

เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีอายุในการใช้งาน แน่นอนว่าในอนาคตโรงไฟฟ้าเก่าจะต้องปิดตัวลงจึง

จําเป็นทีจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ๆขึนมาทดแทน ทังนีปริมาณโรงไฟฟ้าทีเพิมขึนต้องเป็นไปตาม

ความต้องการทีแท้จริงของประเทศโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 16 (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วน

ตําบลเขาหินซ้อน, 2555) ให้ความเห็นเพิมเติมเกียวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทีเพิมขึนว่า “การสร้าง

โรงไฟฟ้าเพิมขึนก็ต้องให้เพียงพอต่อความต้องการไม่ได้ให้เหลือเกินนะ มันก็แบบเวลาเราทานข้าว

หรือทําอาหารนีก็ต้องทําให้พอกินกับคนทีจะทานหรือจะต้องบริโภคเท่านันเอง ไม่ใช่ว่าไปทําซะ

จนเหลือเฟือนะ เพราะว่ามันเป็นการสินเปลืองพลังงานเกินความต้องการ” 

ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 17 (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, 2555) ที

กล่าวว่า “ความต้องการเพิมขึนก็ต้องสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนปัญหามันไม่ได้อยู่ทีว่าจะสร้าง

โรงไฟฟ้าเพิมเหมาะสมไหมก็ถ้าความต้องการมันเพิมขึนเค้าก็ต้องสร้างเพิมขึนปัญหามันอยู่ทีว่า

สร้างเกินความต้องการไหม...ต้องดูในเรืองของความเหมาะสมทีต้องการใช้ทีแท้จริง” 
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(6) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบายไฟฟ้าโดยในปัจจุบัน

ภาครัฐจะเป็นผู้กําหนดนโยบายและทิศทางของแผนพลังงานไฟฟ้า แต่การกําหนดทิศทางนโยบาย

ในการใช้ไฟฟ้าของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

กําหนดทิศทางของนโยบายเพือตอบสนองความต้องการทีแท้จริงของประชาชน ทังนีจะช่วยสร้าง

การยอมรับของนโยบายนันๆ ให้เกิดขึน เพราะประชาชนเป็นผู้กําหนดทิศทางของนโยบายเอง ไม่

ว่าจะเป็นชนิดของพลังงาน ราคา ทีตังโรงไฟฟ้า เป็นต้น ทังนีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทีเกิดขึนแม้จะมีอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่เข้มแข็งพอและการเข้าร่วมของประชาชนยังคงมีน้อย โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที 13 (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, 

2555)ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“วิธีการคิดในการวางแผน ถ้าหากประชาชนอยากมีส่วนร่วมต้องเริมตังแต่

กระบวนการของแผนแม่บท หรือนโยบายต่างๆทีเป็น SEA ว่าประชาชนเห็นด้วย

หรือไม่ว่าพลังงานของประเทศจะไปทางไหน แต่ว่าการทีประชาชนจะเข้าไปมี

ส่วนร่วมในเรืองเหล่านีไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ คือคนภาครัฐไปทํา ประชาชนก็ไปให้

ความเห็นหรือมีส่วนร่วมแต่ไม่ได้เป็นลักษณะของกระบวนการทีชัดเจน ทีจะมีผล

ว่าหากประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยแล้วจะเดินหน้าได้ อย่างแผนของสภาพัฒน์ ที

ลงไปรับฟังความเห็นก็เป็นเหมือนวิธีการขันตอน แต่ประชาชนทีเข้าไปมีส่วนร่วม

ก็ยังน้อย ในกระบวนการตรงนันประชาชนยังไม่ได้เข้าไปให้ความเห็นหรือมีส่วน

ทีภาครัฐให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วม ตอนนีทุกอย่างทีเกิดขึนเรามาเริมเอาที

ปลายทางหมดเลย คือตอนพัฒนาระดับโครงการ ซึงตอนนันเป็นการดูตาม

กฎหมายและหาวิธีการป้องกันเท่าทีจะทําได้” 

 

4) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราแผนพัฒนาจังหวัดทีเกิดขึนนันเป็นแผนทีเกิดจาก

หลายหน่วยงาน ได้นําเสนอขึนมาและรวมกันกลายเป็นแผนพัฒนาจังหวัด ซึงสามารถแยกประเด็น

ในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) ความเชือมโยงของแผนพัฒนาจังหวัด ความต่อเนืองและความเชือมโยงภายใน

แผนนันๆ มีความสําคัญมากต่อการนําแผนไปใช้ เช่น แผนพัฒนาจังหวัดมีการระบุถึงการสนับสนุน

ให้มีการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานเพือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม แต่ในขณะเดียวกันก็มีการ

ส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ด้วย เป็นต้น เมือพิจารณาทังสองแนวทางพบว่าค่อนข้างดําเนินควบคู่

กันได้ยาก ทําให้เมือมีแผนพัฒนาจังหวัดออกมาใช้หน่วยงานราชการในจังหวัดก็จะเป็นแนวทางทีทํา
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ให้เกิดความสับสนในการนําไปปฏิบัติและไม่เข้าใจถึงเป้าหมายทีแท้จริงของแผนพัฒนานันๆโดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที 15 (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 2555) 

ให้ความเห็นว่า 

 

“รัฐบาลคิดดีว่าเวลาทีคนจะทําแผน เราจะต้องล้อต่อเนืองกันมาเวลาทีมี

กระบวนการทําแผนตังแต่ดูรัฐธรรมนูญ ดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติมัน

มีแผนพัฒนาทุกด้านนะครับ สิงแวดล้อมก็มีแผนปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ

สิงแวดล้อม  ปีอุตสาหกรรมเขาก็มีแผนพาณิชย์เขาก็มีแผน...แต่ผมว่ามันเชือมกัน

ไม่ติดเลยคือมันแตกสลายหมดเลยตอนนี...เรามองภาพว่าเชิงบวกก็คือทําให้ดีนัน

แหละแต่ว่ามันบ้างทีมันเป็นชินๆ มันไม่สอดคล้องกันมันก็เลยดูสะเปะสะปะ...

สถานการณ์ตรงนีมันก็มีงานอะไรเยอะแยะไปหมด การทีจะเอาเรืองแบบนีมาคุย

เพือทีจะบูรณาการ ผมว่ามันยากมาก พอยากมากมันก็ต่างคนต่างทําต่างคนต่างทํา

เกือบจะทุกงานนะครับ...ผมมองว่าแผนมันเป็นหัวใจเลยนะแต่เราจัดการกับหัวใจ

นีไม่ได้เราเชือมกันไม่ติดก็คือขาดการเชือมโยงและวางแผนต้องให้มันมีความ

เชือมโยงกันใช่ไหมครับ” 

 

(2) สิงสําคัญของแผนพัฒนาจังหวัดทีต้องคํานึงถึง การพัฒนาโครงสร้างพืนฐาน

ทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมทีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อมนัน ถูกมองว่าเป็นสิงสําคัญมากเพราะไม่ว่าแผนพัฒนาจังหวัดจะออกมาในรูปแบบใด ก็

ยังต้องยึดแนวทางทีจะไม่ให้การพัฒนานันๆมีผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชนดังนันการพัฒนา

โครงการใดๆก็ตามในพืนทีต้องทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพืนที

ก่อนซึงเป็นสิงทีสําคัญมาก เพราะประชาชนทุกคนในพืนทีจะได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง

ของการพัฒนาในพืนทีของตนเองโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 16 (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบล

เขาหินซ้อน, 2555) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“การส่งเสริมหรือการทําอะไรก็แล้วแต่ อย่างแผนพัฒนาจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นแผน

รัฐบาลหรือแผนตรงไหนก็แล้วแต่การเป็นมิตรต่อชุมชนนีตรงนีเป็นสิงทีสําคัญ

เป็นสิงทีต้องคํานึงผลกระทบ...การทําประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของชุมชน

นันแหละเป็นสิงทีถูกต้องทีสุด การระดมความคิดทีหลากหลายหลายมุมมองหลาย
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ความคิดตรงนันนะเป็นสิงทีถูกต้องแล้วจุดบกพร่องมันจะน้อย หลายคนคิดหลาย

คนทํา โอกาสพลาดพลังน้อย” 

 

 จึงสรุปได้ว่าบริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประกอบด้วย 

1) กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย ณ ปัจจุบันเป็นกฎหมายทีให้สิทธิและหน้าทีกับประชาชนทีจะใช้ ปกป้อง รักษาและ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมของตนเองและชุมชน โดยกฎหมายเหล่านีมีค่อนข้างมี

ความสมบูรณ์ ครอบคลุมเพราะได้นําหลักเกณฑ์และวิธีการทางการศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมาประยุกต์ใช้และเขียนเป็นกฎหมายออกมาบังคับใช้ เพือให้สามารถนํากฎหมายดังกล่าว

ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทังนีในเรืองของการมีส่วนร่วมของประชาชนยังค่อนข้างเป็นเรือง

ใหม่ทียังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และการพัฒนา แต่ปัญหาทีเกิดขึนคือระเบียบหรือกฎหมาย

ต่างๆ กระจายอยู่ในหลายๆกระทรวงซึงจะทําให้เกิดความซําซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพในการใช้ 

นอกจากนียังเกิดจากการนํากฎหมายดังกล่าวไปปฏิบัติทีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของ

กฎหมาย เป็นเพียงการปฏิบัติเพือเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน 

 

) กฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

กฎหมายทีเกียวข้องการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย เป็นกฎหมาย

ทีระบุถึงการปฏิบัติ ขอบเขต และข้อกําหนดต่างๆในการจําทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม เพือเป็นการสร้างมาตรการในการป้องกันแก้ไขผลกระทบทีจะเกิดขึนจากการ

ดําเนินการของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ รวมถึงการกําหนดมาตรการติดตามร่วมด้วย แต่การ

กําหนดประเภทกิจการหรือโครงการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมยังคง

เป็นประเด็นทีหลายฝ่ายถกเถียงกันอยู่ว่าผู้ทีกําหนดใช้เกณฑ์ใดในการกําหนด ซึงหลายฝ่ายมองว่า

โครงการอืนๆทีไม่ได้ถูกกําหนดให้เป็นประเภทกิจการหรือโครงการทีต้องจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบต่อสิงแวดล้อมก็อาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของการ

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยังเป็นการทําเพือให้ครบถ้วนตาม

กฎหมายเพือใช้ประกอบการขออนุญาตในการดําเนินกิจการ/โครงการเท่านัน ซึงผิดเจตนารมณ์ที

แท้จริงของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม นอกจากนีพระราชบัญญัติส่งเสริม
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และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันและ

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มากยิงขึน ซึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ไม่ได้มีการระบุถึงการให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในขันตอน

ของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

) นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล 

ไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศพึงพึงการผลิตจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลักซึงในระยะยาว

แล้วจะส่งผลให้ความมันคงของพลังงานไฟฟ้าของประเทศน้อยลง จึงมีแนวคิดทีจะหาแหล่งผลิต

ไฟฟ้าจากแหล่งอืนเพิมเติม เช่น ชีวมวล นํา ลม แสงอาทิตย์ นิวเคลียร์และถ่านหิน เป็นต้น เพือเข้า

มาลดสัดส่วนการพึงพาก๊าซธรรมชาติลงช่วยกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าในประเทศเพิมขึนอีกทังยัง

เป็นการสร้างความมันคงของพลังงานไฟฟ้าของประเทศให้มีความมันคงสูงขึนด้วย แต่ทังนีแหล่ง

พลังงานทีจะมาผลิตไฟฟ้า เช่น ชีวมวล นํา ลม แสงอาทิตย์ เป็นแหล่งทีมีต้นทุนการผลิตทีสูงและจะ

ส่งผลให้ราคาไฟฟ้าสูงขึนตามไปด้วย แต่หากเน้นพลังงานนิวเคลียร์และถ่านหินก็อาจไม่ได้รับการ

ยอมรับจากประชาชนเพราะผลกระทบทีอาจเกิดขึนมีอันตรายทังอุบัติเหตุการรัวไหลของสาร

กัมมันตภาพรังสีหรือฝุ่นควันจากถ่านหินเป็นต้น ดังนันกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายทีจะกระจาย

แหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากยิงขึน พร้อมสนับสนุนให้เอกชนเข้า

มาร่วมดําเนินกิจการในการผลิตไฟฟ้า เพือให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันและยัง

เป็นการลดการผู้ขาดในกิจการการผลิตไฟฟ้าจารัฐวิสาหกิจเพียงรายเดียว ซึงผลทีได้จะทําให้ราคา

ไฟฟ้าถูกลงและมีเกณฑ์ในการกําหนดราคาการก็สร้างโรงไฟฟ้าแหล่งใหม่ด้วย แม้ว่าปัจจุบันความ

ต้องการไฟฟ้าของประเทศจะสูงขึนส่งผลให้มีความจําเป็นทีต้องหาพลังงานไฟฟ้าเพือมาตอบสนอง

ความต้องการเหล่านัน ซึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมก็เป็นอีกแนวทางหนึงทีจะนํามาใช้ ทังนีการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนจะต้องมีขอบเขตและเป็นไปตามความต้องการทีแท้จริง ไม่มากจนเกิน

ความต้องการเพราะการทีมีโรงไฟฟ้าเกิดขึนซักหนึงแห่งย่อมส่งผลกระทบต้องสิงแวดล้อมไม่มากก็

น้อย อีกทังผู้ทีได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในชนบททีอยู่รอบพืนทีโครงการ

โรงไฟฟ้าเหล่านัน ทังทีในความเป็นจริงผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่คือประชาชนในเมืองใหญ่ กลุ่มธุรกิจ

และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ดังนันการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทาง

นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศจึงมีความสําคัญมากแม้ปัจจุบันการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในด้านนียังมีน้อยอยู่ก็ตาม 
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) แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา 

แผนพัฒนาจังหวัดเกิดขึนมาจากแผนการดําเนินงานของหลายๆส่วนราชการทีอยู่

ภายใต้จังหวัดนันๆ ซึงจะถูกเสนอโดยส่วนราชการต่างๆตามภาระหน้าทีทีส่วนราชการเหล่านัน

รับผิดชอบ ซึงเมือมองโดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาจังหวัดทีได้มาจะมีความครบถ้วนและ

ครอบคลุมประเด็นต่างๆ แต่ปัญหาทีสําคัญคือความเชือมโยงของแผนทีแต่ละส่วนราชการเสนอมา 

เพราะแผนต่างๆทีถูกเสนอมาไม่สามารถเชือมโยงให้เป็นแผนเดียวกันได้ เช่น แผนในการเน้นการ

พัฒนาอุตสาหกรรม กับแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น เมือนําแผนไปดําเนินการจะทําให้เกิด

ความสับสนถึงเป้าหมายทีแท้จริงของการพัฒนาของจังหวัดได้ ทังนีไม่ว่าแผนทีเกิดขึนมานันจะ

เป็นอย่างไรการพัฒนาทีเกิดขึนจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิงแวดล้อม ซึงต้องให้

ประชาชนในพืนทีเข้าไปมีส่วนร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัดเพือร่วมกําหนดทิศทางของจังหวัดตาม

ศักยภาพและการยอมรับของประชาชน 
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ตารางที 4.2 สรุปบริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมและ

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนยังค่อนข้างเป็นเรืองใหม่ทียังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และการ

พัฒนา 

 การนํากฎหมายดังกล่าวไปปฏิบัติทีไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกฎหมาย เป็นเพียงการ

ปฏิบัติเพือเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.  ไม่ได้มีการระบุถึงการ

ให้ประชาชนเขามามีส่วนร่วมในขันตอนของการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

และยังเป็นกฎหมายทีล้าสมัยต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข 

นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล  มีการพึงพึงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก 

 มีนโยบายทีจะกระจายแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากยิงขึน 

 สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินกิจการในการผลิตไฟฟ้า เพือให้เกิดการแข่งขันระหว่าง

ผู้ประกอบการ ซึงผลทีได้จะทําให้ราคาไฟฟ้าถูกลง 

 การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนจะต้องมีขอบเขตและเป็นไปตามความต้องการทีแท้จริงเพราะผู้ที

ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นประชาชนในชนบททีอยู่รอบพืนทีโครงการโรงไฟฟ้า 
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ตารางที 4.2 (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา   แผนถูกเสนอโดยส่วนราชการต่างๆ ตามภาระหน้าทีทีส่วนราชการเหล่านันรับผิดชอบ 

 แผนทีถูกเสนอมาขาดการเชือมโยงให้เป็นแผนเดียวกัน  

 เกิดความสับสนถึงเป้าหมายทีแท้จริงของการพัฒนาของจังหวัดเมือนําไปปฏิบัติ 

 ประชาชนในพืนทียังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด 
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  4.1.3 ปัจจัยนําเข้า (Input) 

  จากการศึกษาพบว่าปัจจัยนําเข้าทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมดังนีประกอบไปด้วย ) งบประมาณ ) บุคลากรในการดําเนินการ และ ) ความรู้

ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโดยในแต่ละ

ประเด็นมีรายละเอียดดังนี 

1) งบประมาณ 

ในประเด็นของความพอเพียงของงบประมาณในการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนนันจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ดําเนินโครงการมีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน

ต่างๆค่อนข้างหลายหลาย เช่น การสานสัมพันธ์กับชุมชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์

โครงการ การนําประชาชนไปศึกษาดูงาน และการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ 

เป็นต้น ซึงนับได้ว่าเป็นกิจกรรมทีต้องใช้งบประมาณทังสิน จึงสามารถสรุปได้ว่างบประมาณใน

การจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความเพียงพอ 

 

2) บุคลากรในการดําเนินการ 

ในประเด็นของความพอเพียงของบุคลากรในการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนันจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการลงพืนทีสัมภาษณ์ประชาชนพบว่า ผู้ดําเนินโครงการมี

การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายรูปแบบและมีการใช้บุคลากรทีมีความ

หลายหลาย ทังทีมประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าทีโครงการทีให้ความรู้เกียวโรงไฟฟ้า และ

เจ้าหน้าทีเก็บข้อมูลต่างๆ จึงสามารถสรุปได้ว่าบุคลากรในการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนมีความเพียงพอ 

 

3) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) ความหมายและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมคือ 

การเปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงานราชการและผู้ทีสนใจ ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ ทัง

ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และแนวทางการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบ
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สิงแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเป็นการรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดย

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) ระบุว่า “การมี

ส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึงทําให้ประชาชนผู้ทีมีโอกาสได้รับผลกระทบและ

หน่วยงานทีเกียวข้องรับทราบข้อมูลของโครงการ พร้อมทังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น

แลกเปลียนข้อมูลเพือแสวงหาทางเลือกการตัดสินใจต่างๆ เกียวกับโครงการทีเหมาะสม”  

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, 2555) 

ให้สัมภาษณ์สอดคล้องว่า “การมีส่วนร่วมก็คือการให้ข้อมูลข่าวสารทีแท้จริงแล้วก็นําไปสู่การมี

ส่วนรวมการตัดสินใจของกลุ่มทีมีส่วนได้เสียหรือกลุ่มทีอาจได้รับผลกระทบทังในเชิงบวกและลบ

เพราะฉะนันจึงจําเป็นทีจะต้องมีกระบวนการการมีส่วนร่วม” 

ซึงผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ในทิศทางเดียวกันว่า “การมีส่วนร่วมทีเกิดขึนก็เพือจะไม่ให้คนที

อยู่รอบข้างทีจะก่อสร้างนันไม่ได้รับผลกระทบ...โดยให้คนมามีส่วนร่วมในการมาแสดงความคิดเห็น

ว่าจะทํายังไง...เขาต้องการให้ให้คนมามีส่วนร่วมเพือป้องกันตัวเอง” 

ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมในช่วงดําเนินการศึกษา (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) ได้ระบุไว้ว่า “เพือให้

ประชาชนผู้มีโอกาสได้รับผลกระทบและหน่วยงานทีเกียวข้องรับทราบขอบเขต และผลการศึกษา

วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิงแวดล้อม พร้อมทังร่วมแสดงความคิดเห็น หรือข้อแสดงความคิดเห็น 

หรือข้อเสนอแนะต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ” 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, ) ได้ให้สัมภาษณ์สอดคล้องว่า “วัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมคือการทีให้

ประชาชนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล และข้อเสนอแนะต่างๆ และถ้าพูดถึงตอนนีก็ยัง

ไม่ได้ให้ในส่วนของการตัดสินใจ” 

 

(2) การขาดความรู้ความเข้าใจของประชาชนในเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมประชาชนยังไม่ค่อยเข้าใจหรือรู้ถึงความหมายและวัตถุประสงค์

ทีแท้จริงของการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดย

ประชาชนรู้เพียงว่าจะทําให้ประชาชนทราบถึงทีมาทีไปของโครงการ และประชาชนมีหน้าทีมารับ

ฟังเท่านัน ซึงมีประชาชนน้อยรายทีจะมีการแสดงความคิดเห็น โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, ) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ได้รับรู้ว่าโครงการ
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ว่าเป็นอย่างไร เขาจะมาทําอะไร แล้วมีผลกระทบอะไรบ้าง จะแก้ไขยังไงเราก็รับฟังไว้ ฟังอย่าง

เดียว เราจะไปรู้อะไรเราเป็นชาวบ้านธรรมดา ก็เลยไม่ได้แสดงความเห็นอะไร 

 

 จึงสรุปได้ว่าปัจจัยนําเข้าทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมดังนี ประกอบไปด้วย  

) งบประมาณ  

งบประมาณมีความเพียงพอต่อการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม จึงต้องมีการใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรม

สานสัมพันธ์กับชุมชน การจัดทําเอกสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ การพาประชาชน

ไปศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินการอืน เป็นต้น ซึงจะต้องมีการวางแผนในด้านการใช้

จ่ายให้มีความเพียงพอกับกิจกรรมทีจัดขึนเพือไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

) บุคลากรในการดําเนินการ 

บุคลากรมีความเพียงพอต่อการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงจะต้องมีการใช้บุคลากรทีมีความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น 

การจัดตังทีมประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าทีทีให้ความรู้และอธิบายเกียวกับการดําเนินโครงการ

ของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าทีสํารวจและเก็บข้อมูลในพืนที ซึงจะต้องมีการวางแผนในการบริหาร

บุคลากรในการดําเนินการให้มีความเหมาะสมกับกิจกรรมทีได้จัดขึนเพือไม่ให้เกิดปัญหาหรือ

อุปสรรคในการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

 

) ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมคือการ

เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลของโครงการ ทังขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ผล

การศึกษา และแนวทางการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ รวมถึง

การรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนร่วมด้วย เพราะปัจจุบันการตัดสินใจต่างๆที

เกิดขึนจะมาจากระดับประชาชนเพือขึนไปเป็นมาตรการหรือนโยบาย ดังนันกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนจึงเป็นสิงทีสําคัญอย่างยิง แม้ว่าอํานาจตัดสินใจทีแท้จริงยังไม่ได้อยู่ทีประชาชน 

แต่ปัญหาทีเกิดขึนคือความรู้ความเข้าใจของประชาชนทียังไม่ค่อยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ทีแท้จริง



115 
 

ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทราบเพียงว่า

ตนเองมีหน้าทีมารับฟังเท่านันและไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นในกระบวนการสักเท่าไหร่ 
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ตารางที 4.3 สรุปปัจจัยนําเข้าทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

งบประมาณ  มีการใช้งบประมาณทีเพียงพอในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมสานสัมพันธ์กับชุมชน การจัดทํา

เอกสารให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ การพาประชาชนไปศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินการอืน เป็นต้น 

บุคลากรในการดําเนินการ   มีการใช้บุคลากรทีเพียงพอ ซึงใช้ในด้านต่างๆ เช่น การจัดตังทีมประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าทีทีให้

ความรู้และอธิบายเกียวกับการดําเนินโครงการของโรงไฟฟ้าและเจ้าหน้าทีสํารวจและเก็บข้อมูลในพืนที 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมและกระบวนการมี

ส่วนร่วม 

 ผู้ดําเนินโครงการทราบว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบข้อมูลของโครงการ ทัง

ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และแนวทางการป้องกันแก้ไขและติดตามผลกระทบ

สิงแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนร่วมด้วย  

 อํานาจตัดสินใจทีแท้จริงยังไม่ได้อยู่ทีประชาชน 

 ประชาชนทียังไม่ค่อยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทราบเพียงว่าตนเองมีหน้าทีมารับฟังเท่านันและไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น

ในกระบวนการ 
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  4.1.4 กระบวนการ (Process) 

 จากการศึกษาพบว่ากระบวนการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมประกอบไปด้วย ) การเริมต้นเร็ว (Starting Early) ) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

) ความจริงใจ (Sincerity) ) วิธีการทีเหมาะสม (Suitability) ) ความโปร่งใสของกระบวนการ 

(Transparency) และ ) ข้อมูลทีถูกต้องครอบคลุม (Data Sufficiency) โดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียด

ดังนี 

1) การเริมต้นเร็ว (Starting Early) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) การเริมต้นรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ กระบวนการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนจะต้องเริมต้นตังแต่ระยะแรก มีการให้ข้อมูลให้เกิดความคิดเห็นและให้มีการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ โดยการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตังแต่ต้น ซึงมีประโยชน์ช่วยให้ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทางแก้ปัญหา

ของชุมชนทีเหมาะสมมากขึน และเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ โดยรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) ระบุว่า ได้ให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้

เสียโดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

 

“1) ช่วงก่อนดําเนินโครงการ จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมในช่วงก่อนจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและช่วงระหว่างการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 2) ช่วงดําเนินโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ 

ช่วงก่อนก่อสร้างเพือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนใกล้เคียงทราบและมี

การเยียมชุมชนรอบพืนทีโครงการเพือแจ้งความคืบหน้าของโครงการรวมทังรับ

ฟังความคิดเห็นของต่อการดําเนินโครงการเป็นระยะ และช่วงหลังก่อสร้างเพือ

กําหนดให้มีการประชาสัมพันธ์และสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อการ

ดําเนินงานของโครงการต่อชุมชน หน่วยราชการทีเกียวข้องและประชาชนรอบ

พืนทีโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง พร้อมทังจัดตังคณะกรรมการพหุภาคีและจัด

ประชุมเป็นระยะๆ” 

 

ส่วนรูปแบบการประชาสัมพันธ์และการรับฟังความเห็นของประชาชนผู้ดําเนิน

โครงการได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) คือ 



118 
 

“1) กิจกรรมด้านชุมชนสัมพันธ์ เช่น คลินิกสัญจร ค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน 

โครงการอาหารกลางวัน กิจกรรมสงกรานต์ เข้าพรรษาออกพรรษา 2) ติดต่อกับ

หน่วยงานราชการและผู้นําชุมชนในพืนทีศึกษา เพือชีแจงข้อมูลโครงการหารือ

เกียวกับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น มีการจัดประชุมแจงรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนตามบ้านและชุมชน 2 ครัง ครังแรกเป็นการชีแจงขอบเขตการศึกษา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ครังทีสองนําเสนอผล

การศึกษาการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมพร้อมมาตรการป้องกันและลด

ผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงนอกเหนือจากการลงชุมชนแล้ว ยังมีการชีแจงข้อมูล

และมาตรการต่างๆต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน หน่วยราชการ 

ผู้นําชุมชน สถานพยาบาล สถานศึกษา ศาสนสถาน ทังในและนอกพืนทีการศึกษา 

รวมทังแกนนํากลุ่มเครือข่ายติดตามผลกระทบโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนด้วย 

นอกจากนียังมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสือต่างๆ เช่น วิทยุท้องถิน แผ่นพับ บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ รวมทังเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับ

ประชาชนด้วย”  

 

(2) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลของ

โครงการก่อนดําเนินการนันประชาชนส่วนใหญ่ได้พอทราบข้อมูลอยู่บ้าง เพราะโครงการได้มีการ

ทําการสํารวจข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับโครงการ โดยจะลง

พืนทีตามหมู่บ้านต่างๆ สอบถามประชาชนเป็นรายบุคคล โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 11 (ผู้นําชุมชน

คนที 3 ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 2555) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ก่อนมีการดําเนินโครงการเขา

ก็มาสํารวจมาถามชาวบ้านอะไรประมาณว่าเห็นคิดยังไงอะไร ก็ให้เราตอบ ถามพวกผลกระทบ การ

มีงานทํา ความเป็นอยู่” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “เค้าไปตามจุดๆจะเลือกตามหมู่บ้านไม่เข้าทุกที...เขามาให้ข้อมูลหน

เดียวแต่แบบว่ามาถามถึงผลกระทบเป็นรายคนว่าเราคิดว่ามีผลกระทบอะไรบ้างถ้ามีโรงไฟฟ้าถ่าน

หิน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมจากผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  ว่า “มีมาขอติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแต่

ติดไม่ทุกบ้าน เพราะบางบ้านเขาก็ให้ติดบ้านบ้านก็ไม่ให้ติด...ส่วนในการประชุมจะมีผู้ใหญ่บ้านแต่

ละหมู่บ้านไปประชุมตามสถานทีทีเขาจัดขึน” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  ถึงประเด็นการให้ข้อมูลแก่ประชาชนว่า 

“เวลาเขาจะเข้ามาในพืนทีเขาก็จะมาแจ้งเอาหนังสือมาติดอะไรอย่างนี โดยการติดประกาศ เราจะให้

เขาติดทีศาลา อบต.” 

 

(3) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ทีไม่ทัวถึงการแจก

แผ่นพับ ติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เพือให้ประชาชนได้รับรู้การชีแจงของโครงการและ

มาตรการต่างๆรวมถึงการรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนยังไม่ทัวถึงในบางพืนที โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ผม

ก็ถามเขาว่า ทําไมไม่เกณฑ์ชาวบ้านให้มารวมทีจุดหนึงแล้วค่อยอธิบายในชาวบ้านฟัง...เขาไม่เคยมา

อธิบายบางทีมาไม่ฟังเราจะถามแต่ข้อมูลทีมาสอบถามอย่างเดียว” 

 

(4) กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการประชาสัมพันธ์ในขันตอนการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการ ผู้ดําเนินโครงการควรมีศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

ก่อนทีจะเริมดําเนินโครงการเพือให้ประชาชนรับรู้ก่อนมีการดําเนินโครงการ เมือประชาชนทราบ

ว่าจะมีโครงเกิดขึนจึงคัดค้านและกลายเป็นปัญหาตามมาในทีสุด โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“ก่อนทีจะมาลงโครงการชาวบ้านไม่รู้เลย จะรู้อีกทีตอนมาลงโครงการแล้วมารู้อีก

ทีก็มาตังแล้วอย่างนีแหละฉะนันคุณดูตังแต่เริมแรกทีจะมาทํา...เพราะจริงๆ โครงการ

ขนาดใหญ่มันจะต้องศึกษาความเหมาะสมก่อนว่าตรงนีมันเหมาะสมหรือเปล่าคือ

ไม่ใช่มาศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมจริงๆมันต้องศึกษาก่อนแต่ผมว่าเขาเหมือน

ไม่ได้เปิดเผยกระบวนการศึกษาผลกระทบหรืออาจจะไม่ได้ทําการศึกษาความ

เหมาะสมด้วยซําว่ามันเหมาะไหมอยูๆ่ก็มาศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมเลย” 

 

2) ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) ขอบเขตการศึกษา การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง ผู้ทีได้รับ

ผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ควรมี
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โอกาสเข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมแต่กลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟัง

ข้อมูลหรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรกๆ โดยรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) ระบุว่า การกําหนดผู้มีส่วนได้เสียของโครงการเป็นการ

พิจารณาจาก 

 

“พิจารณาจากการประเมินผลกระทบในแต่ละด้านทีอาจเกิดขึนกับโครงการ พบว่า

แต่ละประเด็นยังอยู่ในขอบเขตพืนทีภายในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบทีตังโครงการ 

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมุ่งเน้นกับประชาชนในพืนทีดังกล่าวเป็น

หลัก อย่างไรก็ตามมีการขยายวงให้ประชาชนทีอยู่นอกเขตพืนทีศึกษาทีสนใจเข้า

ร่วมกิจกรรมด้วย” 

 

(2) การกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย เป็นการจําแนกกลุ่มของผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับ

โครงการ ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการ นักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาเอกชน

ต่าง เป็นต้น เพือนําผู้มีส่วนเกียวข้องเหล่านีเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมโดยผู้มีส่วนได้เสียทีปรากฏอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการแบ่งออกเป็น 5 ส่วน (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 2552) คือ 

 

“1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีอยู่ในพืนทีรัศมี 5 กิโลเมตร ประกอบด้วย 3ตําบล 

คือ ตําบลเกาะขนุน ตําบลเกาะขนุน ตําบลคู้ยายหมี 2) หน่วยงานทีมีหน้าทีจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ได้แก่ เจ้าหน้าที บริษัท แอร์เซฟ จํากัด 

3) หน่วยงานราชการระดับต่างๆ ได้แก่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงาน

พลังงานจังหวัด สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัด สํานักงาน

สาธารณะสุขจังหวัดสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ ศูนย์การแพทย์ชุมชน ศูนย์วิจัย

ยางพารา ศาลากลางจังหวัด สํานักงานโครงการชลประทาน ทีว่าการอําเภอ 

สํานักงานทีดินจังหวัด สํานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมืองจังหวัด สํานักงานพืนทีเขตการศึกษา สํานักงาน อบจ. สํานักงานเทศบาล

ตําบล สํานักงานองค์การบริหารส่วนตําบล 4) สือมวลชนระดับภูมิภาคและระดับ

ท้องถิน 5) องค์กรเอกชนด้านสิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา

ท้องถินและนักวิชาการอิสระ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ชมรม
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ชาวสวนมะม่วง กลุ่มเกษตรธรรมชาติเขาหินซ้อน กลุ่มเครือข่ายติดตามผลกระทบ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินตําบลเขาหินซ้อน (คตฟ.)” 

 

(3) การค้นหาและกําหนดผู้มีส่วนได้เสียทีแท้จริงการทีไปกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย

ในพืนทีนันอาจยังไม่ถูกต้องนักเพราะก่อนการศึกษาผู้ได้รับผลกระทบใน 5 กิโลเมตร จะต้องมีการ

ปรึกษากับประชาชนก่อนทีจะมีโครงการ รวมถึงการจะหาผู้มีส่วนได้เสียนันการใช้ CSR ตังแต่ต้น

จะทําให้ทราบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียว่าใครเป็นใคร เพราะเป็นการเข้าไปทําความรู้จักกันก่อน โดย

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) กล่าวว่า 

 

“การทีผู้ประกอบการก็ไปขีดเส้นกําหนดและก็ไปดําเนินการซึงผิดพลาดมาตังแต่

ต้นจริงๆแล้วมันต้องเริมจากการเข้าไปพูดคุยในเบืองต้นซะก่อนยังไม่กําหนดพืนที

...ระบบCSRจึงมีความจําเป็นตังแต่เริมต้นเข้าไปถ้าพูดคุยทําความเข้าใจจับเข่าคุย

อย่างนีแล้วโอกาสทีจะเกิดแรงต้านทานก็น้อยลงโอกาสทีจะพัฒนาก็จะได้มากขึน

พอเข้าไปในถึงระดับนันได้มันก็จะได้รู้เลยว่ากลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียเป็นใคร

อย่างไรบ้าง” 

 

ทังนีใช่ว่าจะสนใจเพียงผู้ทีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรเพียงอย่างเดียว ผู้ทีอยู่นอกรัศมี 5 

กิโลเมตร หากเป็นผู้ทีได้รับผลกระทบหรือเป็นเพียงบุคคลทัวไปทีมีความสนใจก็จําเป็นต้องนําเข้า

มาสู่กระบวนการศึกษาด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า “การเก็บข้อมูลกับประเด็นของการทีเรียกว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียมันไม่เหมือนกันเพราะ

แน่นอนการเก็บข้อมูลมันต้องมีพืนที คุณก็เก็บไปในพืนทีทีมันควรจะเก็บคุณก็ว่าไป5 กิโล10กิโล ก็

ได้ไม่เป็นปัญหา” 

ซึงในส่วนผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ขันตอนของการกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย 

โดยวิธีการและขันตอนต่างๆ ผมว่าค่อนข้างมากจนครบถ้วนและอาจมากกว่าทีอืน เพราะตอนนีเรา

เอาทฤษฎีของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มต่างๆ ทังๆทีบางทีไม่ต้องถึงก็ได้” 
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(4) ประโยชน์ของความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียการกําหนดผู้มีส่วนได้เสียถูก

กําหนดขึนตามทฤษฎีต่างๆ เพือให้ได้ผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วนเพือทีจะได้มีการดําเนินกระบวนการ

รับฟังความเห็นของประชาชนได้ครบถ้วนทุกกลุ่ม โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การ

บริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “เขาต้องการให้ชาวบ้านทุกคนในเขต

เขาหินซ้อนหรือผู้มีผลกระทบผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ถึงข้อมูล ซึงผมเองก็ได้ออกทําประชาพิจารณ์

เพือฟังความเห็นของประชาชนในพืนที” 

 

(5) การไม่เข้าร่วมกระบวนการของประชาชนทีส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีความ

ครอบคลุมเกิดจากความไม่ไว้ใจจากประชาชนทีมีต่อผู้ดําเนินโครงการ ทําให้ประชาชนบางส่วนไม่

เข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม หรือแม้กระทังประชาชนผู้ทีคัดค้านโครงการก็ไม่เข้าสู่กระบวนการ

มีส่วนร่วมทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“เขาก็เลยไม่ค่อยไว้ใจว่ากระบวนการอย่างนีมันจะเป็นประโยชน์กับเขาหรือว่าจะ

เป็นประโยชน์กับทางบริษัทกันแน่คนทีคัดค้านบางส่วนเลยคิดว่าไม่ไปร่วมเลย

ดีกว่าเพราะไม่ไว้ใจในกระบวนการคือคิดว่ากระบวนการนียังไม่โปร่งใสและก็

เป็นธรรมพอสําหรับเขาเขาก็เลยไม่ไปร่วมเลย...เพราะฉะนันกระบวนการตามที 

สผ. กําหนดมันไม่สามารถทีจะได้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทีแท้จริงเข้ามาครับ

เนืองจากว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างทีมีปัญหาโดยเฉพาะคนทีค้านจริงๆ มักจะไม่เข้า

ร่วม” 

 

(6) การให้ความสําคัญด้านข้อมูลมากว่าขอบเขตพืนทีศึกษา บางครังผู้มีส่วนได้เสีย

ทีอยู่ในขอบเขตพืนทีศึกษาไม่มีข้อมูลหรือมีข้อมูลน้อยทีจะให้กับผู้ดําเนินโครงการ แต่ผู้มีส่วนได้

เสียนอกขอบเขตพืนทีศึกษาอาจให้ข้อมูลทีเป็นประโยชน์มากกว่าก็เป็นได้ โดยในการเก็บข้อมูล

ต้องไม่สนใจขอบเขตพืนทีศึกษาควรสนใจข้อมูลทีจะได้จาประชาชนทีรับรู้ข้อมูลและต้องการให้

ข้อมูลหรือนําเสนอข้อมูลมากกว่า โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) 

กล่าวว่า 
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“ปัญหาก็คือเราไปคิดกําหนดผู้มีส่วนได้เสียจริงๆประเด็นสําคัญมันอยู่ทีความ

ถูกต้องของข้อมูลมากกว่าคุณจะไปสนใจทําไมผู้มีส่วนได้เสียคุณบอกว่าขีดวงแค่

นี คนนีคือผู้มีส่วนได้เสียแต่ข้อมูลทีเค้าให้มันไม่ได้เป็นประโยชน์กับการพิจารณา

มันก็ไม่มีความหมายอะไรครับเพราะฉะนันสําหรับผมผมเปิดเต็มทีไม่กําหนด

หรอกครับใครอยากจะแสดงความเห็นแสดงได้เต็มที...วิธีคิดทีบอกว่า 5 กิโลเมตร

ก่อนเป็นวิธีคิดทีทําให้เราไขว้เขววิธีคิดทีถูกคือไม่มีคําว่า 5 กิโลเมตรแต่ในการ

เก็บ” 

 

3) ความจริงใจ (Sincerity) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) แนวทางการสือสารข้อมูลของโครงการสู่ประชาชนดําเนินโครงการต้องจัด

กระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซือสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการสือสารสองทางอยู่ตลอดเวลา 

โดยเฉพาะการให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงระบุถึงการชีแจงวัตถุประสงค์ตังแต่เริม

กระบวนการซึงจากรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, 

2552) ระบุถึงการชีแจงวัตถุประสงค์ตังแต่เริมกระบวนการว่า“มีการประชาสัมพันธ์โครงการและ

ประสานงานในเบืองต้นกับผู้นําชุมชน เพือนําเสนอข้อมูลโครงการและปรึกษาหารือเกียวกับการจัด

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทังอาศัยช่องทางของผู้นําชุมชน เพือประชาสัมพันธ์และเชิญ

ชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น”  

 

(2) การตอบสนองข้อสงสัยของผู้เข้าร่วมกระบวนการผู้ดําเนินโครงการมีการ

เปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทังในและนอกพืนทีศึกษา รวมถึง

ประชาชนทีคัดค้านได้เข้ามาร่วมในกระบวนการรับฟังข้อมูลและซักถามผู้ดําเนินโครงการใน

ประเด็นข้อสงสัย ซึงช่วยให้ผู้ทีซักถามได้เข้าใจเพิมขึนในระดับหนึง เนืองจากมีวิทยากรของ

โครงการมาตอบข้อสงสัยในแต่ละด้านทีประชาชนถาม ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  

ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า“เขาตอบทุกข้อๆ ไม่มีกังขา ไม่มีสงสัย เขาว่า

กลัวนําเสีย เอานําเสียยังไงก็ไปอธิบายให้ฟัง ถ้ากลัวมลภาวะมาทางอากาศเขาก็ไปอธิบายให้ฟัง ใคร

สงสัยอะไรก็ถามได้เลยตรงนัน...เขาจะมีวิทยากรมาเลย เขาจะมีข้อมูลมาให้ว่าใครสงสัยอะไรเขียน

ถามได้เขาก็เขียนตอบเลย” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) กล่าวถึงการให้ข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการว่า “เขาก็บอกว่ามันมีผลกระทบยังไงเขาก็ให้

แสดงความคิดเห็นออกมาเขาก็ไม่ได้ปิดกันนะเขาก็เปิดตลอด ใครจะถามอะไรก็ถามได้” 

ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต, ) ทีให้สัมภาษณ์ว่า “มีการนัดประชุมกันทําประชาพิจารณ์ มีการประชุมที

วิทยาลัยเกษตรเขาหินซ้อน เขามาบอกให้ชาวบ้านรู้อยู่บ้างนําเสนอทีจอฉายสไลด์...ไปประชุม

รวมกันคนในตําบลก็จะไปกันไปยกมือถามกันทุกคนไปรวมถึงคนทีไม่เห็นด้วย” 

 

(3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารข้อมูลทีได้รับการเปิดเผยจากผู้ดําเนินโครงการอาจเป็น

ข้อมูลทีเปิดเผยไม่ครบถ้วน ซึงจะนําไปสู่ความเคลือบแครงสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) กล่าวว่า “การเปิดเผย

ข้อมูลทังหมดอาจะเกิดผลเสียต่อภาคผู้ประกอบการก็ได้ มันก็เลยกลายเป็นว่ายังเปิดเผยข้อมูลไม่

หมดอาจจะเปิดแค่  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์  เปอร์เซ็นต์ เพราะว่าถ้าเปิดหมดก็เกรงว่าจะ

ได้รับแรงต้านเกิดขึน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, 

) มองว่าการให้ข้อมูลของโครงการประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากการทีให้ไปศึกษาเองมากนัก 

โดยให้สัมภาษณ์ว่า “ข้อมูลต่างของโครงการเอามาให้ชาวบ้านจะรู้อะไร ชาวบ้านก็คนธรรมดา

ทํางานวันๆเวลาเขามาแจกก็แจกใบเป็นแผ่นๆ ให้ชาวบ้านอ่าน ชาวบ้านก็อ่านบ้าง บางทีก็ไม่ได้

อ่าน” 

 

(4) ความต้องการระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการแตกต่างกัน การลงไป

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนันความต้องการของประชาชนทีเกิดขึนในแต่ละกลุ่มมีความ

แตกต่างกัน ขึนอยู่กับโครงการทีจะสามารถให้ได้ตามข้อเสนอเหล่านันหรือไม่ โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า “โครงการสามารถดําเนินการให้ตามทีประชาชนเสนอ แต่ได้ในระดับหนึง คือตอนนี

เราทําไปตามกระบวนการแต่เวลาลงไปรับฟังความเห็นของประชาชนในพืนที ประชาชนก็จะพูด

ในเรืองทีตนอยากได้ บางอย่างโครงการก็ให้ได้ บางอย่างก็ให้ไม่ได้” 

 

(5) การเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ต่อสาธารณะ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีนําออกมาเสนอต้องเป็นฉบับเต็ม เพราะส่วนใหญ่จะทํา
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ออกมาเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับประชาชนหรือฉบับย่อโดยอ้างว่า

ประชาชนไม่อ่าน ซึงเป็นสิงไม่ถูกต้อง อีกทังจะต้องให้รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

เป็นเอกสารสาธารณะเพราะเป็นเอกสารทีตัดสินอยู่บนประโยชน์ของสาธารณะ โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ได้ให้ความเห็นว่า 

 

“คุณต้องมองจากโจทย์ของประเทศในเมือเรากําลังจะใช้เอกสารเล่มนีในการทีจะ

ตัดสินใจว่าเราจะดําเนินโครงการหรือไม่ดําเนินโครงการเอกสารเล่มนีต้องเป็น

เอกสารสาธารณะเพราะว่าเรากําลังจะตัดสินใจบนพืนฐานของประโยชน์ของ

สาธารณะ...ส่วนปัญหาคือเมืองไทยพอบอกว่าเปิดเผยข้อมูลมันก็ไปทําเป็นเล่มย่อ

ไปทําเป็นเล่มอะไรๆออกมาแล้วก็อ้างว่าคนไทยไม่อ่านโจทย์มันไม่ใช่อย่างนัน

โจทย์มันก็คือสิงไหนทีคุณจะใช้ในการตัดสินใจมันก็เป็นสิงทีคุณจะต้องเผยแพร่

สําหรับประชาชนคุณจะใช้เอกสารเล่มนี EIA เล่มนีในการตัดสินใจคุณก็จะต้อง

เอาเล่มนีไปเปิดเผยคนจะอ่านไม่อ่านมันเป็นเรืองของประชาชนคุณจะไปทําเล่ม

อืนมาให้คนอ่านมากขึนมันก็เป็นเรืองของคุณแต่ว่าเล่มนียังไงก็ต้องเปิดเผยเล่ม

ไหนก็ตามทีจะใช้เป็นฐานตัดสินใจตัวเล่นนันมันต้องเปิดเผย” 

 

(6) การสร้างความจริงใจในการให้ข้อมูลเพือนําไปสู่กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีถูกต้องการให้ข้อมูลแก่ประชาชนเป็นสิงทีสําคัญมากสําหรับการนําไปสู่กระบวนการ

รับฟังความเห็นหรือการลงมติต่างๆ เพราะเป็นวิธีการทีจะทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจใน

เรืองนันๆมากขึน และทําให้การเสนอแนะข้อมูลต่างๆทีได้รับจากประชาชนเป็นประโยชน์เพิมขึน 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) กล่าวว่า  

 

“ให้ผู้ประกอบการไปทําความเข้าใจกับภาคประชาชนและสุดท้ายก็นําไปสู่การให้

ประชามติตามรัฐธรรมนูญ แต่นันต้องหมายถึงจะต้องผ่านกระบวนการให้ความรู้

กับภาคประชาชนให้เสร็จสินสมบูรณ์แล้วก็ให้ประชาชนทังหมดตัดสินใจ...แต่

ไม่ใช่อยูๆ่ไปทําโครงการแล้วก็ไปประชามติเลย” 
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4) วิธีการทีเหมาะสม (Suitability) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมที

เกิดขึนในพืนที รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเหมาะสม ต้องพิจารณาจากประเภทและ

ขนาดของโครงการความหลากหลายและลักษณะทีแตกต่างกันของพืนที รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม และค่านิยมร่วมด้วย ซึงรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการ (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, ) ระบุถึงรูปแบบและวิธีการของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน ดังนี 

 

“1) การประชุมชีแจงรายละเอียดโครงการมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ

สิงแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (หน่วยงาน กลุ่ม 

ประชาชนและผู้นําชุมชนทังในและนอกพืนทีศึกษา) 2) การจัดให้มีการเยียมชม

โรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมของบริษัทฯ ทีเปิดดําเนินการแล้วทีจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้นํา

ชุมชน ประชาชน) 3) การจัดประชุมย่อย เพือชีแจงรายละเอียดโครงการ นําเสนอ

ผลการศึกษาและมาตรการด้านสิงแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เข้าร่วมประชุม (ผู้นําชุมชน ประชาชน)” 

 

ในส่วนของการประชุมหรือการพาไปดูงานเยียมชมโรงไฟฟ้าเป็นสิงทีดีทีจะทําให้

ประชาชนได้รับรู้ถึงการดําเนินงาน มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทีอาจเกิดขึน รวมถึงให้

ประชาชนได้เห็นและสัมผัสกับโรงไฟฟ้าทีมีการดําเนินอยู่ก่อน ว่าลักษณะ รูปแบบของโรงไฟฟ้า 

และสิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร ส่วนในด้านของการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนก็มีการนําหนังสือทีเกียวกับโรงไฟฟ้ามาให้อ่านศึกษาข้อมูล นอกจากนีในการ

ประชุมรับฟังความเห็นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนซักถามข้อมูลพร้อมกับการอธิบายตอบข้อ

ซักถามนันจากผู้ดําเนินโครงการโดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน 

อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า “มีการรับฟังความคิดเห็นดูงานหลายๆจังหวัดทีมีโรงไฟฟ้าว่า

มลพิษมันก็ไม่เกิดเรามันคนธรรมดาดูด้วยตาเปล่า...มีมาให้ข้อมูลมาชีแจงมาให้หนังสือทีเกียวกับ

โรงไฟฟ้าตามบ้านผู้ใหญ่บ้านตามทีอ่านของหมู่บ้าน จัดหมอมาตรวจสุขภาพ สารเคมีในร่างกาย” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, 

) กล่าวเพิมเติมว่า “เราเปิดถามได้เดียวนันเลยเขาให้เขาจะแจงก่อนแล้วเขาถามว่าตรงไหน

สงสัยเปิดถามได้เลยไม่ต้องรอเขาสามารถตอบได้ทุกคน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  และผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที 5 ว่า “เขาอยากให้

ไปดูการทํางานของเขาว่าจริงไหมหรือว่าอะไรประมาณนีแหละเขาคงจะคิดอย่างนี...ในการประชุม

เขาบอกหมดจะพูดอะไรเขาก็ให้ออกความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นได้เลย” 

 

(2) ประโยชน์ของการศึกษาดูงาน การพาประชาชนไปศึกษาดูงานเป็นสิงทีดี 

เพราะจะทําให้ประชาชนทราบและเห็นสภาพความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมของโครงการทีมี

ลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมถึงเห็นกระบวนการดําเนินงานของโครงการว่ามีการดําเนินการอย่างไร 

ทังนีการพาประชาชนไปศึกษาดูงานจะต้องไม่เป็นในรูปแบบของการจัดฉาก หรือการให้อยู่ในห้อง

แล้วนําเสนอข้อมูลเพียงอย่างเดียว เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆกับประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า “การพาตัวแทนไปดูงานเรามองในเชิงบวกคือเราต่างคนต่างเปิดใจกันว่าอันนีสร้างมา

20ปีแล้วเป็นยังไร ไปดูเอาข้อเท็จจริงมาดูกันไปดูว่าจริงๆ เขาเป็นยังไร...ไม่ใช่ไปดูการจัดฉาก” 

 

(3) ประชาชนไม่เชือถือผู้ดําเนินโครงการ การให้ข้อมูลหรือการประชุมทีเกิดขึน

นัน ประชาชนไม่ได้อะไรมากนัก เพราะในบางครังการตอบข้อซักถามของผู้ดําเนินโครงการยังคง

ไม่เป็นทีน่าเชือถือของประชาชน ส่วนการพาไปศึกษาดูงานก็เป็นเพียงกระบวนการทีผู้ดําเนิน

โครงการได้จัดเตรียมไว้ซึงอาจทําให้ประชาชนไม่เห็นถึงผลกระทบทีแท้จริงได้ส่งผลให้ประชาชน

คิดว่าการไปศึกษาดูงานไม่มีความสําคัญแต่อย่างไรเป็นเพียงการดูงานตามทีผู้ดําเนินโครงการพาไป

ไม่น่าสนใจ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, 

) กล่าวว่า “ตอนไปประชุมกับเขา สิงทีเราถามกับสิงทีเขาตอบ เราก็เห็นว่าเขาตอบได้ตามทีถาม

ไปแต่ว่าตัวเราก็ไม่มันใจว่าสิงทีเขาตอบมันเขาเข้าข้างตัวเขาเองหรือเปล่า ข้อมูลเชือได้มากแค่ไหน” 

 

(4) ประชาชนขาดความสนใจและความเข้าในในการมีส่วนร่วมกับผู้ดําเนินโครงการ 

ประชาชนบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกิจกรรมทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึนและมองว่า

ข้อมูลต่างๆทีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วม ไม่มีประโยชน์และบางครังก็ไม่เข้าใจในข้อมูลนันๆ ผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า “เขาเคยมี
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มาชีแจงเกียวกับโครงการบางทีก็มาจัด มาเชิญชาวบ้านไปสัมมนาไปดูงานเราไปก็ดูไปอย่างนันแห

ล่ะดูแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร บางทีก็ไม่เข้าใจ” 

 

(5) การดําเนินทีไม่ถูกต้องของกระบวนการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง 

เทคนิคและวิธีการของผู้ดําเนินโครงการทีนําไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีทังที

ทําถูกต้องและทําไม่ถูกต้อง ในส่วนทีทําไม่ถูกต้อง จะเป็นใช้เทคนิควิธีการเพือให้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนเป็นไปตามขันตอน หลักการ และกฎหมาย หากแต่ขาดเจตนารมณ์

ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วม จนในทีสุดก็นําไปสู่ความขัดแย้งและการต่อต้านจาก

ประชาชนจนทําให้ผู้ดําเนินโครงการไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) กล่าวว่า 

 

“โครงการณวันนียังพยายามทีจะใช้เทคนิควิธีการเหล่เหลียมในการทีจะจัด

กระบวนการการรับฟังความคิดเห็น เช่น 1) กระบวนการจัดตัง...2) ถ้าการรับฟัง

ความคิดเห็นมาจากมีสินจ้าง...3) การพยายามจะทําให้ครบทุกกระบวนการโดยไม่

ดูเนือหาสาระ...ซึงเป็นผลเสียต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายมากและในทีสุดก็

นําไปสู่ความขัดแย้งผู้ประกอบการได้ทําตามครบถ้วนถูกต้องตามทีกฎหมายได้

กําหนดไว้แล้วเนือหาสาระก็คือแรงต้านของภาคประชาชนยังมีต่อไปและในทีสุด

มันก็ส่งผลต่อผู้ประกอบการทีไม่สามารถจะดําเนินหน้าต่อไป” 

 

(6) รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทีเหมาะสม 

ประชาชนมีความต้องการทีจะได้มีอํานาจในการตัดสินใจทังหมดเพราะประชาชนเป็นผู้ทีอยู่ใน

พืนทีและอาจได้รับผลกระทบ ดังนันจึงมีความต้องการทีจะให้อํานาจในการตัดสินใจอยู่กับ

ประชาชน แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทําได้ ส่วนรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมนันทุก

รูปแบบต่างมีข้อดีและข้อเสียทีแตกต่างกันขึนอยู่กับว่าจะใช้กับสถานการณ์ใดมากกว่าเพราะไม่มี

รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบใดทีจะสามารถนําไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ 

ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) กล่าวว่า 

 

 

 



129 
 

“ประชาชนกับมีความต้องการและคาดหวังเนืองจากเป็นคนทีอยู่ในพืนที

สามารถทีจะตัดสินใจและเป็นอํานาจของประชาชนและต้องการกระบวนการลง

ประชามติ แต่ทังนีเรายังไม่ได้ให้อํานาจการตัดสินใจไว้ทีประชาชน...รูปแบบ

ของกระบวนการมีส่วนร่วมทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียไม่มีอะไรทีจะใช้ได้ทุก

สถานการณ์ในกระบวนการหรือการศึกษาทางสังคมและการมีส่วนร่วมโดย

หลักการจะดูว่าทําแค่นีพอไหมในกรณีทีไม่ได้กําหนดกฎหมาย” 

 

รูปแบบการมีส่วนร่วมทีดีไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบที

ตายตัว และสิงทีสําคัญทีสุดไม่ใช่รูปแบบของการมีส่วนร่วมแต่อยู่ที 1) เวลา คือการให้เวลาทีมาก

พอทีจะให้ประชาชนเข้ามาร่วมกระบวนการ ไม่ใช่แค่เป็นชัวโมงแต่ต้องเป็นช่วงเวลาเพราะ

ประชาชนไม่ได้มีเวลาทีจะเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมได้ทุกคน 2) ช่องทาง ต้องมีช่องทางทีจะ

สือสารกลับประชาชนเพิมมาขึน เช่น อินเทอร์เน็ต และ 3) เอกสาร การระบุในรายงานว่าประชาชน

เห็นด้วยหรือไม่กลับโครงการควรทําให้ประชาชนรับทราบด้วย ไม่ใช่การเพิมภายหลังการประชุม

รับฟังความเห็นของประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า 

 

“มันคงไม่มีรูปแบบเดียวหรอกครับสําหรับข้อที 1 เรืองรูปแบบคงไม่ได้มีรูปแบบ

เดียวดังนันเราสามารถคิดรูปแบบต่างๆได้ครับไม่จําเป็นต้องตายตัวหรือว่ารูปแบบ

นีดีทีสุดคิดได้ใหม่ได้เรือยโจทย์ไม่ได้อยู่ทีตรงนันสําหรับผมมีโจทย์สําคัญอยู่

ด้วยกัน 3 ข้อ ข้อที 1 ก็คือเวลารูปแบบไหนก็ไม่สําคัญสําคัญทีคุณให้เวลามากพอ

กับการมีส่วนร่วมรึป่าวเวลาไม่ได้หมายถึงเป็นชัวโมงเป็นวันความหมายเป็นวัน

ไม่ได้หมายความว่าเราต้องนังคุยกันทัง 3 วัน 4 วัน แต่ในช่วงกีวันทีว่าเค้าอาจจะ

ไม่มีเวลาไปวันนันส่วนคุณจะเปิดเวลาให้ทังวันทังคืนเค้าก็ไม่ว่างแต่ถ้ามีเวลา 

สมมติว่า 15 วันอย่างนีก็ไปเวลาไหนก็ได้มันก็มาสัมพันธ์กับข้อที 2 นันก็คือ

ช่องทาง 15 วัน ทีว่ามันคือช่องทางไหนถ้าคุณจัดโดยช่องทางการประชุมอย่าง

เดียวมันก็เท่านันแหละเดียวนีมันมีช่องทางเยอะแยะผมจะโพสขึน Youtube ได้

ไหม...คนจะสนับสนุนก็โพสขึน คนจะค้านก็โพสขึน แล้วคนอืนมาอ่านมาเปิดดู

ได้ไหมกด Like ได้ไหม...เพราะฉะนันมันอยู่ทีเวลาช่องทางอีกอันหนึงก็คือ

เอกสาร...พอมาสรุปเล่มเค้าก็เขียนว่าคนส่วนใหญ่เห็นด้วยเค้ามาเขียนหลังจากจัด

เวทีนีแหละคือปัญหา” 
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5) ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า มีประเด็นในการพิจารณาคือ การ

เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร กระบวนเปิดเผยข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการทีต้องการให้ข้อมูลข่าวสารแก่

ประชาชน หน่วยงานราชการโดยตลอดเวลา ซึงรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ

ได้ระบุถึงการให้ข้อมูลแก่ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการออกประชาสัมพันธ์ทังบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

แผ่นพับ เอกสารชีแจงโครงการ นอกจากนียังมีการจัดตังศูนย์ประสานงานพนมพัฒนาในพืนทีของ

โครงการด้วยเพือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อประสานงานหรือขอข้อมูลจาก

โครงการ โดยในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, ) ได้ระบุว่า “มี

การจัดตังศูนย์ประสานงานโครงการเพือให้ชุมชนสามารถติดต่อสือสารกับโครงการได้ตลอดเวลา” 

ในด้านของประชาชนทีต้องการขอข้อมูลจากผู้ดําเนินโครงการสามารถทําได้ โดยทาง

ผู้ดําเนินการจะให้ ซึงสามารถขอได้ทังตอนทีมีการประชุม หรือขอทีศูนย์ประสานงานก็ได้ สําหรับ

ข้อมูลทีได้จะเป็นรายละเอียดโครงการ ทังเรืองของเหตุผลความจําเป็นทีต้องสร้าง ประโยชน์ทีจะได้รับ

และรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (EIA) ฉบับประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า “ในการขอข้อมูลเขายินดีให้

หมดเลยเขาไม่ปฏิเสธเลยเขาก็เปิดไฟเขียวให้เลยว่ามีอะไรให้ซักถามเขาเต็มทีหรือจะขอข้อมูลก็ทํา

ได้เลยจากตอนทีประชุม เขาก็ให้ชาวบ้านนะ” 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “โครงการเขาจะให้ข้อมูล บางทีเราขอเขา ก็จะได้ในรูปแบบแผ่นพับ 

CD ป้ายบอกต่างๆ และตัวรายงาน คนทีเค้าทําคงเป็นพวกวิศวกรพวกเรียนสูงๆ ทีอยู่ในโรงไฟฟ้า” 

ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหิน

ซ้อน, ) ทีให้สัมภาษณ์ว่า “เขาดําเนินการโดยเปิดเผยไม่มีการกีดกันบุคคลทีจะเข้ามาฟัง...เรา

ต้องการอยากจะรู้เรืองไหนในประเด็นไหนโดยมากก็จะแจ้งเขาไปแล้วก็ให้เขาส่งข้อมูลมาพร้อมทัง

บุคลากรทีมีความเชียวชาญทางด้านนันเพราะว่าเขามีทีมประชาสัมพันธ์ของเขา ซึงผู้ดําเนินการที

โรงไฟฟ้าโรงเก่า” 

 

6) ข้อมูลทีถูกต้องครอบคลุม (Data Sufficiency) 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) ข้อมูลทีนําเสนอ ข้อมูลทีประชาชนได้รับจากผู้ดําเนินโครงการเป็นสิงสําคัญ

มาก เพราะจะทําให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการในการดําเนินโครงการเพิมมากขึน 
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และทราบถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนรวมถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขจากผู้ดําเนินโครงการ 

นําไปสู่การหาทางออกของปัญหาร่วมกันซึงข้อมูลทีประชานชนได้รับต้องมีความเพียงพอครบถ้วน

ทุกประเด็น โดยในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม (บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, ) ผู้ดําเนิน

โครงการได้ระบุถึง ข้อมูลต่างๆทีได้จัดทําไว้เพือนําเสนอแก่ประชาชน ดังนี 

 

“ข้อมูลทีนํามาเสนอประกอบด้วย เอกสารประชาสัมพันธ์ชีแจงโครงการ สไลด์ใน

การนําเสนอ การจัดนิทรรศการประกอบการชีแจง ซึงจะประกอบไปด้วยข้อมูล

ของโครงการ ทังความรู้เกียวกับถ่านหิน กระบวนการผลิต ขอบเขตและพืนที

การศึกษา ประโยชน์ทีท้องถินจะได้รับ ข้อมูลชีแจงสาเหตุการใช้ถ่านหินและเลือก

พืนทีตัง การศึกษาผลกระทบทางสิงแวดล้อม กระบวนการทีจะให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมกับโครงการ มาตรการจัดการและแก้ไขผลกระทบ” 

 

(2) ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลต่างๆทีผู้ดําเนินโครงการนํามาใช้บางส่วนยังไม่

ถูกต้องหรือครอบคลุมเพราะข้อมูลบางอย่างทีประชาชนได้รับทราบ เช่น อากาศ ปริมาณนํา ยังเป็น

ทีถกเถียงถึงทีมาของข้อมูล การเก็บข้อมูลต่างๆมาจากผู้ดําเนินโครงการเองไม่มีในส่วนของ

ประชาชนหรือหน่วยงานอืนๆเข้าร่วม ทําให้ขาดความน่าเชือถือ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการเขาก็มา

ตรวจวัดพวกนํา อากาศ แต่มาเพียงแค่บางช่วง ไม่ได้มาวัดตลอด พวกนําเสีย อากาศเสีย มันมาเป็น

บางช่วง ถ้ามาตรวจตอนทีไม่มี เก็บข้อมูลไปก็ไม่มีผลอยู่แล้ว” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “ข้อมูลนําเขาเอาปริมาณทังปีไม่ได้คิดเป็นช่วง พวกหน้าฝนหน้าแล้ง

การใช้นํามันต่างกัน ไปคิดรวมทังปีไม่ได้ ต้องคิดให้คิดตามความเป็นจริง” 

 

(3) การนําเสนอข้อคิดเห็นจากประชาชน การทีประชาชนเข้าไปร่วมประชุมรับฟัง

ความเห็นได้มีการเสนอแนะข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวต่อผู้ดําเนินโครงการ เพือให้ผู้ดําเนิน

โครงการนําข้อเสนอต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไขให้เป็นทียอมรับของประชาชน ซึงข้อเสนอแนะ

บางอย่างของประชาชนผู้ดําเนินไม่สามารถให้คํามันได้ว่าจะนําไปปฏิบัติจริง จึงทําให้ประชาชนไม่

มันใจถึงการนําข้อเสนอไปปรับปรุงแก้ไข โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบล 

เกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “เราก็เสนอแนะว่าต้องทําอย่างนีคือรถทีขน
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ถ่านหินให้มาอย่างเรียบร้อย มีทีปิดเรียบร้อย มาเป็นเวลาไม่ใช่ว่ามาทังคืนทัง...ถ้ามาให้เป็นเวลา ว่า

อาทิตย์หนึงจะมากีครังมาเวลาไหนและปิดให้มิดชิดก็เรียบร้อยก็คุยกันเรืองนีด้วย” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “เขาก็จะให้ผมแสดงความคิดเห็นคือเราพูดไปบางครังเขาก็นําไปใช้ แต่

อย่างทีผมเสนอเขาไปนะถ้าเรามาลงชีวมวลแทนผมว่าปัญหาอะไรต่างๆ มันก็จะลดลงตอนนีชาวบ้านเขา

กลัวถ่านหินอย่างเดียวเขาไม่กลัวอะไรเลยกลัวถ่านหินประเด็นนีก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไหม” 

 

(4) การนําเสนอข้อมูลทีง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน ข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการ

ต้องเป็นข้อมูลทีมีการนําเสนอให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน เพราะข้อมูลบางอย่างเช่น ระบบ

การทํางานเครืองจักร บางครังชาวบ้านไม่เข้าใจทําให้ไม่สามารถให้หรือแสดงความเห็นได้ ซึงจะต้อง

มีคนกลางหรือนักวิชาการทีมีความรู้ความเข้าใจมาอธิบายเพิมเติม แต่ข้อมูลบางอย่างประชาชนก็

สามารถทีจะเข้าใจได้ง่ายเพราะประชาชนพอทีจะมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์อยู่บ้าง เช่น 

ปริมาณการใช้นํา เป็นต้น ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“กระบวนการผลิตทีออกมาก๊าซขนาดไหน อะไรมาตรฐานขนาดไหน จะส่งผล

กระทบไอ้ตัวเลขพวกนีชาวบ้านไม่รู้เรืองเลย แต่ชาวบ้านจะรู้ว่าบริษัทให้ข้อมูลว่า

เอานําไประบบหล่อเย็นเท่านี ชาวบ้านจะมีองค์ความรู้แล้วว่าเฮ้ยนําในคลองทีเขา

จะมาดูดปีๆหนึงมีเท่าไหร่ ซึงพอจะประมาณได้...ในกระบวนการรับฟังความ

คิดเห็นมันก็ได้บางส่วนเท่านันเองส่วนใหญ่ไม่รู้นอกจากจะต้องมีคนกลางหรือ

นักวิชาการทีเป็นกลางมาช่วยเป็นคนสือหรืออาจจะมาช่วยชาวบ้านในการมาตัง

คําถาม...การอธิบายเป็นหน้าทีของคนทีจะทําโครงการนันต้องเล่าให้ฟังให้อธิบาย

ความซับซ้อนให้มันง่ายทีสุดให้เขาฟังซึงก็ทํายากทีสุด” 

 

  จึงสรุปได้ว่ากระบวนการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม ประกอบด้วย  

) การเริมต้นเร็ว (Starting Early) 

ผู้ดําเนินโครงการมีการรับฟังความเห็นของประชาชนซึงแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ 

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการติดต่อกับประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้องเพือชีแจงข้อมูลและ

จัดรับฟังความเห็นของประชาชน 2 ครัง คือ ช่วงก่อนดําเนินโครงการและช่วงดําเนินโครงการ ร่วม
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ถึงเข้าชีแจงกับกลุ่มต่างๆทังในและนอกพืนที รวมทังมีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง วิทยุ

ท้องถิน แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับ

ประชาชน เป็นต้น แต่ทังนีกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนยังไม่ทัวถึงทุกพืนทีเพราะยัง

มีประชาชนบางส่วนทียังไม่รับทราบข้อมูลหรือการชีแจงของโครงการโดยตรง แต่ในความเป็นจริง

การเริมต้นเร็วทีแท้จริงผู้ดําเนินโครงการควรเริมจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ตังแต่การศึกษาความเหมาะสมของพืนทีโครงการก่อนเพือให้ประชาชนรับทราบและผู้ดําเนิน

โครงการก็จะรู้ถึงการยอมรับโครงการของประชาชนในพืนทีว่าเป็นอย่างไร ซึงจะช่วยป้องกัน

ผลเสียทีจะตามมาได้ 

 

) ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

ผู้ดําเนินโครงการพิจารณาถึงกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมโดยพิจารณาพืนทีรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วม

ของประชาชนจะเน้นประชาชนพืนทีรอบโครงการเป็นหลักและยังรวมถึงประชาชนนอกพืนทีศึกษาที

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย โดยผู้ดําเนินโครงการแบ่งผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 5 ส่วนคือ 1) ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายทีอยู่ในพืนทีรัศมี 5 กิโลเมตร 2) หน่วยงานทีมีหน้าทีจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 3) หน่วยงานราชการระดับต่างๆ 4) สือมวลชนระดับภูมิภาคและระดับท้องถิน

และ 5) องค์กรเอกชนด้านสิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาท้องถินและ

นักวิชาการอิสระ โดยกระบวนการเหล่านีได้มีการกําหนดไว้ให้ผู้ดําเนินโครงการนําไปปฏิบัติใช้

เพือให้เกิดความถูกต้องและเป็นแนวทางปฏิบัติแบบเดียวกัน โดยการกําหนดขอบเขตพืนที

การศึกษา 5 กิโลเมตรรอบโครงการจะช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการสามารถทีจะกําหนดขอบเขตของ

การศึกษาได้ง่ายมากขึน แต่การกําหนดพืนทีศึกษาและผู้มีส่วนได้เสียตังแต่แรกเริมและไม่สนใจ

ประชาชนทีอยู่รอบนอกพืนทีศึกษานันบางฝ่ายยังไม่เห็นด้วยเพราะอาจไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนเสียได้

ทังหมด ดังนันจึงควรให้ความสําคัญกับข้อมูลทีจะได้รับจากประชาชนมากกว่า เพราะข้อมูลเหล่านี

เป็นสิงทีสําคัญทีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึง

หากมีการกําหนดผู้มีส่วนได้เสียไว้ก่อนแล้ว ผู้มีส่วนได้เสียบางคนอาจไม่สามารถให้ข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ได้ 

 

) ความจริงใจ (Sincerity) 

ผู้ดําเนินโครงการได้มีการชีแจงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ตังแต่เริมกระบวนการโดยมีการประชาสัมพันธ์โครงการและ
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ประสานงานในเบืองต้นกับผู้นําชุมชนเพือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมรับ

ฟังความเห็น และในกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนทังในพืนทีศึกษาและประชาชนที

สนใจเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความเห็นซึงมีการเปิดให้ประชาชนมีการซักถามประเด็นข้อสงสัย

ต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าทีของโครงการเป็นผู้อธิบายในประเด็นข้อสงสัยนันๆทังนีกระบวนการให้

ข้อมูลของประชาชนเป็นสิงทีสําคัญมากผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้ข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับเต็ม เพือให้ประชาชนนําไปศึกษาซึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลให้

ประชาชนรับทราบอย่างแท้จริง เมือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิมขึนจึงค่อยนําไปสู่

กระบวนการลงประชามติหรือประชาพิจารณ์ 

 

) วิธีการทีเหมาะสม (Suitability) 

การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเหมาะสมจะต้องพิจารณา

จาก โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการความหลากหลายและลักษณะทีแตกต่างกันของ

พืนทีและของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม เป็นต้น โดยผู้ดําเนิน

โครงการได้ดําเนินการเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประชุมชีแจงรายละเอียดโครงการมาตรการป้องกันแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2) การจัดให้มีการเยียมชมโรงไฟฟ้า

ถ่านหินเดิมของบริษัทฯ ทีเปิดดําเนินการแล้วทีจังหวัดปราจีนบุรี และ 3) การจัดประชุมย่อย เพือชีแจง

รายละเอียดโครงการ นําเสนอผลการศึกษาและมาตรการด้านสิงแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้ดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ถูกหลัก

ตามหลักการ ขันตอน และเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เพือให้ประชาชนมีความเชือมันมากขึน ทังนีรูปแบบของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมีหลายหลายรูปแบบ การ

นํามาใช้ต้องคํานึงถึงบริบทของพืนทีเหล่านันร่วมด้วย เพราะแต่ละรูปแบบมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน 

 

) ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency) 

กระบวนเปิดเผยข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการทีต้องการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 

หน่วยงานราชการโดยตลอดเวลา ซึงผู้ดําเนินโครงการได้ทําการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น แผ่นพับ เอกสารชีแจงโครงการ รวมทังจัดตังศูนย์ประสานงานพนมพัฒนาขึนเพือให้ประชาชน

หรือผู้ทีสนใจติดต่อประสานงานและขอข้อมูลได้ตลอดเวลา หรือในส่วนราชการเมือมีการร้องขอ

ถึงข้อมูลของโครงการผู้ดําเนินโครงการจะนํามาให้แก่หน่วยงานนันๆทันที พร้อมเจ้าหน้าที

โครงการเพือมาประกอบการอธิบาย 
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) ข้อมูลทีถูกต้องครอบคลุม (Data Sufficiency) 

ข้อมูลต่างทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอแก่ประชาชนจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และชีแจงโครงการ สไลด์ในการนําเสนอ การจัดนิทรรศการประกอบการชีแจง ซึง

จะประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆ เช่น ขอบเขตและพืนทีการศึกษา ประโยชน์ทีท้องถินจะได้รับ 

การศึกษาผลกระทบทางสิงแวดล้อม กระบวนการทีจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับโครงการ 

มาตรการจัดการและแก้ไขผลกระทบ เป็นต้นแต่ทังนีข้อมูลบางอย่างของโครงการยังคงเป็นที

ถกเถียงของประชาชนถึงทีมาและความถูกต้องของข้อมูล ทังนีข้อมูลต่างๆทีนํามาเสนอแก่

ประชาชนต้องเป็นข้อมูลทีสามารถอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายมากทีสุด รวมถึงข้อคิดเห็นของ

ประชาชนทีบางอย่างผู้ดําเนินโครงการสามารถทําได้บางอย่างไม่สามารถทําได้ ซึงไม่มีบุคคลใดที

จะรับรองได้ว่าผู้ดําเนินโครงการสามารถนําไปปรับหรือปฏิบัติได้จริงหรือไม่ 
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ตารางที 4.4 สรุปกระบวนการทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การเริมต้นเร็ว (Starting Early)   ผู้ดําเนินโครงการแบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการติดต่อกับประชาชนและ

หน่วยงานทีเกียวข้องเพือชีแจงข้อมูลและจัดรับฟังความเห็นของประชาชน 2 ครัง คือ ช่วงก่อนดําเนิน

โครงการและช่วงดําเนินโครงการ 

 เข้าชีแจงกับกลุ่มต่างๆทังในและนอกพืนที  

 มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่านทาง วิทยุท้องถิน แผ่นพับ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับประชาชน 

 กระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนยังไม่ทัวถึงทุกพืนทีเพราะยังมีประชาชนบางส่วนทียังไม่

รับทราบข้อมูลหรือการชีแจงของโครงการโดยตรง  

 การเริมต้นเร็วทีแท้จริงผู้ดําเนินโครงการควรเริมจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่

การศึกษาความเหมาะสมของพืนทีโครงการ 

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders)  พิจารณาพืนทีรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนจะเน้น

ประชาชนพืนทีรอบโครงการเป็นหลักและยังรวมถึงประชาชนนอกพืนทีศึกษาทีสนใจเข้าร่วม

กิจกรรมด้วย 

 ควรให้ความสําคัญกับข้อมูลทีจะได้รับจากประชาชนมากกว่า เพราะข้อมูลเหล่านีเป็นสิงทีสําคัญทีจะ

นําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

141 
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ตารางที 4.4 (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ความจริงใจ (Sincerity)  ผู้ดําเนินโครงการได้มีการชีแจงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม ตังแต่เริมกระบวนการ 

 ผู้ดําเนินโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการและประสานงานในเบืองต้นกับผู้นําชุมชนเพือ

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น  

 ผู้ดําเนินโครงการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีการซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าทีของ

โครงการเป็นผู้อธิบายในประเด็นข้อสงสัยนันๆ 

วิธีการทีเหมาะสม (Suitability)   ผู้ดําเนินโครงการได้ดําเนินการเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประชุมชีแจงรายละเอียดโครงการ มาตรการ

ป้องกันแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2) การจัดให้มีการ

เยียมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมของบริษัทฯ ทีเปิดดําเนินการแล้วทีจังหวัดปราจีนบุรี และ 3)การจัด

ประชุมย่อย เพือชีแจงรายละเอียดโครงการ นําเสนอผลการศึกษาและมาตรการด้านสิงแวดล้อม รับฟัง

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 

 ผู้ดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการอย่างตรงไปตรงมา ถูกหลักตามหลักการ ขันตอน และเป็นไป

ตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ข้อมูลทีถูกต้อง ครอบคลุม (Data 

Sufficiency) 

 ข้อมูลต่างทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอแก่ประชาชนจะเป็นในรูปแบบของเอกสารประชาสัมพันธ์

และชีแจงโครงการ สไลด์ในการนําเสนอ การจัดนิทรรศการประกอบการชีแจง  

 ข้อมูลต่างๆทีนํามาเสนอแก่ประชาชนต้องเป็นข้อมูลทีสามารถอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายมากทีสุด 
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  4.1.5 ผลผลิต (Product) 

  จากการศึกษาพบว่าผลผลิตทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมประกอบไปด้วย ) รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ) ผลของกระบวนการมี 

ส่วนร่วม ) กระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมายโดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี 

1) รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) แนวทางทีใช้ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้

ดําเนินโครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นสิงทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึนเพือ

ประกอบการขออนุญาตในการขออนุมัติโครงการจากหน่วยงานของรัฐ เพือทีจะดําเนินการก่อสร้าง

โครงการ ซึงในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะระบุถึงทีมาและความสําคัญของ

โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการในการแก้ไข เป็นต้น 

ซึงผู้ดําเนินโครงการจะต้องขันตอนและหลักเกณฑ์ของการทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมตามทีหน่วยงานของรัฐกําหนด โดยในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

(บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, ) ผู้ดําเนินโครงการได้ระบุถึงการปฏิบัติตามขันตอนและหลักเกณฑ์ที

กําหนดตามเอกสารต่างๆ ไว้ดังนี 

 

 “การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ได้ประยุกต์กรอบการศึกษา

ตามเอกสารต่างๆดังนี 1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบทาง

สิงแวดล้อม โดยสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 3) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทํา

โดยมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

 

(2) ความเชือถือรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ผู้ดําเนินโครงการเป็นผู้ที

มีความเชียวชาญและเคยดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้วในอีกพืนทีหนึง ซึงไม่ปรากฏผละ

กระทบใดๆ ในพืนทีนัน ดังนันเมือผู้ดําเนินการเข้ามาดําเนินการโรงไฟฟ้าในพืนทีจึงมีความมันใจและ

ยอมรับการดําเนินการและรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามไปด้วย โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “เขาไม่ใช่ว่ามือใหม่
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หัดขับเขาเคยขับอยู่แล้วคือดําเนินการอยู่แล้ว  กว่าปี  กว่าปีไม่มีผลกระทบอะไรแต่โรงทีจะมา

สร้างนีทีเขาหินซ้อนเป็นโรงที  เขานําข้อเสียต่างๆ ทีมันมีโรงแรกมาปรับปรุงตรงนีให้ดีขึนกว่า

โรงงานแรก อันนีเป็นความมันใจและประชาชนในพืนทีก็มีความมันใจ” 

 

(3) ความไม่เชือถือรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประชาชนไม่

เชือมันในตัวรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึน เนืองจากการ

ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมผู้จัดทําถูกว่าจ้างจากผู้ดําเนินโครงการ

จึงเสมือนว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทําให้ประชาชนขาดความเชือมันต่อรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมทีทําขึน รวมถึงการทีประชาชนได้รับทราบข้อมูลผลกระทบจากกลุ่มเครือข่าย

ต่างๆ จึงทําให้ประชาชนไม่เชือว่าผู้ดําเนินโครงการจะสามารถแก้ไขผลกระทบทีเกิดขึนได้ เพราะ

ไม่มีหลักประกันว่าผู้ดําเนินโครงการจะปฏิบัติได้จริงตามทีระบุไว้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ตัวรายงานฯ ตอน

แรกก็เชือแต่พอได้รับรู้ข้อมูลทีเป็นผลกระทบก็ไม่เชือเพราะเราไม่มีข้อมูลไม่มีความรู้...แม้ว่าจะมี

การจัดทํารายงานมาตรการต่างๆมาเราก็ต้องดูก่อนว่าน่าเชือถือได้แค่ไหน” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “ตัวรายงานผมไม่มันใจเพราะเขาทําเองใครจะว่าตัวไม่ดี เขาก็ต้องว่า

เขาดี แต่เรารู้ว่าถ้ามันเกิดก็ต้องมีผลกระทบสิงแวดล้อมไม่มากก็น้อย” 

 

(4) การเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและการข้อเพิมเติม

ข้อมูลจากประชาชน รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเกิดขึนเมือส่งไปให้สํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมพิจารณาไม่สามารเปิดเผยกับประชาชนได้ 

โดยให้เหตุผลว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นทรัพย์สินของเอกชน แต่

สามารถเปิดเผยได้ภายหลังมีการอนุมัติโครงการ รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ดังกล่าวจึงจะเป็นของสาธารณะ ดังนันเมือไม่มีการเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมออกสู่สาธารณะชน ประชาชนหรือผู้ทีมีข้อมูลก็ไม่สามารถรับทราบหรือชีแจงข้อมูล

ต่างๆ เพิมเติมได้เลย โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“รายงานเล่มทีคุณส่งไปไม่เปิดเผยแล้วคุณก็ส่งไปให้กรรมการผู้ชํานาญการแล้ว

กรรมการผู้ชํานาญการก็ไม่เปิดเผยอีกปัญหามันอยู่แค่นีทางทีดีก็คือคุณเลือกทํา

ของคุณคุณจะจัดรับฟังความคิดเห็นยังไงก็เรืองของคุณทําดีไม่ดีก็ทําไปเถอะ แต่
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จุดทีเราสนใจคือตรงทีกรรมการผู้ชํานาญการเมือรับเล่มมาแล้ว เล่มนีควรวางให้

สาธารณะเลย...สผ. ต้องเปิดช่องทางนีใน 45 วัน ทีรายงานอยู่ที สผ. ต้องใช้ให้เป็น

ประโยชน์มากทีสุด...เขาบอกว่ามันเป็นสมบัติเป็นทรัพย์สินของเอกชนจนกว่าจะ

อนุมัติแล้วเขาถึงจะเปิดเผยผมก็อยากถาม สผ. มีทีไหนทีเขาทําแบบนีประเทศไหน

เขาเปิดเผยก่อนอนุมัติประเทศไหนเขาเปิดเผยหลังอนุมัติ” 

 

2) ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม 

จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการ

พิจารณาได้ดังนี 

(1) ผลทีได้จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เป็นสิงทีจะให้ประชาชนได้รับข้อมูลและการชีแจง

จากผู้ดําเนินโครงการและในส่วนของผู้ดําเนินโครงการก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ โดยในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

(บริษัท แอร์เซฟ จํากัด, ) ระบุถึงผลของกระบวนการมีส่วนร่วมทีได้จากกระบวนการรับฟัง

ความเห็นของประชาชนว่า  

 

“จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ด้วยวิธีการต่างๆ เป็นการรวบรวม

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงข้อวิตกกังวล ทีได้จากการรับฟังความคิดเห็น

ของชุมชน ซึงโครงการได้นํามาวิเคราะห์เพือปรับปรุงมาตรการ ของโครงการให้

มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและมาตรการดังกล่าว

สามารถนําปฏิบัติได้จริง” 

 

ซึงสอดคล้องกับความเห็นของประชาชนว่า ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมที

เกิดขึนนันจะทําให้ประชาชนเป็นประโยชน์อย่างมากทีจะทําให้ได้รับรู้ รับทราบข้อมูลจากผู้ดําเนิน

โครงการจากเดิมทีไม่ทราบข้อมูลก็ทําให้ทราบมาขึน ตลอดจนเป็นการนําเสนอข้อวิตกกังวลและ

ข้อเสนอแนะแก่ผู้ดําเนินโครงการ เพือจะได้นําข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะเหล่านันไปสู่การ

กําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขและเพิมเติมประโยชน์ทีประชาชนควรได้รับ โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ประโยชน์

ทีได้จากการไปประชุมอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้จากตรงนันใช่ไหมได้ความรู้จากตรงนันเขายังไงทํา

อะไรยังไงประมาณได้เข้าไปดูเขาบ้างถ้าเกิดเราไม่เข้าเลยมันก็เหมือนกับปิดตา” 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมว่า “ผลการประชุมทีได้ก็จะได้เป็นแนวทางในการเสนอความเห็นของ

ประชาชนต่อผู้ดําเนินโครงการ ว่าควรจะมีการดําเนินการ หรือทํายังไงกันต่อไปดี ว่าถ้ามีผลกระทบ

ทีจะเกิดขึนเมือมีโครงการ” 

สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต, ) ทีให้สัมภาษณ์ว่า “มาประชุมมันก็มีประโยชน์หลายด้านจะได้ออกความคิดเห็น

ว่ามันสมควรทําไหมว่าประโยชน์ต่างๆ ทีคุณจะมอบให้ชุมชน ประชาชนมันเป็นแบบไหน 

ประชาชนก็จะได้รู้ได้ตัดสินใจ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, 

) ให้สัมภาษณ์เพิมเติมอีกว่า “การประชุมแบบนีดีมากเลยเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้รู้ไง

เพราะถ้าคุณไม่ประชุม คุณมุบมิบทําจะไม่รู้ว่าคุณทําอะไร ถ้ารับผิดชอบอย่างเปิดเผย เราก็โอเคเขา

เปิดเผยเขามีไรซักถามได้เขาไม่ปิดบังอําพราง” 

 

(2) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น

เป็นช่องทางหนึงทีผู้ดําเนินโครงการจะได้ชีแจงข้อมูล มาตรการป้องกันแก้ไขแก่ประชาชน ซึงผลที

ได้คือประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรืองนันๆเพิมมากขึน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) ให้ความเห็นว่า “ก่อนนีก็ไม่เข้าใจว่าเอา

ถ่านหินมาทํากันนึกว่าเอาถ่านหินมาทําไฟฟ้าอันนีความเข้าใจของชาวบ้านนะเดียวนีเข้าใจแล้วว่า

เอาถ่านหินมาใช้มันก็เหมือนรถจักรไอนํา เอาไปต้มนํา แล้วทําให้เกิดแรงดันไอขึนมาแล้วไป

ผลักดันพัดลมให้มันหมุนนะตรงนีชาวบ้านเขาก็เริมเข้าใจ” 

 

(3) ช่วยในการถ่วงดุลอํานาจระหว่างประชาชนและเจ้าของโครงการ การจัด

ประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการทีทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างผู้ดําเนินโครงการ

และผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลทีได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นยังเป็นส่วนหนึงทีผู้ดําเนิน

โครงการจะนําไปใช้เพือกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและนําเสนอต่อหน่วยงานของรัฐทีทําหน้าที

ในการออกใบอนุญาตในการดําเนินโครงการต่อไป โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าที

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 
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“การทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพือเป็นการถ่วงดุลอํานาจในส่วนของการ

พัฒนากับผู้มีส่วนได้เสียคือผู้ประกอบการหรือผู้พัฒนาต่างๆต้องคํานึงผู้มีส่วนได

เสียทังภาคประชาชนต่างๆ ด้วยว่าถ้าจะดําเนินการต้องตระหนักถึงส่วน

ผู้เกียวข้องต่างๆต้องดําเนินการให้ดีไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนทีอยู่

บริเวณใกล้เคียงหรือประชาชนอืนและต้องนําข้อวิตกกังวลมาเสนอใน

กระบวนการเพือให้กับหน่วยงานทีอนุญาตหรือหน่วยงานทีพิจารณาให้ความเห็น

ทางวิชาการไปกําหนดมาตรการ...หน่วยงานทีอนุญาตต้องเอาไปใช้ในการ

ประกอบการพิจารณาว่าประเด็นข้อวิตกกังวลหรือในส่วนของผลกระทบที

ประชาชนเกรงว่าจะเกิดขึนมีการกําหนดมาตรการหรือมีวิธีการป้องกันให้อยู่ใน

ระดับทียอมรับได้แต่เป็นไปไม่ได้ทีการพัฒนาโครงการใดๆจะไม่มีผลกระทบต่อ

ประชาชนหรือสิงต่างๆ รอบข้างแต่มีผลกระทบทีอยู่ในระดับทียอมรับได้ตาม

หลักทางวิชาการ” 

 

3) กระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) ข้อคิดเห็นของกระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมายทีเกิดขึน ผู้ดําเนินโครงการ

ย่อมดําเนินการตามโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก เพราะหากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลต่อการไม่ได้รับการ

อนุมัติจากหน่วยงานราชการได้ สําหรับประชาชนและส่วนราชการให้ความเห็นทีสอดคล้องกันว่า

กระบวนการทีเกิดขึนนันย่อมเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างแน่นอน เนืองจากรายงาน

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีจัดทําขึน หากดําเนินการผิดขันตอนไม่เป็นไปตามทีกฎหมายระบุ 

โครงการก็ไม่สามารถดําเนินการได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน 

อําเภอพนมสารคาม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ยังไงโครงการก็ต้องเดินหน้าต่อเพราะเค้าทําตามกฎหมาย

อยู่แล้ว กฎหมายก็มีระบุไว้ ถ้าไม่ทําคงเดินหน้าโครงการไม่ได้...เพราะรัฐบาลก็สนับสนุนโครงการ

พวกนี” 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, 

) ให้สัมภาษณ์ในประเด็นเดียวกันว่า “คิดว่ามันก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอยู่แล้วเพราะก็ต้องไป

ผ่านรัฐมนตรีคนระดับนันไม่น่าจะทําอะไรทีไม่ถูกกฎหมายหรอก” 

สําหรับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, 

) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า “เขาต้องเดินตามกฎตามระเบียบตามกฎหมายแน่ถ้าเขาไม่ดําเนินตามกฎหมาย

เขาก็ดําเนินการไม่ได้” 
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ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน, ) ทีได้ให้สัมภาษณ์ว่า “ทุกหน่วยงานทีเกียวข้องหรือแม้แต่ผู้ลงทุนเอง เขาก็ต้องยึด

ระเบียบถูกไหมครับเขาก็จะต้องพยายามยึดระเบียบก่อน ระเบียบว่าระเบียบมันว่าไงกฎหมายมันว่า

ไงเขาก็ปฏิบัติตามนัน” 

 

(2) ความตังใจจริงในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีเกิดขึนเป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมายเพือให้ครบถ้วนเท่านัน ซึงสนใจเพียงขันตอน 

รูปแบบว่าเพียงพอหรือไม่ซึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นเพิมเติมว่า 

 

“ดําเนินโครงการทีเค้าทํากระบวนการการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนเค้าก็ทําไปตาม

กฎหมายให้มันครบขันตอน...คําถามของเขาก็เลยออกมาเป็นคําถามแบบเชิง

รําคาญว่าจะกําหนดแค่ไหนดีจึงจะมีส่วนร่วมขันตอนทําแบบนีพอไหมรูปแบบจะ

เอายังไงกันก็บอกมาอย่างนีมันไม่ได้เป็นในรูปแบบลักษณะของการทําทีเราจะ

ตังใจทีจะให้เกิดการมีส่วนร่วมถ้าคุณตังใจจะให้เกิดการมีส่วนร่วมคุณจะไม่ติดยึด

กับรูปแบบหรอก” 

 

 จึงสรุปได้ว่าผลผลิตทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม ประกอบไปด้วย 

) รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจะระบุถึงทีมาและความสําคัญของ

โครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการในการแก้ไข เป็นต้น ซึงผู้

ดําเนินโครงการได้ประยุกต์กรอบการศึกษาตามเอกสารต่างๆ ดังนี 1) แนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิงแวดล้อม 

โดยสํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 3) คู่มือ

การมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึง

เป็นไปตามขันตอนและหลักเกณฑ์ของการทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามที

หน่วยงานของรัฐกําหนด แต่ทังนียังมีบางกลุ่มทียังไม่มันใจในตัวรายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึนเพราะเป็นการว่าจ้างบริษัททีรับจัดทํารายงานการประเมินผล
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กระทบสิงแวดล้อม มาดําเนินการแทนจึงเกิดความไม่เชือใจในตัวรายงาน รวมถึงความไม่มันใจถึง

แนวทางในการลดผลกระทบทีจะเกิดขึนว่าผู้ดําเนินโครงการจะสามารถดําเนินการได้จริงตามทีระบุไว้

ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม นอกจากนีการเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมยังไม่สามารถกระทําได้จนกว่าทีโครงการนันๆ จะได้รับอนุมัติ โดยหน่วยงานทีเกียวข้อง

อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของเอกชน ซึงทําให้ประชาชนไม่สามารถรับทราบขอมูลในรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมฉบับนันได้เลยส่งผลให้การเพิมเติมหรือชีแจงข้อมูลในส่วนของประชาชนไม่

เกิดขึน 

 

) ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม 

ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการประชุมรับฟังความเห็นของ

ประชาชนเสมือนเป็นการถ่วงดุลอํานาจระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการ ซึงผลทีได้จะให้

ประชาชนได้รับข้อมูลเพิมมากขึนและได้รับการชีแจงจากผู้ดําเนินโครงการและในส่วนของผู้

ดําเนินโครงการก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย

อืนๆ โดยผู้ดําเนินโครงการได้นําข้อมูลเหล่านันมาวิเคราะห์เพือปรับปรุงมาตรการต่างๆ ของ

โครงการให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

 

) กระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนิน

โครงการจัดขึนได้ยึดระเบียบ หลักการและขันตอนตามกฎหมายเป็นหลัก ซึงการดําเนินตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย เพราะหากไม่ดําเนินการตามกฎหมายทีระบุไว้จะส่งผลให้โครงการไม่ได้

รับการอนุมัติจากหน่วยงานอนุญาตได้ ทังนีกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนเป็นเพียงการ

ดําเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายเท่านัน โดยผู้ดําเนินโครงการสนใจเพียงขันตอนและรูปแบบว่า

เพียงพอหรือไม่ซึงไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 
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ตารางที 4.5 สรุปผลผลิตทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

ประเด็น ผลการศึกษา 

รายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

 รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขึนจะระบุถึงทีมาและความสําคัญของโครงการ รายละเอียดโครงการ 

ผลการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการในการแก้ไข เป็นต้น  

 ผู้ดําเนินโครงการได้ประยุกต์กรอบการศึกษาตามเอกสารต่างๆดังนี 1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทางสังคมในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิงแวดล้อม โดยสํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ 3) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท นัก

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 มีบางกลุ่มทียังไม่มันใจในตัวรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึนเพราะเป็นการ

ว่าจ้างบริษัททีรับจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม มาดําเนินการแทนจึงเกิดความไม่เชือใจในตัวรายงาน  

 ความไม่มันใจถึงแนวทางในการลดผลกระทบทีจะเกิดขึนว่าผู้ดําเนินโครงการจะสามารถดําเนินการได้จริงตามทีระบุ

ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 การเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยังไม่สามารถกระทําได้จนกว่าทีโครงการนันๆจะได้รับอนุมัติ 

โดยหน่วยงานทีเกียวข้องอ้างว่าเป็นทรัพย์สินของเอกชน 

 ประชาชนไม่สามารถรับทราบข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้ ส่งผลให้การเพิมเติมหรือชีแจง

ข้อมูลในส่วนของประชาชนไม่เกิดขึน 
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ตารางที 4.5 (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม   กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนเสมือนเป็น

การถ่วงดุลอํานาจระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการ  

 ทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิมมากขึนและได้รับการชีแจงจากผู้ดําเนินโครงการและในส่วนของผู้

ดําเนินโครงการก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ 

กระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย   ผู้ดําเนินโครงการจัดขึนได้ยึดระเบียบ หลักการและขันตอนตามกฎหมายเป็นหลัก ซึงการดําเนินตาม

ข้อกําหนดของกฎหมาย เพราะหากไม่ดําเนินการตามกฎหมายทีระบุไว้จะส่งผลให้โครงการไม่ได้รับ

การอนุมัติจากหน่วยงานอนุญาต 

 กระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนเป็นเพียงการดําเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมายเท่านัน โดยผู้

ดําเนินโครงการสนใจเพียงขันตอนและรูปแบบว่าเพียงพอหรือไม่เท่านัน 
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  4.1.6 ผลกระทบ (Impact) 

 จากการสัมภาษณ์พบว่าผลกระทบทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประกอบไปด้วย ) การลดความขัดแย้ง )ความเชือมันต่อโครงการ 

) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย และ ) โครงการสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชน

ได้อย่างยังยืนโดยในแต่ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี 

1) การลดความขัดแย้ง 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) การเริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนตัดสินใจเลือกพืนที กระบวนการ

มีส่วนร่วมต้องถูกนํามาใช้ตังแต่เริมแรก นันคือขันตอนในการเลือกพืนทีในการก่อสร้างโครงการ โดย

ผู้ดําเนินโครงการจะต้องมีการประกาศหรือให้ข้อมูลแก่ประชาชนถึงพืนทีทีผู้ดําเนินโครงการเลือกไว้ 

เพือให้ประชาชนในพืนทีนัน ทราบข้อมูล ซึงกระบวนการจะช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการประหยัดต้นทุน 

เวลา และลดความขัดแย้งทีจะเกิดขึน เพราะหากกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึนในช่วงการเริมดําเนิน

โครงการแล้ว การคัดค้านของประชาชนก็จะเกิดขึนได้อย่างแน่นอน ซึงปัจจุบันผู้ดําเนินโครงการจะ

ดําเนินการในลักษณะทีมีการเลือกพืนทีไว้ก่อนแล้ว จึงค่อยเริมกระบวนการมีส่วนร่วมตาม โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า  

 

“โครงการรัฐหรือเอกชนจะดําเนินโครงการมันจะต้องเริมจากเอาโครงการนีไป

พูดคุยหรือปรึกษาหรือในเชิงสาธารณะกับผู้ทีมีส่วนได้เสียทีอาจได้รับผลกระทบ

จากโครงการนันในเบืองต้นไม่ใช่ตัดสินใจแล้วว่าจะทําโครงการในพืนทีนันแล้ว

จึงเข้าไปพูดคุยกับประชาชนเพราะถ้าทําอย่างนันโอกาสทีจะเกิดความขัดแย้งจะ

สูงมาก” 

 

โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ใน

ประเด็นเดียวกันว่า 

 

“เวลาคุณประมูลโรงไฟฟ้าคุณบอกต้องใส่ทีลงไปในการประมูลโรงไฟฟ้าคุณจะ

อยู่ทีไหนตอนทีคุณใส่ทีลงไปในการประมูล คุณไม่ได้บอกประชาชนคุณก็ไปเข้า

ประมูลประมูลเสร็จคุณชนะการประมูลคุณก็มาบอกกับประชาชนว่าข้าพเจ้าต้อง

สร้างทีนีแล้วแหละเปลียนทีก็ไม่ได้เพราะมันผิดเงือนไขการประมูล แนวทางการ
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แก้ปัญหาความขัดแย้งมันเริมต้นจากจุดที 1 คุณเอาชือตรงนีไปใส่ไว้ในการประมูล

โรงไฟฟ้าโดยทีประชาชนไม่ได้มีการถามเลยความขัดแย้งก็เกิด” 

 

(2) ทัศนคติต่อโครงการและความเข้าใจในบทบาทหน้าทีของแต่ละภาคส่วนความ

ขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีเกิดขึนมาจากความความคิดเห็นและทัศนคติของประชาชนและผู้

ดําเนินโครงการทีแตกต่างกัน ดังนันทังสองฝ่ายจะต้องเข้าใจบทบาทของตนเองและต้องยอมรับถึง

ข้อตกลงต่างๆระหว่างกัน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า  

 

“การจะลดความขัดแย้งขึนอยู่กับคนทังทัศนคติความเห็นความเข้าใจในการเข้ามา

มีส่วนร่วมความต้องการเพราะถ้าประชาชนเข้าใจบทบาทของตัวเองผู้พัฒนาเข้าใจ

บทบาทของตัวเองทุกคนก็สามารถตกลงกันได้แต่ถ้าทุกคนอยากจะได้ในสิงทีตน

ต้องการซึงไม่เหมือนกันก็จะเป็นความขัดแย้ง” 

 

(3) การพิจารณาพืนทีก่อสร้างโรงไฟฟ้าตังแต่ขันตอนการประมูลโครงการ กระบวนการ

ประมูลโรงไฟฟ้าหรือโครงการพัฒนาอืน ควรมองในประเด็นการยอมรับของประชาชนในพืนทีด้วย ไม่

แค่พิจารณาเพียงข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์หรือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียว ซึงสิงนีจะช่วยป้องกันความ

ขัดแย้งทีเกิดขึนได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ได้ให้ความเห็น

เพิมเติมว่า 

 

“คนทีรับประมูลเขาดูแต่ราคาดูแต่ทางเทคนิคไม่ได้ดูการยอมรับของประชาชนการ...

ป้องกันความขัดแย้งได้ไหมก็เริมตังแต่ขันแรกคุณไปใส่พนมสารคามไปชาวบ้านเค้า

ไม่รู้เลยสุดท้ายคุณชนะประมูลมาแล้วคราวนีเกิดปัญหาขันตอนการประมูลคุณก็

ไม่ได้สนใจว่าชาวบ้านในพืนทีเค้ายินดีมากน้อยซักกีเปอร์เซ็นต์ ถ้าผมรู้ว่าชาวบ้าน

ตรงนียอมรับ 50 เปอร์เซ็นต์ ชาวบ้านทีกระบียอมรับ 80 เปอร์เซ็นต์ผมก็อาจเลือกที

กระบีถูกไหม เรืองอะไรผมจะต้องไปทะเลาะกับคนอีก 50 เปอร์เซ็นต์แต่นีไม่มี

ข้อมูลเลย ไม่รู้เลยด้วยซํายิงว่าไม่มีข้อมูลคือชาวบ้านไม่รู้เลยจนกว่าเขาเลือก

โรงไฟฟ้าแค่ขันที 1 มันก็ขัดแย้งกันแล้ว” 
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ในปัจจุบันการประมูลโรงไฟฟ้าทีนําประเด็นการยอมรับของประชาชนมา

พิจารณายังไม่ถูกนํามาใช้ โดยในกระบวนการประมูลโรงไฟฟ้าจะเป็นเพียงการพิจารณาเอกสาร

หลักฐานในการถือครองทีดินนันๆ หากนําประเด็นการยอมรับของประชาชนเข้ามาพิจารณาจะไม่

สามารถทําได้ เนืองจากบางกรณีอาจมีประเด็นของการกลันแกล้ง เช่น ปัญหาการซือขายทีดิน 

ปัญหาของการเมืองในพืนที เป็นต้น ซึงจะมีผลต่อกระบวนการประมูลทีจะไม่ประสบความสําเร็จ 

ซึงกรณีทีมีความขัดแย้งเกิดขึนในพืนที ก็จะกลายเป็นความเสียงและความเสียหายของผู้ดําเนิน

โครงการทีประมูลผ่านซึงจะต้องยอมรับให้ได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงาน

นโยบายและแผนพลังงาน, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“สมมุติว่าเราบอกว่าถ้าเกิดทุกพืนทีทีเสนอมาต้องได้รับการยอมรับเราก็ไม่รู้ว่ามัน

จะยอมรับขนาดไหนเอาอะไรเป็นเกณฑ์รายชือชาวบ้านหรือว่าต้องทํา EIA แล้ว

อันนีมันยิงไปกันใหญ่เลยมันไม่รู้ว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนในทางปฏิบัติมันทํา

ลําบาก คราวนีถ้าเกิดเรารับมา เราบอกว่าคุณมีเอกสาร เอกสารเรืองสิทธิในการถือ

ครองหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับทีแปลงทีคุณเสนอมาว่า คุณวางมัดจําแล้วมันจะมี

สิทธิ คราวนีมันอยู่บนความเสียงของคุณถูกไหมเวลาคุณคุณยืนมาแล้วปรากฏว่า

คุณทําไม่ได้คุณโดนฟ้อง โดนขัดค้าน อันนีก็เป็นความเสียงของคุณ แต่ถ้าเกิดไป

เริมต้นว่าพืนทีไหนทีเสนอมาต้องมีการยอมรับมันทําไม่ได้ในทางปฏิบัติมันทํา

ไม่ได้มันก็จะมีการร้องเรียนมันก็จะมีการแอบอ้าง ถ้าเกิดว่ามีคนชนะประมูลแต่แต่

อีกคนบอกไม่ได้ ก็จะไปปลุกชาวบ้านว่าให้ร้องเรียนเลย นีมันเป็นการขัดแย้งกัน

ตลอด” 

 

(4) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถใช้กับพืนทีทีมีความขัดแย้ง

รุนแรงเกิดขึน การนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาใช้ในพืนทีทีมีความขัดแย้งเป็นเรือง

ทียากมาก เนืองจากแต่ละฝ่ายทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันจะไม่มีการรับฟังความเห็นของอีกฝ่ายหนึง 

แต่กลับพยายามสร้างความชอบธรรมและความถูกต้องให้กับฝ่ายของตน โดยพยายามหาข้อมูลเพือมา

หักล้างอีกฝ่ายและสนับสนุนฝ่ายตนเอง ทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถลด

ความขัดแย้งได้ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) 

กล่าวว่า 
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“ถ้าพืนทีใดมีปัญหาในเชิงความขัดแย้งเข้ามาแล้วแล้วจะใช้การมีส่วนรวมเข้าไป

เป็นเรืองยากมาก การเปลียนความคิดคนเป็นเรืองยากมากเพราะฉะนันโครงการ

ควรจะเข้าไปในพืนทีใหม่ๆ และไปจัดกระบวนการไม่ควรจะเข้าไปในพืนทีเกิด

ความขัดแย้งเมือเกิดความขัดแย้งทุกคนก็จะเสาะแสวงหาฐานข้อมูลเพือมาเสริม

สนับสนุนความคิดของตนเองกลุ่มขัดแย้งเขาก็จะทําแนวคิดว่าไม่ดีไม่ดีๆอย่างไร

เขาก็จะหาแนวรวมมันยากทีจะเข้าไปทําทีสุด” 

 

2) ความเชือมันต่อโครงการ 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) ความเชือมันต่อโครงการ ประชาชนบางส่วนและส่วนราชการท้องถินมีความ

เชือมันต่อกระบวนการทีเกิดขึนทังการให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความเห็นของประชาชน รวมถึง

กระบวนการต่างๆทีผู้ดําเนินการทํามีความน่าเชือถือ เนืองจากผู้ดําเนินโครงการสามารถตอบข้อ

สงสัยของประชาชนได้และกระบวนการทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึนดูมีความน่าเชือถือโดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า “เชือมัน

มากขึนก็เพราะว่าทีเราสงสัยอยู่มันก็หายสงสัยทีเราไม่พอใจทีเขาจะมาสร้างโรงงานพอเราไปฟัง

แล้วมันไม่มีอะไรสงสัยแล้วเขาก็สามารถให้เราซักถามได้” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) 

กล่าวเพิมเติมว่า “เราเชือในกระบวนการ เราเชือตามขันตอน แล้วก็เชือมันในการดําเนินการของ

โรงไฟฟ้านะ” 

 

(2) ความไม่เชือมันต่อโครงการประชาชนบางส่วนไม่เชือมันผู้ดําเนินโครงการเพราะ

ส่วนใหญ่ตังข้อสังเกตกับผู้ดําเนินโครงการว่า ผู้ดําเนินโครงการจะสามารถปฏิบัติได้จริงตามทีตกลงกับ

ประชาชนได้หรือไม่ รวมถึงการทีประชาชนมองว่าข้อมูลทีได้จากผู้ดําเนินโครงการไม่มีความน่าเชือถือ

และไม่มันใจในข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอแประชาชนทีมาร่วมกระบวนการ โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, ) กล่าวว่า “ข้อมูลหรือ

สิงทีเขาทําดูแล้วไม่น่าเชือถือแต่ถามว่าเชือได้แค่ไหน ผมว่าเชือถือแค่ 25 เปอร์เซ็นต์เพราะประโยชน์ที

ชาวบ้านจะได้รับมีน้อย...รูปแบบทีเขาทําดูแล้วมันเอนเอียง ไม่น่าเชือถือ” 

ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน 

อําเภอพนมสารคาม, ) ทีให้สัมภาษณ์ว่า “เขาพูดก็ดูน่าเชือถือแต่เราไม่รู้ว่าทีเขาให้ข้อมูลมันจริง

ไหม เราแน่ใจไม่ได้เลยว่าข้อมูลนันมันถูกต้องแค่ไหน” 
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(3) การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดจากการจ้างบริษัทที

ปรึกษา วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจ้างบริษัทที

ปรึกษาให้มาดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงรวมถึงกระบวนการมี

ส่วนร่วมด้วย สาเหตุเหล่านีทําให้ประชาชนมองว่าสิงทีเกิดขึนก็เพือให้กระบวนการทีทําขึนครบ

องค์ประกอบ ผู้ทีเข้ามาจัดกระบวนการเสมือนเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ดําเนินโครงการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า  

 

“กระบวนการของการจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อมผิดมาตังแต่ต้น การ

จัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อมผิดเพราะอะไร ผิดเพราะว่ามันให้

ผู้ประกอบการก็คือ นายจ้างผู้รับไปสือสารก็คือลูกจ้าง ซึงลูกจ้างก็ต้องทําทุกวิธี

ทางเพือให้โครงการนันผ่าน มันต้องรือทังระบบไม่เช่นนันก็จะเกิดปัญหาแบบนี

เกิดขึน” 

 

(4) ความเชือมันทีแท้จริงทีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ความเชือมันต่อโครงการจะเกิดขึนแน่นอนจากกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน ซึงไม่ได้หมายถึงความเชือมันทีจะยอมรับโครงการ แต่ความเชือมันทีเกิดขึนถูก

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ เชือมันทีจะยอมรับโครงการและเชือมันทีจะยอมรับโครงการเพราะนีคือ

สิทธิของประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็น

ว่า 

 

“ประชาชนก็จะได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ในการทีช่วยเพิมผลความเชือมันแต่ไม่ได้

หมายความว่าประชาชนจะต้องยอมรับเพิมความเชือมันซึงความเชือมันนันอาจจะ

เป็นความเชือมันทีจะยอมรับหรือความเชือมันทีจะปฏิเสธ...แต่เวลาเราพูดว่า

เปิดเผยแล้วจะทําให้เกิดความเชือมันคนไทยทีอยู่ในวงราชการบวกกับคนที

อยากจะพัฒนาโครงการจะแปลว่าเชือมันทีจะยอมรับซึงมันไม่ใช่มันอาจจะเป็น

เชือมันทีจะปฏิเสธก็ได้มันเป็นสิทธิของประชาชนพืนฐานไม่ว่าเขาจะยอมรับ

หรือเค้าจะปฏิเสธหรือจะตังเงือนไขเขาจะทําด้วยความเชือมันมากขึนแล้วคุณก็จะ

เข้าใจเขาด้วยคุณก็จะมีความเชือมันมากขึนว่าเขาไม่เอาจริงๆถ้าเขาเอาจริงๆคุณ

เดินหน้าได้แล้วโดยเขาจะเอาก็ต่อเมือคุณต้องไปทําอย่างนีทุกฝ่ายจะเชือมันมาก

ขึนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกฝ่ายจะต้องยอมรับโครงการอันนีต้องเข้าใจก่อน” 
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(5) ความจริงใจในการดําเนินการและไม่ตังเป้าหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมว่าโครงการจะต้องผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ทีเกิดขึนนันผู้ดําเนินโครงการจะต้องมีความจริงใจในการดําเนินการอย่างแท้จริง ทังขันตอนการให้

ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟังความเห็นของประชาชน ผู้ดําเนินโครงการจะต้องไม่ตังเป้าหมายของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าผลทีออกมาจะต้องทําให้โครงการเดินหน้าได้ แต่จะต้อง

ยอมรับและเข้าใจถึงผลทีออกมาซึงเป็นได้สองแนวทางนันคือ โครงการเดินหน้าได้หรือโครงการ

ต้องยุติการดําเนินการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ให้ความเห็นว่า 

 

“ต้องพูดว่าการมีส่วนร่วมมันเท็จหรือเทียมถ้าทําจริงจังคือเป็นการมีส่วนร่วมตาม

ความเห็นคนส่วนใหญ่ทีเขาพูดกันมันก็จบแต่เราถ้าเรามองเชิงหลักถ้าการมีส่วน

ร่วม 100 เปอร์เซ็นต์ นันก็ใครคิดอะไรก็ต้องตอบอย่างนันโจทย์มีอะไรมาก็ตอบ

ได้เลยว่าคืออะไรเขาต้องการอะไรใช่ไหม...ได้คือได้ไม่ได้คือจบแต่อันนีบางที

ไม่ใช่คือมันมันมีจุดมีคําตอบว่าต้องได้...มันก็แปลกแยกเหมือนกัน” 

 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพืนที ประชาชนในพืนทีมีความคิดเห็นที

แตกต่างกันเกียวกับโรงไฟฟ้า แต่ก็ไม่มีการทะเลาะหรือขัดแย้งระหว่างกัน โดยประชาชนในพืนที

ให้ความเห็นว่า ในกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนแม้ว่าความคิดเห็นทีเกิดขึนจะไม่ได้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันแต่นันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนแต่ละคนทีจะนึกคิดแตกต่างกัน โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, ) ให้กล่าวว่า “คน

ในนีก็ไม่มีการทะเลาะกันเรืองโรงไฟฟ้า ตอนไปประชุมกันบางคนคิดต่างกันมีทังคนทีชอบและคน

ทีไม่ชอบแต่พอกลับบ้านต่างคนต่างอยู่ ไม่มีการมาเถียง ไม่มีการทะเลาะกันต่างคนต่างเข้าใจสิทธิ

ในการตัดสินใจแต่ละคน” 

ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต, ) ทีให้ความเห็นว่า “ความขัดแย้งของลูกบ้านไม่มีนะไม่เคยไปทะเลาะเรือง

โครงการอะไรไม่มีผมจะไม่ให้ทะเลาะกันเลยให้เขารู้ว่ามันเป็นเรืองของแต่ละคนว่าต้องการหรือไม่

ต้องการ ทุกคนออกความเห็นได้” 
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(2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ดําเนินโครงการและประชาชนในพืนที 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชนเป็นสิงทีสําคัญการทีผู้ดําเนินโครงการจะเข้าไปสร้าง

ความสัมพันธ์ผูกมิตรกับชุมชนเป็นสิงทียากและต้องใช้เวลาผู้ดําเนินโครงการจะต้องคํานึงถึง

ผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีจะเกิดขึนกับประชาชนในพืนที ดังนันการสร้างความสัมพันธ์ทีดีไม่ใช่

ว่าจะทําในรูปแบบของการนําของไปแจก การทําบุญตามเทศกาลต่างๆ แต่ควรเข้าไปช่วยในด้าน

ของการช่วยเหลือทังการศึกษาสุขภาพและอาชีพหรือการให้ประชาชนในพืนทีเป็นผู้พิจารณาถึง

ความต้องการในการพัฒนาชุมชนเอง เมือมีการผูกมิตรกับชุมชนได้ การเข้าไปเพือดําเนินกิจกรรม

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมก็ทําได้ไม่ยาก โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า 

 

“ผู้ประกอบการจะต้องคิดอยู่เสมอว่าเราไปดําเนินการเพือเสาะแสวงหาทํา

ผลประโยชน์และกําไรให้เกิดขึนกับองค์กรของตนเองให้เกิดขึนกับบริษัทอยู่แล้ว

ในการทําโครงการแต่ต้องคํานึงถึงคนทีจะได้รับผลกระทบจากการทําโครงการคือ

การพัฒนาโครงการของเราเราจะต้องตอบแทนเขาอย่างไรให้คุ้มค่ามากทีสุดเท่าที

จะทําได้ ไม่ใช่ไปทําให้เชิงประชาสงเคราะห์นะเช่นทีอยูๆ่ กฐินสงกรานต์ก็ไปแจก

ผมไม่เห็นด้วย ณ วันนีผู้ประกอบการทําอย่างนัน กฐินสงกรานต์ก็ไปแจกไป

ทอดผ้าป่ามันไม่เกิดผลประโยชน์อะไรในเชิงการพัฒนา...เข้าไปสร้างภาพลักษณ์

ทีดีให้เกิดขึนกับท้องถินว่าบริษัท ก. จะเข้ามาเป็นมิตรกับท่านในท้องถินนีมาช่วย

ท่านพัฒนาทังด้านแรงงานการศึกษาระบบการดูแลสุขภาพท่านเราจะพัฒนาสถานี

อนามัยโรงพยาบาลซึงดูแลท่านอย่างดีเราจะนําหมอและแพทย์เข้ามาภายใต้เงิน

ของเราจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อาจจะเป็นกิจกรรมที

ผู้ประกอบการไม่ต้องคิดเองแต่ไปโยนคําถามให้ประชาชนว่าท่านอยากจะทํา

อะไรเพือพัฒนาชุมชนโดยมีพวกเราส่วนของโรงงานเข้ามามีส่วนร่วมกับท่านเป็น

ความคิดทีไม่รวบยอดมาจากผู้ประกอบการ เป็นแนวทางทีสร้างความผูกมิตร

ระหว่างผู้ประกอบการและชุมชนในทีสุดเมือผูกมิตรกันได้ก็เริมทีจะเอาโครงการ

เข้าไปคุยกันมากขึนอย่างโปร่งใสเปิดเผยทังหมดแนวทางนีผมบอกแล้วว่ามัน

จะต้องใช้เวลาซึงผู้ประกอบการไม่อยากทําแต่ถ้าทําได้ผมเชือมัน 100 เปอร์เซ็นต์

ว่าโครงการเกิดแน่” 
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(3) รูปแบบและบรรยากาศในการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ไม่น่ามีส่วนทีทําให้

ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียดีขึนหรือแย่ลง เพราะประชาชนแต่ละคนต่างสามารถทีจะแสดง

ความคิดเห็นได้ตลอดเวลา ซึงประเด็นสําคัญคือรูปแบบของการจัดรูปแบบการประชุมรับฟัง

ความเห็นมีบรรยากาศทีจะทําให้ประชาชนทีมาเข้าร่วมขัดแย้งกันหรือไม่มากกว่า โดยผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า  

 

“คุณสามารถแสดงความเห็นได้ทุกวันมันไม่ได้แสดงความเห็นเฉพาะในเวที

เพราะฉะนันไม่น่าจะมีส่วนครับถามว่ามันจะมีส่วนหรือไม่ขึนอยู่กับวิธีการจัดเวที

มากกว่า ว่าคุณจัดเพือให้คนทะเลาะกันหรือคุณจัดเพือให้คนเข้าใจกันแต่ถามว่าถ้า

ไม่มีเวทีแล้วเขาจะทะเลาะกันไหม เขาก็ทะเลาะกันคงไปหาทีทะเลาะกันทีอืน” 

 

4) โครงการสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน 

จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

(1) กระบวนการในการดําเนินการทีมีความโปร่งใส การสร้างกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนทีจะทําให้โครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน ประชาชนให้ความคิดเห็นว่า

การทีผู้ดําเนินโครงการดําเนินการด้วยความโปร่งใส ให้ข้อมูลทีถูกต้องและดําเนินการตามมาตรการ

ในการลดผลกระทบต่างๆตามทีได้นําเสนอกับประชาชนไว้ จะทําให้โครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้

อย่างยังยืน แต่หากกระบวนการทีเกิดขึนไม่มีความโปร่งใส ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ดําเนินการ

ตามมาตรการในการลดผลกระทบต่างๆตามทีได้นําเสนอกับประชาชน ปัญหาทีเกิดขึนคือการ

นําไปสู่ความขัดแย้งในพืนที โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอ

สนามชัยเขต, ) ให้ความเห็นว่า “ถ้าเขาทําแบบโปร่งใส ตามกระบวนการอย่างทีพูดไว้นะผมว่า

มันจะมันจะยังยืนมากแต่ถ้าโครงการเกิดไม่ทําตาม แบบนีแหละมันก็ทะเลาะกัน และจะทะเลาะกัน

ตลอด” 

การให้ประชาชนและส่วนราชการทีเกียวข้องต้องมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน

การตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ เพือตรวจสอบผลกระทบทีอาจเกิดขึนและกํากับติดตาม

การดําเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือมาตรการทีได้ตกลงไว้ เพราะ

กระบวนการมีสวนร่วมไม่ได้มีเพียงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียงเท่านัน โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) ให้ความเห็นว่า “ให้

การตรวจสอบกันมีคณะกรรมการแต่ตอนนียังไม่ได้แต่งตังเพียงแต่ข้อตกลงว่าต้องมี และให้มีเริม
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ตังแต่เริมการก่อสร้าง คณะกรรมการชุดนีจะต้องเริมมีตัวมีตนขึนมาแล้วก็เริมทํางานซึง

ประกอบด้วยชาวบ้านภาคราชการ แล้วก็ตัวแทนผู้ใหญ่บ้านแล้วตามแต่บุคคลทีเหมาะสม” 

 

(2) การสร้างประโยชน์ให้เกิดกับประชาชนในพืนที การสร้างประโยชน์ทีเกิดขึน

จากโครงการต่างๆในพืนทีต้องสนองต่อความต้องการของประชาชนในพืนทีก่อน การให้

ความสําคัญกับประชาชนในพืนทีต้องให้ความสําคัญเป็นอันดับต้นๆ ทังการสร้างงาน สร้างรายได้ 

มีกิจกรรมทีเกิดประโยชน์กับประชาชนในพืนทีรอบโครงการให้มากทีสุด ซึงหากสามารถทําได้จะ

ทําให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าที

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) กล่าวว่า 

 

“ประชาชนและผู้ประกอบการต้องได้ประโยชน์ร่วมกันด้วยจากการจ้างงานจาก

ส่วนต่างๆทีคุณรับจากการเข้าไปทําประโยชน์ให้กับชุมชนต้องมีครับต้องมีความ

จริงใจให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าตังโรงงานแล้วเอาคนทีอืนมาทําเอาคนในมาทํา

อย่างผมว่ามันต้องมีคนทีอยู่ใกล้เคียงได้ประโยชน์ด้วยจะเป็นประโยชน์อย่างยังยืน

ให้เขามีงานทํามีอะไรมีหลักยึดมีสวัสดิการทีดี มีอะไรต่างๆ” 

 

 จึงสรุปได้ว่าผลกระทบทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม ประกอบไปด้วย 

) การลดความขัดแย้ง 

ความขัดแย้งทีเกิดขึนเกิดจากความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างประชาชนและผู้ดําเนิน

โครงการทีแตกต่างกัน ดังนันการเข้าใจบทบาทของแต่ละคนและการยอมรับข้อตกลงทีเกิดขึนย่อม

เป็นสิงทีจะลดความขัดแย้งลงได้ การป้องกันหรือลดความขัดแย้งสามารถทําได้โดยการใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่กระบวนการคัดเลือกโครงการ โดยผู้ดําเนินโครงการ

ต้องมีการประกาศและให้ข้อมูลแก่ประชาชน ถึงเหตุผลของการเลือกพืนทีทีได้เลือกไว้ เพือให้

ประชาชนในพืนทีนันทราบข้อมูล ซึงกระบวนการจะช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการประหยัดต้นทุน เวลา 

ได้มากขึน เพราะหากกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึนในช่วงการเริมดําเนินโครงการแล้ว การคัดค้าน

ของประชาชนก็จะเกิดขึน ทังนีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหา

ในพืนทีทีเกิดความขัดแย้งขึนแล้ว เพราะแต่ละฝ่ายมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันซึงจะไม่มีการรับฟัง

ความเห็นของอีกฝ่ายหนึงและพยายามหาข้อมูลเพือมาหักล้างอีกฝ่ายและสนับสนุนฝ่ายตนเอง 

 



156 
 

) ความเชือมันต่อโครงการ 

ความเชือมันต่อโครงการของประชาชนถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนทีหนึงมี

ความเชือมันต่อโครงการเนืองจากเห็นว่ากระบวนการทีโครงการดําเนินการมีความน่าเชือถือ เห็น

ได้จากโครงการมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน มีการรับฟังความเห็นของประชาชน และในส่วนทีสอง

ไม่มีความเชือมันต่อโครงการเนืองจากไม่มันใจถึงมาตรการทีผู้ดําเนินโครงการระบุไว้จะสามารถ

ปฏิบัติได้จริงรวมทังข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอกับประชาชน นอกจากนีกระบวนการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีมาจากบริษัททีถูกว่าจ้างจากผู้ดําเนินโครงการยัง

ทําให้ประชาชนขาดความเชือมันต่อโครงการด้วย ทังนีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที

เกิดขึนผู้ดําเนินโครงการจะต้องไม่ตังเป้าหมายหรือธงคําตอบของกระบวนการทีเกิดขึนว่าจะต้อง

เดินหน้า/ดําเนินการได้ ซึงในทีสุดความเชือมันทีเกิดขึนจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ความเชือมัน คือความ

เชือมันทีจะยอมรับโครงการ และความเชือมันทีจะไม่ยอมรับโครงการ 

 

) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย 

ในความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพืนทีทีมีความคิดเห็นทีแต่ต่างกันไม่มีความ

ขัดแย้งเกิดขึนเนืองจากประชาชนเข้าใจและรู้ดีว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนทีจะเลือกว่าจะสนับสนุน

หรือคัดค้าน ทังนีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของผู้ดําเนินโครงการต้องจัดให้

รูปแบบการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนมีบรรยากาศทีดีไม่นําไปสู่การถกเถียงจนเกิด

ความขัดแย้ง ในส่วนของผู้ดําเนินโครงการกับประชาชนผู้ดําเนินโครงการต้องเข้าไปสนับสนุนด้าน

การศึกษา สุขภาพและอาชีพหรือการให้ประชาชนในพืนทีเป็นผู้พิจารณาถึงความต้องการในการ

พัฒนาชุมชนเองซึงเป็นแนวทางทีดีในการผูกมิตรกับประชาชนในพืนที ซึงส่งผลให้การสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นเรืองทีง่ายขึน 

 

) โครงการสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน 

ผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้ข้อมูลทีถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน กระบวนการรับ

ฟังความเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส รวมถึงการให้ประชาชนและหน่วยงานต่างได้เข้า

ร่วมในการติดตามการดําเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามทีเสนอไว้กับประชาชน รวมถึงการให้

ความสําคัญกับประชาชนในพืนทีเป็นอันดับต้นๆ ทังการสร้างงาน สร้างรายได้ มีกิจกรรมทีเกิด

ประโยชน์กับประชาชนในพืนทีรอบโครงการให้มากทีสุด หากทําได้ดังนีจะทําให้โครงการอยู่

ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน  
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ตารางที 4.6 สรุปผลกระทบทีเกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

การลดความขัดแย้ง  ความขัดแย้งทีเกิดขึนเกิดจากความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการที

แตกต่างกัน  

 การเข้าใจบทบาทของแต่ละคนและการยอมรับข้อตกลงทีเกิดขึนย่อมเป็นสิงทีจะลดความขัดแย้งลงได้ 

 การป้องกันหรือลดความขัดแย้งสามารถทําได้โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่

กระบวนการคัดเลือกโครงการ  

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในพืนทีทีเกิดความขัดแย้งขึนแล้ว 

ความเชือมันต่อโครงการ   ความเชือมันต่อโครงการเกิดจากโครงการมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน มีการรับฟังความเห็นของ

ประชาชน 

 ความไม่เชือมันต่อโครงการเกิดจากมาตรการทีผู้ดําเนินโครงการระบุไว้จะอาจไม่สามารถปฏิบัติได้

จริง ข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอกับประชาชนอาจไม่ถูกต้อง 

 กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีมาจากบริษัททีถูกว่าจ้างโดยผู้ดําเนิน

โครงการ ทําให้เกิดความไม่เชือมันต่อโครงการ 

 ผู้ดําเนินโครงการจะต้องไม่ตังธงคําตอบของกระบวนการทีเกิดขึนว่าจะต้องเดินหน้าโครงการ 
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ตารางที 4.6 (ต่อ) 

 

ประเด็น ผลการศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย   ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพืนทีเข้าใจและรู้ดีว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนทีจะเลือกว่าจะ

สนับสนุนหรือคัดค้าน 

 การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของผู้ดําเนินโครงการต้องจัดให้รูปแบบการประชุมรับ

ฟังความเห็นของประชาชนมีบรรยากาศทีดีไม่นําไปสู่การถกเถียงจนเกิดความขัดแย้ง 

 ผู้ดําเนินโครงการต้องเข้าไปสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ ซึงส่งผลให้การสร้างการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นเรืองทีง่ายขึน 

โครงการสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับ

ชุมชนได้อย่างยังยืน 

 ผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้ข้อมูลทีถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน กระบวนการรับฟังความเห็น

ของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส  

 ต้องให้ความสําคัญกับประชาชนในพืนทีเป็นอันดับต้นๆ ทังการสร้างงาน สร้างรายได้ มีกิจกรรมที

เกิดประโยชน์กับประชาชนในพืนทีรอบโครงการให้มากทีสุด 
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Input 

งบประมาณ: 

มีการใช้งบประมาณทีเพียงพอ

ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 

บุคลากรในการดําเนินการ: 

มีการใช้บุคลากรทีเพียงพอใน

การจัดกิจกรรมต่างๆ 

ความรู้ความเข้าใจเกียวกับการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและ

กระบวนการมีส่วนร่วม: 

เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน

ได้เสียได้รับทราบข้อมูลของ

โครงการ ทังขอบเขตการศึกษา วิธี

การศึกษา ผลการศึกษา และ

แนวทางการป้องกันแก้ไขและ

ติดตามผลกระทบสิงแวดล้อมของ

โครงการ รวมถึงการรับฟังข้อวิตก

กังวลและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชนร่วมด้วย แต่ประชาชนที

ยังไม่ค่อยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที

แท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม ทราบเพียงว่า

ตนเองมีหน้าทีมารับฟังเท่านันและ

ไม่ค่อยมีการแสดงความคิดเห็น 

Process 

การเริมต้นเร็ว (Starting Early): 

ได้แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และการติดต่อกับ

ประชาชนและหน่วยงานทีเกียวข้องเพือชีแจงข้อมูลและจัดรับฟังความเห็นของ

ประชาชน 2 ครัง คือ ช่วงก่อนดําเนินโครงการและช่วงดําเนินโครงการ, มีการ

เข้าชีแจงกับกลุ่มต่างๆ ทังในและนอกพืนที, มีการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าน

สือต่างๆ และเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับประชาชน

, กระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนยังไม่ทัวถึงทุกพืนทีเพราะยังมี

ประชาชนบางส่วนทียังไม่รับทราบข้อมูลหรือการชีแจงของโครงการโดยตรง, 

การเริมต้นเร็วทีแท้จริงผู้ดําเนินโครงการควรเริมจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนตังแต่การศึกษาความเหมาะสมของพืนทีโครงการ 

ครอบคลุมผู้ทีเกียวข้อง (Stakeholders): 

มีการพิจารณาพืนทีรอบโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยกิจกรรมการมี

ส่วนร่วมของประชาชนจะเน้นประชาชนพืนทีรอบโครงการเป็นหลักและยัง

รวมถึงประชาชนนอกพืนทีศึกษาทีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วย, ควรให้

ความสําคัญกับข้อมูลทีจะได้รับจากประชาชนมากกว่า เพราะข้อมูลเหล่านีเป็น

สิงทีสําคัญทีจะนําไปใช้ประโยชน์ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม  

ความจริงใจ (Sincerity): 

มีการชีแจงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ตังแต่เริมกระบวนการ, มีการประชาสัมพันธ์

โครงการและประสานงานในเบืองต้นกับผู้นําชุมชนเพือประชาสัมพันธ์และ

เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมประชุมรับฟังความเห็น, มีการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีการซักถามประเด็นข้อสงสัยต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าทีของโครงการเป็น

ผู้อธิบายในประเด็นข้อสงสัยนันๆ 

วิธีการทีเหมาะสม (Suitability): 

มีการได้ดําเนินการเป็น 3 ส่วน คือ 1) การประชุมชีแจงรายละเอียด

โครงการ มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมพร้อมรับฟังความ

คิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2) การจัดให้มีการเยียมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินเดิมของ

บริษัทฯ และ 3)การจัดประชุมย่อย เพือชีแจงรายละเอียดโครงการ นําเสนอผล

การศึกษาและมาตรการด้านสิงแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

จากผู้เข้าร่วมประชุม 

ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency): 

มีการประชาสัมพันธ์ด้วยสือรูปแบบต่างๆ รวมทังจัดตังศูนย์ประสานงาน

เพือให้ประชาชนหรือผู้ทีสนใจติดต่อประสานงานและขอข้อมูลได้ตลอดเวลา 

ข้อมูลทีถูกต้องครอบคลุม(Data Sufficiency) 

ข้อมูลต่างทีนํามาเสนอแก่ประชาชนจะเป็นในรูปแบบของเอกสาร

ประชาสัมพันธ์และชีแจงโครงการสไลด์ในการนําเสนอการจัดนิทรรศการ

ประกอบการชีแจง ทังนีข้อมูลต่างๆทีนํามาเสนอแก่ประชาชนต้องเป็นข้อมูลที

สามารถอธิบายแล้วเข้าใจได้ง่ายมากทีสุด 

Context 

กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย: 

การมีส่วนร่วมของประชาชนยังค่อนข้างเป็นเรืองใหม่ทียังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และการพัฒนา, การนํากฎหมายไปปฏิบัติที เป็นเพียงการปฏิบัติเพือเป็นไปตามทีกฎหมายกําหนดเท่านัน, 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีล้าสมัยต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาสมสมบูรณ์มากยิงขึน 

นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล: 

มีการพึงพึงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติเป็นหลักและมีนโยบายทีจะกระจายแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากยิงขึน, สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาร่วมดําเนินกิจการในการ

ผลิตไฟฟ้า ซึงจะทําให้ราคาไฟฟ้าถูกลง, การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนต้องเป็นไปตามความต้องการทีแท้จริงเพราะการสร้างโรงไฟฟ้าก่อให้เกิดผลกระทบไม่มากก็น้อย 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา: 

แผนต่างๆถูกเสนอโดยส่วนราชการต่างๆตามภาระหน้าทีทีส่วนราชการเหล่านันรับผิดชอบขาดการเชือมโยงให้เป็นแผนเดียวกัน, เกิดความสับสนถึงเป้าหมายทีแท้จริงของการพัฒนาของจังหวัด

เมือนําไปปฏิบัติ, ประชาชนในพืนทียังไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับแผนพัฒนาจังหวัด 

Product 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม: 

มีการประยุกต์กรอบการศึกษาตามเอกสารต่างๆ

ดังนี 1) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทางสังคมในการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางสิงแวดล้อม โดยสํานัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม 2) ระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน และ 3) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จัดทําโดยมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาชนบางกลุ่มทียังไม่

มันใจในตัวรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึนเพราะเป็นการว่าจ้างบริษัท

ทีรับจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

มาดําเนินการแทนจึงเกิดความไม่เชือใจในตัวรายงาน 

และไม่มันใจถึงแนวทางในการลดผลกระทบทีจะ

เกิดขึนว่าผู้ดําเนินโครงการจะสามารถดําเนินการได้จริง

ตามทีระบุไว้, การเปิดเผยรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมยังไม่สามารถกระทําได้จนกว่าที

โครงการนันๆจะได้รับอนุมัติ โดยหน่วยงานทีเกียวข้อง

อ้างว่าเป็นทรัพย์สินของเอกชน, ประชาชนไม่สามารถ

รับทราบข้อมูลในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมได้ ส่งผลให้การเพิมเติมหรือชีแจงข้อมูลใน

ส่วนของประชาชนไม่เกิดขึน 

ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม: 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการ

ประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนเสมือนเป็นการ

ถ่วงดุลอํานาจระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการ 

ซึงทําให้ประชาชนได้รับข้อมูลเพิมมากขึนและได้รับ

การชีแจงจากผู้ดําเนินโครงการและในส่วนของผู้

ดําเนินโครงการก็จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ 

กระบวนการมีส่วนร่วมตามกฎหมาย: 

มีการยึดระเบียบ หลักการและขันตอนตาม

กฎหมายเป็นหลัก ซึงการดําเนินตามข้อกําหนดของ

กฎหมาย, กระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนในบาง

โครงการเป็นเพียงการดําเนินการให้ครบถ้วนตาม

กฎหมาย โดยผู้ดําเนินโครงการสนใจเพียงขันตอนและ

รูปแบบว่าเพียงพอหรือไม่เท่านัน 
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ภาพที 4.1 สรุปผลการศึกษาการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

ทางสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนโดยใช้ CIPPI Model 

  

Impact 

การลดความขัดแย้ง: 

ความขัดแย้งทีเกิดขึนเกิดจากความคิดเห็นและทัศนคติระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการทีแตกต่างกัน, การเข้าใจบทบาทของแต่ละคนและการยอมรับข้อตกลงทีเกิดขึนย่อมเป็นสิงทีจะ

ลดความขัดแย้งลงได้, การป้องกันหรือลดความขัดแย้งสามารถทําได้โดยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่กระบวนการคัดเลือกโครงการ, กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่

สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในพืนทีทีเกิดความขัดแย้งขึนแล้ว 

ความเชือมันต่อโครงการ: 

ความเชือมันต่อโครงการเกิดจากโครงการมีการให้ข้อมูลแก่ประชาชน มีการรับฟังความเห็นของประชาชน, ความไม่เชือมันต่อโครงการเกิดจากมาตรการทีผู้ดําเนินโครงการระบุไว้จะอาจไม่

สามารถปฏิบัติได้จริง ข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอกับประชาชนอาจไม่ถูกต้อง, กระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีมาจากบริษัททีถูกว่าจ้างโดยผู้ดําเนิน

โครงการ ทําให้เกิดความไม่เชือมันต่อโครงการ, ผู้ดําเนินโครงการจะต้องไม่ตังเป้าหมายหรือธงคําตอบของกระบวนการทีเกิดขึนว่าจะต้องเดินหน้า 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย: 

ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในพืนทีเข้าใจและรู้ดีว่าเป็นสิทธิของแต่ละคนทีจะเลือกว่าจะสนับสนุนหรือคัดค้าน, การจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนของผู้ดําเนินโครงการต้องจัด

ให้รูปแบบการประชุมรับฟังความเห็นของประชาชนมีบรรยากาศทีดีไม่นําไปสู่การถกเถียงจนเกิดความขัดแย้ง, ผู้ดําเนินโครงการต้องเข้าไปสนับสนุนชุมชนในด้านต่างๆ ซึงส่งผลให้การสร้างการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นเรืองทีง่ายขึน 

โครงการสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน: 

ผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้ข้อมูลทีถูกต้องและเป็นจริงแก่ประชาชน กระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเป็นไปอย่างโปร่งใส, ต้องให้ความสําคัญกับประชาชนในพืนทีเป็นอันดับต้นๆ 

ทังการสร้างงาน สร้างรายได้ มีกิจกรรมทีเกิดประโยชน์กับประชาชนในพืนทีรอบโครงการให้มากทีสุด 
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4.2 ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 

  4.2.1 ปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

1) ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรืองของหน้าที บทบาทของ

ประชาชนทีต้องเข้าร่วมกระบวนการ เพราะการเข้าร่วมกระบวนการไม่ได้หมายถึงการทําให้

กระบวนการเสร็จสินสมบูรณ์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทีจะปกป้อง

ทรัพยากรในพืนทีของตน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอ

พนมสารคาม, ) ให้ความเห็นว่า “ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมต้องศึกษาทําความเข้าใจและ

ต้องเข้าไปมีบทบาทมีความรู้มีความคิดรักถินฐานจะได้ไม่ถูกเค้าชักจูงง่าย” 

สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, 

) ทีให้ความเห็นว่า “สิงทีทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนนีมีความสําเร็จต้องสร้างความ

เข้าใจให้ประชาชนเข้าใจ ถ้าเขาไม่เข้าใจ เวลาจะทําอะไรเขาไม่เข้าใจหรอก” 

 

2) การเห็นความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของทุกภาคส่วน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้

ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าใจบทบาทของตนเอง แสดงความจริงใจ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สิงต่างๆเหล่านีจะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมประสบความสําเร็จได้ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นเพิมเติมว่า “ความสําเร็จ

จะเกิดได้โดยทุกภาคส่วนต้องให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมทังผู้ประกอบการประชาชน

หน่วยงานราชการ” 

 

  จึงสรุปได้ว่าการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมแก่ประชาชนเป็นสิงทีสําคัญมากทีจะทําให้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนประสบความสําเร็จ โดยต้องปรับเปลียนแนวความคิดของประชาชนบางส่วนทีเข้าใจ

ว่าการทีประชาชนเข้าไปร่วมในกระบวนการเป็นการยอมรับและเห็นชอบในตัวโครงการ ทังทีใน
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ความเป็นจริงการทีประชาชนเข้าไปร่วมในกระบวนการก็เพือให้ประชาชนร่วมกับปกป้อง

ทรัพยากรในพืนทีของตน ทังนีประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้

ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เข้าใจบทบาทของตนเอง แสดงความจริงใจ

ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างแท้จริง สิงต่างๆเหล่านีจะส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมประสบความสําเร็จ 

 

  4.2.2 ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นในการพิจารณาได้ดังนี 

1) ผู้เข้าร่วมกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนมีจํานวนน้อย การทีประชาชน

จํานวนหนึงไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ ไม่สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสาร เนืองจากประชาชนบางส่วน

ต้องทํางาน และประชาชนบางส่วนความไม่ต้องการโครงการจึงไม่เข้าร่วมกระบวนการ จึงทําให้การ

รับฟังความเห็นของประชาชนได้ประเด็นทีน้อยและอาจไม่ครบถ้วน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้ความเห็นว่า “ส่วนมากเวลาประชุม

ชาวบ้านไม่รวมตัวกันบางคนก็ทํางาน อยู่บ้าน เวลาประชุมกันคนก็น้อย ไปกันไม่เยอะ” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นเพิมเติมว่า 

 

“ในกระบวนการมีส่วนร่วมต้องใช้ประชาชนให้มาเข้าร่วมจะมีปัญหาในการรับฟัง

ความเห็นของการทีคนมาน้อยและจะไม่ได้ตัวแทนของคนทังหมดและอาจไม่

ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียคนทีไม่เห็นด้วยก็อาจไม่มาพอไม่มาก็บอกว่าไม่รับรู้

ข้อมูล...กระบวนการมีส่วนร่วมเมือทําตามขันตอนแล้วก็เป็นไปได้ว่าผู้ทีอยู่ใน

พืนทีไม่ได้รับรู้...และถ้าเป็นพืนทีชนบทบางทีชาวบ้านก็อาจไม่ทราบเช่นไม่ทราบ

จริงๆทราบแต่ไม่เข้าร่วมไม่อยากรับรู้ไม่อยากมีส่วนร่วม” 

 

2) ผู้นําชุมชนขาดความตระหนักและการตืนตัว ผู้นําชุมชนเป็นผู้ทีมีบทบาทสําคัญที

จะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถดําเนินการได้อย่างต่อเนืองทังการ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนทีตนเองรับทราบข้อมูล การรับหน้าทีในการประสานอํานวย

ความสะดวกผู้ดําเนินโครงการในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงเป็นตัวแทนประชาชนทีจะ

เข้าสู่กระบวนการต่างๆทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน ซึงอาจมีสาเหตุมาจากการกลัวว่าประชาชนใน
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พืนทีจะเห็นว่าผู้นําชุมชนมีความเอนเอียงไปกับผู้ดําเนินโครงการ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชน

คนที  ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม, ) ให้ความเห็นว่า “ประชาชนไม่ค่อยสนใจเพราะ

คิดว่าสร้างมาผลกระทบมันก็มีอยู่ดี บางทีโครงการเข้ามาประชาชนก็ไม่มา...ผมจะให้ชาวบ้านเค้ารับรู้

ข้อมูลจากโครงการเองตัวผมจะไม่แนะนําเพราะจะดูว่าเราไปเข้าข้างโครงการ” 

 

3) ความไม่เชือถือผู้ดําเนินโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนจากความคิดทีรวบ

ยอดของผู้ดําเนินโครงการโดยขาดการให้ประชาชนรับรู้ถึงผลการจัดการประชุมในแต่ละครังทําให้

ประชาชนบางส่วนมองว่า ผู้ดําเนินโครงการไม่มีความจริงใจในการดําเนินการ ส่งผลให้ประชาชนขาด

ความเชือถือผู้ดําเนินโครงการและไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน ผู้ให้สัมภาษณ์

ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  ตําบลเกาะขนุน อําเภอพนมสารคาม, ) ให้สัมภาษณ์ว่า 

 

“โดยส่วนใหญ่กระบวนการรับฝังความเห็นจะไม่เกิดขึนเพราะประชาชนไม่

ต้องการโครงการ...ในการเข้ามาตอนแรกโครงการเข้ามาจัดกิจกรรมในรูปแบบ 

CSR แต่เป็นแบบแฝงเพราะเขาขอบัตรประชาชนแล้วนําไปอ้างถึงในรายงาน

เสมือนว่าประชาชนเห็นด้วยซึงทําให้ประชาชนไม่เชือถือโครงการและรายงานที

เขาทํา ทําให้ประชาชนปิดกันตนเองในการให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของ

โครงการ” 

 

4) การรับข้อมูลข่าวสารเพียงแหล่งเดียว ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารใน

ประเด็นทีเกียวข้องกับผลกระทบของโครงการ แล้วไม่ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ เมือได้รับ

ข้อมูลแล้วจะปิดกันข้อมูลอืนๆ ทีผู้ดําเนินโครงการมานําเสนอ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีองค์การบริหารส่วนตําบลเขาหินซ้อน, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “ปัญหาอยู่ทีคนมีทิฐิทิฐิสูง

คือเชือแล้วเชือเลยเชือเลยไม่ฟังเลยไม่ใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ปิดหูปิดตาปิดหูปิดตาไปเลย” 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นเพิมเติมว่า “การรับรู้ของประชาชนยังขึนอยู่กับความรู้ทัศนคติ

ของแต่ละคน...รูปแบบสังคมแต่ละทีมีความแตกต่างกัน” 

 

5) ความไม่สอดคล้องของกฎหมายและการขาดการนําเสนอข้อมูลของประชาชนต่อ

คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีปัญหาในประเด็นทีไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กระบวนการ
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พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดล้อมไม่เปิดโอกาสได้ทราบข้อมูลจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิน และประชาชนไม่

สามารถเสนอความเห็นหรือข้อมูลต่างๆของประชาชนเพือให้ผู้มีอํานาจพิจารณารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้นําไปพิจารณาเพิมเติม โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการ

ด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า “ปัญหาเรืองพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ทีไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปัจจุบันบวกกับการพิจารณาของ สผ. ซึงไม่

อยู่ในสายตาของสาธารณะจริงๆ อยู่แต่ คชก.” 

 

  จึงสรุปได้ว่าปัญหาของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนนันมีสาเหตุมาจาก 

ประชาชนและผู้นําชุมชนขาดการตืนตัวต่อกระบวนการมีส่วนร่วม การไม่เข้าร่วมกระบวนการของ

ประชาชนมีสาเหตุมาจากไม่มีเวลาว่างเพราะต้องทํางาน การไม่รับทราบข้อมูลหรือการ

ประชาสัมพันธ์ถึงกําหนดการในการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม หรือประชาชนทีคัดค้านโครงการ

จึงไม่เข้าร่วมในกระบวนการทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน เป็นต้น สาเหตุต่างๆเหล่านีเมือเกิดขึนแล้ว

จะมีผลต่อความครอบคลุมประชาชนทีมาร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทําให้ข้อเสนอแนะและข้อ

วิตกกังวลมีจํานวนน้อย รวมถึงการขาดคนกลางหรือหน่วยงานกลางทีเข้ามาร่วมในกระบวนการ

เพือให้กระบวนการทีเกิดขึนมีความน่าเชือถือเพิมขึน นอกจากนียังรวมถึงพระราชบัญญัติส่งเสริม

และรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ทีขาดการระบุถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและขันตอนของกระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิน ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถ

เสนอความเห็นหรือข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้มีอํานาจพิจารณาเพิมเติมได้ 

 

4.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 

 จากการสัมภาษณ์พบว่า แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมีดังนี 

  1) ควรมีการให้ข้อมูลข่าวสารจากหลายหน่วยงานเพือให้ประชาชนได้ข้อมูลทีมีความหลากหลาย

และเป็นข้อมูลทีน่าเชือถือ ไม่ใช่ว่าจะได้รับจากผู้ดําเนินโครงการเพียงฝ่ายเดียว อีกทังในบางพืนที

ประชาชนไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ดําเนินโครงการเนืองจากผู้ดําเนินโครงการไม่ได้เข้าไป หรือถ้า



165 
 

เข้าไปในพืนทีนันๆ ก็จะเป็นรูปแบบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนมากกว่า ดังนันประชาชน

บางส่วนจึงไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารทีเกียวกับโครงการ ดังนันจึงควรให้ข้อมูลข่าวสารเกียวกับโครงการ

เพิมเติมนอกเหนือจากการสร้าความสัมพันธ์กับชุมชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ประชาชนคนที  

ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) กล่าวว่า 

 

“เขาไม่มาให้ข้อมูลอะไรเลย เวลาเขามาก็ยกมือไหว้เอานู้นเอานีมาให้แทนมาใน

รูปแบบทีว่าให้ชาวบ้านถูกอกถูกใจ...ผมอยากให้จัดหน่วยงานต่างๆ มาชีแจงต่างๆ 

ให้กับประชาชนเข้าใจ ความสบายใจมันก็จะเกิดขึน อยากให้มีส่วนนี ชุมชนนีเขา

มีปัญหาอย่างนีให้ทางโน้นเขามาชีแจง...อยากให้มีหลายๆฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลกับ

ประชาชน ไม่ใช่แต่มาเพียงฝ่ายเดียวแล้วก็อยากให้มีหน่วยงานกลางทีจะ

ประสานงานระหว่างคนทําทีเป็นโครงการกับชาวบ้าน ทีเป็นให้มันธรรมเชือใจได้ 

ไว้ใจได้และได้รับความยอมรับจากประชาชน” 

 

  2) การให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นทีเริมจากระดับเล็กแล้วขยายสู่ระดับใหญ่ การให้ข้อมูล

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างทัวถึงควรเริมจากระดับเล็กๆ นันคือในระดับหมู่บ้านเพือให้

ประชาชนในพืนทีเข้าใจและรับรับทราบข้อมูล รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นทีเกิดจากประชาชนใน

พืนทีนันจริงๆ จากนันจึงค่อยขยายพืนทีในการให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นให้กว้างขึนตามลําดับ 

ซึงวิธีนีจะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างทัวถึงและในด้านการรับฟังข้อมูล

ข่าวสารจะได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นทีหลายหลายมากขึนด้วย ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(ประชาชนคนที  ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “อยากให้มีการประชุม

แต่ละหมู่บ้านประชุมกันก่อนแล้วก็เลือนเป็นหลายๆ หมู่บ้านเป็นตําบลเป็นอําเภอชาวบ้านจะได้

เสนอความเห็นกัน แล้วมาดูผลทีได้ว่าเป็นอย่างไร” 

 

  3) การให้ข้อมูลก่อนเริมก่อสร้างโครงการเพือให้ทราบถึงความต้องการของประชาชน การเริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่การเลือกพืนทีโครงการ เพือศึกษาผลกระทบและความ

คิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (ผู้นําชุมชนคนที  

ตําบลคู้ยายหมี อําเภอสนามชัยเขต, ) ให้สัมภาษณ์ว่า “เขาควรมาเล่า มาชีแจงว่าจะทําอะไร 

โครงการอะไร ก่อนมาสร้างทีนีจะดีมาก ไม่ใช่ว่าพอจะสร้างค่อยมาถาม เพราะถ้ามาบอกก่อนชาวบ้าน

เขาจะได้รู้ แล้วโครงการก็จะได้รู้ด้วยว่าชาวบ้านจะเอาด้วยกับโครงการหรือป่าว” 
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  4) การใช้หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางทังความโปร่งใสของ

กระบวนการมีส่วนร่วม การดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง รวมทังผู้ดําเนิน

โครงการต้องตระหนักถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อประชาชนในพืนทีและต้องสร้างกําไรทีเกิดขึนจาก

การดําเนินโครงการให้กับส่วนรวม ซึงจะก่อเกิดประโยชน์ร่วมกันทังประชาชนในพืนทีและผู้ดําเนิน

โครงการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า 

 

“หลักธรรมมาภิบาลเป็นเรืองใหญ่และเป็นแนวทางทางออกทีดีทีสุดหลักธรรมาภิบาล

ก็คือเรืองของความโปร่งใสการมีส่วนร่วมการให้ข้อมูลทีแท้จริงต่อภาคประชาชนการ

ให้ข้อมูลทีแท้จริงกับภาคประชาชนอย่าลืมว่าโครงการทุกโครงการมีผลกระทบแน่จะ

มากหรือน้อยก็อีกเรืองหนึง แต่ผู้ประกอบการเองต้องคิดเสมอว่าเราจะไม่ไปแสวงหา

กําไรและผลประโยชน์บนความทุกข์ยากความเดือดร้อนของภาคประชาชนแต่เราจะ

ไปสร้างกําไรและประโยชน์ให้เกิดขึนในพืนทีร่วมกับภาคประชาชนนันหมายถึงว่า

ประชาชนจะได้รับผลประโยชน์และได้รับประโยชน์จากการทีเราไปพัฒนาโครงการ” 

 

  5) การมีสถาบันหรือหน่วยงานในการอบรมหลักการ วิธีการ ของกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง การมีสถาบันทีทํา

หน้าทีในการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ดําเนินโครงการ และบุคคลทัวไป

ทีสนใจ ในเรืองของเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือให้เป็นไป

ตามกฎหมาย และความต้องการทีแท้จริงของสังคมถึงรูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์ในการดําเนิน

กระบวนการมีส่วนร่วม เพือให้มีแนวทางทีชัดเจนในการยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า 

 

“ผมว่าน่าจะมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาทีสอนหน่วยงานรัฐหรือผู้ประกอบการใน

เรืองของการมีส่วนร่วมขึนมาอาจเป็นในรูปของสถาบันจัดอบรมวิธีการมีส่วนร่วม

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายตามเจตนารมณ์ของสังคมทีแท้จริง ว่ามันควรจะใช้

กลยุทธ์วิธีการอย่างไรทีถูกเพือนําไปสู่การลดความขัดแย้งทีเกิดขึนในสังคมเพือ

นําไปสู่การพัฒนาโครงการใดๆ ก็ได้เพราะถ้าปล่อยให้เป็นกระบวนการการมีส่วน

ร่วมโดยผู้ประกอบการคิดเองทําเองมันก็ได้แต่ทุกวันนีมันก็ยังมีความขัดแย้ง
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เกิดขึนตลอดเวลาโครงการทีเข้าไปมันไม่ได้ผ่านกระบวนการทีน่าจะได้รับการ

ยอมรับจากภาคประชาชนประชาสังคม” 

 

  6) การให้หน่วยงานทีเป็นอิสระจากเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต้องมาจากคนกลางทีมีความอิสระใน

การศึกษาและไม่มีส่วนเกียวข้องกับผู้ดําเนินโครงการ เพือให้กระบวนการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม

และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความโปร่งใสและน่าเชือถือ ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  

(เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, ) ให้ความเห็นว่า “การปล่อยให้บริษัททีปรึกษา

กับผู้ลงทุนมาไปทํากันเองในความคิดเห็นผมมันก็ไม่ถูกแล้ว เพราะจะเกิดปัญหาตลอดบางคนก็บอก

ว่ามันไม่โปร่งใสมันไม่ยุติธรรมกับเขาบ้าง ก็แน่นอนคนลงทุนก็ต้องเลือกคนสนับสนุน ใครจะไป

เลือกเอาคนทีต่อต้าน” 

  ซึงสอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, ) ทีให้ความเห็นว่า 

 

“เสนอว่ามันน่าจะมีหน่วยงานทีเป็นกลางใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเจ้าของโครงการจ้าง

บริษัททีปรึกษาบริษัททีปรึกษาก็คือลูกจ้างของของเจ้าของโครงการซึงรับเงินซึง

มันก็มีแนวโน้มทีจะทํางานเพือตอบสนองให้กับนายจ้างใช่ไหมประชาชนก็เริมไม่

ไว้ใจตังแต่ตรงนีแล้วเพราะฉะนันเขาถึงเสนอว่ามันน่าจะมีหน่วยงานกลางทีจะ

เป็นผู้มาทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมแทนทีจะให้เจ้าของ

โครงการเป็นคนจ้างบริษัททีปรึกษามาทําเอง” 

 

  7) สร้างแหล่งทุนเพือสนับสนุนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม การตัง

กองทุนเพือนําเงินจากกองทุนมาทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยให้ผู้ทีสนใจไม่ว่า

จะเป็นหน่วยงานอิสระ บริษัทต่างๆเข้ามาประมูลเพือขอศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมรวมถึงให้เงินสนับสนุนแก่ประชาชนในพืนทีหากมีความต้องการทีจะ

ทําการศึกษากระทบสิงแวดล้อมในรูปแบบงานวิจัยชุมชน โดยทีผู้ดําเนินโครงการจะเป็นผู้สนับสนุน

ค่าใช้จ่ายเข้ากองทุน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้ความเห็นว่า 

 

“การตังเป็นกองทุน EIA โดยทีมีคนประเมินผลกระทบอิสระยกตัวอย่างเช่นคุณจะ

สร้างโรงไฟฟ้าขนาดเท่านี...โรงไฟฟ้าก็จ่ายเงินเค้าไปทีกองทุนEIAกองทุนEIAก็จะ
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ไปจ้างคนทีเป็นอิสระ...ส่วนโรงไฟฟ้าคุณก็มีเงินของคุณเองคุณก็ไปเตรียมทีม

บริษัทของคุณมาสู้กับคนนีทีทํา...ประชาชนก็ขอกองทุนEIAด้วยก็ไปทําข้อมูลมา

แข่งกันพอเข้าสู่การตัดสินใจของกรรมการผู้ชํานาญการก็มีข้อมูลจาก  แหล่ง...เอา

ข้อมูลเหล่านีมาพิจารณา กรรมการผู้ชํานาญการก็จะถามได้ถึงข้อมูลต่างๆหากไม่

สอดคล้องหรือแตกต่างกัน...กรรมการผู้ชํานาญการก็จะมีข้อมูลจาก  แหล่งมา

ประกอบการพิจารณา...เพราะถ้ามองระยะยาวจริงๆมันต้องไปถึงจุดทีคนประเมิน

ต้องเป็นคนอิสระจากบริษัทแล้วเราก็มีข้อมูลอย่างน้อย 3 แหล่งก็คือมาจากคน

ประเมินกลางมาจากตัวบริษัทเองแล้วก็มาจากชาวบ้านเมือไหร่ก็ตามทีเราไปถึงจุด

นันเราก็จะมีข้อมูลในการตัดสินใจดีขึนกว่าเดิมเยอะเลย” 

 

  8) เปิดโอกาสให้ประชาชนเพิมเติมข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม การเปลียนแปลงให้นําไปสู่สิงทีดีขึนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมในระยะสันนันการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมควรเปิดเผยข้อมูล

ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตังแต่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ โดยในระยะเวลา 

45 วัน ทีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งข้อมูลให้พิจารณา

เพิมเติมได้เพือนําไปพิจารณาควบคู่กับรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ดําเนินโครงการ 

รวมถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจะต้องแก้ไขในระเบียบทีมี

อยู่ให้รายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ดําเนินโครงการเป็นเอกสารสาธารณะเนืองจาก

เอกสารเหล่านีจะส่งผลต่อประชาชนในพืนทีและอาจกระทบต่อสิงแวดล้อมเนืองจากเป็นสาธารณะ

สมบัติของประชาชนทุกคน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม, ) ให้

สัมภาษณ์ว่า 

 

“คุณก็เอาเวลา 45 วันเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาช่วยมีความเห็นถ้าเกิดไม่มีคนช่วย

ให้ความเห็นคุณก็จะตอบได้ว่าไม่มีคนให้ความเห็นอย่างอืนเลยในระยะเวลาทีคุณ

เปิดมามันมีแต่บริษัทเค้าส่งมาอย่างนีแล้วคุณดูข้อมูลจากบริษัทกรรมการ

ผู้ชํานาญการก็เลยอนุมัติแต่ถ้ามันมีความเห็นแย้งคุณก็จะได้เอาความเห็นแย้งนีมา

ไต่ถามมาซักถามบริษัททีปรึกษา” 
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  9) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่กระบวนการคัดเลือกพืนทีโครงการที

เหมาะสม ขันตอนก่อนเลือกพืนทีโครงการควรต้องดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน

ก่อน เพือให้ประชาชนทราบและรับรู้ถึงข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการ ซึงจะทําให้ทราบถึงการ

ยอมรับของประชาชนในพืนทีว่าสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการ เป็นการป้องกันความขัดแย้งทีจะ

เกิดขึน รวมถึงหากโครงการอยู่ในพืนทีทีเหมาะสม การคัดค้านก็แทบจะไม่เกิดขึนเลย โดยผู้ให้

สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา, 

) ให้สัมภาษณ์ว่า “โครงการมันไปอยู่ในทีทีไม่เหมาะสมมันไม่อยู่ในทีทีควรจะอยู่ผมไม่เคย

เห็นโครงการทีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมถูกคัดค้านยกเว้นคัดค้านตังแต่ก่อนจะมีนิคมอุตสาหกรรม” 

  สอดคล้องกับผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที  (เจ้าหน้าทีสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 

) ทีกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมจริงๆมันต้องมีทุกขันตอนคือถ้าเกิดอยู่ดีๆ ไปบอกกับประชาชนว่า

จะไปสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี มันทําไม่ได้ เพราะอยู่ดีๆคุณจะไปย้ายผู้คน คนในพืนทียังไงเขาก็ต้อง

บอกไม่เอา” 

 

 สรุปผลการศึกษาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี 

  1) แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมโดยภาครัฐ 

(1) ควรมีหน่วยงานกลางทีเป็นอิสระจากผู้ดําเนินโครงการทีจะมาร่วมทําหน้าทีในการ

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นของ

ประชาชนเพือให้กระบวนการทีเกิดขึนมีความโปร่งใส รวมทังต้องมีหน่วยงานต่างๆ นอกเหนือจาก

ผู้ดําเนินโครงการเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึงจะ

ทําให้ประชาชนในพืนทีมีความเชือถือและมันใจเพิมขึน 

(2) ควรมีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีในการอบรมและให้ความรู้ความ

เข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ดําเนินโครงการ และบุคคลทัวไปทีสนใจ ในเรืองของเจตนารมณ์ที

แท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพือให้เป็นไปตามกฎหมายและความต้องการที

แท้จริงของสังคม เพือทีจะได้รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์ในการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมทีมี

แนวทางทีชัดเจนและใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(3) ต้องมีการจัดตังกองทุนเพือนําเงินจากกองทุนมาจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม โดยให้ผู้ทีสนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระ บริษัทต่างๆเข้ามาประมูลเพือขอศึกษา

และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม รวมถึงให้เงินสนับสนุนแก่ประชาชนในพืนที
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หากมีความต้องการทีจะทําการศึกษากระทบสิงแวดล้อมในรูปแบบงานวิจัยชุมชน โดยทีผู้ดําเนิน

โครงการจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนตามขนาดของโครงการตามทีหน่วยงานรัฐระบุไว้  

(4) สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมจะต้องแก้ไขใน

ระเบียบทีมีอยู่ โดยกําหนดให้รายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ดําเนินโครงการเป็น

เอกสารสาธารณะเนืองจากเอกสารเหล่านีจะส่งผลต่อประชาชนในพืนทีและอาจกระทบต่อ

สิงแวดล้อมซึงเป็นสาธารณสมบัติของประชาชนทุกคน 

(5) การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมควรเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตังแต่การ

พิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ โดยในระยะเวลา 45 วัน ทีคณะกรรมการผู้ชํานาญการ

พิจารณาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งข้อมูลให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาเพิมเติมได้

เพือนําไปพิจารณาควบคู่กับรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึน ซึง

แนวทางนีจะทําให้คณะกรรมการผู้ชํานาญการมีข้อมูลเพือพิจารณาเพิมขึนเป็นการสร้างความ

ครอบคลุมของข้อมูลและได้รับข้อมูลทีมีความหลากหลายเพิมขึน 

 

  2) แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมโดยผู้ดําเนินโครงการ 

(1) รูปแบบการรับฟังความเห็นของประชาชนการให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นทีเริม

จากระดับเล็กแล้วขยายสู่ระดับใหญ่การรับฟังความเห็นของประชาชนควรเริมจากจุดระดับทีเล็ก

ทีสุดคือระดับหมู่บ้านแล้วจึงขยายขนาดของรูปแบบการรับฟังความเห็นให้ใหญ่ขึนเป็นตําบลและ

อําเภอตามลําดับเพือทีจะให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทัวถึงและผู้ดําเนินโครงการจะได้รับ

ข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิมขึน 

(2) การให้ข้อมูลและการรับฟังความเห็นของประชาชนควรเริมตังแต่ขันตอนในการ

เลือกพืนทีหรือการศึกษาความเหมาะสมของพืนทีตังโครงการ เพือทีจะให้ประชาชนรับทราบถึง

ข้อมูลของโครงการ และผู้ดําเนินโครงการก็จะรับทราบถึงความคิดเห็นของประชาชนทีมีต่อ

โครงการและทราบถึงการยอมรับของประชาชนในพืนทีว่าสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการ เป็นการ

ป้องกันความขัดแย้งทีจะเกิดขึนด้วย นอกจากนีหากผู้ดําเนินโครงการมีการเลือกพืนทีทีมีความ

เหมาะสมหรือเป็นทีทีจัดไว้เพือโครงการประเภทนันๆโดยเฉพาะ การคัดค้านของประชาชนก็แทบ

จะไม่เกิดขึนเลย 
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(3) ผู้ดําเนินโครงการควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทังความโปร่งใสของกระบวนการและการ

ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีแท้จริง 

(4) ผู้ดําเนินโครงการต้องตระหนักถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อประชาชนในพืนทีและ

การสร้างกําไรทีเกิดขึนจากการดําเนินโครงการต้องให้เกิดประโยชน์กับส่วนรวม ซึงจะก่อเกิด

ประโยชน์ร่วมกันทังประชาชนในพืนทีและผู้ดําเนินโครงการ 

  



172 
 

ตารางที 4.7 สรุปผลการศึกษาการประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

เขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

1. บริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการ (Context) 

. กฎหมายที

เกียวข้องการมีส่วน

ร่วมของประชาชนใน

การจัดการ

สิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

1) การไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที

แท้จริงของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนเป็นเพียงการปฏิบัติตามขันตอนของกฎหมายเท่านัน เพือทีจะให้

กระบวนการครบถ้วนตามระเบียบขันตอน และนําไปสู่การอนุญาตในการดําเนินโครงการ ดังนัน

หากยังขาดเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการมีส่วนร่วมก็ไม่ประโยชน์ต่อประชาชนใน

พืนที 

2) กฎหมายมีรายละเอียด

ค่อนข้างมาก 

กฎหมายหรือระเบียบดังกล่าวเป็นการนําวิธีการศึกษาการมีส่วนร่วมไปใส่ไว้ในตัวกฎหมาย เพือเป็น

แนวทางและบังคับใช้ให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมาย จึงทําให้รายละเอียดของการมีส่วนร่วมมี

มาก ทังทีในบางกรณีกระบวนการมีส่วนร่วมทีแท้จริงบางครังก็ไม่จําเป็นทีต้องปฏิบัติตามขันตอนที

ระบุไว้ทุกขันตอนก็ได้ 

3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรืองใหม่สําหรับประเทศไทยและต้องอาศัยระยะเวลาทีจะ

ให้ทุกฝ่ายเรียนรู้ ซึงกระบวนการทีจะนําไปสู่การพัฒนากระบวนการเรียนรู้จึงเป็นสิงทีสําคัญ เพือที

ทุกฝ่ายจะสามารถปฏิบัติได้ในทิศทางเดียวกัน 

. กฎหมายที

เกียวข้องการ

ประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของ

ประเทศไทย 

1) การปฏิบัติตามเจตนารมณ์ที

แท้จริงของการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

ในประเทศไทยจําเป็นต้องมีการระบุขันตอนต่างๆในการทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีชัดเจน เพือให้ผู้จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้ปฏิบัติตามอย่าง

ถูกต้อง ซึงในประเทศไทยผู้ทีจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมบางส่วนทําเพือให้

ครบถ้วนตามกฎหมายและสามารถดําเนินโครงการได้ ซึงผิดเจตนารมณ์ทีแท้จริงของการทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

. กฎหมายทีเกียวข้องการ

ประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของประเทศไทย

(ต่อ) 

2) การกําหนดประเภทโครงการที

ต้องจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

การระบุหรือกําหนดโครงการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมอาจยัง

ไม่ครอบคลุมเพราะโครงการอืนทีไม่ได้กําหนดไว้ก็สามารถส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้ 

ซึงการทีจะกําหนดประเภทโครงการทีส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมเพิมเติมนัน สามารถทําได้

หากในอนาคตมีโครงการใหม่เพิมขึนก็สามารถประกาศเพิมเติมได้ 

3) ประโยชน์ของการมีกฎหมายที

เกียวข้องการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

ช่วยในการกําหนดกรอบและขอบเขตของการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ

ต่างๆ เพือเป็นการศึกษาถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนหากมีการดําเนินการโครงการ รวมถึงการ

กําหนดมาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามผลกระทบทีจะเกิดขึนด้วย 

4) การแก้ไขระเบียบข้อบังคับและ

การปรับปรุงกฎหมาย 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 

 

กฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายทีเก่าและล้าสมัยควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเป็น

ปัจจุบันมากขึนและให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึงความเก่าและล้าสมัยของ

กฎหมายส่งผลให้การใช้กฎหมายดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ เนืองจากกฎหมายดังกล่าวไม่ได้

ให้ประชาชนเข้ามาร่วมใน 3 ขันตอนคือ 1) Public Scoping 2) Public Review และ 3) Public 

Monitor 

. นโยบายด้านพลังงาน

ไฟฟ้าของรัฐบาล 

1) แหล่งพลังงานทีใช้ในการผลิต

ไฟฟ้า 

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศมาจากก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนทีมากทีสุด ซึงหากเกิด

ปัญหากับก๊าซธรรมชาติ เช่น เกิดการขัดข้องของระบบส่งก๊าซ การปรับปรุงซ่อมบํารุงท่อส่ง 

ก็อาจส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ ทางกระทรวงพลังงานจึงมีนโยบายทีจะ

ใช้พลังงานให้มีความหลายหลายมากขึนเพือลดการพึงพาพลังงานเพียงชนิดเดียว 
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ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

. นโยบายด้านพลังงาน

ไฟฟ้าของรัฐบาล (ต่อ) 

2) พลังงานจากถ่านหิน ถ่านหินเป็นอีกทางเลือกหนึงทีได้รับความสนใจ เนืองจากปริมาณสํารองทีมาก ต้นทุนถูก แต่

การผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินยังไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน เพราะผลกระทบทีเกิดขึน

จากถ่านหินมีความรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนและสิงแวดล้อม 

 3) ราคาในการผลิตไฟฟ้า ในการผลิตไฟฟ้ามีแหล่งพลังงานเหล่านันมีอยู่มากมายทัง นิวเคลียร์ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ 

พลังงานหมุนเวียน เป็นต้น โดยแต่ละแหล่งการผลิตไฟฟ้ามีต้นทุนการผลิตทีแตกต่างกัน

ขึนอยู่กับว่าประชาชนมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ารูปแบบใด เช่น ต้องการราคาถูกต้องเน้น

พลังงานจากนิวเคลียร์หรือถ่านหิน ถ้าต้องการสิงแวดล้อมทีดีต้องเน้นพลังงานหมุนเวียน ถ้า

ต้องการก่อสร้างทีเร็วก็ต้องเน้นก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น  

 4) ผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า การทีโรงไฟฟ้าเกิดขึนใหม่ส่วนใหญ่จะตังอยู่ในชนบทซึงพืนทีเหล่านีเองทีเป็นพืนทีทีได้รับ

ผลกระทบมากกว่าพืนทีอืน 

 5) การก่อสร้างโรงไฟฟ้าตามความ

ต้องการพลังงานทีแท้จริง 

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนเพือสนองความต้องการและเพือความมันคงของพลังงานนัน

ยังคงมีความจําเป็น เพราะโรงไฟฟ้าแต่ละโรงมีอายุในการใช้งาน ซึงในอนาคตโรงไฟฟ้าทีเก่า

ต้องปิดตัวจึงจําเป็นทีจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ขึนทดแทน ทังนีปริมาณโรงไฟฟ้าที

เพิมขึนต้องเป็นไปตามความต้องการทีแท้จริงของประเทศ 

 6) การมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การกําหนดนโยบายไฟฟ้า 

การกําหนดทิศทางการใช้ไฟฟ้าของประเทศ ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด

ทิศทางของนโยบายเพือตอบสนองความต้องการทีแท้จริงของประชาชน ทังนีกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนยังไม่เข้มแข็งพอและการเข้าร่วมมีน้อย 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

. แผนพัฒนาจังหวัด

ฉะเชิงเทรา 

1) ความเชือมโยงของแผนพัฒนา

จังหวัด 

ความต่อเนืองและความเชือมโยงภายในแผนนันๆ มีความสําคัญมากในการนําแผนนันไปใช้ 

หากแผนขาดการเชือมโยง เมือมีแผนพัฒนาจังหวัดออกมาใช้การปฏิบัติอาจเกิดความสับสน

และไม่เข้าใจถึงเป้าหมายทีแท้จริงของแผนพัฒนานันๆ 

 2) สิงสําคัญของแผนพัฒนาจังหวัด

ต้องคํานึงถึง 

การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมทีไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมนัน ถูกมองว่าเป็นสิงสําคัญมากเพราะ

เพราะไม่ว่าแผนพัฒนาจังหวัดจะออกมาในรูปแบบใดต้องไม่ให้การพัฒนาเหล่านัน

ผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและชุมชน ดังนันการพัฒนาโครงการใดๆในพืนทีต้องทําประชา

พิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพืนทีก่อนซึงเป็นสิงทีสําคัญมาก เพราะ

ประชาชนทุกคนในพืนทีได้มีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางของการพัฒนาในพืนทีของ

ตนเอง 

2. ปัจจัยนําเข้า (Input) 

2. งบประมาณ 1) ความพอเพียงของงบประมาณ ผู้ดําเนินโครงการมีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านต่างๆค่อนข้างหลาย

หลาย เช่น การสานสัมพันธ์กับชุมชน การจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ การนํา

ประชาชนไปศึกษาดูงาน และการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการ เป็นต้น ซึง

จะต้องมีการวางแผนในด้านการใช้จ่ายให้มีความเพียงพอกับกิจกรรมทีจัดขึนเพือไม่ให้เกิด

ปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

2. บุคลากรในการ

ดําเนินการ 

1) ความพอเพียงของบุคลากร ผู้ดําเนินโครงการมีการจัดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนหลากหลายรูปแบบและมี

การใช้บุคลากรทีมีความหลายหลาย ทังทีมประชาสัมพันธ์โครงการ เจ้าหน้าทีโครงการทีให้

ความรู้เกียวโรงไฟฟ้า และเจ้าหน้าทีเก็บข้อมูลต่างๆ ซึงจะต้องมีการวางแผนในด้านการใช้

จ่ายให้มีความเพียงพอกับกิจกรรมทีจัดขึนเพือไม่ให้เกิดปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนิน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

2. ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมและ

กระบวนการมีส่วนร่วม 

1) ความหมายและวัตถุประสงค์ของ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมคือ การเปิด

โอกาสให้ประชาชน หน่วยงานราชการและผู้ทีสนใจ ได้รับทราบข้อมูลของโครงการ ทัง

ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา ผลการศึกษา และแนวทางการป้องกันแก้ไขและติดตาม

ผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ รวมถึงเป็นการรับฟังข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจาก

ประชาชน 

2) การขาดความรู้ความเข้าใจของ

ประชาชนในเรืองการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

ประชาชนยังไม่เข้าใจหรือรู้ถึงความหมายและวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของการให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยประชาชนรู้เพียงว่าทําให้ประชาชน

ทราบถึงทีมาของโครงการและประชาชนมีหน้าทีมารับฟังเท่านัน ซึงมีประชาชนน้อยรายทีจะ

ร่วมการแสดงความคิดเห็น 
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ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

3. กระบวนการ (Process) 

3.1 การเริมต้นเร็ว (Starting 

Early) 

1)การเริมต้นรับฟังความคิดเห็นและ

การประชาสัมพันธ์ 

กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริมต้นตังแต่ระยะแรก โดยมีการให้ข้อมูล

และให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ โดยการให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในกระบวนการตังแต่ต้น จะช่วยให้ประชาชนมีเวลาคิดถึงทางเลือกหรือแนวทาง

แก้ปัญหาทีเหมาะสมมากขึนและเพือเป็นข้อมูลในการพัฒนาโครงการ 

2) กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

และการประชาสัมพันธ์ 

การให้ข้อมูลของโครงการก่อนดําเนินการนันประชาชนส่วนใหญ่ได้พอทราบข้อมูลอยู่บ้าง 

เพราะโครงการได้มีการทําการสํารวจข้อมูล ความคิดเห็นของประชาชนว่ามีความคิดเห็น

อย่างไรกับโครงการ โดยจะลงพืนทีตามหมู่บ้านต่างๆและสอบถามประชาชนเป็นรายบุคคล 

3.2 ความครอบคลุมของผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

1) ขอบเขตการศึกษา  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทีได้รับผลกระทบหรือผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายควรมีโอกาส

เข้าสู่กระบวนการการมีส่วนร่วมแต่กลุ่มทีได้รับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟังข้อมูล

หรือปรึกษาหารือเป็นอันดับแรกๆ ทังนีผู้ดําเนินโครงการได้กําหนดพืนทีรัศมี 5 กิโลเมตร

รอบโครงการเพือให้ขอบเขตการศึกษามีความชัดเจน 

2) การกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย การจําแนกกลุ่มของผู้ทีมีส่วนเกียวข้องกับโครงการให้ครบทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นประชาชนผู้

ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการ นักวิชาการหรือองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นต้น เพือนําผู้มี

ส่วนเกียวข้องเหล่านีเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
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3.2 ความครอบคลุมของผู้มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

(ต่อ) 

3) การค้นหาและกําหนดผู้มีส่วนได้

เสียทีแท้จริง 

 การทีไปกําหนดผู้มีส่วนได้เสียในพืนทีนันอาจยังไม่ถูกต้องนัก เพราะก่อนการศึกษาผู้ได้รับ

ผลกระทบในรัศมี5 กิโลเมตร ต้องมีการปรึกษากับประชาชนก่อนทีจะมีโครงการ รวมถึงการ

ใช้รูปแบบของ CSR หาผู้มีส่วนได้เสียตังแต่ต้นจะทําให้ทราบถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทีแท้จริง

ว่าเป็นใคร 

 ทังนีไม่ควรสนใจเพียงผู้ทีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรเพียงอย่างเดียว ผู้ทีอยู่นอกรัศมี 5 กิโลเมตร 

หากเป็นผู้ทีได้รับผลกระทบหรือเป็นเพียงบุคคลทัวไปทีมีความสนใจก็จําเป็นต้องนําเข้ามาสู่

กระบวนการศึกษาด้วย 

4) ประโยชน์ของความครอบคลุมผู้

มีส่วนได้เสีย 

การกําหนดผู้มีส่วนได้เสียถูกกําหนดขึนตามทฤษฎีต่างๆ เพือให้ได้ผู้มีส่วนได้เสียครบถ้วน

และมีการดําเนินกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนได้ครบถ้วนทุกกลุ่ม ซึงทําให้ข้อ

วิตกกังวล ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีหลากหลายและครอบคลุมมากขึน 

5) การไม่เข้าร่วมกระบวนการของ

ประชาชนทีส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสีย

ไม่มีความครอบคลุม  

เกิดจากความไม่ไว้ใจจากประชาชนทีมีต่อผู้ดําเนินโครงการ ทําให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้า

ร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม หรือแม้กระทังประชาชนผู้ทีคัดค้านโครงการก็ไม่เข้าสู่

กระบวนการมีส่วนร่วมทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน 

3.3 ความจริงใจ (Sincerity) 1) แนวทางการสือสารข้อมูลของ

โครงการสู่ประชาชน 

ดําเนินโครงการต้องจัดกระบวนการอย่างจริงใจ เปิดเผย ซือสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการ

สือสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอ รวมถึงผู้ดําเนิน

โครงการต้องชีแจงวัตถุประสงค์ตังแต่เริมกระบวนการให้ประชาชนรับทราบ 
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3.3 ความจริงใจ (Sincerity) 

(ต่อ) 

2) การตอบสนองข้อสงสัยของ

ผู้เข้าร่วมกระบวนการ 

ผู้ดําเนินโครงการมีการเปิดเผยข้อมูลต่อประชาชนและเปิดโอกาสให้ประชาชนทังในและ

นอกพืนทีศึกษา รวมถึงประชาชนทีคัดค้านได้เข้ามาร่วมในกระบวนการรับฟังข้อมูลและ

ซักถามผู้ดําเนินโครงการในประเด็นข้อสงสัย ซึงช่วยให้ผู้ทีซักถามได้เข้าใจเพิมขึนในระดับ

หนึง และแสดงให้เห็นว่าผู้ดําเนินโครงการมีความจริงใจในการชีแจงข้อมูล 

3) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลทีได้รับการเปิดเผยจากผู้ดําเนินโครงการอาจเป็นข้อมูลทีเปิดเผยไม่ครบถ้วน ซึงจะ

นําไปสู่ความเคลือบแครงสงสัยของผู้มีส่วนได้เสีย 

4) ความต้องการระหว่างประชาชน

และผู้ดําเนินโครงการแตกต่างกัน 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีเกิดขึนแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน ซึงส่งผลให้

กระบวนการรับฟังความเห็นอาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้ หากไม่สามารถตกลงกันได้ 

5) การเปิดเผยรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับ

สมบูรณ์ต่อสาธารณะ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเผยแพร่ต้องเป็นฉบับเต็ม เพราะส่วนใหญ่จะทํา

ออกมาเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับประชาชนหรือฉบับย่อโดยอ้างว่า

ประชาชนไม่อ่าน ซึงเป็นสิงไม่ถูกต้อง นอกจากนีต้องให้รายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมเป็นเอกสารสาธารณะเพราะเป็นเอกสารทีตัดสินอยู่บนประโยชน์ของส่วนรวม 

6) การสร้างความจริงใจในการให้

ข้อมูลเพือนําไปสู่กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนทีถูกต้อง 

การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเป็นสิงทีสําคัญมากทีจะนําไปสู่กระบวนการรับฟังความเห็นหรือ

การลงมติต่างๆ เพราะเป็นวิธีการทีจะทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในเรืองนันๆเพิม

มากขึน และทําให้การเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ทีได้รับจากประชาชนเป็นประโยชน์เพิมขึน 
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3.4 วิธีการทีเหมาะสม 

(Suitability) 

1) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีเกิดขึนในพืนที 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเหมาะสม ต้องพิจารณาจากประเภทและขนาดของ

โครงการความหลากหลายและลักษณะทีแตกต่างกันของพืนที รวมถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

ตลอดจนความแตกต่างด้านวัฒนธรรม สังคม และค่านิยมร่วมด้วย 

 ในส่วนของการประชุมหรือการพาไปดูงานเยียมชมโรงไฟฟ้าเป็นสิงทีดีทีจะทําให้

ประชาชนได้รับรู้ถึงการดําเนินงาน มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบทีอาจเกิดขึน รวมถึงให้

ประชาชนได้เห็นและสัมผัสกับโรงไฟฟ้าทีมีการดําเนินอยู่ก่อน ว่าลักษณะ รูปแบบของ

โรงไฟฟ้า และสิงแวดล้อมโดยรอบโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร  

 ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนมีการนําหนังสือทีเกียวกับโรงไฟฟ้ามาให้

อ่านศึกษาข้อมูล นอกจากนีในการประชุมรับฟังความเห็นก็ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ซักถามข้อมูลพร้อมกับการอธิบายตอบข้อซักถามนันจากผู้ดําเนินโครงการ 

2) ประโยชน์ของการศึกษาดูงาน การพาประชาชนไปศึกษาดูงานเป็นสิงทีดี เพราะจะทําให้ประชาชนทราบและเห็นสภาพ

ความเป็นจริงของสภาพแวดล้อมของโครงการทีมีลักษณะคล้ายคลึงกัน และเห็นกระบวนการ

ดําเนินงานของโครงการว่ามีการดําเนินการอย่างไร ทังนีการพาประชาชนไปศึกษาดูงาน

จะต้องไม่เป็นในรูปแบบของการจัดฉาก หรือการให้อยู่ในห้องแล้วนําเสนอข้อมูลเพียงอย่าง

เดียว เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ กับประชาชน 
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3.4 วิธีการทีเหมาะสม 

(Suitability) (ต่อ) 

3) ประชาชนไม่เชือถือผู้ดําเนิน

โครงการ 

การให้ข้อมูลหรือการประชุมทีเกิดขึนนัน ประชาชนไม่ได้อะไรมากนัก เพราะในบางครังการ

ตอบข้อซักถามของผู้ดําเนินโครงการยังคงไม่เป็นทีน่าเชือถือของประชาชน ส่วนการพาไป

ศึกษาดูงานก็เป็นเพียงกระบวนการทีผู้ดําเนินโครงการได้จัดเตรียมไว้ซึงอาจทําให้ประชาชน

ไม่เห็นถึงผลกระทบทีแท้จริงได้ส่งผลให้ประชาชนคิดว่าการไปศึกษาดูงานไม่มีความสําคัญ 

 4) ประชาชนขาดความสนใจและ

ความเข้าในในการมีส่วนร่วมกับผู้

ดําเนินโครงการ 

ประชาชนบางส่วนยังขาดความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกิจกรรมทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน

และมองว่าข้อมูลต่างๆทีได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมไม่มีประโยชน์และบางครังก็ไม่เข้าใจ

ในข้อมูลนันๆ ทีถูนํามาเสนอแก่ประชาชน 

5) การดําเนินทีไม่ถูกต้องของ

กระบวนการมีส่วนร่วมตาม

เจตนารมณ์ทีแท้จริง 

เทคนิคและวิธีการของผู้ดําเนินโครงการทีนําไปใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มีทังทีทําถูกต้องและทําไม่ถูกต้อง ในส่วนทีทําไม่ถูกต้องจะเป็นใช้เทคนิควิธีการเพือให้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนเป็นไปตามขันตอน หลักการ และกฎหมาย แต่

ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง จนในทีสุดก็นําไปสู่ความขัดแย้งและ

การต่อต้านจากประชาชนจนทําให้ผู้ดําเนินโครงการไม่สามารถเดินหน้าโครงการได้ 

6) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

ทีเหมาะสม 

 เนืองจากประชาชนเป็นผู้ทีอยู่ในพืนทีและอาจได้รับผลกระทบ ดังนันจึงมีความต้องการที

จะให้อํานาจในการตัดสินใจอยู่กับประชาชน แต่ในปัจจุบันยังไม่สามารถทําได้  

 รูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วมนันทุกรูปแบบต่างมีข้อดีและข้อเสียทีแตกต่างกันขึนอยู่

กับว่าจะใช้กับสถานการณ์ใดมากกว่าเพราะไม่มีรูปแบบการมีส่วนร่วมแบบใดทีจะสามารถ

นําไปใช้ได้ในทุกๆสถานการณ์ 
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3.4 วิธีการทีเหมาะสม 

(Suitability) (ต่อ) 

6) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

ทีเหมาะสม (ต่อ) 

 รูปแบบการมีส่วนร่วมทีดีไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียว ไม่จําเป็นต้องมีรูปแบบทีตายตัว และสิง

ทีสําคัญทีสุดไม่ใช่รูปแบบของการมีส่วนร่วมแต่อยู่ที 1) เวลา คือการให้เวลาทีมากพอทีจะให้

ประชาชนเข้ามาร่วมกระบวนการ 2) ช่องทาง ต้องมีช่องทางทีจะสือสารกลับประชาชนเพิม

มากขึน และ 3) เอกสาร การระบุในรายงานว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับโครงการควรให้

ประชาชนรับทราบด้วย 

3.5 ความโปร่งใสของ

กระบวนการ(Transparency) 

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  กระบวนเปิดเผยข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการมีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน หน่วยงาน

ราชการโดยตลอดเวลา เช่น การออกประชาสัมพันธ์ทังบอร์ดประชาสัมพันธ์ต่างๆ แผ่นพับ 

เอกสารชีแจงโครงการ นอกจากนียังมีการจัดตังศูนย์ประสานงานพนมพัฒนาในพืนทีของ

โครงการด้วยเพือเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อประสานงานหรือขอ

ข้อมูลจากโครงการ 

 ในด้านของประชาชนทีต้องการขอข้อมูลจากผู้ดําเนินโครงการสามารถทําได้โดยขอตอนทีมี

การประชุมหรือขอทีศูนย์ประสานงานก็ได้ สําหรับข้อมูลทีได้จะเป็นรายละเอียดโครงการ ทัง

เรืองของเหตุผลความจําเป็นทีต้องสร้าง ประโยชน์ทีจะได้รับและรายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม (EIA) ฉบับประชาชน 

3.6 ข้อมูลทีถูกต้อง ครอบ 

คลุม (Data Sufficiency) 

1) ข้อมูลทีนําเสนอ ข้อมูลทีประชาชนได้รับจากผู้ดําเนินโครงการเป็นสิงสําคัญมาก เพราะจะทําให้ประชาชน

ได้รับรู้และเข้าใจกระบวนการในการดําเนินโครงการเพิมมากขึนและทราบถึงผลกระทบทีจะ

เกิดขึนรวมถึงมาตรการในการป้องกันแก้ไขจากผู้ดําเนินโครงการ นําไปสู่การหาทางออกของ

ปัญหาร่วมกันซึงข้อมูลทีประชานชนได้รับต้องมีความเพียงพอครบถ้วนทุกประเด็น 
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3.6 ข้อมูลทีถูกต้อง ครอบ 

คลุม(Data Sufficiency) (ต่อ) 

2) ความถูกต้องของข้อมูล ข้อมูลต่างๆทีผู้ดําเนินโครงการนํามาใช้บางส่วนยังไม่ถูกต้องหรือครอบคลุมเพราะข้อมูล

บางอย่างทีประชาชนได้รับ เช่น อากาศ ปริมาณนํา ยังเป็นทีถกเถียงถึงทีมาของข้อมูล การเก็บ

ข้อมูลต่างๆมาจากผู้ดําเนินโครงการประชาชนหรือหน่วยงานอืนๆไม่ได้เข้าร่วมในการเก็บ

ข้อมูล ทําให้ข้อมูลทีนํามาเสนอขาดความน่าเชือถือ 

 3) การนําเสนอข้อคิดเห็นจาก

ประชาชน 

การทีประชาชนเข้าไปร่วมประชุมรับฟังความเห็นได้และมีการเสนอแนะข้อมูลความคิดเห็น

ส่วนตัวต่อผู้ดําเนินโครงการ เพือให้ผู้ดําเนินโครงการนําข้อเสนอต่างๆไปปรับปรุงแก้ไขให้

เป็นทียอมรับของประชาชน แต่ข้อเสนอแนะบางอย่างของประชาชนผู้ดําเนินไม่สามารถให้

คํามันได้ว่าจะนําไปปฏิบัติจริง จึงทําให้ประชาชนไม่มันใจถึงการนําข้อเสนอไปปรับปรุง

แก้ไข 

4) การนําเสนอข้อมูลทีง่ายต่อความ

เข้าใจของประชาชน 

ข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการต้องเป็นข้อมูลทีมีการนําเสนอให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน 

เพราะข้อมูลบางอย่างเช่น ระบบการทํางานเครืองจักร บางครังชาวบ้านไม่เข้าใจทําให้ไม่

สามารถให้หรือแสดงความเห็นได้ ซึงจะต้องมีคนกลางหรือนักวิชาการทีมีความรู้ความเข้าใจ

มาอธิบายเพิมเติม แต่ข้อมูลบางอย่างประชาชนก็สามารถทีจะเข้าใจได้ง่ายเพราะประชาชน

พอทีจะมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์อยู่บ้าง เช่น ปริมาณการใช้นํา เป็นต้น 
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4. ผลผลิต (Product)   

4.1 รายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

1) แนวทางทีใช้ในการจัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของผู้ดําเนินโครงการ 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นสิงทีผู้ดําเนินโครงการจัดทําขึนเพือ

ประกอบการขออนุญาตในการขออนุมัติโครงการจากหน่วยงานของรัฐ ซึงในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะระบุถึงทีมาและความสําคัญของโครงการ รายละเอียด

โครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการในการแก้ไข เป็นต้น ซึงผู้ดําเนิน

โครงการจะต้องขันตอนและหลักเกณฑ์ของการทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ตามทีหน่วยงานของรัฐกําหนด 

3) ความไม่เชือถือรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

ประชาชนไม่เชือมันในตัวรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการ

จัดทําขึน เนืองจากผู้จัดทําจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมถูกว่าจ้างจากผู้

ดําเนินโครงการจึงเสมือนว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันทําให้ประชาชนขาดความเชือมันต่อ

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีทําขึน รวมถึงการทีประชาชนได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารเกียวกับผลกระทบจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ทําให้ประชาชนไม่เชือว่าผู้ดําเนินโครงการ

จะสามารถแก้ไขผลกระทบทีเกิดขึนได้ เพราะไม่มีหลักประกันว่าผู้ดําเนินโครงการจะปฏิบัติ

ได้จริงตามทีระบุไว้ 
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4.1 รายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม (ต่อ) 

4) การเปิดเผยรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและ

การข้อเพิมเติมข้อมูลจากประชาชน 

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเกิดขึนเมือส่งไปให้สํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมพิจารณาจะไม่สามารเปิดเผยกับประชาชนได้ โดยให้

เหตุผลว่าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นทรัพย์สินของเอกชน แต่จะ

สามารถเปิดเผยได้ภายหลังมีการอนุมัติโครงการรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ดังกล่าวจึงจะเป็นของสาธารณะ ดังนันเมือไม่มีการเปิดเผยรายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมออกสู่สาธารณะชน ประชาชนหรือผู้ทีมีข้อมูลก็ไม่สามารถรับทราบหรือชีแจง

ข้อมูลต่างๆเพิมเติมได้เลย 

4.2 ผลของกระบวนการมี

ส่วนร่วม 

1) ผลทีได้จากการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทําให้

ประชาชนได้รับข้อมูลและการชีแจงจากผู้ดําเนินโครงการและในส่วนของผู้ดําเนินโครงการก็

จะได้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ 

 ผลของกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนนันเป็นประโยชน์อย่างมากทีจะทําให้ประชาชน

ได้รับรู้ รับทราบข้อมูลจากผู้ดําเนินโครงการตลอดจนเป็นการนําเสนอข้อวิตกกังวลและ

ข้อเสนอแนะแก่ผู้ดําเนินโครงการ เพือจะได้นําข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะเหล่านันไปสู่

การกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไขเพิมเติม 

2) การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชน 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นช่องทางหนึงทีผู้ดําเนินโครงการจะได้ชีแจงข้อมูล 

มาตรการป้องกันแก้ไขต่อประชาชน ซึงทําให้ประชาชนได้รับรู้และมีความเข้าใจในเรืองนันๆ

เพิมมากขึน 
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4.2 ผลของกระบวนการมี

ส่วนร่วม (ต่อ) 

3) ช่วยในการถ่วงดุลอํานาจ

ระหว่างประชาชนและเจ้าของ

โครงการ 

การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเป็นกระบวนการทีทําให้เกิดการถ่วงดุลอํานาจระหว่างผู้ดําเนิน

โครงการและผู้มีส่วนได้เสีย โดยผลทีได้จากการประชุมรับฟังความคิดเห็นยังเป็นส่วนหนึงทีผู้

ดําเนินโครงการจะนําไปใช้เพือกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขและนําเสนอต่อหน่วยงานของรัฐที

ทําหน้าทีในการออกใบอนุญาตในการดําเนินโครงการ 

4.3 กระบวนการมีส่วน

ร่วมตามกฎหมาย 

1) ข้อคิดเห็นของกระบวนการมี

ส่วนร่วมตามกฎหมายทีเกิดขึน 

ผู้ดําเนินโครงการย่อมดําเนินการตามโดยยึดกฎหมายเป็นหลัก ถ้าไม่ปฏิบัติตามก็ส่งผลให้

โครงการไม่ได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานราชการได้ ในส่วนของรายงานประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมทีจัดทําขึนมีการดําเนินการผิดขันตอนไม่เป็นไปตามทีกฎหมายระบุ โครงการก็ไม่

สามารถดําเนินการได้ และต้องนํามาปรับปรุงแก้ไขซึงทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิมขึน 

 2) ความตังใจจริงในการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วม 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนในบางโครงการเป็นเพียงการปฏิบัติตามกฎหมาย

เพือให้ครบถ้วนเท่านัน ซึงสนใจเพียงขันตอน รูปแบบว่าเพียงพอหรือไม่ซึงไม่ก่อให้เกิด

ประโยชน์แต่อย่างใด 

5. ผลกระทบ (Impact) 

5.1 การลดความขัดแย้ง 1) การเริมกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนก่อนตัดสินใจเลือก

พืนที 

ขันตอนในการเลือกพืนทีในการก่อสร้างโครงการ ผู้ดําเนินโครงการต้องประกาศหรือให้ข้อมูล

แก่ประชาชนถึงพืนทีทีผู้ดําเนินโครงการเลือกไว้ เพือให้ประชาชนในพืนทีทราบข้อมูล ซึง

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการประหยัดต้นทุน เวลา และลด

ความขัดแย้งทีจะเกิดขึน เพราะหากกระบวนการมีส่วนร่วมเกิดขึนในช่วงการเริมดําเนินโครงการ

แล้ว การคัดค้านของประชาชนก็จะเกิดขึนได้อย่างแน่นอน ซึงปัจจุบันผู้ดําเนินโครงการจะ

ดําเนินการในลักษณะทีมีการเลือกพืนทีไว้ก่อนแล้ว จึงค่อยเริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

 

186 



187 
 

ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

5.1 การลดความขัดแย้ง (ต่อ) 2) ทัศนคติต่อโครงการและความ

เข้าใจในบทบาทหน้าทีของแต่ละ

ภาคส่วน 

ความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีเกิดขึนมาจากความความคิดเห็นและทัศนคติของ

ประชาชนและผู้ดําเนินโครงการทีแตกต่างกัน ดังนันทังสองฝ่ายจะต้องเข้าใจบทบาทของ

ตนเองและต้องยอมรับถึงข้อตกลงต่างๆระหว่างกัน 

3) การพิจารณาพืนทีก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าตังแต่ขันตอนการประมูล

โครงการ 

ปัจจุบันการประมูลโรงไฟฟ้าทีนําประเด็นการยอมรับของประชาชนมาพิจารณายังไม่ถูก

นํามาใช้ โดยในกระบวนการประมูลโรงไฟฟ้าจะพิจารณาเพียงเอกสารหลักฐานในการถือ

ครองทีดินนันๆ หากนําประเด็นการยอมรับของประชาชนเข้ามาพิจารณาจะไม่สามารถทําได้ 

เนืองจากบางกรณีอาจมีประเด็นของการกลันแกล้ง เช่น ปัญหาการซือขายทีดิน ปัญหาของ

การเมืองในพืนที เป็นต้น ซึงจะมีผลต่อกระบวนการประมูลทีจะไม่ประสบความสําเร็จ ซึง

กรณีทีมีความขัดแย้งเกิดขึนในพืนที ก็จะกลายเป็นความเสียงและความเสียหายของผู้ดําเนิน

โครงการทีประมูลผ่านซึงจะต้องยอมรับให้ได้ 

4) กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไม่สามารถใช้กับพืนทีทีมี

ความขัดแย้งรุนแรงเกิดขึน 

การนํากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้ามาใช้ในพืนทีทีมีความขัดแย้งเป็นเรืองทียาก

มาก เนืองจากแต่ละฝ่ายทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกันจะไม่มีการรับฟังความเห็นของอีกฝ่าย

หนึง แต่กลับพยายามสร้างความชอบธรรมและความถูกต้องให้กับฝ่ายของตน โดยพยายาม

หาข้อมูลเพือมาหักล้างอีกฝ่ายและสนับสนุนฝ่ายตนเอง ทําให้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไม่สามารถลดความขัดแย้งได้ 
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5.2 ความเชือมันต่อโครงการ 1) ความเชือมันต่อโครงการ ประชาชนบางส่วนและส่วนราชการท้องถินมีความเชือมันต่อกระบวนการทีเกิดขึนทังการให้

ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความเห็นของประชาชน รวมถึงกระบวนการต่างๆทีผู้ดําเนินการทํา

มีความน่าเชือถือ เนืองจากผู้ดําเนินโครงการสามารถตอบข้อสงสัยของประชาชนได้รวมถึง

กระบวนการทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึนดูมีความน่าเชือถือ 

 2) ความไม่เชือมันต่อโครงการ ประชาชนบางส่วนไม่เชือมันผู้ดําเนินโครงการ โดยตังข้อสังเกตกับผู้ดําเนินโครงการว่า ผู้

ดําเนินโครงการสามารถปฏิบัติได้จริงตามทีตกลงกับประชาชนได้หรือไม่ รวมถึงข้อมูลทีได้

จากผู้ดําเนินโครงการไม่มีความน่าเชือถือและไม่มันใจในข้อมูลทีผู้ดําเนินโครงการนํามา

เสนอแก่ประชาชนทีมาร่วมกระบวนการ 

3) การจัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมทีเกิดจากการ

จ้างบริษัททีปรึกษา 

วิธีการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้ดําเนินโครงการจ้างบริษัทที

ปรึกษาให้มาดําเนินการศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม สาเหตุ

เหล่านีทําให้ประชาชนมองว่าเป็นการดําเนินกระบวนการเพือให้ครบองค์ประกอบ และผู้ที

เข้ามาจัดกระบวนการเสมือนเป็นฝ่ายเดียวกับผู้ดําเนินโครงการ 

4) ความเชือมันทีแท้จริงทีเกิดจาก

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

ความเชือมันต่อโครงการจะเกิดขึนอย่างแน่นอนจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ไม่ได้หมายถึงความเชือมันทีจะยอมรับโครงการอย่างเดียวเท่านัน แต่ความเชือมันทีเกิดขึนถูก

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ เชือมันทีจะยอมรับโครงการและเชือมันทีจะไม่ยอมรับโครงการ

เพราะเป็นสิทธิของประชาชน 
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5.2 ความเชือมันต่อโครงการ 

(ต่อ) 

5) ความจริงใจในการดําเนินการ

และไม่ตังเป้าหมายของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมว่า

โครงการจะต้องผ่าน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนนันผู้ดําเนินโครงการต้องมีความจริงใจในการ

ดําเนินการอย่างแท้จริง ทังขันตอนการให้ข้อมูลแก่ประชาชน การรับฟังความเห็นของ

ประชาชน ผู้ดําเนินโครงการจะต้องไม่ตังเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ว่าผลทีออกมาจะต้องทําให้โครงการเดินหน้าได้ แต่จะต้องยอมรับและเข้าใจถึงผลทีออกมา

ซึงเป็นได้สองแนวทางนันคือ โครงการเดินหน้าได้หรือโครงการต้องยุติการดําเนินการ 

5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสีย 

1) ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน

ในพืนที 

ประชาชนในพืนทีมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกียวกับโรงไฟฟ้า แต่ไม่มีการทะเลาะหรือ

ขัดแย้งระหว่างกัน โดยเข้าใจว่าในกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนแม้ว่าความคิดเห็นที

เกิดขึนจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่นันคือสิทธิส่วนบุคคลของประชาชนแต่ละคนที

จะคิดเห็นแตกต่างกัน 

2) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้

ดําเนินโครงการและประชาชนใน

พืนที 

กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชนเป็นสิงทีสําคัญการทีผู้ดําเนินโครงการจะเข้าไป

สร้างความสัมพันธ์ผูกมิตรกับชุมชน ซึงเป็นสิงทียากและต้องใช้เวลาผู้ดําเนินโครงการจะต้อง

คํานึงถึงผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีจะเกิดขึนกับประชาชนในพืนที ดังนันการสร้าง

ความสัมพันธ์ทีดีคือการเข้าไปช่วยเหลือทังการศึกษาสุขภาพและอาชีพหรือการให้ประชาชน

ในพืนทีเป็นผู้พิจารณาถึงความต้องการในการพัฒนาชุมชนเอง เมือมีการผูกมิตรกับชุมชนได้ 

การเข้าไปเพือดําเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมก็ทําได้ไม่ยาก 
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5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสีย (ต่อ) 

3) รูปแบบและบรรยากาศในการจัด

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม อาจมีส่วนทีทํา

ให้ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียดีขึนหรือแย่ลง เพราะประชาชนแต่ละคนต่างสามารถทีจะ

แสดงความคิดเห็นได้ตลอดเวลา แต่สิงสําคัญคือรูปแบบของการจัดรูปแบบการประชุมรับฟัง

ความเห็นมีบรรยากาศทีจะทําให้ประชาชนทีมาเข้าร่วมขัดแย้งกันหรือไม่มากกว่า 

5.4 โครงการสามารถ

ดําเนินการและอยู่ร่วมกับ

ชุมชนได้อย่างยังยืน 

1) กระบวนการในการดําเนินการที

มีความโปร่งใส 

 ผู้ดําเนินโครงการต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส ให้ข้อมูลทีถูกต้องและดําเนินการตาม

มาตรการในการลดผลกระทบต่างๆตามทีได้นําเสนอกับประชาชนไว้ แต่หากกระบวนการที

เกิดขึนไม่มีความโปร่งใส ใช้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ดําเนินการตามมาตรการในการลด

ผลกระทบต่างๆตามทีได้นําเสนอกับประชาชน ปัญหาทีเกิดขึนคือการนําไปสู่ความขัดแย้งใน

พืนที 

 การให้ประชาชนและส่วนราชการทีเกียวข้องต้องมาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการ

ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการ เพือตรวจสอบผลกระทบทีอาจเกิดขึนและกํากับ

ติดตามการดําเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามข้อกําหนดหรือมาตรการทีได้ตกลงไว้ 

เพราะกระบวนการมีสวนร่วมไม่ได้มีเพียงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพียงเท่านัน 

 2) การสร้างประโยชน์ให้เกิดกับ

ประชาชนในพืนที 

การสร้างประโยชน์ทีเกิดขึนจากโครงการต่างๆในพืนทีต้องสนองต่อความต้องการของ

ประชาชนในพืนทีก่อน การให้ความสําคัญกับประชาชนในพืนทีต้องให้ความสําคัญเป็น

อันดับต้นๆ ทังการสร้างงาน สร้างรายได้ มีกิจกรรมทีเกิดประโยชน์กับประชาชนในพืนที

รอบโครงการให้มากทีสุด ซึงหากสามารถทําได้จะทําให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน

ได้อย่างยังยืน 
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6. ความสําเร็จและปัญหา/อุปสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

6.1 ความสําเร็จ 1) ความรู้ความเข้าใจใน

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

ต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรืองของหน้าที บทบาทของประชาชนที

ต้องเข้าร่วมกระบวนการ เพราะการเข้าร่วมกระบวนการไม่ได้หมายถึงการทําให้กระบวนการ

เสร็จสินสมบูรณ์ แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความต้องการของประชาชนทีจะปกป้อง

ทรัพยากรในพืนทีของตน 

2) การเห็นความสําคัญของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของทุกภาคส่วน 

ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ดําเนินโครงการจะต้องให้ความสําคัญกับกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชน เข้าใจบทบาทของตนเอง แสดงความจริงใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

สิงต่างๆเหล่านีจะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมประสบความสําเร็จได้ 

6.2 ปัญหา/อุปสรรค 1) ผู้เข้าร่วมกระบวนการรับฟัง

ความเห็นของประชาชนมีจํานวน

น้อย 

การทีประชาชนจํานวนหนึงไม่สามารถไปเข้าร่วมได้ ไม่สามารถรับทราบข้อมูลข่าวสารจาก 

ประชาชนบางคนต้องทํางาน และประชาชนบางคนความไม่ต้องการโครงการจึงไม่เข้าร่วม

กระบวนการ ส่งผลให้การรับฟังความเห็นของประชาชนได้ประเด็นข้อวิตกกังวล 

ข้อเสนอแนะทีน้อยและอาจไม่ครบถ้วน 

2) ผู้นําชุมชนขาดความตระหนัก

และการตืนตัว 

ผู้นําชุมชนเป็นผู้ทีมีบทบาทสําคัญทีจะช่วยให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถ

ดําเนินการได้อย่างต่อเนืองทังการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพืนทีตนเองรับทราบข้อมูล 

การรับหน้าทีในการประสานอํานวยความสะดวกผู้ดําเนินโครงการในการจัดกระบวนการมี

ส่วนร่วม รวมถึงเป็นตัวแทนประชาชนทีจะเข้าสู่กระบวนการต่างๆ ทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน 

ซึงอาจมีสาเหตุมาจากการเกรงว่าประชาชนในพืนทีจะเห็นว่าผู้นําชุมชนขาดความเป็นกลาง 
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6.2 ปัญหา/อุปสรรค(ต่อ) 3) ความไม่เชือถือผู้ดําเนินโครงการ กระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนจากความคิดทีรวบยอดของผู้ดําเนินโครงการโดยขาดการให้

ประชาชนรับรู้ถึงผลการจัดการประชุมในแต่ละครังทําให้ประชาชนบางส่วนเห็นว่า ผู้ดําเนิน

โครงการไม่มีความจริงใจในการดําเนินการ ส่งผลให้ประชาชนขาดความเชือถือผู้ดําเนิน

โครงการและไม่เข้าร่วมกิจกรรมใดๆทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน 

4) การรับข้อมูลข่าวสารเพียงแหล่ง

เดียว 

ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในประเด็นทีเกียวข้องกับผลกระทบของโครงการ แล้ว

ไม่ใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์ เมือได้รับข้อมูลด้านหนึงแล้วจะปิดกันข้อมูลอืนๆ ทีถูก

นําเสนอ 

5) ความไม่สอดคล้องของกฎหมาย

และการขาดการนําเสนอข้อมูลจาก

ประชาชนต่อคณะกรรมการ

พิจารณารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 มีปัญหาในประเด็นทีไม่

สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมไม่เปิดโอกาสให้ทราบ

ข้อมูลจนกว่าการพิจารณาจะเสร็จสิน และประชาชนไม่สามารถเสนอความเห็น/ข้อมูลต่างๆ

ของประชาชนเพือให้ผู้มีอํานาจพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้นําไป

พิจารณาเพิมเติม 

7. แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

7.1 แนวทางในการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน 

1) การให้ข้อมูลข่าวสารจากหลาย

หน่วยงาน 

การให้ข้อมูลข่าวสารทีเกิดขึนในพืนทีส่วนใหญ่มาจากผู้ดําเนินโครงการทีเป็นผู้ให้ข้อมูล

เพียงผู้เดียว หากแต่มีหน่วยงานอืนๆเข้ามาในข้อมูลร่วมด้วยจะทําให้ประชาชนมีความรู้ความ

เข้าใจเพิมขึน รวมถึงเกิดความเชือถือในข้อมูลทีถูกนํามาเสนอ 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

7.1 แนวทางในการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (ต่อ) 

2) การให้ข้อมูลและรับฟังความเห็น

ทีเริมจากระดับเล็กแล้วขยายสู่ระดับ

ใหญ่ 

การให้ข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นอย่างทัวถึงควรเริมจะระดับเล็กๆ นันคือในระดับ

หมู่บ้านเพือให้ประชาชนในพืนทีเข้าใจและรับรับทราบข้อมูล รวมถึงได้แสดงความคิดเห็นที

เกิดจากประชาชนในพืนทีนันจริงๆ จากนันจึงค่อยขยายพืนทีในการให้ข้อมูลและรับฟัง

ความเห็นให้กว้างขึนตามลําดับ ซึงวิธีนีจะช่วยให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่าง

ทัวถึงและในการรับฟังความคิดเห็น ผู้ดําเนินโครงการจะได้รับข้อเสนอแนะและความเห็นที

หลายหลายมากขึนด้วย 

3) การให้ข้อมูลก่อนเริมก่อสร้าง

โครงการเพือให้ทราบถึงความ

ต้องการของประชาชน 

การเริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต้นตังแต่การเลือกพืนทีโครงการ เพือศึกษา

ผลกระทบและความคิดเห็นของประชาชนว่าคิดเห็นอย่างไร เห็นด้วยหรือไม่ เป็นการนําไปสู่

การประหยัดงบประมาณ เวลา และลดความขัดแย้งในพืนที 

4) การใช้หลักธรรมาภิบาลใน

กระบวนการมีส่วนร่วม 

ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นแนวทางในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ทังความโปร่งใสของกระบวนการมีส่วนร่วม การดําเนิน

กิจกรรมการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง รวมทังผู้ดําเนินโครงการต้องตระหนักถึง

ผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อประชาชนในพืนทีและต้องสร้างกําไรทีเกิดขึนจากการดําเนิน

โครงการให้กับส่วนรวมมากทีสุด 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

7.1 แนวทางในการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (ต่อ) 

5) การมีสถาบันหรือหน่วยงานใน

การอบรมหลักการ วิธีการ ของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง 

การมีสถาบันทีทําหน้าทีในการอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ดําเนิน

โครงการ และบุคคลทัวไปทีสนใจ ในเรืองของเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน เพือในเป็นไปตามกฎหมาย และความต้องการทีแท้จริงของสังคมถึง

รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์ในการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วม เพือให้มีแนวทางทีชัดเจน

ในการยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 6) การให้หน่วยงานทีเป็นอิสระจาก

เจ้าของโครงการเป็นผู้จัดทํารายงาน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต้องมาจากคนกลางทีมีความอิสระใน

การศึกษาและไม่มีส่วนเกียวข้องกับผู้ดําเนินโครงการ เพือให้กระบวนการศึกษาผลกระทบ

สิงแวดล้อมและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความโปร่งใสและน่าเชือถือ 

7) สร้างแหล่งทุนเพือสนับสนุนการ

จัดทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม 

การตังกองทุนเพือนําเงินจากกองทุนมาทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยให้

ผู้ทีสนใจไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานอิสระ บริษัทต่างๆเข้ามาประมูลเพือขอศึกษาและจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมรวมถึงให้เงินสนับสนุนแก่ประชาชนในพืนทีหาก

มีความต้องการทีจะทําการศึกษากระทบสิงแวดล้อมในรูปแบบงานวิจัยชุมชน โดยทีผู้ดําเนิน

โครงการจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้ากองทุน 
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ตารางที 4.7 (ต่อ) 

 

ปัจจัย ประเด็น ผลการศึกษา 

7.1 แนวทางในการส่งเสริม

และสนับสนุนการมีส่วน

ร่วมของประชาชน (ต่อ) 

8) เปิดโอกาสให้ประชาชนเพิมเติม

ข้อมูลให้กับคณะกรรมการพิจารณา

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

การเปลียนแปลงให้นําไปสู่สิงทีดีขึนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมในระยะสันนันคือ การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมควรเปิดเผย

ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตังแต่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ โดยใน

ระยะเวลา 45 วัน ทีคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณาต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนส่งข้อมูล

ให้พิจารณาเพิมเติมได้เพือนําไปพิจารณาควบคู่กับรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ผู้ดําเนินโครงการ รวมถึงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม

จะต้องแก้ไขในระเบียบทีมีอยู่ให้รายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ดําเนิน

โครงการเป็นเอกสารสาธารณะเนืองจากเอกสารเหล่านีจะส่งผลต่อตัวประชาชนในพืนทีและ

อาจกระทบต่อสิงแวดล้อมเนืองจากเป็นสาธารณะสมบัติของประชาชนทุกคน 

 9) การใช้กระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนตังแต่กระบวนการ

คัดเลือกพืนทีโครงการทีเหมาะสม 

ขันตอนก่อนเลือกพืนทีโครงการควรต้องดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชนก่อน 

เพือให้ประชาชนทราบและรับรู้ถึงข้อมูลของผู้ดําเนินโครงการ ซึงจะทําให้ทราบถึงการ

ยอมรับของประชาชนในพืนทีว่าสนับสนุนหรือคัดค้านโครงการ เป็นการป้องกันความ

ขัดแย้งทีจะเกิดขึน รวมถึงหากโครงการอยู่ในพืนทีทีเหมาะสม เช่น นิคมอุตสาหกรรม การ

คัดค้านก็แทบจะไม่เกิดขึนเลย 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรือง การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีวัตถุประสงค์เพือ  

1) ประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 2) ศึกษาปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหิน

ซ้อน 3) นําเสนอแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน โดยทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ประชาชนทัวไป ผู้นําชุมชน ใน 3 ตําบลประกอบด้วย ตําบลเขาหิน

ซ้อน ตําบลเกาะขนุนและตําบลคู้ยายหมี หน่วยงานราชการทีเกียวข้อง นักวิชาการด้านสิงแวดล้อม

และองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม ซึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาพร้อม

ข้อเสนอแนะได้ดังนี 

 

5.1 สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

 

  การวิจัยเรืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม กรณีศึกษา 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ดังนี 

 

 5.1.1 การประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

  จากผลการศึกษาการประเมินผลการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี 
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5.1.1.1 บริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการ (Context) 

การศึกษาด้านบริบทหรือสิงแวดล้อมของโครงการ พบว่า ในด้านกฎหมายทีเกียวข้อง

กับการมีส่วนร่วมของประชาชนและเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เป็นกฎหมายที

ระบุถึงแนวทางและวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจนเพือทีจะให้การนําไปปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้อง แต่

ปัญหาทีพบคือกฎหมายบางฉบับค่อนข้างเก่าและล้าสมัย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ทีเป็นกฎหมายทีประกาศใช้มานานกว่า 20 ปี โดยต้องมีการ

ปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัยเหมาะสมและสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมากขึน ซึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และคณะ (2544) ทีพบว่า กฎหมายทีเกียวข้องกับ

การจัดการทรัพยากรส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคทีทําให้ประชาชนและชุมชนไม่สามารถมีสิทธิ มีส่วน

ร่วมในการจัดการทรัพยากรอันเป็นฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนใน

ชนบท ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการครอบครองใช้ประโยชน์และความไม่เท่าเทียมกัน 

เพราะเป็นกฎหมายดังเดิมทีใช้มาเป็นเวลานานและยังมิได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ

บทบัญญัติในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึงควรจะต้องหาทางแก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว นอกจากนีประกาศ

กระทรวงฯ ทีกําหนดประเภทกิจการหรือโครงการทีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบต่อ

สิงแวดล้อม ซึงเป็นประเด็นทีมีการถกเถียงถึงแนวทางในการกําหนดว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร เพราะ

โครงการบางโครงการทีไม่ได้มีการระบุไว้ก็อาจส่งผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้เช่นเดียวกัน 

นอกจากนีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและการศึกษารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมเป็นการดําเนินการตามข้อกําหนดของกฎหมายทีได้บัญญัติไว้เท่านัน หากแต่ยังขาดการ

ดําเนินการตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกฎหมาย ดังนันจึงกล่าวได้ว่ากฎหมายทีเกียวข้องกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ควรมีการปรับปรุง

แก้ไขให้มีความสอดคล้องกัน ในด้านของกฎหมายทีเก่าก็ต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้สามารถ

ต้องสนองกับเหตุการณ์ทีเกิดขึนในปัจจุบันและเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของการมีส่วนร่วม

ของประชาชน เช่น กําหนดให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึงของ

กระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม กําหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในแต่ละเรืองให้ชัดเจน กําหนดเงือนไขการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยไม่ควร

จํากัดขอบเขตทีตายตัวเพียงรูปแบบใดรูปแบบเดียว ปรับปรุงในส่วนของกองทุนสิงแวดล้อมทีต้อง

ให้เจ้าของโครงการวางเงินประกันเพือนํามาใช้จ่ายในกระบวนการศึกษาและประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมรวมถึงใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดโครงการ หรือขยายขอบเขต

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่ขันตอนการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการไป

จนสินสุดลงทีขันตอนการติดตามและประเมินผลโครงการ (สถาบันสังคมร่วมกับสถาบันวิจัย
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สภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) เพือให้การนํากฎหมายเหล่านันไปใช้มี

ประสิทธิภาพ 

ในด้านของนโยบายไฟฟ้า พบว่า ประเทศไทยมีการพึงพาก๊าซธรรมชาติในการเป็น

แหล่งผลิตไฟฟ้าทีมีสัดส่วนสูงทีสุด ซึงสอดคล้องกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2556ข) ที

ระบุว่า สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 67 ซึงเป็นสัดส่วน

ของแหล่งพลังงานทีใช้ในการผลิตไฟฟ้าทีมากทีสุด รองลงมาคือถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย

ละ 19 ภาครัฐจึงมีแผนในการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากขึน ทังในส่วนของ

พลังงานทางเลือก เช่น ชีวมวล นํา ลม แสงอาทิตย์ พลังงานจากนิวเคลียร์และถ่านหิน เป็นต้น ทังนี

เพือให้เกิดความมันคงในการผลิตไฟฟ้า แต่พลังงานจากนิวเคลียร์และถ่านหินยังคงได้รับการ

ต่อต้านจากประชาชนในการก่อสร้างเพราะความกังวลในผลกระทบทีอาจเกิดขึนรอบพืนที

โรงไฟฟ้าเหล่านัน ซึงสอดคล้องกับ วิสาขา ภู่จินดา (2554) ทีระบุว่า พลังงานนิวเคลียร์ จะส่งผลต่อ

สิงแวดล้อมในด้านการใช้รังสีและปัญหาการกําจัดกากนิวเคลียร์ ส่วนถ่านหินทีนํามาใช้เป็น

เชือเพลิงจะสร้างปัญหามลพิษต่อสิงแวดล้อมถ้าไม่มีเทคโนโลยีบําบัดและวิธีป้องกันทีดี หากจะ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอาจส่งผลให้พลังงานทีผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการไฟฟ้า

หรือถ้าเพียงพอก็อาจใช้จํานวนโรงไฟฟ้าจํานวนมาก รวมถึงพลังงานทางเลือกมีต้นทุนในการผลิต

สูงซึงจะส่งผลต่อราคาไฟฟ้าทีสูงขึนตามไปด้วย ทังนีได้มีแนวคิดทีให้เอกชนเข้าร่วมในการผลิต

ไฟฟ้าเพือให้เกิดการแข่งขันระหว่างเอกชนและรัฐวิสาหกิจ (กฟผ.) ซึงจะทําให้ราคาในการผลิต

ไฟฟ้าถูก โดยจํานวนโรงไฟฟ้าทีจะสร้างเพิมขึนต้องพิจารณาถึงความต้องการทีแท้จริงของประเทศ

เป็นหลัก ดังนันจึงกล่าวได้ว่า ภาครัฐต้องมีการกระจายแหล่งวัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้าให้มีความ

หลากหลายมากยิงขึน เพือเป็นการลดการพึงพาพลังงานใดพลังงานหนึงเพียงอย่างเดียว ซึงเป็นการ

สร้างความมันคงทางด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ นอกจากนีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิมขึนต้อง

พิจารณาถึงความเพียงพอทีแท้จริงของประเทศ ไม่ควรก่อสร้างจนมากเกินความจําเป็น เพราะการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าหนึงแห่งก็อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิงแวดล้อมรอบโครงการไม่มากก็

น้อย 

ในส่วนของแผนพัฒนาจังหวัด พบว่า การเชือมโยงของแผนในแต่ละส่วนราชการไม่

เกิดการประสานกันระหว่างแผนทําให้แผนพัฒนาจังหวัดทีออกมา ส่งผลให้แผนย่อยทีอยู่ใน

แผนพัฒนาจังหวัดมีทิศทางหรือแนวทางทีไม่สอดคล้องกัน ส่งผลให้ส่วนราชการต่างๆ นําไป

ปฏิบัติได้ไม่ตรงตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์ทีแท้จริงของแผนพัฒนาจังหวัด ทังนีไม่ว่า

แผนพัฒนาจังหวัดจะมีแนวทางในการพัฒนาอย่างไรสิงสําคัญทีสุดคือ ต้องไม่ก่อเกิดผกระทบต่อ
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ประชาชนและสิงแวดล้อมในพืนที และในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการจัดทําด้วย เพือให้ประชาชนเป็นผู้กําหนดทิศทางของการพัฒนาในจังหวัดของตนเอง 

 

5.1.1.2 ปัจจัยนําเข้า (Input) 

การศึกษาด้านปัจจัยนําเข้าของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม พบว่า ในด้านของงบประมาณและบุคลากรทีมีความเพียงพอเป็นสิงสําคัญทีจะทําให้

การดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ ทีจัดขึนประสบความสําเร็จ ซึงส่งผลให้ผู้ดําเนิน

โครงการมีการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่างๆ ทีมีความหลากหลาย ทังกิจกรรมสาน

สัมพันธ์ชุมชน การจัดทําเอกสารชีแจง ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ การพาประชาชนไปศึกษาดู

งาน การจัดทีมในการสํารวจข้อมูลรอบพืนทีโครงการ เป็นต้น ซึงกิจกรรมทีจัดขึนมีความ

หลากหลายและต้องใช้บุคลากรทีมีความหลากหลายและเชียวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงการบริหาร

จัดการงบประมาณทีต้องบริหารจัดการให้มีความครอบคลุมทุกกิจกรรม ซึงสอดคล้องกับงานวิจัย

ของสุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) ทีพบว่า ความเพียงพอเหมาะสมของงบประมาณ จะสามารถ

นํามาใช้เป็นเครืองมือในการบริหารและพัฒนาการดําเนินงานด้าน CSR ให้ก้าวหน้าเต็มที และใน

ส่วนของการมีบุคคลากรทีมีความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ ความชํานาญละมีทักษะในงาน

ด้าน CSR จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกล่าวได้ว่างบประมาณและ

บุคลากรทีมีความเหมาะสมเพียงพอเป็นปัจจัยหนึงทีช่วยส่งเสริมให้การดําเนินการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมให้ประสบความสําเร็จ 

ในด้านของความรู้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม พบว่า ประชาชนบางส่วนไม่เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยรู้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึน

ประชาชนมีหน้าทีในการไปเข้าร่วมรับฟังเท่านัน รวมถึงทําให้ประชาชนบางส่วนไม่เข้าร่วมใน

กระบวนการมีส่วนร่วมทีจัดขึน ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อวิตกกังวลแก่ผู้ดําเนิน

โครงการมีประเด็นทีน้อยและอาจไม่ครอบคลุมประเด็นสําคัญๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการนําไปใช้ใน

การศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ สุจิตโต 

(2546) ทีพบว่า ผู้ทีมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม การพัฒนา

โครงการ และรัฐธรรมนูญ ในระดับสูงจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมโครงการ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติไทยมาเลเซียมากกว่าผู้ทีมีความรู้ความเข้าใจในระดับตําและปานกลาง 

ดังนันความรู้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของประชาชนเป็นสิงสําคัญต่อกระบวนการมีส่วนร่วม เนืองจากส่งผลต่อจํานวนของ
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ประชาชนเข้าร่วมและบทบาทของประชาชนทีจะแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อวิตกกังวลต่อผู้

ดําเนินโครงการ 

 

5.1.1.3 กระบวนการ (Process) 

การศึกษาด้านกระบวนการของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมพบว่า ในด้านของการเริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่แรกเริม

การศึกษาความเหมาะสมของโครงการ (การเริมต้นเร็ว) ผู้ดําเนินโครงการได้มีการดําเนินการใน

ด้านชุมชนสัมพันธ์กับชุมชน และมีการติดต่อประสานงานกับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 

เกียวกับการรับฟังการความเห็นของประชาชน โดยการให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นของประชาชน

ได้จัดขึน 2 ครัง คือ ในช่วงก่อนดําเนินโครงการมีการจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในช่วงก่อนจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและช่วงระหว่างการจัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การปฏิบัติทีกําหนดไว้ของสํานัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า ผู้ดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการตาม

กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างน้อย 2 ครัง คือ ครังแรกในระหว่างเริมต้น

โครงการ โดยรับฟังความเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการและขอบเขตการศึกษา และครังทีสองใน

ระหว่างการเตรียมจัดทําร่างรายงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อม แต่

กระบวนการดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมทุกพืนทีรอบโครงการ เพราะยังมีประชาชนบางส่วนไม่

รับทราบข้อมูลจากผู้ดําเนินโครงการ ซึงอาจสาเหตุจากการทีประชาชนอยู่ห่างไกล ประชาชน

บางส่วนต้องออกไปทํางานในช่วงทีมีการประสัมพันธ์ หรือการประชาสัมพันธ์ของโครงการไม่

ทัวถึงก็เป็นได้ นอกจากนีเพือให้เกิดการยอมรับของประชาชนกระบวนการรับฟังความเห็นของ

ประชาชนควรเริมตังแต่กระบวนการแรก ทีผู้ดําเนินโครงการจะต้องทําการศึกษานันคือ กระบวน

การศึกษาความเหมาะของพืนทีโครงการเพือให้ประชาชนทราบถึงข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการ 

และในส่วนของผู้ดําเนินโครงการก็ทําให้ทราบถึงการยอมรับหรือความต้องการของประชาชนใน

พืนทีว่าเป็นอย่างไร ซึงสอดคล้องกับสถาบันนโยบายศึกษา (2539) ได้ศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลสิงแวดล้อมในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า รัฐบาลกลางทีริเริม

โครงการจะประเมินว่าต้องมีการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมหรือไม่ แล้วแจ้งให้สาธารณะชน

ทราบ และในประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า ผู้จัดทํารายงานต้องเข้าพูดคุยปรึกษากับชุมชน เจ้าหน้าที

ท้องถิน หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรเอกชนทีมีความสนใจเรืองสิงแวดล้อม และทําความเข้าใจใน

ประเด็นหลักทีจะทําการศึกษาเพือทีจะกําหนดกรอบการศึกษาให้เหมาะสมกับท้องถินเพือให้ทราบ

ถึงสิงทีประชาชนคํานึงเป็นพิเศษในเรืองสิงแวดล้อม ทังนีเพราะแต่ละท้องถินมีความแตกต่างกัน 



201 
 

และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ สถาบันสังคมร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (2545) ทีพบว่า การศึกษาเพือเลือกทีตังของโครงการ เป็นขันแรกของการลงทุนดําเนิน

โครงการ ซึงประชาชนในพืนทีสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในขันนีได้ เนืองจากประชาชนจะรู้สภาพ

เงือนไขของพืนทีได้ดีกว่าเจ้าของโครงการ และประชาชนควรได้รับรู้ในเบืองต้นว่าถ้ามีโครงการใน

พืนทีนี จะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรต่อวิถีชีวิตและสภาพแวดล้อม ตลอดจนจะช่วยให้ข้อมูลในแง่มุม

ต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเลือกทําเลทีตัง รวมถึงแนวโน้มการคัดค้านหรือยอมรับการ

ตังโครงการในพืนทีนันๆ ซึงจะมีผลต่อการคํานวณความคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ด้วย การให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดเลือกทีตังโครงการ จะทําให้ได้แนวทางเลือกทีเหมาะสมและ

เป็นทียอมรับ ดังนัน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะดําเนินการในการสร้างสัมพันธ์กับ

ชุมชน การประชุมเสนอร่างการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม หรือรูปแบบใดก็ตาม สิงทีสําคัญทีสุด

คือ การดําเนินกกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตังแต่เริมศึกษาความเหมาะสมของโครงการ 

(Creighton, 2005) ซึงจะทําให้มีการชีแจงข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบถึงโครงการทีจะเกิดขึน

ในพืนทีพร้อมกันนีผู้ดําเนินโครงการก็จะได้ทราบถึงความต้องการหรือความคิดเห็นของประชาชน

ทีมีต่อโครงการด้วย 

ในส่วนของความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการกําหนดพืนทีศึกษารอบพืนที

โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตรเพือให้เกิดความง่ายในการศึกษา และมีการจําแนกผู้มีส่วนได้เสีย

ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 1) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีอยู่ในพืนทีรัศมี 5 กิโลเมตรและประชาชนหรือ

กลุ่มต่างๆทีอยู่นอกรัศมี 5 กิโลเมตรทีมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 2) หน่วยงานทีมีหน้าทีจัดทํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 3) หน่วยงานราชการระดับต่างๆ 4) สือมวลชนระดับ

ภูมิภาคและระดับท้องถิน และ 5) องค์กรเอกชนด้านสิงแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 

สถาบันการศึกษาท้องถินและนักวิชาการอิสระ ซึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ของสํานัก

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า การกําหนดผู้มีส่วนได้เสียในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักๆ คือ 1) ผู้รับผลกระทบ 2) หน่วยงานที

รับผิดชอบจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม 3) หน่วยงานทีทําหน้าทีพิจารณาอนุมัติรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การเอกชนด้าน

สิงแวดล้อม สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 6) สือมวลชน และ 7) ประชาชนทัวไป ซึงการ

แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียบางพืนทีอาจไม่มีบางกลุ่มก็ได้ โดยให้ผู้ทีจัดกระบวนการมีส่วนร่วม

พิจารณาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทังนีการศึกษาเพือให้เกิดความครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

ต่างๆอย่างครบถ้วน ผู้ดําเนินโครงการต้องให้ความสําคัญเกียวกับข้อมูลทีจะได้รับจากผู้มีส่วนได้

เสียกลุ่มต่างๆ เพือนําข้อมูลเหล่านันไปใช้ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
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สิงแวดล้อม เพราะหากพิจารณาเพียงผู้มีส่วนได้เสียในรัศมี 5 กิโลเมตรอย่างเดียว ผู้ดําเนินโครงการ

อาจได้ข้อมูลทีไม่หลากหลายหรือครอบคลุมเพราะผู้มีส่วนได้เสียทีอยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรบางส่วน

อาจให้ข้อมูลไม่ดีเท่าผู้ทีอยู่นอกรัศมี 5 กิโลเมตรก็เป็นได้ ซึงผู้ดําเนินโครงการ ต้องสนับสนุนให้ผู้มี

ส่วนได้เสียต่างๆ สามารถเข้าร่วมกระบวนการในการแสดงความคิดเห็นและนําเสนอข้อมูลต่างๆ 

(Gunes et al., 2005) เพือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมและเป็นทียอมรับของทุก

ฝ่าย 

ในด้านของความจริงใจในการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมพบว่า มีกระบวนการในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน ผู้นําชุมชน ผู้ที

คัดค้านโครงการและบุคคลอืนทีสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความเห็นทีได้จัดขึน โดยทีเปิดโอกาส

ให้ประชาชนชนซักถาม แนะนํา แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที โดยผู้ดําเนินโครงการจะ

ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อคิดเห็นเหล่านันไว้พร้อมตอบข้อซักถามแก่ผู้ทีเข้ามาร่วมกิจกรรม ซึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูเกียรติ ศิวเวทกุล (2544) ทีพบว่า กระบวนการรับฟังความคิดเห็น

สามารถแก้ไขความขัดแย้งในส่วนข้อมูลทีมีความแตกต่างกันอย่างมากของกลุ่มสนับสนุนโครงการ

และคัดค้านโครงการ ด้วยการเปิดช่องทางสือสารระหว่างคู่ขัดแย้ง ทําให้เกิดการตอบโต้ในประเด็น

และสภาพปัญหาทีกลุ่มคัดค้านโครงการสงสัย ทังนีสิงทีสําคัญทีสุดของกระบวนการคือการเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารทีแท้จริงแก่ประชาชน เช่น ข้อมูลทังทางบวกและทางลบทีเป็นข้อเท็จจริง การนํา

รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมฉบับสมบูรณ์ทีจัดทําขึนมาเปิดเผยต่อประชาชน เป็นต้น 

ซึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า การเปิดเผย

ข้อมูลข่าวสารของโครงการ โครงการควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างครบถ้วน 

ทังในด้านประโยชน์ทีจะได้รับและด้านผลกระทบทางลบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสาธารณะ

ชนทัวไปได้รับทราบ ซึงจะทําเพือให้ประชาชนได้รับทราบและมีความรู้ความเข้าใจมากขึนซึง

ท้ายทีสุดก็จะนําไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเป็นที

ยอมรับของทุกฝ่าย เมือประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเพิมขึนจึงนําประชาชนเข้าสู่กระบวนการลง

ประชามติหรือประชาพิจารณ์ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ บุญชัย เกิดปัญญาวัตน์ (2535) ทีพบว่า 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นสิงทีดีและควรนํามาใช้เป็น

ขันตอนหนึงในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม แต่ก่อนจะจัดให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ควรให้ประชาชนได้มีความพร้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจทีถูกต้องในเรือง

สิงแวดล้อม การป้องกันรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมและการรับรู้ข้อมูลของโครงการ ผลดีผลเสียของ

โครงการ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ สุจิตโต (2546) ทีกล่าวว่า โครงการทีเกิดขึน

ในชุมชน ซึงอาจมีผลกระทบต่อชุมชน จึงเห็นว่าควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมตังแต่ขันตอนของการ
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วางแผนการศึกษา การสํารวจความเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะได้ร่วมพิจารณา

รายงานผลกระทบสิงแวดล้อม ดังนันการสร้างความจริงใจในการดําเนินการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ผู้ดําเนินโครงการต้องเปิดเผยข้อมูลทีเกียวข้องกับ

โครงการและข้อมูลทีได้จากการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อมอย่างถูกต้องและแท้จริงต่อประชาชน 

นอกจากนีในกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความ

คิดเห็นหรือซักถามผู้ดําเนินโครงการได้อย่างเต็มที ทังนีข้อซักถามของประชาชนจะต้องได้รับการ

ชีแจงให้เกิดความเข้าใจแก่ประชาชนมากทีสุด (Gunes et al., 2005 และ Creighton, 2005) ซึงจะ

ส่งผลให้ประชาชนเห็นถึงความจริงใจของผู้ดําเนินโครงการทีมีต่อประชาชนและยอมรับ

กระบวนการมีส่วนรวมของประชาชนทีผู้ดําเนินโครงการจัดขึน  

สําหรับวิธีการทีเหมาะสมในการดําเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมพบว่า ได้มีการดําเนินการใน 3 ส่วนคือ 1) การประชุมชีแจงรายละเอียดโครงการ 

มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิงแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 2) การจัดให้

มีการเยียมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินของบริษัททีเปิดดําเนินการแล้ว 3) การจัดประชุมย่อยเพือชีแจง

รายละเอียดโครงการ นําเสนอผลการศึกษาและมาตรการด้านสิงแวดล้อม รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยจะเห็นได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึนให้

ความสําคัญกับการให้ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็น ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรดี ลีภากรณ์ 

(2554) ทีพบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการสิงแวดล้อมในเขตควบคุมมลพิษ คือ 

ระดับการให้ข้อมูลข่าวสารซึงระดับทีมากทีสุด ส่วนระดับการมีส่วนร่วมทีตําสุดคือ การมีส่วนร่วม

ในระดับการหารือและการมีส่วนร่วมเข้ามามีบทบาท ทังนีกระบวนการทีเกิดขึนต้องถูกต้องตาม

หลักการ ขันตอนและเป็นไปตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึง

จะทําให้ประชาชนมีความเชือมันมากขึน ทังนีรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมีหลายรูปแบบ แต่อย่างน้อยกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึนควรให้

มีการรับฟังความเห็นของประชาชน ส่วนรูปแบบการมีส่วนร่วมอืนๆ การนํามาใช้ต้องคํานึงถึง

บริบทของพืนทีนันร่วมด้วย 

ในด้านความโปร่งใสของกระบวนการพบว่า การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของโครงการใน

ทุกๆ ขันตอนของการดําเนินการให้ประชาชนหรือหน่วยงานทีเกียวข้องต่างๆ ทราบ เป็นสิงทีสําคัญ

เพราะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการทีโปร่งใส ผู้ดําเนินโครงการต้องมีการสือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

แก่ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียอยู่ตลอดเวลา เช่น การทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์ การจัดตังศูนย์

ข้อมูลข่าวสารเพือบริการและอํานวยความสะดวกผู้ทีมาติดต่อขอข้อมูล และการชีแจงผลของการนํา

ความคิดเห็นทีได้จากประชาชนไปปรับใช้ในโครงการ ทังนีจะช่วยสร้างความเชือมันในการ
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ดําเนินงานของโครงการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วสันต์ วัฒนะรัตน์ (2541) ทีพบว่า ควรมีการ

ปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม 

ให้เกิดประโยชน์เพิมมากขึน ได้แก่ ควรกําหนดขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทํา

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมให้ชัดเจนขึน และควรมีการเปิดเผยข้อมูลและการดําเนินการ

อย่างโปร่งใสทุกขันตอน ดังนันสิงทีผู้ดําเนินโครงการต้องคํานึงถึงการเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสีย

รับทราบและต้องมีการสือสารสองทางอยู่ตลอดเวลา รวมถึงใช้สือประชาสัมพันธ์ทีมีความหลากหลาย

เพือนําเสนอแก่ผู้มีส่วนได้เสียให้มีความครอบคลุมมากขึน (Beierle et al., 2002; Bond et al., 2004; 

Creighton, 2005; Frewer et al., 2005, Forss, 2005; Rowe et al., 2000 และสถาบันสังคมร่วมกับ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545) เพือให้ประชาชนทราบถึงการดําเนินการ

ของผู้ดําเนินโครงการว่าเป็นไปอย่างไร  

ในด้านข้อมูลทีถูกต้องครอบคลุมพบว่า ข้อมูลต่างๆ ทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอให้

ประชาชนรับทราบยังไม่เป็นทียอมรับของประชาชน เนืองจากประชาชนไม่เชือมันในข้อมูลของผู้

ดําเนินโครงการทีจัดทําขึนและมองว่าข้อมูลทีนํามาใช้ยังไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง และการ

สือสารข้อมูลให้ประชาชนรับทราบผู้ดําเนินโครงการต้องสามารถอธิบายข้อมูลเหล่านันให้เป็น

ข้อมูลทีเข้าใจง่ายทีสุดสําหรับประชาชน ซึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สํานักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า ขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้เสียในการทีจะเข้าใจโครงการ และ

สามารถประเมินทางเลือกต่างๆ ตลอดจนชีแจงข้อกังวล และข้อคิดเห็นได้อย่างมีอิสระปราศจาก

ความกลัวเกรงหรือการบังคับ ฉะนันข้อมูลต่างๆ ทีผู้ดําเนินโครงการนํามาเสนอโดยเฉพาะในด้าน

เทคนิค ควรทีจะได้มีการกลันกรอง แยกย่อยและแปลเป็นภาษาท้องถินเพือให้ง่ายต่อการเข้าใจของ

คนในชุมชนหรือผู้เข้าร่วม ให้สามารถร่วมหารือในประเด็นต่างๆ เกียวกับโครงการและผลกระทบ

ได้ วิธีการหารือจะต้องครอบคลุมสอดคล้องกับบริบทของท้องทีนันๆ เอกสารและภาษาทีใช้ควรจะ

มีการปรับให้เหมาะสมกับผู้เข้าร่วมหารือทีมีความหลากหลาย โดยเฉพาะหากผู้ทีได้รับผลกระทบ

เป็นกลุ่มชุมชนดังเดิมหรือชนเผ่า ดังนันการสือสารข้อมูลระหว่างผู้ดําเนินโครงการและประชาชนที

เป็นข้อมูลทีเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับท้องถินนันๆ จึงมีความสําคัญอย่างยิงทีจะทําให้กระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

5.1.1.4 ผลผลิต (Product) 

การศึกษาด้านผลผลิตของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมพบว่า ในด้านของรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้มีการระบุถึงทีมาและ

ความสําคัญของโครงการ รายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม มาตรการใน
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การแก้ไข เป็นต้น ซึงได้ดําเนินการตามระเบียบทีมีการกําหนดไว้ ซึงสอดคล้องกับประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม เรือง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึงต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม ลงวันที 24 เมษายน 2555 

ทีระบุว่า ข้อมูลทีระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ประกอบด้วย 1) บทนํา: ทีมา 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เหตุผลความจําเป็นในการดําเนินโครงการ วัตถุประสงค์การจัดทํารายงาน 

ขอบเขตการศึกษา และวิธีการศึกษา 2) ทีตังโครงการ: โดยมีภาพและแผนทีตังโครงการ รวมทังแผนที

แสดงองค์ประกอบทางสิงแวดล้อม ในบริเวณทีอาจได้รับผลกระทบจากโครงการ 3) รายละเอียด

โครงการ: ให้มีรายละเอียดทีสามารถแสดงภาพรวมได้ชัดเจน 4) สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน: ให้แสดง

รายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมด้านกายภาพ ชีวภาพ รายละเอียดคุณค่า

การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต ตลอดจนสภาพปัญหาปัจจุบันบริเวณพืนที

โครงการพร้อมแสดงแผนทีสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการ การใช้ประโยชน์ทีดินโดยรอบโครงการ

ตลอดจนบริเวณทีอาจได้รับผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 5) การประเมินทางเลือกในการ

ดําเนินการและการประเมินผลกระทบทีอาจเกิดขึนจากโครงการ 6) มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิงแวดล้อมและการชดเชย 7) มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิงแวดล้อม และ 

8) ตารางสรุปผลกระทบสิงแวดล้อมทีสําคัญพร้อมด้วยมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 

ทังนีสําหรับรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยังไม่ได้รับความเชือมันจากกระบวนการจัดทํา

รายงานทีเป็นลักษณะของการทีเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างให้บริษัททีปรึกษาเพือมาจัดทํารายงาน

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมและประชาสัมพันธ์โครงการ ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 

สถาบันสังคมร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ทีพบว่า การถ่าย

โอนความรับผิดชอบในการดําเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เป็นหน้าทีของบริษัทที

ปรึกษาทุกประการ โดยจะเกิดปัญหาในขันตอนของการประชาสัมพันธ์โครงการทีทําให้ประชาชน

อาจเกิดความไม่ไว้วางใจในการทํางานของบริษัททีปรึกษาว่าไม่เป็นกลาง และในด้านการเพิมเติม

ข้อมูลหรือชีแจงข้อมูลในส่วนของประชาชน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม 

เพือให้ผู้พิจารณารายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้รับข้อมูลเพิมเติมยังไม่สามารถทําได้ ซึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิศักดิ ภัทรมานะวงศ์ (2553) ทีพบว่า กระบวนการทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การพิจารณารายงานมีศูนย์รวม

อํานาจอยู่ทีส่วนกลางและการควบคุมให้ปฏิบัติตามมาตรการทีกําหนดยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนัน

การทีจะทําให้รายงานการประเมินผลกระทบเกิดความน่าเชือถือและเป็นทียอมรับของทุกฝ่าย ผู้ที

จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต้องเป็นอิสระจากเจ้าของโครงการเพือไม่ให้มี
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อิทธิพลต่อการศึกษาผลกระทบสิงแวดล้อม เพือทีให้ประชาชนมีความเชือมันในกระบวนการศึกษา

ทีเกิดขึนว่ามีความเป็นกลางไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าของโครงการ นอกจากนีในขันตอนของ

การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของหน่วยงานอนุญาตต้องสามารถให้ผู้มี

ส่วนได้เสียชีแจงหรือเพิมเติมข้อมูลทีอาจไม่มีอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีถูก

จัดทําขึน ซึงจะทําให้ได้ข้อมูลทีมีความหลากหลายสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นทียอมรับของผู้มีส่วน

ได้เสียมากยิงขึน 

ในส่วนของผลลัพธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมพบว่า เป็นการถ่วงดุลอํานาจระหว่างประชาชนและผู้ดําเนินโครงการเพือให้เกิด

การรับฟังและชีแจงข้อมูลจากทังสองฝ่าย สําหรับประชาชนจะได้รับรู้ข้อมูลและมีความเข้าใจใน

โครงการมากขึน สําหรับผู้ดําเนินโครงการจะได้รับข้อวิตกกังวล ข้อเสนอแนะ และความเห็นของ

ประชาชน เพือทีจะนําไปปรับใช้ในการป้องกันแก้ไขการดําเนินงาน และตอบสนองความต้องการที

แท้จริงของประชาชน รวมทังนําข้อเสนอแนะจากประชาชนทีได้นําไปประกอบในรายงานการ

ประเมินผลกระทบทีจัดทําขึนเพือเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตต่อไป ซึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ 

สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า วัตถุประสงค์หลักอันหนึงของการหารือกับ

ประชาชนก็เพือนําความคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการออกแบบและการดําเนินงานของ

โครงการ ในหลายกรณีด้วยกัน ประชาชนได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นแต่หลังจากการหารือแล้ว

นัน ประชาชนมักจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารเพิมเติมว่าสิงทีได้เสนอไปนัน ทางโครงการได้นํามา

พิจารณาเป็นส่วนประกอบในการปรับโครงการอย่างไรบ้าง การไม่ได้รับข้อมูลย้อนกลับนี

ก่อให้เกิดความระแวง เกิดการไม่ให้ความร่วมมือในการหารือเพราะกลัวว่าตนจะถูกใช้เป็น

เครืองมือในการอนุมัติโครงการว่าได้หารือกับภาคประชาชนแล้ว ฉะนันผู้เสนอโครงการและ

หน่วยงานของรัฐจําเป็นอย่างยิงทีจะต้องให้แน่ใจว่าในการหารือนันมีการจดบันทึกการหารือใน

ประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอ และให้ผู้เสนอโครงการหรือหน่วยงานของรัฐประกาศสรุปผลการรับ

ฟังความคิดเห็นให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน ภายหลังวันทีเสร็จสินการรับฟังความคิดเห็น และ

ควรจัดให้มีระบบการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตลอดระยะเวลาของโครงการ และประกาศ

ให้ประชาชนรับทราบถึงระบบการรับฟังความคิดเห็นและกลไกการแก้ไขปัญหาของทางโครงการ 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทิน บุญญาธิการ และคณะ (2540) ทีพบว่า การได้รับความรู้และ

ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสําคัญต่อทัศนคติของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจาก

โครงการ รวมถึงช่องทางและกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนทีจะให้ผู้รับผลกระทบเข้ามาร่วม 

และในเวลาจังหวะทีเหมาะสมในกระบวนการในการดําเนินโครงการจะมีผลต่อความพึงพอใจของ

ประชาชนทีได้มีโอกาสแสดงออก ช่วยเปิดโอกาสให้หน่วยงานและเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องได้รับรู้
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ความต้องการต่างๆ จากประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ เพือนําไปประกอบการอนุมัติ

โครงการและดําเนินโครงการ จึงกล่าวได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมเป็นกระบวนการทีจะสร้างความรู้ความเข้าใจ การชีแจงข้อมูล การแสดงความ

คิดเห็น และข้อวิตกกังวล ระหว่างผู้ดําเนินโครงการและประชาชนให้มีการร่วมรับฟังเสมือนเวทีใน

การแลกเปลียนข้อมูล ความเห็น เพือนําไปสู่การร่วมวางแผน กําหนดมาตรการแก้ไขและป้องกัน

ผลกระทบสิงแวดล้อม (McGruk, 2003 และ Gunes et al., 2005) ระหว่างผู้ดําเนินโครงการและประชาชน

ในการดําเนินโครงการในอนาคต 

ในด้านของการมีส่วนร่วมตามกฎหมายพบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขึน เป็นกระบวนการทีได้ยึดตามระเบียบและข้อกําหนด

ตามกฎหมาย เพือให้สามารถดําเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง แต่ทังนีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเกิดขึนในบางโครงการเป็นเพียงการดําเนินการ

เพือให้ครบถ้วยตามกฎหมายเท่านันและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและเป็นการลดความ

น่าเชือถือของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

5.1.1.5 ผลกระทบ (Impact) 

การศึกษาด้านผลกระทบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมพบว่า ในด้านของการลดความขัดแย้งสามารถใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

มาใช้ตังแต่กระบวนการเลือกพืนทีโครงการหรือการศึกษาความเหมาะสมของพืนที เพือให้

ประชาชนในพืนทีทราบถึงเหตุผลความจําเป็นของผู้ดําเนินโครงการทีทําการเลือกพืนที ทําให้ผู้

ดําเนินโครงการทราบถึงความต้องการของประชาชนและนําไปสู่การวางแผน ปรับปรุงหรือ

ปรับเปลียนโครงการให้มีความเหมาสมกับพืนที ซึงจะช่วยให้ผู้ดําเนินโครงการประหยัดต้นทุนและ

เวลาได้มากขึน รวมถึงเป็นการป้องกันหรือลดความขัดแย้งทีจะเกิดขึนได้ หากแต่มีการเริม

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนภายหลังการเลือกพืนทีหรือการศึกษาความเหมาะสมของ

พืนทีผ่านไปแล้วก็อาจนําไปสู่ความขัดแย้งได้ ซึงสอดคล้องกับแนวคิดของ เครย์ตัน เจมส์ แอล 

(2547) ทีกล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนมาตังแต่ต้น สามารถทีจะลดความล่าช้าและลด

ค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ และยังสอดคล้องกับสํานักวิเคราะห์

ผลกระทบสิงแวดล้อม (2549) ทีระบุว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มรูปแบบมักจะ

สินเปลืองและเสียเวลา แต่ในทางปฏิบัติแล้วการมีส่วนร่วมของประชาชนมาตังแต่ต้น สามารถทีจะ

ลดความล่าช้าและลดค่าใช้จ่ายทีเกียวข้องกับความขัดแย้งของประชาชนได้ ดังนันการใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมาใช้ตังแต่กระบวนการเลือกพืนทีโครงการจะเป็นวิธีการ
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หนึงทีจะช่วยลดการขัดแย้งทีจะเกิดขึนหากมีการดําเนินโครงการ เนืองจากจะช่วยให้ประชาชนแลผู้

ดําเนินโครงการได้มีการชีแจงข้อมูลและแสดงความคิดเห็นของตนให้อีกฝ่ายได้ทราบ ซึงทําให้

เจ้าของโครงการทราบถึงความต้องการหรือความวิตกกังวลของประชาชนและนําไปสู่การวางแผน

โครงการเพือให้มีความเหมาะสมกับพืนทีนันๆ และเป็นทียอมรับของประชาชนทุกฝ่าย 

สําหรับความเชือมันต่อโครงการพบว่า ส่งผลต่อการดําเนินงานของผู้ดําเนินโครงการ

โดยตรง การเกิดปัญหาของความเชือมันต่อโครงการเกิดจากประชาชนขาดการยอมรับกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนทีเกิดขึน เนืองจากไม่เชือมันถึงกระบวนการลดผลกระทบทีผู้ดําเนินการ

ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมว่าจะดําเนินการได้จริง อีกทังเป็นกระบวนการ

ทีเจ้าของโครงการเป็นผู้ว่าจ้างบริษัททีปรึกษามาดําเนินการ รวมถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทีเกิดจากการตังเป้าหมายของผู้ดําเนินโครงการทีจะต้องดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเพือให้โครงการผ่านรวมถึงการทีผู้ดําเนินโครงการต้องให้ข้อมูลแก่ประชาชน หาก

ในความเป็นจริงรูปแบบของความเชือมันของประชาชนจะเกิดขึนในสองรูปแบบคือ ความเชือมันที

จะยอมรับโครงการและความเชือมันทีจะไม่ยอมรับโครงการ (Petts, 1999) ซึงผู้ดําเนินโครงการ

จะต้องยอมรับผลของความเชือมันทีเกิดขึนจากการตัดสินใจของประชาชน  

ในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียพบว่า ความสัมพันธ์ของประชาชน

ในพืนทีทีมีความคิดเห็นทีแตกต่างกัน ประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจกันละกัน โดยยอมรับความ

คิดเห็นของแต่ละฝ่ายจึงไม่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนเปลียนแปลงไป สําหรับผู้ดําเนิน

โครงการจะต้องมีการร่วมกิจกรรมกับชุมชนทังด้านการศึกษา สุขภาพอนามัยและประเพณีต่างๆใน

ท้องถิน รวมทังการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทีเป็นความต้องการของประชาชนในพืนที ซึงเป็น

แนวทางทีจะสร้างความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้ดําเนินโครงการและประชาชน นําไปสู่การดําเนิน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีง่ายขึน นอกจากนีแนวทางและบรรยากาศในการจัดเวทีรับ

ฟังความเห็นต้องดําเนินการให้อยู่ในบรรยากาศทีดี ด้วยท่าทีประนีประนอมและไม่นําไปสู่การ

ถกเถียงจนเกิดเป็นความคัดแย้ง 

ในส่วนของความยังยืนของโครงการทีจะสามารถดําเนินการและอยู่ร่วมกับชุมชน

พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างถูกต้องและเป็นข้อเท็จจริง และสร้างความเชือมันในด้านการดําเนิน

โครงการ โดยการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามการดําเนินโครงการตามข้อตกลงที

ตกลงร่วมกันไว้ นอกจากนีการทีผู้ดําเนินโครงการคํานึงถึงประโยชน์ของชุมชนทีจะได้รับจาก

โครงการเป็นลําดับต้นๆ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ สุจิตโต (2546) ทีพบว่า ใน

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล
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โครงการ ด้วยเหตุทีการดําเนินโครงการอาจมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพืนที จึงควรได้

ร่วมแสดงความคิดเห็นแลกเปลียนข้อมูล ซึงสอดคล้องกับการศึกษาของ สถาบันสังคมร่วมกับ

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545) ทีพบว่า เมือมีการก่อสร้างหรือเปิด

ดําเนินการแล้ว ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขันตอนของการติดตามและประเมินผล เพือเป็นเฝ้า

ระวังไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน คอยตรวจสอบว่าเจ้าของ

โครงการได้ดําเนินการตามทีเสนอไว้ในการศึกษาหรือไม่ และถ้าไม่ดําเนินการดังทีเสนอไว้

ประชาชนควรจะมีมาตรการจัดการอย่างไรต่อไป และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุริกร ช่างจัตุรัส 

(2547) ทีพบว่า การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล ตังแต่การ

วางแผนการดําเนินงาน ออกกฎระเบียบ การควบคุมตรวจสอบและเฝ้าระวังป้องกัน จะทําให้การ

ปฏิบัติงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมทีมีประสิทธิภาพมากขึน จึงกล่าวได้ว่า

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีโปร่งใส การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามการ

ดําเนินโครงการ และการคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นอับดับแรก เป็นสิงทีสําคัญทีสุดทีจะ

ทําให้ผู้ดําเนินโครงการอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างยังยืน 

 

  ทังนีรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมของ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนทีประสบความสําเร็จ โดยใช้เทคนิคการประเมินแบบ CIPPI 

Model สามารถสรุปได้ดังภาพที 5.1 
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ภาพที 5.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสิงแวดล้อมทีประสบ

ความสําเร็จ  

Input 

งบประมาณ: 

ต้องมีความเพียงพอ

กับกิจกรรมทีจัดขึน 

บุคลากรในการ

ดําเนินการ: 

ต้องมีความรู้ความ

เข้าใจและเชียวชาญใน

กระบวนการทีจัดขึน

รวมถึงมีจํานวนที

พอเพียงกับการ

ดําเนินการ 

ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกับการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมและ

กระบวนการมีส่วน

ร่วม: 

ประชาชนต้อง

เข้าใจถึงวัตถุประสงค์

ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม 

Process 

การเริมต้นเร็ว (Starting Early): 

กระบวนการรับฟังความเห็นควรเริม

ตังแต่กระบวนการศึกษาความเหมาะของ

พืนทีโครงการ 

ครอบคลุมผู้ทีเกียวข้อง (Stakeholders): 

ให้ความสําคัญเกียวกับข้อมูลทีจะ

ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ 

ความจริงใจ (Sincerity): 

เปิดเผยข้อมูลทีแท้จริงต่อประชาชน 

เปิดโอกาสให้ประชาชนชนซักถาม 

แนะนํา แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที 

วิธีการทีเหมาะสม (Suitability):  

การนํารูปแบบของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมมาใช้ ต้องมีการรับฟัง

ความเห็นของประชาชน รวมถึงต้อง

คํานึงถึงบริบทของพืนทีนัน  

ความโปร่งใสของกระบวนการ 

(Transparency): 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ

โครงการให้ประชาชนหรือหน่วยงานที

เกียวข้องต่างๆ รับทราบอยู่ตลอดเวลา  

ข้อมูลทีถูกต้อง ครอบคลุม (Data 

Sufficiency): 

ใช้ข้อมูลทีเป็นข้อเท็จจริง 

สามารถอธิบายข้อมูลให้เป็นข้อมูลที

เข้าใจง่ายทีสุดสําหรับประชาชน 

Product 

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม: 

ต้องให้ผู้จัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

เป็นอิสระจากเจ้าของโครงการ 

ผู้มีส่วนได้เสียต้องสามารถ

เพิมเติมข้อมูลหรือชีแจงข้อมูล

เพือให้ผู้พิจารณารายงาน

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ได้ 

ผลลัพธ์ของกระบวนการมี

ส่วนร่วม: 

ผู้มีส่วนได้เสียต้องเข้าร่วม

กระบวนการเพือถ่วงดุลอํานาจ

กับเจ้าของโครงการเพือให้เกิด

การรับฟังและชีแจงข้อมูลจาก

ทังสองฝ่าย  

กระบวนการมีส่วนร่วมตาม

กฎหมาย: 

ต้องยึดตามระเบียบและ

ข้อกําหนดตามกฎหมายเพือ

ตอบสนองเจตนารมณ์ของ

กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมอย่าง

แท้จริง 

Context 

กฎหมายทีเกียวข้องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย: 

ต้องมีการปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

ต้องดําเนินการตามของกฎหมายและเจตนารมณ์ทีแท้จริงในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล: 

ต้องมีการกระจายแหล่งผลิตไฟฟ้าให้มีความหลากหลายมากขึนเพือให้เกิดความมันคงในการผลิตไฟฟ้า 

จํานวนโรงไฟฟ้าทีสร้างเพิมขึนต้องพิจารณาถึงความต้องการทีแท้จริงของประเทศเป็นหลัก 

แผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา: 

ต้องมีการเชือมโยงแผนของแต่ละส่วนราชการและก่อให้เกิดการประสานระหว่างแผนให้มีทิศทางหรือเป้าหมายเดียวกัน 

ต้องไม่เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิงแวดล้อมในพืนที 

ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 

Impact 

การลดความขัดแย้ง: 

ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตังแต่กระบวนการเลือก

พืนทีโครงการหรือการศึกษาความ

เหมาะสมของพืนที 

ความเชือมันต่อโครงการ: 

ผู้ดําเนินโครงการต้องสามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการทีได้ระบุไว้ใน

รายงานฯและต้องมีการให้ข้อมูลแก่

ประชาชนและรับฟังความเห็นของ

ประชาชนอย่างถูกต้องครบถ้วน 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้

เสีย: 

ผู้ดําเนินโครงการสนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการ

ของประชาชนในพืนทีเพือสร้าง

ความสัมพันธ์ทีดีระหว่างผู้ดําเนิน

โครงการและประชาชน 

โครงการสามารถดําเนินการและอยู่

ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืน: 

การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมต้องเป็นไปอย่าง

โปร่งใส 

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ติดตามการดําเนินโครงการและ

ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของชุมชน

เป็นลําดับต้นๆ 
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 5.1.2 ปัจจัยความสําเร็จและปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

1) ผลการศึกษาปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมพบว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมใน

ส่วนของประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิงแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

อืนๆ เป็นสิงทีมีความสําคัญทีสุด เพราะหากทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจเกียวกับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมอย่างแท้จริงแล้ว ผลทีได้คือความตระหนักใน

การเล็งเห็นถึงคุณค่าและความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ชุติมา ตุ๊นาราง (2553) ทีพบว่า ความรู้ความเข้าใจเกียวกับขยะมูลฝอยเป็นปัจจัยทีมีผล

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ และ

ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุทธิชัย สุขสีเสน (2550) ทีพบว่า ความรู้ความเข้าใจเป็นปัจจัยทีมีอิทธิพล

ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการวางแผนพลังงานชุมชนในจังหวัดสงขลา นอกจากนีการ

ปลูกฝังความคิดและความรู้สึกในการรักถินฐานเป็นสิงหนึงทีจะทําให้ประชาชนและผู้นําชุมชนเกิด

ความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมเพือนําไปสู่การปกป้องและรักษาทรัพยากร

ในพืนทีของตน โดยเฉพาะผู้นําชุมชนทีเป็นผู้มีความสําคัญในการประสานความร่วมมือระหว่าง

ประชาชนในพืนทีและผู้ดําเนินโครงการในด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและสนับสนุน

ชักชวนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ แผลวมัจฉะ (2554) ทีพบว่า ผู้นําชุมชนเป็นผู้ทีได้รับการ

ยอมรับ เคารพนับถือจากคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จึงมีอิทธิพลในการชักจูง คัดค้าน ในการกระทํา

หรือดําเนินการต่างๆของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดี ดังนันผู้นําชุมชนจึงเป็นปัจจัยหนึงทีช่วย

ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคในการดําเนินงาน CSR ได้ ทังนีทุกภาคส่วนจะต้องเข้าใจและรู้ถึงบทบาท

หน้าทีของตนเองมีความจริงใจต่อกัน และการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายด้วยความกระตือรือร้น 

(จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ, 2555) ท้ายทีสุดกระบวนการทีเกิดขึนจะเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริงและนําไปสู่ความสําเร็จ ดัง

ภาพที 5.2 
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ภาพที 5.2 ปัจจัยความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

 

2) ปัญหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมพบว่า เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการขาดการตืนตัวของประชาชนและผู้นําชุมชน

ทีจะเข้าร่วมในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีจัดขึน การขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชน การขาดเวลาว่างทีจะเข้าร่วมเนืองจากต้องทํางาน การไม่รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารหรือการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการทีประชาชนผู้คัดค้านโครงการไม่เข้าร่วมใน

กระบวนการ สาเหตุเหล่านีทําให้การรับฟังความเห็นของประชาชนได้ข้อมูลน้อยไม่ครอบคลุม

ปัญหา ไม่ได้ข้อกังวลทีแท้จริงหรือได้ข้อมูลเพียงด้านเดียว ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เครือมาศ 

องค์กรพัฒนาเอกชน 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกับการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

ความตระหนักและการเล็งเห็นถึงความสําคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปลูกฝังความคิดและความรู้สึกในการรักถินฐาน 

ความกระตือรือร้นทีจะเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วม

เพือนําไปสู่การปกป้องและรักษาทรัพยากรในพืนที 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตามเจตนารมณ์ทีแท้จริง

และนําไปสู่ความสําเร็จ 

ภาคประชาชน เจ้าของโครงการภาครัฐ 

เข้าใจ รู้ถึงบทบาท

หน้าทีของตนเอง 

มีความจริงใจในดําเนิน

กระบวนการมีส่วนร่วม
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สุจิตโต (2546) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคเกียวกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม เกิดจากประชาชนบางส่วนไม่มีความรู้ความเข้าใจทีถูกต้องเกียวกับการมีส่วนร่วม 

รวมถึงการจัดให้ประชาชนมีส่วนร่วมยังไม่เพียงพอเหมาะสมและระยะเวลาในการจัดกระบวนการ

ไม่เหมาะสมกับวิธีชีวิตของชุมชน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เอกพงษ์ ทวีเขตร์กิจ (2550) ที

พบว่า ผู้นําท้องถินมีบทบาทในการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับน้อย 

เนืองจากการขาดความรู้ความเข้าใจและการขาดประสบการณ์ในการทํางาน นอกจากนีกระบวนการ

มีส่วนร่วมทีเกิดขึนมีเพียงประชาชนและผู้ดําเนินโครงการหรือบริษัททีปรึกษาทีเข้าร่วมใน

กระบวนการเท่านัน หากยังขาดหน่วยงานกลางทีเป็นอิสระเข้ามาร่วมในกระบวนการทังการให้

ข้อมูลข่าวสาร การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงทําให้ประชาชนขาดความ

น่าเชือถือในกระบวนการทีเกิดขึนและหากพิจารณาถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิงแวดล้อม พ.ศ. 2535 ยังคงขาดการระบุถึงการมีส่วนร่วมของของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อม รวมถึงขันตอนของการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

หน่วยงานภาครัฐยังไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูลและเสนอ

ความเห็นเพิมเติม ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริยา ชลทนุบํารุง (2548) ทีพบว่า พระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้บัญญัติเกียวกับการจัดทํารายงาน

ผลกระทบสิงแวดล้อมแต่ไม่ได้บัญญัติเรืองการมีส่วนร่วมไว้โดยตรง ดังนันจึงควรออกประกาศ

กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตังแต่ขันเริมต้นทําการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม และให้มีส่วนร่วมในทุกๆ ขันตอนต่อเนืองกันไปอย่างเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะต่างๆ ทีได้จากประชาชนจะต้องถูกนํามาพิจารณาด้วยเสมอทุกขันตอน ซึงภาครัฐต้องเข้า

มาปรับปรุงแก้ไขหรือออกประกาศกระทรวงฯโดยทีระบุถึงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบใน 3 ขันตอน คือ 1) Public Scoping 2) Public Review และ 

3) Public Monitor เพือเป็นการกระจายบทบาท และอํานาจในการตัดสินใจด้านสิงแวดล้อมไปสู่ภาค

ประชาชนให้เพิมขึน มากกว่าทีจะเป็นการรวมศูนย์การตัดสินใจไว้ทีภาครัฐเพียงอย่างเดียว (สถาบัน

สิงแวดล้อมไทย, 2545) 

 

 5.1.3 แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

ทางสิงแวดล้อมของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

 จากการศึกษาพบว่าแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมซึงครอบคลุมประเด็นต่างๆ 5 ประเด็น คือ 1) รูปแบบการรับฟังความเห็นของประชาชน 
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2) ข้อมูลทีนํามาใช้ 3) จริยธรรมในการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วม 4) โครงสร้างเชิงสถาบัน และ 

5) ระเบียบ กฎหมายทีเกียวข้อง  

  รูปแบบการรับฟังความเห็นของประชาชนควรเริมจากจุดระดับทีเล็กทีสุดแล้วจึงขยาย

ขนาดของรูปแบบการรับฟังความเห็นให้ใหญ่ขึน เพือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทัวถึง

และทําให้ผู้ดําเนินโครงการได้รับข้อวิตกกังวลและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิมขึน 

  ด้านการให้ข้อมูลและการรับฟังความเห็นของประชาชนควรเริมตังแต่ขันตอนในการเลือก

พืนทีหรือการศึกษาความเหมาะสมของพืนทีตังโครงการ เพือรับทราบถึงความคิดเห็นของ

ประชาชนทีมีต่อโครงการและทราบถึงการยอมรับของประชาชนในพืนที ซึงเป็นการป้องกันความ

ขัดแย้งไม่ให้เกิดขึน รวมถึงข้อมูลทีถูกนํามาแสนอต้องเป็นข้อมูลทีเหมาะสมกับท้องถินนันๆ เป็น

การอธิบายด้วยภาษาทีง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน 

  ในส่วนของผู้ดําเนินโครงการควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม เพือให้เกิดความโปร่งใสของกระบวนการและเป็น

การดําเนินตามเจตนารมณ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทีแท้จริง รวมถึงต้องตระหนัก

ถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนต่อประชาชนการการดําเนินโครงการ โดยกําไรทีเกิดขึนจากการดําเนิน

โครงการบางส่วนต้องนําไปสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ซึงนําไปสู่การรับประโยชน์ร่วมกันทัง

ประชาชนในพืนทีและผู้ดําเนินโครงการ ซึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรัตน์ แหลมนาค (2550) ที

พบว่า การอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคําและชุมชน ผู้ประกอบการต้องสร้าง

ความเข้าใจด้านผลกระทบสิงแวดล้อม และการดูแลด้านสวัสดิการ การบริการชุมชนในเรืองสุขภาพ

เพือสร้างความแข็งแรงและสภาวะจิตใจทีดีของประชาชน 

  ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกิดมีสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานทีทําหน้าทีในการอบรมและ

ให้ความรู้ความเข้าใจแก่หน่วยงานของรัฐ ผู้ดําเนินโครงการ และบุคคลทัวไปทีสนใจ เกียวกับ

เจตนารมณ์ทีแท้จริงของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ทีเป็นไปตามกฎหมายและความ

ต้องการทีแท้จริงของสังคม เพือนําไปสู่รูปแบบ วิธีการ และกลยุทธ์ในการดําเนินกระบวนการมี

ส่วนร่วม และใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนีภาครัฐควรมีการจัดตังกองทุน

ในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม โดยให้ผู้ทีสนใจทีเป็นหน่วยงานอิสระ 

บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษาเข้ามาประมูลเพือศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อม รวมถึงการให้เงินสนับสนุนแก่ภาคประชาชนทีมีความต้องการทีในจัดทํารายงาน

การศึกษากระทบสิงแวดล้อมในรูปแบบงานวิจัยชุมชน อีกทังยังควรมีการจัดตังหน่วยงานกลางที

เป็นอิสระจากผู้ดําเนินโครงการทีจะมาร่วมทําหน้าทีในการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมและการจัดกระบวนการรับฟังความเห็นของประชาชนเพือให้กระบวนการทีเกิดขึนมี
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ความโปร่งใส หรือทําหน้าทีในการให้ความรู้ความเข้าใจเกียวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนซึงจะทําให้ประชาชนรู้ความเข้าใจ มีความเชือถือและมันใจกระบวนการทีเกิดขึนเพิม

มากขึน 

  สําหรับระเบียบของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีการ

ต้องแก้ไขในระเบียบทีมีอยู่ โดยกําหนดให้รายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของผู้ดําเนิน

โครงการเป็นเอกสารสาธารณะเพือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล นอกจากนีควรมีการเปิดเผย

ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตังแต่ขันตอนการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชํานาญการ และ

ให้ประชาชนสามารถเพิมเติมข้อมูลต่างๆทีไม่มีในรายงานหรือเป็นข้อมูลใหม่ เพือให้

คณะกรรมการผู้ชํานาญการนําไปพิจารณาควบคู่กับรายงานประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีผู้

ดําเนินโครงการจัดทําขึน 

 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 5.2.1 ข้อเสนอแนะทีได้จากการวิจัย 

 ในส่วนข้อเสนอแนะในการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะสําหรับ

ภาครัฐ ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ดําเนินโครงการ และข้อเสนอแนะสําหรับประชาชน ดังนี 

1) ข้อเสนอแนะสําหรับภาครัฐ 

(1) ภาครัฐควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเพือให้กฎหมายแต่ละฉบับมีความสอดคล้องกัน มีความ

ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากทีสุด รวมถึงการกําหนดระเบียบข้อบังคับต้องกําหนดให้มีความชัดเจน

สิทธิของประชาชนทีจะมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตังแต่ขันตอนในการศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการทีเป็นโครงการของเอกชน 

(2) ภาครัฐต้องแก้ไขระเบียบให้มีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ฉบับสมบูรณ์ของโครงการเพือให้ผู้ทีสนใจสามารถศึกษาและเสนอแนะข้อมูลเพิมเติมให้กับรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมได้ เพราะรายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นเอกสารทีจะมี

ผลต่อสาธารณะ ดังนันควรแก้ไขและระบุให้รายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นเอกสาร

สาธารณะ 

(3) ภาครัฐควรกําหนดให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมต้องเกิดจากหน่วยงานทีเป็นอิสระจากเจ้าของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ 

มหาวิทยาลัย บริษัททีปรึกษา รวมถึงประชาชนในพืนทีทีมีความต้องการศึกษา โดยการดําเนิน



216 
 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมภายใต้การสนับสนุน

ของกองทุนการจัดทํารายงานผลกระทบสิงแวดล้อม ซึงทําให้ประชาชนมีความเชือถือให้กับ

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมากยิงขึน 

(4) ภาครัฐควรกําหนดให้กระบวนการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมของคณะกรรมการผู้ชํานาญการเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือผู้ทีมี

ข้อมูลสามารถเสนอข้อมูลให้แก่คณะกรรมการผู้ชํานาญการเพือนําไปพิจารณาควบคู่รายงานการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีกําลังมีการพิจารณาอยู่ เพือทีจะได้ข้อมูลทีมีความหลากหลายจาก

หลายภาคส่วนซึงจะทําให้การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

คณะกรรมการผู้ชํานาญมีความถูกต้องและเป็นทียอมรับของทุกฝ่ายเพิมขึน 

(5) ภาครัฐควรเพิมความหลากหลายของแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าเพือให้เกิดความ

มันคงเพิมขึน และสนับสนุนภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าเพือให้เกิดการแข่งขันและทําให้ราคา

ไฟฟ้าถูกลง แต่สิงสําคัญทีภาครัฐต้องพิจารณาและให้ความสําคัญมากทีสุดคือ การควบคุมการ

ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิม ซึงต้องคํานึงถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้าอย่างแท้จริงเพราะการสร้าง

โรงไฟฟ้าใหม่ซักหนึงแห่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมไม่มากก็น้อย อีกทังผลกระทบที

เกิดขึนส่วนใหญ่เป็นประชาชนในชนบทเป็นกลุ่มทีได้รับผลกระทบมากทีสุดเนืองจากอยู่ใกล้พืน

ทีตังโรงไฟฟ้า 

 

2) ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ดําเนินโครงการ 

(1) ผู้ดําเนินโครงการต้องการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมผู้ดําเนินโครงการจะต้องดําเนินการอย่างโปร่งใส มีการชีแจงข้อมูล

การดําเนินโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา รวมถึงอํานวยความสะดวกด้านข้อมูล

แก่ประชาชนตลอดเวลาทีมีการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

(2) ผู้ดําเนินโครงการต้องการดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมตังแต่ขันตอนการศึกษาความเหมาะสมของพืนทีโครงการเพือให้

ประชาชนในพืนทีรับทราบข้อมูลและทําให้ผู้ดําเนินโครงการทราบถึงความต้องการของประชาชน

ในพืนทีเป็นการลดความเสียงทีจะนําไปสู่ความขัดแย้งหากมีโครงการเกิดขึนในพืนที ทังนีผู้ดําเนิน

โครงการจะช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการดําเนินการลง 

(3) ผู้ดําเนินโครงการต้องนําเสนอข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการในกระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมทีเป็นข้อเท็จจริง และข้อมูลทีนําเสนอ

แก่ประชาชนต้องมีการอธิบายให้ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชน เพือให้ประชาชนมีความรู้ความ
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เข้าใจเพิมขึนและสามารถทีจะเข้าร่วมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นได้ เพือนําไปสู่การเสนอแนะจาก

ส่วนของประชาชน 

 

3) ข้อเสนอแนะสําหรับประชาชน 

(1) ประชาชนต้องเปิดใจและยอมรับการเข้ามาดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมทีจัด

ขึนโดยผู้ดําเนินโครงการ พร้อมทังเปิดใจในการรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายทีเข้ามาให้ข้อมูลในด้าน

ต่างๆ ทีเกียวข้องกับโครงการอย่างเท่าเทียมกัน 

(2) ประชาชนต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอืนๆ ทีมีความคิดเห็น

แตกต่างกัน ซึงจะทําให้ได้รับทราบเหตุผลของแต่ละฝ่ายเพือนําไปสู่การร่วมมือกันในการหา

ทางออกของปัญหาหรือแนวทางทีเป็นทียอมรับของทุกฝ่ายร่วมกัน 

(3) ประชาชนต้องตืนตัวกับกระบวนการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน เพือให้สามารถ

เดินหน้าไปสู่จุดมุ่งหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมทีประสบความสําเร็จ เพราะจะก่อให้เกิดการ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ทีมีประโยชน์แก่ผู้ดําเนินโครงการ ทังนีเมือประชาชน

เกิดการตืนตัวแล้วการเข้าร่วมกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นไปเพือการปกป้องรักษาทรัพยากรใน

พืนทีตามสิทธิทีมี ไม่ใช่เพือให้กระบวนการมีส่วนร่วมครบถ้วนตามทีกังวล 

 

 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครังต่อไป 

1) ในการทําวิจัยครังต่อไปควรศึกษาหาข้อมูลและระมัดระวังในการเลือกพืนทีหรือ

โครงการในการทําการวิจัยเนืองจากเป็นประเด็นการวิจัยทีมีความละเอียดอ่อนและมีความขัดแย้ง

เกิดขึนในพืนที ซึงอาจมีผลต่อการศึกษาและรวบรวมข้อมูลโดยตรง ดังนันควรมีการประสานกับกลุ่ม

ตัวอย่างทีต้องการศึกษาก่อนเพราะอาจไม่ได้รับความร่วมมือ ซึงจะกลายเป็นอุปสรรคของการวิจัย 

2) ในการทําวิจัยครังต่อไปควรศึกษาประเภทโครงการอืนทีต้องมีการใช้กระบวนการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม รวมถึงโครงการทีต้องประเมินผลกระทบ

ทางสุขภาพ เพือเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างหรือความสอดคล้องกับงานวิจัยนี และนําเสนอเป็น

รูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเพือใช้เป็นตัวอย่าง

ในการดําเนินการของผู้ดําเนินโครงการอืนในอนาคต 

3) ควรศึกษาปัจจัยความสําเร็จในการสร้างความร่วมมือจากประชาชนของการมีส่วน

ร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมในหลายๆโครงการทีประสบความสําเร็จและไม่มีความ

ขัดแย้งเกิดขึนในพืนที เพือนําไปสู่การสร้างแนวทางในการปฏิบัติทีประสบความสําเร็จของการจัด

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 
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4) การศึกษาวิจัยควรศึกษาทังในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพควบคู่กัน โดยอาจทําการศึกษา

ในเชิงปริมาณก่อนเพือให้ได้ประเด็นทีสนใจหรือประเด็นทีมีความสําคัญต่องานวิจัย แล้วทําการศึกษา

เชิงคุณภาพในประเด็นเหล่านันเพือให้ได้ข้อมูลทีเจาะลึกเพิมขึน ซึงวิธีการศึกษารูปแบบนีจะส่งผล

ให้ผลการศึกษาวิจัยมีความสมบูรณ์มากยิงขึน 
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ภาคผนวก  

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณเรื่อง 

การประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
กรณีศึกษา โรงไฟฟาถานหินเขาหินซอน 



 

คําชีแจง 

  แบบสัมภาษณ์นีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า ในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับ

การมีส่วนร่วม ปัจจัยทีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน

จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึงในแบบสัมภาษณ์นีประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที  ข้อมูลทัวไป 

  ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

  โดยคําตอบทุกคําตอบถือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครังนี 

                ขอแสดงความนับถือ 
 

                         (นายพิเชฐ โสภณแพทย์) 

       นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

แบบสัมภาษณ์เรือง 

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

(สําหรับนักวิชาการ/องค์กรพัฒนาเอกชนNGOs) 

เลขทีแบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ………………………………………………………………………...…………………… 

อาชีพ/ตําแหน่ง 

  ……………………...……………………………………………………………………… 

ผู้สัมภาษณ์ 

  ……………………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ทีสัมภาษณ์ 

  .…………………………………………………………………………….……………… 

สถานที 

  …………………………………………………………...………………………………... 

เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

อายุ........................................ปี 

ระดับการศึกษา 

  .ตํากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย   5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท    8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อืนๆโปรดระบุ.............. 
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ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

1. กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ค. ค. และ ค.)  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. กฎหมายทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550 (มาตรา 67)  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม

แห่งชาติ  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นอย่างไร มี

ประโยชน์และการดําเนินการอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ท่านคิดว่านโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในด้านการเพิมปริมาณไฟฟ้าโดยการเพิม

โรงไฟฟ้ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ท่านคิดว่าพลังงานไฟฟ้าประเภทใดทีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากทีสุด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชนเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชน

คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ท่านคิดว่าควรใช้หลักหรือวิธีการใดในการกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความครอบคลุมผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ ซือสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการสือสารสอง

ทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มี

ส่วนได้เสียก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ท่านคิดว่าเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบใดมีความเหมาะสมทีสุดกับ

บริบทของประเทศไทย เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

13. ท่านคิดว่าผลการประชุมของกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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14. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมาย

หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะช่วยเพิมความเชือมัน

ให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมช่วยให้

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีดีขึนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

17. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะทําให้โครงการ

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

18. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของประชาชนคือสิงใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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19. ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างทีนําไปสู่ความสําเร็จ/อุปสรรคต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ท่านมีข้อเสนอแนะทีทําให้การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของประชาชน ให้มีประสิทธิผลมากขึนและปฏิบัติได้ง่ายขึน อย่างไร เพราะเหตุ

ใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

21. ท่านมีข้อเสนอแนะถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประชาชนอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาต่างๆทีเหมาะสม 

  การมีส่วนร่วม  การบังคับใช้กฎหมาย  อืนๆ..................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. ข้อเสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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คําชีแจง 

  แบบสัมภาษณ์นีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า ในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับ

การมีส่วนร่วม ปัจจัยทีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน

จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึงในแบบสัมภาษณ์นีประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที  ข้อมูลทัวไป 

  ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

  โดยคําตอบทุกคําตอบถือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครังนี 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (นายพิเชฐ โสภณแพทย์) 

       นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

เลขทีแบบสัมภาษณ์............... 

แบบสัมภาษณ์เรือง 

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

(สําหรับผู้นําชุมชน/ประชาชน) 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ………………………………………………………………………...…………………… 

อาชีพ/ตําแหน่ง 

  ………………...…………………………………………...……………………………… 

ผู้สัมภาษณ์ 

  ……………………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ทีสัมภาษณ์ 

  .…………………………………………………………………………….……………… 

สถานที 

  ……………………………………………………...……………………………………... 

เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

อายุ........................................ปี 

ระดับการศึกษา 

  .ตํากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย   5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท    8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อืนๆโปรดระบุ.............. 
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อาชีพ  

  1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ   2. รับจ้างแรงงาน   3.ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  

  4. ทําไร่/ทําสวน    5. ทําประมง   6. พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

  7. ข้าราชการ     8. พนักงานหน่วยงานเอกชน  

  9. อืนๆ (โปรดระบุ)………………………… 

ระยะเวลาทีอาศัยในพืนที 

  1. ตํากว่า 5 ปี   2. 515 ปี   3. 1620 ปี   4. มากกว่า 20 ปี 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรม/กระบวนการประเมินผละกระทบแวดล้อมของโครงการพัฒนาต่างๆ 

  1. เคยเข้าร่วม (ระบุ)...................................... 

  2. ไม่เคย  

เหตุผลในการเข้าร่วมกิจกรรม

ดังกล่าว……………………………........................................................................ 

ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

1. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชนเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชน

คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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3. ท่านได้รับข้อมูลเกียวกับโครงการก่อนมีการดําเนินโครงการหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ผู้ดําเนินโครงการได้เข้ามารับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจในการดําเนิน

โครงการหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ท่านได้รับข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการเพือตอบสนองข้อสงสัยของท่านอย่างเพียงพอหรือไม่ 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการหรือไม่ หากเข้าร่วมการมีส่วนร่วมทีถูกนํามาใช้ เป็น

รูปแบบใด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ท่านสามารถขอข้อมูลทีเกียวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากผู้ดําเนิน

โครงการได้เสมอ หรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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8 ท่านได้รับข้อมูลทีเกียวข้องกับโครงการอย่างเพียงพอหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ท่านคิดว่าข้อมูลต่างๆ ทีผู้ดําเนินโครงการนําไปใช้ในการดําเนินโครงการมีความถูกต้อง 

ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10 ท่านนําข้อมูลทีได้รับจากโครงการ/เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องมาใช้เพือประกอบการแสดงความ

คิดเห็นต่อโครงการหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ท่านคิดว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการมีความน่าเชือถือหรือไม่ 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ท่านคิดว่าผลการประชุมของกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 



242 
 

13. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมาย

หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะช่วยเพิมความเชือมัน

ให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมช่วยให้

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีดีขึนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

16. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะทําให้โครงการ

สามารถดําเนินการหรืออยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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17. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของประชาชนคือสิงใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างทีนําไปสู่ความสําเร็จ/อุปสรรคต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. ท่านคาดหวังสิงใดจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประชาชน และสิงทีท่านคาดหวังเป็นไปตามทีหวังไว้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ท่านมีข้อเสนอแนะทีทําให้การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของประชาชน ให้มีประสิทธิผลมากขึนและปฏิบัติได้ง่ายขึน อย่างไร เพราะเหตุ

ใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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21. ท่านมีข้อเสนอแนะถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประชาชนอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาต่างๆทีเหมาะสม 

  การมีส่วนร่วม  การบังคับใช้กฎหมาย  อืนๆ..................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. ข้อเสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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คําชีแจง 

  แบบสัมภาษณ์นีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า ในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับ

การมีส่วนร่วม ปัจจัยทีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน

จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึงในแบบสัมภาษณ์นีประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที  ข้อมูลทัวไป 

  ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

  โดยคําตอบทุกคําตอบถือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครังนี 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (นายพิเชฐ โสภณแพทย์) 

       นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เรือง 

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่วนกลาง สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) 

เลขทีแบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ………………………………………………………………………...…………………… 

อาชีพ/ตําแหน่ง 

  ………………...…………………………………………...……………………………… 

ผู้สัมภาษณ์ 

  ……………………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ทีสัมภาษณ์ 

  .…………………………………………………………………………….……………… 

สถานที 

  ……………………………………………………...……………………………………... 

เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

อายุ........................................ปี 

ระดับการศึกษา 

  .ตํากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อืนๆโปรดระบุ.............. 
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ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

1. กฎหมายทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550 (มาตรา 67)  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชนเป็นอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในด้านการเพิมปริมาณไฟฟ้าโดยการโรงไฟฟ้ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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5. พลังงานไฟฟ้าประเภทใดทีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากทีสุด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. การให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึนท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะทําให้โครงการ

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ท่านมีข้อเสนอแนะทีทําให้การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของประชาชน ให้มีประสิทธิผลมากขึนและปฏิบัติได้ง่ายขึน อย่างไร เพราะเหตุ

ใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. ท่านมีข้อเสนอแนะถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประชาชนอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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10. แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาต่างๆทีเหมาะสม 

 การมีส่วนร่วม  การบังคับใช้กฎหมาย  อืนๆ..................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ข้อเสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
 



250 
 

 

คําชีแจง 

  แบบสัมภาษณ์นีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า ในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับ

การมีส่วนร่วม ปัจจัยทีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน

จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึงในแบบสัมภาษณ์นีประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที  ข้อมูลทัวไป 

  ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

  โดยคําตอบทุกคําตอบถือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครังนี 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (นายพิเชฐ โสภณแพทย์) 

       นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เรือง 

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่วนกลาง สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม) 

เลขทีแบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ………………………………………………………………………...…………………… 

อาชีพ/ตําแหน่ง 

  ……………………...……………………………………...……………………………… 

ผู้สัมภาษณ์ 

  ……………………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ทีสัมภาษณ์ 

  .…………………………………………………………………………….……………… 

สถานที 

  ……………………………………………………...……………………………………... 

เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

อายุ........................................ปี 

ระดับการศึกษา 

  .ตํากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อืนๆโปรดระบุ.............. 
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ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

1. กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ค. ค. และ ค.)  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. กฎหมายทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550 (มาตรา 67)  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นอย่างไร มี

ประโยชน์และการดําเนินการอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. นโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยโดยการเพิมโรงไฟฟ้าให้มากขึนมีความเหมาะสม

มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ท่านคิดว่าพลังงานไฟฟ้าประเภทใดทีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากทีสุด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ท่านคิดว่าการให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้ามากขึนท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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9. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

เป็นอย่างไร (เช่น การแก้ไขความขัดแย้ง การป้องกันผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการพัฒนา 

เป็นต้น) 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. ท่านคิดว่าควรใช้หลักหรือวิธีการใดในการกําหนดผู้มีส่วนได้เสีย ให้เกิดความครอบคลุมผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายให้ได้มากทีสุด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจ ซือสัตย์ ปราศจากอคติ และมีการสือสารสอง

ทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลทีถูกต้องและเพียงพอ ตอบสนองต่อความสงสัยของผู้มี

ส่วนได้เสียก่อให้เกิดผลดีผลเสียอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ท่านคิดว่าเทคนิคหรือรูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนรูปแบบใดมีความเหมาะสมทีสุดกับ

บริบทของประเทศไทย เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านคิดว่าผลของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นไป

ตามทีกฎหมายบัญญัติหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะช่วย

ลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนา โดยเฉพาะเจ้าของโครงการกับชุมชน

ท้องถินได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะช่วย

เพิมความเชือมันให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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17. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีดีขึนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะ

ทําให้โครงการสามารถดําเนินการต่อไปหรืออยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมคือสิงใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างทีนําไปสู่ความสําเร็จหรือเป็นอุปสรรคต่อการประสบ

ความสําเร็จของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 
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21. ท่านมีข้อเสนอแนะทีทําให้การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

การประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม ให้มีประสิทธิผลมากขึนและปฏิบัติได้ง่ายขึน อย่างไร เพราะ

เหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. ท่านมีข้อเสนอแนะถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ

สิงแวดล้อมอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาต่างๆทีเหมาะสม 

 การมีส่วนร่วม  การบังคับใช้กฎหมาย  อืนๆ....................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

24. ข้อเสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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คําชีแจง 

  แบบสัมภาษณ์นีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากโครงการโรงไฟฟ้า ในด้านของกระบวนการมีส่วนร่วม ระดับ

การมีส่วนร่วม ปัจจัยทีก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม และปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วมทีเกิดขึน

จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ซึงในแบบสัมภาษณ์นีประกอบด้วย 2 ส่วน ประกอบด้วย 

  ส่วนที  ข้อมูลทัวไป 

  ส่วนที  ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

  โดยคําตอบทุกคําตอบถือเป็นส่วนหนึงในการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการ

จัดการสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และจะถือเป็นความลับไม่มีผลกระทบต่อ

ผู้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใด 

 

  จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในการให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์ในครังนี 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

                         (นายพิเชฐ โสภณแพทย์) 

       นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการสิงแวดล้อม 

     คณะพัฒนาสังคมและสิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

แบบสัมภาษณ์เรือง 

การประเมินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม  

กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่วนท้องถิน) 

เลขทีแบบสัมภาษณ์............... 
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ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 

ผู้ให้สัมภาษณ์ 

  ………………………………………………………………………...…………………… 

อาชีพ/ตําแหน่ง 

  ……………………………………………………………...……………………………… 

ผู้สัมภาษณ์ 

  ……………………………………………………………………………………………. 

วัน/เดือน/ปี ทีสัมภาษณ์ 

  .…………………………………………………………………………….……………… 

สถานที 

  ……………………………………………………...……………………………………... 

เพศ 

  1. ชาย   2. หญิง 

อายุ........................................ปี 

ระดับการศึกษา 

  .ตํากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา  3. มัธยมตอนต้น 

  4. มัธยมตอนปลาย  5. อนุปริญญา  6. ปริญญาตรี 

  7. ปริญญาโท   8. สูงกว่าปริญญาโท   9 อืนๆโปรดระบุ.............. 
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ส่วนที 2 ข้อมูลเกียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม 

1. กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม (ค. ค. และ ค.)  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. ท่านคิดว่าหลักการหรือความชัดเจนของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. กฎหมายทีเกียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทย 

  รัฐธรรมนูญ 2550 (มาตรา 67)  พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิงแวดล้อมแห่งชาติ  

  อืนๆ...................................................... 

ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

  สามารถใช้ได้จริง  เหมาะสมครอบคลุม  ควรปรับปรุงแก้ไขและเพิมเติม  

 อืนๆ...................................................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประเทศไทยสามารถนํามาใช้ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากน้องเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมเป็นอย่างไร มี

ประโยชน์และการดําเนินการอย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. ท่านคิดว่านโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยในด้านการเพิมปริมาณไฟฟ้าโดยการเพิม

โรงไฟฟ้ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. ท่านคิดว่าพลังงานไฟฟ้าประเภทใดทีมีความเหมาะสมกับประเทศไทยมากทีสุด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ท่านคิดว่าวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ

สิงแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทราหรือไม่ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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. ในการพัฒนาโครงสร้างพืนฐานทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของ

ภาคอุตสาหกรรมทีไม่ให้เกิดผลกระทบทางสิงแวดล้อม ท่านมีแนวทางปฏิบัติทีสามารถทําให้

โครงการอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

. ท่านคิดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนจะช่วยลดมลภาวะและควบคุมไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อมได้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของประชาชน

คืออะไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

12. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการหรือไม่ หากเข้าร่วมการมีส่วนร่วมทีถูกนํามาใช้ เป็น

รูปแบบใด ท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านสามารถขอข้อมูลทีเกียวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจากผู้ดําเนิน

โครงการได้เสมอ หรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

14. ท่านคิดว่าผลการประชุมของกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมมี

ประโยชน์มากน้อยเพียงใด อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของโครงการเป็นไป

ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

16. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะช่วยเพิมความเชือมัน

ให้กับโครงการได้มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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17. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมช่วยให้

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้เสียทีดีขึนมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

18. ท่านคิดว่าหากมีกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมจะทําให้โครงการ

สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยังยืนได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

19. ท่านคิดว่าปัญหาและอุปสรรคในการสร้างการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อม

ของประชาชนคือสิงใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

20. ในความคิดเห็นของท่านปัจจัยใดบ้างทีนําไปสู่ความสําเร็จ/อุปสรรคต่อกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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21. ท่านมีข้อเสนอแนะทีทําให้การบังคับใช้กฎหมายทีเกียวข้องกับการมีส่วนร่วมในการประเมินผล

กระทบสิงแวดล้อมของประชาชน ให้มีประสิทธิผลมากขึนและปฏิบัติได้ง่ายขึน อย่างไร เพราะเหตุ

ใด 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

22. ท่านมีข้อเสนอแนะถึงกระบวนการมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิงแวดล้อมของ

ประชาชนอย่างไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

23. แนวทางในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการพัฒนาต่างๆทีเหมาะสม 

 การมีส่วนร่วม  การบังคับใช้กฎหมาย  อืนๆ..................... 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

24. ข้อเสนอแนะอืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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