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การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วม         
ของประชาชน โดยท าการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับ
โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย 
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ของประชาชนตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 และเพ่ือเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย          
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ร่วมในขั้นตอนที่มีผลต่อการตัดสินใจ (Decision-Making) ของหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย           
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และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ในทุกระดับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิถีชี วิตของ
ประชาชนโดยเคารพต่อหลักการตรวจสอบ (Accountability) และหลักความโปร่งใส  

ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ ประการที่หนึ่ง ควรจะมีกฎหมาย
หรือระเบียบระบุให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค (Technic) ประการที่สอง รัฐควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบตั้งแต่
ขั้นตอนก่อนการด าเนินโครงการ ขณะด าเนินโครงการและหลังสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ประการที่
สาม ในกรณีที่มีการคืนพื้นที่แปลงส ารวจ รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
แผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ประการที่สี่ ในกรณีที่มีการเวนคืนเพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม 
ควรมีการก าหนดกลไกทางกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันเกี่ยวข้องกับการ
วางแผนด้านพลังงาน ประการที่ห้า ควรมีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้ประชาชนมีสิทธิในการขอ
ตรวจดูรายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 



 

 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis An Analysis of the Laws Relating to Public Participation  

   in Environmental Impact Assessment, Case Studies of  

   Petroleum Exploration and Production Onshore in Thailand 

Author     Miss Marisa Kerdyoo 

Degree      Master of Laws 

Year    2015  

 

 

The objective of this research is to analyze the laws relating to public 

participation in Environmental Impact Assessment-EIA, case studies of petroleum 

exploration and production onshore in Thailand. The comparable study of Thai and 

Foreign laws of the public participation in Environmental Impact Assessment shall be 

provided in this research for better analysis to find out the legal issues and 

appropriate way to determine the public participation for petroleum exploration and 

production onshore in Thailand. 

According to the research, the public participation for petroleum exploration 

and production onshore in Thailand was required for an improvement in project 

design. In this case, Environmental Impact Assessment was introduced to measure 

the benefit or cost from physical development to the public and community.          

In Thailand, public involvement in assessment period is vital, and this conceptual 

paper identifies that there are four levels of participation in Environmental Impact 

Assessment. However, public participation in Environmental Impact Assessment in 

Thailand, in general, is only instrumental due to weaknesses in regulation, lack of 

awareness and expertise among the public. The term of public participation shall 
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include consult, involve, collaborate, and empower to help the local people to get 

involved in the identification of problems, decision-making and implementation, 

which can contribute to sustainable development which is an important prerequisite 

for effective public participation. 
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บทท่ี 1 

 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ประเทศไทยมีการวางแนวนโยบายด้านความมั่นคงทางด้านพลังงาน การส่งเสริมการพัฒนา 

ผลิต และเร่งรัดการจัดหาพลังงาน โดยการส่งเสริมและเร่งรัดการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิง

ธรรมชาติในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการส ารวจและพัฒนาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ

กับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก เนื่องจากพลังงานถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีนัย

ต่อความมั่นคงและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างเสริมความ

มั่นคงทางพลังงานโดยเน้นการแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานจากทั้งในและต่างประเทศ 

ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

เกิดความขัดแย้งทางนโยบายเกี่ยวกับการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน

รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้การก าหนดเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเป็นแบบแยกส่วน ระบบการจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ได้

มาตรฐาน ไม่ครอบคลุม และขาดการเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม ขาดความเป็นธรรม

และความโปร่งใส เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นและความไม่เป็นธรรมในการจัดการทรัพยากร เช่นกรณี

ปัญหามลพิษในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ที่ส่งผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจ

และความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ เป็นต้น1 

 

 

                                                           
1 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) (นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง 
จ ากัด, 2554), หน้า 34-35. 
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โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย จัดเป็นโครงการประเภทและขนาด

หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ

และสุขภาพซึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน2 รวมทั้งได้ให้

องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การ เอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้

ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(พุทธศักราช 2550)3 โดยการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน             

และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม4 

                                                           
2 มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติ

ไว้ว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว” 

3
 หมายเหตุ: ผู้เขียนได้ท าการศึกษาวิเคราะห์รายงานวิจัยนี้ในขณะที่รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) ยังมีผลใช้บังคับอยู่ต่อมารัฐธรรมนูญดังกล่าวสิ้นสุดลงโดยประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 ฉบับที่ 3 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2557). 

4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, ราชกิจจานุ          
เบกษา, 129 ตอนพิเศษ 97ง (20 มิถุนายน 2555). 
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ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ปัจจุบัน ประชาชนได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมมาก

ขึ้นกว่าแต่ก่อน เห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2549 ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยของ

ไทยมีค่าคะแนน 5.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 90 จากประเทศกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด แต่ภายหลังจากการ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 

2550) ที่น าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551 เพ่ิมขึ้นเป็น 6.8 

เป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอยู่ล าดับที่ 55 จากประเทศกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งหมด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเกิดความตื่นตัวด้านการมีส่วนร่วมบริหาร

ประเทศท่ีสูงกว่าในอดีต การรวมตัวแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือการตรวจสอบการท างานของ

ภาครัฐเป็นการวางรากฐานการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของ

วิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทยและเสริมสร้างการเมืองให้โปร่งใส สุจริตมากข้ึน5  

ในช่วง 7 ปีของการใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)                 

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในส่วนของการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในประเด็นต่างๆ ก็พบว่า ประชาชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการบวนการสาธารณะมาก

ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ ทั้งโครงการพัฒนาที่รัฐด าเนินการเอง 

หรือมอบหมายให้เอกชนด าเนินการแทนในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน ท าให้รัฐต้องหันมามองเรื่อง

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น เนื่องจากโครงการพัฒนาหลายโครงการต้องชะลอหรือ

หยุดชะงักไปเพราะขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือถูกคัดค้านโดยประชาชน 

ส าหรับบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมตามการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น ที่เห็นเด่นชัดและขอยกตัวอย่างในครั้งนี้ คือ การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย โดยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยได้น ามาบัญญัติไว้ในหลายมาตรา และวางรากฐานธรรมาภิบาลของประเทศมา

อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ มาตรา 56, 57, 58, 66, 67 และมาตรา 287 ท าให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามี

ส่วนร่วมมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 

 

 

 
                                                           

5 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 11. 
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การมีส่วนร่วมตามการปกครองระบอบประชาธิปไตย อาจสรุปได้ 6 ประการ กล่าวคือ 

ประการที่หนึ่ง บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ

หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น6 ประการที่สอง บุคคลมีสิทธิ

ได้รับข้อมูล ค าชี้แจงและเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน

ท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดง

ความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว7 

ประการที่สาม บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติ

ราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน8 ประการที่สี่ สิทธิของ

บุคคลในการรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู

จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ

จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ

                                                           
6 มาตรา 56  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะ
กระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครอง
ของบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” 

7 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติ
ไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับ
ตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว” 

8 มาตรา 58  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติไว้ว่า 
“บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน” 
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หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน9 ประการที่ห้า สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐ

และชุมชนในการบ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติ

และต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต

ของตน10 และประการที่หก ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น11 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าปิโตรเลียมเป็นของรัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในที่ใดไม่ว่าที่นั้นเป็น

ของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน ต้องได้รับสัมปทานตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 251412 แต่การบริหารจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงมีต้นทุน

ทางด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชนที่รัฐบาลต้องค านึง หากประชาชนไม่สามารถ

เข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หรือเข้าถึงข้อมูล  ค าชี้แจงและ

เหตุผลจากหน่วยราชการ ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบ

                                                           
9 มาตรา 66  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติ และมีส่วนร่วมในการ
จัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

10 มาตรา 67 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติ
ไว้ว่า “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
เหมาะสม” 

11 มาตรา 287 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติไว้ว่า 
“ประชาชนในท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดให้มีวิธีการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดังกล่าวได้ด้วย 

12 มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “ปิโตรเลียมเป็นของ
รัฐ ผู้ใดส ารวจหรือผลิตปิโตรเลียมในท่ีใดไม่ว่าที่นั้นเป็นของตนเองหรือของบุคคลอ่ืน ต้องได้รับ
สัมปทาน” 
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ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น            

และไม่สามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้ก่อนแล้ว ย่อม เป็นการขัดต่อหลักธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อม13 ท าให้ไม่สามารถคาดหวังให้เกิดความโปร่งใสขึ้นได้14 

หากพิจารณาถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจ

พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย อันได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 

2540) และต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 15 และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                 

เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม16 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

พ.ศ. 2548 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) กลับพบว่า 

กฎหมายดังกล่าวเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมส าหรับโครงการส ารวจ

พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกเพียงขั้นตอนก่อนการด าเนินโครงการเท่านั้น 

                                                           
13 ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ประชาชนสารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดและด าเนินนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมี
ความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด มีนิติธรรม เป็นที่คาดหมายได้ และมีความยุติธรรม, คู่มือตัวชี้วัด 
ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ฉบับประชาชน, (กรุงเทพฯ: สถาบันสิ่งแวดล้อม, 2550). 

14 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์, บรรณาธิการ, ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มาบตาพุด (นนทบุรี: สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2552), หน้า 6. 

15 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2551 ณ สถาบัน
พระปกเกล้า (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า 2551), หน้า 4. 

16 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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อย่างไรก็ดี การมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

ดังเช่นโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย  มีปัญหาอยู่หลายประการ               

ประการที่หนึ่ง เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียมบนบกเป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพซึ่งการ

ด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิค (Technical) และบางครั้ง

อาจจะเกินความสามารถของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงความ

คิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อพิจารณาจาก

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ

ประชาชน หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค 

(Technic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีกฎหมายหรือ

ระเบียบใดระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่

ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือระเบียบในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน ประการที่สอง ประเด็น

ปัญหาเรื่องการคืนพ้ืนที่ภายหลังการส ารวจและ/หรือการผลิตเมื่อสัญญาสัมปทานสิ้นสุดแล้วตาม

มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่มีช่องโหว่ของกฎหมายโดยยัง ไม่ได้ระบุ

รายละเอียดของเงื่อนไขการคืนพื้นที่ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน ประการที่สาม ประเด็นปัญหาเรื่องการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นที่

จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่มีช่องโหว่ของ

กฎหมายยังไม่ได้การระบุรายละเอียดของเงื่อนไขการเวนคืนและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ประการที่สี่ ประเด็นปัญหาเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment-EIA) ส าหรับการส ารวจพัฒนาและ

ผลิตปิโตรเลียมทุกขนาดให้เสนอในขั้นตอนการขอรับความเห็นชอบจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบตาม

เอกสารท้ายประกาศ 3 แห่งประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ 
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ปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม17 ที่มีช่องโหว่ของกฎหมาย

โดยไม่ได้ก าหนดห้ามไม่ให้ผู้รับสัมปทานขอรับความเห็นชอบได้ในคราวเดียวกัน โดยไม่ค านึงถึงการมี

ส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะ

เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน ประการที่ห้า ประเด็นเกี่ยวกับสิทธิ

ในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พบว่า มีการก าหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการด้านสิ่งแวดล้อมไว้บ้าง แต่ส าหรับกฎหมายเฉพาะด้านปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมนั้น 

ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุเรื่องการจัดท ารายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากการ

ด าเนินโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม 

ดังนั้น ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ในประเด็นเรื่องสิ่ งแวดล้อม กฎหมายจึงก าหนดให้ท าการ

เผยแพร่ไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกัน กฎหมายเฉพาะด้านกรณีโครงการส ารวจพัฒนาและ

ผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยดังเช่นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานข้อมูล

ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องการการด าเนินโครงการ และมิได้ก าหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อาทิ           

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้แต่อย่างใด จึงท าให้ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

และการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยนั้น

ยังมีขอบเขตไม่ชัดเจน ประชาชนขาดข้อมูลที่ดีส าหรับการเข้ามีส่วนร่วมของโครงการ  ผู้เขียนจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาถึงแนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยท าการศึกษา

เปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย วิเคราะห์เปรียบเทียบกับ

ประเทศไทย ศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

                                                           
17 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่อง
เดียวกัน. 
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พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

เพ่ือเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยที่เหมาะสม เป็นรูปธรรม

และสอดคล้องกับมิติของไทย 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
มิติของไทย 

2)  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซียวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

4)  เพ่ือเสนอแนะและหาแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยที่เหมาะสม  เป็น
รูปธรรมและสอดคล้องกับมิติของไทย  
 

1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 
 ด้วยโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม             
พ.ศ. 2514 เป็นโครงการที่มีขั้นตอนการด าเนินงานซึ่งล้วนแล้วแต่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งสิ้น การมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและเคารพต่อหลักการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน (Public Participation) และหลักประชาธิปไตย (Democracy) ที่แท้จริง กฎหมาย
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเข้ามามีส่วน
ร่วมในขั้นตอนที่มีผลต่อการตัดสินใจ (Decision-Making) ของหน่วยงานผู้มีอ านาจตามกฎหมาย 
นอกจากนี้ ยังต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การใช้อ านาจรัฐในทุกระดับโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจส่งผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตของประชาชนโดยเคารพต่อหลักการตรวจสอบ (Accountability) และหลักความโปร่งใส    
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1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งศึกษาถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อ

สิ่ งแวดล้อมโดยเฉพาะโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิ โตรเลียมบนบกของไทยเท่านั้น                    

โดยจะท าการศึกษาเปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย            

ซึ่งจะท าให้การน าเอากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของต่างประเทศที่มีการวาง

หลักการ รูปแบบ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เหมาะสมมาใช้ส าหรับโครงการส ารวจ

พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประเทศไทยจะมีการก าหนดสาระส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ             
พ.ศ. 2540 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม18 ระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) แล้วก็ตาม อาจกล่าวได้ ยังไม่ได้เปิด
กว้างในการให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมให้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนที่มีผล
ต่อการตัดสินใจ จึงส่งผลให้ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง และไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งได้โดยสันติวิธี 

 
 
 

 

                                                           
18 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่อง
เดียวกัน. 
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1.5  วิธีการด าเนินการศึกษา 
 
 ส าหรับวิธีการศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะใช้วิธีการศึกษา เชิงพรรณนาและวิจัยทางเอกสาร 
(Documentary Research) เพ่ือหาประวัติความเป็นมา หลักการและแนวความคิด หลักกฎหมาย 
การปรับใช้และข้อเสนอแนะ โดยในการศึกษาวิจัยจะไม่ใช้การวิจัยภาคสนาม (Field Research) 
ดังนั้น การศึกษาวิจัยนี้ จึงเป็นการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลจากต าราทางวิชาการ ตัวบทกฎหมาย 
เอกสารงานวิจัย วารสารวิชาการ หนังสือพิมพ์ และเอกสารจากการค้นคว้าข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งในประเทศและต่างประเทศประกอบกัน 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1)  เพ่ือทราบประวัติความเป็นมา แนวความคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
มิติของไทย 
 2) เพ่ือทราบถึงสภาพปัญหาของกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 
 3)  การศึกษาวิจัยเรื่องนี้ จะช่วยให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียของกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกฎหมาย
ของสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย 

4)  เพ่ือน าข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมและปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยที่เหมาะสม 
เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับมิติของไทย 



 

 

 
บทท่ี 2 

 

แนวความคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการ 
ส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย 

  
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(พุทธศักราช 2540) และต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550)19            

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 นอกจากนี้ ยังมีบัญญัติอยู่

ในกฎหมายต่างๆ หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เป็นต้น นอกจากนี้ ยังปรากฏการน าเอา

แนวความคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” มาใช้ ภายใต้ความหมายว่า “การพัฒนาที่ตอบสนองความ

ต้องการของคนยุคในปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมเพ่ือลดขีดความสามารถ

ที่จะสนองความต้องการของเขาลงไป”20 หลักการดังกล่าว ยอมรับว่า การพัฒนาเป็นสิ่งจ าเป็นที่

จะต้องมีขึ้น จะห้ามหรือจะหยุดการพัฒนาย่อมไม่สามารถกระท าได้ เพราะการพัฒนามีขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน แต่การพัฒนาต้องไม่เป็นการท าลายโอกาสในการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิทธิในสิ่งแวดล้อมของคนรุ่นอนาคต 21 ซึ่งแนวความคิดนี้              

เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 (The Stockholm 

                                                           
19

 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, เรื่องเดิม, หน้า 4. 

20 World Commission on Environment and Development (WCED), 
Development That Meets the Needs of Current Generations without 
Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs (New 
York: United Nations, 1987), p. 43. 

21 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2545). 
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Declaration, 1972) และในปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 (The Rio 

Declaration on Environment and Development, 1992) รวมถึงอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยความ

หลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 (Convention on Biological Diversity, 1992)                        

จากแนวความคิดดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นต่อการเคารพในสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้

คงมีอยู่ส าหรับมวลมนุษยชาติในรุ่นต่อไปให้เกิดความเสมอภาคทั้งคนในคนยุคปัจจุบันและอนาคต 

โดยที่รัฐบาลต้องท าหน้าที่รับผิดชอบในการมีนโยบายประชากรและนโยบายสิ่งแวดล้อม เพ่ื อว่า

รัฐบาลจะได้รับการสนับสนุนจากพลเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดไป22 

 

2.1  แนวความคิด และทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 2.1.1  ค าจ ากัดความและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 

“การมีส่วนร่วม” อาจให้ความหมายได้หลายอย่างแตกต่างกันออกไป บางคนมักใช้ค านี้

เสมือนเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน (Public Information Programs) กล่าวคือ เป็นการ

ให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงสาธารณชน และส่วนมากก็มักจะใช้ค านี้ในการอธิบายถึงการท าประชาพิจารณ์ 

(Public Hearings) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดความเห็นส าหรับเรื่องที่

หน่วยงานต่างๆ ประสงค์จะด าเนินการ ขณะเดียวกัน ยังใช้ค านี้ในการแสดงนัยถึงการบรรลุ

วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงร่วมกับสาธารณชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการโครงการนั้นๆ 

ด้วย23 

เครย์ตัน ได้ให้ความเห็นไว้ว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการสื่อสาร

สองทางที่มี เป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจาก

                                                           
22 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, เอกสารค าสอน วิชา สค.313 หลักและวิธีการสังคมสงเคราะห์ 

3, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาค 1/2553 (กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553). 

23 เจมส์ แอล เครย์ตัน, การก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าคือ
อะไร (และอะไรที่ไม่ใช่) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม, แปลโดย วันชัย วัฒนศพัท์, ถวิลวดี บุรีกุล, และเมธิศา พงษ์ศักดิ์ศรี (ขอนแก่น: โรงพิมพ์ศิริ
ภัณฑ์ ออฟเซ็ท, 2551), หน้า 5. 
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สาธารณชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน

และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดี

ที่สุดส าหรับทุกๆ คน24 โดยเจมส์ แอล เครย์ตัน ได้ท าการส ารวจค าจ ากัดความและความหมายของ

การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า อย่างน้อยค าจ ากัดความทั้งหมดจะมีองค์ประกอบซึ่งประกอบไป

ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนใช้กับการตัดสินใจในการบริหาร กล่าวคือ การตัดสินใจที่ด าเนิน

โครงการโดยหน่วยงานต่างๆ (แม้ฝ่ายปกครองจะมอบให้เอกชนจัดท าบริการสาธารณะแทน)                

ไม่ใช่เฉพาะเพียงการให้ข้อมูลข่าวสารไปถึงสาธารณชน แต่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่ท า

หน้าที่ตัดสินใจ และประชาชนซึ่งต้องการมีส่วนร่วมซึ่งไม่ใช่กระบวนการที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ และผู้ที่

เข้ามามีส่วนร่วมได้รับผลกระทบในระดับต่างๆ มีผลต่อการตัดสินใจที่ก าลังด าเนินการอยู่25 

จอห์น รอลว์ส มองว่าพลเมืองมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันในเรื่องของความสามารถในการ

มีส่วนร่วมในความร่วมมือทางสังคม พลเมืองบางคนอาจจะมีทักษะมาก หรือมีทักษะน้อยกว่า                  

มีสติปัญญามากหรือน้อยกว่า หรือพลเมืองบางคนอาจจะมีอ านาจมากกว่าคนโดยทั่วไป ทว่า               

ความแตกต่างเหล่านี้ต้องไม่มีผลต่อสถานภาพที่เท่าเทียมกันของพลเมืองทุกคน 26 และในทัศนะของ

จอห์น รอลว์ส พลเมืองไม่ได้มีเพียงอิสระเสรีและความเสมอภาคเท่าเทียมกันเท่านั้น แต่พลเมืองยัง

เป็นผู้ที่มีเหตุผลและมีหลักการความสมเหตุสมผล และมีเหตุผลเพียงพอที่จะเข้าใจความหมายของการ

ให้ความร่วมมืออย่างเป็นธรรม แม้ว่าจะต้องให้ความร่วมมือบนต้นทุนของผลประโยชน์ของตน               

ทั้งนี้ พลเมืองก็จะคิดว่า คนอ่ืนๆ ในสังคมก็จะเต็มใจท าการ (ให้ความร่วมมือ แม้ว่าต้องสละต้นทุน

ของตน) เช่นเดียวกับตน27 

สมาคมนานาชาติเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชน (The International Association for 

Public Participation) ได้อธิบายความหมายของค าว่า “Public Participation” ว่าหมายถึง               

                                                           
24 เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, แปล

โดย วันชัย วัฒนศัพท์ (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2543), หน้า 19. 
25 เจมส์ แอล เครย์ตัน, การก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าคือ

อะไร (และอะไรที่ไม่ใช่) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม, หน้า 3. 

26 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, เรื่องเดิม. 
27 กิติพัฒน์ นนทปัทมะดุล, เรื่องเดียวกัน. 
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนที่มี

ผลต่อการตัดสินใจ โดยเอ้ือให้เกิดการเข้าร่วมของประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ

ข้อมูลข่าวสารที่พวกเขาต้องการเพื่อใช้ประกอบการมีส่วนร่วม รวมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนที่จะ

มีผลต่อการตัดสินใจ28 

นอกจากนี้ สมาคมนานาชาติเพ่ือการมีส่วนร่วมของประชาชนได้แสดงให้เห็นว่า ค่านิยมหลัก

ส าหรับการปฏิบัติเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบด้วย29 

1)  ประชาชนควรมีโอกาสความคิดเห็นในการตัดสินใจอันเกี่ยวข้องกับการกระท าที่
มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา  

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนหมายรวมถึงค าสัญญาที่ว่าจะเปิดโอกาสให้
ข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีผลต่อการตัดสินใจ  

3)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสื่อสารเข้าถึงจุดสนใจ (Interests) ต่างๆ 
ของผู้มีส่วนร่วมและสนองตอบความต้องการในกระบวนการของผู้มีส่วนร่วมได้ทั้งหมด  

4)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนแสวงหาและเอ้ือให้เกิดการเข้าร่วมของ
ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ 

5)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถก าหนดว่าผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วม
พิจารณาว่าพวกเขาจะมีส่วนร่วมได้อย่างไร 

6)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนท าให้ผู้มีส่วนร่วมได้รับทราบข้อมูลที่พวก
เขาต้องการเพื่อใช้ประกอบการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

7)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนช่วยให้สื่อสารกับผู้เข้าร่วมถึงวิธีการที่ความ
คิดเห็นของพวกเขาจะมีผลต่อการตัดสินใจอย่างไร 

                                                           
28 The International Association for Public Participation, Good Public 

Participation Results in Better Decisions, Retrieved August 26, 2015 from 
http://www.iap2.org/ (“Public participation’ means to involve those who are affected 
by a decision in the decision-making process. It promotes sustainable decisions by 
providing participants with the information they need to be involved in a meaningful 
way, and it communicates to participants how their input affects the decision.”) 

29 เจมส์ แอล เครย์ตัน, การก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าคือ
อะไร (และอะไรที่ไม่ใช่) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม, หน้า 4. 

http://www.iap2.org/
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ธนาคารโลก (World Bank) ได้ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ในหนังสือ 

The World Bank Participation Source Book (1996) กล่าวคือ “การมีส่วนร่วม”                        

คือ  กระบวนการซึ่งผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลและมีส่วนร่วมในการริเริ่มการพัฒนา และการตัดสินใจที่มี

ผลต่อทรัพยากรทั้งหลาย และมีผลต่อเขาท้ังหลาย30 

สหรัฐอเมริกาเองก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ได้ให้

ความหมาย “การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ โดยองค์กรควบคุมมลพิษของสหรัฐอเมริกา 

(Environmental Protection Agency: EPA) ได้ให้ความหมายของ “การมีส่วนร่วม” ไว้ว่า “การมี

ส่วนร่วมของชุมชน เป็นชื่อของกกระบวนการที่ EPA ได้บัญญัติใช้เพ่ือที่จะบ่งบอกถึงกระบวนการการ

สร้างให้เกิดการเสวนา (Dialogue) และประสานความร่วมมือกับชุมชุนที่ได้รับผลกระทบ ในพ้ืนที่ที่ได

รับการสนับสนุนจากกองทุนซุปเปอร์ฟันด์ (Supper Fund) การมีส่วนร่วมของชุมชนที่องค์กรควบคุม

มลพิษได้ด าเนินการนี้มีรากฐานในความเชื่อที่ว่าประชาชนมีสิทธิที่จะรู้อะไรก็แล้วแต่ที่องค์กรของรัฐ

ก าลังท าอยู่ในชุมชนของพวกเขา และมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นต่อโครงการนั้นๆ เป้าหมายของ

กระบวนการก็เพ่ือที่จะให้ประชาชนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรของรัฐและช่วย

ในการปรับปรุงการตัดสินใจของรัฐให้เหมาะสม”31 นอกจากนี้ กระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกาได้

นิยามการมีสว่นร่วมของประชาชนไว้ในนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมว่า “การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน คือ กระบวนการที่น าเอาทัศนคติและความห่วงกังวลของสาธารณชนมาพิจารณาและใช้

ประกอบการตัดสินใจของกระทรวงพลังงาน” 

ในช่วงปี ค.ศ. 1970 สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้ให้ความส าคัญอย่างมากในเรื่องการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อโครงการต่างๆ ของรัฐ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะความตื่นตัวของนานาประเทศในเรื่องสิทธิของประชาชนด้าน

                                                           
30 World Bank Participation Sourcebook, Participation is a Process through 

which Stakeholders Influence and Share Control over Development Initiatives, 
and the Decisions and Resources which affect them, Retrieved August 26, 2015 
from http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/1996/02/01 
/000009265_3961214175537/Rendered/PDF/multi_page.pdf  

31 เจมส์ แอล เครย์ตัน, การก าหนดความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าคือ
อะไร (และอะไรที่ไม่ใช่) คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน การตัดสินใจที่ดีกว่าโดยให้ชุมชนมีส่วน
ร่วม, หน้า 8. 

http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/IW3P/IB/1996/02/01
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สิ่งแวดล้อม หรือการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืน ตลอดจนถึงการเข้าร่วมเป็นภาคีของ
อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ท าให้สาธารณรัฐฝรั่งเศสหันมาใส่ใจและเน้นนโยบายการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนโดยเฉพาะในด้านสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นส าหรับโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิ่งแวดล้อม
ภายใต้การก ากับดูแลของ "คณะกรรมการอภิปรายสาธารณะแห่งชาติ" (La Commission nationale 
du débat public) ซึ่งมีสถานะตามกฎหมายเป็น "องค์กรมหาชนอิสระ" โดยคณะกรรมการชุดนี้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการให้ความรู้ และสร้าง
ความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในข้อมูลของโครงการ ดังนั้นเพ่ือลดความขัดแย้งของภาคประชาชนที่
เกิดจากการด าเนินโครงการต่างๆ ของรัฐได้32 

สหพันธรัฐมาเลเซีย พบว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ถูกบังคับโดย                    
“คู่มือก าหนดการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” (EIA handbook) หรือที่มักเรียกกันว่า “EIA”   
ย่อมาจากค าว่า Environmental Impact Assessment เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 โดยบทบังคับ 
(mandatory) ที่ต้องปฏิบัติตามผ่านค าสั่งด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้อ านวยการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Director General of Environmental Quality: DOE, 1987) โดยมี
พัฒนาการมาจากกฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental 
Policy Act: NEPA) ของสหรัฐอเมริกา โดยบทบังคับดังกล่าว ก าหนดให้ต้องมีการปกป้องและ
ปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด าเนินการอย่างมีมาตรฐาน มีการประสานงานด้านการวิจัย และการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง33 แม้การด าเนินการตามรูปแบบดังกล่าวจะเป็น
การนิยามระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งมีขึ้นเพ่ือการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบของโครงการ  
ขณะเดียวกันประชาชนก็ถูกจ ากัดสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินการโครงการ เว้นแต่
โครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วยองค์กรเอกชน หรือ NGO ที่ถูกเชิญให้เข้าร่วมในฐานะสมาชิก
เพ่ือให้ความเห็นประกอบก่อนด าเนินโครงการดังกล่าว 

 

                                                           
32 วรรณภา ติระสังขะ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส: การอภิปราย

สาธารณะ, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.aspx? 
ID=938 

33 Madya Herawati Bte Ahmad, Seow Ta Wee, & Mohd Noh B. Dalimin, Public 
Participation on Detailed Environment Impact Assessment in Malaysia (Batu 
Pahat, Johor: Department of Management and Construction Faculty of Technology 
Management and Business, UTHM) p. 1. 
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จึงอาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น โดยทั่วไปแล้วก็เป็นเพียงเครื่องมือในการด าเนินการเท่านั้น ซึ่งสาเหตุอาจ
มาจากของความอ่อนแอของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ขาดการตระหนักและขาดความรู้และ
ความมีทักษะของประชาชน 

ประเทศไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนได้ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา โดยที่ค าจ ากัดความและความหมายของการมีส่วน

ร่วมของประชาชนนั้นมีมาก แต่ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน34 

ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อธิบายความหมายของค าว่า     
“การมีส่วนร่วมของประชาชน” ไว้ว่า35 “การมีส่วนร่วมของประชาชน” คือกระบวนการที่น าเอา
ความห่วงกังวลของสาธารณชน ความต้องการและค่านิยมผนวกเข้าไปกับการด าเนินการตัดสินใจของ
รัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้งหรือข้อเสนอแนะ
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อธิบาย
ความหมายของค าว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Public 
participation in EIA)” ไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็น
กิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ
สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอาทิกัน 

คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าหมายถึง  
การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่อง
ต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความ

                                                           
34 ถวิลวดี บุรีกุล, เอกสารประกอบการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการพัฒนา

การเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา, หน้า 5. 
35 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.onep 
.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=127 
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เป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูล แสดงคิดเห็น ให้ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ
รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน36 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ ให้ความหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่ง
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต 
ความเป็นอยู่ของประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนด
นโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด 
กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งประกอบไปด้วยการแบ่ง
สรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีในสังคม  ทั้งนี้เพราะ
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสีย
เวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าใน 
“กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้ทราบความห่วง
กังวลของประชาชนและค่านิยมของสาธารณชน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความเชี่ยวชาญ  และความคิด
สร้างสรรค์ของสาธารณชน37 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย

แบบมีส่วนร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมีส่วนในการตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอ

โครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชนมาก

ยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาลให้มีความโปร่งใส  (Transparency) 

ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมีความรับผิดชอบหรือ

สามารถตอบค าถามของประชาชน (Accountability) ได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ อาจก าหนดค าจ ากัดความ

และความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนแตกต่างกันออกไปตามบริบททางสังคมและ

การเมือง38 

                                                           
36 คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคณะ, แนวทางการเสริมสร้างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540): ปัญหา อุปสรรค และทางออก (กรุงเทพฯ: 
ธรรมดาเพรส, 2545). 

37 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552). 

38 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, รายงานการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2552), หน้า 17. 



20 

นอกจากนี้ จากเอกสารของส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีได้ให้ค าจ ากัดความของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชน หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง                 

การบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดการทรัพยากรของชุมชนและของชาติที่จะ

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน การมีส่วนร่วมในการออกกฎหมาย ตลอดจน

การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่รัฐ 

จากนิยามและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาอาจสรุปได้ว่า              
การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามา
เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ รวมทั้งได้รับทราบหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
และได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลต่อการด าเนินโครงการของรัฐในอันที่จะส่ งผล
กระทบต่อวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐน าความคิดเห็นหรือ
ข้อห่วงกังวลไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าโดยได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน ตลอดจนร่วมกันตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่รัฐโดยตรงประชาชน        
 
 2.1.2  หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเริ่มต้นในครั้งแรกในปี             

ค.ศ. 1972 ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (The Stockholm Declaration, 1972) ในหลักการข้อ 1 นับได้ว่า 

ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (The Stockholm Declaration, 1972) เป็นที่มาของหลักการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนที่น ามาใช้กับการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยอาศัยแนวทางการพัฒนาประเทศที่ค านึงถึงระบบ

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม นโยบายแห่งรัฐ และประชากรของประเทศ ซึ่งผลดีที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะกับ

ประเทศท่ีก าลังพัฒนา คือ ชะลอหยุดยั้งความยากจนอันเป็นสาเหตุหลักของการท าลายสิ่งแวดล้อม39 

ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The United 

Nations Conference on Environment and Development: UNCED) ได้ก าหนดหลักการ

ดังกล่าวไว้ในปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 (The Rio Declaration on 

                                                           
39 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อม, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ: นิติ

ธรรม, 2542). 
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Environment and Development, 1992)40 ข้อ 10 และหลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1996 ธนาคารโลก 

(World Bank) ได้อธิบายหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหนังสือ The World Bank 

Participation Sourcebook (1996)41 

ปฏิญญาสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 (The Stockholm Declaration, 1972)42 ได้วางกรอบการ

มีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า “มนุษย์มีสิทธิชั้นพื้นฐานในเสรีภาพ ความเสมอภาค และมีสภาวะความ

เป็นอยู่ที่พอเพียงในชีวิต ในสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ ที่ยอมให้ชีวิตอยู่ได้อย่างภาคภูมิและดี และมนุษย์

มีความมุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบในการป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส าหรับชนยุคปัจจุบันและ

อนาคต...”43 

ปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 (The Rio Declaration on 

Environment and Development, 1992)  ข้อ 10 ได้วางหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า 

“การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะกระท าได้ดีที่สุดด้วยการให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมใน

ระดับต่างๆ ในระดับชาติ ปัจเจกบุคคลต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผล

กระทบที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อมูลข่าวสารอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย 

และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินขึ้นภายในชุมชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

                                                           
40 United Nations, The United Nations Conference on Environment and 

Development Rio de Janerio: UNCED (New York: United Nations, 1992), p. 1. 
41 เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง, แปลโดย วันชยั วัฒนศัพท์, ศุภณัฐ เพ่ิมพูนวิวัฒน์, และสุวธิดา ศรียะพันธุ์ (กรุงเทพฯ: 
ศูนย์การพิมพ์แกนจันทร์, 2548), หน้า 8. 

42 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment 
from http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97 
&ArticleID=1503&l=en 

43 “Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate 
conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and 
well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the 
environment for present and future generations…” 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=97
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กระบวนการตัดสินใจด้วย โดยรัฐต้องอ านวยความสะดวกและจูงใจให้ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมี

ส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปอย่างกว้างขวาง…”44 

ประเทศไทย หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา ที่ต่อเนื่องมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) โดยมีที่มาที่มาจากแนวความคิดและทิศทางการพัฒนา

ประเทศภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบ

ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง” นอกจากนี้ ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนจากทุกภาคส่วนในสังคมและ

ในกระบวนการพัฒนาประเทศควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล

แก่ประชาชนทุกกลุ่มเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วม

ของประชาชน โดยส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล

และยั่งยืนสนับสนุนแนวทางการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ และแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ตามวิถีชีวิต ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมดั้งเดิม ภายใต้หลักการคนอยู่ร่วมกับ

ระบบนิเวศอย่างเกื้อกูล สนับสนุนสิทธิของชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนส ารวจทรัพยากรธรรมชาติ 

ความหลากหลายทางชีวภาพและปกป้องทรัพยากรของชุมชน 

นอกจากนี้  ยังเป็นการสนับสนุนการจัดการเชิง พ้ืนที่  พัฒนากลไกการจัดการร่วมที่

ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการ

จัดตั้งสภาสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น เพ่ือรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาของภาครัฐที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ สุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในทุกขั้นตอน               

บนพ้ืนฐานขององค์ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส สามารถเข้าถึงได้อย่าง เท่าเทียม            
                                                           

44 The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Principle 10 
“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 
citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have 
appropriate access to information concerning the environment that is held by public 
authorities, including information on hazardous materials and activities in their 
communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States 
shall facilitate and encourage public awareness and participation by making 
information widely available…” 
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ให้ประชาชนตระหนักรู้และตื่นตัวในการดูแลคุ้มครองทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ

ประเทศ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งเดิมนั้นเป็นหลักที่ใช้สร้างความเสมอภาคและปกป้องสิทธิ

ของประชาชน ซึ่งในภายหลัง หลักดังกล่าวได้ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและความ

ยุติธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย และการคุ้มครองสิทธิของประชาชน

ในสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ มนุษย์ในรุ่นต่อไปควรมีสิทธิในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเท่าเทียมกับมนุษย์ที่อยู่ในยุคปัจจุบัน และมนุษย์ควรมีสิทธิที่จะได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี45 

จากนิยามและความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมา  อาจกล่าวได้ว่า  

ส าหรับแนวความคิดทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน และเพ่ือ

เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนั้น ประกอบด้วย 5 ระดับขั้นตอน 

ได้แก่46 

1)  การให้ข้อมูลแก่ประชาชน (Inform)  
การให้ข้อมูลแก่ประชาชนเป็นระดับที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นขั้นตอนแรกของการที่

หน่วยงานของรัฐจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ ซึ่งวิธี การให้
ข้อมูลแก่ประชาชนสามารถท าได้หลายช่องทาง อาทิ เอกสาร สิ่ งพิมพ์ เว็บไซต์ จดหมาย                     
ป้ายประกาศ การแถลงข่าว การติดประกาศ เป็นต้น47 

2)  การร่วมกันปรึกษาหารือ (Consult) 
การร่วมกันปรึกษาหารือ เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐผ่านวิธีการ

                                                           
45 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, รัฐธรรมนูญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิทักษ์รักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2545), 
หน้า 62. 

46 The International Association for Public Participation (IAP2), Painting the 
Landscape, A Cross-Cultural Exploration of Public-Government Decision-Making, 
(Thornton: The International Association for Public Participation, 2009), p. 4. 

47 ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม, หน้า 16. 



24 

ต่างๆ อาทิ การจัดประชุมเวทีสาธารณะ (Public Meeting) การส ารวจความคิดเห็น (Survey)                
การแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ เป็นต้น48 

3)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Involve) 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะในแนวทางที่จะน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความม่ันใจให้ประชาชน
ว่า ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการ
บริหารงานของรัฐ49 

4)  การมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา (Collaborate) 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติงานหรือร่วมเสนอแนะในแนวทางที่จะน าไปสู่การตัดสินใจเพื่อสร้างความม่ันใจให้ประชาชน
ว่า ข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการ
บริหารงานของรัฐ50 

5)  การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (Empower) 
การพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน เป็นระดับที่ให้บทบาทประชาชนที่สูงที่สุด อาจกล่าวได้

ว่า เป็นการให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เป็นต้น จึงเป็นการมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมดซึ่งรัฐท า
หน้าที่เสมือนเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เท่านั้น (Facilitator) 51 

 กล่าวโดยสรุป การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงจะต้อง
ประกอบด้วยหลักการที่ส าคัญ ได้แก่ การให้ข้อมูลแก่ประชาชน การร่วมกันปรึกษาหารือ การรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน การมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา และพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน แต่ส าหรับ
กิจการปิโตรเลียมแล้วรัฐอาจมีมุมมองที่มีต่อระดับของการมีส่วนร่วมแตกต่างจากมุมมองประชาชน 
เนื่องจากการด าเนินงานโครงการทางด้านพลังงานเป็นส่วนหนึ่งของแผนการด าเนินงานทางด้าน
พลังงานของรัฐ โดยรัฐมองว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสมที่สุดส าหรับสังคมส่ วนรวม รัฐจึงได้ท า
การตัดสินใจด าเนินโครงการเพ่ือให้เป็นไปตามแผนและนโยบายตามที่รัฐก าหนดไว้ ท าให้ ระดับของ
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวความคิดทฤษฎีเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนยังมีข้อจ ากัด
อยู่บ้าง กล่าวคือ ไม่ได้มีการมอบอ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินโครงการ เพียงแต่เปิด

                                                           
48 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
49 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
50 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
51 เรื่องเดียวกัน, หน้า 16. 
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โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบางข้ันตอนของการด าเนินโครงการเท่านั้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบน
บก อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหาเท่านั้น 

 
 2.1.3  องค์ประกอบการมีส่วนร่วมของประชาชน 

องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 ด้าน คือ52 
1)  ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม

หนึ่งๆ จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร เพ่ือที่ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจ
ถูกว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 

2)  ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ อย่างไร เพ่ือที่ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควร
เข้าร่วมหรือไม ่

3)  ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย ควรจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายด้วย แต่โดยทั่วไป
แล้วบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายมักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเป็นพ้ืนฐานอยู่
แล้ว 

4)  ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบหรือลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ อย่างไร เพ่ือที่ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควร
เข้าร่วมหรือไม ่

ซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ53 
1)  ต้องมีอิสรภาพ หมายถึง ประชาชนต้องมีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ และการ

เข้าร่วมนั้น จะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ ไม่ถูกบังคับไม่ว่าในรูปแบบใด มิอาทินั้นแล้ว จะไม่ถือว่า
เป็นการมีส่วนร่วม 

2)  ต้องมีความเสมอภาค หมายถึง ประชาชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมต้องมีสิทธิเท่า
เทียมกันกับผู้เข้าร่วมอ่ืนๆ 

3)  ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีความสามารถพอที่จะ
เข้าร่วมในกจิกรรมนั้นๆ ซึ่งหมายถึง แม้ในบางกิจกรรมจะก าหนดว่าผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอภาค 
แต่กิจกรรมที่ก าหนดไว้มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิค (Technical) มากเกินไป เกินความสามารถ
ของกลุ่มเป้าหมาย มิอาทินั้น ต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มีความสามารถเข้าร่วมได้ 

                                                           
52 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
53 เรื่องเดียวกัน, หน้า 6. 
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ขณะเดียวกัน รัฐจะต้องเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศร ีโดยสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

ทั้งนี้การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการปัญหาของชุมชน

ด้วยตนเองเป็นสิ่งจ าเป็น อันจะท าให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วน

สามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมี

คุณค่าและศักดิ์ศรี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)                

ข้อที่ 5.1.354 

 ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องด าเนินการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญทางการออกแบบกร๊าฟฟิก 
(Graphic) เพ่ือสรุปสาระส าคัญที่มีความสลับซับซ้อนโดยใช้ภาษาหรือรูปแบบที่สาธารณชนสามารถ
เข้าใจได้ มิฉะนั้นแล้ว การมีส่วนร่วมย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 
 ส าหรับผู้มีส่วนได้เสียนั้น World Summit on Sustainable Development (WSSD), 
2001, ได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 9 กลุ่ม55 ได้แก่ 

1)  ผู้หญิง 
2)  เด็กและเยาวชน 
3)  ชุมชนท้องถิ่น/ชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิม 
4)  องค์การเอกชน 
5)  ผู้หญิง 
6)  ผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงาน 
7)  ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
8)  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน 
9)  เกษตรกร 

                                                           
54 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, เรื่องเดิม, หน้า 10. 
55 World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2001, Clause 136, 

“Major Groups. Meaningful participation of people is key to sustainable 
development. Agenda 21 recognizes the specific roles and responsibilities of nine 
Major Groups: Women, Children and Youth, Indigenous People, Non-governmental 
Organizations, Local Authorities, Workers and Trade Unions, Business and Industry, 
Scientific and Technological Communities and Farmers…” 
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ทั้งนี้ หากจะดูผู้มีส่วนได้เสียของแต่ละประเด็นหรือส าหรับการตัดสินใจแต่ละเรื่อง พบว่า 
เป็นผู้ที่เป็นตัวเขาเหล่านั้นเองที่มองว่าเขาจะมีผลได้หรือผลเสียจากการตัดสินใจนั้นๆ เองหรือไม่ 
อย่างไร ดังนั้น จึ งจะพบว่าในแต่ละประเด็นปัญหา จะมีสาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้ เสีย 
(Stakeholders) ที่แตกต่างกันออกไป56 อันอาจพิจารณาถึงผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ 

1)  เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคคลที่เป็นกุญแจส าคัญไม่ได้ถูกลืม 
2)  เพ่ือวางโครงการการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ครอบคลุมกลุ่มที่มีจุดสนใจต่อ

การตัดสินใจนั้นๆ 
3)  เพ่ือประเมินระดับความรุนแรงของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

จะเห็นได้ว่า การพิจารณาประเด็นผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีการให้แนวทางการพิจารณาที่แตกต่าง
กันออกไป อาทิ เรื่องเศรษฐกิจ ประโยชน์ใช้สอย เงื่อนไขบังคับ ความใกล้เคียง ค่านิยม ความเชื่อ 
หรือปรัชญา เป็นต้น โดยสามารถแบ่งแนวทางการจัดประเภทต่างๆ ที่จะน ามาใช้ในการพิจารณาว่า
ผู้ใดคือผู้มีส่วนได้เสียที่ควรเข้าร่วม ได้แก่ การมองจุดสนใจที่เขาอาจจะมีได้ อาทิ ผู้รับผลกระทบทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม หรือน่าจะมีจุดสนใจหรือผลประโยชน์เกี่ยวข้องกัน หรือผู้ที่มีความสนใจทั่วๆ             
ไป การแบ่งตามภาคส่วนต่างๆ อาทิ ภาคประชนชน ภาคเอกชน กลุ่มผลประโยชน์ ปัจเจกบุคคล    
และการแบ่งตามภาคส่วนต่างๆต าแหน่งที่ตั้ง อาทิ ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ เป็นต้น 

 
 2.1.4  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุกๆ ประเด็น ดังนั้น           
จึงมีแนวทางทั่วๆ ไป บางประการเกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประเด็นต่างๆ ที่ต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่57 

1)  การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 
2)  การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 
3)  การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อประโยชน์ของบางคนที่มีอยู่เดิม 
4)  การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 
5)  ความจ าเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

                                                           
56 เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้ง, หน้า 70. 
57 เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของชุมชน, แปล

โดย วันชัย วัฒนศัพท์ (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกล้า, 2543), หน้า 43-45. 
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 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงสอดแทรกอยู่ในเกือบทุกกรรมกิจกรรม 
โดยเฉพาะการบริการสาธารณะ แต่ทั้งนี้ ทุกกิจกรรมก็ขึ้นอยู่กับความสนใจและประเด็นในการ
พิจารณาของผู้เข้าร่วม ภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้น คือ ต้องมีอิสรภาพ 
ต้องมีความเสมอภาค และต้องมีความสามารถ รวมถึงประเด็นพิจารณาด้านวัฒนธรรมประเพณี 
ต าแหน่งที่ตั้ง หรือวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย 
 
 2.1.5  รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ด้วยเหตุที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยตรง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงขึ้นอยู่กับรัฐที่จะยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับใดได้บ้าง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนจึงเป็นไปตามกฎหมายหมายต่างๆ ที่ระบุไว้ ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ระดับ58 คือ 

1) การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการตัดสินใจของรัฐ/เจ้าหน้าที่             
(ฝ่ายปกครอง) 

โดยทั่วไปแล้วกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั้น มีกฎหมายที่
ก าหนดกระบวนการขั้นตอนไว้ และบุคคลมีสิทธิเข้ามาในกระบวนการได้ โดยกฎหมายกลางที่ก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ คือ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539            
แต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็เป็นเพียงกฎหมายกลางเท่านั้น การพิจารณากระบวนการตัดสินใจใน
ระดับเจ้าหน้าที่ยังจะต้องพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะในเรื่องนั้นๆ ด้วย ว่าก าหนดให้บุคคลอ่ืนๆ            
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใด ยกตัวอย่างอาทิ พระราชบัญญัติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นต้น 

2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับโครงการ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน            

พ.ศ. 2548 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจต่อโครงการของรัฐ           
ซึ่งหมายถึง การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐ หรือโดยวิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้
บุคคลอ่ืนท าแทนซึ่งเป็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม การที่หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มี
การการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ ก็เป็นดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐว่าต้องการจะรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือไม่ โดยแม้ว่าผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้มีการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนก็ตาม แต่ยังขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค              

                                                           
58 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง และวรากร น้อยพันธ์, บรรณาธิการ, เรื่องเดิม, หน้า 44. 
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และราชการส่วนท้องถิ่นว่าจะพิจารณาสั่งให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มด าเนินโครงการ
หรือไม่ก็ได ้จึงสรุปได้ว่า หน่วยงานของรัฐยังคงเป็นผู้มีอ านาจเด็ดขาดในเรื่องนี ้

 

2.2  รูปแบบโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบน 
บกของไทย 

 
ปิโตรเลียม (Petroleum) อ้างอิงตามความหมายของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 

และที่แก้ไขเพ่ิมเติม หมายความว่า น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลวสารพลอยได้ และ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และอยู่ในสภาพอิสระ ไม่ว่าจะมีลักษณะเป็น
ของแข็ง ของหนืด ของเหลว หรือก๊าซ และให้หมายความรวมถึงบรรดาไฮโดรคาร์บอนหนักที่อาจน า
ขึ้นมาจากแหล่งโดยตรง โดยใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี แต่ไม่หมายความรวมถึง ถ่านหิน หิน
น้ ามัน หรือหินอ่ืนที่สามารถน ามากลั่นเพ่ือแยกเอาน้ ามันด้วยการใช้ความร้อนหรือกรรมวิธีทางเคมี   
ซึ่งการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบก จะแยกพิจารณาดังนี้ 

 
 2.2.1  การส ารวจปิโตรเลียมบนบก59 

2.2.1.1  การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Exploration) 
การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนเป็นการส ารวจเพื่อตรวจสอบลักษณะและโครงสร้าง 

ทางธรณีวิทยาใต้ผิวดิน โดยการท าให้เกิดสัญญาณคลื่นแล้ววัดระยะเวลาที่คลื่นเดินทางจากจุดก าเนิด

ถึงตัวรับคลื่น (Geophone หรือ Hydrophone) โดยความเร็วคลื่นจะแปรผันตรงกับความหนาแน่น

ของชั้นหิน และชนิดของหินนั้น ชั้นหินที่มีความหนาแน่นต่ า มีความพรุน และมีของเหลวแทรกอยู่ 

คลื่นเสียงจะเดินทางผ่านได้ช้ากว่า (ใช้เวลามากกว่า) ซึ่งการเดินทางในชั้นหินที่มีเนื้อแน่นนอกจากนี้

รอยเลื่อนและการโค้งงอของชั้นหิน ท าให้เกิดการหักเหของคลื่น แสดงให้ เห็นถึงลักษณะโครงสร้าง

ธรณีวิทยาของชั้นหิน  

การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน เป็นวิธีที่ใช้ในการส ารวจหาปิโตรเลียมที่มีความ
ถูกต้องสูง ให้รายละเอียดของลักษณะทางธรณีวิทยาได้ดี ส ารวจได้ลึกจากผิวดินหลายกิโลเมตร         
มีข้ันตอนที่ส าคัญ คือ 

 

                                                           
59 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, การส ารวจปิโตรเลียม, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก 

http://www.dmf.go.th/index.php?act=petroleum&sec=exploration 
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  1)  การเก็บข้อมูล (Data Acquisition) 
  2)  การแปรข้อมูล (Data Processing) 
  3)  การแปลความหมายข้อมูล (Data Interpretation) 
 2.2.1.2  ส ารวจคลื่นไหวสะเทือนบนพื้นดิน 
 ขั้นตอนการด าเนินงานการส ารวจคลื่นไหวสะเทือนบนพื้นดินมี 3 ขั้นตอน คือ 

1)  การรังวัดแนวส ารวจ (Line survey) 
  การด าเนินงานส ารวจมี 3 ขั้นตอน คือการรังวัดแนวส ารวจตามแนวที่
บัญญัติไว้ในมาตราแผนที่ โดยใช้กล้องส ารวจ Theodolite และ Electrical Distance Meter 
(ส าหรับวัดระยะทาง) เพื่อหาต าแหน่ง และค่าระดับของหมุดแสดงต าแหน่ง กับหมายเลขของสถานีรับ
คลื่น (Geophone Station) และจุดก าเนิดคลื่น (Shot Point) ซึ่งมีระยะห่างระหว่างจุดก าเนิดคลื่น
ประมาณ 40-80 เมตร 

2)  การเจาะ (Drilling) 
  เจาะหลุมก าเนิดคลื่นตามแนวส ารวจที่รั งวัดไว้ โดยใช้แรงคนเจาะ              
หรือเครื่องเจาะขนาดเล็กหลุมเจาะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3 นิ้ว ความลึกประมาณ 3-4.5 
เมตร โดยเจาะจ านวน 3 หลุมต่อจุดก าเนิดคลื่น ขึ้นกับความยากง่ายในการเจาะ 
  3)  การบันทึกสัญญาณคลื่น (Recording) 
   สถานีรับคลื่นแต่ละสถานี จะมีตัวรับคลื่น (Geophone) พ่วงกันประมาณ 
12-24 ตัว (Geophone Array) วางตามแนวส ารวจ แต่ละตัวห่างกันประมาณ 1-5 เมตร 
คลื่นสัญญาณ จะถูกส่งไปตามสายเคเบิล และถูกบันทึกบนเทปแม่เหล็ก โดยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ครั้งละ 48-120 สถานี ในช่วงเวลาประมาณ 5 วินาที การบันทึกสัญญาณคลื่นนี้ จะต้องไม่มีคลื่นเสียง 
หรือคลื่นสั่นสะเทือนชนิดอ่ืน อาทิ จากคนเดิน จากลมพัด หรือจากรถบรรทุกเป็นต้น เป็นตัวรบกวน
ท าให้สัญญาณท่ี บันทึกมีคุณภาพไม่ดี เนื่องจากตัวรับคลื่นนี้มีความไวต่อความสะเทือนมาก 
 2.2.1.3  การเจาะหลุมปิโตรเลียม 

 ผลที่ได้จากการส ารวจธรณีฟิสิกส์ คือ โครงสร้างที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกักเก็บ

ปิโตรเลียม ในการเจาะส ารวจขั้นแรก เป็นการเจาะส ารวจเพ่ือหาข้อมูลธรณี การล าดับชั้นหิน ยืนยัน

โครงสร้างธรณี และพิสูจน์ว่ามีปิโตรเลียมภายในโครงสร้างนั้นหรือไม่ ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีปิโตรเลียม            

จะมีการเก็บข้อมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับแหล่ง และคุณภาพปิโตรเลียมไปพร้อมๆ กัน อาทิ อายุของชั้น

กักเก็บ ชนิดของหิน ความพรุน และคุณสมบัติของหินที่ยอมให้ของไหลไหลผ่านช่องว่างที่ติดต่อกัน

ภายในชั้นหินได้ (Permeability) ตลอดจนชนิดและคุณภาพของปิโตรเลียมที่พบ เมื่อพบปิโตรเลียม

ในหลุมแรกที่เจาะแล้ว จะมีการเจาะส ารวจเพ่ิมเติมเพ่ือหาข้อมูลในรายละเอียด อาทิ ขอบเขตที่
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แน่นอนของแหล่ง ปริมาณการไหลของปิโตรเลียม เรียกขั้นตอนนี้ว่า การเจาะขั้นประเมินผล ผลการ

เจาะประเมินผลนี้ จะท าให้ทราบถึงปริมาณส ารองปิโตรเลียมของแหล่งกักเก็บนั้น หลังจากนั้นบริษัท

ผู้ประกอบการจะท าการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจของแหล่ง เพ่ือตัดสินใจว่าจะลงทุนท าการผลิต

ต่อไปหรือไม่ ซึ่งจะต้องเจาะหลุมเพ่ือการผลิต เรียก หลุมผลิต หรือหลุมพัฒนา (Development 

Well) ต่อไป  

ส าหรับขั้นตอนการเจาะหลุมปิโตรเลียมบนบกจะเริ่มด้วยการปรับสภาพพ้ืนดิน          

ให้ราบเรียบได้ระดับ อัดบดผิวดินให้แน่น บริเวณที่ตั้งแท่นเจาะจะสร้างฐานคอนกรีตทับให้แข็งแรง 

สามารถรับน้ าหนักแท่นเจาะได้ ขณะเดียวกันจะฝังท่อกรุที่เรียกว่าท่อกันดิน (Conductor pipe) 

ขนาด 30 นิ้ว ความยาวประมาณ 20-30 เมตร เพื่อเป็นท่อน าร่องส าหรับการเจาะ ป้องกันการพังถล่ม

ของชั้นผิวดิน และอาจจะอัดซีเมนต์ให้ยึดระหว่างท่อกับผนังหลุม นอกจากท่อกรุแบบ Conductor 

pipe แล้ว ยังมีท่อกรุแบบอ่ืน ได้แก่ ท่อกรุพ้ืนผิว (Surface Casing) ซึ่งจะติดตั้งต่อจาก Conductor 

pipe ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้หลุมพัง ท่อกรุชั้นกลาง (Intermediate Casing) ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้

น้ าโคลนสูญหายเข้าไปตามชั้นหินหรือรอยแตกของชั้นหิน ท่อผลิต (Production Tubing or Liner) 

เป็นท่อน าปิโตรเลียมขึ้นมายังพ้ืนผิวเพ่ือเข้าสู่ขบวนการผลิต 

การเจาะเริ่มด้วยการเจาะเปิดหลุม (Spud) มักใช้หัวเจาะแบบพิเศษท่ีเรียกว่า Hole  

Opener ระหว่างการเจาะจะปั๊มน้ าโคลนลงไปตามก้านเจาะสู่หัวเจาะตลอดเวลา หน้าที่หลักของน้ า

โคลน ได้แก่ ช่วยน าพาเศษดิน หินขึ้นมาจากก้นหลุม หล่อลื่นและลดความร้อนที่หัวเจาะและภายใน

หลุมเจาะ เคลือบผนังหลุมและป้องกันมิให้ของไหล(น้ าหรือปิโตรเลียม) จากชั้นหินทะลักเข้าสู่หลุมอัน

อาจท าให้หลุมพัง มีปัญหาก้านเจาะติด ไม่สามารถควบคุมความสมดุลของความดันในหลุมและอาจ

เกิดการระเบิดได้ เมื่อเจาะถึงความลึกที่ก าหนดไว้ ก็จะท าการไหลเวียนน้ าโคลนเพ่ือท าความสะอาด

หลุม จากนั้นจึงลงท่อกรุ (Casing) แล้วอัดซีเมนต์ยึดระหว่างท่อกับผนังหลุม ขณะรอให้ซีเมนต์แข็งตัว 

จะเปลี่ยนหัวเจาะให้มีขนาดเล็กลงเพ่ือเตรียมการเจาะในช่วงต่อไป หัวเจาะและท่อกรุที่ใช้จะมีขนาด

ลดหลั่นกันลงมา โดยมีขนาดเล็กลงตามความลึก ตัวอย่างอาทิ เริ่มเจาะด้วยหัวเจาะขนาด 17 1/2 นิ้ว 

แล้วลงท่อกรุขนาด 13 3/8 นิ้ว จากนั้นจึงเจาะต่อด้วยหัวเจาะขนาด 12 1/4 นิ้ว และลงท่อกรุขนาด 

9 5/8 นิ้ว เป็นต้น 
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ขั้นตอนส าคัญต่อมา คือการติดตั้งเครื่องป้องกันการพลุ่ง (Blowout Preventer:  

BOP) ที่ปากหลุม BOP มีโครงสร้างภายในคล้ายคีมขนาดใหญ่หลายตัว เรียกว่า Ram ท าหน้าที่ปิด

หลุมป้องกันความดันสูงจากหลุมเจาะ หรือถ้าความดันจากของไหลยังคงสูงมากและไหลทะลักขึ้นมา

ทางก้านเจาะ ก็ต้องใช้ Ram ตัวที่ 2 ตัดก้านเจาะให้ขาดออกจากกัน โดย Ram ตัวนี้มีลักษณะเป็นรูป

ลิ่มและซองรับที่ปิดได้สนิท 

นอกจากนี้ยังสามารถสูบน้ าโคลนผ่าน BOP เพ่ือปรับความดันในหลุมไม่ให้เกิดการ 

พลุ่งทะลักของของไหลขึ้นมาสู่พ้ืนผิวได้ด้วย วิธีการนี้เรียกว่า การควบคุมหลุมเจาะ โดยปกติ BOP  

จะรับแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (PSI) แต่ BOP ขนาดใหญ่ที่ออกแบบเพ่ือการ

เจาะหลุมที่ลึกเป็นพิเศษอาจทนแรงดันได้ถึง 15,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อนึ่งก่อนท าการเจาะต่อไป 

หลังจากลงท่อกรุแล้ว จะต้องท าการทดสอบความแข็งแรงของชั้นหิน (Formation Integrity Test: 

FIT) โดยเจาะผ่านชั้นซีเมนต์ที่เหลืออยู่ลงไปจนถึงชั้นหินและเจาะไปประมาณ 5 เมตร หยุดเจาะ  

แล้วปั๊มน้ าโคลนลงไปตามก้านเจาะจนถึงก้นหลุม จากนั้นเพิ่มความดันในหลุมเจาะ เพ่ือตรวจสอบว่าที่

ความดันระดับ ท าให้ชั้นหินเริ่มมีการแตก หรือเกิดรอยร้าว โดยสังเกตจากน้ าโคลนที่ปั๊มลงไป              

เริ่มมีการสูญหาย (Loss Circulation) เพราะการไหลซึมเข้าไปในชั้นหินที่มีรอยแตก น าข้อมูลที่ได้

ค านวณย้อนกลับเพ่ือหาค่าน้ าหนักของน้ าโคลน (ปอนด์/แกลลอน) ค่าสูงสุดที่สามารถใช้ในการเจาะ

ช่วงต่อไป โดยไม่ท าให้ชั้นหินเกิดรอยแตก การทดสอบนี้มีประโยชน์มากในการควบคุมหลุมเจาะให้อยู่

ในสภาพสมดุล 

จากนั้นการเจาะก็จะด าเนินต่อไปจนถึงความลึกสุดท้าย (Total Depth: TD) ตาม 

แผน เมื่อเจาะถึงความลึกสุดท้ายตามแผนงานขั้นต่อไปคือ การประเมินคุณค่าทางกายภาพของชั้นหิน

ด้วยวิธีการหยั่งธรณีหลุมเจาะ (Wireline Logging) เพ่ือให้รู้ว่ามีปิโตรเลียมสะสมอยู่หรือไม่ ที่ความลึก

เท่าไร ปิโตรเลียมที่พบเป็นน้ ามันหรือก๊าซ และบางครั้งก็จะท าการเก็บตัวอย่างของไหลจากชั้นหินใน

หลุมเจาะ เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีและหาค่าความร้อน (Heating Value) ของปิโตรเลียมใน

ขั้นสุดท้ายของการเจาะหลุมก็คือ การเตรียมหลุมเพ่ือการผลิต (Well Completion) ในกรณีที่เจาะ

หลุมผลิต หรือการสละหลุม (Plug & Abandon) ในกรณีที่เป็นหลุมส ารวจ หลุมแห้ง หรือหลุมเจาะที่

ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว การเตรียมหลุมเพ่ือการผลิต (Well Completion) เป็นขั้นตอนต่อจากการหยั่ง

ธรณีหลุมเจาะ เริ่มโดยการติดตั้ง Casing Hanger ลงในหลุมและยึดติดแน่นกับท่อกรุชั้นกลาง 

(Intermediate Casing) ที่ใกล้กับปลายท่อกรุ เพ่ือท าหน้าที่ยึดแขวนท่อผลิต (Production Tubing) 
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ที่จะลงต่อไป หลังจากลงท่อผลิตไปจนถึงชั้นความลึกท่ีต้องการแล้ว ก็อัดซีเมนต์ลงไปตามท่อผลิตและ

ให้ผ่านกลับขึ้นมาในช่องว่างระหว่างท่อผลิตกับผนังหลุม เพ่ือแยกชั้นหินที่จะผลิตปิโตรเลียมออกจาก

ชั้นหินอ่ืน ป้องกันมิให้ของไหลจากชั้นหินอ่ืนไหลเข้ามาปะปนและป้องกันมิให้ปิโตรเลียมจากชั้นที่

ต้องการผลิตไหลไปสู่ชั้นหินที่อยู่เหนือหรือใต้ลงไป จากนั้นหย่อนปืนยิงปรุผนังหลุมลงไปในท่อผลิต

จนถึงช่วงที่จะท าการผลิต ตัวปืนซึ่งมีวัตถุระเบิดและกระสุนเหล็กกล้าบรรจุอยู่จะถูกบังคับให้ท างาน

ด้วยไฟฟ้า โดยยิงกระสุนเหล็กออกไปโดยรอบทะลุผ่านท่อผลิต ซีเมนต์ และผนังหลุม ท าให้ปิโตรเลียม

ไหลเข้าสู่ท่อผลิต จากนั้นจึงติดตั้งวาล์วนิรภัยในท่อกรุชั้นกลาง และชุดของวาล์วที่เรียกว่า Christmas 

Tree ที่ปากหลุม ตรวจ ทดสอบและปรับการท างานของวาล์ว ก่อนที่จะเปิดวาล์วให้ปิโตรเลียมไหล

เข้าสู่ระบบการผลิตต่อไป 

การสละหลุมถาวร (Plug & Abandonment) ส่วนใหญ่มักกระท าในหลุมส ารวจ 

แต่บ้างครั้งผลการเจาะหลุมเพ่ือผลิตก็อาจเป็นหลุมแห้งได้ หรือหลุมที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้ว จะต้องอุด

หลุมด้วยซีเมนต์ป้องกันมิให้ของไหลที่มีอยู่ในชั้นหินไหลไปสู่ชั้นหินอ่ืนที่อาจท าลายชั้นหินกักเก็บ

ปิโตรเลียมที่อยู่ใกล้เคียง หรือไหลเข้าไปปนเปื้อนชั้นน้ าใต้ดิน ตัวอย่างขั้นตอนการสละหลุมมีดังนี้            

ในกรณีที่มีการทดสอบอัตราการไหลของหลุม ต้องท าการอัดซีเมนต์ (Squeeze Cement) เข้าไปใน

ชั้นหินที่ทดสอบทุกช่วง จากนั้นเติมน้ าโคลนลงในหลุม เพ่ือรักษาสภาพสมดุล และติดตั้งตัวปิดกั้นหลุม

ที่เรียกว่า Bridge Plug ในท่อกรุชั้นในสุดเหนือชั้นหินดังกล่าว บน Bridge Plug นี้จะอุดซ้ าด้วย

ซีเมนต์ (มาตรฐานทั่วไปใช้ซีเมนต์หนาประมาณ 150 ฟุต) เหนือซีเมนต์ช่วงนี้จะเป็นน้ าโคลนอีก

ช่วงหนึ่งและตามด้วยซีเมนต์อีกช่วง (ซีเมนต์หนาประมาณ 300 - 500 ฟุต) การอุดซีเมนต์ในท่อกรุใน

ชั้นถัดมาก็จะท าอาทิเดียงกับช่วงแรก เพียงแต่อาจไม่จ าเป็นต้องมี Bridge Plug 
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 2.2.2  การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 
สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม           

มีก าหนดระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไม่เกิน 6 ปี นับแต่วันให้สัมปทานตามมาตรา 2560 โดยผู้รับ

สัมปทานสามารถขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี อย่างไรก็ตาม 

กรณีดังกล่าว ยกเว้นส าหรับผู้รับสัมปทานที่ขอส ารวจปิโตรเลียมโดยมีก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี 

ผู้รับสัมปทาน ไม่มีสิทธิขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมอีก การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม

สามารถกระท าได้โดย ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม พร้อมกับเสนอข้อ

ผูกพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียม

ในช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3 ก่อนสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

อนึ่ง การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมจะกระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทาน

ทุกประการและได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่ 3 ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วงข้อผูกพัน

ช่วงที่ 2 ไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นผู้รับสัมปทานจะไม่สามารถขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม

ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้ ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หากผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อระยะเวลาส ารวจ

ปิโตรเลียม พร้อมกับเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงาน หรือทั้งปริมาณเงินและปริมาณ

งานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่ 3 ก่อนสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไม่น้อย

กว่า 6 เดือน และได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่ 3 ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วงข้อผูกพัน

ช่วงที่ 2 ไม่น้อยกว่า 15 วัน และได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการแล้ว ผู้รับสัมปทานก็สามารถยื่นค า

                                                           
60 มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “ระยะเวลาส ารวจ

ปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีก าหนดไม่เกินหกปีนับแต่วันให้สัมปทาน 
ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมให้ผู้รับสัมปทานยื่นค า

ขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม พร้อมกับเสนอข้อผูกพันในด้านปริมาณเงินปริมาณงาน หรือทั้ง
ปริมาณเงินและปริมาณงานส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในช่วงข้อผูกพันช่วงที่สามก่อนสิ้นระยะเวลา
ส ารวจปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน แต่ถ้าผู้รับสัมปทานขอส ารวจปิโตรเลียมไม่เกินสามปี ไม่มีสิทธิ
ขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมอีก 

การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมให้กระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุก
ประการและได้ตกลงในเรื่องข้อผูกพันช่วงที่สาม ส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมก่อนสิ้นช่วงข้อผูกพัน
ช่วงที่สองไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสามปี” 
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ขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25 ในขั้นตอนนี้จึงไม่

เกิดข้ึน 

 
 2.2.3  การผลิตปิโตรเลียมบนบก61 

ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิต ก่อนที่จะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในรูปของก๊าซธรรมชาติ    
ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ ามันดิบได้นั้น จะต้องน ามาผ่านขบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ปิโตรเลียมที่มี
คุณสมบัติตรงตามความต้องการเสียก่อน ขบวนการผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปตามแหล่งต่างๆ          
จะประกอบด้วยระบบต่างๆ ดังนี้คือ 
 1)  ระบบแยกสถานะ (Gas/Liquid Separator) 
 2)  ระบบเพ่ิมแรงดันก๊าซ (Gas Compression ) 
 3)  ระบบดูดความชื้นก๊าซ (Gas Dehydration) 
 4)  ระบบคงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate Stabilizer) 
 5)  ระบบคงสภาพและกักเก็บน้ ามันดิบ (Crude/oil Tank System) 
 6)  ระบบบ าบัดน้ าทิ้ง (Water Treatment & Disposal System) 
 7)  ระบบมาตรวัด (Metering) 

ปิโตรเลียมจากหลุมผลิตถูกส่งไปแยกสถานะที่ระบบแยกสถานะเพ่ือท าการแยกก๊าซ                 
ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ ามัน และน้ าออกจากกัน ก๊าซท่ีได้จะถูกส่งไปเพิ่มแรงดันและดูดความชื้นที่ระบบ
เพ่ิมแรงดันก๊าซและระบบดูดความชื้นก๊าซตามล าดับ ก่อนที่จะท าการซื้อขายโดยผ่านระบบมาตรวัด
ก๊าซ ส่วนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือน้ ามันที่ได้จากระบบแยกสถานะจะถูกส่งไปยังระบบคงสภาพ  
ก่อนที่จะส่งไปกักเก็บเพ่ือรอการขนถ่าย น้ าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากขบวนการผลิตจะถูกส่งไปบ าบัด
เพ่ือให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล หรืออัดกลับลงไปในหลุมต่อไป 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, เรื่องเดิม. 
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 2.2.4  การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม 
สัมปทานปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                

มีก าหนดระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่เกิน 20 ปี นับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 

แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมด้วยก็ตามตามมาตรา 2662 โดยผู้รับ

สัมปทานสามารถขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมได้อีก 1 ครั้ง เป็นเวลาไม่เกิน 10 ปี การต่อ

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมสามารถกระท าได้โดยให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม

ก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 อนึ่ง การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมจะกระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทาน

ทุกประการและได้ตกลงในเรื่องข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้น

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 15 วัน ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หากผู้รับสัมปทานยื่นค าขอต่อ

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม  

 โดยยื่นค าขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า            
6 เดือน และได้ตกลงในเรื่องข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขที่ใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้น
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่า 15 วัน และได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุกประการแล้ว                  
ผู้รับสัมปทานก็สามารถยื่นค าขอต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้ทันทีโดยไม่
ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน การแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตาม
มาตรา 26 ในขั้นตอนนี้จึงไม่เกิดขึ้น 
 
 

                                                           
62 มาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “ระยะเวลาผลิต

ปิโตรเลียมตามสัมปทานให้มีก าหนดไม่เกินยี่สิบปีนับแต่วันถัดจากวันสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม 
แม้จะมีการผลิตปิโตรเลียมในระหว่างระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมด้วยก็ตาม 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานประสงค์จะขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม ให้ผู้รับสัมปทานยื่นค าขอ
ต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าหกเดือน 

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้เมื่อผู้รับสัมปทานได้ปฏิบัติตามสัมปทานทุก
ประการและได้ตกลงในเรื่องข้อก าหนด ข้อผูกพัน และเงื่อนไขท่ีใช้อยู่ทั่วไปในขณะนั้นก่อนสิ้น
ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน 

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวเป็นเวลาไม่เกินสิบปี” 
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 2.2.5  การคืนพื้นที่แปลงส ารวจ 
 หลักเกณฑ์และวิธีการคืนพื้นที่แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบก ผู้รับสัมปทานต้องคืนพ้ืนที่แปลง
ส ารวจแปลงหนึ่งๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม              
พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ดังต่อไปนี้63 

1)  เมื่อครบ 4 ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ต้องคืนพ้ืนที่ร้อยละ 50 
ของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 

2)  เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นมิได้รับ
การต่อ ต้องคืนพ้ืนที่ทั้งหมดที่เหลือจาก (1) 

3)  เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นได้รับ
การต่อ ต้องคืนพ้ืนที่อีกร้อยละ 25 ของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 

4)  เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ ต้องคืนพื้นที่ท่ีเหลือทั้งหมด 
                                                           

63 มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “ภายใต้บังคับมาตรา 

45 ผู้รับสัมปทานต้องคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงหนึ่งๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) เมื่อครบสี่ปีนับแต่วันเริ่มระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ต้องคืนพ้ืนที่ร้อยละห้าสิบของพ้ืนที่

แปลงส ารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก าหนดว่าเป็นแปลงส ารวจใน

ทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตรให้คืนพื้นที่ร้อยละสามสิบห้าของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 

(2) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นมิได้รับการต่อ 
ต้องคืนพ้ืนที่ทั้งหมดที่เหลือจาก (1) 

(3) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม และระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมนั้นได้รับการต่อ ต้อง
คืนพ้ืนที่อีกร้อยละยี่สิบห้าของพื้นที่แปลงส ารวจแปลงนั้น แต่ถ้าเป็นแปลงส ารวจที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติก าหนดว่าเป็นแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึกเกินสองร้อยเมตร ให้คืนพ้ืนที่อีกร้อยละสี่สิบ
ของพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น 

(4) เมื่อสิ้นระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่ได้รับการต่อ ต้องคืนพื้นที่ท่ีเหลือทั้งหมด 
เพ่ือประโยชน์ในการค านวณพ้ืนที่ที่ต้องคืนตามมาตรานี้ให้หักพ้ืนที่ผลิตออกจากพ้ืนที่แปลง

ส ารวจแปลงนั้นก่อน และการคืนพ้ืนที่ตามมาตรานี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติก าหนด 

ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานไม่ปฏิบัติการให้ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ก าหนดพ้ืนที่ที่ต้องคืนแทนผู้รับสัมปทาน และเมื่อได้แจ้งให้ผู้รับสัมปทานทราบแล้ว ให้ถือว่าพ้ืนที่ที่
ก าหนดนั้นเป็นพ้ืนที่ที่คืนตามมาตรานี้” 
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อนึ่ง ในกรณีที่มีการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจทั้งแปลงในช่วงข้อผูกพันช่วงที่หนึ่ง ถ้าผู้รับสัมปทาน

ยังปฏิบัติตามข้อผูกพันส าหรับการส ารวจปิโตรเลียมในแปลงส ารวจแปลงใดไม่ครบตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตราสัมปทานผู้รับสัมปทานมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินส่วนที่ยังมิได้ใช้จ่ายไปในช่วงข้อผูกพันช่วงนั้นหรือ

ระยะเวลาระยะนั้นให้แก่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นช่วงข้อผูกพันหรือ

ระยะเวลา หรือวันคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงนั้น แล้วแต่กรณี  ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32                 

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2522 

 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า หากผู้รับสัมปทานได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคืนพ้ืนที่
แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบก ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรามาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม   
พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 และได้ปฏิบัติตาม
สัมปทานทุกประการแล้ว ผู้รับสัมปทานก็สามารถด าเนินการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจแปลงหนึ่งๆ               
ภายใต้พระราชบัญญัตินี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เสียก่อน โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 80/1               
ที่ก าหนดให้ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่รับผิดชอบในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการส ารวจผลิต การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
น าไปประกอบการพิจารณาการรับคืนพ้ืนที่ตามมาตรา 36 ในขั้นตอนนี้จึงไม่เกิดขึ้น 
 
 2.2.6  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม 
 ในกรณีที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ที่ดินในแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตในการ
ประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมทั้งที่ดินนอกแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทานมีความ
จ าเป็นต้องใช้ในการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเป็นที่ดินที่บุคคลหรือส่วนราชการเป็นเจ้ าของ           
มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการตามมาตรา 66            
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ดังต่อไปนี้ 
  1)  ในกรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรมิได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ผู้รับสัมปทานมีสิทธิผ่านเข้าออกและใช้ในการก่อสร้างใดๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องเสียค่า
ทดแทน 
  2)  ในกรณีที่ดินที่ส่วนราชการใดเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตาม
กฎหมาย ผู้รับสัมปทานต้องขออนุญาตต่อส่วนราชการนั้น 
  3)  ในกรณีที่ดินที่บุคคลใดเป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง ผู้รับสัมปทานต้องท า
ความตกลงกับบุคคลนั้น 
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อย่างไรก็ตาม ถึงแม้พระราชบัญญัติดังกล่าวจะก าหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการขอ

อนุญาตต่อส่วนราชการ หรือท าความตกลงกับบุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครอง แล้วแต่กรณี 

แต่หากกรณีปรากฏว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม              

รัฐยังสามารถด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคือสังหาริมทรัพย์ได้ 64 กล่าวคือ             

การด าเนินการเวนคืนอาจตราเป็นพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน โดยใน

พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนต้องระบุความประสงค์ของการเวนคืน 

เจ้าหน้าที่เวนคืน และก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเท่าที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการ

ดังกล่าวตามมาตรา 565 และมาตรา 666 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์            

                                                           
64 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อมีความจ าเป็นที่

จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการ ปิโตรเลียม ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคือสังหาริมทรัพย์” 

65 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า 
“เมื่อรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใด ๆ อันจ าเป็นเพ่ือการอันเป็น
สาธารณูปโภคหรือการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
เพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืน
ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้” 

ในกรณีที่มีบทบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนไวในกฎหมายอ่ืนโดยเฉพาะแลว ถ้าจะต้องด าเนินการ
เวนคืนเพ่ือกิจการตามกฎหมายดังกลว เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะมีมติให้ด าเนินการเวนคืนตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการเวนคืนตามวรรคหนึ่ง จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขต
ที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้” 

66 มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า 
“พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนต้องระบุ 

(1) ความประสงค์ของการเวนคืน 
(2) เจ้าหน้าที่เวนคืน 
(3) ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนเท่าที่จ าเป็น 
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พ.ศ. 2530 ด้วย ซึ่งวิธีการภายหลังจากมีการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะ

เวนคืนแล้ว จะมีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยการปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาตาม

กฎหมาย พร้อมทั้งแผนที่และแผนท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการ

อ าเภอหรือก่ิงอ าเภอ ที่ท าการต าบลและท่ีท าการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์

ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่  ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ที่

อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่67 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า แม้กฎหมายจะก าหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องด าเนินการขออนุญาตต่อ

ส่วนราชการในกรณีที่ดินที่ส่วนราชการใดเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตาม

กฎหมาย หรือต้องท าความตกลงกับบุคคลผู้เป็นเจ้าของ หรือมีสิทธิครอบครองตามมาตรา 66 แล้ว 

หากกรณีปรากฏว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม              

รัฐยังสามารถด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคือสังหาริมทรัพย์ได้  ภายใต้

พระราชบัญญัตินี้ได้ทันทีโดยไม่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อน 
                                                           

ให้มแีผนที่หรือแผนผังประเมินเขตที่ดินในบริเวณท่ีที่จะเวนคืนและแสดงเขตท่ีดินที่อยู่ใน
บริเวณท่ีประเมินนั้น ติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาอาทิว่านี้ให้ใช้บังคับได้มีก าหนดสองปี หรือตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้องไม่เกินสี่ปี แล้วแต่จะเห็นว่าจ าเป็นเพื่อท าการส ารวจที่ดินที่จะต้องเวนคืนนั้น” 

67 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า 
“เมื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราช
กฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 
(2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด 

ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการต าบลและที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ที่
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ 

(3) ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ท่ีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้อง
เวนคืนนั้นตั้งอยู่” 
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โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ การแสดง

ความคิดเห็นของประชาชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาการรับคืนพ้ืนที่

ตามมาตรา 68 ในขั้นตอนนี้จึงไม่เกิดขึ้น 

 

2.3  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการ 
ส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย 

 
 2.3.1  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไปจากโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในการพิจารณารายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสถาบัน
ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย ท าการปรับปรุงการจัดท ารายงานรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบก ซึ่งสาระส าคัญที่ต้องศึกษาการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบก  จะต้อง
สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม68           
อาจพิจารณาได้ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง69 
   1) สภาพภูมิประเทศ อาทิ การแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพื้นที่ การปรับปรุง

หรือการสร้างถนนทางเข้าโครงการ เป็นต้น 

                                                           
68 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม.  ราชกิจจา
นุเบกษา.  129, ตอนพิเศษ 97ง (20 มิถุนายน 2555). 

69 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะส ารวจปิโตรเลียมบนบก (กรุงเทพฯ:  ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553), หน้า 5-12. 
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2) คุณภาพอากาศ อาทิ การแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่ การปรับปรุงหรือ

ก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง  การขนส่งแท่น

เจาะเข้าและออกจากพ้ืนที่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น 

3)  ก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ 

และยานพาหนะ โดยอาจได้รับผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก  

เป็นต้น 

4) เสียง อาทิ เสียงรบกวนที่เกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ ที่ใช้

ในการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 

5)  น้ าผิวดิน อาทิ อุทกวิทยาน้ าผิวดิน ซึ่งอาจเกิดข้ึนจากการปรับพ้ืนที่ฐาน

เจาะ การปรับปรุงหรือการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ และคุณภาพน้ าผิวดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการ

ระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน ดินในพ้ืนที่ก่อสร้างที่อาจถูกชะลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ             

การปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 

6) ทรัพยากรดิน อาทิ การเปิดหน้าดินหรือการแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่

และการก่อสร้างฐานเจาะ การปรับปรุงหรือการก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การปนเปื้อนในดินของ

สารเคมี น้ ามันในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 

7) นิเวศวิทยาบนบก อาทิ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์ในภาพรวม และ

สถานภาพของพืชและสัตว์บริเวณพ้ืนที่ที่ศึกษาของโครงการ ไม่ว่าจะเกิดจากการสูญเสียที่อยู่อาศัย 

แหล่งหลบภัย การกีดขวางเส้นทางหากินหรืออพยพ การรบกวนการผสมพันธุ์ และการกระทบต่อ

ระบบนิเวศโดยรวมของป่าไม้ เป็นต้น 

8) นิเวศวิทยาทางน้ า อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน 

ดินในพ้ืนที่ก่อสร้างอาจถูกชะลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ หรือการปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างและ

ติดต้ัง เป็นต้น 

 2.3.1.2  ผลกระทบในระยะเจาะส ารวจ70 
1) คุณภาพอากาศ อาทิ การขนส่งอุปกรณ์และสารเคมีท่ีใช้ในการเจาะ การ

เผาไหม้เชื้อเพลิง การกักเก็บเศษหินที่เกิดจากการเจาะและการขนส่ง เป็นต้น 

                                                           
70 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-26. 
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2)  ก๊าซเรือนกระจก เช่นเดียวกับผลกระทบในระยะการก่อสร้างและติดตั้ง 

ทั้งนี้ แหล่งก าเนิดผลกระทบอาจแตกต่างกันออกไป เป็นต้น 

3) เสียง อาทิ เสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการ

เจาะ เป็นต้น 

4) น้ าผิวดิน อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน การ

ปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ อาทิ สารเคมี น้ ามัน โคลนและเศษหินจากการเจาะ การจัดการของเสีย

จากการเจาะ เป็นต้น 

5) ทรัพยากรดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ การปนเปื้อน

ระหว่างขนถ่ายโคลนและเศษหินจากการเจาะ เป็นต้น 

6)  คุณภาพน้ าใต้ดิน อาท ิการปนเปื้อนของโคลนที่ใช้ในการเจาะสู่ชั้นน้ าใต้

ดินระหว่างการเจาะ การจัดเก็บสารเคมี และโคลนที่ ใช้ในการเจาะ การจัดเก็บของเสียจากการเจาะ 

เป็นต้น 

7) นิเวศวิทยาทางน้ า อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน 

การปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ อาทิ สารเคมี น้ ามัน โคลน และเศษหินจาการเจาะ การจัดการของ

เสียจากการเจาะ เป็นต้น 

2.3.1.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม71 
1) คุณภาพอากาศ อาทิ การทดสอบหลุม การเผาก๊าซ (Flare) การเผาไหม้

เชื้อเพลิง การขนส่ง เป็นต้น 

2)  ก๊าซเรือนกระจก เช่นเดียวกับผลกระทบในระยะการก่อสร้างและติดตั้ง 

ทั้งนี้ แหล่งก าเนิดผลกระทบอาจแตกต่างกันออกไป โดยในระยะนี้ แหล่งก าเนิดหลักจะเกิดจากการ

เผาก๊าซ (Flare) และการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น 

3) เสียง อาทิ เสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการ

ทดสอบหลุม เสียงจากการเผาก๊าซที่ระบบเผาก๊าซ เป็นต้น 

4) คุณภาพน้ าผิวดิน อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน น้ า

จากการทดสอบหลหลุม การปนเปื้อนในระหว่างการทดสอบหลุม และการจัดการของเสีย เป็นต้น 

                                                           
71 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-31. 
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5) ทรัพยากรดินและคุณภาพน้ าใต้ดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างการ

ด าเนินการทดสอบหลุม เป็นต้น 

6) ความร้อน อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่

อ่อนไหว อาทิ ชุมชน ป่าไม้ พืชผลทางการเกษตร สัตว์ป่า ปศุสัตว์ เป็นต้น 

7) แสงสว่าง อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) การเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่

โครงการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่อ่อนไหว อาทิ ชุมชน ป่าไม้ พืชผลทางการเกษตร สัตว์ป่า            

ปศุสัตว์ เป็นต้น 

8) นิเวศวิทยาบนบก อาทิ พืชและสัตว์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการเผาก๊าซ 

(Flare) และการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น 

2.3.1.4  ผลกระทบในระยะปิดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพ้ืนที่72 
   1) คุณภาพอากาศ โดยที่แหล่งก าเนิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะ

ปิดหลุมหรือสละหลุมและปรับสภาพพ้ืนที่ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ท าการผลิตปิโตรเลียม 

(ไม่พบปิโตรเลียมหรือพบแต่มีปริมาณไม่คุ้มค่ากับการด าเนินการผลิตในเชิงพาณิชย์) และกรณีที่จะท า

การผลิตปิโตรเลียมในอนาคต (พบปิโตรเลียมในปริมาณที่คุ้มค่ากับการผลิตในเชิงพาณิชย์) ซึ่งอย่าง

น้อยจะปรากฏกิจกรรมหลักที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์

ออกจากพ้ืนที่ และการปรับสภาพพ้ืนที่ เป็นต้น 

2) ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา และน้ าใต้ดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่าง

และภายหลังการสละหลุม หรือการปิดหลุมชั่วคราว เป็นต้น 

3) คุณภาพน้ าผิวดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างและภายหลังการสละ

หลุม หรือการปิดหลุมชั่วคราว เป็นต้น 

4) นิเวศวิทยาบนบก อาทิ พืชและสัตว์ ซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับสภาพ

พ้ืนที่ (เฉพาะกรณีที่ไม่ท าการผลิตปิโตรเลียม) การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ออกจากพ้ืนที่โครงการ             

เป็นต้น 

 

 

 

                                                           
72 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-37. 
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 2.3.2  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก 
2.3.2.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง73 

   1)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดินในระยะเตรียมการและติดตั้ง เป็นต้น 

   2) การคมนาคมขนส่ง อาทิ ผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ

การจราจรอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้งของโครงการ  

การกีดขวางการจราจร การช ารุดของผิวการจราจร เป็นต้น 

   3) การใช้น้ า อาทิ ผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

กรณีท่ีโครงการใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับชุมชน เป็นต้น 

   4) การใช้ไฟฟ้า อาทิ แหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการที่อาจ

กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น 

   5) การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม อาทิ การปรับพ้ืนที่ ตลอดจนการ

ปรับปรุงและ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การกีดขวางทางระบายน้ าโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

ทั้งทางระบายน้ าตามธรรมชาติ และทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (ถ้ามี) อาทิ การอุดตันของท่อ

ระบายน้ าสาธารณะเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 

   6) การจัดการของเสีย อาทิ ขยะมูลฝอยทั่วไป (ของเสียไม่อันตราย)             

และของเสียอันตราย เป็นต้น 

   7)  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม อาทิ ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งใน

ทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม อาทิ การจ้างงาน การเข้ามาของพนักงานต่าง

ถิ่น เป็นต้น 

2.3.2.2  ผลกระทบในระยะเจาะส ารวจ74 
   1) การคมนาคมขนส่ง อาทิ เส้นทางที่ใช้ในการขนส่ง และประเภท

ยานพาหนะและจ านวนเที่ยวของการขนส่ง เป็นต้น 

   2) การใช้น้ า ผลกระทบต่อการใช้น้ าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงการเจาะส ารวจ 

                                                           
73 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-46. 
74 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-51. 



46 

   3) การใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงการเจาะ

ส ารวจ 

   4) การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ผลกระทบต่อการระบายน้ าและการ

ป้องกันน้ าท่วม โดยอ้างอิงผลการประเมินในระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   5)  การจัดการของเสีย อาทิ โคลนและเศษหินจากการเจาะ และความ

ปลอดภัยของที่กักเก็บ ตลอดจนการขนส่งไปยังหน่วยงาน/บริษัทผู้รับก าจัดที่ได้รับอนุญาต เป็นต้น 

   6) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม อาทิ ผลกระทบด้านบวกต่อชุมชนจากถนนที่

ปรับปรุงและ/หรือสร้างใหม่ เป็นต้น 

2.3.2.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม75 
   1) การใช้น้ า ผลกระทบต่อการใช้น้ าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงการทดสอบหลุม  

   2) การใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงการทดสอบ

หลุม  

   3)  การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม ผลกระทบต่อการระบายน้ าและ

การป้องกันน้ าท่วม โดยอ้างอิงผลการประเมินในระยะก่อสร้างและติดตั้ง  

   4)  การจัดการของเสีย อาทิ ผลกระทบด้านการจัดการของเสียเช่นเดียวกับ

ระยะก่อสร้างและติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของชนิดปริมาณ และวิธีการจัดการของเสีย

ในช่วงการทดสอบหลุม 

   5) การเกษตรกรรม อาทิ ผลกระทบในช่วงทดสอบหลุม ที่อาจส่งผลต่อการ

เกษตรกรรม อาทิ ความร้อนและแสงสว่างจากการเผาก๊าซ (Flare) และการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณ

พ้ืนที่โครงการ โดยอาจส่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ความร้อน

และแสงสว่างของโครงการที่ส่งผลกระทบต่อการเกษตร อาทิ การเจริญเติบโต การผสมพันธุ์ การ

ให้ผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น 

                                                           
75 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-52. 
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   6)  เศรษฐกิจ-สังคม อาทิ ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบโครงการอาจได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากโครงการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจ-

สังคม อาทิ ความร้อนและแสงสว่างจากการเผาก๊าซ (Flare) การเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่

โครงการ การจ้างงาน การเข้ามาของพนักงานต่างถ่ิน เป็นต้น 

2.3.2.4  ผลกระทบในระยะปิดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพ้ืนที่76 
   1)  การคมนาคมขนส่ง ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้ง 

   2) การจัดการของเสีย ผลกระทบต่อการของเสียในระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

แต่ชนิด ปริมาณ และวิธีการจัดการของเสียอาจแตกต่างกัน 

 

 2.3.3  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก 
2.3.3.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง77 

   1) สาธารณสุข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิ ระดับมลพิษ

ทางอากาศ ระดับเสียงจาก พ้ืนที่ปฏิบัติงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น 

   2)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม 

อาทิ ระดับมลพิษทางอากาศ ระดับเสียงจาก พ้ืนที่ปฏิบัติงาน การจัดการของเสีย เป็นต้น 

2.3.3.2  ผลกระทบในระยะเจาะส ารวจ78 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้ง 

2.3.3.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม79 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง และระยะเจาะส ารวจ 

                                                           
76 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-54. 
77 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-62. 
78 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-67. 
79 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-69. 
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   2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดตามหัวข้อ

เช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง และระยะเจาะส ารวจ 

2.3.3.4  ผลกระทบในระยะปิดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพ้ืนที่80 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง ระยะเจาะส ารวจ และระยะทดสอบหลุม 

   2)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียว 

กับระยะก่อสร้างและติดตั้ง ระยะเจาะส ารวจ และระยะทดสอบหลุม 

 

 2.3.4  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก 
 โดยด าเนินการตาม “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม               
สังคม และสุขภาพ โดยแบ่งลักษณะพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพ้ืนที่หลัก  และพ้ืนที่
รอง โดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามระยะทางจากพ้ืนที่
โครงการถึงพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ได้แก่ 1) พ้ืนที่หลัก คือ ระยะ 0-1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐาน
เจาะ และ 2) พ้ืนที่รอง คือ ระยะ 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ รวมทั้งตามแนวถนนโครงการใน
ระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง81 ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่า ตามแนวทางการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการ
ส ารวจปิโตรเลียมบนบกได้จ าแนกผู้มีส่วนได้เสียหลักที่ควรเข้ามามีส่วนร่วมทุกคน คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่รัศมี 0-1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียล าดับรองลงมา คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่รัศมี 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ตามแนวถนนโครงการในระยะ          
50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่งด้วย 
 

                                                           
80 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-70. 
81 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-1. 
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2.3.4.1  การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Identification)82 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจ าแนกตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ. , 2549) 
ซึ่งระบุผู้มีส่วนได้เสียในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
  1) ผู้รับผลกระทบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้เสียประโยชน์จาก
โครงการ และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
  2) หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ บริษัทเจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
บริษัทที่ปรึกษา 
  3)  หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด 
ล้อม ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบ
ขนส่งทางท่อ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจออก
ใบอนุญาตต่างๆ อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น 
  4)  หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวจังหวัด 
อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
  5)  องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
ภายในท้องถิ่น และระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
(ENGO)/องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ได้แก่ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) หรือกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง
ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  สถาบันการศึกษา ได้แก่ 
สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่ศึกษา  
และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการจากภายนอก 
  6) สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อมวลชนในระดับท้องถิ่น และ/หรือส่วนกลางที่สนใจ 
  7)  ประชาชนทั่วไป ได้แก่ สาธารณชนที่มีความต้องการและสนใจโครงการ 
จะมีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

                                                           
82 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-2. 
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  นอกจากผู้มีส่วนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ยังมีการก าหนดผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืนอีกด้วย อาทิ ผู้ที่อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ แต่อาจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ และ/หรือกระบวนการ วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมแบบมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง 
อาทิ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นบางหน่วยงาน สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่ม
ประชาชนในพ้ืนที่  เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจต่อโครงการด้วย เป็นต้น ทั้งนี้  เ พ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าวด้วย83 

2.3.4.2  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น (Hearings) 
 1)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 184 
 การจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ 

ข้อมูลของโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้รับทราบแผนการศึกษาและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยอาจด าเนินการในลักษณะของการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการส ารวจความคิดเห็น
ต่อโครงการ หรือการชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการร่วมกับการติดประกาศข้อมูลพร้อม
กล่องรับความคิดเห็น หรือการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นต้น 

 2)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 285 
  การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบค าถามที่ได้จากการ
รวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้นจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

2.3.4.3  การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ86 
การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก สามารถกระท าได้โดย 

การสุ่มตัวอย่างส ารวจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ               
ซึ่งจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการร่วมกับการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมก็ได้ 

                                                           
83 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-4. 
84 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-6. 
85 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-8. 
86 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-10. 
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 2.3.5  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก 
2.3.5.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง87 

   1) สภาพภูมิประเทศ อาทิ การแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่ การปรับปรุง

และ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การติดตั้งแนวท่อขนส่งของโครงการ เป็นต้น 

   2) สภาพภูมิอากาศ อาทิ การแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่ การปรับปรุง
และ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง           
การติดตั้งแนวท่อขนส่งของโครงการ การขนส่งแท่นเจาะเข้าและออกจากพ้ืนที่ การเผาไหม้เชื้อเพลิง 
เป็นต้น 
   3)  ก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากเครื่องจักรและอุปกรณ์
ที่อาจส่งผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก เป็นต้น 
   4) เสียง อาทิ เสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 
   5) น้ าผิวดิน อาทิ อุทกวิทยาน้ าผิวดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการปรับพ้ืนที่
สถานีผลิต และฐานหลุมผลิต การปรับปรุงและ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ และการปรับ
พ้ืนที/่ติดตั้งท่อขนส่งของโครงการ หรือคุณภาพน้ าผิวดิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการระบายน้ าทิ้งจากที่พัก
อาศัยของพนักงาน ดินในพ้ืนที่ก่อสร้างที่อาจถูกชะลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ การปนเปื้อนในระหว่าง
การก่อสร้างและติดตั้ง อาท ิการซ่อมแซมเครื่องจักร การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น การทดสอบรอยรั่ว
ของท่อด้วยแรงดันน้ า เป็นต้น 

6) ทรัพยากรดิน อาทิ การเปิดหน้าดินหรือการแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่
และก่อสร้างสถานีผลิต และฐานหลุมผลิต การก่อสร้างและ/หรือปรับปรุงถนนทางเข้าโครงการ การ
ปรับพ้ืนที่/ติดตั้งท่อขนส่งของโครงการ การปนเปื้อนในระหว่างการก่อสร้างและติดตั้ง  อาทิ การ
ซ่อมแซมเครื่องจักร การเปลี่ยนถ่ายน้ ามันหล่อลื่น การทดสอบรอยรั่วของท่อด้วยแรงดันน้ า เป็นต้น 

7)  นิเวศวิทยาบนบก อาทิ พืช ได้แก่ การแผ้วถางพ้ืนที่ การปรับพ้ืนที่และ
ก่อสร้างสถานีผลิต และฐานหลุมผลิต การปรับปรุงและ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การปรับ
พ้ืนที่/ติดตั้งท่อขนส่งของโครงการ และสัตว์ ได้แก่ ผลกระทบต่อสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่อาจ
เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้างและติดตั้งของโครงการ อาทิ เสียงจากการแผ้วถางพ้ืนที่ เป็นต้น 

 

                                                           
87 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, คู่มือการจัดท ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก (กรุงเทพฯ: ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2553), หน้า 5-12. 
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2.3.5.2  ผลกระทบในระยะเจาะหลุมผลิต88 
1) คุณภาพอากาศ อาท ิการขนส่งวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการเจาะ 

การเผาไหม้เชื้อเพลิง การกักเก็บเศษหินที่เกิดจากการเจาะและการขนส่ง เป็นต้น 
2) ก๊าซเรือนกระจก แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง

และติดตั้ง ทั้งนี้ แหล่งก าเนิดผลกระทบอาจแตกต่างกัน 
3) เสียง อาท ิเสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการ

เจาะ เป็นต้น 
4) คุณภาพน้ าผิวดิน อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน 

การปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ อาท ิสารเคมี น้ ามัน โคลนและเศษหินจากการเจาะ การจัดการของ
เสียจากการเจาะ เป็นต้น 

5) ทรัพยากรดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ การปนเปื้อน
ระหว่างขนถ่ายโคลนและเศษหินจากการเจาะ เป็นต้น 

6)  คุณภาพน้ าใต้ดิน อาท ิการปนเปื้อนของโคลนที่ใช้ในการเจาะสู่ชั้นน้ าใต้
ดินระหว่างการเจาะ การจัดเก็บสารเคมีและโคลนที่ใช้ในการเจาะ การจัดการของเสียจากการเจาะ 
เป็นต้น 

7) นิเวศวิทยาทางน้ า อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน 
การปนเปื้อนในระหว่างการเจาะ อาท ิสารเคมี น้ ามัน โคลนและเศษหินจากการเจาะ และการจัดการ
ของเสียจากการเจาะ เป็นต้น 

2.3.5.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม (ถ้ามี)89 
1) คุณภาพอากาศ อาทิ การทดสอบหลุม การเผาก๊าซ (Flare) การเผาไหม้

เชื้อเพลิง การขนส่ง เป็นต้น 

2) ก๊าซเรือนกระจก แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้าง

และติดตั้ง ทั้งนี้แหล่งก าเนิดผลกระทบอาจแตกต่างกัน โดยในระยะนี้แหล่งก าเนิดหลักจะเกิดจากการ

เผาก๊าซ (Flare) และการเผาไหม้เชื้อเพลิง 

3) เสียง อาท ิเสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการ

ทดสอบหลุม เสียงจากการเผาก๊าซที่ระบบเผาก๊าซ เป็นต้น 

                                                           
88 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-26. 
89 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-31. 
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4) คุณภาพน้ าผิวดิน อาท ิการระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน น้ า

จากการทดสอบหลุม การปนเปื้อนในระหว่างการทดสอบหลุม และการจัดการของเสีย เป็นต้น 

5) ทรัพยากรดินและคุณภาพน้ าใต้ดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างการ

ด าเนินการทดสอบหลุม เป็นต้น 

6)  ความร้อน อาท ิการเผาก๊าซ (Flare) เป็นต้น 

7) แสงสว่าง อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) การเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่

โครงการ เป็นต้น 

8) ระบบนิเวศบนบก อาทิ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์จากการเผาก๊าซ 

(Flare) และการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น 

2.3.5.4  ผลกระทบในระยะผลิตปิโตรเลียม90 
1) คุณภาพอากาศ อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) การเผาไหม้เชื้อเพลิง            

การรั่วซึมจากวาล์วและท่อขนส่ง เป็นต้น 
2)  ก๊าซเรือนกระจก อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) การเผาไหม้เชื้อเพลิง           

การรั่วซึมจากวาล์วและท่อขนส่ง เป็นต้น 
3)  เสียง อาทิ เสียงจากการท างานของเครื่องจักรและเครื่องยนต์ที่ใช้ใน

การผลิตปิโตรเลียมและจากการเผาก๊าซท่ีระบบปล่องเผาก๊าซ เป็นต้น 
4)  น้ าผิวดิน อาทิ การระบายน้ าทิ้งจากที่พักอาศัยของพนักงาน          

การจัดการน้ าจากกระบวนการผลิต การปนเปื้อนในระหว่างการผลิตและจากการจัดการของเสีย           
เป็นต้น 

5) ทรัพยากรดินและคุณภาพน้ าใต้ดิน อาทิ การปนเปื้อนในระหว่างการ
ด าเนินการผลิต เป็นต้น 

6)  ความร้อน อาท ิการเผาก๊าซ (Flare) ในการผลิต เป็นต้น 
7) แสงสว่าง อาทิ การเผาก๊าซ (Flare) ในการผลิต การเปิดไฟส่องสว่าง

บริเวณพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น 
8) ระบบนิเวศบนบก อาทิ ผลกระทบต่อพืชและสัตว์จากการเผาก๊าซ 

(Flare) และการเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่โครงการ เป็นต้น 
 

 

                                                           
90 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-37. 
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 2.3.6  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก 
2.3.6.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง91 

   1)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน อาทิ ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้

ประโยชน์ที่ดินในระยะเตรียมการและติดตั้ง เป็นต้น 

   2) การคมนาคมขนส่ง อาทิ ผลกระทบที่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณ

การจราจรอันเนื่องมาจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้งของโครงการ 

การกีดขวางการจราจร การช ารุดของผิวการจราจร เป็นต้น 

   3) การใช้น้ า อาทิ ผลกระทบต่อการใช้น้ าของชุมชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ

กรณีท่ีโครงการใช้น้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะซึ่งเป็นแหล่งเดียวกับชุมชน เป็นต้น 

   4) การใช้ไฟฟ้า อาทิ แหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการที่อาจ

กระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของชุมชนในพื้นที่ เป็นต้น 

   5) การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม อาทิ การปรับพ้ืนที่ ตลอดจนการ

ปรับปรุงและ/หรือก่อสร้างถนนทางเข้าโครงการ การกีดขวางทางระบายน้ าโดยรอบพ้ืนที่โครงการ  

ทั้งทางระบายน้ าตามธรรมชาติ และทางระบายน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น (ถ้ามี) อาทิ การอุดตันของท่อ

ระบายน้ าสาธารณะเนื่องจากวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและติดตั้ง เป็นต้น 

   6) การจัดการของเสีย อาทิ ขยะมูลฝอยทั่วไป (ของเสียไม่อันตราย)             

และของเสียอันตราย เป็นต้น 

   7)  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม อาทิ ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ทั้งใน

ทางบวกและทางลบ ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม อาทิ การจ้างงาน การเข้ามาของพนักงานต่าง

ถิ่น เป็นต้น 

2.3.6.2  ผลกระทบในระยะเจาะหลุมผลิต92 
   1)  การคมนาคมขนส่ง กระทบต่อการคมนาคมขนส่งเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้ง แต่พิจารณาความแตกต่างในประเด็นต่อไปนี้ 

(1)  เส้นทางท่ีใช้ในการขนส่ง 

(2)  ประเภทยานพาหนะและจ านวนเที่ยวของการขนส่ง 

                                                           
91 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-49. 
92 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-54. 
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   2) การใช้น้ า ผลกระทบต่อการใช้น้ าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงการเจาะหลุมผลิต 

   3) การใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงการเจาะหลุม

ผลิต 

   4)  การระบายน้ าและป้องกันน้ าท่วม ผลกระทบต่อการระบายน้ าและการ

ป้องกันน้ าท่วม โดยอ้างอิงผลการประเมินในระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   5)  การจัดการของเสีย ผลกระทบด้านการจัดการของเสียเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้งแต่พิจารณาความแตกต่างของชนิด ปริมาณ และวิธีการจัดการของเสียในช่วงการ

เจาะหลุมผลิต และผลกระทบจากการจัดการโคลนและเศษหินจากการเจาะ 

   6)  สภาพเศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ-สังคมเช่นเดียวกับ

ระยะก่อสร้างและติดตั้งแต่พิจารณาความแตกต่างของประเภทผลกระทบด้านบวกและลบ อาทิ 

ผลกระทบด้านบวกต่อชุมชนจากถนนที่ปรับปรุงและ/หรือสร้างใหม่ เป็นต้น 

2.3.6.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม (ถ้ามี)93 
   1) การใช้น้ า ผลกระทบต่อการใช้น้ าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงการทดสอบหลุม 

   2) การใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงการทดสอบ

หลุม 

   3)  การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม ผลกระทบต่อการระบายน้ าและ

การป้องกันน้ าท่วม โดยอ้างอิงผลการประเมินในระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   4)  การจัดการของเสีย ผลกระทบด้านการจัดการของเสียเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของชนิดปริมาณ และวิธีการจัดการของเสียในช่วงการ

ทดสอบหลุม 

                                                           
93 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-56. 
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   5) การเกษตรกรรม ผลกระทบในช่วงทดสอบหลุม ที่อาจส่งผลต่อการ

เกษตรกรรม อาทิ ความร้อนและแสงสว่างจากการเผาก๊าซ (Flare) การเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่

โครงการ 

   6)  เศรษฐกิจ-สังคม อาทิ ความร้อนและแสงสว่างจากการเผาก๊าซ (Flare) 

การเปิดไฟส่องสว่างบริเวณพ้ืนที่โครงการ การจ้างงาน การเข้ามาของพนักงานต่างถ่ิน เป็นต้น 

2.3.6.4  ผลกระทบในระยะผลิตปิโตรเลียม94 
   1)  การคมนาคมขนส่ง ผลกระทบต่อการคมนาคมขนส่งเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้งโดยพิจารณาตามการขนส่งของโครงการในช่วงการผลิตปิโตรเลียม 

   2) การใช้น้ า ผลกระทบต่อการใช้น้ าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณน้ าใช้ของโครงการในช่วงการผลิตปิโตรเลียม 

   3) การใช้ไฟฟ้า ผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง โดยพิจารณาความแตกต่างของแหล่งและปริมาณการใช้ไฟฟ้าของโครงการในช่วงการผลิต

ปิโตรเลียม 

   4)  การระบายน้ าและการป้องกันน้ าท่วม ผลกระทบต่อการระบายน้ าและ

การป้องกันน้ าท่วม โดยอ้างอิงผลการประเมินในระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   5)  การจัดการของเสีย ผลกระทบด้านการจัดการของเสียเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้งโดยพิจารณาความแตกต่างของชนิดปริมาณ และวิธีการจัดการของเสียในช่วงการ

ผลิตปิโตรเลียม 

   6) การเกษตรกรรม ผลกระทบต่อการเกษตรกรรมเช่นเดียวกับระยะ

ทดสอบหลุม แต่ระยะเวลาของผลกระทบอาจแตกต่างกัน 

   7) เศรษฐกิจ-สังคม ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ-สังคม เช่นเดียวกับระยะ

ทดสอบหลุม โดยระยะเวลาของผลกระทบและข้อกังวลของประชาชนอาจแตกต่างกัน 

 
 
 
 

                                                           
94 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-58. 
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 2.3.7  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก 
2.3.7.1  ผลกระทบในระยะก่อสร้างและติดตั้ง95 

   1) สาธารณสุข ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม อาทิ ระดับมลพิษ

ทางอากาศ ระดับเสียงจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น 

   2)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม 

อาทิ ระดับมลพิษทางอากาศ ระดับเสียงจากพ้ืนที่ปฏิบัติงาน การใช้น้ า การจัดการของเสีย เป็นต้น 

2.3.7.2  ผลกระทบในระยะเจาะหลุมผลิต96 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง 

   2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดเช่นเดียวกับระยะ

ก่อสร้างและติดตั้ง 

2.3.7.3  ผลกระทบในระยะทดสอบหลุม (ถ้ามี)97 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง และระยะเจาะหลุมผลิต 

   2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดตามหัวข้อ

เช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและติดตั้ง และระยะเจาะหลุมผลิต 

2.3.7.4  ผลกระทบในระยะผลิตปิโตรเลียม98 
   1)  สาธารณสุข แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่นเดียวกับระยะก่อสร้างและ

ติดตั้ง ระยะเจาะหลุมผลิต และระยะทดสอบหลุม 

   2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย แสดงรายละเอียดตามหัวข้อเช่น เดียว 

กับระยะก่อสร้างและติดตั้ง ระยะเจาะหลุมผลิต และระยะทดสอบหลุม 

 
 
 
 

                                                           
95 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-66. 
96 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-71. 
97 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-73. 
98 เรื่องเดียวกัน, หน้า 5-74. 
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 2.3.8  แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก 
 โดยด าเนินการตาม “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” ของส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประชาชน องค์กรพัฒนา
เอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภาพ โดยแบ่งลักษณะพ้ืนที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นพ้ืนที่หลัก  และพ้ืนที่รอง              
โดยพิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการตามระยะทางจากพ้ืนที่โครงการถึง
พ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ได้แก่ 1) พ้ืนที่หลัก คือ ระยะ 0-1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ               
และ 2) พ้ืนที่รอง คือ ระยะ 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ รวมทั้งตามแนวถนนโครงการในระยะ           
50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง99 ดังนั้น จึงอาจพิจารณาได้ว่า ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการผลิต
ปิโตรเลียมบนบกได้จ าแนกผู้มีส่วนได้เสียไว้เช่นเดียวกันกับโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบกตามที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

2.3.8.1  การจ าแนกผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Identification)100 
 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียจ าแนกตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สผ. , 2549) 
ซึ่งระบุผู้มีส่วนได้เสียในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ดังนี้ 
  1) ผู้รับผลกระทบ แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้เสียประโยชน์จากโครง 
การ และกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ 
  2)  หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด 
ล้อม ได้แก่ บริษัทเจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
หรือบริษัทที่ปรึกษา 
  3)  หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวด  
ล้อม ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนาปิโตรเลียมและระบบ

                                                           
99 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-1. 
100 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-2. 
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ขนส่งทางท่อ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ และ/หรือหน่วยงานที่มีอ านาจออก
ใบอนุญาตต่างๆ อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น 
  4)  หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาค ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวจังหวัด 
อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 
  5)  องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา
ภายในท้องถิ่น และระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
(ENGO)/องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ได้แก่ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) หรือกลุ่มชุมชนเข้มแข็ง
ที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา                   
ได้แก่ สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษาหรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่
ศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการจากภายนอก 
  6) สื่อมวลชน ได้แก่ สื่อมวลชนในระดับท้องถิ่น และ/หรือส่วนกลางที่สนใจ 
  7)  ประชาชนทั่วไป ได้แก่ สาธารณชนที่มีความต้องการและสนใจโครงการ 
จะมีบทบาทในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
 นอกจากผู้มีส่วนตามที่ระบุข้างต้นแล้ว ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
และการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ยังมีการก าหนดผู้มีส่วนได้
เสียอ่ืนอีกด้วย อาทิ ผู้ที่อาจไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ แต่อาจมีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของโครงการ และ/หรือกระบวนการ วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมแบบมีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่ง 
อาทิ หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นบางหน่วยงาน สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน หรือกลุ่ม
ประชาชนในพ้ืนที่  เป็นต้น ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจต่อโครงการด้วย เป็นต้น ทั้งนี้  เ พ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายครบถ้วนตามแนวทางดังกล่าวด้วย101 
 2.3.8.2  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น (Hearings) 
  1)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1102  
  การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลของโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา

                                                           
101 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-2. 
102 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-4. 
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจง
กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้รับทราบแผนการศึกษาและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยอาจด าเนินการในลักษณะของการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการส ารวจความคิดเห็น
ต่อโครงการ หรือการชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการร่วมกับการติดประกาศข้อมูลพร้อม
กล่องรับความคิดเห็น หรือการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นต้น 
  2)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2103  
  การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบค าถามที่ได้จากการ
รวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้นจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

2.3.8.3  การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ104 
  การส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการส ารวจปิโตรเลียมบนบก สามารถกระท าได้โดย
การสุ่มตัวอย่างส ารวจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการ              
ซึ่งจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการร่วมกับการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมก็ได้ 

                                                           
103 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-8. 
104 เรื่องเดียวกัน, หน้า 4-10. 



 

 

 
บทท่ี 3 

 
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลติปิโตรเลียม 
บนบกของไทยและของต่างประเทศ 

 
จากในบทที่ผ่านมาได้ท าความเข้าใจถึงหลักการและปรัชญาของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นด้าน

สิ่งแวดล้อมหรือการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้ถือว่าตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญเองก็ได้มีการ
น ามาบัญญัติไว้ในหลายมาตราซึ่งจะได้กล่าวถึงในรายละเอียดในบทนี้ เพ่ือท าให้สามารถท าความ
เข้าใจถึงปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมดังเช่นโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม 
พ.ศ. 2514 ว่ากระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงมีอยู่อย่างไร และมีปัญหาทาง
กฎหมายในกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต
ปิโตรเลียมบนบกหรือไม่ อย่างไร 

 
3.1  มาตรการทางกฎหมายของไทย 
 
 3.1.1  มาตรการทางกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 หลักการเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
(ปัจจุบันได้ยกเลิกไปแล้ว) ได้ก าหนดสาระส าคัญเ พ่ือให้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย มีกลไกป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภาพ ขจัดความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
และสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้กลไกของรัฐสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง 
สะดวก รวดเร็ว และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
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 3.1.1.1  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
 มาตรา 3 “อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น

ประมุขทรงใช้อ านาจนั้นทางสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญนี้” 

 มาตรา 4 “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ  
เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองไทย

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

ไทยมีอยู่แล้ว ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้” 

กล่าวโดยสรุป รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557  

แม้จะเป็นรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว แต่ก็ยังคงมีการบัญญัติถึง สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค           

และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เช่นเดียวกับที่เคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

(พุทธศักราช 2550) จึงเป็นการยืนยันสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ที่ประชาชนเคยได้รับการ

คุ้มครองตามประเพณีการปกครองไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ให้ได้รับความคุ้มครองอยู่ต่อเนื่องตลอดไป 

 3.1.1.2  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 
หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย 

ส่วนที่ 1 บททั่วไป 

มาตรา 26 “การใช้อ านาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้” 

มาตรานี้ เป็นบททั่วไปอันถือได้ว่า เป็นการบัญญัติถึงสิทธิและเสรีภาพและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษยไ์ว้โดยกว้างๆ หากปรากฏว่าไม่มีบทบัญญัติใดของกฎหมายได้บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

ก็จะน าบททั่วไปนี้มาพิจารณา 

ส่วนที่ 2 ความเสมอภาค 

มาตรา 30 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน 

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่น

ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
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เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ จะกระท ามิได้ 

มาตรการที่รัฐก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ            

และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม” 

ส่วนที่ 3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

มาตรา 32 “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย” 

ส่วนที่ 5 สิทธิในทรัพย์สิน 

มาตรา 42 “การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะกิจการของรัฐเพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค การอันจ าเป็นในการ

ป้องกันประเทศ การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ การผังเมือง การส่งเสริมและรั กษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและ

แหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม

ภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเ วนคืนนั้น            

ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

การก าหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยค านึงถึงราคา

ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด การได้มา สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของ          

ผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน 

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและก าหนด

ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพ่ือการนั้นภายในระยะเวลาที่ก าหนด

ดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท 

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม และการเรียกคืนค่า

ทดแทนที่ชดใช้ไป ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ” 

มาตราดังกล่าว เป็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือกิจการของรัฐเท่านั้น ซึ่งกิจการ

ดังกล่ าวรวมถึ งการเวนคืนอสั งหาริมทรัพย์ เ พ่ือใช้ ในกิจการปิ โตรเ ลียม ตามมาตรา 68                

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ด้วย กล่าวคือ รัฐเท่านั้นที่มีอ านาจดังกล่าวนี้ ในเรื่องนี้ 

พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเกิดจากการที่รัฐไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการของรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
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เพ่ือกิจการของรัฐนี้ย่อมไม่อาจเกิดความเป็นธรรมได้ จึงเป็นการสมควรให้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ในเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อสารมวลชน 

มาตรา 45 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน            

การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอ่ืน 

การจ ากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพ่ือรักษาความมั่นคงของรัฐ เพ่ือคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ เกียรติยศ 

ชื่อเสียง สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอ่ืน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพ่ือป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของ

ประชาชน” 

ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา 56 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน

ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น เว้นแต่การ

เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารนั้นจะกระทบต่อความม่ันคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วน

ได้เสียอันพึงได้รับความคุ้มครองของบุคคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย

บัญญัติ” 

มาตรา 57 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ

กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย

ส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมี

ผลกระทบต่อส่วนได้เสียส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนอย่างท่ัวถึงก่อนด าเนินการ มาตรา 58  บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณา
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ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของตน” 

มาตรา 58 “บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของ

รัฐในการปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน” 

มาตรา 59 “บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณา

ภายในเวลาอันรวดเร็ว” 

มาตรา 60 “บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 

ราชการส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการ         

ละเว้นการกระท าของข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานนั้น” 

ส่วนที่ 11 สิทธิชุมชน 

มาตรา 66 “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและ

ของชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน” 

มาตรา 67 “สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ 

บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และใน

การคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน               

ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม 

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง          

ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา

และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินการดังกล่าว 
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สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน

ท้องถิ่น หรือองค์กรอ่ืนของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ

คุ้มครอง” 

ข้อสังเกต: “องค์การอิสระ” ตามาตรา 67 วรรคสอง บัญญัติอยู่ในส่วนที่ 12            

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ว่าด้วยสิทธิชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นองค์การ

อิสระซึ่งจะต้องประกอบไปด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทน

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพได้เข้า

มามีส่วนร่วมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  ทั้ งนี้  ตามมาตรา 303                   

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหาร

ราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ด าเนินการ

จัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน โดยการยกร่างกฎหมายฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

ดังกล่าว ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176105 แต่ปัจจุบัน

ยังไม่มีการด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด 

                                                           
105

 มาตรา 303 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) บัญญัติไว้ว่า “ในวาระ
เริ่มแรก ให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดินภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตาม
รัฐธรรมนูญนี้ ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่
ก าหนด 

(1)  กฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองการใช้สิทธิและ
เสรีภาพตามมาตรา 40 มาตรา 44 บทบัญญัติในส่วนที่ 7 เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน ส่วนที่ 8 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา ส่วนที่ 9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการเรียกร้อง รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ส่วนบุคคลตามมาตรา 56 ส่วนที่ 12 สิทธิชุมชน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การเพ่ือการคุ้มครอง
ผู้บริโภคท่ีเป็นอิสระตามมาตรา 61 วรรคสอง  กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมืองตามมาตรา 78 
(7) กฎหมายเพ่ือจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตามมาตรา 81 (4) กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งสภาเกษตรกรตามมาตรา 84 (8) กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาค
พลเมืองตามมาตรา 87 (4) และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามมาตรา 256 
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา 176 
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนพบว่า ปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงานเรื่อง การศึกษาและ

ยกร่างกฎหมายฯ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและสร้างกระบวนการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการพัฒนากฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ106 

ดังนั้น ในมาตรานี้ จะต้องมีกฎระเบียบระบุให้องค์การอิสระซึ่งจะต้องประกอบไป

ด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมให้ความเห็น

ประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าวให้ชัดเจน 

ส่วนที่ 8 แนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 85 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ            

และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้ค านึงถึง

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งผืนดิน ผืนน้ า วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และการ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และก าหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน             

โดยต้องให้ประชาชนในพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ด้วย 

(2) กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและด าเนินการให้เกษตรกรมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอ่ืน            

รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ าเพื่อให้เกษตรกรมีน้ าใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร 

(3) จัดให้มีการวางผังเมือง พัฒนา และด าเนินการตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

                                                           
106 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, การศึกษาและยกร่าง

กฎหมายจัดตั้งองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 67 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. 2550, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.onep.go.th/library/index. 
php?option=com_content&view=article&id=75:-67-2550&catid=9:2012-01-10-01-49-
23&Itemid=14 
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(4) จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน

อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน บ ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล 

(5) ส่งเสริม บ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่ งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ              

และคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนท้องถิ่น  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              

ต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน” 

มาตรานี้ รัฐต้องก าหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินโดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ามีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจ ทั้งนี้ รัฐต้องส่งเสริมบ ารุงรักษา และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการ

พัฒนาที่ยั่ งยืน ตลอดจนควบคุมและก าจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ              

และคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นด้วย 

ส่วนที่ 10 แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

มาตรา 87 “รัฐต้องด าเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นโดยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย 

(2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทาง

การเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ 

(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการ

ใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย หรือรูปแบบอื่น 

(4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มี

กฎหมายจัดตั้งกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการด าเนินกิจกรรมสาธารณะของ

ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ

ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ 
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(5)  ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาการเมืองและ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน

ได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่

ใกล้เคียงกัน” 

มาตรานี้  เป็นมิติ ใหม่ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งไม่ เคยปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) มาก่อน ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) นี้ ได้บัญญัติให้ รัฐต้องด าเนินการตาม

แนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น  การส่งเสริมและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

และสังคม รวมทั้งการจัดท าบริการสาธารณะ ตลอดจนการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับโดย

ค านึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายที่ใกล้เคียงกัน 

ส่วนที่ 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรา 283 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแล

และจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการ

ก าหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง  

และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัด

และประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งใน

การบริหารงานได้โดยอิสระและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาระบบการคลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจ

หน้าที่ จัดตั้งหรือร่วมกันจัดตั้งองค์การเพ่ือการจัดท าบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิด

ความคุ้มค่าเป็นประโยชน์ และให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ให้มีกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ เพ่ือก าหนดการแบ่ง

อ านาจหน้าที่และจัดสรรรายได้ระหว่างราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงการกระจายอ านาจ
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เพ่ิมขึ้นตามระดับความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ รวมทั้งก าหนดระบบ

ตรวจสอบและประเมินผล โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง               

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีจ านวนเท่ากัน เป็นผู้ด าเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย 

ให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่น เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและรายได้

อ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมตามลักษณะของภาษีแต่ละชนิด             

การจัดสรรทรัพยากรในภาครัฐ การมีรายได้ที่เพียงพอกับรายจ่ายตามอ านาจหน้าที่ขอ งองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยค านึงถึงระดับขั้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น สถานะทางการ

คลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความยั่งยืนทางการคลังของรัฐ 

ในกรณีที่มีการก าหนดอ านาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแล้ว คณะกรรมการตามวรรคสามจะต้องน าเรื่องดังกล่าวมาพิจารณาทบทวนใหม่ทุก

ระยะเวลาไม่เกินห้าปี เพ่ือพิจารณาถึงความเหมาะสมของการก าหนดอ านาจหน้าที่ และการจัดสรร

รายได้ที่ได้กระท าไปแล้ว  ทั้งนี้ ต้องค านึงถึงการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้นให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเป็นส าคัญ 

การด าเนินการตามวรรคห้า เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงาน

รัฐสภาแล้ว ให้มีผลบังคับได้” 

มาตรา 290 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติกฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ

ดังต่อไปนี้ 

(1)  การจดัการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่ในเขตพ้ืนที่ 

(2) การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่นอกเขตพ้ืนที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่

ของตน 

(3) การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพ่ือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอก

เขตพ้ืนที่ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 

(4)  การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น” 
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ข้อสังเกต: หลักการส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย ทั้งที่บัญญัติไว้ในมาตราฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 หรือที่บัญญัติไว้ในมาตรา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ถือเป็นหลักการพ้ืนฐานของหลักการยอมรับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ (1) หลักประชาธิปไตย โดยหลักนี้รัฐธรรมนูญจะต้องสร้าง

กระบวนการในการมีส่วนร่วมของประชาชนดังค ากล่าวถึงการปกครองในระบอบประชาธิปไตยว่า 

“ประชาชนเป็นทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง” (2) หลักการตรวจสอบ (Accountability) สืบเนื่อง

จากหลักประชาธิปไตยดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว และ (3) หลักความโปร่งใส โดยทั้งสามหลักนี้ รัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติไว้ในมาตราหลายมาตรา ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว 

 

 3.1.2  พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
 3.1.2.1  ความเป็นมาของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
 ความเป็นมาของพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ของไทย อาจแบ่งได้เป็น            

2 ยุคได้แก่107 

ยุคต้น คือการด าเนินกิจการปิโตรเลียมของไทยตั้งแต่ช่วงก่อนมีพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม กล่าวคือ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2464 – พ.ศ. 2514 ซึ่งไทยต้องการส ารวจหาน้ ามันเพ่ือเป็น

เชื้อเพลิงส าหรับรถไฟ โดยการส ารวจในช่วงปีพ.ศ. 2464 - พ.ศ. 2496 กระท าโดยหน่วยงานของรัฐ 

ในช่วงปีพ.ศ. 2496 – พ.ศ. 2503 เป็นการให้สิทธิแก่เอกชนหรือนิติบุคคลที่เป็นคนไทยด าเนินการ

ภายใต้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่ และช่วงปีพ.ศ. 2504 - พ.ศ. 2507 ซึ่งให้สิทธิแก่บริษัทต่างประเทศ

ด าเนินการส ารวจปิโตรเลียมภายใต้กฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ

ลงทุนโดยมีการส ารวจเฉพาะบนบก ต่อมาในปีพ.ศ. 2507 มีผู้ ขอส ารวจในทะเลอ่าวไทย              

ซึ่งตามกฎหมายว่าด้วยเหมืองแร่และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ณ ขณะนั้นยังไม่ได้

ครอบคลุมถึงการด าเนินการดังกล่าว ต่อมาจึงได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การขออนุญาตส ารวจและ

ผลิตปิโตรเลียมเพ่ือใช้บังคับส าหรับการด าเนินการดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้จัดท าขึ้นแล้ว

เสร็จในปีพ.ศ. 2509 ซึ่งเป็นที่มาของพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514 ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน 

                                                           
107 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, ความเป็นมาของกฎหมายว่าด้วยปิโตเลียม, ค้นวันที่ 26 

สิงหาคม 2558 จาก http://www.chevronthailand.com/Energy/knowledge/17.pdf 
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ยุคปัจจุบัน คือการด าเนินกิจการปิโตรเลียมในช่วงที่มีกฎหมายเฉพาะคือการด าเนิน

กิจการปิโตรเลียมภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่               

23 เมษายน พ.ศ. 2514 และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมรวม 5 ครั้ง ในปีพ.ศ.2516 พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2532 

พ.ศ. 2534 และพ.ศ. 2550 ตามล าดับ โดยปรากฏที่มา ดังนี้ ปีพ.ศ. 2510 รัฐบาลในขณะนั้นมี

นโยบายที่จะส่งเสริมให้เอกชนมาลงทุนส ารวจหาปิโตรเลียมในประเทศ จึงได้เลือกระบบสัมปทานซึ่ง

จูงใจให้มีการมาลงทุน และแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกร่างกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมขึ้น             

แต่เนื่องจากต้องใช้เวลาในการออกกฎหมาย ปีพ.ศ. 2511 รัฐบาลจึงได้ประกาศเชิญชวนให้มีการยื่น

ขอสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในอ่าวไทย ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแร่ไปก่อน 

โดยมีเงื่อนไขให้สัญญาดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนมาเป็นสัญญาสัมปทานภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม

พ.ศ. ...ทั้งหมดเมื่อกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมีผลบังคับใช้แล้ว ปีพ.ศ. 2514 การยกร่างกฎหมายว่า

ด้วยปิโตรเลียมจึงแล้วเสร็จและได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2514 

เรียกว่า พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พร้อมกับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม             

พ.ศ. 2514 หรือเรียกว่า ระบบ Thailand I (การให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนและเมื่อมีก าไร ก็จะแบ่งปัน

ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่รัฐผู้เป็นเจ้าของทรัพยากรกันคนละครึ่ง) โดยมีข้อก าหนดเป็นดังนี้ 

1)  การเก็บค่าภาคหลวงในอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขายหรือ

จ าหน่ายปิโตรเลียม 

2)  การเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 50 ของก า72ไรสุทธิ 

3)  ก า72หนดให้ค่าภาคหลวงส า72หรับปิโตรเลียมที่ขายหรือจ า72หน่าย

ภายในประเทศสามารถน า72มาเป็นเครดิตภาษีในแต่ละปีได้ และเมื่อกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมมีผล

บังคับใช้แล้ว ได้มีการออกสัมปทานให้ผู้ รับสัมปทานที่อยู่ ภายใต้กฎหมายแร่มาอยู่ภายใต้

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ทั้งหมด 

ปีพ.ศ. 2516 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมครั้งแรก อันเป็นการแก้ไขอัน

เนื่องมาจากการที่พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีบทบัญญัติจ ากัดมิให้ผู้ขอสัมปทานได้รับ

สัมปทานเกินห้าแปลงส ารวจ หรือมีพ้ืนที่รวมกันเกินห้าหมื่นตารางกิโลเมตร ท าให้ผู้ซึ่งได้รับสัมปทาน

แล้วอาจหมดสิทธิ ที่จะเข้าประมูลแข่งขันกันเพ่ือขอรับสัมปทานส าหรับแปลงส ารวจในทะเลที่มีน้ าลึก

เกินสองร้อยเมตรโดยปริยาย ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างกว้างขวาง และเป็นการจูงใจให้
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มีผู้ขอสัมปทานด าเนินการส ารวจในบริเวณดังกล่าวมากขึ้น (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ              

สัญญาธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี) 

ปีพ.ศ. 2522 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมครั้งที่สอง เพ่ือปรับปรุง

หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม               

การปฏิบัติตามข้อผูกพันในการส ารวจปิโตรเลียม และการเปิดเผยรายงานเกี่ยวกับการส ารวจ

ปิโตรเลียมยังไม่รัดกุม (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ส. โหตระกิตย์ รองนายกรัฐมนตรี) 

ปีพ.ศ. 2532 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมครั้งที่สาม เนื่องด้วยบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม  พ.ศ. 2514 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบันหลายประการ 

การส ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศไม่ขยายตัวเท่าที่ควร ดังนั้น เพ่ือจูงใจให้การ

ส ารวจและพัฒนาปิโตรเลียมเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้อง

ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอกชาติชาย            

ชุณหะวัน นายกรัฐมนตรี) ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมในครั้งนี้เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมครั้งใหญ่ ทั้งในเรื่องส่วน

แบ่งของผลประโยชน์ ที่รัฐและผู้ประกอบการจะได้รับ เรื่องพ้ืนที่และระยะเวลาในการส ารวจและผลิต 

รวมทั้งกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจนและเหมาะสมยิ่ งขึ้น แต่โดยที่กฎหมายดังกล่าว                 

ไม่อาจก าหนดให้มีผลย้อนหลังหรือบังคับต่อผู้รับสัมปทานที่ ได้รับสัมปทานก่อนที่กฎหมายจะ

ประกาศใช้ได้ ดังนั้นกฎหมายปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจึงอาจแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ 

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่เรียกว่า กฎหมายเก่า หรือ Thailand I ซึ่งใช้กับผู้รับ

สัมปทานที่ได้รับสัมปทานก่อนปีพ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532             

ที่เรียกว่ากฎหมายใหม่ หรือ Thailand III ซึ่งใช้กับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานหลังปีพ.ศ. 2532 

เป็นต้นไป ส าหรับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานในช่วงปีพ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2528 ซึ่งอยู่ภายใต้

เงื่อนไขของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องการยื่นค าขอสัมปทานปิโตรเลียมส าหรับแปลงส ารวจ

บนบก ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2525 หรือที่เรียกว่า Thailand II ซึ่งก าหนดให้เสียผลประโยชน์

รายปีให้แก่รัฐในอัตราที่สูงท าให้ไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงทุนนั้น ได้ขอเข้ามาอยู่ภายใต้บังคับของ

พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ทุกรายแล้ว ปัจจุบันจึงไม่มีผู้รับสัมปทานที่อยู่

ภายใต้ Thailand II เลย 
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กล่าวโดยสรุป ระบบ Thailand I ดูจะเป็นที่จูงใจต่อเอกชนผู้ลงทุน แต่ยังให้

ผลประโยชน์แก่รัฐไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร ขณะเดียวกันระบบ Thailand II มุ่งแต่จะเรียกเก็บประโยชน์

เข้ารัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ค านึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ลงทุน จึงท าให้ขาดแรงจูงใจ

ต่อเอกชน ดังนั้น จึงควรที่จะต้องหาระบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นและสามารถจัดสรรผลประโยชน์แก่

รัฐและผู้ลงทุนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม รัฐบาลจึงให้มูลนิธิสถาบันปิโตรเลียมแห่งไทย  (PTIT) 

และ United Nations Center for Transnational Cooperation (UNCTC) ร่วมกัน จัดสัมมนารับ

ฟังความเห็นจากภาครัฐและเอกชน และจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาศึกษาวิเคราะห์และ

เสนอแนะระบบบริหารจัดการแบ่งผลประโยชน์ที่เหมาะสมส าหรับสัมปทานปิโตรเลียมเพ่ือปรับปรุง

ระบบการจัดเก็บผลประโยชน์และแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมทั้งสองฉบับให้บรรลุผลเป็น

รูปธรรมตามผลการศึกษาและวิเคราะห์นั้นด้วยในประมาณปีพ.ศ.2527 จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายปิโตรเลียมโดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514                

และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 กฎหมายดังกล่าวได้ออกเป็น พระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียมพร้อมกับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2532 ถือเป็นการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมพร้อมกับกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ครั้งที่ 3 (ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่   

15 สิงหาคม พ.ศ. 2532) หรือเรียกว่า ระบบ Thailand III มีการแก้ไขทั้งในด้านหลักเกณฑ์การแบ่ง

ผลประโยชน์ ระหว่างรัฐกับผู้รับสัมปทาน (Fiscal Regime) โดยเอ้ือประโยชน์เพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาแหล่งที่มีขนาดเล็ก ช่วยให้น าทรัพยากรปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม หากมีก าไร

เกิดข้ึนเกินกว่าที่ ควรจะได้รับตามปกติ ก็ให้ผู้รับสัมปทานแบ่งผลประโยชน์ให้เพ่ิมขึ้นจากผลก าไรนั้น 

และหลักเกณฑ์ใน ด้านการตรวจสอบและควบคุมการด าเนินงานของผู้รับสัมปทาน (Land Regime) 

ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไป โดยมีข้อก าหนดเพื่อกระตุ้นการลงทุนดังนี้ 

1) อัตราค่าภาคหลวง ปรับปรุงอัตราค่าภาคหลวงจากเดิมที่ก าหนดในอัตรา

ร้อยละ 12.5 ของมูลค่าปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่าย เป็นก าหนดในอัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดตาม

ระดับปริมาณ การขายหรือจ าหน่ายในรอบเดือนระดับของการผลิต (คือเริ่มจากร้อยละ 5 ที่ระดับการ

ผลิตต่ าในแหล่งขนาดเล็ก และเพ่ิมขึ้นเป็นขั้นๆ จนถึงร้อยละ 15 ที่ระดับการผลิตสูงๆ ในแหล่ง

ปิโตรเลียมขนาด ใหญ่จะท าให้ค่าภาคหลวงลดลงส าหรับแหล่งปิโตรเลียมขนาดเล็ก ซึ่งมีต้นทุนสูง อัน

จะเป็นการจูงใจ ให้มีการลงทุนส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมากขึ้น) ในอัตราดังนี้ 
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ปริมาณปิโตรเลียมที่ขายหรือจ าหน่าย   อัตราค่าภาคหลวง  

(บาร์เรล/เดือน)      (ร้อยละ)  

0-60,000      5  

60,000-15,000      6.25  

150,000-300,000     10  

300,000-600,000     12.5  

600,000 ขึ้นไป      15  

(ส าหรับก๊าซธรรมชาติที่ขายหรือจ าหน่าย ให้ค านวณปรับเทียบโดยก๊าซธรรมชาติ

จ านวน 10 ล้านบีทียูมีค่าเทียบเท่ากับปริมาณปิโตรเลียม 1 บาร์เรล) 

2)  เ พ่ิมการเรียกเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษเข้ารัฐ  ( Special 

Remuneration Benefit หรือ SRB ในลักษณะของการเรียกเก็บ Windfall Profit Tax)                  

โดยมีหลักการว่าเมื่อผู้  ลงทุนมีก าไรมากเกินควรแล้ว รัฐก็ควรจะได้รับส่วนแบ่งเ พ่ิมเติม              

(คือผลประโยชน์ SRB นี้) ในสัดส่วนที่สูงขึ้น นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่

ตามปกติ ทั้งนี้หลักการดังกล่าวจะช่วยให้ รัฐได้รับประโยชน์มากขึ้นในกรณีที่มีการพบแหล่ง

ปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือราคาน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างผิดปกติ ส าหรับอัตราการเรียกเก็บผลประโยชน์

ตอบแทนพิเศษ (SRB) นี้จะเรียกเก็บเป็นรายปี โดยอิงอัตราดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับรายได้รวมจากการ

ขายปิโตรเลียมในปีหนึ่งๆ หารด้วย ความลึกรวม 33 สะสมเป็นเมตรของหลุมเจาะปิโตรเลียม                

ที่ผู้ลงทุนได้เจาะส ารวจไปแล้วทั้งหมด การก าหนดอัตรา ดังกล่าวให้ยืดหยุ่นได้เป็นรายปีอาทินี้จะช่วย

ให้หลักประกันที่เป็นธรรมในการแบ่งผลประโยชน์ ระหว่างรัฐและผู้ลงทุน เพราะจะเห็นได้ว่า รายได้

ในแต่ละปีย่อมข้ึนอยู่กับว่าในปีนั้นผลิตมากหรือน้อย และราคาน้ ามันสูงหรือต่ า ถ้ามีรายได้มาก ก็ควร

แบ่งก าไรให้รัฐในสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้น แต่ถ้ามีรายได้น้อย รัฐก็จะเก็บน้อยลงตามส่วนด้วย ขณะเดียวกัน

ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุนมาก (อันจะสะท้อนให้เห็นได้ จากจ านวนความลึกรวมที่ได้เจาะหลุม

ปิโตรเลียมไปทั้งหมด) รัฐก็เรียกเก็บในอัตราส่วนที่น้อยลงตาม สัดส่วนของการลงทุนที่เพ่ิมข้ึนด้วย 

3)  ในส่วนของภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนั้น ยังคงไว้ในอัตราเดิมคือ ร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิ แต่ได้แก้ไขเพ่ิมเติมให้ถือค่าภาคหลวงเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการค านวณภาษีแทนที่

จะให้ เป็นเครดิตดั ง เช่นในกฎหมายเดิมรวมทั้ ง ให้ถือผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ ( SRB)               

นั้นเป็นค่าใช้จ่ายด้วย ระบอบ Fiscal Regime ตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) 
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พ.ศ. 2532  ได้รับการตราออกใช้เป็นกฎหมายโดยสมบูรณ์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2532 และก็ยัง 

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ยังผลให้เกิดการค้นพบและพัฒนาแหล่ง 

ปิโตรเลียมทั้งขนาดเล็กและขนาดกลางเพ่ิมขึ้นอีกมากมายหลายแหล่ง ช่วยเพ่ิมปริมาณส ารองก๊าซ 

ธรรมชาติและน้ ามันให้แก่ประเทศ และที่ส าคัญ กลไกการเก็บผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ (SRB)             

ได้ท าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์เพ่ิมเติมเป็นรายได้แผ่นดินให้แก่รัฐนับรวมเป็นเงินหลายหมื่นล้าน

บาทด้วย 

ปีพ.ศ. 2534 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมครั้งที่สี่ อันเป็นการแก้ไขอัน

เนื่องมาจากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) โดยได้ยกเลิกภาษีการค้าและน า

ภาษีมูลค่าเพ่ิมมาใช้แทน จึงมีการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เพ่ือให้ผู้รับสัมปทานที่

เคยได้รับยกเว้นภาษีการค้า โดยให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมแทน (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

อานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี) 

 ปีพ.ศ. 2550 มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมครั้งที่ห้า โดยในปีพ.ศ. 2550  
มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายปิโตรเลียมเนื่องจากแหล่งปิโตรเลียมในประเทศส่วนใหญ่เป็นแหล่งขนาด
เล็ กหรื อมี สภ าพทางธ รณี วิ ทยาที่ ซั บซ้ อน  ต้ อ ง ใช้ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ในการด า เ นิ นการสู งมาก                         
ท าให้ผู้ประกอบการปิโตรเลียมมีความเสี่ยงในการลงทุนสูง ท าให้ประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจใน
การน าทรัพยากรปิโตรเลียมขึ้นมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ ยังไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ตลอดจนประเทศในภูมิภาคเดียวกันและใกล้เคียงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียมในประเทศของตนเพ่ือดึงดูดนักลงทุนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ
ปิโตรเลียมข้ามชาติกลุ่มเดียวกัน สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ (ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก  
สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี) 
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 3.1.2.2  หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีทั้งหมด 113 มาตรา แบ่งออกเป็น 8 

หมวด คือ 

บทนิยาม      มาตรา 1-3 

หมวด 1 บททั่วไป     มาตรา 4-14 

หมวด 2 คณะกรรมการปิโตรเลียม    มาตรา 15-21 

หมวด 3 การส ารวจและผลิตปิโตรเลียม   มาตรา 22-53 

หมวด 4 การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม   มาตรา 54-55 

หมวด 5 การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม   มาตรา 56-62 

หมวด 6 ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน มาตรา 63-81 

หมวด 7 ค่าภาคหลวง     มาตรา 82-100 

หมวด 7 ทวิ ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ มาตรา 100 ทวิ-100 

อัฏฐ 

หมวด 8 บทก าหนดโทษ     มาตรา 101-111 

 บทเฉพาะกาล      มาตรา 112-113 

 3.1.2.3  ข้อจ ากัดในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามพระราชบัญญัติ ปิ โ ต ร เ ลี ย ม        
พ.ศ. 2514 

 ส าหรับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ไม่ได้มีการ

บัญญัติถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 

2550) ไว้เป็นการเฉพาะ เว้นแต่ในบางมาตรา มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการให้ผู้รับสัมปทานมีสิทธิ

ประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจและพ้ืนที่ผลิตที่ ได้รับสัมปทานส าหรับในกรณีที่ที่ดินใน

แปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม 

รวมทั้งที่ดินนอกแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตดังกล่าวที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเก็บ

รักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเป็นที่ดินที่ “บุคคล” หรือ “ส่วนราชการ”เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครอง

หรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ให้ผู้รับสัมปทานต้องท าความตกลงกับบุคคลนั้น  หรือขออนุญาตต่อ

ส่วนราชการนั้น ดังนี้ 
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มาตรา 66  ผู้รับสัมปทานมีสิทธิประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงส ารวจและพ้ืนที่

ผลิตที่ได้รับสัมปทาน แต่ในกรณีที่ท่ีดินในแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตที่ผู้รับสัมปทานมีความจ าเป็นต้อง

ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม รวมทั้งที่ดินนอกแปลงส ารวจหรือพ้ืนที่ผลิตดังกล่าวที่ผู้รับ

สัมปทานมีความจ าเป็นต้องใช้ในการเก็บรักษาหรือขนส่งปิโตรเลียมเป็นที่ดินที่บุคคลหรือส่วนราชการ

เป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมีหน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ให้ผู้รับสัมปทานปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1)  ในกรณีที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ราษฎรมิได้ใช้

ประโยชน์ร่วมกัน ผู้รับสัมปทานมีสิทธิผ่านเข้าออกและใช้ในการก่อสร้างใดๆ ได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

และไม่ต้องเสียค่าทดแทน 

(2)  ในกรณีที่ดินที่ส่วนราชการใดเป็นเจ้าของ มีสิทธิครอบครองหรือมี

หน้าที่ดูแลตามกฎหมาย ผู้รับสัมปทานต้องขออนุญาตต่อส่วนราชการนั้น 

(3)   ในกรณีที่ ดินที่ บุ คคลใดเป็นเจ้ าของ  หรือมีสิทธิครอบครอง                    

ผู้รับสัมปทานต้องท าความตกลงกับบุคคลนั้น 

 อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาทางกฎหมายตามที่บัญญัติ ไว้ ในมาตรา 67108                
แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ว่าหากเมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่ง
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์109 โดยไม่มีกฎหมายมาตราใดก าหนดให้รัฐต้องจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส าหรับการด าเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด 

 
 
 

                                                           
108 มาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “เมื่อมีความจ าเป็นที่

จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม ให้ด าเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์” 

109 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า 
“เมื่อรัฐมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการใดๆ อันจ าเป็นเพ่ือการอันเป็น
สาธารณูปโภคหรือการอันจ าเป็นในการป้องกันประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือ
เพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือการพัฒนาการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน หรือ
เพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ถ้ามิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ด าเนินการเวนคืน
ตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้” 
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 3.1.3  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 ในส่วนของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ผู้เขียน

ขอน าเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมี

ส่วนร่วมของประชาชนเท่านั้น 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม110 หรือที่มักเรียกกันว่า “EIA” ย่อมาจากค าว่า 

Environmental Impact Assessment มีหลักการที่ส าคัญ กล่าวคือ เป็นการใช้หลักวิชาการในการ

ท านายหรือคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการพัฒนา           

ที่จะมีผลต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งทางทรัพยากรธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ และสังคม เพ่ือจะได้

หาทางป้องกันผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นให้เกิดน้อยที่สุด รวมถึงเป็นการศึกษาเพ่ือคาดการณ์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในทางบวก และทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่ส าคัญ                

เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ

พัฒนาโครงการกิจการ ผลการศึกษาจัดท าเป็นเอกสารเรียกว่ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้ รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังใช้เป็นแนวทางในการ

ตัดสินใจของนักบริหารว่าสมควรด าเนินการหรือไม่ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะเป็น

ประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการน ามาในการวางแผนป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษา

ความเหมาะสมของโครงการจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังด าเนิน

โครงการไปแล้ว และเป็นวิสัยทัศน์ของนักบริหารโครงการในยุคโลกาภิวัฒน์ที่มุ่งเน้ นการป้องกัน

มากกว่าการแก้ไข 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ได้ประกาศใช้

พระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่

ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มีมาตรการควบคุม และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างพอเพียงสมควร

ปรับปรุงใหม่โดย ข้อหนึ่งก าหนดว่าเพ่ือส่งเสริมประชาชน และองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

 

                                                           
110 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.onep 
.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=127 
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 3.1.3.1  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  1)  รูปแบบและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รูปแบบและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จ าแนกออกตาม

ระดับความรุนแรงของผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากโครงการหรือกิจการ มี 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 ได้แก่ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
รายงานฉบับย่อและรายงานหลัก โดยมีสาระส าคัญ อาทิ รายละเอียดโครงการ ทางเลือกที่ตั้งโครงการ
และวิธีการด าเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ   
และมาตรการติดตามตรวจสอบรายงานการแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมด้วย
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบดังกล่าว สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการ
ด าเนินการ และการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย  

รูปแบบที่ 2 ได้แก่ โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ซึ่งแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
รายละเอียดโครงการ ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการด าเนินการโครงการพร้อมเหตุผลและ
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่ เสนอ สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากโครงการที่เป็นผลกระทบโดยตรง และผลกระทบ
ทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ  มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการชดเชย มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ จะต้อง
ด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม 
ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นดังกล่าวด้วย 

2)  ประเภท และขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม111  ได้ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงาน

                                                           
111 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้  36 ประเภท112 โดยให้เป็นไปตามเอกสารท้ายประกาศ 3            
เว้นแต่ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการล าดับที่ 26.2 ตามเอกสารท้ายประกาศ 3 ให้จัดท า
เป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น113 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
46 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
(แก้ไขโดยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

3)  ผู้รับผิดชอบการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เจ้าของโครงการหรือกิจการที่อยู่ในข่าย 36 ประเภท114 ดังกล่าว ซึ่งแก้ไข

เพ่ิมเติมโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 46 และมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (แก้ไขโดยมาตรา 114 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545) รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

มีหน้าที่ต้องด าเนินการว่าจ้างบุคคลผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม115 (โดยปกติบุคคลผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                                                           
112 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2557), ราชกจิจานุเบกษา 132, ตอนพิเศษ 11ง (15 มกราคม 2558), หน้า 13. 

113 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 5 
(พ.ศ. 2557), ราชกิจจานุเบกษา 132, ตอนพิเศษ 11ง (15 มกราคม 2558), หน้า 11. 

114 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2557), เรื่องเดิม. 

115 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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จะเป็นนิติบุคคล) จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้จัดท า

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ 

4)  การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบ่งตามลักษณะ

ของโครงการออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชนซึ่ง

ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตาม มาตรา 47 วรรคหนึ่ง  

ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการหรือกิจการนั้น 

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ในระยะท าการศึกษาความเหมาะสมของ

โครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี และในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม           

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอาจขอให้บุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเป็นผู้ช านาญการหรือเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าการศึกษา และเสนอรายงานหรือความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาด้วยก็ได้ตามมาตรา 47 วรรคสอง  

กรณีนี้กฎหมายมิได้ก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาไว้116 

กรณีโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่เป็นโครงการหรือกิจกรรมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับ เอกชน  

หรือโครงการของเอกชนที่ไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมาตรา  47            

วรรคสาม และตามมาตรา 48 

เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจตามกฎหมายจะต้องรอการสั่งอนุญาตโครงการหรือ

กิจการดังกล่าวไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรา 49 ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว หรือถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการ

ให้ความเห็นชอบแล้ว จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้อง

ตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมา หากพบว่า
                                                           

116 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม, หน้า 92. 
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รายงานที่เสนอมามิได้จัดท าให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรามาตรา 46   

วรรคสอง หรือมีเอกสารข้อมูลไม่ครบถ้วน ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมจะต้องแจ้งให้บุคคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในก าหนดเวลา 15 วัน             

นับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น ตามมาตรา 48 วรรคสาม 

เมื่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิจารณาเห็นว่า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เสนอมาถูกต้อง 

และมีข้อมูลครบถ้วน หรือได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามวรรคสามแล้ว ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับ

รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในก าหนด 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานนั้น เพ่ือน าเสนอ

ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไป ตามมาตรา 48 วรรคสี่ 

การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ช านาญการตามมาตรา 48 จะต้องกระท า

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณา

ให้เสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว 

ตามมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ซึ่งจะมีผลท าให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายสั่งอนุญาต

ส าหรับโครงการหรือกิจการดังกล่าวแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ช านาญการไม่ให้ความเห็นชอบ บุคคลซึ่งขอ

อนุญาตจะต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ช านาญการสั่ง

ให้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท าใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการ

ผู้ช านาญการก าหนด ตามมาตรา 49 วรรคสาม 

เมื่อบุคคลซึ่งขออนุญาตได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ซึ่งได้ท าการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือได้จัดท าใหม่ทั้งฉบับแล้ว คณะกรรมการผู้ช านาญการจะต้องพิจารณา

รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว                      

แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ช านาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว มิฉะนั้นให้ถือ

ว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้ 

ตามมาตรา 49 วรรคสี่ 
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ขั้นตอนการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 

 
แหล่งที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบการวิเคราะห์ 

  ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http:// 

 www.onep.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id 

 =30&Itemid=127 ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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 3.1.3.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงานและการพิจารณา 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงานและการพิจารณาการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นกิจกรรมที่จัดให้มีขึ้นในกระบวนการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะถูกสอดแทรกอยู่ในขั้นตอนของ

การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น (Hearings) ซึ่งการด าเนินโครงการแต่ละครั้ง บุคคลซึ่งขอ

อนุญาตจะต้องด าเนินกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นรวม 2 ครั้ง โดยอาจจะจัดให้มีการส ารวจความ

คิดเห็นต่อโครงการโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างส ารวจให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายซึ่งคาดว่าจะได้ รับ

ผลกระทบจากโครงการ ซึ่งจะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการร่วมกับการส ารวจ

สภาพเศรษฐกิจ-สังคมก็ได้ ตามท่ีผู้เขียนได้เขียนไว้แล้วในบทที่ 2 

 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นช่วยให้การวางแผนการใช้
ประโยชน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยในการมองปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่
มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก อันก่อให้ เกิดความเสื่อมโทรมแก่
ทรัพยากรธรรมชาติตามมา นอกจากนี้ ยังช่วยให้บุคคลซึ่งขออนุญาตสามารถหามาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ และให้ความโปร่งใส
ต่อสาธารณชนเพ่ือป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้ ตลอดจนแนวทางก าหนดแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้เป็นหลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่
ยาวนาน (Long - Term Sustainable Development)117 
 
 3.1.4  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

หลักการหรือแนวความคิดของกฎหมายฉบับนี้ คือ สิ่งใดที่เป็น "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" 
ย่อมเปิดเผยต่อสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้เสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนทุกคนย่อมเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เพราะแนวความคิดเดิมตามกฎหมายเดิมจะมีอยู่ว่า "ปกปิดเป็นหลัก 
เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น" รูปธรรมที่ตามมาจากแนวความคิดเดิม คือ เอกสารส่วนใหญ่ของราชการจะตี
ตราว่า ปกปิด ลับ ลับมาก หรือลับที่สุด หรือสถานที่ราชการห้ามเข้า เป็นต้น แต่เมื่อสังคมเปลี่ยนไป 
มีการปฏิรูปการเมือง จึงเกิดหลักประกันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน ได้แก่

                                                           
117 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ระบบการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย, ค้นวันที่  26 สิงหาคม 2558 จากhttp://www.onep 
.go.th/eia/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=127 
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กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ            
ที่ให้ประชาชนตรวจสอบการท างานของราชการได้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส
มากขึ้น และแนวความคิดใหม่ของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ คือ "เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิด
เป็นข้อยกเว้น"118 ดังเช่นที่มีการบัญญัติไว้ในมาตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 
2550) หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ซึ่งเป็นหมวดที่รับรองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชน
ไว้หลายประการ และหนึ่งในนั้นก็คือสิทธิในการได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะใน
ครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น  อย่างไรก็ตาม 
ประเทศไทยได้ท าการศึกษาและยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
การด าเนินการต่างๆ ของรัฐมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 มาจนถึงปี พ.ศ. 2540 จึงประสบความส าเร็จและ
ประกาศใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งวางหลักการที่
ส าคัญว่า “เปิดเผยเป็นหลัก ปดปิดเป็นยกเว้น” 

 3.1.4.1  หลักเกณฑ์ในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 มีทั้งหมด 43 มาตรา 

แบ่งเป็น 7 หมวด คือ 

บทนิยาม       มาตรา 1-12 

หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร    มาตรา 7-13 

หมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย   มาตรา 14-20 

หมวด 3 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล    มาตรา 21-25 

หมวด 4 เอกสารประวัติศาสตร์    มาตรา 26 

หมวด 5  คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  มาตรา 27-34 

หมวด 6 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35-39 

หมวด 7 บทก าหนดโทษ     มาตรา 40-41 

บทเฉพาะกาล       มาตรา 42-43 

                                                           
118 ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, ข้อมูลข่าวสารของราชการ, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 

2558 จาก http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9 
MSSzPy8xBz9CP0os3g_A2czQ0cTQ89ApyAnA0__EIOAQGdXA6CofkG2oyIAJK7dkA!!/?PC_
7_N0C61A41IACP70IO37A2SV2G07_WCM_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ksdkwebcont
ent/internet+site/home/law+for+people/infomation+of+government+service 

http://www.krisdika.go.th/wps/portal/general/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9
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เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้

ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็น

สิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ

ความเป็นจริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น จึงสมควรก าหนดให้

ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัด

เฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญ

ของเอกชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอกาสรู้ถึงสิทธิ

หน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ เพ่ือที่จะปกปักรักษาประโยชน์ของตนได้อีกประการหนึ่งด้วย ประกอบกับ

สมควรคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน 

 3.1.4.2  ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการ พ.ศ. 2540 มีข้อยกเว้นและข้อจ ากัดอยู่บ้างดังจะเห็นได้จากข้อมูลข่าวสารบางรายการ

สมควรเก็บไว้เป็นความลับ เพ่ือประโยชน์สาธารณะจึงต้องก าหนดลักษณะของเหตุที่จะไม่เปิดเผยไว้

ตามมาตรา 14119 และมาตรา 15120 

                                                           
119 มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะเปิดเผยมิได้” 
120 มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 บัญญัติไว้ว่า 

“ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนที่เกี่ยวข้องประกอบกัน 

(1)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การ
ทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 
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อย่างไรก็ดี การเก็บไว้เป็นความลับตามมาตรา 14 และมาตรา 15 นี้ ก็เป็นเพียง

ข้อยกเว้นของกฎหมายนี้เท่านั้น ซึ่งมีการก าหนดข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะ

ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยอันจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของ

เอกชนตามที่ปรากฏอยู่ในเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

นอกจากนี้ ข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัตินี้ที่

ส าคัญอีกประการหนึ่ง ดังจะพิจารณาได้จากนิยามและความหมายตามมาตรา 4 ที่ก าหนดว่า 

“ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล 

หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ              

และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 

ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้

ปรากฏได ้

“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครอง

หรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 

                                                           

(2)  ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
แต่ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่
น ามาใช้ในการท าความเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(3)  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(4)  รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิ

ส่วนบุคคลโดยไม่สมควร 
(5)  ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารที่มี

ผู้ให้มาโดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(6)  กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุไว้

ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการ
บังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัตินี้” 
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เมื่อพิจารณาจากนิยามและความหมายของค าว่า “ข้อมูลข่าวสาร” และ “ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ” แล้ว จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลข่าวสารของราชการล้วน

แล้วแต่เป็นข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่

หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของเอกชน 

ดังนั้น เมื่อโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกเป็นโครงการหรือ

กิจกรรมที่ด าเนินโดยเอกชนในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน จึงส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึง

และเข้าตรวจดูในส่วนที่ข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ ในความครอบครองของได้  จึงอาจสรุปได้ว่า 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ยังไม่เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐที่อยู่ในความครอบครองของเอกชนที่ถือเป็น

สิ่งจ าเป็นอันอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่

เกี่ยวกับประชาชน ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม อันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมและในการคุ้มครอง  

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่อง ในสิ่งแวดล้อมที่จะ

ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต เป็นต้น 

 
 3.1.5  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน          
                   พ.ศ. 2548 
 แนวความคิดที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยให้มีการแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาส าคัญของชาติที่มีข้อโต้แย้งหรือโต้เถียงโดยหลายฝ่ายด้วยวิธีการท าประชา
พิจารณ์นั้น ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตราค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีนายบรรหาร              
ศิลปะอาชาเป็นนายกรัฐมนตรี ที่แถลงไว้เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 จึงได้มีการเสนอ              
“ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์  
พ.ศ. ...” และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้น าเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนามและประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 โดยให้มีผลบังคับเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์                
พ.ศ. 2539 ต่อมามีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน พ.ศ. 2548 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมพ.ศ. 2548 โดยให้มี
ผลบังคับเมื่อพ้นก าหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์              
พ.ศ. 2539 ซึ่งปัจจุบัน การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต
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ปิโตรเลียมบนบกของไทย หน่วยงานของรัฐและเอกชนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้แทนระเบียบที่ใช้
อยู่เดิม 
  3.1.5.1  นิยามและความหมายของผู้มีส่วนได้เสีย 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน              
พ.ศ. 2548 ได้นิยามความหมายของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ว่า หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐ 121 ซึ่งระเบียบได้นิยาม
ความหมายของ “โครงการของรัฐ” ไว้ว่า หมายความว่า การด าเนินโครงการของหน่วยงานของรัฐอัน
เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดยวิธีการให้
สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท า ทั้งนี้  บรรดาที่มีผลกระทบอย่างกว้ างขวางต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่น122 จึงอาจสรุปได้ว่าระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นี้ใช้บังคับแก่โครงการ
ส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยนี้ด้วยเช่นกัน 

ทั้งนี้ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐตามข้อ 5 วรรคหนึ่งนั้น ผู้มีส่วนได้เสียอาจร้องขอรัฐมนตรีส าหรับ

ราชการส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานครส าหรับราชการของกรุงเทพมหานคร ที่จะสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้รับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนก่อนก็ได้ แต่ก็เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรีส าหรับราชการส่วนกลาง               

ผู้ว่าราชการจังหวัดส าหรับราชการส่วนภูมิภาคหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานครส าหรับราชการของกรุงเทพมหานคร ที่จะสั่งให้หน่วยงานของรัฐให้รับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนก่อนหรือไม่ก็ได้ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2123 
 

 

 

 

                                                           
121 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

ข้อ 4. 
122 เรื่องเดียวกัน ข้อ 4. 
123 เรื่องเดียวกัน ข้อ 6. 
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  3.1.5.2  ประเภทโครงการที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
ประเภทโครงการที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 คือ โครงการของหน่วยงาน

ของรัฐอันเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคม ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือโดย

วิธีการให้สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท า ทั้งนี้ จะต้องเป็นโครงการของหน่วยงานของรัฐที่มี

ผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย วิถีชีวิต หรือส่วนได้เสียเกี่ยวกับ

ชุมชนท้องถิ่น124 

อย่างไรก็ดี ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 มีข้อยกเว้นโดยระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับแก่125 

1) โครงการของรัฐที่กฎหมายบัญญัติวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นการเฉพาะ 

2)  โครงการของรัฐที่เริ่มด าเนินการไปแล้วก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ 
3.1.5.3  รูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน              

พ.ศ. 2548 ก าหนดรูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไว้ 3 วิธี โดยใช้วิธีการอย่างหนึ่ง

หรือหลายอย่างก็ได้ ดังต่อไปนี้126 

1)  การส ารวจความคิดเห็น ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1)  การสัมภาษณ์รายบุคคล 

(2) การเปิดให้แสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์หรือ

โทรสาร ทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด 

(3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมารับข้อมูลและแสดงความคิดเห็นต่อ

หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ 

(4)  การสนทนากลุ่มย่อย 

 

                                                           
124 เรื่องเดียวกัน ข้อ 4. 
125 เรื่องเดียวกัน ข้อ 14. 
126 เรื่องเดียวกัน ข้อ 9. 
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2)  การประชุมปรึกษาหารือ ซึ่งอาจท าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ 

(1)  การประชาพิจารณ์ 

(2)  การอภิปรายสาธารณะ 

(3)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 

(4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

(5)  การประชุมระดับตัวแทนของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้

เสีย 

3)  วิธีอ่ืน 

(1)  วิธีที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

(2)  วิธีอ่ืนนอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตราข้อ 9 ทั้งนี้ จะต้องเป็นกรณีที่

หน่วยงานของรัฐเห็นว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยวิธีอ่ืนนี้ จะท าให้การรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อ 8 แต่เมื่อด าเนินการแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องแจ้ง

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

3.1.5.4  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

1)  การแจ้งข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับโครงการ 

ส าหรับการแจ้ งข้อมูลข่ าวสาร เกี่ ยวกับโครงการ  ระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ก่อนเริ่มด าเนินการ

โครงการของรัฐ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ

โครงการของรัฐ127 ซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐที่หน่วยงานของรัฐต้องเผยแพร่แก่ประชาชนอย่าง

น้อยต้องประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้128 

(1)  เหตุผลความจ าเป็น และวัตถุประสงค์ของโครงการ 

(2)  สาระส าคัญของโครงการ 

(3)  ผู้ด าเนินการ 

(4)  สถานที่ที่จะด าเนินการ 

(5)  ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการ 

                                                           
127 เรื่องเดียวกัน ข้อ 5. 
128 เรื่องเดียวกัน ข้อ 7. 
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(6)  ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ 

(7) ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือประกอบอาชีพ

อยู่ในสถานที่ที่จะด าเนินโครงการและพ้ืนที่ใกล้เคียง และประชาชนทั่ วไป รวมทั้งมาตรการป้องกัน 

แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว 

(8)  ประมาณการค่าใช้จ่าย ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนิน

โครงการของรัฐเองให้ระบุท่ีมาของเงินที่จะน ามาใช้จ่ายในการด าเนินโครงการนั้นด้วย 

ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้

มีข้ึนตามระเบียบนี้ด้วย 

2)  การประกาศรูปแบบและรายละเอียดอื่นในการรับฟังความคิดเห็น 

การประกาศรูปแบบและรายละเอียดอ่ืนในการรับฟังความคิดเห็นตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มี

การประกาศให้ประชาชนทราบถึงวิธีการรับฟังความคิดเห็น ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจนรายละเอียด

อ่ืนที่เพียงพอแก่การที่ประชาชนจะเข้าใจและสามารถเสดงความคิดเห็นได้ โดยให้เปิดเผย ณ สถานที่

ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่ีจะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 

15 วันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงให้ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีจัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้ด้วย129 

3)  การรับฟังความคิดเห็น 

การรับฟังความคิดเห็น ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็น

ตามรูปแบบวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้ประกาศให้ประชาชนทราบก่อนเริ่ม

ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และตามที่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศที่

ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่จัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้แล้วเท่านั้น 

(1)  การจัดท ารายงานการรับฟังความคิดเห็น 

เมื่อด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้วตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
                                                           

129 เรื่องเดียวกัน ข้อ 11. 



94 

จะต้องจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 

วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

  นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังก าหนดให้น าความในข้อ 11 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่

การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม กล่าวคือ นอกจากหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าสรุปผลการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการรับ

ฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะด าเนิน

โครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน รวมทั้งต้องจัดให้มีการประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศที่ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่จัดให้มีขึ้นตามระเบียบนี้อีกทางหนึ่งด้วย130 

3.1.5.5  ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

เมื่อมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  

ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท า

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และประกาศให้ประชาชนทราบภายใน 15 วันนับแต่

วันที่เสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วข้างต้น 

หากปรากฏว่าการด าเนินโครงการของรัฐโครงการใดอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

ประชาชนมากกว่าข้อมูลที่เผยแพร่แก่ประชาชนตามข้อ 7 (7) ถ้ายังมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ

ดังกล่าวต่อไป หน่วยงานของรัฐต้องก าหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยาความเดือดร้อนหรือ

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าวเพ่ิมขึ้นตามความเหมาะสมก่อนเริ่มด าเนินการ

โครงการของรัฐนั้นและประกาศให้ประชาชนทราบ 

นอกจากนี้ ระเบียบดังกล่าวยังก าหนดให้น าความในข้อ 11 วรรคสอง มาใช้บังคับแก่

การประกาศตามข้อนี้โดยอนุโลม กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐจะต้องปิดไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด

ประกาศของหน่วยงานของรัฐ และสถานที่ที่จะด าเนินโครงการของรัฐนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน 

รวมทั้งต้องจัดให้มีการประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีที่จัด

ให้มีข้ึนตามระเบียบนี้อีกทางหนึ่งด้วย131 
 

                                                           
130 เรื่องเดียวกัน ข้อ 12. 
131 เรื่องเดียวกัน ข้อ 13. 
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3.2  มาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ   
    

 3.2.1  มาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา  

สหรัฐอเมริกาได้ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยก าหนด

มาตรการทางกฎหมายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับการกระท าการหลัก (Major Federal 

Action) ส าหรับ โครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการตราไว้ในกฎหมายหลาย

ฉบับและหลายมาตราด้วยกัน ซึ่งในเนื้อหาของกฎหมายแต่ละฉบับได้ให้ก าหนดให้การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม ภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล (Good Governance) อาทิ การเปิดโอกาสให้สมาชิกในชนกลุ่มน้อยและผู้มีรายได้น้อย 

รวมถึงชนเผ่าต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันโดยค านึงถึงสัดส่วนของประชากรที่เข้ามามี

ส่วนร่วมและไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) นอกจากนี้ รัฐบาลกลาง (Federal Agency) 

จะต้องแสดงให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและ

สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินโครงการ แผนการด าเนินงาน หรือกิจการพิเศษอ่ืนที่ด าเนินการโดย

รัฐด้วย132 

ตามกฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental Policy 

Act-NEPA) ประกอบกับกฎหมายของสภาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (The Council on 

Environmental Quality-CEQ) (40 CFR Parts 1500-1508) ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมาย

ส าหรับกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐส าหรับโครงการ แผนการด าเนินงาน หรือกิจกรรม

ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ โดยหน่วยงานของรัฐนั้นๆ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

                                                           
132 Executive Orders, section 1–1. Implementation. 1–101. Agency 

Responsibilities. To the greatest extent practicable and permitted by law, and 
consistent with the principles set forth in the report on the National Performance 
Review, each Federal agency shall make achieving environmental justice part of its 
mission by identifying and addressing, as appropriate, disproportionately high and 
adverse human health or environmental effects of its programs, policies, and 
activities on minority populations and low-income populations in the United States 
and its territories and possessions, the District of Columbia, the Commonwealth of 
Puerto Rico, and the Commonwealth of the Mariana Islands. 



96 

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของ NEPA อาทิ ในกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกลาง (Federal Agency) 

ต้องการเสนอการตรากฎหมาย (Legislation) หรือเสนอกระท าการหลัก (Major Federal Actions) 

ซึ่งรวมถึงโครงการ กิจการพิเศษอ่ืน และการออกกฎ (Rules Making)133อาทินี้ หน่วยงานรัฐบาล

กลางจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ CEQ’s Regulations 

 อย่างไรก็ดี การตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐซึ่งนอกจากจะต้องแสดงให้เห็นว่าตัดสินใจ

อย่างไรแล้ว การก าหนดให้มีการเสนอรายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการเสนอทางเลือกอ่ืน

โดยชัดเจน และการก าหนดทางเลือกใดเพียงทางเลือกหนึ่งโดยค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดแก่

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด134 ตลอดจนต้องการการเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยนั้น ท าให้กระบวนการ

ตัดสินใจมีความโปร่งใสยิ่งขึ้น และช่วยให้มีความพร้อมในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  

                                                           
133 The Council on Environmental Quality, 1508.19 Matter. (a) With respect to 

the Environmental Protection Agency, any proposed legislation, project, action or 
regulation as those terms are used in section 309 (a) of the Clean Air Act (42 U.S.C. 
7609). 

134 The Council on Environmental Quality, 1505.2 Record of decision in cases 
requiring environmental impact statements. At the time of its decision (§1506.10) or, 
if appropriate, its recommendation to Congress, each agency shall prepare a concise 
public record of decision. The record, which may be integrated into any other record 
prepared by the agency, including that required by OMB Circular A–95 (Revised), part 
I, sections 6 (c) and (d), and part II, section 5 (b) (4), shall: 

(a) State what the decision was. 
(b) Identify all alternatives considered by the agency in reaching its decision, 

specifying the alternative or alternatives which were considered to be 
environmentally preferable. An agency may discuss preferences among 
alternatives based on relevant factors including economic and technical 
considerations and agency statutory missions. An agency shall identify and 
discuss all such factors including any essential considerations of national 
policy which were balanced by the agency in making its decision and 
state how those considerations entered into its decision. 
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ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและอภิปรายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่าง

กว้างขวาง135 

ส าหรับบทบาทของสาธารณะชนในสหรัฐอเมริกา สาธารณะชนเข้าร่วมกระบวนการ

กระบวนการ EIS ได้ 2 วิธี คือ วิธีที่แรก ในยุคแรกของการใช้กฎหมายฉบับนี้ เมื่อใดที่หน่วยงานของ

รัฐบาลกลางไม่จัดท ารายงาน EIA หรือจัดท าอย่างย่อ และไม่ชัดเจนกลุ่ม “สีเขียว” ก็จะน าเรื่องเข้าสู่

ศาล ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการในการท าให้หลักการทั่วไปว่าด้วย EIA ในบทบัญญัติของ NEPA 

มีความชัดเจนและเจาะจงยิ่งขึ้นนั้น เกิดจากความแน่วแน่มั่นคงของ NGO กลุ่มสีเขียว และเกิดจาก

การที่ศาลยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายอมรับฟังความคิดเห็นของขบวนการนี้ ภายใต้ระบบกฎหมาย

สามัญ (Common law system) นอกเหนือจากนั้น CEO ก็ยังพยายามอย่างต่อเนื่องในวาระต่างๆ 

กันเพ่ือก าหนดขอบเขตการเสนอรายงานตามบทบัญญัติของ NEPA ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น และบังคับให้

หน่วยงานของรัฐบาลกลางถือเป็นพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม และวิธีที่สอง มีการเชิญชวนให้

สาธารณชนเข้าร่วมในกระบวนการ NEPA ในขั้นตอนต่างๆ ระหว่างการทบทวนโครงการ ซึ่งถึงแม้ว่า 

NEPA จะกล่าวถึงบทบาทของสาธารณชนไว้อย่างย่อ แต่ภายใต้ก าหนดของ CEQ มีการอธิบายถึง

วิธีการมีส่วนร่วมของสาธารณชนโดยชัดเจน เป็นผลให้ประชาชนผู้ต้องการแสดงความคิดเห็นสามารถ

มีส่วนร่วมในกระบวนการ EIS ได้ในหลายขั้นตอน โดยมีการสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ จัดประชุม

เพ่ือก าหนดขอบเขตการจัดท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ ประชาชนสามารถให้ค า

วิจารณ์ร่างรายงาน EIA ได้ เมื่อมีการเผยแพร่เรื่องค าแถลง EIA พร้อมด้วยค าอธิบายถึงผลลัพธ์ด้าน

สิ่งแวดล้อมของโครงการที่น าเสนอ ตลอดจนทางเลือกวิธีอ่ืนๆ ทั้งนี้ รายงาน EIA ขั้นสุดท้ายจะต้อง

ตอบสนองความเห็นและค าวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ที่มีต่อฉบับร่าง สาธารณชนมีสิทธิวิจารณ์ค าแถลงขั้น

                                                           

(c) State whether all practicable means to avoid or minimize environmental 
harm from the alternative selected have been adopted, and if not, why 
they were not. A monitoring and enforcement program shall be adopted 
and summarized where applicable for any mitigation. 

135 ส านักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสหรัฐ (US EPA) มีอ านาจหน้าที่ในการวิจารณ์ค าแถลง
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่จัดท าโดยหน่วยงานอื่นของรัฐบาลกลาง แต่เนื่องจากการด าเนินการ
ดังกล่าวต้องใช้ทรัพยากรสูงมาก EPA จึงมิได้ใช้อ านาจหน้าที่นี้อย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม EPA ก็ได้
แสดงความเห็นในเรื่องส าคัญเพ่ือให้มีการจัดท าการวิเคราะห์อย่างเพียงพอเกี่ยวกับผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมอันเป็นผลจาการด าเนินโครงการที่น าเสนอนั้นๆ 
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สุดท้ายก่อนหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาลจะตัดสินใจขั้นสุดท้าย หากประชาชนมีความเห็นว่าร่าง

รายงาน EIA ยังไม่สมบูรณ์หรือตอบสนองค าวิจารณ์ของตนได้ดีพอ ก็สามารถเสนอเรื่องให้ผู้พิพากษา

พิจารณาได้136 

อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญและมีส่วนช่วยให้บทบาทของสาธารณชนขยายขอบเขตได้มากกว่าที่

บัญญัติไว้ในมาตราบทบัญญัติแห่งกฎหมายก็คือ เรื่องการเปิดรับฟังความคิดเห็นของสาธารณชน  

หรือการท าประชาพิจารณ์ (Public hearings) 137 ภายใต้ก าหนดของ CEQ (1506.6) 138 ดังต่อไปนี้ 
                                                           

136 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), ธรรมาภิบาลการมีส่วนร่วมของประชาชน
และกระบวนการทางด้านสิ่งแวดล้อม (กรุงเทพฯ: สายธาร, 2544). 

137 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เรื่องเดียวกัน. 
138 1506.6 Public involvement. Agencies shall: 
(a) Make diligent efforts to involve the public in preparing and implementing 

their NEPA procedures.  
(b) Provide public notice of NEPA-related hearings, public meetings, and the 

availability of environmental documents so as to inform those persons and agencies 
who may be interested or affected.  

(1) In all cases the agency shall mail notice to those who have requested it 
on an individual action. 

(2) In the case of an action with effects of national concern notice shall 
include publication in the FEDERAL REGISTER and notice by mail to national 
organizations reasonably expected to be interested in the matter and may include 
listing in the 102 Monitor. An agency engaged in rulemaking may provide notice by 
mail to national organizations who have requested that notice regularly be provided. 
Agencies shall maintain a list of such organizations.  

(3) In the case of an action with effects primarily of local concern the 
notice may include: 

(i) Notice to state and areawide clearinghouses pursuant to OMB Circular 
A–95 (Revised). 

(ii) Notice to Indian tribes when effects may occur on reservations. 
(iii) Following the affected state’s public notice procedures for 

comparable actions. 
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(iv) Publication in local newspapers (in papers of general circulation 
rather than legal papers). 

(v) Notice through other local media. 
(vi) Notice to potentially interested community organizations including 

small business associations. 
(vii) Publication in newsletters that may be expected to reach 

potentially interested persons. 
(viii) Direct mailing to owners and occupants of nearby or affected 

property. 
(ix) Posting of notice on and off site in the area where the action is to 

be located. 
(c) Hold or sponsor public hearings or public meetings whenever appropriate 

or in accordance with statutory requirements applicable to the agency. Criteria shall 
include whether there is: 

(1) Substantial environmental controversy concerning the proposed action 
or substantial interest in holding the hearing. 

(2) A request for a hearing by another agency with jurisdiction over the 
action supported by reasons why a hearing will be helpful. If a draft environmental 
impact statement is to be considered at a public hearing, the agency should make 
the statement available to the public at least 15 days in advance (unless the 
purpose of the hearing is to provide information for the draft environmental impact 
statement). 

(d) Solicit appropriate information from the public.  
(e) Explain in its procedures where interested persons can get information or 

status reports on environmental impact statements and other elements of the NEPA 
process.  

(f) Make environmental impact statements, the comments received, and any 
underlying documents available to the public pursuant to the provisions of the 
Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), without regard to the exclusion for 
interagency memoranda where such memoranda transmit comments of Federal 
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1)  หน่วยงานของรัฐ จะต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในข้ันตอนขอการเตรียมการและปฏิบัติตามกระบวนการตามกรอบของ NEPA 

2)  หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดแจ้งค าประกาศเกี่ยวกับกระบวนการรับฟัง (Public 
Hearings) หรือ (Public Meetings) ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตามกรอบของ NEPA นอกจากนี้ 
ต้องจัดให้เอกสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสีย                  
โดยวิธีการดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งค าประกาศทางไปรษณีย์ (Postal) ไปยังบุคคลที่ร้องขอให้จัดให้มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชนประเภท Public Hearings หรือ Public Meetings 

(2)  กรณีเป็นความห่วงใยระดับชาติ (National Concern) ค าประกาศจะต้อง
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาพร้อมทั้งส่งไปรษณีย์ไปยังองค์กรระดับชาติที่มีความสนใจในเรื่องนั้นๆ 
อีกด้วย 

(3) กรณีการกระท าที่มีผลกระทบต่อความห่วงใยในท้องถิ่น ค าประกาศจะต้อง
แจ้งไปยังมลรัฐ Clearinghouses ชนเผ่าพ้ืนเมือง จะต้องท าตามระบวนการแจ้งของที่ใช้อยู่ในมลรัฐที่
ได้รับผลกระทบ โดยจะต้องตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่มีการพิมพ์เผยแพร่อยู่เป็นประจ า ซึ่ง
ต้องแจ้งผ่านสื่อท้องถิ่นและจะต้องแจ้งไปยังองค์กรชุมชนผู้มีส่วนได้เสียรวมถึงสมาคมธุรกิจขนาดเล็ก 
เจ้าของ ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิครอบครองทรัพย์สินที่อาจได้รับผลกระทบนั้นๆ และติดประกาศไว้              
ณ สถานที่ที่ซึ่งจะด าเนินโครงการของรัฐนั้นๆ ด้วย 

3)  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีหรือเป็นผู้สนับสนุนการจัด Public Hearings หรือ 
Public Meetings ทุกเมื่อหากเหมาะสม หรือเท่าที่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ซึ่งใช้บังคับแก่
หน่วยงานนั้นๆ รวมถึงกรณีหากมีข้อโต้แย้งอันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญเกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ข้อเสนอกระท าการของหน่วยงานหรือมีประโยชน์อย่างอ่ืนที่ส าคัญในการจัดให้มี หรือเป็นการร้องขอ
จากหน่วยงานอื่นที่มีเขตอ านาจหรือการกระท าการนั้นๆ ด้วย 

4)  หน่วยงานของรัฐต้องแสวงหาข้อมูลที่เหมาะสมจากประชาชน 
5)  หน่วยงานของรัฐต้องบอกกล่าวแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียว่า สามารถจะหาข้อมูล

หรือรายงานสถานภาพเกี่ยวกับค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืนของ
กระบวนการตาม NEPA ได้ที่ใด 

                                                           

agencies on the environmental impact of the proposed action. Materials to be made 
available to the public shall be provided to the public without charge to the extent 
practicable, or at a fee which is not more than the actual costs of reproducing copies 
required to be sent to other federal agencies, including the Council. 
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6)  หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่
ท าเป็นค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเห็นทั้งหมดที่ได้รับ และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเฉพาะ
ในราคาที่เป็นต้นทุนการผลิตส าเนาหรือการคัดถ่ายส าเนา เป็นต้น 

อาจกล่าวได้ว่า บทบาทส าคัญที่สุดของสาธารณชน ก็คือการท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ 

แม้โดยแท้จริงแล้ว NEPA จะเป็นเพียงกลไกในการควบคุมกระบวนการ มิใช่สาระของการปฏิบัติ            

แต่ก็ปรากฏว่าการวิเคราะห์ที่จัดท าข้ึนตามบทบัญญัติของ NEPA มักมีผลต่อการตัดสินใจเสมอ139 

คุณค่าที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การก าหนดให้มีการเสนอรายงาน EIA อย่างสมบูรณ์และ

เพียงพอก็คือ การที่สาธารณชนสามารถเข้าใจถึงผลอันจะเกิดจากการด าเนินโครงการที่น าเสนอได้ดี

ขึ้น จึงเท่ากับว่าเป็นการให้ข้อมูลกับใครก็ตามที่อาจประสงค์จะแสดงความเห็นต่อโครงการที่น าเสนอ 

ไม่ว่าจะเพ่ือสนับสนุนหรือคัดค้าน หรือเพ่ือใช้กระบวนการทางเลือกตั้งเป็นช่องทางในการแสดงความ

คิดเห็นก็ตาม  ดังนั้น ผู้มีหน้าที่ตัดสินใจในการด าเนินโครงการที่สร้างความขัดแย้งดังกล่าวจึงมีโอกาส

ที่จะแสวงหาทางเลือกอ่ืน เพ่ือบรรเทาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการด าเนินโครงการนั้น

เนื่องจากสาธารณชนนั้นไม่ยินดีสนับสนุน นอกจากนี้ ถึงแม้ NEPA จะเป็นบทบัญญัติที่ว่าด้วยแนว

ปฏิบัติ แต่ก็มีผลบังคับให้หน่วยงานต่างๆ ต้องมุ่งสนใจในเรื่องคุณค่าสิ่งแวดล้อมมากข้ึน โดยต้องจัดท า

ข้อมูลว่าด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและต้องท าการว่าจ้างนักวิเคราะห์ท าการศึกษาผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมเพ่ือมาท าการศึกษา บทบัญญัตินี้ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ถือเป็นพันธกิจที่ต้อรับรู้ถึงวาม

เกี่ยวข้องและความชอบธรรมว่าด้วยผลประโยชน์ด้านสิ่งอวดล้อม และต้องเข้าร่วมเจรจากับกระทรวง

ทบวงกรมของรัฐบาลกลางและของรัฐต่างๆ ตลอดจนองค์กรเอกชนในเรื่องของผลดีทางสิ่งแวดล้อม

ของโครงการที่เสนอให้พิจารณา อย่างไรก็ดี ในบางแง่มุมของกระบวนการนี้ที่ด าเนินไปได้ด้วยดี 

เนื่องจากมีผู้มีอ านาจตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสังคมประชาธิปไตยซึ่งสาธารณชนเห็นคุณค่า

สิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ บทบัญญัติของ NEPA จึงเป็นการชี้ให้เห็นถึงต้นทุนทางการเมืองของหลาย

โครงการ ซึ่งเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจและเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม140 

 

                                                           
139 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เรื่องเดิม. 
140 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), เรื่องเดียวกัน. 
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นอกจากแนวทางตามกรอบที่กฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและระเบียบเพ่ือ

ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนดแล้ว การก าหนดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐยังต้องค านึงถึงแนวทางตามค าสั่งของ

ประธานาธิบดีในเรื่องความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Justice) ของกลุ่มประชากรที่

เป็นชนกลุ่มน้อยและที่มีรายได้น้อยด้วย กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

ตัดสินใจของรัฐส าหรับการกระท าท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานของรัฐจะต้องให้

โอกาสแก่ชุมชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยสามารถเข้าร่วมในกระบวนการติดสินใจได้อย่างเต็มที่

และเท่าเทียวกับผู้อ่ืนด้วย141 

จึงอาจสรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องด าเนินอยู่

ภายใต้หลัก ธรรมาภิบาล (Good Governance) หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักการของ NEPA โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยค านึงถึงสัดส่วน

ของประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมและไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ขณะเดียวกัน             

ยังก าหนดให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดให้

ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่ท าเป็นค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเห็น

ทั้งหมดที่ได้รับ และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร (Freedom of 

Information Act) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเฉพาะในราคาที่เป็นต้นทุนการผลิตส าเนาหรือการคัด

ถ่ายส าเนาด้วย เพ่ือกระบวนการตัดสินใจที่มีความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถ

ตรวจสอบและอภิปรายถึงการตัดสินใจของรัฐบาลได้อย่างกว้างขวาง  ดังนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ

มาตรการทางกฎหมายของไทย พบว่า ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบระบุเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการไว้อย่างชัดเจนดังเช่นมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะประเด็น

เกี่ยวกับการเปิดให้ประชาชนเข้าถึงความเห็นทั้งหมดที่ได้รับจากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของ

                                                           
141 Executive Order 12898 (1994): Federal Actions to Address Environmental 

Justice in Minority Populations and Low-Income Populations: รายละเอียดโปรดดู 
http://www2.epa.gov/laws-regulations/summary-executive-order-12898-federal-
actions-address-environmental-justice 
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ประชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ท าให้การด าเนินโครงการขาดความโปร่งใสและ

ขาดการตรวจสอบจากประชาชน เป็นต้น 

 

 3.2.2  มาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

สาธารณรัฐฝรั่งเศสปรากฏหลักฐานซึ่งแสดงว่าการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน

สาธารณรัฐฝรั่งเศสเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ. 1790-1791 แต่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ปรากฏขึ้นอย่างเป็นทางการและเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่การตรารัฐกฤษฎีกาที่ 59-701 ลงวันที่             

6 มิถุนายน ค.ศ. 1959 เป็นต้นมา ต่อมาได้รับการปฏิรูปครั้งส าคัญในปี ค.ศ. 1976 โดยการตรารัฐ

กฤษฎีกาที่ 76-432 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1976 โดยได้มีการกล่าวถึง “การคุ้มครองธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม” ขึ้นเป็นครั้งแรกในกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอีกด้ วย 

กล่าวคือ นอกจากกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยทั่วไปแล้ว จะต้องระบุถึง

ประเด็นที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเป็นไปได้ที่จะด าเนินงานหรือ

โครงการดังกล่าวในพ้ืนที่อ่ืนเป็นทางเลือกอีกด้วย142 

ต่อมากระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนได้รับการปฏิรูปครั้งส าคัญอีกครั้งใน

ปี ค.ศ. 1983 โดยการตรารัฐกฤษฎีกาที่ 83-630 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ซึ่งเป็นการ

ก าหนดมาตรการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส าหรับการด าเนินโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ ซึ่งแตกต่างไปจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

การด าเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากการด าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมนั้นมีความเคร่งครัดและเข้มงวดมากกว่ากรณีอ่ืน อาทิ ในเรื่องของการประกาศหรือแจ้ง

ข้อมูลให้แก่ประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับทราบข้อมูลโดยเร็ว โดยจะต้องท าการประกาศโฆษณา

ในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลายาวนานกว่าและบ่อยครั้งกว่าและก าหนดระยะเวลาของการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนที่ยาวนานกว่า 

 

 

                                                           
142 สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, รายงานการศึกษา: การรับฟังความคิดเห็นขอประชาชนตาม

กฎหมายของสหรัฐอมริกา (เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2544), หน้า 29-47. 
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ด้วยเหตุนี้ เนื่องจากมีกฎหมายก าหนดให้ต้องด าเนินการจัดท าการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ซึ่งหากโครงการใดด าเนินการโดยปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อน

ด าเนินงานหรือโครงการก็จะมีผลให้ค าสั่งที่องค์กรทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น องค์กร

ทางปกครองจึงมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มด าเนินงานหรือ

โครงการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดความเห็นต่างๆ ต่อโครงการ ซึ่งการ

แสดงความคิดเห็นเหล่านั้นยังไม่ถือว่าเป็น “เจตนารมณ์ที่มีผลในทางกฎหมาย” แต่อย่างใด               

แต่มีลักษณะคล้ายกับเป็น “ข้อเสนอ” โดยต่อมาอาจส่งผลให้เกิดการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับ

อ านาจทางปกครองที่มีลักษณะเป็นค าสั่งทางปกครองโดยเฉพาะกรณีที่คณะกรรมการรับฟังความ

คิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานหรือโครงการดังกล่าวภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน ทั้งนี้ กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะต้องด าเนินการก่อนตัดสินใจหรือ

การออกค าสั่งใดๆ ขององค์กรทางปกครองด้วย 

ส าหรับการด าเนินงานหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นในสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้น อาจพิจารณาได้ดังนี้ 

1)  ขอบเขตการใช้บังคับ 

การด าเนินงานหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องจัดให้มี

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม                

ค.ศ. 1983 ประกอบกับรัฐกฤษฎีกาฯ ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1985 ซึ่งกฎหมายทั้งสองฉบับ

ดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของการด าเนินงานหรือโครงการต่างๆ ซึ่งจะต้อง

ด าเนินการตามที่บัญญัติไว้ในรัฐบัญญัติ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ไว้อย่างชัดแจ้งในตาราง

แนบท้ายรัฐกฤษฎีกาดังกล่าว โดยค านึงถึงระดับและเกณฑ์ในทางเทคนิคและระดับของค่าใช้จ่ายของ

การด าเนินโครงการ ซึ่งอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ที่จะ

ด าเนินการของแต่ละโครงการ หรือเพ่ือเป็นการยืดหยุ่นเพื่อประโยชน์แห่งการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเป็น

ส าคัญ 
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2)  ลักษณะส าคัญ 

  ลักษณะส าคัญของกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ใน

มาตรารัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 นั้นอาจสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

(1)  วิธีการในการแต่งตั้งกรรมการรับฟังความคิดเห็น 

การแต่งตั้งกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือกรรมการในคณะกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นและประธานคณะกรรมการ กระท าโดยศาลปกครองซึ่งมีเขตอ านาจในที่พ้ืนที่ที่จะมีการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นตั้งอยู่ 

(2)  การประกาศให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าจะจัดให้มีการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 

การประกาศให้ประชาชนทั่วไปรับทราบว่าจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนนั้นจะต้องกระท าในหนังสือพิมพ์เป็นอย่างน้อย 15 วันก่อนเริ่มด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน 

(3)  ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรารัฐ

บัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 นั้นจะต้องไม่ต่ ากว่าหนึ่งเดือน แต่ไม่เกินสองเดือน เว้นแต่

กรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นจะเห็นควรให้มีการขยาย

ระยะเวลาดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 15 วัน143 

(4)  การจัดประชุมสาธารณะ 

การจัดประชุมสาธารณะระหว่างบุคคลทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการที่

จะด าเนินการนั้น หากกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือประธานคณะกรรมการรับฟังความคิด

เห็นสมควรก็อาจจัดให้มีการประชุมดังกล่าวขึ้นได้ตามกระบวนการตามที่บัญญัติไว้ในมาตรารัฐบัญญัติ

ฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น กรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือประธานกรรมการ

รับฟังความคิดเห็นจะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นในลักษณะที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามี

ส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสามารถแสดง

                                                           
143 มาตรา 3 วรรคสองและวรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 

ประกอบมาตรา R.11-14-13 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ 
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ข้อคิดเห็นและห่วงกังวลได้ รวมถึงยื่นข้อเสนอหรือข้อคัดค้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณะของ

งานหรือโครงการนั้นเต็มที่ โดยวิธีการแสดงความคิดเห็นผ่านสมุดทะเบียนการรับฟังความคิดเห็นซึ่ง

จัดท าขึ้นเป็นกระดาษที่ยึดติดอยู่กับที่และลงรหัสและลายมือชื่อย่อของกรรมการรับฟังความ

คิดเห็น144  

นอกจากนี้ การแสดงข้อคิดเห็นต่างๆ ยังสามารถกระท าได้โดยวิธีการส่งไปรษณีย์ไปยัง

สถานที่ที่ผู้ว่าราชการก าหนด หรือส่งไปยังกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือประธาน ซึ่งข้อคิดเห็น

ต่างๆ เหล่านั้นจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณะชนด้วย โดยประชาชนที่เกี่ยวข้องยังสามารถแสดงความ

คิดเห็นหรือห่วงกังวล ข้อเสนอแนะ หรือข้อคัดค้านของตนแก่กรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือ

เพียงแต่ส่งไปยังกรรมการรับฟังความคิดเห็นคนใดคนหนึ่งในกรรมการรับฟังความคิดเห็นที่มาประจ า 

ณ สถานที่ตามวันเวลาที่ผู้ว่าราชการประกาศก าหนด145 

เมื่อมีการปิดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 3 วรรคสองและ

วรรคสาม แห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ประกอบมาตรา R.11-14-14                

แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ แล้ว องค์กรทางปกครองจะต้องน าไปใช้ประกอบการ

พิจารณาตัดสินใจว่าสมควรอนุมัติให้ด าเนินการโครงการต่างๆ นั้นต่อไปหรือไม่ แต่จะไม่มีผลผูกพันให้

องค์กรทางปกครองต้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด เพียงแต่

อาจจะช่วยใช้ให้เป็นข้อพิจารณาหากกรรมการรับฟังความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานหรือ

โครงการนั้น และหากองค์กรทางปกครองตัดสินใจไปในแนวทางที่ขัดหรือแย้งกับความคิดเห็นของ

ประชาชนและความคิดเห็นของกรรมการรับฟังความคิดเห็นแล้ว องค์กรปกครองก็จะต้องสามารถ

ชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ ได้ 

ด้านการรายงานและสรุปความเห็นของกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือคณะกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นกรณีการด าเนินงานหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนี้ ในรายงาน

จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  โดยจะต้องท าการ

สรุปรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นข้อโต้แย้งหรือข้อคัดค้านที่ประชาชนอาจได้แสดงไว้ในระหว่างการ

                                                           
144 มาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ประกอบมาตรา 

R.11-14-9 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ 
145 มาตรา 4 วรรคสอง แห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ประกอบมาตรา 

R.11-14-9 วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ 
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รับฟังความคิดเห็นตลอดจนค าชี้แจงหรือค าตอบของผู้ เป็นเจ้าของโครงการหากได้ให้ไว้ด้วย 

(โดยเฉพาะต่อกรณีค าขอตรวจดูเอกสารใด)146และจะต้องจัดส่งส าเนารายงานการด าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนพร้อมสรุปความเห็นของกรรมการรับฟังความคิดเห็นหรือคณะกรรมการ

รับฟังความคิดเห็นไปเก็บรักษาไว้ ณ ที่ท าการเทศบาลของชุมชนที่จัดให้มีการด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็น ตลอดจนที่ท าการเทศบาลที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้บัญญัติไว้ในมาตราคราวที่ออกประกาศแจ้ง

การเปิดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามมาตรา R.11-11 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนฯ 

ในส่วนของการเปิดเผยรายงานการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส าหรับการ

ด าเนินงานหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้น กฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง

ว่าให้เปิดเผยรายงานการด าเนินด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและสรุปความเห็นของกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นหรือคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะชนโดยไม่ชักช้า147 ซึ่งบุคคลที่

เกี่ยวข้องย่อมสามารถขอตรวจสอบดูรายงานการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและสรุปการ

ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารของทางราชการได้อีกทางหนึ่ง โดยยื่นค าขอต่อ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรารัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 1978 

(กฎหมายว่าด้วยการเปิดเผยเอกสารของทางราชการ) 

เมื่อมีการออกค าสั่งขององค์กรปกครองภายหลังการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแล้ว 

โครงการใดโครงการหนึ่งจะชอบด้วยกฎหมายก็ต่อเมื่อผลกระทบที่มีต่อกรรมสิทธ์ของเอกชน 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและผลกระทบทางด้านสังคมหรือประโยชน์อ่ืนใดของสาธารณชนอัน

เนื่องมาจากการด าเนินโครงการดังกล่าวนั้นไม่เกินขอบเขต เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับ

จากโครงการนั้น ทั้งนี้ ตามหลักความได้สัดส่วน148  

                                                           
146 มาตรา 4 วรรคท้าย แห่งรัฐบัญญัติฯ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 
147 มาตรา R.11-14-15 แห่งประมวลกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนฯ 
148 ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุดที่เป็นบรรทัดฐาน CE 28 mai 1971, “Ville Nouvelle 

Est”: Rec. CE, และ CE 20 Oct. 1972, “Societe civile Sainte Marie de I’Assomption”: 
Rec, CE, p. 657: ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับหลักความได้สัดส่วนใน บรรเจิด สิงคะเนติ และ
สมศักดิ์ นวตระกูลพิสุทธิ์, หลักความได้สัดส่วนตามหลักกฎหมายของเยอรมันและฝรั่งเศส, วารสาร
ศาลรัฐธรรมนูญ (พฤษภาคม-สิงหาคม, 2542), หน้า 40-69. 
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อนึ่ง ศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศสยอมรับความชอบธรรมของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่

องค์กรทางปกครองกระท าขึ้นเอง (ต่องานหรือโครงการ) โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนครั้งใหม่โดยมีเงื่อนไขว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยสภาพหรือขนาดของ

การแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นมิได้ท าให้ผู้ที่เก่ียวข้องเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในสภาพและขอบเขตของงาน

หรือโครงการ149 ในทางตรงกันข้าม หากเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญและหากการ

เปลี่ยนแปลงนั้นมิใช่เพ่ือให้สอดคล้องกับความวิตกกังวลและเหตุผลที่กรรมการรับฟังความคิดเห็น

แสดงไว้ โครงการดังกล่าว (เฉพาะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น) จะด าเนินการก็เฉพาะต่อเมื่อได้

ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งใหม่ มิฉะนั้นแล้วจะตกเป็นโมฆะ150 

จึงอาจสรุปได้ว่า มาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐฝรั่งเศส มีการก าหนดมาตรการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนส าหรับการด าเนินโครงการใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ไว้เป็นการเฉพาะในรัฐกฤษฎีกาที่ 83-630 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 1983 ประกอบกับรัฐกฤษฎีกา

ฯ ลงวันที่ 23 เมษายน ค.ศ. 1985 ซ่ึงหากโครงการใดด าเนินการโดยปราศจากการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนก่อนด าเนินงานหรือโครงการก็จะมีผลให้ค าสั่งที่องค์กรทางปกครองนั้นไม่ชอบด้วย

กฎหมาย ดังนั้น องค์กรทางปกครองจึงมีหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ก่อนเริ่มด าเนินงานหรือโครงการ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายก าหนด โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้

เข้ามามีส่วนร่วม และรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถแสดง

ข้อคิดเห็นและห่วงกังวล และยื่นข้อเสนอหรือข้อคัดค้านเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์สาธารณะของงาน

หรือโครงการนั้นเต็มที่ แต่จะไม่มีผลผูกพันให้องค์กรทางปกครองต้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้

จากการรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะช่วยใช้ให้เป็นข้อพิจารณาหากกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานหรือโครงการนั้น และหากองค์กรทางปกครองตัดสินใจไปใน

แนวทางที่ขัดหรือแย้งกับความคิดเห็นของประชาชนและความคิดเห็นของกรรมการรับฟังความ

คิดเห็นแล้ว องค์กรปกครองก็จะต้องสามารถชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ ได้  

                                                           
149 ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด CE 22 mai 1981, Cne de Saint-Remy-de-

Maurienne et et autres: Dr. adm, 1981, n 242. 
150 ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด CE 8 mars 1989, Dept de la Charente-Maritime: 

AJDA 1989, p.487, note Jean Bernard Auby; Rec. CE, p. 84. 
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ในส่วนของการเปิดเผยรายงานการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนส าหรับการ

ด าเนินงานหรือโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนั้น กฎหมายก าหนดไว้โดยชัดแจ้ง

ว่าให้เปิดเผยรายงานการด าเนินด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและสรุปความเห็นของกรรมการรับฟัง

ความคิดเห็นหรือคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะชนโดยไม่ชักช้า  ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ย่อมสามารถขอตรวจสอบดูรายงานการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นและสรุปการด าเนินการรับฟัง

ความคิดเห็นดังกล่าว เช่นเดียวกับที่ปรากฏในมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา ที่ก าหนดให้

หน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่ท าเป็นค าแถลง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเห็นทั้งหมดที่ได้รับ และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบตามกฎหมายว่าด้วย

ข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเฉพาะในราคาที่เป็น

ต้นทุนการผลิตส าเนาหรือการคัดถ่ายส าเนาเท่านั้น 

 

3.2.3  มาตรการทางกฎหมายของสหพันธรัฐมาเลเซีย   

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสหพันธรัฐมาเลเซียเริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988 โดย
บทบังคับ (Mandatory) ที่ต้องปฏิบัติตามผ่านค าสั่งด้านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
ผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Director General of Environmental Quality: DOE, 1987) 
โดยมีพัฒนาการมาจากกฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  (The National 
Environmental Policy Act: NEPA) ของสหรัฐอเมริกา151 บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวบัญญัติ
ให้อ านาจแก่ผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Director General of Environmental Quality) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องและท าการยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้มีสิทธิด าเนินการจัดท าการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 ข้อ 10152 ทั้งนี้ เพ่ือ ตรวจสอบและคัดเลือก
ทางเลือกหรือทางออกที่ดีที่สุดส าหรับโครงการ รวบรวมแผนงานโครงการเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้มี
แผนงานการด าเนินงานที่มีขอบเขตที่ชัดเจน ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่เหลืออยู่ที่
อาจยังไม่ถูกน ามาพิจารณา รวมไปถึงการประเมินผลกระทบส่วนอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องมีส าหรับการ

                                                           
151 Azizan Marzuki, A Review on Public Participation In Environmental 

Impact Assessment in Malaysia (Penang: School of Housing Building and Planning, 
University of Science Malaysia, 2009), p. 129. 

152 Licencing authority. The Director General shall be the licencing authority. 
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ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย และเพ่ือประเมินค่าทางสิ่งแวดล้อมและผลประโยชน์อันพึงได้จาก
การด าเนินโครงการต่างๆ ที่จะตกแก่ชุมชน153 

ส าหรับการประเมินผลกระทบขั้นต้น (Preliminary Assessment) จะต้องท าการประเมินใน
ทุกโครงการที่ยื่นเสนอต่อผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะเป็น
ผู้มีอ านาจในการพิจารณาตัดสินใจว่าโครงการใดจะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (Detailed Assessment) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสลับซับซ้อนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ในแต่ละโครงการและความอ่อนไหวของแต่ละโครงการนั้นๆ ด้วย 

พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 เมษายน              

ค.ศ. 1975 เป็นบทบัญญัติทางกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพ่ือการวางมาตรการป้องกันและการลดมลพิษ 

ควบคมุมลพิษและการปรับปรุงแก้ไขผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม154 ทั้งนี้ เพ่ือที่จะปกป้องบุคคลทุกคน

มิได้เฉพาะบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่มีข้ึนเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิของสาธารณะชนเป็น

การทั่วไป 

ในสหพันธรัฐมาเลเซีย การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ขั้นตอนการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม รายงานดังกล่าวเรียกว่า “รายงานการประเมินผลกระทบทาง

สิ่ งแวดล้อม” ซึ่ งรายงานการประเมินผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมบัญญัติ ไว้ ในมาตรา 34A                  

แห่งพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 ประกอบกับคู่มือแนวทางปฏิบัติในการ

                                                           
153 In terms of implementation, two types of the EIA report were adopted 

comprising preliminary and detailed assessment whereas the objectives of 
preliminary assessment are as follows: 

(1) To examine and select the best form of project option available; 
(2) To identify and incorporate into the project plan appropriate abatement 

and mitigating measures; 
(3) To identify significant residual environmental impacts and another 

additional objective is required in the detailed assessment; 
(4) To identify the environmental costs and benefits of the development 

project to the community. 
154 Chapter 1 General “An Act relating to the prevention, abatement, control 

of pollution and enhancement of the environment, and for proposes connected 
therewith. 
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ประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (Handbook of Environmental Impact Assessment 

Guidelines) 

ส าหรับสหพันธรัฐมาเลเซีย การมีส่วนร่วมของประชาชนสร้างให้มีขึ้นเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา
ส าหรับการวางแผนโครงการ และส าหรับการนั้น ค าว่า ประชาชน นั้น หมายความรวมถึงคนท างาน
หรือชนชั้นแรงงานและผู้ที่อาศัยยู่ในชนนั้นๆ ด้วย เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับชุมชน
ที่สุด หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงจากโครงการนั้นๆ ด้วย155 

พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 ได้ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยให้อ านาจแก่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เรียกว่า Prescribe Activities) โดยจะสามารถ

ด าเนินการโครงการหรือกิจการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้อ านวยการคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม (Director General of Environmental Quality) เสียก่อน ซึ่งหนึ่งในโครงการหรือ

กิจการต่างๆ นั้นรวมถึงการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมด้วย 156 โดยบัญญัติไว้ในมาตรา 34A              

แห่งพระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 ก าหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดโดยผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับขั้นตอนการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องมีรายละเอียด

เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมว่าจะก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ จะต้องระบุการประเมินผลกระทบสิ่ง แวดล้อม สังคม                

และสุขภาพ ตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ                

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมลงไปในรายงานดังกล่าวด้วย157 

                                                           
155 DOE, 1994: Appendix 1. In Malaysian EIA study, public participation was 

required for an improvement in project design. In that case, the term of “public” 
referred to the ‘workers and local community’ because they were the closest parties 
with the project. 

156 Section 2 “Oil means crude oil, diesel oil, fuel oil and lubricating oil, and 
any other description of oil which may be prescribed by the Minister.” 

157 Section 34A Report on impact on environment resulting from prescribed 
activities. 
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(1) The Minister, after consultation with the Council, may by order 
prescribe any activity which may have significant environmental impact 
as prescribed activity. 

(2) Any person intending to carry out any of the prescribed activities shall, 
before any approval for the carrying out of such activity is granted by 
the relevant approving authority, submit a report to the Director 
General. The report shall be in accordance with the guidelines 
prescribed by the Director General and shall contain an assessment of 
the impact such activity will have or is likely to have on the 
environment and the proposed measures that shall be undertaken to 
prevent, reduce or control the adverse impact on the environment. 

(3) If the Director General on examining the report and after making such 
inquiries as he considers necessary, is of the opinion that the report 
satisfies the requirements of paragraph (2) and that the measures to be 
undertaken to prevent, reduce or control the adverse impact on the 
environment are adequate, he shall approve the report, with or 
without conditions attached thereto, and shall inform the person 
intending to carry out the prescribed activity and the relevant 
approving authorities accordingly. 

(4) If the Director General, on examining the report and after making such 
inquiries as he considers necessary, is of the opinion that the report 
does not satisfy the requirements of paragraph (2) or that the measures 
to be undertaken to prevent, reduce or control the adverse impact on 
the environment are inadequate, he shall not approve the report and 
shall give his reasons therefor and shall inform the person intending to 
carry out the prescribed activity and the relevant approving authorities 
accordingly: 
Provided that where such report is not approved it shall not preclude 
such person from revising and resubmitting the revised report to the 
Director General for his approval. 
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ดังจะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติคุณภาพสิ่งแวดล้อม ค.ศ. 1974 นี้ไม่ได้มีการบัญญัติถึงแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้แต่อย่างใด แต่ปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดล้อม (Handbook of Environmental Impact Assessment Guidelines)             

ซึ่งออกโดยผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ข้อ 3.4.7 ได้ก าหนดให้รายงานประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมท่ีจัดท าขึ้นต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงได้ ข้อ 4.5 ของคู่มือแนวทางปฏิบัติในการประเมินผล

กระทบทางสิ่งแวดล้อม ยังให้สิทธิแก่ประชาชนที่จะเสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (A review panel) ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านสิ่งแวดล้อมจัดตั้งขึ้นเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดของรายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทั้ง

ในด้านต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา รวมถึงผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ โดยจะจัดท า

ความเห็นและน าเสนอต่อผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือมีค าสั่งต่อไป158 

 

 

                                                           

(5) The Director General may if he considers it necessary require more 
than one report to be submitted to him for his approval. 

(6) Any person intending to carry out a prescribed activity shall not carry 
out such activity until the report required under this Section to be 
submitted to the Director General has been submitted and approved. 

(7) If the Director General approves the report, the person carrying out the 
prescribed activity, in the course of carrying out such activity, shall 
provide sufficient proof that the conditions attached to the report (if 
any) are being complied with and that the proposed measures to be 
taken to prevent, educe or control the adverse impact on the 
environment are being incorporated into the design, construction and 
operation of the prescribed activity. 

158 ส านักงานศาลปกครองกลาง, สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของรัฐ: บทเรียนจากค าพิพากษาของศาลสูงแห่งมาลายา (มาเลเซีย), ค้นวันที่ 26 
สิงหาคม 2558 จาก http://www.admincourt.go.th/00_web/environment/article-
malaya.html 
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อย่างไรก็ตาม พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนของสหพันธรัฐมาเลเซียยังมีข้อจ ากัดอยู่

บ้าง โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เนื่องจาก

การมีส่วนร่วมของประชาชนจะมีขึ้นในเฉพาะโครงการที่มีความจ าเป็นต้องจัดให้มี ในขั้นตอนการ

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเฉพาะโครงการที่มีความสลับซับซ้อน ซึ่งไม่มีความแน่นอน และซึ่งมิใช่

เกิดข้ึนในขั้นตอนของการเริ่มต้นของโครงการ แต่เป็นเพียงแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทราบในขั้นตอนเกือบ

สุดท้ายแล้วเท่านั้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้น ปรากฏอยู่ใน 2 ช่วงหรือ 2 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้159 

1)  ช่วงที่ 1 ช่วงระยะขั้นตอนการเตรียมการศึกษาจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยวิธีการส ารวจ ซึ่งอาจท าได้หลายวิธี อาทิ วิธีการจัดการประชุมกลุ่ม 
(Meetings) หรือประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) หรือโดยวิธีการอ่ืน และ 

2)  ช่วงที่ 2 โดยขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนการเสนอแนะโดยท าเป็นลายลักษณ์อักษร
ภายหลังจากที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้ท าการร่างเสร็จสิ้นและพร้อมให้
ประชาชนได้เข้าถึงหรือตรวจสอบแล้ว 

จากการศึกษาพบว่า มีหลักเกณฑ์ 4 ประการที่ถูกก าหนดให้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งถือว่ามี
ความส าคัญต่อมิติของกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนของสหพันธรัฐมาเลเซีย กล่าวคือ 
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่น าไปสู่ความส าเร็จจะต้องมีการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ มีการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และมีการตัดสินใจอย่างเป็นธรรม 
ดังต่อไปนี้160 

1)  การให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ 
(1)  การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างกว้างขวาง 
(2)  การส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถของผู้มีส่วนได้เสีย 
(3)  การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
 

                                                           
159 Ban Lee, Goh, Urban Planning in Malaysia: History, Assumptions, and 

Issues, Malaysia: Tempo Publishing Sdn Bhd (Kuala Lumpur: Tempo Pub, 2000), 
“Participation process in EIA study was done in two stages: first, during the 
preparation of EIA study through surveys, meetings and other methods and, second, 
by written comment procedures after the EIA report was available for viewing”. 

160 Azizan Marzuki, เรื่องเดิม, p. 132. 



115 

2)  การบริหารงานทีม่ีประสิทธิภาพ 
(1)  การบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
(2)  มีการประมาณการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม 
(3)  มีการจ ากัดผู้เข้าร่วมที่มีอิทธิพล 

3)  การจัดการทีม่ีประสิทธิภาพ 
(1)  มีกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม 
(2)  การเข้าร่วมได้เร็ว 
(3)  การเข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้มีส่วนได้ 
(4)  เสียจากกลุ่มต่างๆ 

4)  การตัดสินใจอย่างเป็นธรรม 
(1)  ตัดสินใจด้วยความโปร่งใส 
(2)  มีตัวแทนในการเข้าร่วมในข้ันตอนการตัดสินใจ 
(3)  ผู้เข้าร่วมมีผลต่อการพิจารณาและการตัดสินใจขั้นสุดท้าย 

จึงอาจสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นยังมีข้อบกพร่องอยู่มาก รวมถึงความอ่อนแอของกฎหมาย ตัวอย่างดังที่
ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนั้นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้บัญญัติอยู่ในกฎหมายหลัก 
เพียงแต่มีการน ามาบรรจุไว้ในลักษณะที่ เป็นเพียงคู่มือการปฏิบัติงาน หรือเป็น  Guideline                 
หรือแนวทางในการปฏิบัติโดยผนวกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไปเช่นเดียวกับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของไทย ท าให้ความมุ่งประสงค์ที่
แท้จริงของความเป็นประโยชน์ส่วนรวมนั้นขาดความชัดเจน และยากต่อการน าไปปฏิบัติ ซึ่งการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในสหพันธรัฐมาเลเซียนั้นเปรียบเสมือนเพ่ือเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งเพ่ือ
ทราบเท่านั้น หาได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยจะ
เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่มีปรากฏอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตจากผู้มีอ านาจ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นเลย เป็นเพียงการด าเนินการผ่านผู้ที่ได้รับใบอนุญาต จากนั้นก็สามารถจัดส่ง
รายงานพร้อมกับความคิดเห็นที่ได้รับจากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปยัง
ผู้อ านวยการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือมีค าสั่งได้เลย จึงเป็นการสื่อสารทางเดียว (One-Way 
Communication) ดังนั้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของสหพันธรัฐมาเลเซียนั้น จึงไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจ
เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนของไทย 



 
บทท่ี 4 

 

วิเคราะห์ปัญหาและอปุสรรคทางกฎหมายเกีย่วกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม 

บนบกของไทย 
 

เมื่อได้ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวความคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 

Participation) ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย โดยท าการศึกษา

เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐฝรั่งเศสและสหพันธรัฐมาเลเซีย และปัญหากฎหมาย

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม              

พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งประเด็นที่เป็นปัญหานั้นสรุปได้ว่า ประชาชนยัง

ขาดการมีส่วนร่วมแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูลแก่ประชาชน ( Inform) การร่วมกันปรึกษาหารือ 

(Consult) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Involve) การมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา 

(Collaborate) และการพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (Empower) และบางครั้งกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนนั้นด าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความสามารถ 

หรือไม่มีความเข้าใจเพียงพอที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ประกอบกับบางกิจกรรมมีความ

สลับซับซ้อนทางเทคนิค (Technical)  รัฐควรจะต้องเสริมสร้างความสามารถของประชาชนให้มี

ความสามารถเข้าร่วมได้ อันจะส่งผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการสื่อสารสองทางที่มี

ปฏิสัมพันธ์ที่มีเป้าหมายเพ่ือการตัดสินใจที่ดีกว่าของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน 

ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยถือเป็นโครงการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ              

ซึ่งก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมจะต้องท าการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
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ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชน

ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ

ทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  

ดังนั้น เมื่อสภาพปัญหา คือ ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วมและบางครั้งกระบวนการมีส่วน

ร่วมของประชาชนด าเนินไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปคือ ประชาชนยังขาด

การมีส่วนร่วมและควรเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดบ้าง โดยเฉพาะในขั้นตอนการตัดสินใจ 

(Decision-Making Process) ขั้นตอนใดบ้าง และกระบวนการและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนยังขาดประสิทธิภาพในเรื่องใดบ้าง มีความเหมาะสมหรือไม่ ดังต่อไปนี้ 

 

4.1  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับ 

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย 

 

ตามหลักกฎหมายของไทยดังที่ได้ศึกษามาในบทที่ 3 พบว่า นอกจากหลักการเกี่ยวกับการมี

ส่วนร่วมของประชาชนนอกจากที่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช 2557 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) แล้ว พบว่า หลักการ

เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนยังได้บัญญัติรับรองไว้อยู่ในกฎหมายหลายบทและหลายมาตรา 

ดังเช่นที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจะได้พิจารณาว่า ในการด าเนินโครงการส ารวจ

พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย ประชาชนยังขาดการมีส่วนร่วม และประชาชนควรมีส่วน

ร่วมอย่างไรได้บ้าง 
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4.1.1  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียม 

การส ารวจปิโตรเลียมบนบก แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน 

(Seismic Exploration) 2) การส ารวจคลื่นไหวสะเทือนบนพ้ืนดิน และ 3) การเจาะหลุมปิโตรเลียม 

ซึ่งการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอน (ตามมาตรา 67 วรรคสอง) ดังนี้161 

1)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1162 

การจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของ

โครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจงกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการให้รับทราบแผนการศึกษาและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจ

ด าเนินการในลักษณะของการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ หรือการ

ชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการร่วมกับการติดประกาศข้อมูลพร้อมกล่องรับความคิดเห็น 

หรือการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นต้น 

2)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2163 

การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบค าถามที่ได้จากการรวบรวมข้อวิตก

กังวลเบื้องต้นจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

                                                           
161

 มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติ
ไว้ว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว” 

162 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คู่มือการจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะส ารวจปิโตรเลียมบนบก  หน้า 4-6. 

163 เรื่องเดียวกัน  หน้า 4-8. 
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นอกจากนี้ การด าเนินงานในขั้นตอนของการส ารวจ อาทิ ในระยะก่อสร้างและติดตั้ง ระยะ

เจาะส ารวจ ระยะทดสอบหลุม และระยะปิดหลุมหรือสละหลุม และปรับสภาพพ้ืนที่นั้น ยังถือเป็น

กิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 

ประเด็นที่จะต้องพิจารณาต่อไป คือ เมื่อการด าเนินงานในขั้นตอนของการส ารวจ            

เป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมทางสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพแก่ประชาชน ซึ่งการด าเนินงานใน

ขั้นตอนต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิค (Technical) และบางครั้งอาจจะเกิน

ความสามารถของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น และรัฐได้มีการ เสริมสร้างความรู้

ความสามารถของประชาชนให้มีความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนหรือผู้

มีส่วนได้เสียอันเป็นเงื่อนไขพ้ืนฐานของหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณา

จากแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมใน

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

จากการศึกษาพบว่า ยังไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของ

ประชาชน หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค 

(Technic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีกฎหมายหรือ

ระเบียบใดระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่

ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือระเบียบในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน ตัวอย่างดังเช่นกรณีของ

สาธารณรัฐฝรั่งเศสที่ด าเนินงานโดยคณะกรรมการอภิปรายสาธารณะแห่งชาติ (La Commission 

nationale du débat public) ซึ่งมีสถานะตามกฎหมายเป็น "องค์กรมหาชนอิสระ" คณะกรรมการ

ชุดนี้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมถึงการให้ความรู้ 
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และสร้างความเข้าใจอันดีต่อประชาชนในข้อมูลของโครงการ164 มิฉะนั้นแล้ว การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนย่อมไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง 

 

4.1.2  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการต่อระยะเวลาส ารวจ         

         ปิโตรเลียม 

ประเด็นการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การต่อระยะเวลา

ส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นอ านาจของรัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียม165จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรืออนุญาต

จากรัฐมนตรี ซึ่งเดิมเคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และยัง

ก าหนดอยู่ ในพระราชบัญญัติส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.  2535 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้อย่างชัดเจนว่า ประชาชนมีสิทธิรับทราบข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมี

ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ

ชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปประกอบการ

พิจารณาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นการก าหนดเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่าง

กว้างๆ ท าให้การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมที่อยู่ในกฎหมายเฉพาะ ดังเช่น พระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจหรือก่อนการตัดสินใจในขั้นตอนดังกล่าวได้เลย ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

ตามท่ีผู้วิจัยได้กล่าวถึงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมไว้ในบทที่ 2 ว่า ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การ

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนสารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมใน

                                                           
164 วรรณภา ติระสังขะ, การมีส่วนร่วมของประชาชนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส: การอภิปราย

สาธารณะ, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2558 จาก http://www.pub-law.net/publaw/view.  
aspx?ID=938 

165 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “รัฐมนตรีโดยค า 
แนะน า ของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(2) ต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25” 

http://www.pub-law.net/publaw/view.%20aspx?ID=938
http://www.pub-law.net/publaw/view.%20aspx?ID=938
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การตัดสินใจในการก าหนดและด าเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งผล

กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส มีความพร้อมรับผิด มีนิติธรรม เป็นที่

คาดหมายได้ และมีความยุติธรรม (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและคณะ  2550) 

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า กฎหมายและระเบียบ ไม่ได้ระบุเรื่องการมีส่วนของ

ประชาชนในขั้นตอนการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น กฎหมายเฉพาะจึงต้องมี

การปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามหลัก             

ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจก่อนการอนุมัติ และ/หรืออนุญาตโครงการหรือกิจการที่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน 

รวมทั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง

ดังกล่าว 

 

4.1.3  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียม  

ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิต ก่อนที่จะถูกน ามาใช้ประโยชน์ในรูปของก๊าซธรรมชาติ   

ก๊าซธรรมชาติเหลว และน้ ามันดิบได้นั้น จะต้องน ามาผ่านขบวนการผลิตต่างๆ เพื่อให้ได้ปิโตรเลียมที่มี

คุณสมบัติตรงตามความต้องการเสียก่อน โดยปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิตจะถูกส่งไปแยกสถานะ

ที่ระบบแยกสถานะเพ่ือท าการแยกก๊าซ ก๊าซธรรมชาติเหลว น้ ามัน และน้ าออกจากกัน ก่อนที่จะส่งไป

กักเก็บเพ่ือรอการขนถ่าย และน้ าที่ผลิตได้ทั้งหมดจากขบวนการผลิตจะถูกส่งไปบ าบัดเพ่ือให้ได้

มาตรฐานน้ าทิ้งก่อนปล่อยลงสู่ทะเล หรืออัดกลับลงไปในหลุมต่อไป 

การผลิตปิโตรเลียมอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญเช่นเดียวกับการส ารวจ

ปิโตรเลียม ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม และผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพแก่ประชาชน แต่ในระยะการผลิตปิโตรเลียมจะมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากก๊าซ

ธรรมชาติที่ได้จากขบวนการผลิตจ านวนมาก อาจส่งผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้น

บรรยากาศของโลก 
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การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการผลิตปิโตรเลียมแบ่งออกในลักษณะเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน พ.ศ. 2548 ดังต่อไปนี้ 

1)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1166 

การจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของ

โครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจงกลุ่มเป้าหมายของ

โครงการให้รับทราบแผนการศึกษาและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยอาจ

ด าเนินการในลักษณะของการจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ หรือการ

ชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการร่วมกับการติดประกาศข้อมูลพร้อมกล่องรับความคิดเห็น 

หรือการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ เป็นต้น 

2)  การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 2167 

การจัดกิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับฟังความ

คิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบค าถามที่ได้จากการรวบรวมข้อวิตก

กังวลเบื้องต้นจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

อย่างไรก็ตาม การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการผลิตมีข้อพิจารณาอยู่ว่า แม้ว่าการ

ผลิตปิโตรเลียมเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มี

ส่วนได้เสียก่อน (ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

                                                           
166 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  คู่มือการจัดท ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเจาะส ารวจปิโตรเลียมบนบก  หน้า 4-6. 
167 เรื่องเดียวกัน  หน้า 4-8. 
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2550)168 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ              

พ.ศ. 2535 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 

ได้ก าหนดถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ก็ตาม แต่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม                

ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ที่ระบุแนวทางการมี

ส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบกก็เป็นเพียงแนวทางในการน าไปปฏิบัติ

และไม่ได้มีสถานะเป็นกฎหมายแต่อย่างใด ขณะเดียวกันกฎหมายหรือระเบียบไม่ได้ระบุห้ามไม่ให้ผู้รับ

สัมปทานด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นแยกต่างหากจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความ

คิดเห็นในขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียม 

เทียบเคียงได้จากค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองของสาธารณรัฐฝรั่งเศส หากการ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่องค์กรทางปกครองกระท าขึ้นเอง (ต่องานหรือโครงการ) มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ในสาระส าคัญ และหากการเปลี่ยนแปลงนั้นมิใช่เพ่ือให้สอดคล้องกับความวิตกกังวลและเหตุผลที่

กรรมการรับฟังความคิดเห็นแสดงไว้ โครงการดังกล่าว (เฉพาะที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้น)             

จะด าเนินการไดก้็ต่อเมื่อได้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งใหม่ กรณีนี้ ศาลปกครอง

ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือว่า การแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยสภาพหรือขนาดของการแก้ไข

เพ่ิมเติมนั้น ท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนในสภาพและขอบเขตของงานหรือ

                                                           
168 มาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) บัญญัติ

ไว้ว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว” 
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โครงการ169 หากไม่ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งใหม่ มิฉะนั้นแล้วจะตกเป็น

โมฆะ170 

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า กฎหมายหรือระเบียบไม่ได้ระบุห้าม กรณีจึงขึ้นอยู่กับการ

พิจารณาของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ส่งผลให้มีการน าไปปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไป การมีส่วนร่วม

ของประชนไม่เกิดความชัดเจน 

 

4.1.4  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการต่อระยะเวลาผลิต    

         ปิโตรเลียม 

ประเด็นการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียม เนื่องจากข้อเท็จจริงปรากฏว่า การต่อระยะเวลา

ผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นอ านาจของรัฐมนตรี

โดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียม171จึงเป็นขั้นตอนที่ต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรืออนุญาต

จากรัฐมนตรีเช่นเดียวกับการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม ซึ่งเดิมเคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และยังก าหนดอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ไว้อย่าง

ชัดเจนว่า ประชาชนมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจก่อนการอนุญาตหรือ

การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพ

ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน รวมทั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อ

หน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เป็นการก าหนด

เรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้อย่างกว้างๆ การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมที่อยู่ในกฎหมาย

                                                           
169 ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด CE 22 mai 1981, Cne de Saint-Remy-de-

Maurienne et et autres: Dr. adm, 1981, n 242. 
170 ดูค าวินิจฉัยศาลปกครองสูงสุด CE 8 mars 1989, Dept de la Charente-Maritime: 

AJDA 1989, p.487, note Jean Bernard Auby; Rec. CE, p.84. 
171 มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 บัญญัติไว้ว่า “รัฐมนตรีโดยค า 

แนะน า ของคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(3) ต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25” 
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เฉพาะ ดังเช่น พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจหรือก่อนการตัดสินใจในขั้นตอนดังกล่าวได้เลย ไม่เป็นไปตาม

หลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วในข้อ 4.1.2 

จากที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า กฎหมายและระเบียบ ไม่ได้ระบุเรื่องการมีส่วนของ

ประชาชนในขั้นตอนการต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น กฎหมายเฉพาะจึงต้องมี

การปรับปรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นไปตามหลัก           

ธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการ

ตัดสินใจก่อนการอนุมัติ และ/หรืออนุญาตโครงการหรือกิจการที่ อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับชีวิตของประชาชน 

รวมทั้งมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่อง

ดังกล่าว 

 

4.1.5  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการคืนพื้นที่แปลงส ารวจ 

เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคืนพ้ืนที่

แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบกให้ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจ

แปลงหนึ่งๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรามาตรา 36  

นอกจากนี้ กฎหมายดังกล่าวยังก าหนดให้การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการส ารวจผลิตเป็นหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน โดยจะต้องท าการเสนอแผนงาน

และประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก หรือ

มอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการรื้อถอนแทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตามมาตรา 80/1             

ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมปิโตรเลียมให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่กฎหมาย

ก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพนั้น ในขั้นตอนดังกล่าว 

ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับรู้ หรือร่วมตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็น             

จึงไม่ได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
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4.1.6  วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคการมีส่วนร่วมในขั้นตอนการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

เพื่อใช้ในกิจการปิโตรเลียม 

เมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียมตามมาตรา 68 

แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์กระท าได้โดยด าเนินการตาม

กฎหมายว่าด้วยการเวนคือสังหาริมทรัพย์ โดยจะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่

จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 

จากกฎหมายทั้งสองฉบับ มีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์             

พ.ศ. 2530 ที่บัญญัติในเรื่องของการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ว่าจะมีส่วน

เกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม โดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ตามสถานที่ต่างๆ                  

ตามท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 7172อาทิ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต ศาลากลางจังหวัด 

ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการต าบลและที่ท าการผู้ใหญ่บ้านแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์ซึ่ง

จะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดินอ าเภอแห่งท้องที่ที่อสังหาริมทรัพย์

ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ เป็นต้น ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่บ้าง 

อย่างไรก็ดี การก าหนดให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้อง

หรือไม่ก็ตาม โดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ตามสถานที่ต่างๆ ปรากฏว่า                  

ขาดขั้นตอนของการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของ

                                                           
172 มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 บัญญัติไว้ว่า 

“เมื่อพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามมาตรา 6 ใช้บังคับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าหน้าที่ปิดประกาศส าเนาแห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว พร้อมทั้งแผนที่หรือแผนผังท้ายพระราช
กฤษฎีกาไว้โดยเปิดเผย ณ สถานที่ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ท าการของเจ้าหน้าที่ 
(2) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขต และที่ท าการแขวง หรือศาลากลางจังหวัด 

ที่ว่าการอ าเภอหรือกิ่งอ าเภอ ที่ท าการต าบลและที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน แล้วแต่กรณี แห่งท้องที่ท่ี
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้องเวนคืนนั้นตั้งอยู่ 

(3) ส านักงานที่ดินจังหวัด และที่ท าการที่ดินอ าเภอ แห่งท้องที่ท่ีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งจะต้อง
เวนคืนนั้นตั้งอยู่” 
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ประชาชน หรือร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าว ซึ่งมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

อย่างแทจ้ริง 

 

4.2  ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการและรูปแบบของการมีส่วน 

      ร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของ    

      ไทย 

 

กระบวนการและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและ

ผลิตปิโตรเลียมบนบกในมิติของไทยนั้น หากพิจารณาเรื่องกระบวนการและรูปแบบของการมีส่วนร่วม

ที่เหมาะสมกับประเด็นเชิงสังคมตามบริบทของสังคมไทยนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปควบคู่กัน การมี

กฎหมายและการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ดี มีส่วนช่วยให้กระบวนการและรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนบรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่าย เกิดความโปร่งใส ซึ่งหมายความว่า บุคคลต่างๆ ดังเช่น ผู้มีส่วนได้

เสียและผู้ได้รับผลกระทบ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารและมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทาง

หลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  

นอกจากนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจว่า 

กระบวนการดังกล่าว ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน เพียงใด             

และส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย  ประชาชนควรจะเข้าไปมี

บทบาทการมีส่วนร่วมมาร้อยเท่าใด และจะใช้ระดับการมีส่วนร่วมใดเป็นตัวก าหนด ซึ่งระดับการมี

ส่วนร่วมนั้นมีความแตกต่างกันออกไป จึงมีประเด็นที่ต้องพิจาณาแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของ

โครงการ อย่างไรก็ตาม จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษามาทั้งหมดนี้ พบว่าข้อพิจารณาเกี่ยวกับผู้มี

ส่วนได้เสีย สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน

ขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังเช่นที่บัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 นั้นยังมี

ปัญหาอยู่มาก ท าให้ไม่สามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง ดังต่อไปนี้ 
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 4.2.1 ข้อพิจารณาเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสีย 

 ปัญหาที่ส าคัญมากที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การก าหนดขอบเขตว่าบุคคลใดคือ “ผู้มีส่วน

ได้เสีย” หรือ “ผู้ได้รับผลกระทบ” (Stakeholders)  ในโครงการ ที่ควรจะเข้ามามีส่วนร่วม                 

ซึ่งในประเด็นดังกล่าวยังขาดความชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงไม่ได้เข้าร่วม  

World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2001, ได้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสียหลักเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ 9 กลุ่ม173 ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ได้แก่ ผู้หญิง 

เด็กและเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น/ชุมชุนท้องถิ่นดั้งเดิม องค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงาน ธุรกิจและอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชน                  

และเกษตรกรนั้น พบว่า การมีส่วนร่วมนั้น อย่างน้อยจะต้องมาจาก 5 ภาคส่วนที่ส าคัญ ได้แก่                

1. ภาครัฐ อาทิ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจากหน่วยงานกลาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             

2. ภาคเอกชนหรือธุรกิจ 3. ภาคองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 4. ชุมชน ชุมชนท้องถิ่น และชุมชุน

ท้องถิ่นดั้งเดิม 5. นักวิชาการ แต่อาจจะมีตัวแทนจากภาคอ่ืนๆ เข้าร่วมด้วยก็ได้ อาทิ ผู้หญิง เด็กและ

เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและสหภาพแรงงาน เกษตรกร และบุคคลผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับ

ว่า ผู้มีส่วนได้เสียนั้นๆ จะเป็นผู้ที่มองว่าเป็นตัวเขาเหล่านั้นเองที่มองว่าเขาจะมีผลได้หรือผลเสียจาก

การตัดสินใจนั้นๆ เองหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากมีความหลากหลายของผู้มีส่วนได้เสียซึ่งมีความสนใจ 

มีความกังวลและมีความต้องการแตกต่างกันออกไป  

ผู้มีส่วนได้เสียตามที่เคยปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) 

ได้มีการก าหนดถึงผู้มีส่วนได้เสียส าหรับการด าเนินโครงการที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในมาตรา 67 

วรรคสอง ได้แก่ องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ

ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ 

และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป และได้ถือเป็นแนวปฏิบัติเรื่อยมานับแต่วันที่มีการประกาศใช้ 

                                                           
173 World Summit on Sustainable Development (WSSD), 2001, Clause 136, 

“Major Groups. Meaningful participation of people is key to sustainable 
development. Agenda 21 recognizes the specific roles and responsibilities of nine 
Major Groups: Women, Children and Youth, Indigenous People, Non-governmental 
Organizations, Local Authorities, Workers and Trade Unions, Business and Industry, 
Scientific and Technological Communities and Farmers…” 
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นอกจากนี้ จากที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทาง

สังคม และผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพในบทที่ 2 ได้แก่ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการ

ส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยนั้น พบว่า ทรัพยากรและระบบนิเวศน์ที่ได้รับ

ผลกระทบเป็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวมทั้งหมดซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินซึ่งประชาชนทุกคนต่างมีความรักและหวงแหนในทรัพยากรของชาติ 

อย่างไรก็ดี ในกรณีของโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย ได้มีความ

พยายามที่จะก าหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 โดยแบ่งขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสีย

ออกตามลักษณะพ้ืนที่หลัก และพ้ืนที่รอง พิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่ เกิดขึ้นจาก

โครงการตามระยะทางจากพ้ืนที่โครงการถึงพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ได้แก่ 1. พ้ืนที่หลัก คือ ระยะ 

0-1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ และ 2. พ้ืนที่รอง คือ ระยะ 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ 

รวมทั้งตามแนวถนนโครงการในระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ ยังมีการการ

จ าแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผู้รับผลกระทบ (ที่ได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์) 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่                

บริษัทเจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือบริษัท

ที่ปรึกษา 3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน

พัฒนาปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ และ/หรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตต่างๆ อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น 4. หน่วยงานราชการ

ในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 5. องค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น  และระดับอุดมศึกษา 

และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO)/องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

ได้แก่ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ (ขึ้น

ทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) หรือกลุ่มชุมชนเข้มแข็งที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษาหรือ
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สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่ศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน และนักวิชาการจากภายนอก 6. สื่อมวลชนที่สนใจ และ 7. ประชาชนทั่วไป 

 ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากล าบากในการก าหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียดังเช่นในกรณีของ

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยอันเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ

น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือลด

ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทางด้านพลังงาน ทั้งนี้ เพราะไม่มีกฎหมาย

หรือกฎระเบียบใดระบุนิยามและความหมายของค าว่าผู้มีส่วนได้เสียไว้โดยเฉพาะ นอกจากที่ปรากฏ

ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ได้นิยาม

ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ว่า หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความ

เสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐ174ซึ่งเป็นการก าหนดค านิยามความหมายที่

กว้างจนเกินไปและยากต่อการน าไปปฏิบัติ 

 จากที่ได้กล่าวมาแล้ว อาจสรุปนิยามความหมายของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ส าหรับ

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกให้อย่างแคบที่สุด คือ เฉพาะประชาชนที่ได้รับหรือ

อาจได้รับผลกระทบบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 0-5 กิโลเมตรรอบพ้ืนที่โครงการ รวมทั้งตามแนว

ถนนโครงการในระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง ที่จะเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วม

มิใช่เฉพาะแต่การท าประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ เป็นไปเพ่ือปฏิบัติตาม

กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

 4.2.2  สิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

 กฎหมายที่ท าการศึกษาในการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของทาง

ราชการครั้งนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า กฎหมายส่วนใหญ่พบว่า มีการ

ก าหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้านสิ่งแวดล้อมไว้บ้าง แต่ส าหรับกฎหมาย

เฉพาะด้านปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุเรื่องการจัดท ารายงาน

                                                           
174 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548  

ข้อ 4. 
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม 

เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการส ารวจและผลิต

ปิโตรเลียม การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม ประโยชน์ สิทธิ             

และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นต้น ดังนั้น ด้านข้อมูล

ข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมายจึงก าหนดให้ท าการเผยแพร่ไว้เพียง

เล็กน้อยเท่านั้น 

 ขณะเดียวกัน กฎหมายเฉพาะด้านกรณีโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของ

ไทยดังเช่นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องการการ

ด าเนินโครงการ และมิ ได้ก าหนดให้หน่วยงานผู้ รับผิดชอบ อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ                      

หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้แต่

อย่างใด 

นอกจากนี้ การเผยแพร่ข้อมูลการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA 

เพ่ือให้ประชาชนรับทราบถึงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อโครงการ พบว่า ไม่มีกฎหมายหรือ

ระเบียบระบุให้เปิดเผยรายงานดังกล่าวแต่อย่างใด ขาดการตรวจสอบจากประชาชน ทั้งๆ ที่ข้อมูล

ดังกล่าวกฎหมายมิได้ก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดตามมาตรา 14 และมาตรา 

15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 แต่อย่างใด ในทางปฏิบัติ จึงขึ้นอยู่

กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าจะจัดให้มีการเปิดเผยรายงานดังกล่าวหรือไม่อย่างไร ซึ่งบางครั้งอาจมี

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ได้จัดท า website ขึ้นโดยจัดให้มีการเผยแพร่เฉพาะรายชื่อโครงการและรายละเอียดบาง

ประการเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว โดยสามารถดู

ได้จาก http://www.onep.go.th/eia/  

นอกจากกรณีที่ปรากฏเป็นข้อจ ากัดบางประการที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ ซึ่งมีการก าหนด

ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยอันจะเกิดความ

เสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนตามที่ปรากฏอยู่ในเหตุผลในการ

ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น พบว่า ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความลับของข้อมูลบางประเภทยังมี

ขอบเขตไม่ชัดเจน ข้อมูลบางประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจตาม

http://www.onep.go.th/eia/
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กฎหมายเสียก่อนจึงจะเปิดเผยได้ อาท ิข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรามาตรา 

14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้อยู่ใน

ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะปฏิเสธหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธการให้

ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว หน้าที่จึงตกอยู่แก่ผู้ขอที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธไม่ให้

ข้อมูลดังกล่าว ที่จะต้องอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 15 

วรรคสอง175 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงท าให้ข้อจ ากัดในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนา

และผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยนั้นยังมีขอบเขตไม่ชัดเจน ประชาชนขาดข้อมูลที่ดีส าหรับการเข้ามี

ส่วนร่วมของโครงการ ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวไปแล้วข้างต้น การให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารจึงขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงานซึ่งอาจจัดท าขึ้นตามกรอบของพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

กล่าวโดยสรุป เมื่อมีกรณีมีปัญหาให้ต้องวินิจฉัย กรณีจึงอาจขึ้นอยู่กับผู้บริหารสูงสุดของแต่

ละหน่วยงานในการพิจารณาตัดสินใจ อีกทั้งยังไม่มีกฎหมายหรือกฎระเบียบใดระบุให้หน่วยงานต้อง

จัดให้มีความช่วยเหลือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การปฏิบัติจึงเป็นไปเพ่ือปฏิบัติตาม

กฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ไม่ได้มีเป้าหมาย

เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข้อมูลที่ดีที่มีประสิทธิภาพ ขัดกับหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลัก

ธรรมาภิบาล 

 

 

 

                                                           
175 มาตรา 15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

บัญญัติไว้ว่า “ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการจะก าหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
ไว้ด้วยว่าที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด และให้ถือว่าการมีค าสั่ง
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นดุลพินิจ โดยเฉพาะของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามล าดับสายการ
บังคับบัญชา แต่ผู้ขออาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้ตามที่ก าหนด
ในพระราชบัญญัตินี้” 
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4.2.3 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการมี

ส่วนร่วมของประชาชน 

หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลาย โดยเริ่มต้นในครั้งแรกในปี             

ค.ศ. 1972 ปฏิญญาสตอกโฮล์ม (The Stockholm Declaration, 1972) ในหลักการข้อ 1                

โดยปฏิญญาสตอกโฮล์ม ค.ศ. 1972 ได้วางกรอบการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ว่า “มนุษย์มีสิทธิชั้น

พ้ืนฐานในเสรีภาพ ความเสมอภาค และมีสภาวะความเป็นอยู่ที่พอเพียงในชีวิต ในสิ่งแวดล้อมที่มี

คุณภาพ ที่ยอมให้ชีวิตอยู่ได้อย่างภาคภูมิและดี และมนุษย์มีความมุ่งมั่นที่จะมีความรับผิดชอบในการ

ป้องกันและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมส าหรับชนยุคปัจจุบันและอนาคต...”176 ที่เรียกร้องให้ทุกประเทศหัน

มาให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อมเป็นของทุกคน  

ต่อมาในปี ค.ศ. 1992 ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา              

(The United Nations Conference on Environment and Development: UNCED) ได้ก าหนด

หลักการดังกล่าวไว้ในปฏิญญาริโอว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. 1992 (The Rio 

Declaration on Environment and Development, 1992)177 ข้อ 10 โดยก าหนดหลักการมีส่วน

ร่วมของประชาชนไว้ว่า “การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจะกระท าได้ดีที่สุดด้วยการให้ประชาชนที่

เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ในระดับชาติ ปัจเจกบุคคลต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานราชการ รวมถึงข้อมูล

ข่าวสารอันเกี่ยวกับวัตถุอันตราย และกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินขึ้นภายในชุมชน และเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย โดยรัฐต้องอ านวยความสะดวกและจูงใจให้

                                                           
176 “Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate 

conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and 
well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the 
environment for present and future generations…” 

177 The United Nations Conference on Environment and Development (Rio de 
Janerio: UNCED, 1992), p.1. 
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ประชาชนเกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปอย่าง

กว้างขวาง…”178  

หลังจากนั้น ในปี ค.ศ. 1996 ธนาคารโลก (World Bank) ได้อธิบายหลักการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนดังกล่าวไว้ในหนังสือ The World Bank Participation Sourcebook (1996)179  

ส าหรับประเทศไทย หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมา และปรากฏหลักการดังกล่าวต่อเนื่องมาใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายต่างๆ อาทิในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2540) 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) ซึ่งได้มีเจตนารมณ์ชัดเจนในการเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็นการต่อเนื่องจากรัฐธรรมนูญ
ฉบับก่อนที่มีการบัญญัติถึงหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในหลายมาตรา นอกจากนี้ หลักการ
ดังกล่าวยังมีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ                 
และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี              
ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 ท าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอันเป็น
เงื่อนไขหลักของระบบประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น ได้มีการให้ความส าคัญเรื่อยมาทั้งใน

                                                           
178 The Rio Declaration on Environment and Development, 1992, Principle 10 

“Environmental issues are best handled with the participation of all concerned 
citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have 
appropriate access to information concerning the environment that is held by public 
authorities, including information on hazardous materials and activities in their 
communities, and the opportunity to participate in decision-making processes. States 
shall facilitate and encourage public awareness and participation by making 
information widely available…” 

179 เจมส์ แอล เครย์ตัน, คู่มือการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชน และการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง  หน้า 8.  
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ระดับนานาชาติและในระดับชาติ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการด าเนินงานส าหรับโครงการที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองปี พ.ศ. 2549 ส่งผลให้ค่าดัชนี
ประชาธิปไตยของไทยมีค่าคะแนน 5.7 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 90              
จากประเทศกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด แต่ภายหลังจากการ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(พุทธศักราช 2550) ที่น าไปสู่กระบวนการเลือกตั้ง ส่งผลให้ค่าดัชนีประชาธิปไตยในปีพ.ศ. 2551 
เพ่ิมข้ึนเป็น 6.8 เป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน และอยู่ล าดับที่ 55 จากประเทศ
กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนเกิดความตื่นตัวด้านการมีส่วน
ร่วมบริหารประเทศท่ีสูงกว่าในอดีต180  

จากแนวความคิดที่ว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นของรัฐฝ่ายเดียว เอกชนที่จะมี

สิทธิในการเข้าไปด าเนินการจะต้องได้รับอนุญาตในรูปแบบของสัญญาสัมปทาน จึงน าไปสู่ความคิด

ที่ว่า ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังจะเห็นได้จากการ

ก าหนดให้การด าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ซึ่งต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน (ตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2550) รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ

หรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว  โดยปัจจุบันมีการก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้  

36 ประเภท181 และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียมบนบกของไทยนั้น ได้ด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม                     

ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549             

                                                           
180 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เรื่องเดิม, หน้า 11. 
181 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด

ของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ 6 
(พ.ศ. 2557)  เรื่องเดิม. 
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อย่างไรก็ดี แม้กฎหมายจะก าหนดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม               

และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ            

ผู้มีส่วนได้เสียก่อนแล้วก็ตาม แต่ยังมีช่องโหว่ของกฎหมาย มิได้ระบุให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้

มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนก่อนด าเนิน

โครงการ ระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการในฐานะที่ประชาชนเป็นเป็นผู้ที่ ได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการนั้นด้วย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม               

และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ในมิติของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และส าหรับโครงการที่รัฐได้

ตัดสินใจไปแล้ว รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น หรือให้ข้อมูล และรัฐก็ควรน าข้อมูลที่ได้รับมาใหม่มาพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง 

โดยเฉพาะก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติ และ/หรืออนุญาตให้ด าเนินโครงการต่อ นอกจากนี้ จากการศึกษา

พบว่า  การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น เป็นการด าเนินการตามรูปแบบหรือ

วิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ไม่ได้น าความคิดเห็นของประชนที่ได้รับจากการด าเนินการ

ดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ มีช่องโหว่ของกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับ

ทราบและตรวจสอบข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ได้รับ

ผลกระทบได้รับทราบผลการพิจารณา ค าชี้แจง และเหตุผลประกอบตัดสินใจ ตรงกันข้ามกับกฎหมาย

ว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National Environmental Policy Act-NEPA) ประกอบ

กับกฎหมายของสภาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (The Council on Environmental 

Quality-CEQ) (40 CFR Parts 1500-1508) ที่ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับกระบวนการ

ตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐส าหรับโครงการ แผนการด าเนินงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้อง บอกกล่าวแก่บุคคลผู้ มีส่วนได้เสียว่า 

สามารถจะหาข้อมูลหรือรายงานสถานภาพเกี่ยวกับค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับ

องค์ประกอบอื่นของกระบวนการตาม NEPA ได้ที่ใด ประกอบกับเปิดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

หรือข้อมูลข่าวสารที่ท าเป็นค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความเห็นทั้งหมดที่ได้รับ 

และเอกสารอ่ืนๆ ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act)   
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเฉพาะในราคาที่เป็นต้นทุนการผลิตส าเนาหรือการคัดถ่ายส าเนาเท่านั้น182 

จึงท าให้เห็นชัดว่า ส าหรับไทยแล้ว กฎหมายหรือระเบียบยังมีความบกพร่องในเรื่องนี้อยู่มาก 

                                                           
182 1506.6 Public involvement. 
Agencies shall: 
(e) Explain in its procedures where interested persons can get information or 

status reports on environmental impact statements and other elements of the NEPA 
process.  

(f) Make environmental impact statements, the comments received, and any 
underlying documents available to the public pursuant to the provisions of the 
Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552), without regard to the exclusion for 
interagency memoranda where such memoranda transmit comments of Federal 
agencies on the environmental impact of the proposed action. Materials to be made 
available to the public shall be provided to the public without charge to the extent 
practicable, or at a fee which is not more than the actual costs of reproducing copies 
required to be sent to other federal agencies, including the Council. 



 

 

 
บทท่ี 5 

 

บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุป 
 

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยเป็น 1 ใน 36 ประเภทของโครงการ

หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้อง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนว

ทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และถือเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ            

ซึ่งต้องมีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน  (ตามมาตรา           

67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.  2550) รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่ง

ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ

การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินการดังกล่าว ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องด าเนินการตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม และแนวทางการประเมินผลกระทบทาง

สุขภาพในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในเอกสารท้ายประกาศ 4            

ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของ

โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ 

ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยเจ้าของ

โครงการมีหน้าที่ต้องด าเนินการว่าจ้างบุคคลผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ช านาญการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นผู้จัดท ารายงาน

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการ
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มีส่วนร่วมของประชาชนฯ ด้วย พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนฯ นั้น ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยในแต่ละขั้นตอน อาทิ 

ขั้นตอนการส ารวจปิโตรเลียมบนบก ได้แก่ การส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Exploration) 

ขั้นตอนการส ารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนบนพ้ืนดิน ขั้นตอนการเจาะส ารวจปิโตรเลียมบนบก                 

และข้ันตอนการผลิตปิโตรเลียมบนบก ซึ่งในแต่ละข้ันตอนพบว่า มีการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความ

คิดเห็น 2 ครั้ง แบ่งออกเป็น ครั้งที่ 1 ก่อนการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน มีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่

ข้อมูลของโครงการและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างข้อเสนอโครงการ และขอบเขตการศึกษา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมทั้งรวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้น ตลอดจนชี้แจง

กลุ่มเป้าหมายของโครงการให้รับทราบแผนการศึกษาและการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม และครั้งที่ 2 ระหว่างจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์

เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตลอดจนตอบค าถามที่ได้จากการ

รวบรวมข้อวิตกกังวลเบื้องต้นจากการด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 

การด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสามารถท าได้หลายวิธีตามแนว

ทางการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ อาทิ การจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus group) ร่วมกับการส ารวจ

ความคิดเห็นต่อโครงการ (Survey) หรือการชี้แจงประชาชนในการประชุมของราชการร่วมกับการติด

ประกาศข้อมูลพร้อมกล่องรับความคิดเห็น หรือการส ารวจความคิดเห็นต่อโครงการ  ซึ่งเป็นไปใน

แนวทางเดียวกันกับวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ก่อนเริ่มด าเนินการโครงการของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลตามข้อ 7 ให้ประชาชน

ทราบ และจะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยอาจใช้วิธีการอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ อาทิ 

โดยวิธีการส ารวจความคิดเห็น โดยวิธีการประชุมปรึกษาหารือ หรือโดยวิธีอ่ืนที่ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรีก าหนด ส่วนใหญ่แล้ว เจ้าของโครงการและผู้ถูกว่าจ้างให้เป็นผู้จัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมักจะด าเนินการตาม

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนฯ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ เพราะโครงการของรัฐตาม

ความหมายของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีฯ ให้หมายความรวมถึง การด าเนินโครงการโดยวิธีการให้

สัมปทานหรืออนุญาตให้บุคคลอ่ืนท าด้วย ซึ่งปัจจุบันพบว่าโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม
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บนบกของไทยด าเนินการภายใต้รูปแบบของสัญญาสัมปทาน (คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเป็นรัฐและคู่สัญญาอีก

ฝ่ายหนึ่งเป็นเอกชน) ภายใต้กฎหมายปิโตรเลียมซึ่งกฎหมายปิโตรเลียมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จ าแนกผู้รับ

สัมปทานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ที่เรียกว่า กฎหมายเก่า              

หรือ Thailand I ซึ่งใช้กับผู้รับสัมปทานที่ได้รับสัมปทานก่อนปีพ.ศ. 2532 และพระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ที่เรียกว่ากฎหมายใหม่ หรือ Thailand III ซึ่งใช้กับผู้รับสัมปทานที่

ได้รับสัมปทานหลังปีพ.ศ. 2532 เป็นต้นไป 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวความคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลัก

สากล ส าหรับประเทศไทย ได้มีการวางรากฐานของการมีส่วนร่วมอยู่บ้าง ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) เป็นต้นมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งนอกจากที่มีปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติในหลายฉบับแล้ว ยังเคยมีปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 

2540) ต่อเนื่องมาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) และรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ขณะเดียวกันก็มีบัญญัติอยู่ในกฎหมายต่างๆ 

หลายฉบับ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 เป็นต้น 

จากแนวความคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นการยอมรับในระดับนานาชาติว่า

กระบวนการมี ส่ วน ร่ ว มของประชาชน  เป็ นกระบวนการสื่ อ ส า รสองทา ง  (Two-Way 

Communication) ที่มีเป้าหมายร่วมกันเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีกว่าโดยได้รับการยอมรับจาก

ประชาชน ซึ่งเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ก็คือ การให้ข้อมูลต่อประชาชนและ

ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด

ส าหรับประชาชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจให้เข้า

มามีส่วนร่วมในขั้นตอนที่มีผลต่อการตัดสินใจโดยเอ้ือให้เกิดการเข้าร่วมของประชาชนผู้ที่อาจได้รับ

ผลกระทบให้ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอเพ่ือใช้ประกอบการมีส่วนร่วม รวมทั้ง

ข้อเสนอแนะของประชาชนที่จะมีผลต่อการตัดสินใจนั้น และโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน

ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย เป็นเรื่องที่จะต้องท าความเข้าใจว่า 

กระบวนการดังกล่าวนั้นต้องการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ซึ่งกระบวนการ
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ดังกล่าวมีตั้งแต่มีตั้งแต่การให้ข้อมูลแก่ประชาชน (Inform) การร่วมกันปรึกษาหารือ (Consult)            

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (Involve) การมีส่วนร่วมกันในการแก้ปัญหา (Collaborate) 

และการพัฒนาข้อตกลงร่วมกัน (Empower) แต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม

ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกนั้น พบว่า อยู่ในระดับการมีส่วนร่วมกันใน

การแก้ปัญหา (Collaborate) เท่านั้น 

นอกจากนี้ เงื่อนไขอันจ าเป็นที่จะก่อให้เกิดฉันทามติอันจะน ากระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวความคิด “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ World 

Summit on Sustainable Development, (1987) ได้ให้ความหมายไว้ว่า "การพัฒนาที่ตอบสนอง

ความต้องการของคนยุคในปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนในรุ่นอนาคตต้องประนีประนอมเพ่ือลดขีด

ความสามารถที่จะสนองความต้องการของเขาลงไป” และเป็นไปตามตามหลักธรรมาภิบาลตามการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น และตามบริบทของสังคมไทย

ที่มักถูกกล่าวถึงเสมอ ได้แก่ เรื่องความโปร่งใส การมีส่วนร่วมของประชาชน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ของทางราชการ และความสามารถในการตรวจสอบ (Accountability) การด าเนินกิจการหรือ

โครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐ  แต่ในความเป็นจริงแล้ว เงื่อนไขเหล่านี้ไม่อาจบรรลุผลได้หากการมีส่วน

ร่วมของประชาชนยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายได้ (Final decision) 

ดังนั้น กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริ งและเป็นธรรมจะต้องมี

แหล่งที่มาคือมีกฎหมายบัญญัติขั้นตอนและวิธีการด าเนินการไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพ่ือให้

การปฏิบัติงานของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็น

ผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและจัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ได้สามารถปฏิบัติตามและด าเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้               

ทั้งนี้ เพ่ือให้การมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง ไม่เพียงแต่เป็นการน าไป

ปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด 

(ไว้อย่างคร่าวๆ) เท่านั้น 

ตามกฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียมบนบกของไทย ได้มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายหลายฉบับและหลายมาตรา ได้แก่ 

1)  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

2)  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
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3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน                  

พ.ศ. 2548 

กฎหมายทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวมีบทบัญญัติที่บัญญัติรับรองเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มาตรการทางกฎหมายของ

สาธารณรัฐสาธารณรัฐฝรั่งเศส และมาตรการทางกฎหมายของสหพันธรัฐสหพันธรัฐมาเลเซียอยู่บ้าง

ไม่มากก็น้อย จากที่ได้ศึกษามาตรการทางกฎหมายของทั้งสามประเทศ พบว่า มาตรการทางกฎหมาย

ของสหรัฐอเมริกาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม                

ได้มีการก าหนดให้การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องด าเนินอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล                 

(Good Governance) และหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักการของ 

NEPA โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยค านึงถึงสัดส่วนของประชากรที่เข้ามามีส่วน

ร่วมและไม่เลือกปฏิบัติ (Non-Discrimination) ขณะเดียวกัน ยังก าหนดให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร            

หรือข้อมูลข่าวสารที่ท าเป็นค าแถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ความเห็นทั้งหมดที่ได้รับ และเอกสาร

อ่ืนๆ ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร (Freedom of Information Act) โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย แตกต่างจากการก าหนดให้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการของไทย             

ที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้สิทธิแก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลในรายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความเห็นทั้งหมดที่ได้รับจากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็น และเอกสาร

อ่ืนๆ ประกอบ ไว้อย่างชัดเจน และจากการศึกษามาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐสาธารณรัฐ

ฝรั่งเศสพบว่า มาตรการทางกฎหมายของสาธารณรัฐสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้านการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนส าหรับโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้องค์กรทางปกครองมีหน้าที่ที่

จะต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนเริ่มด าเนินงานหรือโครงการ โดยจะต้องเปิด

โอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและรับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการอย่างครบถ้วน

สมบูรณ์ ตลอดจนสามารถแสดงข้อคิดเห็นและห่วงกังวล และยื่นข้อเสนอหรือข้อคัดค้านเกี่ยวกับ

โครงการนั้นไดเ้ต็มที ่แต่จะไม่มีผลผูกพันให้องค์กรทางปกครองต้องด าเนินการตามข้อคิดเห็นที่ได้จาก

การรับฟังความคิดเห็นแต่อย่างใด เพียงแต่อาจจะช่วยใช้ให้เป็นข้อพิจารณาหากกรรมการรับฟังความ

คิดเห็นไม่เห็นด้วยกับการด าเนินงานหรือโครงการนั้น และหากองค์กรทางปกครองตัดสินใจไปใน

แนวทางที่ขัดหรือแย้งกับความคิดเห็นของประชาชนและความคิดเห็นของกรรมการรับฟังความ
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คิดเห็นแล้ว องค์กรปกครองก็จะต้องสามารถชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ ได้ แตกต่างจากการมี

ส่วนร่วมของประชาชนของไทย ที่ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้ หากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ตัดสินใจที่ไปในแนวทางที่ขัดหรือแย้งกับความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่

จะต้องชี้แจงเหตุผลของการตัดสินใจนั้นๆ ส าหรับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของสหพันธรัฐมาเลเซีย พบว่า มีข้อบกพร่องอยู่มาก รวมถึงความอ่อนแอของ

กฎหมาย ตัวอย่างดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้นนั้นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ได้

บัญญัติอยู่ในกฎหมายหลัก เพียงแต่มีการน ามาบรรจุไว้ในลักษณะที่เป็นเพียงคู่มือการปฏิบัติงาน หรือ

เป็น Guideline หรือแนวทางในการปฏิบัติโดยผนวกเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนเข้าไป

เช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ ไทย 

นอกจากนี้ พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ

สหพันธรัฐมาเลเซีย ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจเช่นเดียวกับ

การมีส่วนร่วมของประชาชนของไทย 

ดังนั้น จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพบว่า  กระบวนการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยังมีปัญหาหลายประการ 

ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง เนื่องจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการส ารวจพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียมเป็นกิจกรรมที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ ได้แก่ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสังคม และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพซึ่งการด าเนินงานใน

ขั้นตอนต่างๆ ล้วนแล้วแต่มีความสลับซับซ้อนทางเทคนิค (Technical) และบางครั้งอาจจะเกิน

ความสามารถของประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ

ด าเนินโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เมื่อพิจารณาจากแนวทางการมีส่วน

ร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม            

พ.ศ. 2549 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 พบว่า ยังไม่มีกฎหมาย

หรือระเบียบใดระบุถึงการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค (Technic) โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกระทบ
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ต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้

ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายหรือระเบียบในประเด็น

ดังกล่าวให้ชัดเจน 

นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในขั้นตอนการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมมี

ข้อพิจารณาอยู่ว่า แม้ตามตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดถึงการมีส่วน

ร่วมของประชาชนไว้ก็ตาม แต่แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของส านักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 ที่ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับ

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกก็เป็นเพียงแนวทางในการน าไปปฏิบัติและไม่ได้มี

สถานะเป็นกฎหมายแต่อย่างใด ขณะเดียวกันกฎหมายหรือระเบียบไม่ได้ระบุห้ามไม่ให้ผู้รับสัมปทาน

ด าเนินกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็นส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมไปในคราว

เดียวกัน จึงเป็นดุลพินิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบว่าจะมีการอนุญาตให้ด าเนินการรับฟังความคิดเห็น

ของประชาชนไปในคราวเดียวกันได้หรือไม ่

ประการที่สอง ประเด็นการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมและการต่อระยะเวลาผลิต

ปิโตรเลียม จากการศึกษาพบว่า การต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมตามมาตรา 25 และการต่อ

ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เป็นขั้นตอนที่

ต้องได้รับการอนุมัติ และ/หรืออนุญาตจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการปิโตรเลียม            

แต่ประชาชนกลับไม่มีมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวกับการอนุมัติ และ/หรือ

อนุญาตการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม รวมทั้งไม่มีมีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบเพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับชีวิตของ

ประชาชนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามที่ ผู้เขียนได้กล่าวถึงธรรมาภิบาล

สิ่งแวดล้อมไว้ในบทที่ 2 ว่า ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หมายถึง การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
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และสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนสารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการก าหนดและ

ด าเนินนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน โครงการ และกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ จากที่ได้กล่าวมาแล้ว สรุปได้ว่า กฎหมาย

และระเบียบไม่ได้ระบุเรื่องการมีส่วนของประชาชนในขั้นตอนการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมและ

การต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมไว้โดยเฉพาะ  

ประการที่สาม เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 มีการก าหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการคืนพื้นที่แปลงส ารวจปิโตรเลียมบนบกให้ผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามกฎหมายโดยการคืนพ้ืนที่

แปลงส ารวจแปลงหนึ่งๆ ตามหลักเกณฑ์ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรามาตรา 36 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวยัง

ก าหนดให้การรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการส ารวจผลิตเป็น

หน้าที่ของผู้รับสัมปทาน โดยจะต้องท าการเสนอแผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่ง

ปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าด าเนินการรื้อถอน

แทนหรือร่วมกับผู้รับสัมปทานตามมาตรา 80/1 ให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมปิโตรเลียม

ให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่กฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างไรก็ดี ในการ

ตรวจสอบโดยเฉพาะประเด็นเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางสังคม และคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมทางสุขภาพนั้น ในขั้นตอนดังกล่าว ไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือภาคเอกชนได้รับรู้ 

หรือร่วมตรวจสอบ หรือแสดงความคิดเห็น จึงไม่ได้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง

แท้จริง 

 

ประการที่สี่ กรณีเมื่อมีความจ าเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพ่ือใช้ในกิจการ

ปิโตรเลียมตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กระท าได้โดยด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคือสังหาริมทรัพย์ โดยจะตราพระราชกฤษฎีกา

ก าหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนไว้ก่อนก็ได้  ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แต่จากกฎหมายทั้งสองฉบับ มีเพียงพระราชบัญญัติว่าด้วยการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ที่บัญญัติในเรื่องของการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

ทางราชการไม่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม โดยสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้

ตามสถานที่ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 7 พบว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
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โดยวิธีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนินการดังกล่าวใน

ขั้นตอนนี้ไม่มี จึงมิได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

ประการที่ห้า ปัญหาที่ส าคัญมากที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้คือ การก าหนดขอบเขตว่าบุคคลใด

คือ “ผู้มีส่วนได้เสีย” หรือ “ผู้ได้รับผลกระทบ” (Stakeholders)  ในโครงการ ที่ควรจะเข้ามามีส่วน

ร่วม ซึ่งในประเด็นดังกล่าวยังขาดความชัดเจน ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงไม่ได้เข้า

ร่วม อย่างไรก็ดี ในกรณีของโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทย ได้มีความ

พยายามที่จะก าหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียไว้ในแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 โดยแบ่งขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสีย

ออกตามลักษณะพ้ืนที่หลัก และพ้ืนที่รอง พิจารณาจากความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

โครงการตามระยะทางจากพ้ืนที่โครงการถึงพ้ืนที่อ่อนไหวต่อผลกระทบ ได้แก่ 1. พ้ืนที่หลัก คือ ระยะ 

0-1 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ และ 2. พ้ืนที่รอง คือ ระยะ 1-5 กิโลเมตร รอบพ้ืนที่ฐานเจาะ 

รวมทั้งตามแนวถนนโครงการในระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง นอกจากนี้ ยังมีการการ

จ าแนกผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มผู้รับผลกระทบ (ที่ได้ประโยชน์และเสีย

ประโยชน์) 2. หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่  บริษัท

เจ้าของโครงการ นิติบุคคลผู้มีสิทธิ์จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือบริษัทที่

ปรึกษา 3. หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านพัฒนา

ปิโตรเลียมและระบบขนส่งทางท่อ และหน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ และ/หรือ

หน่วยงานที่มีอ านาจออกใบอนุญาตต่างๆ อาทิ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น 4. หน่วยงานราชการ

ในระดับต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 5. องค์การ

เอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น  และระดับอุดมศึกษา 

และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO)/องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

ได้แก่  องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่              

(ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) หรือกลุ่มชุมชนเข้มแข็งที่ท างานด้านสิ่งแวดล้อมและ

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ สถาบันการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาภายในพ้ืนที่ศึกษา
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หรือสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งในและนอกพ้ืนที่ศึกษา และนักวิชาการอิสระ ได้แก่ 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และนักวิชาการจากภายนอก 6. สื่อมวลชนที่สนใจ และ 7. ประชาชนทั่วไป 

 ถึงแม้ว่าจะเป็นการยากล าบากในการก าหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียดังเช่นในกรณีของ

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยอันเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการ

น าไปสู่ความส าเร็จของเป้าหมายในการบรรลุวัตถุประสงค์การมีส่วนร่วมของประชาชน และเพ่ือลด

ปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทางด้านพลังงาน ทั้งนี้ เพราะไม่มีกฎหมาย

หรือกฎระเบียบใดระบุนิยามและความหมายของค าว่าผู้มีส่วนได้เสียไว้โดยเฉพาะ นอกจากที่ปรากฏ

ในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ที่ได้นิยาม

ความหมายของ “ผู้มีส่วนได้เสีย” ไว้ว่า หมายความว่า ผู้ซึ่งอาจได้รับความเดือดร้อนหรือความ

เสียหายโดยตรงจากการด าเนินงานตามโครงการของรัฐซึ่งเป็นการก าหนดค านิยามความหมายที่กว้าง

จนเกินไปและยากต่อการน าไปปฏิบัติ จากที่ได้กล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจสรุปนิยามความหมายของผู้ มี

ส่วนได้เสีย (Stakeholders) ส าหรับโครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกให้อย่างแคบ

ที่สุด คือ เฉพาะประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 0-5 กิโลเมตร

รอบพ้ืนทีโ่ครงการ รวมทั้งตามแนวถนนโครงการในระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง ที่จะเป็นผู้

มีส่วนได้เสียที่ควรเข้าไปมีส่วนร่วมมิใช่เฉพาะแต่การท าประชาพิจารณ์หรือการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนที่เป็นไปเพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมาย

ก าหนดเท่านั้น แต่ก็พบว่า ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดก าหนดค านิยามของผู้มีส่วนได้เสียไว้อย่าง

ชัดเจน 

 ประการที่หก  กฎหมายที่ท าการศึกษาในการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับทราบข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการครั้งนี้ ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า กฎหมาย

ส่วนใหญ่พบว่า มีการก าหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการด้านสิ่งแวดล้อมไว้บ้าง            

แต่ส าหรับกฎหมายเฉพาะด้านปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมนั้น ไม่มีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุเรื่อง

การจัดท ารายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมหรือผลกระทบจากการด าเนินโครงการส ารวจพัฒนาและผลิต

ปิโตรเลียม เนื่องจากพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 กล่าวถึงประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับการ

ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม การเก็บรักษาและขนส่งปิโตรเลียม การขายและจ าหน่ายปิโตรเลียม 
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ประโยชน์ สิทธิ และหน้าที่ของผู้รับสัมปทาน ค่าภาคหลวงและผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ เป็นต้น 

ดังนั้น ด้านข้อมูลข่าวสารที่สามารถเผยแพร่ได้ในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม กฎหมายจึงก าหนดให้ท า

การเผยแพร่ไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ขณะเดียวกัน กฎหมายเฉพาะด้านกรณีโครงการส ารวจพัฒนา

และผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยดังเช่นพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มิได้ก าหนดเรื่องการจัดท ารายงานข้อมูล

ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องการการด าเนินโครงการ และมิได้ก าหนดให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ อาทิ            

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ หรือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม          

ให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารไว้แต่อย่างใด และส าหรับกรณีที่ข้อจ ากัดบางประการที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

ซึ่งมีการก าหนดข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยที่แจ้งชัดและจ ากัดเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยอัน

จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ที่ส าคัญของเอกชนตามที่ปรากฏอยู่ในเหตุผลใน

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้นั้น พบว่า ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความลับของข้อมูลบางประเภท

ยังมีขอบเขตไม่ชัดเจน ข้อมูลบางประเภทจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะเปิดเผยได้ อาทิ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา

มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 โดยให้อยู่

ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการที่จะปฏิเสธหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ซึ่งหากเจ้าหน้าที่รัฐปฏิเสธการ

ให้ข้อมูลข่าวสารดังกล่าวแล้ว หน้าที่จึงตกอยู่แก่ผู้ขอที่จะใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับการปฏิเสธ

ไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว ที่จะต้องอุทธรณ์ไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 

15 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 จึงท าให้ข้อจ ากัดในการ

เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจพัฒนา

และผลิตปิโตรเลียมบนบกของไทยนั้นยังมีขอบเขตไม่ชัดเจน ประชาชนขาดข้อมูลที่ดีส าหรับการเข้ามี

ส่วนร่วมของโครงการ 

 ประการที่เจ็ด แม้กฎหมายจะก าหนดให้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วน

ได้เสียก่อนแล้วก็ตาม แต่ยังมีช่องโหว่ของกฎหมาย มิได้ระบุให้ประชาชนและผู้มีส่ วนได้เสียได้มีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจและการตรวจสอบ หรือการมีส่วนร่วมในการรับรู้ความคืบหน้าของการด าเนินงาน

ของโครงการระหว่างด าเนินโครงการ และหลังด าเนินโครงการในฐานะที่ประชาชนเป็นเป็นผู้ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการนั้นด้วย โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม                     
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และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ในมิติของผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และส าหรับ

โครงการที่รัฐได้ตัดสินใจไปแล้ว รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้มีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น หรือให้ข้อมูล และรัฐก็ควรน าข้อมูลที่ได้รับมาใหม่มาพิจารณาอย่างละเอียด

รอบคอบอีกครั้ง โดยเฉพาะก่อนที่จะตัดสินใจอนุมัติ และ/หรืออนุญาตให้ด าเนินโครงการต่อ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาพบว่า การด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้น เป็นการ

ด าเนินการตามรูปแบบหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น แต่ไม่ได้น าความคิดเห็นของประชนที่

ได้รับจากการด าเนินการดังกล่าวไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ มีช่องโหว่ของกฎหมายไม่เปิด

โอกาสให้ประชาชนได้รับทราบและตรวจสอบข้อมูล ค าชี้แจง และเหตุผล เพ่ือให้ประชาชน ชุมชน           

ผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบผลการพิจารณา ค าชี้แจง และเหตุผลประกอบ

ตัดสินใจ เพราะข้อมูลที่ได้จากการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอาจมีข้อมูลที่

คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบจากประชาชน หน่วยงานที่เป็นกลางและ

เป็นธรรม ตรงกันข้ามกับกฎหมายว่าด้วยนโยบายสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (The National 

Environmental Policy Act-NEPA) ประกอบกับกฎหมายของสภาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ

สหรัฐอเมริกา (The Council on Environmental Quality-CEQ) (40 CFR Parts 1500-1508)            

ที่ได้ก าหนดมาตรการทางกฎหมายส าหรับกระบวนการตัดสินใจของหน่วยงานของรัฐส าหรับโครงการ 

แผนการด าเนินงาน หรือกิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไว้ โดยหน่วยงานของ

รัฐจะต้อง บอกกล่าวแก่บุคคลผู้มีส่วนได้เสียว่า สามารถจะหาข้อมูลหรือรายงานสถานภาพเกี่ยวกับค า

แถลงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืนของกระบวนการตาม NEPA ได้ที่ใด 

รวมทั้งเปิดให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร หรือข้อมูลข่าวสารที่ท าเป็นค าแถลงผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะความเห็นทั้งหมดที่ได้รับ และเอกสารอื่นๆ ประกอบตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูล

ข่าวสาร (Freedom of Information Act) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเฉพาะในราคาที่เป็นต้นทุน

การผลิตส าเนาหรือการคัดถ่ายส าเนาเท่านั้น  จึงท าให้เห็นชัดว่า ส าหรับไทยแล้ว กฎหมายหรือ

ระเบียบยังมีความบกพร่องในเรื่องนี้อยู่มาก 
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5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาถึงปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับโครงการส ารวจ

พัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกเพ่ือลดความขัดแย้งจากการด าเนินโครงการ จึงควรมีการบูรณาการมี

ส่วนร่วมของประชาชนอย่างจริงจังในหลายๆ มิติ เพ่ือการหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่รุนแรงในทุก

รูปแบบ โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับและในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ก่อนการ

ด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ และเม่ือสิ้นสุดการด าเนินการโครงการ รวมถึงการเข้าถึง

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่จ าเป็น การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการตัดสินใจและการติดตาม

ตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ ซึ่งหากมีขั้นตอนการตัดสินใจให้มีการด าเนินโครงการต่อไปก็ควร

เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย จึงขอเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเป็นข้อเสนอแนะได้

เป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ในขั้นตอนการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมที่มีการด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นอยู่แล้วนั้น ควรมีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้มีการพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน 

หรือระบุให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทางเทคนิค (Technic) 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ควรจะต้องมีกฎหมายหรือระเบียบใดระบุให้

หน่วยงานผู้รับผิดชอบต้องด าเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ซึ่งการด าเนินการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชนจะต้องไม่เป็นเพียงขั้นตอนหนึ่งที่เจ้าของโครงการจะต้องด าเนินการเพียงเพ่ือให้

โครงการแต่ละโครงการได้รับความเห็นชอบเท่านั้น หากแต่จะต้องด าเนินไปด้วยความเข้าใจอย่าง

แท้จริงของประชาชน มิฉะนั้นแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงแล้วก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้ จึง

เป็นเรื่องที่ควรมีการก าหนดกลไกทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าวให้ชัดเจน 

2) ส าหรับการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการส ารวจและ

ขั้นตอนการผลิตนั้นปิโตรเลียม ควรมีกฎหมายหรือระเบียบระบุกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน

เนื่องจากขั้นตอนการส ารวจและขั้นตอนการผลิตนั้นมีวิธีการด าเนินงานรวมถึงผลกระทบที่ได้รับอาจ

แตกต่างกันออกไป จึงสมควรให้มีกฎหมายหรือระเบียบระบุให้มีการด าเนินการรับฟังความคิดเห็นใน

ขั้นตอนการส ารวจและข้ันตอนผลิตปิโตรเลียมคนละคราวกันให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดผลอันแท้จริงในการ

ปฏิบัติ มิใช่เพียงแต่ก าหนดให้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนมีการด าเนินการดังกล่าวซึ่ง

เป็นการก าหนดกรอบไว้เพียงกว้างๆ เท่านั้น 
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3) ในขั้นตอนการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียมและการต่อระยะเวลาผลิต

ปิโตรเลียม ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบควรเข้าไปมีส่วนร่วมตัดสินใจ ซึ่งในปัจจุบัน 

พบว่าประชาชนกลับไม่มีมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารของทางราชการที่เกี่ยวกับการอนุมัติ และ/หรือ

อนุญาตการต่อระยะเวลาส ารวจปิโตรเลียม รวมทั้งไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบเพื่อน าไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวก่อนตัดสินใจ โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่เกี่ยวกับชีวิตของ

ประชาชนและไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม จึงควรผลักดันเรื่องดังกล่าวให้มีการแก้ไข

กฎหมายต่อไป 

4)  ในกรณีที่มีการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจและผู้รับสัมปทานต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการคืนพ้ืนที่แปลงส ารวจ รัฐควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ

แผนงานและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวก ตามที่ผู้รับสัมปทานต้องยื่นเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากอธิบดี  ภายใต้พระราชบัญญัติ

ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 รวมทั้งมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโดยเฉพาะเกี่ยวกับคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน เพ่ือลดปัญหาที่อาจเกิดจากความ

ขัดแย้งจากการด าเนินโครงการด้วย 

5) ในกรณีที่มีการเวนคืนเพ่ือใช้ในกิจการปิโตรเลียม ควรมีการก าหนดกลไกทาง

กฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอันเกี่ยวข้องกับการวางแผนด้านพลังงาน เพ่ือ

เสริมสร้างให้การมีส่วนร่วมของประชาชนท าได้ในกรอบที่กว้างขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น 

6) ควรมีการก าหนดค านิยามความหมายของค าว่า “ผู้มีส่วนได้เสีย” ส าหรับ

โครงการส ารวจพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมบนบกให้อย่างแคบที่สุด คือ อย่างน้อยจะต้องประกอบไป

ด้วย ประชาชนที่ได้รับผลกระทบบริเวณพ้ืนที่โครงการในรัศมี 0-5 กิโลเมตรรอบพ้ืนที่โครงการ 

รวมทั้งตามแนวถนนโครงการในระยะ 50 เมตร จากขอบถนนทั้งสองฝั่ง เพ่ือเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ

แสดงความคิดเห็นต่อการด าเนินโครงการหรือ กิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น โดย

ค านึงถึงสัดส่วนของประชากรที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

7)  เมื่อที่ปรึกษาผู้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมส่งร่างรายงาน

ดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา ควรมีกฎหมาย
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หรือระเบียบระบุให้ประชาชนมีสิทธิในการขอตรวจดูรายงานดังกล่าวได้  เพราะข้อมูลที่ได้จากการ

ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนั้นอาจมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้ 

8)  ในกรณีที่รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีการแก้ไขเพ่ิมเติม ก่อนที่

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น

เพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณาต่อไปนั้น ควรมีการเผยแพร่ความก้าวหน้าการ

พิจารณารายงาน ทั้งนี้ เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและเข้าตรวจดูได้ เพ่ือความ

โปร่งใสต่อประชาชนเพื่อป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

9)  ต้องเน้นย้ าถึงเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ มี

แนวความคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศที่ยึดหลักตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยให้

ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับการปลูกจิตส านึก ค่านิยมประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาล ดังนั้น การพัฒนาประเทศด้านพลังงานจึงจ าเป็นต้องวางกรอบให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

ขั้นตอนการตัดสินใจให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้ทราบถึงประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดจนการด าเนินงานด้วยความโปร่งใสเพ่ิมขึ้นด้วยอาทิกัน โดยต้องเน้นรูปแบบและกระบวนการที่

มีความเชื่อมโยงกันส าหรับทุกภาคส่วน 

นอกจากนี้ ผู้เขียนใคร่ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

1)  ควรมีการจัดตั้งองค์การอิสระทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพ่ือให้องค์การอิสระ

ทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายได้ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ

ด าเนินโครงการ รวมทั้งจะต้องมีการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง

จริงจังต่อไป 

2)  ควรแก้ไขช่องโหว่ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ

คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ในประเด็นเก่ียวกับการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ

กิจการซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนให้ชัดเจน เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการ

หรือกิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ

ปฏิบัติและแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกฎหมายอ่ืนๆ            

เช่น ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธี
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ปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้อง

จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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