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 ปจัจุบนัปญัหาความขดัแยง้จากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพอย่างรุนแรงทวคีวามรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่าง
แท้จรงิ งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการมสี่วนร่วม ปจัจยัความส าเรจ็ ปญัหา
และอุปสรรค เพื่อน าไปสู่การน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ประยุกต์หลกั CIPP-I  Model มา
ท าการศกึษากระบวนการดงักล่าว โดยใชก้ารสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้งเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกับการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษา
กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนตามกรอบการประเมนิ พบว่า พืน้ทีโ่ครงการอยู่ใกลก้บัพืน้ที่
ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ที่มคีวามส าคญัระดบันานาชาติ เป็นแหล่งเศรษฐกจิและศูนยก์ลางความ
หลากหลายทางชวีภาพทางทะเล ในส่วนของกฎหมายทีม่ชี่องว่างในทางปฏบิตัทิ าใหก้ระบวนการ
มสี่วนร่วมดงักล่าวยงัไม่สามารถบรรลุเจตนารมยท์ีแ่ทจ้รงิของกฎหมายได้ และแผนพฒันาก าลงั
การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยมิได้พิจารณาถึงศักยภาพด้านพลังงานที่มีอยู่  รวมถึงความ
ตอ้งการของคนในพืน้ทีอ่ย่างแทจ้รงิ นอกจากนี้ประชาชนยงัมอุีปสรรคในดา้นการไดร้บัขอ้มลู ซึง่
อาจยงัไม่เพยีงพอต่อกระบวนการตดัสนิใจ เนื่องจากขอ้มูลทีโ่ครงการน าเสนอแก่ประชาชนเป็น
ขอ้มูลเดยีวและยงัไม่ชดัเจนเพยีงพอ ท าให้ประชาชนเกิดความสบัสน ในส่วนของรายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพ พบว่า มอุีปสรรคเกี่ยวกบัระบบฐานข้อมูลด้าน
สุขภาพ ท าใหไ้ม่สามารถวเิคราะหเ์ชื่อมโยงผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มกบัผลกระทบดา้นสุขภาพ
จากการด าเนินโครงการฯ ได ้น าไปสู่ความไม่ชดัเจนของมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพ ดา้น
ความขดัแย้งในพื้นที่เป็นผลมาจากการได้รบัผลประโยชน์ที่แตกต่างกนัของคนสองกลุ่ม  ทัง้นี้
แนวทางในการพฒันากระบวนการมสี่วนร่วมฯ ของโครงการให้ประสบความส าเรจ็ ภาครฐัควร
พจิารณาปรบัปรุงกฎหมายให้ทนัสมยัและก าหนดบทลงโทษของกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งให้ชดัเจน 
พฒันาระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพ มคีวามโปร่งใสในการด าเนินงาน รบัฟงัความคดิเห็นของ
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ประชาชนตัง้แต่เริม่กระบวนการ เพื่อใหท้ราบความต้องการทีแ่ทจ้รงิของประชาชนในพืน้ที่ เสรมิ
ขดีความสามารถของชุมชนในด้านวชิาการ เพื่อให้ชุมชนมพีื้นฐานความเขา้ใจด้านวชิาการ ใน
ส่วนของภาคประชาชนนัน้ควรเปิดใจรบัขอ้มลูทัง้ดา้นบวกและดา้นลบของโครงการอย่างไมม่อีคต ิ
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 There have been increasing conflicts regarding large developmental projects 
that have severe impacts on the environment and the people’s health. Such conflicts are 
due to a lack of genuine public participation.  The present research aims to study the 
participation process of the Krabi Power Plant Expansion Project, success factors, 
problems, and obstacles, and to propose ways to encourage and support public 
participation in assessing the project’s environmental and health impacts.  In order to 
investigate the aforementioned process, the application of the CIPP-I model was 
employed, along with semi-structured interviews with stakeholders and the study of 
related documents. The results of the evaluation of the public participation in the project 
revealed that the project was located in the wetlands of the Krabi estuary, which has 
international stature in terms of economy and marine biodiversity.  Despite the existing 
laws, legal practical loopholes have prevented the true success of public participation. 
Thailand’s development plan for increasing the country’s power generation does not 
take into account its existing energy potentials and the needs of the local people.  The 
obstacles also include the information provided to the people, which may be inadequate 
for their ability to make decisions; the information is offered solely by the project and 
without clarity, causing public confusion.  The analysis of the environmental and health 
impacts indicated a problem with the health database, preventing the feasibility of a 
clear analysis of the relationship between the environmental and health impacts during the 
project’s execution, which leads to unclear measures for decreasing health impacts.



(6) 

In addition, conflicts in the area result from contrasting profits for two groups of people.  
The methods for enabling the success of the public’s participation in the environmental 
and health impact assessment of the project are proposed as follows: modification of 
national laws appropriate for modern society and the stipulation of clear legal 
punishment related to the issue; improvement of health databases; transparency 
regarding the project’s execution; the welcoming of public participation from the 
beginning of the project so that the genuine needs of the local people can be heard; 
and the educational empowerment of the people for their greater understanding.  It is 
also suggested that the people be open-minded and objectively welcome information 
regarding both the advantages and disadvantages of the project. 
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บทท่ี 1 
 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
 
 การพฒันาประเทศในอดตีที่ผ่านมาเป็นการเร่งรดัการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั
โดยเฉพาะอย่างยิง่การพฒันาระบบสาธารณูปโภค ระบบอุตสาหกรรม ระบบเมอืงและชุมชน 
ระบบคมนาคม ฯลฯ ซึง่โครงการต่าง ๆ เหล่านี้ในอดตีแทบไม่มกีารควบคุมทัง้ลกัษณะและทีต่ ัง้
โครงการ ภายหลงัการท าลายสิง่แวดลอ้มของโครงการ ทุกโครงการพฒันามุ่งเพยีงผลสมัฤทธิท์ี่
เป็นบวกโดยไม่คดิถงึผลลพัธ์ที่เป็นลบท าให้สงัคมต้องรบัภาระผลกระทบทางลบจากโครงการ
พฒันา สร้างปญัหาต่อสงัคมโดยเฉพาะอย่างยิง่ด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพอนามยั (เกษม 
จนัทรแ์กว้, 2540: 53) 

การด าเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นปจัจยัส าคัญในการพัฒนาประเทศ  
แต่จากการที่แนวทางการพฒันาดงักล่าวมกัเป็นลกัษณะของการสัง่การจากหน่วยงานของ
ภาครฐัลงสู่ภาคประชาชน (Top-Down Approach) ซึง่เป็นแนวทางที่ขาดการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ จงึเป็นเหตุผลหลกัที่ท าให้เกิดการต่อต้านจากประชาชนในท้องถิน่ ซึ่ง 
มกัเป็นผู้ที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการนัน้ ๆ จนบ่อยครัง้โครงการนัน้  ๆ ไม่สามารถ
ด าเนินต่อไปได ้ซึ่งสภาพปญัหาดงักล่าวได้เริม่ส่งผลกระทบต่อขดีความสามารถในการพฒันา
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้เกิดความต่อเนื่อง และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนในประเทศอย่างยัง่ยนื นอกจากนี้จะเหน็ได้จากโครงการพฒันาใหญ่ๆ  มกัก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อวถิชีุมชน สภาพแวดลอ้มและสุขภาพอนามยัของประชาชนในระดบัสูง ซึง่น าไปสู่
ความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีในภาคส่วนต่าง ๆ ดงันัน้ โครงการพฒันาใด ๆ กต็ามควรมี
ทีม่าจากความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่นัน้ ๆ อยา่งแทจ้รงิ (สถาบนัพระปกเกลา้, 2549) 

จากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2550 ซึ่งมผีลบงัคบัใช้ตัง้แต่ 
วนัที่ 24 สงิหาคม 2550 มาตรา 67 ได้ให้สทิธขิองบุคคลที่จะมสี่วนร่วมกบัรฐัและชุมชนใน 
การอนุรกัษ์ บ ารุงรกัษา และการได้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติและความหลากลาย 
ทางชีวภาพ และการได้ ร ับความคุ้ มครองส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้ อม  
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เพื่อให้ด ารงชพีอยู่ได้อย่างปกตแิละต่อเนื่องในสิง่แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกดิอนัตรายต่อสุขภาพ
อนามยัหรอืคุณภาพชวีติของตน (จุฑารตัน์ ชมพนัธุ์, 2556) และโดยเฉพาะวรรคที่สองของ
มาตราดงักล่าวไดใ้หส้ทิธปิระชาชนกบัการมสี่วนร่วมในกระบวนการตดัสนิใจในระดบัโครงการ
ไว ้ซึง่บญัญตัวิ่าการด าเนินกจิกรรมหรอืโครงการใด ๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
คุณภาพสิง่แวดล้อมทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพของประชาชน จะต้องจดัใหม้กีระบวนการ
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีจากกจิกรรมหรอืโครงการพฒันานัน้ ๆ และ
ต้องใหอ้งคก์รอสิระใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมีการด าเนินการดงักล่าว (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556) ซึง่นบัไดว้่ากระบวนการดงักล่าวมวีตัถุประสงค์
เพื่อส่งเสรมิให้ภาคประชาชนมกีารพฒันาตนเองให้มคีวามเข้มแข็ง และเป็นเอกภาพอันจะ
น าไปสู่การกระจายบทบาท และอ านาจในการตัดสินใจด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ภาคประชาชน
มากกว่าเป็นการรวมศูนยก์ารตดัสนิใจดงัทีผ่่านมา จงึจ าเป็นอย่างยิง่ทีป่ระชาชนจะต้องเขา้มามี
ส่วนรว่มในการตดัสนิใจในโครงการพฒันาต่าง ๆ (สถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย, 2545) 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏบิตัโิครงการพฒันาขนาดใหญ่ (Mega Project) ที่เกดิจาก 
การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาของประเทศไทยมักน าไปสู่ปญัหา 
การจดัสรรทรพัยากรอย่างไม่เป็นธรรมท าให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเป็นผู้ได้รบัผลกระทบ
โดยตรงจากโครงการนัน้ ๆ โดยปราศจากการดูแลช่วยเหลอือย่างเหมาะสมเป็นสาเหตุส าคญั
ของความขดัแย้งด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งความขดัแย้งจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ในปจัจุบันมี
แนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและทวคีวามรุนแรงของปญัหามากยิง่ขึ้น อาจกล่าวได้ว่าสาเหตุส าคญั
ประการหน่ึงของปญัหาเกดิจากการที่โครงการพฒันาต่าง ๆ นัน้ มกีารด าเนินการที่ขาดความ
โปร่งใสตัง้แต่การอนุมตัิโครงการ โดยที่ประชาชนไม่ได้รบัข้อมูลข่าวสารไปจนถึงการขาด
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการตดัสนิใจและการด าเนินโครงการ ซึง่ไม่เป็นไปตาม
หลกัธรรมาภบิาลโดยเฉพาะอย่างยิง่การขาดการมสี่วนร่วมของประชาชนในทุกขัน้ตอนของการ
ด าเนินโครงการซึง่นบัไดว้่าเป็นปญัหาใหญ่ในสงัคมไทย (จฑุารตัน์ ชมพนัธุ,์ 2556) 

โรงไฟฟ้าถ่านหนิถอืได้ว่าเป็นโรงไฟฟ้าที่มคีวามส าคญั เนื่องจากมตี้นทุนการผลติต ่า 
ราคาถูก ลดการพึ่งพาเชือ้เพลงิน าเขา้จากต่างประเทศ และช่วยใหป้ระเทศไทยมคีวามมัน่คง
ดา้นพลงังาน สามารถตอบสนองความต้องการใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ืองได ้แต่ในทาง
กลบักนั มลภาวะจากโรงไฟฟ้าถ่านหนินับว่าสรา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและสุขภาพของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชดัเจนที่สุดผ่านการร้องเรยีนทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงการคัดค้านของ
ประชาชนต่อการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง (วรทัย ์ศรพีพิฒันกุล, 2555) เช่น กรณีโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ ทีบ่า้นบ่อนอก-หนิกรดู จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ การคดัคา้นโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
เขาหนิซ้อน จงัหวดัฉะเชงิเทรา เป็นต้น จากปญัหาดงักล่าวหากกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนมกีารด าเนินการอย่างเหมาะสม ให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตามขัน้ตอนต่าง ๆ  
กจ็ะช่วยสรา้งความรูค้วามเขา้ใจถึงขอ้มูลของโครงการและช่วยใหป้ระชาชนได้ร่วมพจิารณาถงึ
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ความจ าเป็นในการพฒันาโครงการทีม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ คน้หาทางเลอืกและ
มาตรการป้องกนัผลกระทบ ซึ่งเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย และลดความขดัแย้งการการด าเนิน
โครงการดงักล่าวได ้

โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบีข่องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย ตัง้อยู่ภายในโรงไฟฟ้ากระบี ่ทีต่ าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ มขีนาด
ก าลงัผลติตดิตัง้ประมาณ 870 เมกะวตัต์ (ขนาดก าลงัผลติสุทธปิระมาณ 800 เมกะวตัต์)  
โดยใชถ่้านหนิน าเขา้เป็นเชือ้เพลงิ เพื่อเป็นทางเลอืกหน่ึงในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ 
เพื่อสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศและเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคใต ้ 
อกีทัง้สอดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลในเรื่องการกระจายสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิ  แต่เนื่องจาก
เกิดการต่อต้านจากประชาชน และกลุ่มองค์กรรณรงค์อิสระด้านสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ที่ออกมา
ต่อต้านต่อโครงการดงักล่าว โดยอ้างว่าการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มสุขภาพ  (EHIA) 
ของโครงการมกีารประเมนิผลกระทบทีต่ ่ากว่าความเป็นจรงิ และมขีอ้กงัวลใจของประชาชนใน
พื้นที่เกี่ยวกบัผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากการด าเนินโครงการดงักล่าว ซึ่งสามารถสรุปเป็น
ประเดน็ทีส่ าคญัไดด้งันี้ 

ประเดน็ที ่1  การละเลยความส าคญัของการศกึษาพืน้ทีชุ่่มน ้า ปากแม่น ้ากระบี ่ในฐานะ
เป็นพื้นที่ชุ่มน ้าที่มคีวามส าคญัของประเทศและในระดบันานาชาต ิซึ่งตัง้อยู่ห่างจากโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิราว 8-10 กโิลเมตร แต่ทัง้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิและท่าเทยีบเรอืถ่านหนิ
นัน้ส่งผลกระทบทัง้โดยทางตรงและทางอ้อมต่อพื้นชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขนส่งถ่านหนิจากเรอืเดนิ ทัง้นี้กระบวนการจดัท ารายงานศกึษาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
นัน้ละเลยและมไิดใ้หค้วามส าคญัต่อพืน้ทีชุ่่มน ้าปากแมน่ ้ากระบีแ่มแ้ต่น้อย 

ประเด็นที่ 2  ชนิดพนัธุ์ของสิ่งมชีีวิตในพื้นที่ศึกษา พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นชุ่มน ้ า 
ปากแม่น ้ากระบี่ การขนส่งถ่ายถ่านหนิและการขนส่งถ่านหนิเข้าเทยีบท่าจะส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและสิง่มชีวีติในทะเลอยา่งหลกีเลีย่งมไิด้ 

ประเดน็ที่ 3  การหลกีเลี่ยงศกึษาผลกระทบจากการขนถ่ายถ่านหนิกลางทะเลและการ
ขนส่งถ่านหนิที่มต่ีอสิง่แวดล้อมทางทะเล ซึ่งการขนถ่ายถ่านหนิมายงัท่าเทยีบเรอืบ้านคลองรัว้
ตอ้งผ่านเขา้ไปในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นเขตอนุรกัษ์แหล่งหญ้าทะเล แนวปะการงั
และแห่งอาหารของชุมชน อีกทัง้ทุกขัน้ตอนของการขนถ่ายถ่านหินกลางทะเล สามารถส่ง 
ผลกระทบที่ร้ายแรงในบรเิวณที่มกีารขนถ่ายถ่านหนิจากเรอืเดนิสมุทร  ตามเส้นทางขนส่ง 
ถ่านหนิ และสิง่แวดลอ้มทางทะเลได ้

ประเด็นที่ 4  การระบายมลพษิทางอากาศจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ยงัไม่มกีารประเมนิ 
ผลกระทบด้านสุขภาพอย่างรายละเอยีดในรายงานผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิและท่าเทยีบเรอืถ่านหนิทีส่าธารณะชนสามารถเขา้ถงึได ้
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จากปญัหาดงักล่าวผู้ศกึษาจงึเลง็เหน็ถงึความจ าเป็นทีจ่ะต้องมกีารศกึษากระบวนการ 
มสี่วนรว่มของประชาชนในเชงิลกึ ศกึษาปจัจยัแห่งความส าเรจ็และทราบถงึปญัหาและอุปสรรค
ของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เพื่อ
น าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและปรบัปรุงกระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการพฒันาทีจ่ะส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพใหด้ขีึน้
ต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจยั  
 

1) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่เป็นอยา่งไร 

2) ปจัจัยความส าเร็จ และปญัหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังผลิต
โรงไฟฟ้ากระบี ่เป็นอยา่งไร 

3) แนวทาง ในการส่ ง เ ส ริมและสนับส นุนการมีส่ ว นร่ วมของประชาชนใน 
การวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่ 
เป็นอยา่งไร 

 
1.3 วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 
 

1) เพื่อศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณศีกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่  

2) เพื่อศึกษาปจัจัยความส าเร็จ และปญัหาหรืออุปสรรคของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงั
ผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่  

3) เพื่อน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณศีกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่  
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1.4 ขอบเขตกำรวิจยั 
 

การศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ สามารถแบ่งขอบเขตการศกึษา
ออกเป็น 4 ประเดน็หลกั ดงันี้ 
 

1.4.1 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำสำระ 
การวิจยัครัง้นี้ เป็นการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่ 
โดยกระบวนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ และใช้วิจารณญาณของผู้ประเมินในการตรวจสอบ  
และวเิคราะหส์่วนส าคญัของประบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนโดยท าการศกึษาและวเิคราะห์
ใน 5 ด้าน คือ ด้านบรบิทหรอืสิ่งแวดล้อม (Context) ปจัจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลลพัธ์ (Output/Outcome) และผลกระทบ (Impact) เพื่อตรวจสอบกระบวนการมี
ส่วนรว่มของประชาชนว่าเป็นไปตามเป้าหมายทีก่ าหนดหรอืไม่ และบรรลุถงึเป้าหมายมากน้อย
เพยีงใด พรอ้มทัง้ศกึษาถงึปญัหาและอุปสรรคต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อน า
ผลทีไ่ดม้าเป็นขอ้มลูในการปรบัปรงุกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนต่อไป 

 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนพ้ืนท่ี 
ศึกษาบรเิวณรศัม ี5 กิโลเมตร ของพื้นที่โครงการขยายก าลงัผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่      

อนัเป็นพืน้ที่ของผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่ได้รบัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
จ านวน 2 ต าบล ประกอบดว้ย พืน้ทีต่ าบลปกาสยั และต าบลคลองขนาน จงัหวดักระบี ่

 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้ร ับผลกระทบโดยตรงจากโครงการ ได้แก่ 

ประชาชนและผู้น าชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้า รวมทัง้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าของ
โครงการ เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้อนุมตัิโครงการ เจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง และ
นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มและองคก์รอสิระดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ใชเ้วลาในการศกึษาและเกบ็ขอ้มูลระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ ถงึเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 

2557 รวมทัง้สิน้ 10 เดอืน 
 



6 

1.5 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบั 
 

1) ทราบถงึกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ กรณศีกึษาโครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่   

2) ทราบถึง ปญัหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณศีกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่  

3) ทราบถงึแนวทาง ขอ้เสนอแนะในการส่งเสรมิและพฒันากระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงั
ผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่รวมถงึโครงการในลกัษณะเดยีวกนัใหป้ระสบความส าเรจ็ 

 
1.6 นิยำมศพัทท่ี์ใช้ในกำรวิจยั 
 
 การมสี่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายถึง การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน
สามารถเขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ น าเสนอขอ้มูล ขอ้โต้แยง้ หรอืขอ้เสนอแนะที่เกี่ยวขอ้งกบั
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (Environment and Health Impact 
Assessment) หมายถงึ การใช้หลกัวชิาการในการท านายหรอืคาดการผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพ ทัง้ทางบวกและทางลบของการด าเนินโครงการ โดยการขยายมติทิางสุขภาพให้
กวา้งขึน้ และเชื่อมโยงระหว่างปจัจยัก าหนดสุขภาพกบัปจัจยัทางสิง่แวดล้อม เศรษฐกจิ สงัคม 
ระบบบรกิารสุขภาพและพฤตกิรรมสุขภาพ  

การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (Public 
Participation in Environmental and Health Impact Assessment) หมายถงึ กระบวนการซึง่
ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้เสยีได้มโีอกาสแสดงทศันะ แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคดิเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลอืก และการตดัสนิใจต่าง ๆ เกี่ยวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการทีเ่หมาะสมเป็นทีย่อมรบัรว่มกนั 

ความขดัแยง้ (Conflict) หมายถงึ ความเหน็ หรอืความเชื่อทีไ่ม่สอดคลอ้งกนัและยงัไม่
สามารถหาขอ้ยตุไิดข้องบุคคลสองฝา่ย 
 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

 การวจิยัเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพซึ่งผู้วิจยัได้ท าการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบและประเดน็การศกึษา ทัง้นี้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยมี
รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการมสี่วนรว่มของประชาชน 
 2.2  การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพในประเทศไทย 
 2.2.1  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 2.2.2  การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพ 
 2.2.3  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
 2.3  การมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
 2.4  ปญัหาของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ  
 2.5  การประเมนิโครงการ  
 2.6  ขอ้มลูทัว่ไปของกรณศีกึษา: โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่
 2.7  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 แนวคิดการมสี่วนร่วมของประชาชนจงึถือได้ว่าเป็นหวัใจส าคญัของการพฒันาหาก
กจิกรรมการพฒันานัน้ ประชาชนไม่มคีวามรูส้กึว่าเป็นเจา้ของและลงมอืปฏบิตัดิว้ยตนเองแล้ว 
โครงการหรอืกจิกรรมนัน้ ๆ ก็ไม่อาจด าเนินต่อไปได้ แต่หากประชาชนมคีวามรู้มคีวามเขา้ใจ
และสามารถคาดหวงัว่าผลประโยชน์ทีจ่ะเกิดในภายหน้าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนทีอ่ยู่
อาศยั ประชาชนกจ็ะเกดิความตระหนกัในปญัหาของตนเองและพรอ้มหาทางแก้ไข เพื่อปรบัปรุง 
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เปลีย่นแปลงจนเกดิความตระหนักในปญัหาจนเกดิการตดัสนิใจเขา้มามสี่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมนัน้ ๆ อย่างจรงิจงั ซึ่งจะน าไปสู่ความยงัยนืและพฒันาไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งผู้วจิยัได้
รวบรวมแนวคดิและทฤษฎกีารมสี่วนรว่ม (Participation) จากนกัวชิาการหลายคนไว ้ดงัต่อไปนี้ 
 
 2.1.1  ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมสี่วนรว่มของประชาชนไดม้นีกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายไวด้งันี้ 
 ถวลิวด ีบุรกุีลและคณะ (2545) ใหค้วามหมายของการมสี่วนร่วมของประชาชนว่าเป็น
กระบวนการซึง่ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไดม้โีอกาสแสดงทศันะและเขา้ร่วมในกจิกรรม
ต่าง ๆ ที่มผีลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทัง้มกีารน าความคิดเห็นดงักล่าวไป
ประกอบการพจิารณาก าหนดนโยบายและการตดัสนิใจของรฐั 
 อรทยั ก๊กผล (2546) ได้อธบิายว่าการมสี่วนร่วมของประชาชน คอื กระบวนการซึ่ง
ประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้เสยีได้มโีอกาสแสดงทศันะแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคดิเห็นเพื่อ
แสวงหาทางเลอืกและการตดัสนิใจต่าง ๆ เกีย่วกบัโครงการทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรเข้าร่วมในกระบวนการนี้ตัง้แต่เริ่มจนกระทัง่ถึงการติดตามและ
ประเมินผลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและการรบัรู้เรียนรู้และการปรบัเปลี่ยนโครงการร่วมกัน  
ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 
 บวรศกัดิ ์อุวรรณโณ (2549) กล่าวถงึการมสี่วนร่วมในระบอบประชาธปิไตยแบบมสี่วน
ร่วมว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทศันะและมสี่วนในการตดัสนิใจในเรื่องต่าง  ๆ  
ที่จะมผีลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเองนอกจากจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้เสนอ
โครงการหรอืรฐับาลมคีวามรอบคอบและสอดรบักบัปญัหาและความต้องการของประชาชนมาก
ยิง่ขึ้นแล้วยงัเป็นการควบคุมการบรหิารงานของรฐับาลให้มคีวามโปร่งใส (Transparency) 
ตอบสนองต่อปญัหาและความตอ้งการของประชาชน (Responsiveness) และมคีวามรบัผดิชอบ
หรอืสามารถตอบคาถามของประชาชนได้ (Accountability) อกีดว้ยซึง่เท่ากบัเป็นการส่งเสรมิ
การปกครองระบอบประชาธปิไตยใหส้มบรูณ์มากยิง่ขึน้อกีดว้ย 
 อจัฉรา โพธยิานนท ์(2539) ใหค้วามหมายของการมสี่วนร่วมว่าเป็นการใหป้ระชาชนได้
มโีอกาสเป็นผูก้ าหนดการตดัสนิใจคดิคน้ปญัหาและด าเนินการในขัน้ตอนต่าง ๆ ของการพฒันา
หรอืการที่ประชาชนได้เพิม่ศกัยภาพในการควบคุมทรพัยากรและสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคมรวม
ตลอดถงึการใชก้ารจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่นสงัคมดว้ยตนเอง 
 เจมิศกัดิ ์ป่ินทอง (2526: 11) ให้ความหมายของการมสี่วนร่วมว่าเป็นการเข้าร่วม
กจิกรรมของชาวบ้านตามที่หน่วยงานของรฐัหรอืเอกชนจดัขึน้ และชาวบา้นเป็นผู้เสนอ โดยมี
การเขา้รว่มในหลายระดบั เช่น การเขา้ร่วมในการฟงัเฉย ๆ ฟงัและออกความคดิเหน็ ตลอดจน
รว่มในการวางแผนและมผีูเ้ขา้รว่มตัง้แต่ผูใ้หญ่บา้น กรรมการหมูบ่า้น และชาวบา้นทัว่ไป 
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 คะนึงนิจ ศรบีวัเอี่ยม และคณะ (2545) ใหค้วามหมายการมสี่วนร่วมของประชาชนว่า 
คอื การกระจายโอกาสใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมทางการเมอืงและการบรหิารเกี่ยวกบัการตดัสนิใจ
ในเรือ่งต่าง ๆ รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรของชุมชนและของชาตซิึง่จะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติ
และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการใหข้อ้มูลแสดงคดิเหน็ใหค้ าแนะน าปรกึษาร่วมวางแผน
รว่มปฏบิตัริวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
 ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (2549: 18) ได้ให้
ความหมายว่า เป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีได้มโีอกาสแสดงทศันะ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
โครงการที่เหมาะสม และเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงควรมีส่วนร่วมใน
กระบวนการนี้ตัง้แต่เริม่แรก เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและการรบัรู ้เรยีนรู ้การปรบัเปลีย่นโครงการ
รว่มกนัซึง่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย 
 United Nations (1981: 11) ไดใ้หค้วามหมายของการมสี่วนรว่มของประชาชนไวว้่าการ
มสี่วนรว่มของประชาชน คอื การทีป่ระชาชนก่อใหเ้กดิกระบวนการและโครงสรา้งทีป่ระชาชนใน
ชนบทสามารถทีจ่ะแสดงออก ซึง่ความตอ้งการของตนการจดัอนัดบัความส าคญัการเขา้รว่มในการ
พฒันาและไดร้บัผลประโยชน์จากการพฒันานัน้เป็นไปโดยการเน้นทีก่ารใหอ้ านาจการตดัสนิใจแก่
ประชาชนในชนบท 
 World Health Organization (1978: 4-8) ใหค้วามหมายของการมสี่วนร่วมว่า การมี
ส่วนร่วม คือ การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตวัที่สามารถจะกระท าการตดัสนิใจ 
ใชท้รพัยากร และมคีวามรบัผดิชอบในกจิกรรมทีก่ระท าในกลุ่ม 
 Gunes and Coskun (2005: 543) ไดก้ล่าวถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนในประเดน็
ดา้นสิง่แวดล้อมเอาไวว้่าการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการทีส่นับสนุนคุณภาพของ
กระบวนการตัดสินใจและอนุญาตให้ผู้มสี่วนได้เสียโดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นที่ ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงสามารถแสดงความคดิเหน็และมบีทบาทในประเดน็นัน้ ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 Creighton (2005 อา้งถงึใน พเิชฐ โสภณแพทย ์และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์, 2555: 8) กล่าว
ว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ความสนใจความต้องการและคุณค่าของ
ประชาชนมคีวามส าคญัและไดร้บัการพจิารณาในกระบวนการตดัสนิใจของรฐับาลหรอืหน่วยงาน
ภาคเอกชน โดยทีก่ระบวนการดงักล่าวตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการสื่อสารแบบสองทาง (Two-way 
communication) 
 จากความหมายของการมสี่วนร่วมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  สามารถสรุปได้ว่า  
การมสี่วนร่วมของประชาชน หมาถงึ การเปิดโอกาสให้ประชาชนในสงัคมหรอืผู้มสี่วนได้ส่วน
เสยีจากการพฒันาต่าง ๆ ซึง่อาจจะส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติและความเป็นอยู่ของประชาชนไดม้ี
โอกาสแสดงทศันะ แลกเปลีย่นขอ้มลูและความคดิเหน็เพื่อแสวงหาทางเลอืก และการตดัสนิใจใน
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เรื่องต่าง ๆ อย่างเหมาะสมซึ่งเป็นที่ยอมรบัร่วมกนัและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายตัง้แต่เริม่ต้น
กระบวนการ  
 
 2.1.2  ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 วิธีการแบ่งระดับขัน้การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคแ์ละความละเอยีดของการแบ่งเป็นส าคญั ซึง่มตีัง้แต่ระดบัประชาชนมสี่วนร่วมเพยีง
การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารไปจนถงึระดบัสูงขึน้ตามล าดบัโดยผู้วจิยัได้ศกึษาและรวบรวมระดบัของ
การมสี่วนรว่มไวด้งันี้ 
 ถวลิวด ีบุรกุีล (2552: 33-36) ไดแ้บ่งระดบัขัน้การมสี่วนร่วมของประชาชนจากระดบั
ต ่าสุดไปหาระดบัสงูสุด ออกเป็น 7 ระดบั โดยจ านวนประชาชนทีเ่ขา้มสี่วนร่วมในแต่ละระดบัจะ
เป็นปฏภิาคกบัระดบัของการมสี่วนร่วม กล่าวคอื ถ้าระดบัการมสี่วนร่วมต ่า จ านวนประชาชนที่
เข้ามสี่วนร่วมจะมาก และยิง่ระดบัการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด จ านวนประชาชนที่เข้ามา  
มสี่วนรว่มกจ็ะลดลงตามล าดบั ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชนเรยีงตามล าดบัจากต ่าสุดไปหา
สงูสุด ไดแ้ก่ 

1) ระดับการให้ข้อมูลเ ป็นระดับต ่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ ายที่สุดของ 
การตดิต่อสื่อสารระหว่างผูก้ าหนดนโยบายหรอืผูว้างแผนโครงการกบัประชาชนเพื่อใหข้อ้มลูแก่
ประชาชนเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของผูก้ าหนดนโยบายหรอืผูว้างแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาส
ให้แสดงความคิดเห็นหรอืเข้ามาเกี่ยวข้องใด ๆ วิธกีารให้ข้อมูลอาจกระท าได้หลายวิธี เช่น  
การแถลงข่าว การแจกข่าวการแสดงนิทรรศการและการท าหนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
กจิกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการใชส้ื่ออื่น ๆ เช่น โทรทศัน์ วทิย ุสื่อ บุคคล และหอกระจายข่าว เป็นตน้ 

2) ระดบัการเปิดรบัความคดิเหน็ของประชาชนเป็นระดบัขัน้ทีสู่งกว่าระดบัแรก 
กล่าวคอืผู้ก าหนดนโยบายหรอืผู้วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้และประเดน็ในการประเมนิขอ้ดขีอ้เสยีชดัเจนยิง่ขึน้เช่นการส ารวจความ
คดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบัการรเิริม่โครงการต่าง ๆ และการบรรยายใหป้ระชาชนฟงัเกี่ยวกบั
โครงการต่าง ๆ แลว้ขอความคดิเหน็จากผูฟ้งัเป็นตน้ อน่ึง การรบัฟงัความคดิเหน็น้ีจะกระท าได้
อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลก็ต่อเมื่อประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีได้มขีอ้มูลที่ถูกต้อง
และพอเพยีง 

3) ระดบัการปรกึษาหารอืเป็นระดบัขัน้การมสี่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่า
การเปิดรบัความคดิเหน็จากประชาชนเป็นการเจรจากนัอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดโย
บายและผู้วางแผนโครงการและประชาชนเพื่อประเมนิความก้าวหน้าหรอืระบุประเด็นหรือ  
ขอ้สงสยัต่าง ๆ เช่นการจดัประชุมการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตัิการตลอดจนการเปิดกว้างรบัฟงั 
ความคดิเหน็โดยใชร้ปูแบบต่าง ๆ อาทกิารสนทนากลุ่มและประชาเสวนาเป็นตน้ 
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4) ระดบัการวางแผนร่วมกนัเป็นระดบัขัน้ทีสู่งกว่าการปรกึษาหารอื กล่าวคอื 
เป็นเรือ่งการมสี่วนรว่มทีม่ขีอบเขตกวา้งมากขึน้มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรยีม
โครงการและผลที่จะเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช้ส าหรบัการพิจารณา
ประเด็นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมากเช่นการใช้กลุ่มที่ปรึกษา  ซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒใินสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการเพื่อแก้ปญัหาข้อขดัแย้งและ 
การเจรจาเพื่อหาทางประนีประนอมกนัการประชุมวางแผนแบบมสี่วนรว่มเป็นตน้ 

5) ระดบัการร่วมปฏบิตัเิป็นระดบัขัน้ทีสู่งถดัไปจากระดบัการวางแผนร่วมกนั 
คอื เป็นระดบัทีผู่ร้บัผดิชอบนโยบายหรอืโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนินการตามนโยบาย
หรอืโครงการเป็นขัน้การน านโยบายไปปฏบิตัิร่วมกนัด าเนินตามหรอืโครงการร่วมกนัเพื่อให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว ้

6) ร่วมติดตามตรวจสอบและประเมนิผล เป็นระดบัการมสี่วนร่วมที่มผีู้เข้า 
ร่วมน้อยแต่มปีระโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รบัผลกระทบสามารถมาคอยติดตามการด าเนิน
กิจกรรมนัน้ ๆ ได้รูปแบบของการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลอาจอยู่ในรูปแบบของ 
การจดัตัง้คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลทีม่าจากหลายฝ่ายการสอบถามประชาชน โดยการ
ท าการส ารวจเพื่อใหป้ระชาชนประเมนิการประเมนิผลนี้มคีวามส าคญัมาก เพราะจะมผีลต่อการ
พจิารณาจดัสรรประโยชน์การยตุหิรอืคงไวต้ลอดจนปรบัปรงุนโยบายหรอืโครงการ 

7) ระดบัการควบคุมโดยประชาชนเป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชนเพื่อแก้ปญัหาขอ้ขดัแยง้ทีม่อียู่ทัง้หมดเช่นการลงประชามตเิป็นต้นขอ้สงัเกตเกี่ยวกบั
การลงประชามตมิ ี 2 ประการคอืประการแรกการลงประชามตจิะสะทอ้นถงึความต้องการของ
ประชาชนได้ดีเพียงใดอย่างน้อยขึ้นอยู่กับความชัดเจนของประเด็นที่จะลงประชามติและ  
การกระจายขา่วสารและประการที่สองในประเทศทีม่กีาร พฒันาทางการเมอืงแลว้ผลของการลง
ประชามติจะมีผลบังคับให้ร ัฐบาลต้องปฏิบัติตามแต่ส าหรับกรณีของประเทศไทยตาม
รฐัธรรมนูญฉบบัประชาชนซึ่งใช้อยู่ในปจัจุบนัผลของการลงประชามติเป็นเพยีงข้อเสนอแนะ
ส าหรบัรฐับาลเท่านัน้ไม่มผีลบงัคบัใหร้ฐับาลตอ้งปฏบิตัติามแต่อยา่งใด 
 Arnstein (1969) แบ่งการมสี่วนรว่มเป็น 7 ระดบัโดยเรยีกว่าบนัไดแห่งการมสี่วนรว่ม  

1) การชกัชวน (Manipulation) เป็นระดบัต ่าสุดของการมสี่วนร่วมเป็นวธิกีารที่
ผูม้อี านาจในการตดัสนิใจตอ้งการทีจ่ะโน้มน้าวใหป้ระชาชนยอมรบัการตดัสนิใจทีต่ดัสนิใจไปแลว้ 

2) การบอกกล่าวใหข้อ้มลู (Informing) มจีุดมุ่งหมายเพื่อใหข้อ้มลูข่าวสารแก่
ประชาชนและเสรมิสรา้งความเขา้ใจของประชาชนเป็นการสื่อสารทางเดยีวไม่มกีารรบัฟงัความ
คดิเหน็ 

3) การปรกึษาหารอื/รบัฟงัความคดิเหน็ (Consultation) มจีุดมุ่งหมายเพื่อน า
ขอ้มลูและผลการศกึษามาปรกึษากบัประชาชนเกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาทางเลอืกทางแก้ไข ฯลฯ 
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มกีารเปิดโอกาสให้แสดงความคดิเหน็บา้งแต่ไม่มหีลกัประกนัใด ๆ ว่าความคดิเหน็เหล่านัน้จะ
ถูกน าไปพจิารณา 

4) การสรา้งความรว่มมอื/ลดความขดัแยง้ (Placation) เริม่เปิดใหม้กีารสื่อสาร 
2 ทาง แต่เป็นเพยีงการรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนเกี่ยวกบัโครงการ โดยเฉพาะความ
คดิเหน็ที่น าไปสู่การลดผลกระทบลดความขดัแยง้ อย่างไรก็ตามผู้มอี านาจในการตดัสนิใจยงั
สงวนไวซ้ึง่สทิธใินการตดัสนิใจขัน้สุดทา้ย 

5) การสร้างมติรภาพ/ต่อรอง (Partnership) อนุญาตให้มกีารต่อรองหรอื
แลกเปลีย่นกบัผูม้อี านาจในการตดัสนิใจและจะน าไปสู่การปฏบิตัิ 

6) การร่วมตดัสนิใจ (Delegated Power) ประชาชนสามารถเขา้ไปมสี่วนร่วม
ในการตดัสนิใจเกีย่วกบัการด าเนินโครงการไดอ้ย่างเตม็ทีน่ับเป็นช่องทางหนึ่งของการสรา้งพลงั
ต่อรองใหก้บัประชาชน 

7) การสนับสนุนความคดิรเิริม่ของประชาชน (Citizen Control) เป็นระดบั
สูงสุดในระดบันี้สาธารณะชนสามารถคดิวางแผนและด าเนินโครงการเองโดยหน่วยงานรฐัเป็น
เพยีงผูใ้หก้ารสนบัสนุน 
 สุนีย ์มลัลกิะมาลย ์ (2545: 57) ไดแ้บ่งระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ระดบั 
ไดแ้ก่ 

1) การมสี่วนรว่มของประชาชนในระดบัต ่าหมายถงึหน่วยงานรฐัเป็นฝ่ายรเิริม่
คิดตัดสินใจให้มีโครงการหรือกิจกรรมขึ้นมาและเห็นว่าสมควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ด าเนินการดว้ยจงึไดแ้จง้และมอบหมายใหป้ระชาชนเขา้ด าเนินการการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในระดบันี้จงึมลีกัษณะเป็นการสัง่การจากรฐัสู่ประชาชน (Top-down Approach) ซึง่เป็นการมี
ส่วนร่วมที่ไม่ได้เกดิจากความต้องการโดยแท้ของประชาชนประชาชนอาจไม่เหน็ความส าคญั
และความจ าเป็นทีจ่ะเขา้ไปมสี่วนร่วม ดงันัน้จงึไม่เกดิความประสงคจ์ะเขา้ด าเนินการใด ๆ ดว้ย
และบางครัง้จ าเป็นต้องเข้าไปมีส่วนร่วมเนื่ องจากเป็นการสัง่การหรือการมอบหมายของ
เจ้าหน้าที่ที่ไม่อาจหลกีเลี่ยงได้เพราะฉะนัน้เมื่อมโีครงการหรกืิจกรรมนัน้ได้ด าเนินการไปได้
ระยะหนึ่งก็จะมอีนัยกเลกิไปการมสี่วนร่วมของประชาชนระดบันี้จงึเป็นการปฏบิตัติามนโยบาย
ของหน่วยงานรฐัที่เกี่ยวข้องจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามนโยบายที่เปลี่ยนแปลงตาม
เจา้หน้าทีร่ฐัทีเ่ขา้มาดแูลประชาชน 

2) การมสี่วนรว่มของประชาชนในระดบัสูงหมายถงึประชาชนเป็นฝ่ายคดิรเิริม่
ตดัสนิใจและด าเนินโครงการหรอืกจิการนัน้ ๆ (Bottom-up Approach) หลกัการนี้จะเป็นการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนที่มปีระสทิธภิาพสูงสุดแต่มกัมปีญัหาเช่นกนัคอืการด าเนินการนัน้ใน
บางครัง้จ าเป็นตอ้งไดร้บัความช่วยเหลอืสนับสนุนจากรฐัซึง่ในทางปฏบิตัแิลว้อาจไม่เป็นเช่นนัน้
เพราะโครงการหรอืกจิการนัน้อาจไม่ได้รบัความเหน็ชอบหรอืเจา้หน้าที่ทีเ่กี่ยวขอ้งอาจไม่เหน็
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ดว้ย เพราะถอืว่าเป็นเรื่องของประชาชนฉะนัน้ประชาชนกค็วรท ากนัเองโครงการหรอืกจิการที่
ไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากรฐัลว้นยอ่มไมส่มัฤทธิผ์ลเช่นกนั 
 International Association for Public Participation ซึง่เป็นองคก์รนานาชาตดิา้นการ 
มสี่วนรว่มของประชาชนทีไ่ดร้บัการยอมรบัทัว่โลกไดแ้บ่งระดบัของการมสี่วนร่วมของประชาชน
เป็น 5 ระดบัการแบ่งลกัษณะนี้เป็นรูปแบบที่หน่วยงานภาครฐัในประเทศไทยหลายแห่ง 
ไดย้ดึแนวทางในการด าเนินการดา้นการมสี่วนรว่ม (ฉตัรไชย รตันไชย, 2553: 144) ไดแ้ก่ 

1) การใหข้อ้มลูขา่วสาร (Informing) เป็นการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบั
ต ่าที่สุดแต่ก็มคีวามส าคญัเพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาครฐัเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่
กระบวนการมสี่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนและ
เสรมิสรา้งความเขา้ใจของประชาชนเกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาทางเลอืกและทางแก้ไข โดยอาจใช้
ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์สื่อต่าง ๆ จดหมายข่าวการจดันิทรรศการการจดังาน 
แถลงขา่วและการใหข้อ้มลูผ่านเวบ็ไซต์ เป็นตน้ 

2) การรบัฟงัความคดิเหน็ (Consultation) เป็นกระบวนการทีเ่ปิดใหป้ระชาชน
มสี่วนร่วมในการให้ขอ้มูลขอ้เทจ็จรงิและความคดิเหน็เพื่อประกอบการตดัสนิใจของหน่วยงาน
ภาครฐัด้วยวธิต่ีาง ๆ มวีตัถุประสงค์เพื่อได้รบัขอ้มูลและความคดิเหน็จากประชาชนเกี่ยวกบั
สภาพปญัหาความคดิเห็น และแนวทางการแก้ไขจากประชาชนเพื่อน ามาใช้ในการตดัสนิใจ  
โดยอาจใช้วธิกีารรบัฟงัความคดิเหน็การส ารวจความคดิเหน็ การจดัเวทสีาธารณะ การประชุม
กลุ่มยอ่ย การแสดงความคดิเหน็ผ่านเวบ็ไซต์ เป็นตน้ 

3) การดงึใหเ้ขา้มาเกี่ยวขอ้ง (Involvement) เป็นการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
มสี่วนร่วมในการปฏบิตังิานหรอืร่วมเสนอแนะแนวทางทีน่ าไปสู่การตดัสนิใจเพื่อร่วมท างานกบั
ประชาชนเพื่อสร้างความมัน่ใจให้กับประชาชนว่าข้อมูลความคดิเห็นและความต้องการของ
ประชาชนจะถูกน าไปพจิารณาเป็นทางเลอืกในการบรหิารงานของภาครฐั เพื่อสรา้งความมัน่ใจ
ใหป้ระชาชนว่าความคดิเหน็และความตอ้งการของประชาชนจะไดร้บัการพจิารณา โดยอาจใชว้ธิี
ประชุมสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพื่อพจิารณานโยบายสาธารณะ การท าประชาพจิารณ์ การจดัตัง้
คณะท างานเพื่อเสนอประเดน็นโยบาย เป็นตน้ 

4) ความร่วมมอื (Collaboration) เป็นการร่วมกลุ่มประชาชนผู้แทนภาค
สาธารณะมสี่วนร่วมเพื่อให้ประชาชนและภาครฐัเป็นหุ้นส่วนกนัในทุกขัน้ตอนของการตดัสนิใจ
และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ระบุปญัหาพัฒนาทางเลือกและ 
แนวทางแก้ไขโดยอาจใช้วธิกีารต่าง ๆ เช่น แต่งตัง้คณะกรรมการที่มฝี่ายประชาชนร่วมเป็น
กรรมการก าหนดวธิกีารท างานใหม้กีารตดัสนิใจแบบมสี่วนรว่ม เป็นตน้ 

5) การเสรมิอ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เป็นขัน้ที่ให้บทบาท
ประชาชนในระดับสูงที่สุดคือให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจเช่นการลงประชามติในประเด็น
สาธารณะต่าง ๆ หรอืโครงการเงนิผนัซึง่เริม่มาตัง้แต่สมยัรฐับาลหม่อมราชวงศ์คกึฤทธิ ์ปราโมช 
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ในปี พ.ศ. 2519 และต่อมาได้พฒันารูปแบบมาเป็นโครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบอ านาจให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทัง้หมดเช่นการช่วยเหลือในด้านการให้ข้อมูลหรือการสนับสนุน
ทางดา้นเทคนิค เป็นตน้ 
 จากระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนที่กล่าวมาในเบื้องต้น สามารถสรุปได้ว่า การมี
ส่วนร่วมของประชาชนแบ่งได้ตัง้แต่ระดบัต ่าสุดที่ไม่ค่อยได้รบัความสนใจจากประชาชน คือ 
ระดบัการได้รบัขอ้มูลข่าวสารจนถงึระดบัสูงสุดที่ความสนใจของประชาชนมมีากที่สุดคอืระดบั
การควบคุมโดยประชาชน ซึง่สามารถสรปุระดบัขัน้การมสี่วนรว่มของประชาชนไดด้งันี้ 

1) ระดบัการให้ข้อมูล (Informing) เป็นระดบัการมสี่วนร่วมที่ต ่าที่สุด และ 
เป็นวธิกีารทีง่า่ยทีสุ่ดของการตดิต่อสื่อสารระหว่างผูก้ าหนดนโยบายหรอืผูว้างแผนโครงการกบั
ประชาชนเพื่อให้ขอ้มูลแก่ประชาชนเกี่ยวกบัการตดัสนิใจของผู้ก าหนดนโยบายหรอืผู้วางแผน
โครงการ แต่ไมเ่ปิดโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็หรอืเขา้มาเกีย่วขอ้งใด ๆ 

2) ระดบัการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน (Information Provision) เป็น
ระดบัที่สูงขึน้กว่าระดบัแรก เมื่อประชาชนผู้มสี่วนไดเ้สยีได้รบัขอ้มูลสารแล้วสามารถชีแ้จงและ
แสดงความคิดเห็นแก่ภาครฐัหรือผู้น าเพื่อปรบัปรุงกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับ  
ความตอ้งการของประชาชน 

3) ระดบัการปรกึษาหารอื (Consultation) เป็นการเจรจากนัอย่างเป็นทางการ
ระหว่างผูก้ าหนดนโยบายและผู้วางแผนโครงการและประชาชนเพื่อประเมนิความก้าวหน้าหรอื
ระบุประเดน็หรอืขอ้สงสยัต่าง ๆ 

4) ระดบัการสร้างความร่วมมอื การวางแผนร่วมกนั (Involvement) การมสี่วน
ร่วมที่มขีอบเขตกวา้งมากขึน้มคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัในการวางแผนเตรยีมโครงการและผลที่
จะเกดิขึน้จากการด าเนินโครงการเหมาะสมทีจ่ะใชส้ าหรบัการพจิารณาประเดน็ทีม่คีวามยุ่งยาก
ซบัซอ้นและมขีอ้โตแ้ยง้มาก 

5) ระดบัการร่วมด าเนินการ (Partnership) เป็นระดบัทีผู่้รบัผดิชอบนโยบาย
หรอืโครงการกบัประชาชนร่วมกนัด าเนินการตามนโยบายหรอืโครงการเป็นขัน้การน านโยบาย
ไปปฏบิตัริว่มกนัด าเนินตามหรอืโครงการว่มกนัเพื่อใหบ้รรลุผลตามวตัถุประสงคท์ีว่างไว้ 

6) ระดบัการร่วมตดัสนิใจ ร่วมตดิตามตรวจสอบและประเมนิผล (Delegated 
Power) เป็นระดบัการมสี่วนร่วมที่มผีู้เข้าร่วมน้อยแต่มปีระโยชน์ที่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรอืได้รบั
ผลกระทบสามารถมาคอยตดิตามการด าเนินกจิกรรมนัน้ ๆ ได้ 

7) ระดบัการควบคุมโดยประชาชนเป็นระดบัสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดย
ประชาชน (Citizen Control) เพื่อแกป้ญัหาขอ้ขดัแยง้ทีม่อียูท่ ัง้หมด 
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            การควบคุมโดยประชาชน (Citizen Control) 
             การสนบัสนุนความคิดของประชาชน  

       โดยประชาชนเป็นผูคิ้ด วางแผนและด าเนินโครงการเอง 
 เช่น การลงประชามติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต ่ำ 

การใหข้อ้มูล (Informing) 
เป็นวิธีการท่ีง่ายท่ีสุดของการติดต่อส่ือสารระหวา่งผูว้างแผนโครงการและประชาชนเพ่ือใหข้อ้มูลแก่ประชาชนเก่ียวกบัการ
ตดัสินใจของผูว้างแผนโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ แต่ไม่เปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงขอ้คิดเห็น หรือเขา้มาเก่ียวขอ้งใดๆ 

เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการ การท าหนงัสือพิมพใ์หข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม 

การการร่วมด าเนินการ (Partnership) 
ด าเนินกิจกรรมร่วมกนั 

สูง 

ระดับของ 
กำรมีส่วนร่วมของ

ประชำชน 

การเปิดรับขอ้ความคิดเห็นจากประชาชน (Information Provision) 
ผูว้างแผนโครงการเชิญชวนใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็น เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลมากข้ึนและเพ่ือใหป้ระเด็นในการ

ประเมินผลชดัเจนยิ่งข้ึน เช่น การส ารวจ การบรรยายใหป้ระชาชนฟังถึงกิจกรรม แลว้รับขอ้คิดเห็น 

การปรึกษาหารือ (Consultation) 
การเจรจากนัอยา่งเป็นทางการระหวา่งผูว้างแผนโครงการและประชาชน เพ่ือประเมินความกา้วหนา้ หรือ

ระบุประเด็น หรือขอ้สงสยัต่างๆ เช่น การจดัประชุม การจดัสมัมนาเชิงปฏิบติัการ การเปิดกวา้งรับขอ้คิดเห็น 

การสร้างความร่วมมือ การวางแผนร่วมกนั (Involvement) 
การมีส่วนร่วมท่ีกวา้งข้ึน มีความรับผิดชอบร่วมกนัในการวางแผนและผลท่ีจะเกิดข้ึน ใช้

ส าหรับประเด็นท่ีซบัซอ้น และมีขอ้โตแ้ยง้มาก เช่น กลุ่มท่ีปรึกษา คณะวางแผน 

การร่วมตดัสินใจ ร่วมติดตามตรวจสอบ  (Delegated Power) 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

มำก 

อ ำนำจของ
ประชำชน 

ต ่ำ 

อ ำนำจของรัฐบำล/ผู้

มีอ ำนำจตัดสินใจ/
เจ้ำของโครงกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 ระดบัการมสี่วนรว่มของประชาชน 
 
 2.1.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย (Meaningful Public Participation) 
 กระบวนการมสี่วนร่วมในกิจกรรมหรอืโครงการใด ๆ อย่างมปีระสิทธภิาพในแต่ละ
ขัน้ตอนการด าเนินงานและเทคนิคต่าง ๆ ที่น ามาใช้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของการสร้างการม ี
ส่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย ซึ่งการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างมคีวามหมาย (Meaningful 
Public Participation) หมายถึง การที่ความคดิเห็นหรอืข้อมูลของประชาชนมผีลหรอืมี
ความส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้มอี านาจตัดสินใจซึ่งองค์ประกอบของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนอยา่งมคีวามหมาย (Beierle and Cayford, 2002) มรีายละเอยีดต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 

1) กระบวนการมสี่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นก่อนที่การตัดสินใจโดยผู้มอี านาจ
ตดัสนิใจจะเกดิขึน้ 
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2) กระบวนมสี่วนร่วมจะต้องมกีารก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการ
มสี่วนรว่มอยา่งชดัเจน 

3) กระบวนการตดัสนิใจที่ประกอบด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
อยา่งแทจ้รงิและเหมาะสมในทุกขัน้ตอน 

4) การมสี่วนร่วมของประชาชนจะต้องประกอบด้วยผู้มสี่วนได้เสยีจากการ
ตดัสนิใจนัน้ ๆ ในทุกภาคส่วนอยา่งครอบคลุมและเหมาะสม 

5) กระบวนการมสี่วนรว่มควรประกอบดว้ยเทคนิคการมสี่วนร่วมทีห่ลากหลาย
และมคีวามเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่มเป้าหมายทีม่คีวามแตกต่างกนั 

6) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบไดแ้ละการสื่อสารทีใ่ชใ้นกระบวนการมสี่วนรว่มตอ้งเป็นแบบสองทาง 

7) ข้อเสนอแนะและบทสรุปที่ได้จากกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
จะต้องชดัเจนและเปิดเผยสามารถติดตามและตรวจสอบได้ว่า  ข้อเสนอแนะเหล่านัน้ส่งผล
อย่างไรต่อการตดัสนิใจขัน้สุดท้ายและหากข้อเสนอแนะเหล่านัน้ไม่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ  
ขัน้สุดทา้ยตอ้งค าอธบิายทีเ่หมาะสมจากผูม้อี านาจตดัสนิใจ 
 กระบวนการมสี่วนร่วมนัน้ เป็นกระบวนการต่อเนื่องทีบ่างระยะอาจมเีพยีงการใหข้อ้มลู 
บางระยะเป็นการปรึกษาหารือและท าความเข้าใจและบางระยะเป็นการตัดสินใจ ซึ่งอาจ
ด าเนินการโดยการใช้เครื่องมือและผู้มีส่วนได้เสียที่เข้าร่วมอาจจะแตกต่างกัน ทัง้หมดนี้
จ าเป็นตอ้งมกีารวางแผนและออกแบบกระบวนการมสี่วนรว่มตัง้แต่ก่อนเริม่กระบวนการ 
 อาจกล่าวได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีคุณค่าหรอืการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทีป่ระสบความส าเรจ็นัน้ ประชาชนต้องมสี่วนร่วมดว้ยความกระตอืรอืรน้ ผู้มสี่วนได้
เสยีมอี านาจต่อรองในกระบวนการตดัสนิใจในกจิกรรมหรอืโครงการนัน้ ๆ รวมถงึการมสี่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายของสงัคม และการจดัการทรพัยากรเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และ 
ต้องเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยความสมคัรใจอย่างแท้จรงิ เมื่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ  
การจดักระบวนการมสี่วนร่วมสามารถเขา้ใจถงึความหมายของการมสี่วนร่วมทีม่อีย่างถ่องแท้
แล้ว ก็สามารถสร้างเกณฑ์การประเมินโดยยดึปจัจยัที่เกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นพื้นฐาน และ
สามารถทีจ่ะประเมนิผลความส าเรจ็ของการมสี่วนร่วมเพื่อพฒันาและปรบัปรุงกระบวนการให้มี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูขึน้ไปได ้(จฑุารตัน์ ชมพนัธุ,์ 2555: 137) 
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 2.1.4  เทคนิคการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชนมหีลากหลายเทคนิคทีใ่ชใ้นการสรา้งการมสี่วนร่วม
ใหแ้ก่ประชาชน โดยสามารถเป็นประเภทใหญ่ ๆ ไดด้งันี้ (วนัชยั วฒันศพัท์, 2543: 169-189) 

1) เทคนิคการให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย การบรรยายสรุป การปิด
ประกาศนิทรรศการ สารคดต่ีาง ๆ การส่งรายงานด้านเทคนิคที่ส าคญัหรอืเอกสาร การแถลง
ข่าว ใบแทรกหนังสอื ข่าวแจก การน าเสนอต่อประชาคม และกลุ่มท างานทางเทคนิค จดัแถลง
ขา่ว การประกาศ การบรกิารสาธารณะต่าง ๆ เป็นตน้ 

2) เทคนิคการมสี่วนร่วม เมื่อประชาชนไดร้บัข่าวสารในขัน้ตอนต่อไป คอื จดั
เวทหีรอืมาตรการเพื่อให้สมาชกิของสาธารณชนสามารถแสดงความรูส้กึของเขา แสดงความ
คดิเหน็ หรอืความห่วงกงัวลกบัเรา ซึง่มเีทคนิคหลาย ๆ อยา่งทีส่ามารถท าได ้คอื กลุ่มทีป่รกึษา 
คณะท างานสนทนากลุ่ม สายด่วน สมัภาษณ์ การประชุมการรบัฟงัความคดิเหน็ และการประชุม
เชงิปฏบิตักิาร เช่น การประชาพจิารณ์ การประชุมเชงิปฏบิตักิาร เป็นตน้ 
 
 2.1.5  ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการเป็นขัน้ตอน
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ก่อให้เกดิต้นทุนในการด าเนินการมากพอสมควรอย่างไรกต็ามขอ้ดขีองการมี
ส่วนร่วมคอืการก่อให้เกดิการผลตินโยบายและบรกิารสาธารณะที่สอดคล้องกบัความต้องการ
ของสาธารณชนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการจดัสรรทรพัยากรของสาธารณะให้สูงขึ้น  
โดยการมสี่วนรว่มของประชาชนก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่าง ๆ ดงันี้ (สถาบนัพระปกเกลา้, 2549) 

1) เพิ่มคุณภาพของการตัดสินใจกระบวนการปรกึษาหารอืกับสาธารณชน 
ช่วยใหเ้กดิความกระจา่งในวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของโครงการหรอืนโยบายนัน้ ๆ 

2) การลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสยีเวลาการให้ประชาชนมสี่วนร่วมมาตัง้แต่
ตน้ในการด าเนินงานสามารถทีจ่ะลดความล่าชา้และลดค่าใชจ้่ายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความขดัแยง้ของ
ประชาชนได ้

3) การสร้างฉันทามติ (Consensus Building) โครงการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถที่จะสร้างข้อตกลงที่ม ัน่คงและยืนยาวและการยอมรับระหว่างกลุ่ม  
ลดความขดัแยง้ทางการเมอืงและสรา้งใหเ้กดิความชอบธรรมในการตดัสนิใจของรฐั 

4) ความส าเรจ็และผลในการปฏบิตัขิองโครงการการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ
ท าให้คนเรามคีวามรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของการตัดสินใจนัน้  ซึ่งจะได้รบัความร่วมมอืจาก
ประชาชน 

5) การหลกีเลีย่งการเผชญิหน้าหรอืหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทีร่นุแรง 
6) ความน่าเชื่อถอืและความชอบธรรมการมสี่วนรว่มของประชาชนเป็นวถิทีาง

ทีจ่ะน าไปสู่ความชอบธรรมและการด ารงอยู่ของความชอบธรรม 
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2.2  การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพในประเทศไทย 
 
 เนื่องจากแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 10 ซึ่งเป็นแผนหลกัของ
ประเทศไทย ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้ในแผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มกไ็ดใ้หค้วามส าคญัในเรื่องการ
ของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพและพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ .ศ. 2550  
ซึง่ประกาศใชเ้มื่อวนัที่ 19 มนีาคม 2550 ไดก้ าหนดในมาตรา 11 ว่า “บุคคลหรอืคณะบุคคลมี
สทิธริ้องขอให้มกีารประเมนิและมสีทิธริ่วมในกระบวนการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพจาก
นโยบายสาธารณะ” และ “บุคคลหรอืคณะบุคคลมสีทิธไิด้รบัรูข้อ้มูลค าชี้แจงและเหตุผลจาก
หน่วยงานของรฐัก่อนการอนุญาตหรอืการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมใดทีอ่าจมผีลกระทบต่อ
สุขภาพของตนหรอืของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดงักล่าว ” และในช่วงเวลา
เดยีวกนันัน้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 24 
สงิหาคม 2550 ไดร้ะบุในมาตรา 67 โดยเฉพาะวรรคสองความว่า “การด าเนินโครงการหรอื
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพจะกระทามไิด้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อ
คุณภาพสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชนและจดัให้มกีระบวนการรบัฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนรวมทัง้ได้ให้องค์การอิสระ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จ ัดการ
การศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสุขภาพใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมี
การด าเนินการดงักล่าว” นอกจากนี้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงึได้ออก
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพื่อก าหนดประเภท ขนาด และวธิปีฏบิตัิ
ส าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางดา้นคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ทีส่่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ หรอืเอกชนจะต้องจดัท า
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental and Health Impact Assessment: 
EHIA) รวมทัง้สิน้ 11 ประเภท ซึง่โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่นัน้จดัอยู่ใน
ขา่ยประเภทดงักล่าวตามทีก่ฎหมายระบุ 
 
 2.2.1  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นเครื่องมอื
ส าคญัประการหนึ่งที่ได้มกีารน ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและในประเทศไทย  
เพื่อลดหรอืบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินโครงการพฒันาต่าง ๆ ซึง่แต่เดมินัน้ไม่ไดม้กีารให้
ความส าคญัถงึผลเสยีที่จะเกดิต่อสิง่แวดล้อมในการตดัสนิใจทีจ่ะด าเนินโครงการนัน้ ๆ หรอืไม ่



19 
 

การตัดสินโครงการในอดีตนั ้นจะให้ความส าคัญเพียงด้านเทคนิค วิศวกรรม และ  
ดา้นเศรษฐศาสตร ์การเงนิเป็นหลกั ต่อมาเมื่อผลกระทบจากโครงการพฒันาต่าง ๆ มมีากขึน้ 
ท าใหเ้กดิความเดอืนรอ้นเสยีหายต่อทัง้การด ารงชวีติของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม จงึได้มกีารน า
หลกัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมาใชเ้พื่อประกอบการพจิารณาก่อนการอนุมตัโิครงการ
ต่าง ๆ ให้ด าเนินต่อไปได ้(จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2556: 95) จงึอาจกล่าวได้ว่า การประเมนิผล
กระทบดา้นสิง่แวดลอ้มหรอืการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มนัน้เป็นเครื่องมอืในการวางแผน
เพื่อป้องกนัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ เพื่อจะเตรยีมการป้องกนัล่วงหน้า
ส าหรบัผลกระทบทางลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตจากโครงการพฒันานัน้ ๆ 
  2.2.1.1 ความหมายของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
มคีวามหมายหรอืค านิยามกวา้งขวางแตกต่างกนัไป ซึง่ผูศ้กึษาไดร้วบรวมความหมายของค าว่า
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมหรอืการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมจากผลงานวชิาการ
ต่าง ๆ ทีไ่ดร้บัการยอมรบั ดงันี้ 
  เกษม จนัทรแ์ก้ว (2540: 344) ไดจ้ ากดัความหมายของการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม หรอื อไีอเอ ไว้ว่า กจิกรรมในการจ าแนกและการคาดคะเนผลกระทบก่อนด าเนิน
โครงการพฒันา โดยให้แนวทางแก้ไขผลกระทบที่เกดิขึน้และระบบตรวจสอบเพื่อการอนุรกัษ์
สิง่แวดลอ้ม 
  ฉัตรไชย รตันไชย (2553: 1) ใหค้วามหมายของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ว่าคอื กระบวนการวเิคราะห ์ท านาย และประเมนิขนาดและความส าคญัของผลกระทบทางกฎหมาย 
นโยบาย โครงการ และกจิกรรมอื่น ๆ ของมนุษย ์ทีอ่าจมต่ีอทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม สุขอนามยั และ
คุณภาพชวีติ รวมทัง้การเสนอแนะมาตรการลด ป้องกนั และตดิตามตรวจสอบผลกระทบ ตลอดจน
การน าเสนอขอ้มลูใหอ้ยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถสื่อสารเป็นทีเ่ขา้ใจกนัไดอ้ยา่งชดัเจน  
  ทววีงศ์ ศรบีุร ี(2541: 182) ใหค้วามหมายว่า การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
หมายถึงการวิเคราะห์ผลกระทบจากโครงการหรือกิจการประเภทต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ
สภาพแวดลอ้มหรอืสภาพแวดลอ้มทีอ่าจจะมผีลกระทบต่อโครงการหรอืกจิการนัน้ทัง้ในทางบวกและ
ทางลบ เพื่อเป็นการเตรยีมการควบคุม ป้องกนั และแก้ไขก่อนการตดัสินใจด าเนินโครงการหรอื
กจิการนัน้ ๆ  
  สนธ ิวรรณแสง และคณะ (2541: 10) ให้ความหมายของการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มว่า หมายถงึ การใช้หลกัวชิาการในการท านาย หรอืคาดการณ์ผลกระทบทัง้ในทางบวก
และลบของการด าเนินโครงการพฒันาทีจ่ะมต่ีอสิง่แวดลอ้มในทุก ๆ ดา้น ทัง้ทางทรพัยากรธรรมชาต ิ
และทางเศรษฐกจิ สงัคม เพื่อจะไดห้าทางป้องกนัผลกระทบในทางลบทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหเ้กดิขึน้น้อย
ทีสุ่ด ในขณะเดยีวกนักม็กีารใชท้รพัยากรธรรมชาตซิึง่ส่วนใหญ่ไม่สามารถฟ้ืนคนืกลบัมาไดอ้ย่างมี
ประโยชน์ มปีระสทิธภิาพสงูสุด และคุม้ค่าทีสุ่ด 
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  ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2556) สรุปว่า 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า อีไอเอ (Environmental Impact 
Assessment : EIA) เป็นวธิกีารอย่างหนึ่งทีใ่ชเ้พื่อจ าแนกและคาดคะเนผลกระทบทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้นจากโครงการ กิจกรรม ตลอดจนการเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขผลกระทบ 
(Mitigation Measure) และแผนการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม (Monitoring Plan) 
ทัง้ในระหว่างการก่อสรา้งและการด าเนินโครงการ 
  UNEP (1998 อ้างถงึใน กนกพร สว่างแจง้, 2547: 4) ใหค้วามหมายว่า การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม หมายถงึ การศกึษาเพื่อคาดการณ์ผลทีจ่ะเกดิต่อสิง่แวดลอ้มจาก
การด าเนินการของโครงการ อกีทัง้เสนอแนะวธิลีดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จากการด าเนินการ 
เพื่อใหโ้ครงการสามารถด าเนินการอยา่งเหมาะสม โดยไมท่ าลายทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม 
  จากความหมายของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
สามารถสรุปได้ว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หมายถึง กระบวนการคาดการณ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทัง้ด้านบวกและด้านลบจากการด าเนินการของโครงการที่จะเกิด 
ต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อเสนอแนะมาตรการป้องกนัและแก้ไขหรอืลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการ
ด า เนินการ เพื่ อ ให้โครงการสามารถด า เนินการได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ท าลาย
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  2.2.1.2 ประโยชน์ของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ดังต่อไปนี้  (จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั. สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม, 2542) 

1) ช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรพัยากรเพื่อพฒันาอย่างมี
ประสทิธภิาพ นอกเหนือจากการมองผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีว 

2) ช่วยพจิารณาว่าโครงการที่จะเกดิขึน้จะเกดิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ในระดบัใด และผู้ประกอบการจะได้มมีาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
นัน้อยา่งเหมาะสม 

3) เพื่อคาดการณ์ประเด็นปญัหาส าคญัที่อาจเกิดขึ้นอย่างถูกหลัก
วชิาการ ซึง่จะไดเ้ตรยีมป้องกนัและแกไ้ขไวต้ัง้แต่ขัน้เตรยีมโครงการ 

4) ช่วยในการเลือกมาตรการที่มปีระสิทธิผล มคี่าใช้จ่ายน้อย และ
เป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิ

5) เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนพัฒนาโครงการ  
การเตรยีมแผนงานและการเงนิในการจดัการสิง่แวดลอ้ม 

6) เป็นแนวทางในการก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่าง ๆ ทัง้ทีเ่กดิขึน้หลงัจากไดม้กีารก่อสรา้งและด าเนินการ 
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  นอกจากนี้ จ าลอง โพธิบุ์ญ (2556: 97) ไดส้รุปถงึประโยชน์ของการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มไว ้6 ขอ้ ดงัต่อไปนี้ 

1) การประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนส าคญัในการวางแผน 
การใช้ประโยชน์ด้านทรพัยากรเพื่อการพฒันาอย่างมปีระสทิธภิาพ และช่วยในการมองปญัหา
ต่าง ๆ ได้กว้างยิง่ขึ้น รวมทัง้มกีารพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการมอง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลกัอย่างเดยีวดงัที่เคยปฏบิตัิมา อนัก่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมแก่ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นอยา่งมาก 

2) การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นวธิกีารที่มรีะบบที่จะช่วย
พจิารณาว่าโครงการที่ก าลงัจะเกดิขึ้นอาจก่อให้เกดิผลเสยีหายต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมหรอืไม ่
หรอืในระดบัมากน้อยเพยีงใด และหากมโีอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบส่งแวดล้อมขึ้นไม่ว่า  
ในระดบัใด ผู้ประกอบการจะต้องมมีาตรการในการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกดิขึน้นัน้
อยา่งเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

3) การใช้ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มวีตัถุประสงค์
เพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าได้คาดประเด็นปญัหาส าคัญอันอาจเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก
วชิาการและไดก้ าหนดวธิกีารป้องกนัและแก้ไขไวต้ัง้แต่ขัน้เตรยีมโครงการ รวมทัง้สามารถช่วย
ในการเลือกมาตรการที่มคี่าใช้จ่ายน้อยและเป็นไปได้ในทางปฏิบตัิผนวกไว้ในแผนงานของ
โครงการ ซึ่งจะยุ่งยากน้อยกว่าการแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นภายหลังในบางกรณีหากมิได้มี
การศึกษาผลกระทบและพจิารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนปญัหาอาจรุนแรงจนอาจน าไปสู่การล้มเลกิ
โครงการหรอืก่อใหเ้กดิอุปสรรคทีแ่กไ้ขไมไ่ด ้

4) รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นขอ้มลูการสนับสนุน
การตดัสนิใจในการลงทุนหรอืพฒันาโครงการ การเตรยีมแผนงาน แผนการเงนิในการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม ใหม้คีวามเป็นไปไดแ้ละไมก่่อใหเ้กดิปญัหาต่อสิง่แวดลอ้ม นอกจากน้ียงั สามารถใช้
ผลการศกึษาเป็นขอ้มลูทีใ่ห้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ของการใชท้รพัยากรได ้

5) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นแนวทางก าหนดแผนการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่าง ๆ ทัง้ที่เกิดขึ้นภายหลงัจากได้มกีารก่อสร้างและด าเนินการ  
อนัเป็นส่วนสนบัสนุนในการด าเนินโครงการดว้ย 

6) แมว้่าจะมกีารเรง่รดัพฒันาเศรษฐกจิเพยีงใดก็ตาม แต่หากขาดการ
บรหิารทรพัยากรธรรมชาตทิี่ดเีพยีงพอแล้ว ก็อาจจะไม่มทีรพัยากรเพื่อการพฒันาในระยะยาว
ได ้ดงันัน้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจงึเป็นหลกัประกนัระยะยาว ใหม้ทีรพัยากรเพื่อการ
ใชท้ีย่าวนาน (Long-Term Sustainable Development) 
  จงึสรปุไดว้่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
บรรเทาหรอืป้องกนัผลกระทบทีเ่สยีหายซึ่งจะน าไปสู่การตดัสนิใจเลอืกใช้มาตรการทีเ่หมาะสม
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ในการลดผลกระทบ การตดิตามตรวจสอบเพื่อจดัการผลกระทบดา้นลบของโครงการ  อกีทัง้ยงั
ช่วยในการใชท้รพัยากรธรรมชาตทิีม่อียู่อย่างจ ากดัใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด และช่วยเป็นขอ้มลูให้
ผูท้ีม่อี านาจใชใ้นการประกอบการตดัสนิใจไดอ้ย่างถูกตอ้ง 
  2.2.1.3 ขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  ขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมไดถู้กก าหนดขึน้โดยภาครฐัเพื่อเป็น
แนวทางปฏบิตัใิห้แก่ผู้ที่ต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเพื่อให้เป็นไปใน
แนวทางเดยีวกนัและเป็นมาตรฐานในการใช้อ้างอิงการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อมส าหรบัโครงการต่าง ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2552: 4) มลี าดบัขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงัต่อไปนี้ 

1) การกลัน่กรองโครงการทีต่้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นขัน้ตอนทีจ่ะบอกว่าโครงการทีจ่ะพฒันาขึน้นัน้ จ าเป็นจะต้องวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มหรอืไมโ่ดยจะพจิารณาว่าโครงการพฒันาต่าง ๆ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
มากน้อยเพียงใดและหากจ าเป็นต้องท าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรจะต้องท า 
ในระดบัใดจะท าเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรอืรายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

2) การจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(1) ก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) ก าหนดขอบเขต

การศกึษาเป็นกระบวนการทีส่ าคญัและจ าเป็นตอ้งท าตัง้แต่ระยะแรก ๆ ของการด าเนินโครงการ
เนื่องจากเกี่ยวข้องกับผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัโครงการซึ่งได้แก่สาธารณชนผู้สนใจหรอืได้รบั
ผลกระทบจากโครงการ 

(2) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมการท านายผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นได้แก่การคาดการณ์หรอืการท านายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่ง แวดล้อมที่เกิดจาก
โครงการซึง่โดยทัว่ ๆ ไปอาจใชว้ธิวีเิคราะหโ์ดยการอธบิายใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ เช่น 
ในกรณกีารประเมนิดา้นอากาศเป็นตน้หรอืเป็นการใชว้จิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญเป็นตน้ 

(3) การตคี่าผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นขัน้ตอนหลงัจากทราบขนาด
ของผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแต่ละตวัแปรแล้วการรวบรวมผลกระทบ
ของตวัแปรทัง้หมด เพื่อพจิารณาดูผลกระทบทัง้โครงการว่ามผีลดหีรอืผลเสยีต่อสิง่แวดล้อม
อย่างไรผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมคีวามหลากหลายเช่นอาจเป็นผลกระทบโดยตรงในเรื่อง
มลพษิทางน ้าอากาศไปถงึผลกระทบทางอ้อมเช่นปญัหาต่อสุขภาพเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการด าเนินชีวิตหรือแผ่นดินไหวจากการก่อสร้างอ่างเก็บน ้ าขนาดใหญ่ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมโครงการเดยีวโดด ๆ อาจไม่มนีัยส าคญั แต่หากพจิารณาในภาพรวมของหลาย ๆ 
โครงการในบรเิวณดงักล่าวรวมกนัจะเป็นปญัหาส าคญัทีเ่ป็นผลกระทบสะสมเป็นตน้  

3) การพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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   ขัน้ตอนการพจิารณารายงานการวเิคราะหเ์ป็นไปตามทีพ่ระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ก าหนดแบ่งเป็น 2 รปูแบบคอื 

(1) รปูแบบที ่ 1 กรณีโครงการของส่วนราชการรฐัวสิาหกจิหรอื
โครงการรว่มกบัเอกชนทีต่อ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

(2) รปูแบบที ่2 กรณีโครงการทีต่้องไดร้บัอนุญาตจากทางราชการ
และโครงการของส่วนราชการรฐัวสิาหกจิซึ่งไม่ต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรี
หรอืโครงการหรอืกิจการซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริม่การ
ก่อสรา้งหรอืด าเนินการ 

4) การตดิตามตรวจสอบ 
 ในการพิจารณาก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มนัน้ การหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มดงักล่าวเป็นวธิกีารในการก าหนด
มาตรการที่ส าคญัทีสุ่ด บางครัง้ต้องมกีารปรบัเปลีย่นการออกแบบโครงการ เช่น การขยบัแนว
ถนนเพื่อหลีกเลียงผลกระทบต่อชุมชนหรือต่อโบราณสถาน เป็นต้น ในกรณีที่ไม่สามารถ
ก าหนดมาตรการที่จะหลกีเลี่ยงไม่ให้เกิดผลกระทบได้ ก็จ าเป็นต้องเสนอมาตรการที่ช่วยลด
ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้เกดิน้อยที่สุด เช่น การตดิตัง้ระบบบ าบดัน ้าเสยีที่มปีระสทิธภิาพและ
สามารถบ าบดัน ้าเสยีใหคุ้ณภาพมาตรฐานทีก่ าหนดเป็นต้น 
 
 2.2.2  การประเมินผลกระทบทางสขุภาพ 
 ทีผ่่านมาการตดัสนิใจในการพฒันานัน้ ให้ความส าคญักบัประเดน็ดา้นสุขภาพน้อยมาก 
ทัง้นี้  การพฒันาดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ ได้แก่ 
ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย ผลกระทบต่อสุขภาพจติ ผลกระทบทางสงัคมและอนามยัชุมชน 
ความรุนแรง ความแตกแยกของสังคม เป็นต้น ดังนัน้ ปจัจุบันสังคมจึงให้ความส าคัญกับ 
การปกป้องคุ้มครองสุขภาพของประชาชนให้มสีุขภาพดภีายใต้สิง่แวดล้อมที่ปราศจากมลพษิ 
ซึง่เน้นใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมโดยการจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและ
ผู้มสี่วนได้เสยีก่อนมกีารตดัสนิใจด าเนินโครงการแผนงานหรอืกิจกรรมที่อาจมผีลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยน าการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพมาใช้ประเมนิหรอืคาดการณ์
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้หรอืเกดิขึน้แลว้ต่อสุขภาพของประชาชนทุกกลุ่มจากการด าเนินนโยบาย
แผนงานโครงการหรอืกจิกรรมใด ๆ โดยอาศยัขอ้มลูหลกัฐานเชงิประจกัษ์ เพื่อใช้ประกอบการ
ตดัสนิใจเชงินโยบายโดยมุ่งเน้นการสนับสนุนผลกระทบทางบวกต่อสุขภาพและขจดัหรอืลด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพจากการด าเนินนโยบายแผนงานโครงการหรอืกจิกรรมเหล่านัน้ให้
เหลอืน้อยทีสุ่ด  
 การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ หมายความว่า กระบวนการเรยีนรูร้่วมกนัของสงัคม
ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่



24 
 

อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย โครงการ หรือกิจกรรม อย่างใดอย่างหนึ่ งหรือหลายอย่าง  
หากด าเนินการในช่วงเวลาและพืน้ทีเ่ดยีวกนั โดยมกีารประยุกต์ใชเ้ครื่องมอืทีห่ลากหลายและมี
กระบวนการมสี่วนรว่มอยา่งเหมาะสม เพื่อสนบัสนุนใหเ้กดิการตดัสนิใจทีจ่ะเป็นผลดต่ีอสุขภาพ
ของประชาชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาวส านักงาน ส าหรบัประเทศไทยการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพเริม่น ามาใชใ้นประเทศไทยราวปี พ.ศ. 2543 จากความรเิริม่ของสถาบนัวจิยัระบบ
สาธารณสุขทีมุ่่งปฏริปูระบบสุขภาพและเลอืกใชก้ารประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพเป็นกลยุทธ์
และเครื่องมือส าคัญในการปรบัแก้นโยบายแผนงานและโรงการต่าง  ๆ ในประเทศไทยให้
ค านึงถงึการเอื้อต่อสุขภาพของคนไทย กระบวนการดงักล่าวไดร้บัการยอมรบัมากขึน้ในระดบั
ต่าง ๆ และได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพ .ศ. 2550 และ
พระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 (ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2550) 
 การประเมนิผลกระทบทางสุขภาพจงึถอืได้ว่าเป็นเครื่องมอืส าคญัทีเ่ป็นกระบวนการใน
การให้ข้อมูลหลกัฐานด้านสุขภาพและเพิม่น ้าหนักหรอืให้ความส าคญัแก่มติิด้านสุขภาพใน
กระบวนการตดัสนิใจในโครงการพฒันาต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยนกระบวนการ หรอื
สรา้งมาตรการทีเ่อือ้ต่อสุขภาพทีด่ขีองประชาชนในพืน้ที ่ 
  2.2.2.1 แนวคดิเกีย่วกบัสุขภาพและสภาวะสุขภาพ 
  ผูว้จิยัไดร้วบรวมความหมายของสุขภาพและสภาวะสุขภาพไวด้งันี้ 
  พระราชบญัญตัิสุขภาพแห่งชาติ (2550) ให้ความหมายของสุขภาพว่า คอื 
ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้ทางกาย ทางจติ ทางปญัญา และทางสงัคม เชื่อมโยงกันเป็น 
องคร์วมอยา่งสมดุล 
  ราชบณัฑติยสถาน (2531) ให้ความหมายของสุขภาพ (Health) หมายถึง
ความสุข ปราศจากโรค ความสบาย 
  ประเวศ วะส ี(2550) ให้ความหมายของสุขภาพหรอืสุขภาพไว้ว่า สุขภาพ 
หมายถงึ สุขภาวะทัง้ทางกาย ทางจติ ทางสงัคม และทางปญัญา หรอืทางจติวญิญาณ สุขภาพ
หรอืสุขภาวะจงึเป็นเรื่องใหญ่ที่บูรณาการอยู่ในการพฒันามนุษยแ์ละสงัคมทัง้หมด (Health is 
integral in total human and social development) 
  World Health Organization - WHO (2005) ไดน้ิยามความหมายของค าว่า
สุขภาพว่า หมายถงึ ภาวะปกตสิุข มคีวามสมบูรณ์ใน 3 มติ ิคอื มติทิางกาย มติทิางจติใจและ
มติทิางสงัคม และมไิดห้มายความเฉพาะเพยีงแต่ความปราศจากโรคหรอืความพกิารทุพลภาพ
เท่านัน้ 
  จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้นจงึสรุปได้ว่า สุขภาพ หมายถงึ ภาวะความ
สมบูรณ์ของร่างกายและจติใจ ความไม่มโีรคหรอืทุพลภาพและสามารถด ารงชวีติในสงัคมได้
อย่างปกติสุขซึงมคีวามสมัพนัธ์กับปจัจยัต่าง ๆ ทัง้ปจัจยัด้านปจัเจคบุคคล และปจัจยัด้าน
สิง่แวดลอ้ม 
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  นอกจากนี้ การให้ค านิยามเรื่องสุขภาพเป็นสิง่ส าคญัในกระบวนการก าหนด
ขอบเขตเพื่อการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ เนื่องจากถ้ามองสุขภาพในความหมายแคบ 
การก าหนดขอบเขตการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพก็ไม่ครอบคลุมในทางกลบักนั  ถ้ามอง
สุขภาพในมมุมองทีก่วา้งกท็ าใหก้ารก าหนดของเขตการประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพกวา้งและ
ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรบัการแก้ปญัหาสุขภาพที่มคีวามซบัซ้อนมากใน
ปจัจบุนั ซึง่สุขภาพของมนุษยม์คีวามสมัพนัธก์บัปจัจยัต่าง ๆ มากมายการเปลีย่นแปลงทางดา้น
สิง่แวดลอ้มกายภาพทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่กดิจากการพฒันาและการด าเนินโครงการพฒันา
จงึส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษยอ์ย่างหลกีเลีย่งไม่ได้ (เดชรตั สุขก าเนิด, 2545) เนื่องจาก
สุขภาพมไิดถู้กก าหนดโดยระบบรกิารสุขภาพและวถิชีวีติเท่านัน้ แต่เงื่อนไขทางสงัคมเศรษฐกจิ
และปจัจยัดา้นอื่น ๆ นอกเหนือดา้นสุขภาพทีป่ระชาชนอาศยัอยู่เช่นระบบการขนส่งการจา้งงาน
การอยูอ่าศยัฯลฯยอ่มมผีลต่อสุขภาพเช่นกนั ดงันัน้ การมสีุขภาพหรอืสุขภาวะทีด่ลีว้นมอีทิธพิล
จากปจัจยัก าหนดสุขภาพต่าง ๆ ทีส่่งผลทัง้ทางบวกและทางลบต่อการมสีุขภาพดปีจัจยัก าหนด
สุขภาพเป็นการพยายามระบุสาเหตุของปจัจยัหรอืความสมัพนัธ์ของปจัจยัต่าง ๆ ที่มผีลต่อ
สุขภาพของมนุษยโ์ดยตัง้อยู่บนสมมุตฐิานทีว่่า เมื่อมเีหตุการณ์หรอืกจิกรรมหนึ่งกจิรรมใดทีท่ า
ใหป้จัจยัเหล่านัน้เปลีย่นแปลงไปยอ่มส่งผลต่อสุขภาพของคนกลุ่มนัน้ดว้ย 
  ส านักงานสุขภาพแห่งชาติก าหนดให้ในการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพใน
กรณทีีท่ ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มผูท้ีด่ าเนินการจะต้องพจิารณาวเิคราะหแ์ละ
ใหข้อ้มลูในประเดน็ทีส่ าคญั (ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555) ดงัต่อไปนี้ 

1) การเปลีย่นแปลงสภาพและการใชท้รพัยากรธรรมชาตไิม่ว่าจะเป็น
ทรพัยากรที่ดนิทรพัยากรน ้า ทรพัยากรประมง ทรพัยากรป่าไม ้ความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทรพัยากรแรธ่าตุ ทรพัยากรธรรมชาตอิื่น ๆ และระบบนิเวศ 

2) การผลติขนส่งและการจดัเกบ็วตัถุอนัตราย โดยจะต้องแจง้ประเภท
ปรมิาณและวธิดี าเนินการของวตัถุอนัตรายทุกชนิด 

3) การก าเนิดและการปล่อยของเสยีและสิง่คุกคามสุขภาพ จากการ
ก่อสรา้งจากกระบวนการผลติและกระบวนการอื่นใดไม่ว่าจะเป็นขยะกากของเสยีกาก ของเสยี
อนัตราย น ้าเสยี ขยะตดิเชือ้ ความรอ้น มลสารทางอากาศฝุ่น แสง เสยีง กลิน่ การสัน่สะเทอืน 
และกมัมนัตภาพรงัส ี

4) การรบัสมัผสัต่อมลพษิและสิง่คุกคามสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นเสน้ทาง
การรบัสมัผสัเข้าสู่ร่างกาย เช่น โดยการหายใจการรบัประทานการสมัผสัทางผวิหนัง เป็นต้น 
การรบัสมัผัสของคนงานหรือผู้ปฏิบัติงานในโครงการการรบัสัมผัสของประชาชนโดยรอบ
โครงการ เป็นตน้ 

5) การเปลีย่นแปลงและผลกระทบต่ออาชพีการจา้งงานและสภาพการ
ท างานในท้องถิ่นทัง้ทางบวกและทางลบ เช่น ความเสี่ยงและอุบัติเหตุจากการท างาน 
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การเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศทรพัยากรและห่วงโซ่อุปทานของสินค้าและบรกิารที่เป็นฐาน 
การด ารงชวีติหลกัของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในพืน้ที่ 

6) การเปลีย่นแปลงและผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องประชาชนและ
ชุมชนทัง้ความสมัพนัธ์ภายในชุมชนและภายนอกชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิง่การอพยพของ
ประชาชนและแรงงานการเพิม่/ลดพืน้ทีส่าธารณะของชุมชน (Public Space) และความขดัแยง้ที่
อาจจะเกดิขึน้จากการด าเนินโครงการ/กจิกรรมดงักล่าว 

7) การ เปลี่ ยนแปลง ในพื้นที่ที่ มีค ว ามส า คัญและมรดกทาง
ศลิปวฒันธรรม เช่น ศาสนสถานสถานทีท่ีป่ระชาชนสกัการะบูชา หรอืสถานทีป่ระกอบพธิกีรรม
ของชุมชนทอ้งถิน่พืน้ทีท่ีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรแ์ละโบราณสถานส าคญั 

8) ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเป็นพิเศษต่อ
ประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มประชากรที่มีความเปราะบาง  เช่น เด็กผู้พิการ 
ผูส้งูอาย ุพ่อแมเ่ลีย้งเดีย่ว ชนกลุ่มน้อย เป็นตน้ 

9) ทรพัยากรและความพร้อมของภาคสาธารณสุขทัง้ในแง่ของการ
สรา้งเสรมิการป้องกนัการรกัษาและการฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชนทีอ่าจเกี่ยวเน่ืองกบัโครงการ/
กจิกรรม รวมถงึความพรอ้มของขอ้มลูสถานะสุขภาพในพืน้ทีก่่อนมกีารด าเนินการการจดัระบบ
ฐานขอ้มูลเพื่อตดิตามผลกระทบขดีความสามารถการส ารวจโรคและการรบัมอืกบัอุบตัภิยัและ
ภยัพบิตัทิีอ่าจเกดิขึน้ 
  ส าหรบัปจัจยัก าหนดสุขภาพสามารถสรุปปจัจยัก าหนดสุขภาพออกเป็น 4 ดา้น
ดงันี้ (ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555)  

1) ดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Factor) ซึง่ประกอบดว้ย มลพษิ
จากโรงงานอุตสาหกรรมอนัตรายจากสารเคม ีการเจบ็ปว่ยและความเสีย่งจากมลพษิ มลพษิทาง
อากาศและสารอนิทรยีร์ะเหยง่าย (VOCs) มลพษิทางน ้า และการปนเป้ือนโลหะหนัก ขยะ ของ
เสยีอนัตราย อุบตัภิยั สารเคมศีกัยภาพการรองรบัมลพษิ 

2) ปจัจยัดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ (Resources) เช่น การแย่งชงิการ
ใชน้ ้า การกดัเซาะชายฝ ัง่ การทิง้ของเสยีลงทะเล การขาดหรอืรอ่ยหรอของประมงชายฝ ัง่ 

3) ปจัจยัดา้นปญัหาสงัคม (Social Factor) ซึง่ประกอบดว้ย แรงงาน
อพยพและประชากรแฝง ความสมัพนัธใ์นครอบครวัและชุมชน แหล่งเสื่อมโทรมและแหล่งมัว่สุม
ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การลงทุนและการบรกิารทางสงัคม ความเครยีดและความ
กดดนัในชวีติความขดัแยง้จากการพฒันาอุตสาหกรรมภูมปิญัญาและวฒันธรรมท้องถิน่ ปญัหา
จากการขาดความปลอดภยัในชวีติ เป็นตน้ 

4) ปจัจยัทางด้านเศรษฐกจิ (Economic Factor) การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิการพึง่พาการน าเขา้และเศรษฐกจิภายนอกการกระจายรายไดก้ารจดัสรรและการแย่ง
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ชงิทรพัยากรมลพษิและการท าลายฐานทรพัยากรระบบภาษแีละการลงทุนทางสงัคม เช่น ความ
เสีย่งจากอุตสาหกรรมน าเขา้การชะลอตวัทางเศรษฐกจิของภาคเกษตรและประมง 
  ทัง้นี้ แม้ว่ากรอบแนวคดิปจัจยัก าหนดสุขภาพจะมหีลากหลายไปตามบรบิท
ต่างๆ แต่ในการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามที่กฎหมายก าหนดในประเทศไทยนัน้
จ าเป็นต้องประเมนิ 9 ปจัจยัหลกั ตามที่ส านักงานสุขภาพแห่งชาตกิ าหนดเป็นอย่างน้อยหรอื
อาจมปีระเดน็ศกึษาเพิม่เตมิมากกว่า 9 ปจัจยัได ้
 
 2.2.3  การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 
 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการคาดการณ์และประเมินผลกระทบของ
โครงการพฒันาทีจ่ะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้นี้ การเสรมิองคป์ระกอบทีเ่กี่ยวขอ้งโดยเฉพาะกบั
สุขภาพมนุษย์มกัจะเรยีกว่า การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ การประเมนิผล
กระทบดงักล่าวครอบคลุมส่วนของการป้องกนัผลกระทบต่อสุขภาพและการส่งเสรมิสุขภาพ โดย
มอีงค์ประกอบทีส่ าคญัในการประเมนิ ได้แก่ การวเิคราะห์โครงการ , การวเิคราะห์สภาพความ
เป็นอยู ่(รวมถงึการวเิคราะหใ์นระดบัภูมภิาค, การวเิคราะหป์ระชากร และสถานการณ์ภูมหิลงั), 
การคาดการณ์ผลกระทบ (รวมถึงการพยากรณ์โรคที่อาจเกิดจากมลพษิในอนาคต และการ
พยากรณ์โรคของผลกระทบต่อสุขภาพ), การประเมนิผลกระทบ, การแนะน าและสื่อสารผล และ
การประเมนิขัน้ตอนในภาพรวม ส าหรบัประเทศไทยมกีลไกของรฐัในการบงัคบัใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสุขภาพทรพัยากรธรรมชาติหลาย  ๆ มาตราด้วยกัน
เริม่แรกมพีระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ขึน้เป็น
กฎหมายที่บงัคบัใช้ระบบการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) มาจนถงึปจัจุบนั ต่อมา
พระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ไดร้ะบุถงึบุคคลมสีทิธไิดร้บัรูข้อ้มูลค าชีแ้จงและ
เหตุผลจากหน่วยงานของรฐัก่อนการอนุญาตหรอืการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมใดที่อาจมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรอืของชุมชนและแสดงความเหน็ของตนในเรื่องดงักล่าว รวมถงึมี
สทิธริอ้งขอให้มกีารประเมนิและมสีทิธริ่วมในกระบวนการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) 
จากนโยบายสาธารณะ จากนัน้รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ในหมวดสทิธิ
ชุมชนมาตรา 67 วรรคสองระบุว่าโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รนุแรงจะกระท ามไิด ้(ผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ) เวน้แต่
จะมกีารศึกษาและประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และต้องจดัให้มี
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีก่อน และต้องใหอ้งคก์รอสิระให้
ความเห็นประกอบก่อนมกีารด าเนินการหากไม่ด าเนินการดงักล่าวชุมชนมสีิทธิฟ้องหน่วย
ราชการหน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรอืองคก์รอื่นของรฐั ทีเ่ป็นนิตบิุคคล
ใหป้ฏบิตัติามมาตรานี้ได ้(ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555) 
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ภาพท่ี 2.2  ขอบเขตการศกึษาการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) 
  

  2.2.3.1 หลกัการในการประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ(2555) ไดก้ล่าวถงึ หลกัการของการ
ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพไวว้่าควรเป็นไปตามหลกัการดงัต่อไปนี้ 

1) หลักประชาธิปไตย กล่าวคือ ต้องรองรบัและส่งเสริมสิทธิของ
ประชาชนทุกภาคส่วนในการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัการด าเนินการ
ของโครงการหรอืกจิกรรม ซึง่จะส่งผลกระทบต่อการดารงชพีและความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ชุมชนรวมทัง้ตอ้งก่อใหเ้กดิการรว่มมอืระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ในสงัคม 

2) หลักความเป็นธรรมและเสมอภาค กล่าวคือ ต้องศึกษาและ
วเิคราะห์ถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับชุมชนและประชากรแต่ละกลุ่มของชุมชน  
โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเสีย่งทีอ่าจไดร้บัผลกระทบต่อสุขภาพรุนแรงกว่าประชาชนทัว่ไป 

3) หลกัการใชข้อ้มลูหลกัฐานอย่างเหมาะสม กล่าวคอื ต้องระบุและใช้
ขอ้มูลหลกัฐานที่เป็นจรงิอย่างดทีี่สุด โดยใช้ข้อมูลและเหตุผลเชงิประจกัษ์จากสาขาวชิาและ

ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มทาง

กายภาพ 

ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มทาง

ชวีภาพ 

คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย ์

คุณค่าต่อคุณภาพ
ชวีติ 

- ภูมสิณัฐาน 

- ดนิ 

- ธรณีวทิยา 

- ทรพัยากร 

- น ้าผวิดนิ / 

น ้าใตด้นิ 

- อากาศ 

- เสยีง 

- สตัว/์พชื 

- สิง่มชีวีติหายาก 

- ปา่ไม ้

- สตัวน์ ้า 

- สตัวป์า่ 

- ความ

หลากหลายทาง

ชวีภาพ 

- น ้าดื่ม/น ้าใช ้

- การขนสง่ 

- ไฟฟ้าและ

พลงังาน 

- การควบคุมน ้า

ท่วม 

- การระบายน ้า 

- การเกษตรกรรม 

- การ

อุตสาหกรรม 

- เหมอืงแร ่

- สนัทนาการ 

 

- เศรษฐกจิ 

- สงัคม 

- ประวตัศิาสตร ์

- สนุทรภีาพ 

- สาธารณสขุ 

- อาชวีนามยั 

- วฒันธรรม 

- ความสมัพนัธ์

ในชมุชน 

- คุณภาพ

ประชากร 

สุขภาพ 
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วธิกีารทีห่ลากหลาย ทัง้เชงิคุณภาพและเชงิปรมิาณ และควรใชข้อ้มลูหลกัฐานอย่างมจีรยิธรรม
โดยไมเ่ลอืกใชข้อ้มลูหลกัฐานทีจ่ะมผีลโน้มน้าวการตดัสนิใจไปในทางใดทางหนึ่ง 

4) หลกัเปิดเผยและโปร่งใส กล่าวคอื กระบวนการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพต้องได้รบัการบนัทกึและจดัทารายงานโดยนิตบิุคคลผู้มสีทิธจิดัทารายงาน ตามที่
ก าหนดไวใ้นกฎหมายน้ีหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งไมเ่ป็นผูม้สี่วนไดเ้สยี ทัง้นี้ เพื่อใหเ้กดิ
ความมัน่ใจว่ามคีวามเปิดเผยและโปรง่ใส 

5) หลักความเหมาะสมในทางปฏิบัติ  กล่าวคือ ต้องออกแบบให้
เหมาะสมกบัเวลาและทรพัยากรทีม่อียู่และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิควรมุ่งใหเ้กดิการสะสม
ทรพัยากรและความรว่มมอืทางสงัคมภายใตบ้รบิททีเ่หมาะสมและเป็นไปได้ 

6) หลกัการสุขภาวะองค์รวม กล่าวคอื ต้องมองภาพรวมของปจัจยั
ทางสงัคมและสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดสุขภาพหรอืมผีลกระทบทางสุขภาพของชุมชนและของ
ประชาชนแบบเชื่อมโยงเป็นองคร์วม 

7) หลกัความยัง่ยนื กล่าวคอื ตอ้งมุง่เน้นใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืและ
เป็นไปตามหลกัการป้องกนัไว้ก่อน เพื่อป้องกนัผลกระทบทางลบที่อาจเกดิขึน้ต่อสุขภาพของ
ประชาชนทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว 
  2.2.3.2 ขัน้ตอนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
  ส าหรบัการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพประกอบดว้ย ขัน้ตอน
กระบวนการ (ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555) ดงัต่อไปนี้ 

1) การกลัน่กรองโครงการ (Screening )  
   เป็นกระบวนการแรกในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ
โดยใหก้ารกลัน่กรองโครงการยดึหลกัการเฉพาะเพื่อระบุสิง่คุกคามสุขภาพพืน้ทีแ่ละประชากรที่
อ่อนไหวขัน้ตอนการกลัน่กรองโครงการเป็นขัน้ตอนที่จะบอกว่าโครงการหรือกิจการที่จะ
ด าเนินการนัน้จ าเป็นจะต้องท าการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพหรอืไม่โดยจะพจิารณาว่า
โครงการหรอืกิจการอาจก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพมากน้อยเพียงใดและหากจะต้อง
ด าเนินการประเมนิผลกระทบทางสุขภาพควรจะต้องท าการประเมนิหรอืวเิคราะห์ในระดบัใด
การศึกษาผลกระทบทางสุขภาพนี้จะเป็นการศึกษาควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
   ทัง้นี้ ในขัน้การศกึษารายละเอยีดโครงการต้องพจิารณาขอ้มลูพื้นฐาน
เกีย่วกบัโครงการว่าเป็นโครงการประเภทใดมรีายละเอยีดอย่างไรด าเนินการในช่วงระยะเวลาใด
มใีครเป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 



30 
 

ตารางท่ี 2.1 ขอ้มลูสุขภาพทีค่วรไดร้บัการพจิารณาในขัน้ศกึษารายละเอยีดโครงการ 
 
ประเภทโครงการ รายละเอียด 

ขอ้มลูโครงการ 

- ทีต่ัง้สภาพแวดลอ้มโดยรอบ 
- ขัน้ตอนการพฒันาโครงการ เช่น ขัน้ก่อสรา้ง ขัน้ด าเนินการเป็นตน้ 
- กจิกรรมโครงการ เช่น การขนส่งวตัถุดบิ/สนิคา้ การจดัการของเสยี

อนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการหรอืการประกอบกจิกรรม
โครงการ เช่น เสยีง ฝุน่ รงัส ีเชือ้โรค เป็นตน้ 

ขอ้มลูการสมัผสั 
ของมนุษย ์

- กลุ่มคนทีอ่าจไดร้บัผลกระทบรวมทัง้คนงานและประชาชนโดยรอบ 
- กลุ่มคนทีอ่าจมคีวามเสีย่งเป็นพเิศษ เช่น เดก็ สตรมีคีรรภห์รอืคนที่

ไวต่อการไดร้บัอนัตรายเป็นตน้ 
- ผลกระทบหรอืการเปลีย่นแปลงทีจ่ะมผีลต่อการรบัสมัผสัของมนุษย์ 
- โอกาสการเปลีย่นแปลงปจัจยัการตดิต่อของโรคการเพิม่พาหะน า

โรค เช่น ยงุ หนู เป็นตน้ 
 
แหล่งท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต,ิ 2555. 
 

2) การก าหนดขอบเขต (Public Scoping) 
   เพื่อก าหนดขอบเขตและประเด็นส าคญัในการประเมนิผลกระทบให้
ถูกตอ้งครอบคลุมและชดัเจน ดงันัน้ การก าหนดขอบเขตการศกึษาจะตอ้งไม่กวา้งเกนิไป เพราะ
จะท าใหก้ารประเมนิด าเนินการไดย้ากมาก แต่หากก าหนดขอบเขตการศกึษาแคบเกนิไปอาจท า
ให้เกดิการละเลยประเดน็ผลกระทบส าคญับางประการไป ซึ่งการก าหนดขอบเขตการศกึษาที่
เหมาะสม ควรมขีัน้ตอนและขอบเขตของงานที่ผู้ประเมนิจะต้องจดัท าข้อมูลระบุในมติิต่าง ๆ 
ประกอบดว้ย 

(1) ปจัจยัก าหนดสุขภาพ 
(2) ระบุขอ้ห่วงกงัวลจากผูม้สี่วนไดเ้สยี 
(3) ระบุขอบเขตเชงิพืน้ทีแ่ละระยะเวลาของการศกึษา 
(4) ระบุประชากรกลุ่มเสี่ยง  (กลุ่มประชาชนที่มีส่วนได้เสีย , 

กลุ่มเสีย่งต่อการสมัผสั)  
(5) ระบุผลกระทบต่อสุขภาพทีม่ศีกัยภาพและนยัส าคญั 
(6) ระบุวธิกีารเครื่องมอืแนวทางในการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ 
(7) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 



31 
 

(8) ปจัจัยต่อการรับสัมผัส ได้แก่ เส้นทางการรับสัมผัสเข้าสู่
รา่งกาย, การระบุกลุ่มเสีย่ง, ปรมิาณและระยะเวลา 

(9) ลกัษณะผลกระทบต่อสุขภาพ ได้แก่ อัตราตาย, อัตราการ
เจบ็ปว่ย, การบาดเจบ็และอุบตัเิหตุ 

(10) ผลกระทบต่อระบบสุขภาพ 
(11) ผลกระทบต่อสงัคมและชวีติความเป็นอยู่ 

   ในขัน้ตอนการก าหนดขอบเขตการศกึษานี้ ผูท้ าการประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพของโครงการหรอืกจิการทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้น
คุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ จดัท าการก าหนดขอบเขตการศกึษาดงัระบุ
ไว้ข้างต้น ในขณะเดยีวกนัจะต้องเพิม่ขัน้ตอนเพื่อให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์วธิีการในการ
ประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพของส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมวีตัถุประสงค ์
คอื การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนผู้มสี่วนได้เสยีและภาคส่วนต่าง ๆ ได้มสี่วนร่วมในการน าเสนอ
ประเดน็และแนวทางในการประเมนิผลกระทบด้านสุขภาพเพื่อให้การประเมนิผลกระทบด้าน
สุขภาพเป็นไปอยา่งครบถว้นรอบดา้นมากทีสุ่ด 

3) การประเมนิผลกระทบ (Assessment) 
   เป็นขัน้ตอนที่มีว ัตถุประสงค์หลักในการคาดการณ์ผลกระทบต่อ
สุขภาพทีอ่าจเกดิขึน้จากการด าเนินของโครงการหรอืกจิการ โดยพจิารณาจากปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง
ตามหลักการของการประเมินความเสี่ยง  ได้แก่ การระบุสิ่งคุกคามสุขภาพ (Hazard 
Identification) ความสมัพนัธร์ะหว่างปรมิาณกบัการตอบสนอง (Dose-response relationship) 
การประเมนิการสมัผสั (Exposure Assessment) และการจ าแนกลกัษณะความเสี่ยง (Risk 
Characterization) โดยมขีัน้ตอนดงันี้ 

(1) การรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐาน 
(2) การประเมนิและจดัระดบัความส าคญัของผลกระทบ 
(3) การเสนอมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบและการจดัท ารายงาน 

4) การทบทวนรา่งรายงาน (Public Review) 
   เป็นขัน้ตอนที่ผู้ได้ร ับผลกระทบและสาธารณะชน  จะได้ร่วมกัน
กลัน่กรองความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูล และข้อสรุปในรายงานการประเมนิผล
กระทบดา้นสุขภาพ 

5) กระบวนการตดัสนิใจ (Decision Making) 
   เพื่อพจิารณาอนุญาตหรอืไม่อนุญาตใหด้ าเนินโครงการ/กจิการต่าง ๆ
โดยใช้รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นเครื่องมอืที่ช่วยให้ข้อมูลประกอบการ
ตดัสนิใจของผู้มอี านาจตดัสนิใจหรอือนุมตัโิครงการ โดยในขัน้ตอนกระบวนการตดัสนิใจของ
หน่วยงานอนุมตัอินุญาตจะมกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในพืน้ทีอ่กีครัง้หน่ึง 
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6) การตดิตามและประเมนิผล (Evaluating & Monitoring)  
   เป็นขัน้ตอนทีม่วีตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งแมน่ย าของการ
ประเมนิผลกระทบที่ศึกษาไว้เพื่อประเมนิว่ามาตรการลดผลกระทบได้ถูกน าไปปฏบิตัหิรอืไม่ 
และเพื่อประเมนิประสทิธภิาพของมาตรการดงักล่าว 

 
2.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

 
 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นกระบวนการที ่
จดัใหม้ขีึน้ในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
ประชาชน องค์กรพฒันาเอกชนตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการ
สามารถเขา้ร่วมแสดงความคดิเห็น น าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้งหรอืข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 
2549) ทัง้นี้ประโยชน์ของการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สามารถสรปุไดด้งันี้ (จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2556: 143) 

1) ช่วยใหก้ารด าเนินโครงการ (Project Implementation) ง่ายขึน้ ประชาชนให้ 
ความรว่มมอืและช่วยลดความขดัแยง้ในภายหลงั 

2) ช่วยใหก้ารบรหิารโครงการมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
3) ท าใหก้ารพฒันาโครงการมคีวามน่าเชื่อถอืและมคีวามชดัเจนมากขึน้ 
4) เป็นการเสรมิสรา้งใหป้ระชาชนไดม้สีทิธแิละเสยีงในการแสดงความคดิเหน็ และ

การพฒันาประเทศ 
 
 2.3.1  การจ าแนกผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
  การจ าแนกผู้มสี่วนได้เสียเป็นเรื่องที่มคีวามส าคญัโดยปกติควรยดึหลกัการรวมผู้ที่
เกี่ยวขอ้งไวใ้หม้ากทีสุ่ด (Inclusiveness) ผูม้สี่วนไดเ้สยีในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 7 กลุ่มหลกั ๆ (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม, 2556) ดงันี้ 
  1) ผูร้บัผลกระทบ 
  “กลุ่มผู้เสยีประโยชน์” เป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการในดา้นลบ เช่น 
เป็นผูส้ญูเสยีทีท่ ากนิกลุ่มนี้ จะต้องเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัน ้าหนักมากทีสุ่ดในการศกึษาผลกระทบและ
การจดัการการมสี่วนรว่ม 
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  “กลุ่มผู้ได้รบัประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการในด้านบวก 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์กระแสไฟฟ้าจากการสรา้งเขื่อนผลติกระแสไฟฟ้าหรอื
ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป้าหมายของเขื่อนเพื่อการชลประทาน เนื่องจากกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่ม
ที่จะได้รบัประโยชน์ จงึอาจถือได้ว่าประโยชน์ของกลุ่มนี้ได้รบัการพิทกัษ์ และน าเสนอโดย
เจา้ของโครงการแลว้ไมจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดช่องทางการมสี่วนรว่มใหเ้ป็นพเิศษกว่ากลุ่มอื่น ๆ 
  2) หน่วยงานที่รบัผิดชอบจดัท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหน่วยงานที่
รบัผดิชอบการจดัท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในทีน่ี้หมายถงึหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
จดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่ 

(1) เจ้าของโครงการ ในที่นี้อาจหมายถึง หน่วยงานราชการ/รฐัวสิาหกิจ
หรอืหน่วยงานเอกชน 

(2) นิตบิุคคลผู้มสีทิธทิ ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืที่
ปรกึษา ในที่นี้หมายถงึ มหาวทิยาลยับรษิทัเอกชนหรอืผูท้ีจ่ดทะเบยีนไว้กบัส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
  3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

(1) ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(2) ผูช้ านาญการหรอืคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
(3) หน่วยงานที่มีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติโครงการ เช่น คณะรัฐมนตรี/

รฐัมนตรแีละหน่วยงานทีม่อี านาจออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
  4) หน่วยงานราชการในระดบัต่าง ๆ ในที่นี้รวมถงึหน่วยงานทัง้ในส่วนกลาง
ส่วนภูมภิาคและท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมป่าไม้ องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ ส านักงานสิง่แวดล้อม ภาคส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั เป็น
ตน้ 
  5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษา 
ภายในทอ้งถิน่และในระดบัอุดมศกึษาและนกัวชิาการอสิระ 

(1) กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม : Environmental Non-
Governmental Organization (ENGO) ในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นองคก์รทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบัทาง
กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม เช่น โครงการฟ้ืนฟูชวีติและธรรมชาติมูลนิธคิุ้มครองสตัว์ป่า
และพชืพรรณแห่งประเทศไทยเป็นตน้ 

(2) องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) ในทีน่ี้หมายถงึ กลุ่มหรอืองคก์รต่าง ๆ 
ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรอืเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น หอการค้าชมรมดูนกกลุ่มองค์กรเอกชนใน
ระดบัรากหญา้เช่นศูนยข์อ้มลูทอ้งถิน่เพื่อการพฒันา 



34 
 

(3) สถาบนัการศกึษาสถาบนัการศกึษา ในที่นี้หมายถงึสถาบนัการศกึษา
ภายในพืน้ทีโ่ครงการหรอืสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

(4) นักวชิาการอสิระ ในที่นี้หมายความรวมทัง้ผู้เชีย่วชาญเฉพาะด้านและ
นกัวชิาการจากภายนอก 
  6) สื่อมวลชนสื่อมวลชน ในที่นี้รวมถึงในแขนงต่าง ๆ ทัง้ระดบัท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง ซึ่งมบีทบาทในการน าเสนอขอ้มลูข่าวสารเกี่ยวกบัโครงการ ผลกระทบของโครงการ 
และความกา้วหน้าในการจดัท ารายงาน 
  7) ประชาชนทัว่ไป หมายถงึ สาธารณชนทีม่คีวามต้องการและสนใจโครงการ
จะมบีทบาทในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 
  ทัง้นี้  องค์ประกอบของแต่ละกลุ่มควรมีจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอและ
ครบถว้นในทุกมติแิละทุกประเดน็ปญัหาทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 2.3.2  การบริหารจดัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การจดัการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่มคีวามละเอียดอ่อนและจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินงานโดยผูม้คีวามรูค้วามเขา้ใจและมปีระสบการณ์ในการปฏบิตังิานร่วมกบัชุมชนมิฉะนัน้
อาจประเมนิสถานการณ์ไมถู่กตอ้งและอาจท าใหเ้กดิปญัหาทีไ่ม่คาดคดิขึน้การปฏบิตังิานจงึควร
ใชผู้ท้ ีเ่ป็นมอือาชพีทีเ่ขา้ใจหลกัการและแนวทางในการจดัการการมสี่วนร่วมใหป้ระสบผลส าเรจ็
การมสี่วนร่วมของประชาชนจงึต้องมกีารวางแผนให้เป็นขัน้เป็นตอนและมกีารประเมนิปญัหา
ความส าเร็จในแต่ละขัน้ตอนและน ามาปรับวิธีการด าเนินงานในขัน้ต่อไปให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ซึ่งแนวทางการบริหารจดัการการมีส่วนร่วมให้ประสบผลส าเร็จควรต้องให้
ความส าคญัใน 2 ส่วน (ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556: 24) 
ไดแ้ก่ 
 ส่วนที่ 1 หวัใจหรอืหลกัการพื้นฐานของการบรหิารการมสี่วนรวมของประชาชนที่
ผูบ้รหิารโครงการการมสี่วนรว่มตอ้งยดึถอืประกอบดว้ยหลกั 4 S คอื 

1) Starting Early (การเริม่ต้นเรว็) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
จะต้องเริม่ต้นตัง้แต่ระยะแรกมกีารใหข้อ้มลูกระตุ้นใหเ้กดิความคดิเหน็และให้มกีารรบัฟงัความ
คิดเห็นของประชาชนก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัง้แต่ต้นมปีระโยชน์ช่วยใหป้ระชาชนมเีวลาคดิถงึทางเลอืกหรอืแนวทางแก้ปญัหา
ของชุมชนทีเ่หมาะสมมากขึน้และเป็นขอ้มลูในการพฒันาโครงการ 

2) Stakeholders (ครอบคลุมผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง) หลกัการส าคญัของการมสี่วนร่วม
อกีประการหน่ึง คอื การใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มอยา่งกวา้งขวาง ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบหรอืผู้
มสี่วนได้เสียทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ถือว่าเป็นผู้มสี่วนได้เสียควรมโีอกาสเข้าสู่
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กระบวนการมีส่วนร่วมแต่กลุ่มที่ได้ร ับผลกระทบโดยตรงอาจถือว่าต้องรับฟงัข้อมูลหรือ
ปรกึษาหารอืเป็นอนัดบัแรก ๆ 

3) Sincerity (ความจรงิใจ) การมสี่วนร่วมเป็นกระบวนการทีม่คีวามละเอยีดอ่อน
และความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการจดักระบวนการมสี่วนร่วมและประชาชนถอื
ว่าเป็นมติิที่มคีวามส าคญัในการบรหิารการมสี่วนร่วมให้ประสบผลส าเรจ็  หน่วยงานเจ้าของ
โครงการหรอืผูม้อี านาจอนุมตัติอ้งจดักระบวนการอย่างจรงิใจเปิดเผยซื่อสตัยป์ราศจากอคตแิละ
มกีารสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการใหข้อ้มลูทีถู่กต้องและเพยีงพอตอบสนองต่อ
ความสงสยัของผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้แจง้ความกา้วหน้าหรอืการเปลีย่นแปลงของโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง 

4) Suitability (วธิกีารทีเ่หมาะสม) การเลอืกเทคนิคหรอืรปูแบบการมสี่วนร่วม
ของประชาชนทีเ่หมาะสมโดยพจิารณาจากประเภทและขนาดของโครงการความหลากหลายและ
ลักษณะที่แตกต่างกันของพื้นที่และของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  ตลอดจนความแตกต่างด้าน
วฒันธรรมสงัคมและค่านิยมระดบัความสนใจของชุมชนในประเดน็หรอืโครงการความสามารถ
และความพรอ้มรวมทัง้ขอ้จ ากดัของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดักระบวนการมสี่วนรว่ม 
 ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน ซึ่ง
ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนหลกั คอื 

1) ขัน้เตรียมการ โดยจะต้องก าหนดทีมงานหรือผู้ร ับผิดชอบ ตรวจสอบ
สถานการณ์ภายในหน่วยงานที่รบัผดิชอบในการตดัสนิใจ เช่น ระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง ระยะเวลา
การจดักจิกรรม และงบประมาณ เป็นต้น และประเมนิสถานการณ์สาธารณะ เช่น ก าหนดระดบั
ความสนใจของสาธารณะหรอืชุมชนในประเดน็ทีต่อ้งสนิใจ 

2) ขัน้การวางแผน จากขอ้มูลต่าง ๆ ในขัน้การเตรยีมการ ทมีงานต้องน ามา
วเิคราะห์เพื่อจดัท าแผนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดผู้มสี่วนได้เสยี และวเิคราะห์
ความส าคญัของผู้มสี่วนได้เสยีกลุ่มต่าง ๆ ตลอดจนน ามาเขยีนแผนการมสี่วนร่วม เพื่อให้เกดิ
ความชดัเจนและก่อใหเ้กดิความรว่มมอืในการประสานงาน 

3) ขัน้น าไปสู่การปฏิบัติ หลังจากมีแผนการมีส่วนร่วม ต่อไปคือการ
ด าเนินการตามแผน ซึ่งต้องมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารของแต่ละกิจกรรมการมสี่วนร่วม เช่น 
การจดัเวทสีาธารณะตอ้งตดัสนิใจว่าจะจดัทีใ่ด ใครเป็นวทิยากร เป็นตน้ 

 
2.3.3 การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

และสขุภาพเพ่ือให้ได้ผลลพัธอ์ย่างแท้จริง 
 การที่จะท าให้การหารือกับประชาชนให้มีประสิทธิภาพและมีความหมายนั ้น 
การเตรยีมการและการวางแผนการใหข้อ้มลูและการหารอืกบัชุมชนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและ
สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรมของผู้เข้าร่วมหารือ นั ้น 
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เป็นเรื่องส าคญัในการหารอืผู้วางแผน และด าเนินการหารอืควรค านึงถงึองค์ประกอบหลกัของ
การหารอื (ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556) ดงันี้ 

1) การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของโครงการ โครงการควรจดัให้มกีารเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารโครงการอย่างครบถ้วน ทัง้ในดา้นประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัและดา้นผลกระทบทางลบ
ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและสาธารณะชนทัว่ไปไดร้บัทราบ โดยขอ้มลูทีเ่จา้ของโครงการจะต้อง
เผยแพรแ่ก่ประชาชนอยา่งน้อยตอ้งประกอบดว้ย 

(1) เหตุผลความจ าเป็นและวตัถุประสงคข์องโครงการ 
(2) สาระส าคญัของโครงการ 
(3) ผูด้ าเนินการ 
(4) สถานทีท่ีจ่ะด าเนินการ 
(5) ขัน้ตอนและระยะเวลาด าเนินการ 
(6) ผลผลติและผลลพัธข์องโครงการ ผลประโยชน์ในดา้นบวกทีผู่ม้สี่วนได้

ส่วนเสยีแต่ละกลุ่มจะไดร้บั 
(7) ผลกระทบในดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้แก่ประชาชนทีอ่ยู่อาศยัหรอืประกอบ

อาชพีอยูใ่นสถานทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการและพืน้ทีใ่กลเ้คยีงและประชาชนทัว่ไป รวมทัง้มาตรการ
ป้องกนัแกไ้ขหรอืเยยีวยาความเดอืดรอ้นหรอืความเสยีหายทีอ่าจเกดิขึน้จากผลกระทบดงักล่าว 

(8) ประมาณการค่าใช้จ่ายในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะเป็นผู้ด าเนิน
โครงการของรฐัเองใหร้ะบุทีม่าของเงนิทีจ่ะน ามาใชจ้่ายในการด าเนินโครงการดว้ยขอ้มลูต่าง  ๆ 
เหล่านี้เจ้าของโครงการจะต้องปิดประกาศไว้โดยเปิดเผยสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ของรฐัสถานทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการและชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง 

2) ช่วงเวลาของการเปิดเผยขอ้มลูการใหข้อ้มลูนัน้จะต้องใหแ้น่ใจว่าประชาชน
โดยเฉพาะผู้มสี่วนได้เสยีไดร้บัขอ้มูลของโครงการล่วงหน้าเป็นเวลานานพอที่จะสามารถเขา้ใจ
เนื้อหาสาระและสามารถตัง้ค าถามทีเ่กี่ยวขอ้งและใหค้ าแนะน าต่อโครงการอย่างเป็นประโยชน์
ไดก้ารให้ขอ้มูลเบื้องต้นของโครงการนัน้ ควรใหต้ัง้แต่เริม่ออกแบบโครงการตามระเบยีบส านัก
นายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดเวลาการ
เปิดเผยข้อมูลให้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนเริม่ด าเนินการรบัฟงัความคดิเห็นของ
ประชาชน และให้เจา้ของโครงการหรอืหน่วยงานของรฐัประกาศสรุปผลการรบัฟงัความคดิเหน็
ใหป้ระชาชนทราบภายใน 15 วนัภายหลงัวนัทีเ่สรจ็สิน้การรบัฟงัความคดิเหน็ นอกจากนี้ ทาง
เจ้าของโครงการควรจะต้องจดัท าแผนการให้ข้อมูลข่าวสารและการหารอืกบัผู้มสี่วนได้เสีย
แผนการด าเนินงานนี้ ควรจะประกาศให้ประชาชนได้รบัทราบถงึวธิกีารให้ขอ้มลูและการรบัฟงั
ความคิดเห็นระยะเวลาสถานที่ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ ที่เพียงพอและเหมาะสมแก่การ 
ทีป่ระชาชนจะสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและเขา้มสี่วนร่วมในการให้ขอ้คดิเหน็ในประเดน็ต่าง ๆ ได้
ตามเวลาทีก่ าหนด 
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3) ขดีความสามารถของผูม้สี่วนไดเ้สยีในการทีจ่ะเขา้ใจโครงการและสามารถ
ประเมนิทางเลอืกต่าง ๆ ตลอดจนชี้แจงขอ้กงัวลและขอ้คดิเหน็ได้อย่างมอีสิระปราศจากความ
กลัวเกรงหรือการบังคับ ฉะนัน้ ข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านเทคนิคควรที่จะได้มีการ
กลัน่กรองแยกย่อยและแปลเป็นภาษาท้องถิ่น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจของคนในชุมชนหรอื
ผู้เข้าร่วมในการที่จะสามารถร่วมหารอืในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกบัโครงการและผลกระทบได้
วธิกีารหารอืจะตอ้งครอบคลุมสอดคลอ้งกบับรบิทของทอ้งทีน่ัน้ ๆ เอกสารและภาษาทีใ่ชค้วรจะ
มกีารปรบัใหเ้หมาะสมกบัผูเ้ขา้รว่มหารอืทีม่คีวามหลากหลายโดยเฉพาะหากผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ
เป็นกลุ่มชุมชนดัง้เดมิหรอืชนเผ่า 

4) ความโปร่งใสและกลไกป้อนขอ้มูลกลบัสู่ชุมชนและโครงการ วตัถุประสงค์
หลกัอนัหนึ่งของการหารอืกบัประชาชนก็เพื่อน าความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการ
ออกแบบและการด าเนินงานของโครงการในหลายกรณีด้วยกนัประชาชนได้เขา้ร่วมแสดงความ
คดิเหน็แต่หลงัจากการหารอืแล้วนัน้ ประชาชนมกัจะไม่ได้รบัขอ้มูลข่าวสารเพิม่เตมิว่าสิง่ที่ได้
เสนอไปนัน้ทางโครงการได้น ามาพจิารณาเป็นส่วนประกอบในการปรบัโครงการอย่างไรบ้าง 
การไมไ่ดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัน้ีก่อใหเ้กดิความระแวงเกดิการไมใ่หค้วามร่วมมอืในการหารอืเพราะ
กลวัว่าตนจะถูกใชเ้ป็นเครือ่งมอืในการอนุมตัโิครงการว่าไดห้ารอืกบัภาคประชาชนแลว้ ฉะนัน้ ผู้
เสนอโครงการและหน่วยงานของรฐัจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องใหแ้น่ใจว่าในการหารอืนัน้มกีารจด
บนัทกึการหารอืในประเดน็ต่าง ๆ อย่างเพยีงพอและให้ผู้เสนอโครงการหรอืหน่วยงานของรฐั
ประกาศสรุปผลการรบัฟงัความคดิเหน็ใหป้ระชาชนทราบภายใน 15 ภายหลงัวนัทีเ่สรจ็สิน้การ
รบัฟงัความคดิเหน็ และควรจดัใหม้รีะบบการรบัฟงัความคดิเหน็จากประชาชนตลอดระยะเวลา
ของโครงการ และประกาศให้ประชาชนรบัทราบถงึระบบการรบัฟงัความคดิเหน็และกลไกการ
แกไ้ขปญัหาของทางโครงการ 
 

2.3.4 หลกัเกณฑ์การจดัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

จากประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัลงวนัที่ 29 ธนัวาคม 
2556 สรปุสาระส าคญัเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพว่าใหผ้นวกไวใ้นกระบวนการจดั
ทารายงานและการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรอืรายงาน  EIA 
(Environmental Impact Assessment) และเพื่อใหก้ารจดัท ารายงาน EIA ส าหรบัโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงมลีกัษณะแตกต่างจากการพจิารณารายงาน  EIA ส าหรบั
โครงการหรอืกจิกรรมปกตริวมทัง้เพื่อใหม้กีระบวนการครบถ้วนตามมาตรา 67 วรรคสองของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย จงึก าหนดให้มกีารจดักระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีรวมทัง้ใหอ้งคก์ารอสิระใหค้วามเหน็ประกอบ 
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รายงาน EIA ส าหรบัโครงการทีส่่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงถูกน าไปเรยีกดว้ยชื่อ
อื่น ๆ คอืรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพหรอื  EHIA (Environmental 
Health Impact Assessment: EHIA) ซึ่งในส่วนของกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีภายใตก้ระบวนการจดัท ารายงานและการพจิารณารายงาน EHIA ที่
จะตอ้งจดัใหม้แีละการจดัรบัฟงัความคดิเหน็อื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง (ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาต,ิ 2555) มดีงันี้ 

1) กระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นและประชาชนผู้มสี่วนได้เสยีในการก าหนด
ขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (ค.1) หรอืเวท ี Public 
Scoping ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดั 

2) กระบวนการรงัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีในขัน้ตอนการ
ประเมนิและจดัท ารายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ค.2) ผู้จดัท ารายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะตอ้งด าเนินการตามแนวทางการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและการประเมนิผลกระทบทางสงัคมในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีจ่ดัท า
โดย สผ. เพื่อให้เกดิการมสี่วนร่วมและการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยี
อย่างรอบด้านในการส ารวจและรบัฟงัความคดิเหน็อาจใชร้ปูแบบและวธิกีารทีแ่ตกต่างกนั เช่น 
การสมัภาษณ์รายบุคคลการสนทนากลุ่มการประชุมเชงิปฏบิตักิารการประชุมตวัแทนชุมชมหรอื
ตวัแทนของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นตน้ 

3) กระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในการ
ทบทวนร่างรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ (ค.3) หรอืเวท ี Public 
Review ซึง่มหีลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีต่อ้งปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัคลา้ยกบัเวที Public Scoping  

4) การรับฟงัความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียที่จ ัดโดยองค์การอิสระด้าน
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (กอสส.) ซึง่การรบัฟงัความคดิเหน็ของ กอสส. อาจเป็นรปูแบบของการ
จดัเวทรีะดมความคดิเหน็ผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์อเีมล ์โทรศพัท ์โทรสาร เป็นตน้ 

5) กระบวนการรับฟงัความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียของ
หน่วยงานอนุมตัหิรอืหน่วยงานอนุญาต (ง) เป็นการรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้สุดท้ายก่อนการ
ตดัสนิใจอนุมตัหิรอือนุญาตโครงการ มขี ัน้ตอนหรอืระเบยีบการรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั
ไปตามหน่วยงานอนุมตัอินุญาต (เช่น กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน เป็นต้น) ซึ่งรูปแบบการจดั
กระบวนการส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของรปูแบบการจดัประชุมหรอืจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ 
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2.4 ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

 
แม้ว่าภาครฐัจะให้ความส าคญักบัการมสี่วนร่วมของประชาชนมาเป็นเวลานาน แต่ก็

ยงัคงเหน็การไม่ยอมรบัการคดัค้านการพฒันาโครงการของรฐัจากประชาชนผู้ได้รบัผลกระทบ
อยู่เสมอมาโดยเฉพาะอย่างยิง่ในโครงการขนาดใหญ่ ปญัหาในการด าเนินการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนนัน้มมีากมายที่ท าให้ไม่เอื้อต่อการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนให้ด าเนินไป
อยา่งมปีระสทิธผิลตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญซึง่จากการศกึษาทีผ่่านมา และจากกรณีการ
มสี่วนร่วมต่าง ๆ (คนึงนิจ ศรบีวัเอี่ยม และคณะ, 2545) ไดส้รุปประเดน็ส าคญัของปญัหาการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ไดด้งันี้ 

1) ปญัหาด้านการรบัรู้เกี่ยวกบัแนวคดิ และความส าคญัของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวกบัเจา้หน้าทีภ่าครฐั และความเชื่อดัง้เดมิทีค่ดิว่า ขา้ราชการ คอื นาย
ของประชาชน ประชาชนไมม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะเขา้มามสี่วนร่วมในการตดัสนิใจใด ๆ ได ้
ดงันัน้ การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มไดจ้งึมจี ากดั 

2) ปญัหาดา้นโครงสรา้งกฎหมายและกระบวนการนโยบายที่ไม่เอื้อต่อการมสี่วน
รว่ม เพราะช่องทางเขา้ถงึกระบวนการต่าง ๆ เป็นไปโดยยาก และกฎหมายประกอบรฐัธรรมนูญ 
ทีจ่ะช่วยเปิดช่องทางการมสี่วนร่วมเหล่านี้ยงัไม่ออกมาใช้ ท าใหค้วามเขา้ใจเรื่องการมสี่วนร่วม
ไม่ชดัเจน และตคีวามต่าง ๆ กนัไปในหลาย ๆ ฝ่าย จนประชาชนไม่สามารถเขา้มามสี่วนร่วม
ตามปกตไิด้ กฎหมายต่าง ๆ ที่ควรจะออกมาโดยเรว็แต่มไิดอ้อกมา อาท ิกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัการมสี่วนร่วมของประชาชน (ซึ่งมใิช้เพยีงเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกบัการรบัฟงัความคดิเห็น
ประชาชนเท่านัน้) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธชิุมชน กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัสื่อจะใหก้ารรบัรองสื่อ
ของชุมชนหรอืไม ่กฎหมายเกีย่วกบัป่าชุมชน ทีจ่ะเปิดโอกาสใหป้ระชาชนจะไดดู้แลรกัษาป่าไม ้
และใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ท าลายป่าชุมชนของตน เป็นต้น นอกจากน้ี ในกระบวนการ 
นิติบญัญตัิเพื่อที่จะให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมได้อย่างแท้จรงิ ในกระบวนการดงักล่าว ยงั
เป็นไปไดย้าก และการยกเลกิกฎหมายทีล่ดิรอนสทิธขิองประชาชน หรอืกฎหมายทีไ่ม่สอดคลอ้ง
กบัเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ยงัห่างจากความเป็นจรงิอยู่มาก 

3) ปญัหาการใช้เครื่องมอืการมสี่วนร่วมของประชาชน เน่ืองจากความรู้ในเรื่อง
ของการมสี่วนร่วมของขา้ราชการ เจา้หน้าทีข่องรฐัต่าง ๆ และประชาชนไม่เท่ากนั ประกอบกบั
เทคนิคของการมสี่วนรว่มมไิดม้กีารเรยีนการสอนกนัมาก่อน การมเีพยีงเครื่องมอืไม่กี่ประเภทที่
มกัใช้กนัเพื่อเป็นเครื่องแสดงถงึการจดัให้มสี่วนร่วม แล้วจงึก่อใหเ้กดิปญัหาตามมาดงัที่กล่าว
มาแล้ว ทัง้ที่จรงิแล้ว เครื่องมอืในการมสี่วนร่วมมมีากมาย และสามารถเลอืกใช้ให้เหมาะกบั
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บรบิทของสงัคมนัน้ ๆ และสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างง่ายดาย ประกอบกบัประเทศไทยยงัขาด
แคลนผูม้ทีกัษะในการน ากระบวนการมสี่วนร่วมทีแ่ทจ้รงิ (Meaningful Public Participation) ที่
เพยีงพอโดยเฉพาะในวงการราชการ เพราะในอดตีประชาชนเป็นเพยีงผู้รบัฟงั และเจา้หน้าที่
ของรฐัไม่ต้องรบัฟงัประชาชน แต่เป็นผูส้ ัง่การ จงึแทบไม่มกีารสื่อสารสองทาง ช่องว่างระหว่าง
สองกลุ่มนี้จงึห่างกนั เมือ่เครือ่งมอืในการมสี่วนร่วมมจี ากดั และไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร โอกาส
กม็จี ากดัหากการพยายามสรา้งการมสี่วนรว่มของประชาชน โดยสนัตเิกดิขึน้แลว้ แต่ไม่มใีครรบั
ฟงั อาท ิการยื่นหนังสอืเรยีกรอ้งสทิธขิองตน การรวมตวักนัเพื่อสรา้งพลงักลุ่มในการต่อรองจงึ
เกดิขึน้และเมื่อชุมชน โดยสนัตแิลว้ไม่มใีครรบัฟงัหรอืไม่ไดร้บัการตอบสนอง การประทว้ง การ
สรา้งสถานการณ์ เพื่อใหม้กีารฟงัอยา่งตัง้ใจจงึเกดิขึน้ 

4) ปญัหาเรื่องวฒันธรรมทางการเมอืงและความพรอ้มของประชาชนนับแต่อดตีมี
การใชว้ฒันธรรมเชงิอ านาจ ที่เหน็การใช้อ านาจเหนือ (Power Over) ประชาชนเป็นเรื่องปกต ิ
เมื่อประชาชนเกิดรู้สิทธิของตนในการมสี่วนร่วม และเรยีกร้องสทิธนิัน้บ้างก็ถูกผู้ เคยชินกับ
วัฒนธรรมแบบเดิม ๆ ที่เน้นการใช้อ านาจ เข้าจดัการ และน าไปสู่ความรุนแรงหลายครัง้  
หลายคราดงัอดตี และในที่สุดน าไปสู่การสูญเสยีทัง้ชีวติ และทรพัย์สนิ และไม่มใีครชนะเลย
แมแ้ต่น้อย เพราะถงึแมจ้ะมผีูช้นะ แต่เป็นชยัชนะเพยีงชัว่คราว เพราะผู้แพ้กจ็ะคนืและโต้กลับ
ในที่สุดตามหลกัธรรมชาตขิองมนุษยท์ี่ไม่พยายามก้าวขา้มวฒันธรรมเชงิอ านาจและธรรมชาติ
ของความเป็นมนุษยท์ีค่วามอดทนมจี ากดั เมือ่ถูกกระท าจนถงึจดุหนึ่ง กจ็ะโต้กลบัและเกดิความ
รุนแรงในที่สุด นอกจากนี้ ในเรื่องของวฒันธรรมทางการเมอืงของประชาชนชาวไทยที่ไม่ค่อย
สนใจในการมสี่วนร่วมทางการเมอืงมากนัก เพราะเห็นว่าการเมอืงเป็นเรื่องไกลตวัท าให้เป็น
โอกาสของผู้ต้องการแสวงหาอ านาจเขา้มาได้โดยง่าย และแสวงหาประโยชน์เพื่อตนและพวก
พอ้ง นอกจากนี้ ยงัไม่มกีารเตรยีมความพรอ้มใหป้ระชาชนในการเขา้มามสี่วนร่วมและปกครอง
ตนเองตามหลกัการการกระจายอ านาจเท่าทีค่วร ท าใหไ้มเ่กดิการมสี่วนรว่มอยา่งแทจ้รงิ 

5) ปญัหาด้านความพร้อมของภาครฐั โดยเฉพาะความเคยชนิของข้าราชการที่
คอยรบัฟงัค าสัง่ตามล าดบัขัน้ของสายการบงัคบับญัชา ไม่จ าเป็นต้องรบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชน หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยา่งทัว่ถงึ นอกจากนี้ การสนบัสนุนดา้นงบประมาณทีม่าจาก
ภาครฐัท าใหข้า้ราชการตอบสนองต่อฝ่ายบรหิารเสยีส่วนมาก นอกจากน้ี ในการเปิดเผยขอ้มูล
ของภาครฐัเป็นไปไม่ง่าย ทัง้ที่กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งแล้วกต็าม เพราะเจา้หน้าที่ของรฐัหลายคน
ยงัยึดติดกับรูปแบบการท างานแบบเดิม ๆ ท าให้เข้าใจว่า “ปกปิดเป็นหลัง เปิดเผยเป็น
ขอ้ยกเวน้” ท าใหข้อ้มลูทีป่ระชาชนควรรบัรูม้จี ากดั 

6) ปญัหาเกี่ยวกบัตวัชีว้ดัการมสี่วนร่วมของประชาชนทัง้ในดา้นการเมอืงและมใิช่ดา้น
การเมอืง เนื่องจากไม่มตีวัชี้วดัที่ชดัเจนที่จะบอกให้ทราบว่าประชาชนมสี่วนร่วมแล้วหรอืยงั 
หรือหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด ท าให้
ผูป้ฏบิตังิานไมส่ามารถท างานใหด้ขีึน้ได ้เพราะไมม่มีาตรฐานในการท างานทีช่ดัเจน 
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 นอกจากนี้ ปญัหาที่จากทศันคติของผู้ประกอบการอาจมองว่ากระบวนการดงักล่าว
จ าเป็นต้องใชร้ะยะเวลาและค่าใชจ้่ายสูง ดงันัน้ ผูป้ระกอบการบางรายจงึเลอืกใชก้ระบวนการมี
ส่วนรว่มแบบขอไปทเีพยีงเพื่อสรา้งความชอบธรรมใหก้บัโครงการเท่านัน้ ทางดา้นหนึ่งบางครัง้
หากมกีระบวนการมสี่วนรว่มทีจ่ดัขึน้อย่างถูกต้องแลว้นัน้ นักเคลื่อนไหวทีด่จีะต้องไม่ปฏเิสธต่อ
กระบวนการมสี่วนรว่มดงักล่าวทีผ่ลอาจจะออกมาไมต่รงกบัสิง่ทีต่นตอ้งการ ส่วนปญัหาอื่น ๆ ที่
พบเป็นส่วนมากคอืเรื่องของประชาชนทัว่ไปทีม่องว่าประเดน็ปญัหาทางดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ าลงั
ท ากนัอยู่นี้เป็นเรื่องไกลตวั เป็นเรื่องทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งหรอืเกนิก าลงัทีเ่ขาเหล่านัน้จะเขา้มาควบคุม 
ซึง่การมองในลกัษณะดงักล่าวเป็นการมองทีผ่ดิและควรมกีารปรบัทศันคต ิเพราะในทุกวนันี้เราจะ
พบกนัอยูบ่่อยครัง้ทีป่ระเดน็ปญัหาสิง่แวดลอ้มในอกีทีห่น่ึง ก่อใหเ้กดิผลกระทบในอกีทีห่น่ึงได ้
 ทีผ่่านมาพบว่าปญัหาในทางปฏบิตัขิองการมสี่วนร่วมมหีลายประการอาท ิการไม่ระบุ
เรื่องการมสี่วนร่วมให้เหน็เด่นชดั ค าจ ากดัความ และกระบวนการของการมสี่วนร่วมไม่ชดัเจน 
การเขา้ใจสบัสนระหว่างประชาพจิารณ์กบัการมสี่วนร่วม และการน าค าว่าประชาพจิารณ์มาใช้
โดยไม่เขา้ใจหลกัของประชาพจิารณ์ท าให้เกดิปญัหาความขดัแยง้ระหว่างผู้เขา้ร่วมท าประชา
พจิารณ์การไมเ่ขา้ใจอยา่ถ่องแทถ้งึการมสี่วนร่วมท าใหร้ฐับาลมกีารตดัสนิใจลงไปโดยปราศจาก
การจดัให้ประชาชนหรอืผู้มสี่วนเสียเข้ามามสี่วนร่วมอย่างแท้จรงิ ผู้ได้รบัผลกระทบจากการ
ตดัสนิใจทางนโยบายจงึต้องรุกขึน้ต่อสูเ้รยีกรอ้งสทิธเิมื่อพวกเขาพบว่าพวกเขาก าลงัสูญเสยีจน
ทนไมไ่ดอ้กีต่อไป ทัง้นี้ เพราะคนไทยเป็นคนทีอ่ดทน ไม่อยากมคีวามขดัแยง้และการเคยชนิกบั
วธิกีารปกครองแบบเดมิ ๆ ทีร่ฐัเป็นผู้ตดัสนิใจทัง้หมดท าใหป้ระชาชนไม่ต้องคดิอะไร เพยีงแต่
รอรบัผลจากการตดัสนิใจนัน้ทัง้ผลลบและผลบวก 
 

2.5  การประเมินโครงการ 
 
 การประเมนิโครงการ โดยทัว่ไปมกัจะมวีตัถุประสงค์หลกั  คือ การแสวงหาแนวทาง
ตดัสนิใจต่อการด าเนินงานโครงการหรอืจะด าเนินโครงการว่า ควรจะด าเนินการหรอืไม่ตาม
วตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้และศกึษาว่า ระหว่างด าเนินการมปีญัหาอะไรทีค่วรปรบัปรุงแก้ไข หรอืเมื่อ
สิน้สุดโครงการแลว้ ผูเ้กีย่วขอ้งกบัโครงการไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง เกดิผลกระทบต่อผูเ้กี่ยวขอ้งหรอื
สิง่แวดล้อมอย่างไร และทัง้นี้ การประเมนิโครงการจ าเป็นต้องมขีัน้ตอน และวธิกีารที่ค่อนขา้ง
เป็นวทิยาศาสตร์ อาศยัเกณฑ์การตดัสนิทัง้ด้านปรมิาณ คุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
สถานที่และบริบทที่ซึ่งควรเป็นการตัดสินตามเกณฑ์ที่สามารถวัดได้แล ะสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์ีว่างไว ้
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 2.5.1  ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การประเมนิโครงการ (Project Evaluation) มคีวามหมายและค าจ ากดัความที่
หลากหลายแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัการน าไปใช้ในแต่ละสาขาวชิา โดยมผีู้ให้ความหมายของ
การประเมนิโครงการซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมไวด้งันี้ 
 จ าลอง โพธิบุ์ญ (2552: 89) ไดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครงการว่า เป็นกระบวนการที่
ท าอย่างเป็นระบบระเบยีบเพื่อพจิารณาถงึความมปีระสทิธภิาพ ความเป็นไปได้และผลกระทบของ
โครงการก่อนการตดัสนิใจด าเนินโครงการ 
 สมคดิ พรมจุย้ (2546) ใหค้วามหมายทีส่ะทอ้นถงึทัง้วตัถุประสงคแ์ละประเภทของการ
ประเมนิว่าการประเมินโครงการ หมายถึง การตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือ
แผนงานตลอดจนการพจิารณาผลสมัฤทธิข์องโครงการหรอืแผนงานนัน้ ๆ ว่ามมีากน้อยเพยีงใด
การประเมนิผลเป็นกระบวนการบ่งชีถ้งึคุณค่าของโครงการ กล่าวคอืโครงการทีไ่ดด้ าเนินการไป
แล้วได้ผลตามวตัถุประสงค์ของโครงการหรอืไม่เพยีงใดสามารถท าได้ทัง้การประเมนิก่อนเริม่
โครงการการประเมนิขณะที่โครงการกาลงัด าเนินการอยู่และการประเมนิผลโครงการหลงัจาก
การด าเนินงานไดส้ิน้สุดแลว้ 
 ปรดีา ฉันทะกุล (2527 อ้างถงึใน จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2552: 184) การประเมนิโครงการ 
หมายถงึ กระบวนการทางวทิยาศาสตรห์รอืการใชว้ธิกีารวจิยัเพื่อหาขอ้มลูทีเ่ป็นจรงิและมคีวาม
เชื่อถอืไดข้องโครงการ แลว้พจิารณาตดัสนิว่าโครงการนัน้บรรลุถงึวตัถุประสงคห์รอืไม่ และดว้ย
คุณภาพของความส าเรจ็นัน้เป็นเช่นใด 
 Stufflebeam (1983: 159) ใหค้วามหมายว่า การประเมนิโครงการเป็นกระบวนการของ
การแสวงหาการพรรณนาการได้มาซึ่งข้อมูล  ตลอดจนการเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสนิใจและแสวงหาทางเลอืกทีเ่หมาะสมในการด าเนินโครงการ 
 ดงันัน้ จงึอาจสรุปได้ว่า การประเมนิโครงการเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัโครงการ แลว้เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องโครงการที่วางไว้ ซึ่งจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานส าคญัในการปรบัปรุงแก้ไขโครงการและการตัดสินใจเกี่ยวกับการด าเนิน
โครงการ 
 
 2.5.2  ประโยชน์และความส าคญัของการประเมินโครงการ 
 จ าลอง โพธิบุ์ญ (2556: 350) ได้สรุปถงึประโยชน์และความส าคญัของการประเมนิ
โครงการไว้ ดงันี้ เนื่องจากการประเมนิโครงการคอืการวดัและประเมนิสิง่ต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการ
วางแผนและจดัท าโครงการ การน าโครงการไปปฏบิตั ิและผลผลติหรอืผลงาน รวมทัง้ผลกระทบ
ของโครงการและสิง่ทีโ่ครงการไดก้ระท าใหเ้กดิขึน้ดว้ย ดงันัน้ ขอ้มลูข่าวสารทีไ่ดจ้ากการวดัและ
ประเมนิจะไมอ่อกมาในทางบวกอย่างเดยีวดงัทีค่าดคดิเสมอไป แต่อาจจะมผีลในทางลบดว้ยซึง่
สามารถน าเอาไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดท้ัง้สองลกัษณะ  
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 ดงันัน้ การประเมนิและผลของการประเมนิ จงึมคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ กล่าวคอื 
ถา้เป็นผลในทางบวกหรอืเป็นไปตามทีค่าดหมายไวใ้นแผน สิง่ทีก่ าหนดไวห้รอืคาดหวงัไว ้ไม่ว่า
จะเป็นวธิกีารท างาน ขัน้ตอนการท างาน แนวทางปฏบิตัิ ระเบยีบกฎกณฑ์ หลกัการ ทฤษฎ ี
และเทคนิคต่าง ๆ ทัง้ในการบรหิารและการปฏบิตัิงานย่อมถือเป็นแนวทางหรอืตวัอย่างที่จะ
น าไปใชเ้พื่อขยายผลต่อไปได ้และจะท าใหผ้ลงานหรอืผลผลติทีเ่กดิขึน้จากการด าเนินงานของ
แผนนัน้มคีวามส าคญัและน าไปใชเ้ป็นประโยชน์ไดต้ามความปรารถนา 
 ถ้าผลการประเมินออกมาในเชิงลบในลักษณะของปญัหา อุปสรรค และผลงานที่มี
ปรมิาณและคุณภาพต ่ากว่าที่คาดหมายไว้ ข้อมูลที่ได้จากการประเมนิผลในทางลบนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน โดยน าไปใช้ในการพจิารณาตดัสนิใจเพื่อปรบัปรุงแก้ไข
การบรหิารและการปฏบิตังิานใหถู้กต้องเหมาะสมยิง่ ๆ ขึน้ไป อนัน่าจะส่งผลใหเ้กดิผลงานทีด่มี ี
คุณภาพตามตอ้งการ 
 ประโยชน์และความส าคญัอกีอย่างหนึ่งของการประเมนิผล โดยเฉพาะในตวัของมนัเอง
กค็อื ท าใหผู้บ้รหิารและผูป้ฏบิตังิานตามแผน/โครงการมคีวามระมดัระวงั และเตรยีมพรอ้มทีจ่ะ
ท างานมากขึ้น ทัง้นี้  อาจจะกล่าวว่าเมื่อมีการประเมินผล และผลการประเมินออกมาไม่ดี  
อนัสบืเนื่องมาจากความบกพร่องผดิพลาด หรอืความไม่สนใจเอาใจใส่ในการท างานอย่างเตม็ที ่
หรือละเลยเพิกเฉยงานบางอย่างแล้วท าให้เกิดปญัหาขึ้น ย่อมจะต้องถูกต าหนิ หรือต้อง
รับผิดชอบกับผลที่ไม่พึงปรารถนานัน้ ๆ และอาจส่งผลไปถึงการขาดผลประโยชน์และ
ความก้าวหน้าส่วนตวั ตลอดจนชื่อเสยีง ความจรงิเหล่านี้อาจท าให้ผู้บรหิารและผู้ปฏบิตัิงาน 
ตามแผนเพิม่ความพยายามและความระมดัระวงัในการปฏบิตัหิน้าทีม่ากยิง่ขึน้ อนัจะเป็นผลดี
ต่อแผนและโครงการด้วย และผู้เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะอย่างยิง่กลุ่มเป้าหมายย่อมได้ประโยชน์ 
ดังนั ้น การประเมินผลโครงการจึงเป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้การท างานของผู้เกี่ยวข้องมี
ประสทิธภิาพดกีว่าไมม่กีารประเมนิผล 
 
 2.5.3  ระยะของการประเมินโครงการ 
 การประเมินโครงการที่เข้าใจกันโดยทัว่ไปจะเป็นการประเมินผลของการด าเนิน
โครงการเมือ่มกีารด าเนินการเสรจ็สิน้แลว้ แต่ในความหมายอยา่งกวา้งนัน้ การประเมนิโครงการ
จะครอบคลุมการประเมนิ 4 ระยะ (ปรดีา ฉันทะกุล, 2527 อ้างถงึใน จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2552: 
184) ดงันี้ 

1) การประเมนิก่อนมโีครงการ (Pre-project Evaluation) ประเมนิก่อนมี
โครงการเพื่อดูว่าโครงการมคีวามเหมาะสมและเป็นไปไดห้รอืไม่ การประเมนิรปูแบบนี้คอืการ
วเิคราะห์หรอืประเมนิความเหมาะสมของโครงการ (Project Analysis/Project Appraisal) 
นัน่เอง 
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2) การประเมนิระหว่างโครงการ (Ongoing Project Evaluation) ประเมนิ
ระหว่างด าเนินโครงการเพื่อตดิตามความก้าวหน้าของโครงการ ซึง่กค็อืการตดิตามตรวจสอบ
โครงการ (Project Monitoring) 

3) การประเมนิเมื่อโครงการเสรจ็สิ้น (Project Completion Evaluation) 
ประเมนิเมื่อโครงการเสรจ็สิ้นทนัทเีพื่อดูว่า การด าเนินโครงการบรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้
หรอืไม ่

4) การประเมนิภายหลงัโครงการ (Post-Project Evaluation) ประเมนิเมื่อ
โครงการสิน้สุดไประยะหนึ่ง เพื่อดูผลส าเรจ็ต่อเนื่องและผลกระทบทีเ่กดิจากโครงการ จะท าให้
ทราบถึงประโยชน์และผลกระทบด้านลบที่เกิดจากโครงการในระยะยาว  อาจเรยีกว่าการ
ประเมนิผลความต่อเนื่องยัง่ยนืของโครงการ 
 
 2.5.4  ขัน้ตอนการประเมินผลโครงการ 
 การประเมนิผลเป็นกระบวนการของการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ของ
กจิกรรมหรอืโครงการอย่างมรีะบบโดยมีวตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายเพื่อการปรบัปรุงกิจกรรม
หรอืโครงการให้ดขีึน้ กระบวนการในการประเมนิผล อาจมขีัน้ตอนและรายละเอยีดของขัน้ตอน
แตกต่างกนัไปตามแนวคดิของนักวชิาการทางการประเมนิผลโครงการแต่ละบุคคลหรอือาจมี
รายละเอยีดทีแ่ตกต่างเพราะรปูแบบหรอืประเภทของการประเมนิผล หรอืประเมนิไปตามแต่ละ
ประเภทของโครงการ อย่างไรก็ดกีารประเมนิผลโครงการนอกจากจะประเมินโครงการทัง้หมด
โดยส่วนรวมแลว้ แต่ละส่วนของกจิกรรมหรอืโครงการจะต้องไดร้บัการประเมนิควบคู่กนัไปดว้ย
เสมอ คอื การประเมนิข้อมูลน าเข้า (Inputs) การประเมนิตวักระบวนการ (Process) และ 
การประเมนิผลงาน (Outputs) ซึ่งแต่ละส่วนและโดยทัง้หมดของโครงการจะประกอบด้วย
ขัน้ตอนทีส่ าคญั ดงันี้ (ประชุม รอดประเสรฐิ, 2539 อา้งถงึใน จฑุารตัน์ ชมพนัธุ,์ 2556) 

1) การศกึษาและพจิารณาถงึรายละเอยีดของวตัถุประสงคก์จิกรรมหรอืโครงการ 
ซึ่งเป็นการประเมนิเพื่อให้ทราบว่าโครงการที่ก าหนดขึน้นัน้ มวีตัถุประสงค์หรอืจุดมุ่งหมายที่
สามารถด าเนินการได้หรอืไม่ จะมกีารปรบัเปลี่ยนวตัถุประสงค์ให้มคีวามเฉพาะเจาะจงและ
ปฏบิตัไิดโ้ดยลกัษณะใด การประเมนิผลโครงการในขัน้ตอนนี้ถอืไดว้่าเป็นการประเมนิก่อนทีจ่ะ
ลงมอืปฏบิตังิานจรงิ เป็นการตรวจสอบและทบทวนความเรยีบรอ้ยวตัถุประสงค์โครงการเป็น
ส าคญั 

2) การศกึษาความเป็นไปไดข้องขอ้มูล ซึง่เป็นการประเมนิขอ้มูลและทรพัยากร
ต่าง ๆ ทีจ่ะตอ้งใชด้ าเนินการว่ายงัมคีวามเหมาะสมเพยีงพอทีจ่ะใชป้ฏบิตังิานหรอืไม่ขอ้มลูและ
ทรัพยากรที่ มีอยู่ ส ามารถที่ จ ะสนองตอบวัต ถุประสงค์ ได้มาก น้อย เพีย ง ใด  แล ะ  
การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ยงัจะใช้ทรพัยากรที่มอียู่ได้หรอืไม่ การประเมนิในขัน้ตอนนี้เป็นการ
ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมของทรพัยากรทีจ่ะตอ้งใชเ้พื่อการบรหิารโครงการนัน่เอง 
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3) การเก็บรวบรวมและการกระท ากบัขอ้มลูและทรพัยากร ซึง่เป็นการวเิคราะห์
ถงึกระบวนการในการด าเนินโครงการในลกัษณะเป็นการเก็บรวบรวมและจ าแนกขอ้มูลใหเ้ป็น
หมวดหมู่ เป็นสดัส่วนและให้มคีวามเป็นจรงิมากที่สุด เพราะหากการด าเนินงานในขัน้ตอนนี้มี
ปญัหา ย่อมท าให้ผลงานที่เกิดขึ้นมปีญัหาตามไปด้วย กล่าวคอื แม้ว่าผู้บรหิารกิจกรรมหรอื
โครงการจะทราบถงึทรพัยากรทีจ่ะต้องใชท้ัง้ปรมิาณและคุณภาพเป็นอย่างดแีลว้ แต่ในขัน้ตอน
ของการรวบรวมและจดัด าเนินการกบัข้อมูลไม่ดีพอ ผลที่เกิดขึ้นย่อมไม่มคีุณภาพหรอืด้อย
คุณภาพ การประเมนิในขัน้ตอนนี้เป็นการตรวจสอบกระบวนการว่าเหมาะสมกับข้อมูลหรอื
ทรพัยากรทีน่ าเขา้หรอืไม่ 

4) การวเิคราะห์ การแปลความหมาย และการสรุปผลซึ่งเป็นขัน้ตอนที่ขอ้มูลได้
ผ่านกระบวนการเรยีบรอ้ยแลว้ และผูป้ระเมนิจะต้องท าการวเิคราะหผ์ลทีเ่กดิขึ้นว่าเป็นเช่นใด 
ตรงตามวตัถุประสงคห์รอืมาตรฐานทีก่ าหนดไว้หรอืไม่ จะมกีารปรบัปรุงแก้ไขเพื่อใหด้ยีิง่ขึน้ใน
ลกัษณะใด และผลที่เกิดขึ้นจะมแีนวโน้มไปในลกัษณะใด การประเมนิในขัน้ตอนนี้เป็นการ
ประเมนิผลงานของโครงการที่เกิดขึ้น และรวมไปถงึการประเมนิโครงการโดยทัง้หมดด้วยว่า
ทรพัยากรหรอืขอ้มูลน าเขา้ที่มอียู่ ด้วยกระบวนการที่ใช้ และด้วยผลงานที่ปรากฏนัน้โครงการ
โดยรวมเป็นเช่นใด เป็นโครงการทีใ่หผ้ลประโยชน์คุม้ค่ากบัการด าเนินงานหรอืไม่ ควรปรบัปรุง
เปลีย่นแปลงใหด้ขีึน้แลว้ด าเนินงานต่อไปหรอืจะลม้เลกิยตุโิครงการน้ีเสยี 
 โดยกระบวนการที่กล่าวแล้วเป็นกระบวนการทัว่ไปของการประเมนิโครงการหรือ
ประเมนิการปฏบิตัิงานทุกชนิด และในการประเมนิโครงการแต่ละโครงการนัน้ปจัจยัอกีปจัจยั
หนึ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องและมสี่วนส าคญัในการพจิารณาเพื่อการประเมนิผลโครงการด้วย คอื 
ระยะเวลา (Timing Periods) ของการด าเนินงานโครงการ นอกจากนี้ในการประเมนิผลโครงการ
จะต้องอาศยัสิง่ส าคญัหรอืขอ้คดิทีส่ าคญัอกีหลายชนิด เช่น ขอ้เทจ็จรงิ ผลประโยชน์ ขอ้ผูกพนั 
ความเป็นไปได ้มาตรฐาน และอื่น ๆ เพื่อประกอบในการพจิารณา    
 
 2.5.5  รปูแบบการประเมินโครงการ CIPP-I Model 
 รปูแบบการประเมนิแบบ CIPP-I Model เป็นเทคนิคทีม่กีารประยุกต์จาก CIPP Model 
ของ Daniel Stufflebeam และคณะ ร่วมกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) (จ าลอง 
โพธิบุ์ญ, 2552: 186) โดยการประเมนิผลโครงการโดยใชเ้ทคนิค CIPP-I Model (ดงัภาพที ่2.3) 
มแีนวทางดงันี้ 

1) การประเมนิบรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ (Context Evaluation) เป็น
การประเมนิปจัจยัภายนอกทีม่ผีลต่อโครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของโครงการ ไดแ้ก่ 
ปจัจยัดา้นสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม การประเมนิบรบิทเป็นการตรวจสอบว่า
ปจัจยัภายนอก ดงักล่าวนี้มผีลกระทบต่อความส าเรจ็หรอืลม้เหลวของโครงการหรอืไมเ่พยีงใด  
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2) การประเมนิปจัจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมนิปจัจยัน าเขา้
หรอืทรพัยากรต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาใช้ส าหรบัการด าเนินโครงการว่าเพยีงพอหรอืไม่ คุณภาพเป็น
อย่างไร และถูกต้องอย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ ปจัจยัน าเขา้ที่ส าคญั ได้แก่ บุคลากร 
งบประมาณ วตัถุดบิ วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ การเมนิปจัจยัน าเขา้ยงัท าใหท้ราบว่า ความส าเรจ็หรอื
ความลม้เหลวของโครงการเกดิจากปจัจยัน าเขา้หรอืไมเ่พยีงใด 

3) การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบกจิกรรมขัน้ตอนต่าง ๆ และวธิกีารด าเนินโครงการว่า เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้
หรอืไม ่ในกรณีทีป่ระเมนิในช่วงด าเนินโครงการ การประเมนิกระบวนการจะท าใหท้ราบถงึขอ้ดี
และขอ้บกพร่องของการด าเนินการตามขัน้ตอนต่าง ๆ ปญัหาอุปสรรคทีเ่กดิขึน้ ตลอดจนความ
เหมาะสมของกจิกรรมและขัน้ตอนด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม่ ในกรณี
ทีเ่ป็นการประเมนิเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว จะช่วยให้ทราบว่าความส าเรจ็หรอืล้มเหลวของ
โครงการเกดิจากกระบวนการด าเนินโครงการมากน้อยเพยีงใด 

4) การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation) การเปรยีบเทยีบผลผลติจาก
โครงการกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรอืเกณฑต่์างๆ ทีว่างไว้ ทัง้ดา้นปรมิาณ (Quantity) และ
ดา้นคุณภาพ (Quality) ซึง่สามารถประเมนิไดท้ัง้ระหว่างด าเนินโครงการในกรณีทีโ่ครงการนัน้ 
มผีลผลติออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมนิเมือ่สิน้สุดโครงการเพื่อดผูลผลติรวมจากโครงการ 

5) การประเมนิผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการทัง้ด้านบวกและด้านลบที่มต่ีอกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่นๆ ชุมชน 
เศรษฐกจิ สงัคมสิง่แวดล้อม ซึ่งสามารถประเมนิได้ทัง้ช่วงที่มกีารด าเนินโครงการและเมื่อ
โครงการสิน้สุดแลว้ 
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ภาพท่ี 2.3 CIPP-I Model 
แหล่งท่ีมา : จ าลอง โพธิบุ์ญ, 2552: 93. 
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2.6  ข้อมลูทัว่ไปของกรณีศึกษา : โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่
 
 2.6.1 ความเป็นมาของโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
 เน่ืองจากโรงไฟฟ้ากระบี่ในปจัจุบนัใช้น้ามนัเตาเป็นเชื้อเพลงิ ซึ่งมตี้นทุนในการผลติ
ไฟฟ้าสงู ท าใหไ้มไ่ดร้บัการสัง่จา่ยไฟฟ้าจากศูนยค์วบคุมการจ่ายไฟฟ้า ประกอบกบัแผนพฒันา
กาลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2553-2573 (แผน PDP 2010) ได้พจิารณาการ
กระจายแหล่งเชือ้เพลงิ ตามนโยบายของกระทรวงพลงังาน ซึง่ปจัจุบนัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง
ประเทศไทยอยูร่ะหว่างพจิารณาคดัเลอืกสถานทีต่ ัง้โรงไฟฟ้าถ่านหนิสะอาด โดยใหป้ระชาชนใน
บรเิวณพื้นที่โครงการไดม้สี่วนร่วมในการด าเนินโครงการและยอมรบัใหม้โีครงการ  โรงไฟฟ้า
กระบีเ่ป็นโรงไฟฟ้าทีม่ศีกัยภาพและมคีวามเป็นไปไดใ้นการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิ การไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จงึพจิารณาการสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ขนาดก าลงัผลติตดิตัง้ประมาณ 
870 เมกะวตัต์ (ขนาดก าลงัผลติสุทธปิระมาณ 800 เมกะวตัต์) โดยใชถ่้านหนิน าเขา้เป็น
เชือ้เพลงิ เพื่อเป็นทางเลอืกหน่ึงในการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และเพื่อสนองความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าของประเทศและเสรมิความมัน่คงของระบบไฟฟ้าในภาคใต้ อกีทัง้สอดคลอ้งกบั
นโยบายของรฐับาลในเรือ่งการกระจายสดัส่วนการใชเ้ชือ้เพลงิ (บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2555: 1) 
ส าหรบัสภาพพืน้ที่โดยรอบ โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่จ าเป็นต้องมกีาร
ขนถ่ายถ่านหนิน าเขา้จากอนิโดนีเซยีออสเตรเลยีหรอืแอฟรกิา มาเป็นเป็นเชือ้เพลงิในโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิก าลงัผลติตดิตัง้ 870 เมกะวตัต ์ผ่านโครงการท่าเทยีบเรอืถ่านหนิบา้นคลองรัว้ 
ตัง้อยู ่ณ ต าบลตลิง่ชนัอ าเภอคลองขนาน จงัหวดักระบีซ่ึง่อยูใ่นเขตพืน้ทีชุ่่มน ้าปาก 
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ภาพท่ี 2.4 พืน้ทีต่ ัง้โครงการ 
แหล่งท่ีมา : บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2555: 2. 
 
 2.6.2  กระบวนการผลิต 
 กระบวนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบีแ่บ่งเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั มรีายละเอยีดดงันี้  

1) การผลติไอน ้า หมอ้ไอน ้าท าหน้าทีผ่ลติไอน้าแรงดนัสูงเพื่อใช้ผลติกระแสไฟฟ้า 
การผลติไอน ้าแรงดนัสูงเริม่จากถ่านหนิจากพื้นทีก่องเกบ็ ถูกส่งไปบดใหเ้ป็นผงขนาดเลก็และ
ป้อนเขา้สู่ห้องเผาไหม ้ ก๊าซรอ้นซึง่เกดิจากการเผาไหมภ้ายในหมอ้ไอน ้าจะถ่ายเทความรอ้น
ให้แก่น ้า ท าให้น ้ามอุีณหภูมสิูงขึน้จนกลายเป็นไอ ไอน ้าที่ผลติได้ถูกป้อนเขา้สู่เครื่องก าเนิด
ไฟฟ้าต่อไป ทัง้นี้ ก๊าซรอ้นจากการเผาไหมถ่้านหนิประกอบดว้ยมลสารต่าง ๆ เช่น ออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOx) ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) และฝุ่นละออง (จากเถ้าเบา) ซึ่งมลสาร
ดงักล่าวถูกควบคุมดว้ยระบบควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพสูง เช่น ระบบควบคุมก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน โดยใชต้วัเร่งร่วมกบัแอมโมเนียเหลว (Selective Catalytic Reduction; SCR) ระบบ
ดกัฝุ่นแบบไฟฟ้าสถติ (Electrostatic Precipitator; ESP) และระบบควบคุมก๊าซซลัเฟอรไ์ด
ออกไซด ์ (Flue Gas Desulphurization ; FGD) ตามล าดบั ก่อนปล่อยสู่บรรยากาศทาง 
ปล่องสงูต่อไป  

2) การผลติไฟฟ้า ไอน ้าแรงดนัสูงที่ผลติได้จากหม้อไอน ้าถูกส่งไปขบัเครื่อง
กงัหนัไอน ้าซึ่งเชื่อมตดิอยู่กบัแกนเพลาของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เมื่อกงัหนัไอน ้าหมุนจะท าให้
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แกนเพลาขบัเคลื่อนแม่เหล็กให้เคลื่อนที่ตัดกับขดลวดของเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ท าให้เกิด
กระแสไฟฟ้าขึ้น โครงการมกี าลงัการผลติกระแสไฟฟ้าติดตัง้ประมาณ 870 เมกะวตัต์  
โดยกระแสไฟฟ้าทีผ่ลติไดส้่วนหน่ึง (ประมาณ 70 เมกะวตัต์) ถูกน ามาใช้ภายในโครงการ  
โดยกระแสไฟฟ้าส่วนทีเ่หลอืประมาณ 800 เมกะวตัต์ ถูกเพิม่แรงดนัดว้ยหมอ้แปลงไฟฟ้าก่อน
ส่งเขา้ระบบสายส่งต่อไป ส าหรบัไอน้าทีผ่่านการใชผ้ลติกระแสไฟฟ้าแลว้จะมพีลงังานลดลงและ
ถูกส่งมาควบแน่นทีร่ะบบหล่อเยน็ เพื่อน ากลบัไปใชผ้ลติไอน ้าอกีครัง้ (บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 
2555: 4) 
 
 2.6.3  ระบบสนับสนุนการผลิต  

1) น ้าใช ้โครงการมคีวามต้องการใชน้ ้าในกจิกรรมต่าง ๆ ของโครงการประมาณ 
3,830 ลกูบาศกเ์มตรต่อวนั โดยรบัน ้ามาจากบ่อน ้าดบิของโครงการ  

2) ระบบหล่อเยน็ มหีน้าทีค่วบคุมอุณหภูมขิองอุปกรณ์ต่าง ๆ ในส่วนการผลติ 
พรอ้มทัง้ควบแน่นไอน ้าทีผ่่านการใชง้านแลว้ใหก้ลายเป็นของเหลว เพื่อน ากลบัไปใชป้ระโยชน์
อกีครัง้ ทัง้นี้ โครงการตัง้อยู่ใกลก้บัคลองปกาสยัจงึใชน้ ้าจากคลองปกาสยัเป็นน ้าหล่อเยน็ น ้าที่
ผ่านการใชง้านแลว้จะถูกระบายกลบัสู่คลองปกาสยั  

3) ระบบระบายน ้าฝน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ น ้าฝนทีไ่ม่มโีอกาสปนเป้ือนจะ
ถูกระบายลงสู่รางระบายน ้าฝนของโรงไฟฟ้า ส่วนน ้าฝนทีอ่าจปนเป้ือน โครงการไดจ้ดัใหม้รีะบบ
บ าบดัน ้าเสยี  

4) ระบบขนถ่ายและล าเลียงถ่านหิน โครงการน าเข้าถ่านหินบิทูมนิัสจาก
ต่างประเทศ เช่น อนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี ซึง่มกีารขนส่งดว้ยเรอืมายงัท่าเทยีบเรอืของโครงการ 
(บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2555) 
 

2.7  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 ผู้วจิยัสามารถรวบรวมงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง และสามารถเป็นประโยชน์ต่องานวจิยันี้ได้
ดงัต่อไปนี้ 
 เครอืมาศ สุจติโต (2546) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการโรงแยกก๊าซธรรมชาตไิทย-มาเลเซยี พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
รบัครวัเรอืนและผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่เหน็ว่าประชาชนควรได้เขา้มามสี่วนร่วมในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ ฯ เนื่องจากกลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าโครงการดงักล่าวส่งผลกระทบกบั
ตนเองและชุมชนจงึควรไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่ขัน้ตอนของการวางแผนการศกึษา การส ารวจ
ความเห็น และควรเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะได้ร่วมพจิารณารายงานผลกระทบ
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สิง่แวดลอ้มรวมทัง้การตดิตามประเมนิผลโครงการ ในส่วนของปญัหาและอุปสรรคเกี่ยวกบัการมี
ส่วนร่วมเกิดจากประชาชนบางส่วนไม่มคีวามรู้ และบางส่วนขาดความรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้อง
เกีย่วกบัการมสี่วนรว่ม อกีทัง้ประชาชนบางส่วนยงัไดร้บัขอ้มลูทีค่าดเคลื่อนเกี่ยวการการพฒันา
โครงการดงักล่าวโดยได้รบัเพยีงแค่ขอ้มูลทางด้านบวกจากเจา้ของโครงการเท่านัน้ แต่ในทาง
กลับกันก็ได้รบัเพียงแค่ข้อมูลด้านลบจากผู้คดัค้านโครงการ ฯ เท่านัน้ ทัง้นี้  ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน คอื ควรเผยแพร่ขอ้มูลผลการศกึษาอย่างทัว่ถงึมกีารจดั
ประชุมเพื่อชีแ้จงและรบัฟงัความคดิเหน็ต่อการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลุมทัว่ถงึ
และบ่อยครัง้โดยเลอืกช่วงเวลาทีไ่ม่กระทบต่อการประกอบอาชพีและการประกอบศาสนกจิน้อย
ที่สุด และการประชาสมัพนัธ์ควรให้ทัว่ถึงโดยใช้สื่อหลายชนิด  รวมทัง้การประสานให้ผู้น า
ทอ้งถิน่ทีไ่ดร้บัการยอมรบัมาเป็นแกนกลางในการชกัชวนใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนรว่มมากขึน้ 
 สุคนธ์ ชยัชนะ (2548) ศึกษาเรื่องการศึกษาขอบเขตและความเป็นไปได้ในการ
ประเมนิผลกระทบสุขภาพจากการเพิม่ขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรม กรณีศึกษา ต าบลพะตง 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา พบว่า การเพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่อ าเภอพะตง  
ไดส้่งผลกระทบทางสุขภาพทัง้ 4 มติ ิได้แก่ กาย จติใจ สงัคม และจติวญิญาณ ตลอดจนส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มหลายประการดว้ยกนั 
  ชุตมิา ตุ๊นาราง (2553) ไดว้จิยัเรื่องปจัจยัทีม่ผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการมลูฝอยชุมชนในเทศบาลนครสมุทรปราการ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมสี่วนร่วมในการจดัการ
มลูฝอยชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง ปจัจยัที่มผีลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
มลูฝอยชุมชนอยู่ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 คอื สภาพในครวัเรอืน ระดบัการศกึษา รายได ้อาชพี 
รายไดต่้อเดอืน จ านวนปีทีอ่ยูอ่าศยั ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัมลูฝอย ทศันคต ิและความยนิดี
เขา้ร่วมในการจดัการมูลฝอยชุมชน ในส่วนของขอ้เสนอแนะในการพฒันาปรบัปรุงการบรหิาร
จดัการมูลฝอยชุมชนในเทศบาลนครสมุทรปราการคือการให้ความรู้ สร้างเสรมิแรงจูงใจแก่
ประชาชนในการมสี่วนร่วมจดัการมลูฝอยชุมชน พรอ้มทัง้นายกเทศมนตรตี้องแสดงความเป็น
ผู้น าที่ชดัเจนและควรก าหนดค่าธรรมเนียมในการก าจดัมูลฝอยเป็นแบบอตัราก้าวหน้าเพื่อให้
ประชาชนตระหนกัถงึการลดปรมิาณมลูฝอยมากขึน้ 
  สุทธศิกัดิ ์ภทัรมานะวงศ์ (2553) ศกึษาเรื่องการป้องกนัล่วงหน้า : การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม พบว่า กระบวนการท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัขาดการ
มสี่วนร่วมของประชาชน การพจิารณารายงานมศีูนยร์วมอ านาจอยู่ที่ส่วนกลางและการควบคุม
ให้มกีารปฏิบตัิตามมาตรการที่ก าหนดไว้ยงัไม่มปีระสิทธภิาพ ในส่วนของข้อเสนอแนะและ
วธิกีารแกไ้ขเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ยแนวทางในการใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม รวมทัง้องค์กรและมาตรการควบคุมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนรูปแบบใหม่ของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม คอื องค์กรจดัท า องค์กรประเมนิ 
องคก์รควบคุมการมสี่วนรว่มของประชาชน และองคก์รอสิระ 
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  พเิชฐ โสภณแพทย ์ และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์ (2555) ไดว้จิยัเรื่องการประเมนิการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม กรณีศกึษา โรงไฟฟ้าถ่านหนิเขาหนิ
ซอ้น จงัหวดัฉะเชงิเทรา พบว่ากระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 1) ดา้นบรบิทของโครงการ
เป็นเรื่องใหม่ซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้แก่ประชาชน 2) ด้านด้านปจัจยัน าเข้าพบว่า
งบประมาณและบุคลากรที่ใชใ้นกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมคีวามเหมาะสมเพยีงพอ  
ประชาชนยงัขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผล
กระทบทางสิง่แวดลอ้ม 3) ดา้นกระบวนการ พบว่าด าเนินการไดเ้หมาะสม แต่ยงัมผีูม้สี่วนได้
เสยีบางส่วนทีไ่มเ่ขา้รว่มในกระบวนการส่งผลใหข้าดความครอบคลุมของผูม้สี่วนไดเ้สยี 4) ดา้น
ผลผลติ พบว่ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไม่สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้
จนกว่าโครงการนัน้จะได้รบัอนุมตัิให้ด าเนินโครงการท าให้ประชาชนไม่สามารถรบัรู้ขอ้มูลใน
รายงานได้ 5) ด้านผลกระทบ พบว่าการใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อมตัง้แต่กระบวนการศึกษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วย
ป้องกนัและลดความขดัแย้งได้ ในส่วนของปจัจยัความส าเรจ็ในการด าเนินการ ได้แก่ การ
เสรมิสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใหแ้ก่ทุกภาคส่วน 
  ทศวรรณ เวยีงธรีวฒัน์ (2555) ได้ท าการวจิยัเรื่องปญัหาการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม: กรณีโครงการที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม พบว่า ปญัหาของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยม ี2 ประการ 
ไดแ้ก่ 1) ปญัหาเกี่ยวกบัโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ตามกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 และ 2) ปญัหาโครงการหรอื
กจิการที่ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมตามพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ซึง่น าไปสู่ขอ้เสนอแนะดงัน้ี กรณีปญัหาเกี่ยวกบัโครงการ
หรอืกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามกฎหมายรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 ควรก าหนดหลกัเกณฑข์อบเขตค านิยามของค าว่ารุนแรง
ใหช้ดัเจนว่าใชห้ลกัใดมาเป็นเกณฑใ์นการพจิารณา และแมว้่าโครงการหรอืกจิกรรมดงักล่าวจะ
ไมอ่ยูใ่น 11 ประเภทโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงกค็วร
เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิเบื้องต้นในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อให้
คณะอนุกรรมการวนิิจฉัยว่าเป็นโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รนุแรงหรอืไม ่ 
  ณฐัชยา อุ่นทองด ี (2556) ศกึษาเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั และ
แก้ไขมลพิษทางอากาศจากหมอกควันในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบว่า ข้อมูลที่ภาครฐัให้กับ
ประชาชนมคีวามเหมาะสมและประชาชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได้ กระบวนการมสี่วน
รว่มมคีวามโปรง่ใสในระดบัหนึ่ง โดยมกีารชีแ้จงรายละเอยีดเกี่ยวกบัมาตรการ/กจิกรรม รวมทัง้
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เปิดโอกาสใหป้ระชาชนบางส่วนแสดงความคดิเหน็ต่อมาตรการ/ กจิกรรม แต่กพ็บว่าบุคลากร
และงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ ส าหรบัรูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชน  
พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มสี่วนร่วมในการรบัรูข้อ้มลูข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ แต่
ไม่มสี่วนร่วมในการวางแผนกบัหน่วยงานภาครฐั มเีพยีงผูน้ าชุมชนทีร่บัมาตรการหรอืนโยบาย
มารว่มวางแผนกบัสมาชกิในชุมชน 
  Eden (1996) ท าการศึกษาเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในนโยบายสิง่แวดล้อม 
พบว่า นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะประสบความส าเร็จได้นัน้ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของ
สาธารณชน อยา่งไรกต็ามโครงสรา้งของประเดน็ทางวทิยาศาสตรม์กัจะหมายถงึ การมสี่วนร่วม
ในการก าหนดนโยบายซึง่เป็นเรื่องยากเมื่อประชาชนทัว่ไปไม่ไดร้บัการพจิารณาเนื่องจากไม่ใช่
ผูเ้ชี่ยวชาญ เราจงึต้องพจิารณาวธิกีารอื่น ๆ ในการที่ประชาชนมคีวามสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม
ของพวกเขาเป็นตวักลางทางวทิยาศาสตร ์วธิกีารทีป่ระชาชนเขา้ใจสิง่แวดลอ้มของพวกเขาผ่าน
วฒันธรรม ศลีธรรม และปฏสิมัพนัธท์างสงัคม ซึง่เหล่านี้จะน าไปสู่นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มอย่าง
แทจ้รงิ 
  Reed (2008) ท าการศกึษาเรื่อง การมสี่วนร่วมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีในการจดัการ
สิง่แวดล้อม พบว่า การมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีสามารถเพิม่คุณภาพของกระบวนการ
ตดัสนิใจดา้นสิง่แวดลอ้มโดยท าใหก้ารพจิารณาขอ้มลูดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) ทีค่รอบคลุมมาก
ยิง่ขึ้น กระบวนการต้องมวีตัถุประสงค์ที่ชดัเจนตัง้แต่เริม่ต้น และไม่ควรมองขา้มความจ าเป็น
ดา้นการอ านวยความสะดวก ความรูท้อ้งถิน่และทางดา้นวทิยาศาสตรส์ามารถน ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและความเข้าใจในสงัคมระบบนิเวศที่ซบัซ้อนเพิ่มยิง่ขึ้น 
ความรู้ดงักล่าวยงัสามารถใช้ในการประเมนิความเหมาะสมในการแก้ปญัหาด้านเทคนิคและ
ทอ้งถิน่ทีม่ศีกัยภาพเพื่อแก้ไขปญัหาสิง่แวดลอ้มได ้ 
  Rok (2009) ไดศ้กึษาเรื่องบรบิททางจรยิธรรมของผูน้ าในการมสี่วนร่วม กรณีศกึษาการน า
คนเข้าร่วม พบว่า พนักงานจะตระหนักว่ากลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อองค์กรจะส าเร็จได้ 
กต่็อเมื่อกลยุทธ์นัน้สามารถสรา้งคุณค่าให้กบัพวกเขาได้เช่นกนั อกีทัง้ผู้น ามคีวามส าคญัและเป็น
ตวักลางส าคญัของกระบวนการมสี่วนรว่ม ซึง่โลกธุรกจิโดยส่วนใหญ่การบรหิารจะเป็นแบบบนลงล่าง
มากกว่าแบบกระจายอ านาจทีอ่าศยัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
  ทัง้นี้ จากงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง พบว่า มหีลายปจัจยัทีส่่งผลต่อการด าเนินกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น ปจัจยัด้าน
บุคลากร ปจัจยัดา้นขอ้มลู เทคนิคของกระทบวนการมสี่วนรว่ม รวมไปถงึความรูค้วามเขา้ใจของ
ประชาชน โดยผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้ค้นพบจากงานวิจยัต่าง ๆ ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคดิและเป็นแนวทางในการวจิยัต่อไป 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจยั 
 

 การวจิยัเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ในครัง้นี้ได้ศึกษา 
แนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง โดยมาประยกุตเ์ป็นแนวคดิในการวจิยัและวธิกีารวจิยั
โดยก าหนดหวัขอ้กรอบแนวคดิและวธิวีจิยัออกเป็น  8 ส่วน ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 3.2  วธิกีารศกึษา 
 3.3  วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูและแหล่งขอ้มลู 
 3.4  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มลูทีส่ าคญั 
 3.5  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
 3.6  แผนทีโ่ดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
 3.7  การตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มลู 
 3.8  การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถก าหนดกรอบแนวคดิใน
การวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่3.1 
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ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคดิในการวจิยั  

Context 
- ขอ้มลูเบือ้งตน้ของพืน้ทีท่ีท่ ำกำรศกึษำ 
- กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภำพของประเทศไทย 
- กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกำรมสีว่นรว่มของประชำชนในกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ 
- แผนพฒันำก ำลงัผลติไฟฟ้ำของประเทศไทย 

Input 
- ทรพัยำกร 

(Resources) 
- ควำมเพยีงพอของ
ขอ้มลู กำรเขำ้ถงึ
ขอ้มลู และควำม 
ถูกตอ้งของขอ้มลู  

- ควำมครอบคลมุ
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี
(Stakeholders) 

- ควำมรูค้วำมเขำ้ใจ
เกีย่วกบักำรมสีว่น
ร่วมของประชำชน
ในกำรวเิครำะห์
กระทบสิง่แวดลอ้ม
และสขุภำพ 

Process 
- กำรเริม่ตน้เรว็ 

(Starting Early) 
- วธิกีำรทีเ่หมำะสม 

(Suitability) 
- ควำมโปร่งใสของ
กระบวนกำร 
(Transparency) 

- ระดบัของ
กระบวนกำรมสีว่น
ร่วมของประชำชน
ประชำชน (Public 
Participation 
Spectrum) 

Product 
- กระบวนกำรมสีว่น
ร่วมสอดคลอ้งตำม
กฎหมำย 

- รำยงำนกำร
วเิครำะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและ
สขุภำพ 

- ผลของกระบวน 
กำรมสีว่นร่วม 

ปจัจยัควำมส ำเรจ็ ปญัหำหรอือุปสรรคกำรมสีว่นร่วมของประชำชน 

ในกำรวเิครำะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภำพของโครงกำร 
 

Impact 
- กำรลดควำม
ขดัแยง้ 

- ควำมเชื่อมัน่
ต่อโครงกำร 

- ควำมสมัพนัธ์
ระหว่ำงผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีกบั
โครงกำร 

ขอ้เสนอแนะในกำรสง่เสรมิและสนบัสนุนกำรมสีว่นร่วมของประชำชน 
ในกำรวเิครำะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภำพ 
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 จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคดิในวจิยั เรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี ่ใชเ้ทคนิคการประเมนิแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการน าเสนอดงันี้ 
 
 3.1.1  บริบท (Context)  
 เป็นการพจิารณาปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อโครงการแต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
โครงการ โดยพจิารณาจาก ปจัจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม เพื่อตรวจสอบว่า
ปจัจยัดงักล่าวมผีลกระทบต่อความส าเร็จหรอืล้มเหลวของโครงการหรอืไม่ เพียงใด ซึ่งใน 
การวิจยันี้ประกอบด้วย ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่ท าการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย 
และแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
 
 3.1.2  ปัจจยัน าเข้า (Input)  
 เป็นปจัจยัที่พิจารณาจากทรพัยากรต่างๆ ที่มอียู่ซึ่งมผีลต่อกระบวนการที่จะน าไปสู่ 
การบรรลุเป้าหมายว่าเพยีงพอหรอืไม่ ซึง่ในการวจิยัน้ีประกอบด้วย ทรพัยากร ความเพยีงพอ
ของขอ้มลู การเขา้ถงึขอ้มลูและความถูกต้องของขอ้มลู ความครอบคลุมของผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ ซึง่เป็นปจัจยัที่มาจากผู้ด าเนินโครงการหรอืบรษิทัที่ปรกึษาในการด าเนินกระบวนการ 
มสี่วนรว่ม 
 
 3.1.3  กระบวนการ (Process)  
 เป็นการพิจารณาเพื่อตรวจสอบกิจกรรมขัน้ตอนต่าง ๆ และวิธีการด าเนินการของ
โครงการในการมีส่วนร่วมของประชาชนว่ามีข้อดีและข้อบกพร่องของการด าเนินการตาม 
แต่ละขัน้ตอน ปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความเหมาะสมของกิจกรรมและขัน้ตอน
ด าเนินงานว่าจะน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ ซึ่งในการวิจยันี้ประกอบด้วยการเริม่ต้นเร็ว 
(Starting Early) วธิกีารทีเ่หมาะสม (Suitability) ความโปรง่ใสของกระบวนการ (Transparency) 
และระดบัของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนประชาชน (Public Participation Spectrum) 
 
 3.1.4  ผลผลิต (Product)  
 เป็นการพจิารณาจากผลผลติของโครงการ เพื่อทีจ่ะตอบค าถามในการด าเนินโครงการ
ว่าประสบความส าเรจ็ตามแผนที่วางไว้หรอืไม่ ซึ่งในการวจิยันี้ประกอบด้วย ความสอดคล้อง



57 

ตามกฎหมายของกระบวนการมีส่วนร่วม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ และผลของกระบวนการมสี่วนรว่ม 
 
 3.1.5  ผลกระทบ (Impact)  
 เป็นการพิจารณาเพื่อตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินกระบวนการ 
ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบทีม่ต่ีอกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มอื่น ๆ ชุมชน เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งในการวิจยันี้  ประกอบด้วย การลดความขดัแย้ง ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ ความสมัพนัธ์
ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการ 
 โดยการศกึษาในครัง้นี้ไดท้ าการศกึษาจากทัง้ขอ้มูลปฐมภูม ิและขอ้มลูทุตยิภูม ิเพื่อน า
ผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษากระบวนการ และปญัหาหรอือุปสรรค 
จากการด าเนินการดงักล่าวพรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ของโครงการฯ และโครงการ
พฒันาทีใ่กลเ้คยีงทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพในอนาคต 
 

3.2  วิธีการด าเนินการวิจยั 
 
 การวจิยัเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ เป็นงานวิจัย 
ที่มุ่งประเมนิการมสี่วนร่วมของประชาชนโดยการศกึษากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน  
ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เพื่อศกึษาถงึประเดน็ปญัหาและอุปสรรคของ
การมสี่วนร่วมของประชาชน พรอ้มทัง้น าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการ
ขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยใช้ระเบียบวิธีวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) มวีธิกีารเก็บรวบรวมขอ้มลูทัง้ขอ้มูลปฐมภูม ิและขอ้มูลทุตยิภูม ิประกอบดว้ย 2 วธิี
ดว้ยกนั ไดแ้ก่ การสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) กบัผูน้ าชุมชน 
และกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กี่ยวขอ้ง และการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยน า
ขอ้มลูมาท าการเรยีบเรยีง วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เนื้อหาเพื่อหาขอ้สรปุ  
 

3.3  วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมลูและแหล่งของข้อมลู 
 
 ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ยขอ้มลูส าคญั 2 ประเภท คอื ขอ้มูลปฐมภูม ิ
(Primary data) และขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ดงันี้ 
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 3.3.1  ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data)  
 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลที่มาจากแหล่งที่มาของขอ้มูลโดยตรง ซึง่สามารถท าได้โดย
วิธีการต่างๆ เช่น การส ารวจ การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์ เพื่อทราบ  
ความเป็นมาและเป็นไปของสถานการณ์หรอืประเด็นปญัหาต่างๆ ซึ่งการศึกษาครัง้นี้  ผู้วจิยั 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่ง โครงสร้าง  
(Semi-Structured Interview)  ส่วนการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้งจะใช้วธิใีนการเกบ็ตวัอย่าง 
2 วธิ ีไดแ้ก่ 1) การเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Selection) กบักลุ่มหน่วยราชการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้ง นักวชิาการด้านสิง่แวดลอ้มและองคก์รพฒันาเอกชน (NGO) 2) การเลอืกตวัอย่าง
แบบบอกต่อ (Snowball Selection) กบักลุ่มประชาชนทีไ่ดร้บัผลกระทบ (ประชาชนทัว่ไปและ
ผู้น าชุมชนรอบพื้นที่โครงการ) โดยท าความรู้จกัเริม่แรกกบัผู้น าชุมชน/ประชาชน และท าการ
สอบถามถงึบุคคลอื่น ๆ ทีส่ามารถใหข้อ้มูลได้ต่อไปเรื่อย ๆ จนได้ขอ้มูลตามต้องการ โดยใช้
เวลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 30 นาท ีถึง 1 ชัว่โมง ทัง้นี้ ผู้วจิยัได้ป้องกนัการเกิดอคตใินการ
คดัเลอืกตัวอย่างแบบบอกต่อ (Snowball Selection) โดยการแบ่งสดัส่วนกลุ่มผู้น าชุมชน/
ประชาชนที่ท าความรู้จกัเริม่แรกให้เกดิความเท่าเทยีมกนัระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุน และกลุ่มผู้
คดัคา้นในพืน้ที ่เพื่อใหเ้กดิการบอกต่อทีไ่มเ่ป็นอคต ิไดข้อ้มลูจากประชาชนทัง้สองดา้น และเกดิ
ประโยชน์ต่องานวจิยัอยา่งแทจ้รงิ 
 
 3.3.2  ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้ผ่านการวิเคราะห์แล้วจากหนังสือ เอกสาร และรายงาน  
การวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ซึ่งได้ม ี
ผู้ท าการศกึษาหรอืเก็บรวบรวมขอ้มูลไว้แล้ว โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน บทความ
จากหนังสอื เอกสาร วทิยานิพนธ ์วารสารและสิง่พมิพท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบังานวจิยั เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการวจิยัต่อไป ซึง่เนื้อหาสาระจะครอบคลุมประเดน็ส าคญั ไดแ้ก่ 

1) แนวคดิการมสี่วนรว่มของประชาชน 
2) การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพในประเทศไทย 
3) การมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
4) ปญัหาของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และสุขภาพ 
5) การประเมนิโครงการ  
6) ขอ้มลูทัว่ไปของกรณศีกึษา : โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่
7) งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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3.4  กลุ่มเป้าหมายและผูใ้ห้ข้อมลูท่ีส าคญั 
 
 ในการวิจยัครัง้นี้  ประกอบด้วย ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผู้ที่ได้รบั
ผลกระทบโดยตรงจากการด าเนินโครงการและผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ แบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มหลกั ๆ 
ดงันี้ 
  1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ประกอบดว้ย 

(1) ประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากโครงการ จ านวน 12 คน 
(2) ผูน้ าชุมชนในเขตพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ จ านวน 4 คน 

  2) หน่วยงานที่ร ับผิดชอบจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ประกอบดว้ย 

(1) เจา้ของโครงการ หรอืพนกังานการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จ านวน 1 
คน 
  3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ประกอบดว้ย 

(1) เจา้หน้าที่ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
(สผ.) จ านวน 1 คน 

(2) เจา้หน้าทีส่ านกังานพลงังาน จงัหวดักระบี ่ จ านวน 1 คน 
(3) เจ้าหน้าที่ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจงัหวัดกระบี่ 

(ทสจ.) จ านวน 1 คน 
(4) เจา้หน้าทีส่าธารณสุขจงัหวดักระบี ่จ านวน 2 คน 

  4) หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีเ่กี่ยวขอ้ง ประกอบดว้ย 
(1) นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองขนาน จ านวน 1 คน 
(2) นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั จ านวน 1 คน 
(3) ก านนัต าบลคลองขนาน จ านวน 1 คน 
(4) ก านนัต าบลปกาสยั จ านวน 1 คน 

  5) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม องค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ 
ประกอบดว้ย 

(1) เจา้หน้าทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม (NGO) จ านวน 1 คน 
(2) นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี ่จ านวน 1 คน 
(3) นกัวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 คน 

 ทัง้นี้ในการน าเสนอผลการศกึษาในการวจิยัจะไม่เปิดเผยชื่อของผูใ้หส้มัภาษณ์ ดงันัน้
ผูว้จิยัจงึก าหนดรหสัผูใ้หส้มัภาษณ์เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัจรยิธรรมทางการวจิยั ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านท่ี รหสัผู้ให้สมัภาษณ์ 

1 ประชาชนคนที ่1 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
2 ประชาชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
3 ประชาชนคนที ่3 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
4 ประชาชนคนที ่4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
5 ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
6 ประชาชนคนที ่6 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
7 ประชาชนคนที ่1 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
8 ประชาชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
9 ประชาชนคนที ่3 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
10 ประชาชนคนที ่4 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
11 ประชาชนคนที ่5 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
12 ประชาชนคนที ่6 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
13 ผูน้ าชุมชนคนที ่1 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
14 ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 
15 ผูน้ าชุมชนคนที ่1 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
16 ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 
17 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1  
18 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2  
19 นกัวชิาการสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่ท่านที ่1 
20 นกัวชิาการสาธารณสุข ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่ท่านที ่2 
21 ผูอ้ านวยการส านกังานพลงังานจงัหวดักระบี ่
22 เจา้หน้าทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม 
23 ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอ้มจงัหวดักระบี ่
24 นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี ่
25 ผู้อ านวยการกลุ่มงานพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผน

ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
26 ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านท่ี รหสัผู้ให้สมัภาษณ์ 

27 ก านนั ต าบลปกาสยั 
28 ก านนั ต าบลคลองขนาน 
29 นายยกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั 
30 นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองขนาน 

 
3.5  แผนท่ีโดยรอบโครงการและขอบเขตของประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
 
 ในการวิจยัครัง้นี้  ผู้วิจยัได้ก าหนดพื้นที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ 2 ต าบล  
ต าบลละ 3 หมู่บา้น รอบพืน้ทีโ่ครงการ ประกอบดว้ย พืน้ทีต่ าบลปกาสยั ประกอบดว้ย หมู่ที ่1 
บ้านปกาสยั หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งประสาน และหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสาคร พื้นที่ต าบลเหนือคลอง 
ประกอบดว้ย หมู่ที ่2 บา้นหว้ยโสก หมู่ที ่5 บา้นคลองขนาน และหมู่ที ่6 บา้นคลองหวายเลก็ 
แสดงแผนทีพ่ืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ดงัภาพที ่3.2 

 
 
ภาพท่ี 3.2 แผนทีพ่ืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
แหล่งท่ีมา: บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2555.  
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3.6  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บร่วมรวมข้อมูลในการศึกษาครัง้นี้คือ การสัมภาษณ์แบบ 
กึ่งโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ร่วมกับการใช้เครื่องบันทึกเสียงบันทึก 
ขณะท าการสมัภาษณ์ เพื่อเก็บรายละเอียดของผู้ถูกสมัภาษณ์ให้มากที่สุดในการสนทนาที่เป็น
ประเดน็ส าคญัของผูใ้หข้อ้มลู และใชก้ลอ้งถ่ายภาพในการเกบ็บนัทกึภาพสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป
ของพื้นที่ศกึษารวมทัง้ใชเ้พื่อบนัทกึภาพการสมัภาษณ์ และการสนทนาของผู้ให้ขอ้มลู โดยผูว้จิยั
ได้สัมภาษณ์จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เจ้าของโครงการหรือผู้ที่มีความรับผิดชอบโดยตรงกับ
โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งอื่น ๆ ทัง้นี้เนื่องจากลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบลกัษณะปลายเปิด (Open-ended Question) ท าให้ผูถู้กสมัภาษณ์สามารถแสดง
ความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ ซึง่ในการสมัภาษณ์แต่ละครัง้ใชเ้วลาประมาณ 30 นาท ีถงึ 1 ชัว่โมง 
โดยแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) ทีส่รา้งขึน้ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงันี้ 
 ส่วนที ่1 ขอ้ทัว่ไปหรอืมลูส่วนบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
 ส่วนที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
 

3.7  การตรวจสอบความถกูต้องของข้อมลู 
 
 การตรวจสอบข้อมูลในการวจิยัเชิงคุณภาพมกัจะใช้วธิีการที่เรยีกว่า การตรวจสอบ
ขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) คอืการแสวงหาความเชื่อถอืของขอ้มลูทีแ่ตกต่างกนั คอื  

1) การตรวจสอบสามเสา้ด้านขอ้มูล โดยพจิารณาแหล่งเวลา แหล่งสถานที ่และ
แหล่งบุคคลที่แตกต่างกนั กล่าวคอื หากขอ้มูลต่างเวลากนัจะเหมอืนกนัหรอืไม่ ถ้าข้อมูลต่าง
สถานทีจ่ะเหมอืนกนัหรอืไม ่และถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มลูเปลีย่นไปขอ้มลู จะเหมอืนเดมิหรอืไม ่ 

2) การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วจิยั คอืการตรวจสอบว่า ผู้วจิยัแต่ละคนจะได้
ขอ้มลูต่างกนัอยา่งไร โดยเปลีย่นตวัผูส้งัเกต แทนทีจ่ะใช่ผูว้จิยัคนเดยีวกนัสงัเกตโดยตลอด 

3) การตรวจสอบสามเสา้ดา้นวธิรีวบรวมขอ้มลู โดยใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูต่าง ๆ กนั 
เพื่อรวบรวมขอ้มลูเรือ่งเดยีวกนั เช่น ใชท้ัง้การสงัเกต สมัภาษณ์ และใชเ้อกสารในการเกบ็ขอ้มลู
เรือ่งใดเรือ่งหนึ่ง ซึง่การตรวจสอบขอ้มลูจะท าใหเ้กดิความเชื่อถอืไดข้องขอ้มลู  
 ส าหรบังานวจิยัน้ีใช้วิธกีารตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 2 วธิ ีได้แก่  
1) ดา้นขอ้มลู โดยการหาขอ้มลูจากแหล่งทีม่าหลายแหล่ง เพื่อมองภาพรวมในทุกมติ ิและรวบรวม
ข้อมูลเรื่องเดียวกันจากบุคคลหลายคน อาทิ นักวิชาการ ประชาชน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
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ราชการ เจา้ของโครงการ และ 2) ดา้นผูว้จิยั โดยใชข้อ้มลูจากผูว้จิยัหลายคนทีว่จิยัเรื่องเดยีวกนั
มาตรวจสอบว่าไดข้อ้มลูผลการวจิยัทีต่รงกนัหรอืไม่ 
 
3.8  การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 การศึกษาในครัง้นี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ววเิคราะห์ผลการสมัภาษณ์โดยใช้
เทคนิคการประเมนิแบบ CIPP-I Model ซึง่ประกอบดว้ย 1) ปจัจยัภายนอก (Context) ไดแ้ก่ 
ขอ้มลูเบือ้งต้นของพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพของประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวข้องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 2) ปจัจยัน าเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ทรพัยากร ความเพยีงพอของขอ้มลู 
การเข้าถึง และความถูกต้องของข้อมูล ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย และความรู้ 
ความเขา้ใจเกีย่วกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
3) กระบวนการ (Process) ได้แก่ การเริม่ต้นเรว็ (Starting Early) วิธกีารที่เหมาะสม 
(Suitability) ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency) และระดบัของกระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชน (Public Participation Spectrum) 4) ผลผลติ (Product) ได้แก่  
ความสอดคล้องตามกฎหมายของกระบวนการมสี่วนร่วม รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผลของกระบวนการมีส่วนร่วม 5) ผลกระทบ (Impact) ได้แก่  
การลดความขดัแยง้ ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ ความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการ 
รวมทัง้น าข้อมูลที่ได้จากเอกสารข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น สภาพปญัหา มาวิเคราะห์โดย 
การรวบรวมขอ้มลูทีไ่ดม้าเป็นหมวดหมู ่จ าแนกประเดน็ วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์นื้อหาตามรายะ
ละเอยีดและหวัขอ้ต่าง ๆ ตามประเดน็ทีว่จิยั ไดแ้ก่ กระบวนการ ผลการประเมนิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการ พร้อมทัง้สรุปผลถึง
ปญัหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเกี่ยงกบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี ่เพื่อน ามาสรปุตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยัต่อไป 



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 การวจิยัเรื่อง การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี่ ผู้วจิยัได้ท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) กบัผูม้สี่วนได้
เสยีเสยีกบัตวัโครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี่ พร้อมทัง้การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากการวจิยัเอกสาร(Documentary Research) ซึง่สมารถสรุปผลการศกึษาออกเป็น 3 
ส่วนดงันี้ 
 4.1  กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่ 
 4.2  ปจัจยัความส าเร็จและปญัหาหรอือุปสรรคของกระบวนการการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงั
การผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่
 4.3 แนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน ในการวเิคราะห์
กระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณศีกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่ 
 
4.1  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของโครงการขยายก าลงัผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่  
 
 จากผลการศกึษาเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของโครงการขยายก าลงั
การผลติ โรงไฟฟ้ากระบี ่ซึง่ประกอบดว้ย 
 1) กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ รวมทัง้สิน้ 16 คน ประกอบดว้ย ประชาชนในพืน้ที่ที่
ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการโครงการ จ านวน 12 คน แบ่งเป็นประชาชนในต าบลปกาสยั 
จ านวน 6 คน ประชาชนในต าบลคลองขนาน จ านวน 6 คน และผู้น าชุมชน จ านวน 4 คน 
ประกอบดว้ยผูน้ าชุมชนจากต าบลปกาสยั จ านวน 2 คน และผู้น าชุมชนจากต าบลคลองขนาน 
จ านวน 2 คน 
 2) ตวัแทนเจา้หน้าทีก่ารไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน 
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 3) หน่วยงานราชการส่วนกลาง ประกอบด้วย เจา้หน้าที่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) จ านวน 1 คน เจา้หน้าที่ส านักงานพลงังาน
จงัหวดักระบี ่จ านวน 1 คน เจา้หน้าทีส่ านกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดักระบี่ 
(ทสจ.) จ านวน 1 คน และเจา้หน้าทีส่าธารณสุขจงัหวดักระบี ่จ านวน 2 คน 
 4) หน่วยงานราชการส่วนภูมภิาคและท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง ประกอบด้วย นายก
องค์การบรหิารส่วนต าบลคลองขนาน จ านวน 1 คน นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลปกาสยั 
จ านวน 1 คน ก านนัต าบลคลองขนาน จ านวน 1 คน และก านนัต าบลปกาสยั จ านวน 1 คน 
 5) เจ้าหน้าที่องค์การพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGO) จ านวน 1 คน 
นักวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้ม จ านวน 2 คน รวมถงึนายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี ่
จ านวน 1 คน 
 ทัง้นี้ การจากสมัภาษณ์กลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการ ซึง่ไดแ้ก่ประชาชนในพืน้ที่
และตัวแทนผู้น าชุมชน พบว่า แบ่งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยผู้ให้สัมภาษณ์  
เพศชายคดิเป็นรอ้ยละ 68.75 และเป็นเพศหญงิรอ้ยละ 31.25 มอีายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 51-60 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 56.25 รองลงมา คอื 41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 25 ในส่วนของระดบัการศกึษา 
พบว่า ผู้ให้สมัภาษณ์มรีะดบัการศึกษาในระดบัปรญิญาตรี และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
เท่ากนั คดิเป็นรอ้ยละ 25 รองลงมาเป็นอนุปรญิญามากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ประชาชน
และผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มอีาชพีเกษตรกรรม คดิเป็นรอ้ยละ 43.75 รองลงมาท าอาชพีธุรกจิ/
คา้ขาย คดิเป็นรอ้ยละ 25 ทัง้นี้ กลุ่มผู้ที่ได้รบัผลกระทบดงักล่าวส่วนใหญ่ อยู่ในพื้นที่มาเป็น
เวลา 26-35 ปี คดิเป็นร้อยละ 56.25 และเคยเข้าไปมสี่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ คดิเป็นรอ้ยละ 62.5 ไม่เคยเขา้ร่วมคดิเป็นรอ้ย
ละ 37.5 รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4.1 
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ตารางท่ี 4.1  ผลการศกึษาขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากโครงการ 
 

รายการข้อมูล จ านวน รอ้ยละ 
1) เพศ   

ชาย 11 68.75 
หญงิ 5 31.25 

รวม 16 100 
2) อายุ   

ต ่ากว่า 20 ปี - - 
20-30 ปี - - 
31-40 ปี 2 12.50 
41-50 ปี 4 25.00 
51-60 ปี 9 56.25 
60 ปีขึน้ไป 1 6.25 

รวม 16 100 
3) ระดบัการศึกษา   

ต ่ากว่าประถามศกึษา - - 
ประถมศกึษา 2 12.50 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 2 12.50 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 4 25.00 
อนุปรญิญา 3 18.75 
ปรญิญาตร ี 4 25.00 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 1 6.25 

รวม 16 100 
4) อาชีพหลกั   

เกษตรกรรม 7 43.75 
ประมง - - 
เกษตรกรรม - - 
ธุรกจิ/คา้ขาย 4 25.00 
พนกังานบรษิทัเอกชน 1 6.25 
รบัจา้งทัว่ไป 2 12.50 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ - - 
อื่นๆ 2 12.50 

รวม 16 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

รายการข้อมูล จ านวน รอ้ยละ 
5) ระยะเวลาการอยู่ในพืน้ท่ี   

ต ่ากว่า 5 ปี - - 
5-15 ปี 1 6.25 
16-25 ปี 1 6.25 
26-35 ปี 9 56.25 
มากกว่า 35 ปีขึน้ไป 5 31.25 

รวม 16 100 
6) การเข้าร่วมในกระบวนการมีส่วน

รว่มของโครงการ 
 
 

 
 

เคย 10 62.50 
ไม่เคย 6 37.50 

รวม 16 100 
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 ในส่วนของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้ศกึษาได้ศกึษาประเดน็ต่าง ๆ 
ผ่านแบบจ าลองแบบจ าลอง CIPPI Model ซึง่ไดแ้บ่งประเดน็การศกึษาออกเป็น5 ประเดน็หลกั
ดงัต่อไปนี้  บรบิทหรอืสิง่แวดล้อม (Context)ปจัจยัน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) 
ผลผลติ (Product) และผลกระทบ (Impact) ซึง่มรีายละเอยีดผลการศกึษาในแต่ละประเดน็ดงันี้ 
 
 4.1.1  บริบทหรือส่ิงแวดล้อม (Context) 
 ปจัจยัดา้นบรบิทหรอืสิง่แวดล้อมที่มผีลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณศีกึษา โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่
ผูศ้กึษาไดท้ าการศกึษาโดยแยกเป็น 3 ประเดน็ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูเบือ้งต้นของพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา 
2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย  
3) กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพของประเทศ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 4.1.1.1 ขอ้มลูเบือ้งตน้ของพืน้ทีศ่กึษา 
 จากการศกึษาจากเอกสาร และการสมัภาษณ์ พบว่า การก่อสรา้งโครงการขยาย
ก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ตามแผนพัฒนาก าลังการผลิตของประเทศไทย ปจัจุบันอยู่ใน
กระบวนการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ (EHIA) โดยจะเริม่ก่อสรา้งในปี 2558 และ
เริม่จา่ยกระแสไฟในปี 2562 ตัง้อยูใ่นพืน้ทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยในต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่ซึง่แต่เดมิเป็น
โรงไฟฟ้าลกิไนต์ขนาดเล็กก าลงัการผลติ 60 เมกะวตัต์ ปลดระวางจากระบบ ในวนัที่ 30 
กนัยายน 2538 จนถงึปจัจบุนัโรงไฟฟ้าแห่งน้ีถูกเปลีย่นใหเ้ป็นโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิน ้ามนัเตา และ
ก๊าซธรรมชาติขนาด 340 เมกะวตัต์ โดยจะมกีารก่อสรา้งขยายโรงไฟฟ้าให้มขีนาดใหญ่ขึ้น 
มกี าลงัการผลติติดตัง้ 870 เมกะวตัต์(ขนาดก าลงัผลติสุทธปิระมาณ 800 เมกะวตัต์) โดยใช ้
ถ่านหนิน าเขา้เป็นเชื้อเพลงิ ซึง่ขอบเขตพื้นทีศ่กึษาทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพในรศัม ี5 กโิลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จ านวน 2 ต าบล 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วยต าบล
คลองขนาน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (บ้านควน) หมู่ที ่2 (บ้านห้วยโสก) หมู่ที่ 3 (บา้นคลอง
หมาก) หมู่ที ่4 (บ้านควนยูง) หมู่ที่ 5 (บา้นคลองขนาน) หมู่ที่ 6 (บา้นคลองหวายเลก็) หมู่ที ่9 
(บ้านท่ายาง) และต าบลปกาสยั 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 (บ้านปกาสยั) หมู่ที่ 2 (บ้านทุ่ง
ประสาน) หมู่ที่ 3 (บ้านหนองผกัฉีด) หมู่ที่ 4 (บ้านทุ่งสาคร) หมู่ที่ 7 (บ้านควนม่วง) หมู่ที่ 8 
(บา้นคลองเสยีด) หมูท่ี ่9 (บา้นเกาะไทร) ดงัแสดงในภาพที ่4.1 
  



69 

ภาพท่ี 4.1 สถานทีต่ ัง้โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่
แหล่งท่ีมา: บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2555. 
  



70 

  พื้นที่ตัง้ โครงการโครงการมีพื้นที่ทัง้หมด 339 ไร่  แบ่ง เป็น ส่วนผลิต
กระแสไฟฟ้าและเสรมิการผลติ อาทิ อาคารผลติไฟฟ้า หอหล่อเยน็ อาคารปรบัสภาพน ้าใช ้
ระบบเตรยีมหนิปนู บ่อพกัน ้าทิง้ มพีืน้ทีร่วม 85 ไร ่และอาคารเกบ็ถ่านหนิ บ่อทิง้เถ้าและยปิซมั
จากการผลติไฟฟ้า บรเิวณทางด้านทศิใต้และทศิเหนือของโรงไฟฟ้ากระบี่ ปจัจุบนัมพีื้นที่รวม 
205 ไร่ นอกจากนี้  ยงัมพีื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่ถนนและระบบระบายน ้าประมาณ 15 ไร่ และ
พืน้ทีส่เีขยีว ประมาณ 49 ไร่ ทศิเหนือ จรดพืน้ที่อางเกบ็น ้าบางปดู า และพืน้ทีส่วนปาล์ม ในเขต
หมู่ที่ 1 บ้านปกาสยั ทิศใต้ จรดพื้นที่บ่อทิ้งยปิซมั1 ถัดไปเป็นพื้นที่ขุมเหมอืงคลองหวายเล็ก  
ทศิตะวนัออกจรดคลองปกาสยั ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง ทศิตะวนัตก จรดพื้นที่สวน
ปาลม์ ในเขตหมูท่ี ่2 บา้นหว้ยโสก และพืน้ทีอ่่างเกบ็น ้า กฟผ.  
  ทัง้นี้ ตามแผนที่ระบุไว้ในร่างรายงานโครงการจะมกีารน าเขา้ถ่านหนิประเภท
ซบับทิูมนิัสเป็นเชื้อเพลงิจากประเทศอนิโดนีเซยี ออสเตรเลยี และแอฟรกิาใต้มายงัโรงไฟฟ้า 
จงึต้องมกีารขนส่งถ่านหนิเข้าสู่ท่าเทยีบเรอืที่รองรบัเรอืขนถ่ายถ่านหนิโดยเรอืบรรทุกขนาด 
10,000 เดทเวทตัน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการขุดรอกร่องน ้ าเพิ่มเพื่อรองรบัเรือบรรทุกถ่านหิน  
ขนาดใหญ่ดงักล่าว ซึง่รายละเอยีดเกี่ยวกบัขอ้มลูเบือ้งต้นของพืน้ทีศ่กึษาผูว้จิยัไดแ้ยกประเดน็
พจิารณา ประกอบดว้ย ขอ้มลูดา้นกายภาพของพืน้ทีศ่กึษาและขอ้มลูดา้นความหลากหลายทาง
ชวีภาพของพืน้ทีศ่กึษา ซึง่มรีายละเอยีดผลการศกึษาแยกออกเป็น 2 ประเดน็ ไดแ้ก่ ขอ้มลูดา้น
กายภาพของพื้นที่ศึกษา และข้อมูลด้านความหลากหลายทางชวีภาพของพื้นที่ศึกษา โดยมี
รายละเอยีดแต่ละประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 1) ขอ้มลูดา้นกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา 
 (1) บริเวณต าบลปกาสัย เป็นพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มีความส าคัญ 
ในระดบัประเทศและนานาชาต ิซึง่ถงึแมว้่าจะอยูห่่างจากทีต่ ัง้โรงไฟฟ้ากระบีใ่นปจัจุบนัประมาณ 
8-10 กิโลเมตร และอยู่นอกขอบเขตพื้นที่ศกึษารศัม ี5 กิโลเมตร แต่พบว่า มแีนวปะการงั
สมบรูณ์ เป็นแหล่งอาหารส าคญั รวมทัง้เป็นพืน้ทีท่ าประมงทีส่ าคญัซึง่สรา้งมลูค่าทางเศรษฐกจิ
ซึง่อาจไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการฯ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่22 (เจา้หน้าทีอ่งคก์ร
พฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวถงึขอ้มลูดา้นกายภาพ
ของพืน้ทีไ่วว้่า 
 

ผมจะพดูถงึรายงานกระบีบ่นทางแพรง่ฉบบันี้นะครบั คอืถ้าเราดูรายงานฉบบันี้
จะมีตัวเลขตัวนึงที่ค่อนข้างมีความส าคัญแต่อาจจะไม่ค่อยถูกพิจารณาใน
กระบวนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ก็คือพื้นที่ชุ่ มน ้าปาก
แมน่ ้ากระบี ่ต าบลปกาสยั ตัง้อยูห่่างจากโรงไฟฟ้าประมาณ 8-10 กโิลเมตร ซึง่
มปี่าชายเลน มแีนวปะการงัทีส่มบูรณ์ เป็นแหล่งประมงพืน้บา้นทีส่ าคญั จะยก
ตวัเลขให้ดูนะครบัว่ามกีารศึกษาเมื่อหลายปีก่อนเรื่องเกี่ยวกบัมูลค่าการใช้
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ประโยชน์ทางเศรษฐกจิของป่าชายเลนในพื้นที่ชุมน ้า มกีารค านวณเรื่องของ
ตวัเลขว่าคุณค่าที่เกิดจากการใช้ประโยชน์โดยตรง และทางอ้อมของพื้นที่ป่า
ชายเลน และกค็ุณค่าทีเ่กบ็ไวเ้ฉยๆ ไม่ได้ใชร้วมๆ ตวัเลขออกมากค็อื 7 รอ้ย
ล้านเหรยีญสหรฐัต่อปี ก็ถอืว่าไม่น้อยนะครบั นอกเหนือจากป่าชายเลนพื้นที่
ชุมน ้าปากน ้ากระบี่กม็คีุณค่าในเชงิสนัทนาการดว้ย เรื่องของการใช้ประโยชน์
กจิกรรมสนัทนาการต่างๆ รวมๆ กนัแล้ว มูลค่าทางเศรษฐกจิที่เกี่ยวขอ้งกบั
สนัทนาการที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ชุมน ้าปากแม่น ้ากระบี่รวมอยู่ประมาณ 9 
รอ้ยลา้นเหรยีญสหรฐัต่อปี 
 

  สอดคล้องกับความคดิเห็นของนักวิชาการผู้มีบทบาทในการ
เคลื่อนไหวโรงไฟฟ้ากระบี่ประจ าคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศิลปากรพบว่า การสรา้งท่า
เทยีบเรอืคลองรัว้ขดักบัมติคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2552 ที่ระบุไว้ว่ามใิห้ส่วนราชการเข้าไปใช้
ประโยชน์พื้นที่ในพื้นที่ชุ่มน ้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 18 
(นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวไวว้่า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่สามารถสร้างท่าเทียบเรือคลองรัว้ได้เพราะขัดกับ 
มติคณะรฐัมนตร ีพ.ศ. 2552 พื้นที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่มพีื้นที่โดยรวมเป็น
แสน (133,120 ไร่) เป็นป่าชายเลนหกหมื่นกว่า (63,825 ไร่) หาดเลน 7,500 
ไร่ ต้องยดึหลกัมตคิณะรฐัมนตรแีห่งชาต ิวนัที ่ 3 พ.ย. 2552 มเีขยีนไวเ้ลยว่า 
มใิห้ส่วนราชการเข้าไปใช้ประโยชน์ สองเป็นพื้นที่ห้ามล่าสตัว์ พื้นที่คุ้มครอง
สิง่แวดล้อมให้ฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้สามารถด ารงบทบาทหน้าที่ทางนิเวศวทิยา
ได้ตามธรรมชาติ แล้วไปยกโรงไฟฟ้าถ่านหินไปตัง้ได้อย่างไร จะเอา 
ท่าเทยีบเรอืทีม่คีวามเสีย่งไปไวไ้ดอ้ยา่งไร 
 

  ทัง้นี้ ขอ้มูลอนุสญัญาแรมซาร ์(Ramsar Convention) หรอื
อนุสญัญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน ้าจากกรมประมงพบว่า พื้นที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ จงัหวดักระบี่
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีชุ่่มน ้าทีม่คีวามส าคญัในระดบันานาชาตลิ าดบัที ่1,100 ในปี 2544 
มพีื้นที่ประมาณ 133,120 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตัง้แต่สุสานหอย 45 ล้านปี ที่เป็นหนึ่งเดียวใน
ภมูภิาคน้ีเขตผงัเมอืงรวมกระบี ่ปา่ชายเลนหาดเลน หาดทราย ปา่พรุชายฝ ัง่ เทอืกเขาหนิปนู ล า
คลองน้อยใหญ่หน้าเมอืงกระบี่ จนถงึป่าชายเลนและแหล่งหญ้าทะเลผนืใหญ่ในบรเิวณเกาะศรี
บอยา โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลปกาสยั, สมัภาษณ์, 21 
กรกฎาคม 25572557) ไดก้ล่าวว่า 
 



72 

พื้นที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ในฐานะที่เป็นพื้นที่ชุ่มน ้านานาชาติเกิดขึ้นจาก
ความสามารถของคนกระบี่ที่ร่วมกันผลกัดนัผ่านองค์การบรหิารส่วนต าบล 
เทศบาล หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และ
คณะรฐัมนตร ีจนพืน้ทีแ่ห่งนี้ไดร้บัการคุม้ครอง และทัว่โลกใหค้วามส าคญั การ
คุกคามของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ และท่าเรอืถ่านหนิกระบี่ ย่อมส่งผลให้
มรดกทางทรพัยากรธรรมชาตผินืใหญ่ที่สุดแห่งนี้ไม่เหลอืความอุดมสมบูรณ์ที่
จะตกทอดให้แก่ลูกหลานกระบี่อย่างแน่นอน ประชาชนของจงัหวดักระบี่ ไม่
ต้องการน าพื้นที่ชุ่มน ้ าปากแม่น ้ ากระบี่มาแลกกับถ่านหิน ในทางกลับกัน 
ประชาชนในพืน้ทีม่องถงึการขอขยายพืน้ทีแ่รมซารไ์ซต์ 
  

   แสดงขอบเขตขอบเขตพื้นที่ชุ่มน ้ า กับการพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ จงัหวดักระบี่ และแนวเสน้ทางและสภาพพืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางของการขนส่ง
ดว้ยระบบสายพานล าเลยีงจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบีไ่ปยงัท่าเทยีบเรอืบา้นคลองรัว้ ดงัภาพที ่4.2  
 

 
ภาพท่ี 4.2  ขอบเขตพืน้ทีชุ่่มน ้า กบัการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ จงัหวดักระบี ่
แหล่งท่ีมา: การไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย, 2559. 
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 (2) พื้นที่ตัง้ของโครงการ รวมถึงเส้นทางการขนส่งถ่านหิน
ส่งผลต่อคุณภาพชวีติชุมชนท้องถิ่น และอาชพีของคนในพื้นที่ เนื่องจากชาวบ้านต้องพึ่งพา
อาศยัทรพัยากรธรรมชาตใินการด ารงชวีติ จากการประมงและท่องเทีย่ว ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่
2 (ประชาชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ว่า “มนัเป็นชวีติของชาวบา้นไปแลว้ หาปลา หาป ูหาหอย ผมส่งลูกเรยีนได ้มนัคอืวถิี
ชวีติขงิคนทีน่ี่ คอืตอ้งท ามาหากนิ เลีย้งครอบครวั” 
    ในส่วนของเส้นทางขนส่งในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมของโครงการระบุว่าใช้เส้นทางขนส่ง 70 กโิลเมตร ซึ่งจะต้องมกีารขุดรอกคลอง
เพื่อใหเ้รอืขนาดใหญ่สามารถขนส่งถ่านหนิได ้โดยเรอืดงักล่าวขนส่งถ่านหนิ 7,000 ตนัต่อวนั
ย่อมส่งผลกระทบต่อวถิชีวีติรมิคลองปกาสยั โดยผู้ใหส้มัภาษณ์ท่านที ่14 (ผูน้ าชุมชนท่านที ่2 
ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ในรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้มระบุใชเ้สน้ทางขนส่ง 79 กโิลเมตร จากเกาะ
ปอถงึโรงไฟฟ้ากระบี ่โดยแล่นผ่านแหลมหนิ แหลมกรวด คลองเพหลา มาถงึ
คลองปกาสยั ซึง่การขุดรอกคลองเพื่อใหเ้รอืขนาดใหญ่เขา้มาขนถ่านหนิวนัละ 
7,000 ตันต่อวัน มันต้องส่งผลกระทบต่อชีวิตริมคลองปกาสัยอยู่แล้ว 
ชาวประมงก็ได้ร ับผลกระทบคือวางอวนไม่ได้ ปลาก็ตกไม่ได้ เพราะมัน
กระเทอืนหมด ความเสยีหายจากตรงน้ีกไ็มรู่จ้ะเรยีกจากใคร 
 

    สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่  3 
(ประชาชนคนที่ 3 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดง
ให้สมัภาษณ์ไว้ว่า “ความกงัวลใจของชาวบา้นในพื้นที่ คอืว่าอาจจะท าลายแหล่งท ามาหากนิ 
เพราะรายได้หลกัในการหาเลี้ยงครอบครวัมาจากการท าประมง สวนปาล์ม และยางพารา รวมถึง
ปญัหาของสุขภาพทีจ่ะเกดิขึน้ตามมาหลงัจากมกีารสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิขึน้” 
 2) ขอ้มลูดา้นความหลากหลายทางชวีภาพของพืน้ทีศ่กึษา 
 จากการสมัภาษณ์ประชาชนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีพบว่า พืน้ทีชุ่่มน ้าปาก
แม่น ้ ากระบี่ เ ป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลในระดับนานาชาติ  
โดยตามแผนของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตของ
ประเทศไทยจะมกีารจดัตัง้ท่าเรอืแหลมหนิ ซึง่พืน้ทีบ่รเิวณนี้เป็นพืน้ทีแ่รมซาไซต์หรอืเป็นพืน้ที่
ชุ่มน ้าระดบัโลก บรเิวณปากคลองพืน้ทีข่องหญา้ทะเลและเป็นแหล่งทีอ่ยูข่องปลาพะยนู โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 
2557) กล่าวว่า 
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แผนเดมิจะเป็นการขนส่งถ่านหนิจากเรอืใหญ่หนึ่งแสนตนัมาถ่ายเป็นเรอืเล็ก
ขนาดสามพนัตนั แลว้วิง่ผ่านหาดทุกหาดของเกาะลนัตา ผ่านเขา้ช่องแหลมหนิ 
วิง่เข้าไปส่งถึงโรงไฟฟ้า ส่วนแผนที่สองแผนปจัจุบนัของการไฟฟ้าจะมกีาร
จดัตัง้ท่าเรอืบรเิวณปากอ่าวตรงนี้เป็นท่าเรอืของท่าเรอืแหลมหนิ ซึ่งปจัจุบนั
เป็นคลงัน ้ามนัของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลงิน ้ามนัอยู่ ในประเดน็ของปากคลอง
ตรงนี้มนัก็คอืเป็นพื้นที่แรมซาไซต์หรอืเป็นพื้นที่ชุ่มน ้าระดบัโลก ออกมาจาก
ตรงของปากคลองนิดนึงกจ็ะเป็นพืน้ทีข่องหญ้าทะเลนะครบัใกลก้บัเกาะศรบีอยา
ตรงนัน้ ซึ่งคนไทยไม่ค่อยรับรู้ว่ ามันเป็นบ้านปลาพะยูนซึ่งมีอยู่ฝูงหนึ่งมี
ประมาณ 15 ตวั 
 

  สอดคล้องกบัความคิดเห็นของชาวบ้านผู้มบีทบาทเกี่ยวกับ
พืน้ทีชุ่มน ้าปากแมน่ ้ากระบีข่องมลูนิธอินัดามนัเกีย่วกบัเสน้ทางขนส่งถ่านหนิซึง่อุดมไปดว้ยสตัว์
หายากไม่ว่าจะเป็น เต่า โลมา ปลาพะยูน และเป็นแหล่งท ามาหากินของพี่น้องชาวประมง
ทัง้หมด ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 5 (ประชาชนคนที่ 5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง , 
สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวไวว้่า 
 

เสน้ทางขนส่งนี่จะอุดมไปด้วยสตัวห์ายากไม่ว่าเต่า โลมา ปลาพะยนู และเป็น
แหล่งท ามาหากินของพี่น้องชาวประมงทัง้หมด นี่ย ังไม่รวมถึงประเด็น 
การท่องเที่ยวนะครบั พี่น้องทางเกาะกลาง ศาลาดาน ไม่มโีอกาสได้รูอ้นาคต
เลยว่าถ้าเกิดมกีารขนส่งวถิีชวีติการท ามาหากินของพวกเค้าจะเป็นอย่างไร 
และวันนี้ถ้าเส้นทางนี้ เปลี่ยนไปจะมีเส้นทางไหนเข้ามา คือเรื่อ งปกติของ
ชาวบ้านมขีนาดเลก็ แต่เรอืขนส่งถ่านหนิผมมคีวามเขา้ใจว่ามขีนาดใหญ่มาก
เพราะฉะนัน้เวลาจะเดนิเรื่อตรงไหนร่องน ้าตื้นกต็้องขุด แลว้เวลาเดนิเรอืกจ็ะมี
ตะกอนน ้าที่ถูกกวนขึ้นมาก็จะไปส่งผลกระทบต่อปะการงัก็ด ีแหล่งด าน ้าก็ด ี
แหล่งท่องเทีย่วทัง้หมดบรเิวณนี้จะไดร้บัผลทัง้หมด พพีกีโ็ดน ควรจะท าความ
กระจา่ง ขยายขอ้มลูเหล่านี้ใหพ้ีน้่องประชาชนรบัทราบ ใหพ้ีน้่องท าการประมง 
ท าการท่องเทีย่วทัง้กระบีไ่ดรู้ว้่าจะมอีะไรเกดิขึน้กบัเขา 
 

    และจากการที่ชาวบ้านในชุมชนในชุมชนได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคามในการวจิยัโครงการวถิชีวีติและความหลากหลายทางชวีภาพ
ชายฝ ัง่ทะเลอันดามัน จงัหวัดกระบี่ ได้น าเอาแนวคิดความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
วฒันธรรม (Traditional Ecological Knowledge) มาใชใ้นการเกบ็ขอ้มลูความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และน าแนวคดิพื้นที่อธบิายถึงวถิีชวีติของชุมชนที่สมัพนัธ์กบัระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน ้า
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พบว่า ชายฝ ัง่ทะเลอนัดามนัเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของระบบนิเวศน์และชวีภาพสูงมาก 
เน่ืองจากพืน้ทีศ่กึษามทีัง้ป่าชายเลน แหล่งหญ้าทะเล และปะการงัน ้าตื้น  โดยป่าชายเลนขนาด
ใหญ่จะพบทีค่ลองปกาสยัส่วนความหลากหลายชนิดพนัธุ ์ พบพนัธุป์ลาจ านวน 269 ชนิด หอย
จ านวน 72 ชนิด กุ้งและกัง้ 21 ชนิด ปู 25 ชนิด หมกึ 8 ชนิด และพบชนิดพนัธุ์สตัว์ทีช่าวบ้าน
อนุรกัษ์จ านวน 25 ชนิด โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมท่านที่ 1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ซึง่เป็นหวัหน้าโครงการวจิยัดงักล่าวไดก้ล่าวไวว้่า 
 

ผลการศกึษาผมสรุปสัน้ ๆ ว่าระบบนิเวศหรอืพื้นที่ศึกษาเราศึกษาทัง้หมด 2 
โซน คือ โซนบนเราศึกษาที่บ้านทุ่งสาคร อ าเภอเหนือคลอง เพราะอยู่ใกล้
โรงไฟฟ้าถ่านหนิมากทีสุ่ด และชุมชนแหลมหนิซึง่ตัง้อยู่ใกลก้บัท่าเทยีบเรอืขน
ถ่ายถ่านหิน กับส่วนล่างเราศึกษาที่อ าเภอเกาะลันตา 4 หมู่บ้าน เราท า
ส่วนล่างเพราะไดย้นิว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลติมแีผนทีจ่ะจอดเรอืเดนิสมุทรเพื่อขน
ถ่ายถ่านหนิลงเรอืเลก็ ผลการศกึษาพบระบบนิเวศ 3 ระบบดว้ยกนั คอื ระบบ
นิเวศหญ้าทะเลที่ใหญ่มากๆและส าคญัมากต่อสตัว์ทะเล เช่น พะยูน ระบบ
นิเวศป่าชายเลนชุดใหญ่สุดอยู่บรเิวณปากแม่น ้ากระบี ่และระบบนิเวศปะการงั 
โดยเฉพาะรอบเกาะกูเกาะจ าเป็นปะการงัทัง้หมดเลย ที่คลองปกาสยัที่จะเป็น
โรงไฟฟ้าก็มปีะการงั ข้อค้นพบอีกข้อคอืชนิดพนัธุ์ปลาพบพนัธุ์ปลา จ านวน 
269 ชนิด หอยจ านวน 72 ชนิด กุ้งและกัง้ 21 ชนิด ป ู25 ชนิด หมกึ 8 ชนิด 
และพบชนิดพนัธุส์ตัวท์ีช่าวบา้นอนุรกัษ์จ านวน 25 ชนิด 
 

  4.1.1.2  กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของ
ประเทศไทย 
  จากการสมัภาษณ์ผู ้มสี ่วนได้ส่วนเสยีและศกึษาขอ้มูลจากเอกสารพบว่า 
กฎหมายที ่เ กี ่ย ว ข อ้ ง ก บั ก า ร ว เิ ค ร า ะห ์ผ ลก ระทบสิ ง่ แ ว ดล ้อ มแล ะส ุขภ าพ  เ ช ่น  
ร่างรฐัธรรมนูญ 2559 มาตรา 58 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 67 วรรค 
2) พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฉบบัต่าง ๆ สรุปหลกัเกณฑแ์ละกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพดงัภาพที่ 4.3 และสรุปประเดน็ผล
การศกึษาดงัต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 4.3 แนวเสน้ทางและสภาพพืน้ทีต่ามแนวเสน้ทางของการขนส่งดว้ยระบบสายพานล าเลยีง 
แหล่งท่ีมา: บรษิทั ทมี คอนซลัติง้ เอนจเินียริง่ แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั, 2557.  
 
 1) การก าหนดประเภท ขนาดโครงการหรอืกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ
ที่จะต้องจัดท า รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 วรรคสองของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550อาจจะไม่ครอบคลุมประเภทโครงการทีผ่ลกระทบ
รุนแรงแต่ไม่ต้องจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพในบรบิทของแต่ละ
พื้นที่ ซึ่งอาจจะต้องมกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของคนในพื้นที่กบัหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ก่อน โดยผู้ใหส้มัภาษณ์ท่านที ่23 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดล้อมส านักงานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มจงัหวดักระบี,่ สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความเหน็ไวว้่า 
 

เรือ่งการจดัประเภทโครงการ 11 โครงการ คดิว่า ณ ตอนน้ี คดิว่าในพืน้ทีก่ระบี่
เนี่ยเหมาะสม แต่กระบวนการเหล่าน้ีคดิว่าต้องรบัฟงัความคดิเห็นของคนใน
พื้นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะว่าเราอาจไม่รู้ของคนอื่น  อย่างเช่น  
การท าปศุสตัว์หรอืฟารม์ขนาดใหญ่อย่างนี้ เค้าไม่ต้องท า EHIA แต่ว่าความ
เป็นจรงิมนัก็อาจกระทบมากกว่าอย่างอื่น ก็คอือาจจะต้องรบัฟงัความคดิเหน็
จากหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย 
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   สอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการ
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ท่านที่ 1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) 
พบว่า กจิการบางประเภททีม่ขีนาดเลก็แต่อาจส่งผลกระทบ (Impact) ต่อสุขภาพของประชาชน
รนุแรงได ้ซึง่ประเทศไทยยงัไมม่กีารศกึษาวจิยัทีเ่พยีงพอ 
 

ความจรงิทีร่ะบุมาทัง้ 11 โครงการมนักร็ุนแรงจรงิๆ เพราะดูจากก าลงัการผลติ 
แต่คดิว่าน่าจะมกีจิการบางประเภทที่มนัไซดเ์ลก็ แต่ม ี Impact ทีม่ผีลกระทบ
ต่อสุขภาพรุนแรง ซึ่งข้อเสีย คือ มนัท าเฉพาะกิจการแต่ผลกระทบสุขภาพ 
มนัไม่เกี่ยว คุณจะมกีี่ 10 กิจการก็ได้ เพราะไซต์มนัเล็ก แต่อิมแพคมนัสูง 
นี้แหละคอืปญัหา คอืไม่ไดรุ้นแรงในตวัเองแต่พอมนัรวมกนัแลว้มนัม ี Impact 
ต่อสุขภาพสงู คอืกฎหมายยงัไม่ไดจ้ดัการตรงน้ีใหเ้รยีบรอ้ย มนักจ็ะเป็นปญัหา
ทุกที่เลย ยกเว้นพื้นที่ที่ประกาศเป็นนิคมอุตสาหกรรมน้ีไม่มปีญัหา แต่กระบี่
เป็นพืน้ทีท่ี่หวัน่ไหวมาก เพราะพื้นที่ทะเลเยอะ มลพษิสามารถลงได้ สามารถ
เขา้สู่ห่วงโซ่อาหารได ้เพราะฉะนัน้มนัมกีจิการไม่กี่ตวัหรอกทีเ่ขา้ข่าย แต่มนัมี
สิง่ที่ก่อมลพษิมนัก็เป็นกจิการตวัเล็ก ๆ เยอะ ซึ่งเรายงัไม่มกีารศึกษาวจิยัที่
เพยีงพอ 
 

 2) การจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม จะต้องจดัท า
รายงานฯ โดยนิติบุคคลผู้มีสิทธิท ารายงานฯ ที่จดทะเบียนกับส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ตามกฎกระทรวง ฉบบัที่ 2 พ.ศ. 2527 ออกตามความใน
พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2535 ท าให้เจา้ของโครงการต้อง
ว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาในการท ารายงาน EIA และ EHIA ซึง่เป็นการท าใหผู้ท้ ารายงานขาดอสิระ 
และกลวัว่าจะผ่านหรอืไม่ผ่าน และไดค้่าจา้งเต็มตามจ านวนหรอืไม่  จงึควรมกีองทุนหรอืระบบ
กองกลางโดยให้หน่วยงานกลางท าหน้าที่จดัหาผู้ท ารายงาน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 18 
(นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า 
 

ทุกวนัน้ีผูว้่าจา้งกเ็รยีกคนรบัจา้งรายงาน EIA มาแลว้บอกว่า คุณไปท าใหเ้สรจ็
นะ ไปท าขอ้มลูทางวทิยาศาสตรม์าใหเ้รยีบรอ้ย เอาอาจารยท์ีม่ชีื่อเสยีงมาเป็น
ที่ปรึกษาจะได้อุ่นใจ คือเจ้าของโครงการติด ต่อว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาใน 
การจดัท ารายงานได้โดยตรง เรยีกเข้ามาคุยว่าปรบัแก้ข้อมูลตรงนัน้ตรงนี้ 
เพื่อให้รายงานมนัผ่าน ท าให้ผู้ท ารายงานขาดอสิระ มนัต้องแก้โดยการจดัตัง้
กองทุนการท ารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA/EHIA Fund) ต้องตัง้ขึน้มา 
โดยให้ผู้ประกอบการ หรอืผู้ที่จะลงทุน น าเงนิมาลงก่อน เช่น รอ้ยละ 3 หรอื 
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รอ้ยละ 5 ไมว่่ารายงานผลกระทบจะผ่านหรอืไม ่แลว้คนทีท่ ารายงานต้องตดิต่อ
กองทุน เพื่อกนัการฮัว้กนั มเิช่นนัน้ท าไป EIA เป็นแค่ตรายางประทบัใหแ้ต่ละ
โครงการเดนิหน้าไปได ้ไมไ่ดส้ะทอ้นผลการศกึษาทีแ่ทจ้รงิ 
 

 3) ในบางกรณีระบบรายงานวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  
มีความสัมพันธ์ไม่สอดคล้องกับกฎหมายอื่น ๆ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายด้าน
อุตสาหกรรม พระราชบญัญัติการนิคม กฎหมายด้านการก่อสร้างอาคาร กฎหมายที่รองรบั
มาตรการลดผลกระทบด้านสุขภาพ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 20 (นักวชิาการสาธารณสุข 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า 
 

ระบบ EIA/EHIA บางทีก็ไม่สอดคล้องกับกบักฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ 
การด าเนินโครงการ อย่างกฎหมายผังเมือง กฎหมายด้านอุตสาหกรรม 
พระราชบญัญตักิารนิคม กฎหมายด้านการก่อสรา้งอาคาร กฎหมายที่รองรบั
มาตรการลดผลกระทบดา้นสุขภาพ จะเหน็ไดว้่าในบางครัง้รายงาน EIA/EHIA 
ยังไม่ผ่านความเห็นชอบตามขัน้ตอนของกฎหมาย เลย แต่มีการด าเนิน
โครงการหรอืกจิกรรมตามขัน้ตอนของกฎหมายอื่น ๆ ไปล่วงหน้าแลว้ ท าใหไ้ป
กดดนัการพจิารณาใหต้อ้งเหน็ชอบต่อรายงานฯ 
  

 4) ช่องว่างของกฎหมาย การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิง่แวดลอ้มยงั
ไม่ครอบคลุมปญัหามลพษิที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลติของโครงการบางประเภท ส่งผลให้
โครงการละเลยการประเมนิมลสารบางประเภทซึง่มผีลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โดยผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
ความเหน็ไวว้่า 
 

กระบวนการผลิตของโครงการต่าง ๆ อย่างเช่น  ประเภทโครงการ
อุตสาหกรรมปิโตรเคม ีปจัจุบนัประเทศไทยยงัไม่มกีฎหมายควบคุมการเผาทิง้ 
ท าให้โครงการต่างๆ ขาดการประเมินมลสารดังกล่าวจากการเผาก าจัด
สารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOCs) ทีเ่ป็นมลสารหลกัของโครงการฯ ซึง่ส่งไปเผาใน
ระบบเผาก าจดั โดยทัว่ไปการเผาไหม้สารอินทรยี์ระเหยง่ายท าให้เกิดก๊าซ
ออกไซด์ของซลัเฟอร ์(SOx) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM10) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง กรณี
ประเภทโครงการเหมอืงแร่ ไม่มกีฎหมายควบคุมการเกิดดนิตะกอนจากการ 



79 

ท าเหมอืงแร่ ที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งน ้าที่มกีารปนเป้ือนของโลหะหนัก เช่น 
แคดเมยีม เป็นตน้ 
 

 5) การประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment: 
HIA) ตามพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ในรายงาน EIA และ EHIA ในปจัจุบนั
อาจจะยงัมคีวามส าคญัน้อยอยู่มาก ซึ่งอาจยงัไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของ HIAที่แท้จรงิ ทัง้นี้ 
มาจากปญัหาหลายด้าน เช่น ปญัหาด้านขอ้มูลสาธารณสุขของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที ่
เช่น ระบบเกบ็ขอ้มลูด้านสาธารณสุขเช่นสาเหตุความเจบ็ป่วยสาเหตุการตายยงัไม่ได้เชื่อมโยง
ว่าเป็นปญัหาจากสิง่แวดล้อมหรอืไม่สถติกิารเกดิโรคเช่นมะเรง็ยงัไม่ไดจ้ าแนกว่าเป็นมะเรง็ใด 
ส่งผลให้การประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่อาจจะเกิดจากการด าเนินโครงการไม่ชดัเจน  
ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หค้วามเหน็ไวว้่า 
 

ถ้าเปรยีบเทยีบจากอดตีถึงปจัจุบนักฎหมายก็ระบุชดัเจนขึน้ เพราะก่อนหน้า
นัน้มนัมกีฎหมายเกีย่วกบั EIA ทีไ่มค่่อยเน้นเรื่องHIA สกัเท่าไหร่ แต่ประเดน็ที่
เพิม่ให้ท า HIA ก็มาจากประเดน็มาบตาพุด โดยมกีารพจิารณารายงาน EIA 
โดย  คชก . ซึ่ ง สถานะของการประ เมินผลกระทบต่อสุ ขภาพ ตาม
พระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 กอ็าจจะยงัมคีวามส าคญัน้อยอยู ่
หาก คชก.ทัง้ชุดยงัไม่ให้ความส าคญัในการพจิารณาผลกระทบของโครงการ
อย่างรอบดา้นตามเจตนารมณ์ของ HIA ปญัหาดา้นขอ้มูลทางดา้นสาธารณสุข
กเ็ป็นปญัหาส าคญั ระบบเกบ็ขอ้มลูดา้นสาธารณสุข เช่น สาเหตุความเจบ็ป่วย 
สาเหตุการตาย ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงไดว้่าเป็นปญัหาจากสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่
อย่างไร สถิติการเกิดโรค เช่น มะเร็ง ก็ยังไม่ได้จ าแนกชัดเจนท าให้การ
ประเมนิผลกระทบทางสุขภาพที่อาจเกดิจากโครงการไม่ชดัเจนเมอืงไทยเรา
มกัจะด าเนินการแบบเกิดเรื่องแล้วถึงน าไปก าหนดเป็นกฎหมาย แต่จรงิ  ๆ 
แล้วควรจะเตรียมพร้อมตัง้แต่ต้น ถามว่าเหมาะสมหรือไม่ก็ ไม่เหมาะสม
เท่าทีค่วรนักแต่กด็ขีึน้กว่าแต่ก่อนเพราะมนัเกดิ Incident Cases ขึน้มา แต่ว่า
กฎหมายควรคาดการณ์ไดว้่ามนัจะเกดิอะไรขึน้มากว่าเพราะเรามเีครื่องมอืใน
การพยากรณ์อยู่แล้ว แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กบัปจัจยัหลายอย่างเช่นกนั ทัง้การเมอืง 
ภาวะทางเศรษฐกจิ ประเภทของกจิการครอบคลุมหรอืไม ่
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  4.1.1.3 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย 
  จากการศกึษาขอ้มลูจากเอกสารและการสมัภาษณ์ พบว่า กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เช่น  
ร่างรฐัธรรมนูญ 2559 มาตรา 58  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 56 57 58 
59 และมาตรา 66 และ 67 วรรค 2)  ประกาศส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชน (พ.ศ. 2548) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (ค.1 ค.2 
และค.3)  พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550 (มาตรา 11) โดยสามารถแบ่งเป็นประเดน็ต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี้ 
 1)  กฎหมายเป็นการก าหนดใหป้ฏบิตัิเชงิรปูแบบ หรอืเป็นขัน้ตอน
มากเกนิไปไม่ไดเ้น้นวตัถุประสงคว์่าจะใหป้ระชาชนรบัรูห้รอืแสดงความคดิเหน็จรงิๆ ซึง่ในทาง
ปฏิบตัิโครงการพฒันาต่าง ๆ ก็ต่างมุ่งที่จะปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่ไม่ได้บรรลุ
วตัถุประสงค์ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่แท้จรงิโดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 25 
(ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 
สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หค้วามเหน็ในส่วนนี้ว่า 
 

ถา้พดูถงึความเหมาะสม คอื กฎหมายมนัเป็นขัน้ตอนมากเกนิไปแลว้ก็เป็นเชงิ
รปูแบบมากกว่า ไม่ไดเ้น้นว่าจะไดผ้ลส าเรจ็ คอืปฎบิตัใินเชงิรปูแบบ เพราะว่า
จ ากดัว่าต้องจดัเป็นชัว่โมง เป็นนาท ีกี่ช่องทางแบบนี้ มนัเป็นตวัเลขไปหมด
เลย ไม่ไดเ้น้นวตัถุประสงค์ว่าจะใหป้ระชาชนรบัรูห้รอืแสดงความคดิเหน็จรงิๆ 
มนัน่าจะหวงัผลสมัฤทธิม์ากกว่าทีเ่ป็นรปูแบบ แต่ในความเป็นจรงิคนเขยีนเขา
กต็ัง้ใจว่าอยากจะใหม้นัไดผ้ลสมัฤทธิน์ัน่แหล่ะ แต่คนน าไปปฏบิตักิต็้องว่าต้อง
ท าให้ไดต้ามทีเ่คา้ก าหนด กค็อืท าได้ตามตวัหนังสอื แต่เค้าอาจจะไม่ไดเ้น้นให้
ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างจรงิจงัมากนัก แต่ก็ท าได้ตามขัน้ตอนเปะ ๆ จะเป็น
ลกัษณะแบบนัน้ เพราะมนัเป็นกฎหมายไงเคา้กต็้องท า แต่ท าแลว้ประชาชนจะได้
เขา้มามสี่วนรว่มอยา่งลกึซึง้จรงิจงักอ็าจจะไมถ่งึขัน้นัน้ 
 

 2) สทิธทิี่แท้จรงิของประชาชนในกระบวนการมสี่วนร่วมไม่เป็นไป
ตามวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิของกฎหมาย โครงการได้มกีารตัง้เป้าหมายให้เกดิขึน้ กล่าวคอืการ
ปฎบิตัติามกฎหมายของโครงการ ฯ เป็นเพยีงการปฎบิตัใิห้ครบถ้วนตามขัน้ตอนหรอืระเบยีบ
ปฏบิตัิที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ ตวัโครงการเองยงัขาดความจรงิใจที่จะปฏบิตัเิพื่อบรรลุตาม
เจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิของกระบวนการมสี่วนร่วม โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 4 (ประชาชนคนที ่4 
ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 
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ทีผ่่านมาการท าเวท ี ค1 ค2 หลายเวทกีจ็รงิ อยากถามว่าประชาชนในพืน้ทีไ่ด้
เขา้ถงึสทิธหิรอืไม่ เพราะเรากบ็อกว่าไดเ้ขา้ร่วมในเวท ีไดเ้ขา้ร่วมแสดงความ
คดิเหน็ ได้เขา้ร่วมไปรบัฟงั แต่มนัชดัเจนหรอืไม่ ได้สมัผสัถงึสทิธขิองการจดั
เวทรีบัฟงัความคดิเหน็สกัเท่าไหร่ จรงิจงัหรอืไม่ ผมพยายามจะบอกว่าการรบั
ฟงั ค1 ค2 ทีผ่่านมาประชาชนไดร้บัความเป็นธรรมหรอืไม่ ในการท าเวทรีบัฟงั
ความเหน็ทีผ่่านมา ค1 ค2 ถงึแมว้่าประชาชนจะเขา้ไปร่วมรบัฟงัความคดิเหน็ 
แต่เราก็สงัเกตว่า เราไม่ได้รบัความเป็นธรรมในเรื่องการวเิคราะห์ สงัเคราะห์
ขอ้มูลและเหตุผลที่ชาวบา้นให้ไปว่าท าไมถงึไม่เหน็ดว้ยกบัการสรา้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ เป็นข้อสงัเกตให้เหน็ว่าการที่การไฟฟ้าฝ่ายผลติจ้างบรษิทัที่ปรกึษา
เขา้มาท าวจิยั เขา้มาท าการสงัเคราะห์ขอ้มูลที่เกดิจากการต่อต้าน การยบัยัง้
การสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิไม่ได้เอาขอ้มูลของประชาชนที่เราเสนอไปในเรื่อง
ของผลกระทบ ในเรื่องของสุขภาพ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไปวิเคราะห์
สงัเคราะห ์ทีผ่่านมาน่าจะมธีงอยู่แลว้ใช่ไหมว่าบรษิทัทีป่รกึษาต้องท างานนี้ให้
ส าเรจ็ใหไ้ด ้ใหโ้ครงการเดนิต่อไปได ้
 

 3) การรบัรูแ้ละใหค้วามส าคญัของประชาชนในเรื่องสทิธขิองตนเอง
ในการมสี่วนร่วมในการดูแล จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมในพื้นที่ของตนเองยงัมี
น้อย โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

เรือ่งกฎหมายเหมาะสมแต่เรื่องการน าไปใชป้ระชาชนยงัไม่ค่อยรู ้จะรูเ้ป็นกลุ่ม 
มนัเริม่ตัง้แต่พ.ร.บ. ปี 50 ทีเ่คา้เริม่เกี่ยวกบัสทิธขิองประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยก็
จะเริม่รู้กันมากขึ้น เพราะมทีางเน็ตหรอืการสื่อสารเนี่ยเข้ามาช่วย การรบัรู้
พอสมควรแต่การน าไปใช้มนัขึ้นอยู่กบัสถานการณ์ เหตุการณ์ว่าเค้าสนใจรึ
เปล่า บางคนไมส่นใจกไ็มส่นใจ ไมเ่ขา้รว่ม แต่คนทีส่นใจเคา้จะร่วมกลุ่มกนั มนั
ก็เกี่ยวกับเรื่องด้วยที่เขาสนใจด้วย มันก็มีหลายมิติที่เป็นปจัจัย มิติทาง
สิง่แวดลอ้ม มติทิางการเมอืง คนทีม่าต่อตา้นบางทกีม็กีารเมอืงเขา้มาเกี่ยวข้อง
ดว้ย แต่ที่มติทิีอ่ยากใหเ้กดิกค็อืมติทิีเ่พื่อสิง่แวดล้อมจรงิๆ ยงัน้อย เพราะจะมี
อะไรแฝงมาหนึ่งอยา่งตลอดแต่กย็งัดกีว่าไมม่เีลย 
 

  4.1.1.4  แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า (Power Development Plan) 
  แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทยฉบบัปจัจุบนัคอื แผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2555-2573 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 3 เพื่อสร้างความมัน่คงและ 

http://www.egat.co.th/index.php?option=com_glossary&id=66&letter=%E0%B8%9C
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ความเพยีงพอของก าลงัการผลติไฟฟ้า โดยค านึงนโยบายพลงังานของประเทศและปจัจยัต่างๆ 
ทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม เช่น การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ การกระจายการใช้
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ก าลงัผลิตไฟฟ้าส ารองที่เหมาะสม การเพิ่มประสิทธภิาพการใช้
พลงังาน นโยบายการพฒันาพลงังานหมุนเวียน ฯลฯ จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารและ 
การสมัภาษณ์พบว่า สามารถจ าแนกประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า (Power 
Development Plan) 2010 ฉบบัปรบัปรงุ ครัง้ที ่3 ไดด้งันี้ 
 1) ขอ้ห่วงกงัวลเกีย่วกบัการอธบิายทีไ่ม่สมบูรณ์ เกี่ยวกบัคาดการณ์
การใช้ไฟฟ้าในอนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานของการวางแผนขยายระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสิง่ส าคญัเพราะเป็นตวัก าหนดจ านวนโรงไฟฟ้าทีจ่ าเป็นต่อการผลติ
ไฟฟ้าไดอ้ย่างเพยีงพอและรกัษาเสถยีรภาพความมัน่คงของระบบในประเทศในอนาคต ซึง่การ
พยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมกัน าไปสู่การสรา้งโรงไฟฟ้าจ านวนมากโดย
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หค้วามคดิเหน็ในประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

เรื่องของแผน PDP มโีครงการที่จะผลติไฟฟ้าเพิม่ขึ้นในพื้นที่ภาคใต้1,000 
MW แต่จากรายงานไฟฟ้าของประเทศไทยปี 2555 ภาคใต้ 14 จงัหวดัมกี าลงั
การผลติตดิตัง้ประมาณ 2,429 MW รบัมาจากภาคกลางอกี 500 MW และมี
โครงการแลกเปลี่ยนไฟฟ้ากบัประเทศมาเลเซยีอกี 300 MW รวมทัง้หมด
ประมาณ 3,229 MW ซึง่ภาคใต้ 14 จงัหวดัใชไ้ฟอยู่ประมาณ 1,848 MW ไม่
รวมของโรงไฟฟ้าจนะทีก่ าลงัจะเสรจ็ในปี 57 และปี 59 ของโรงไฟฟ้าขนอมอกี 
200 MW สรุปตวัเลขคอืภาคใต้มกี าล าลงัการผลติอยู่ประมาณ 3000 MW ใช้
ไฟฟ้าจรงิ ๆ อยู่แค่ประมาณ 2,400-2,500 MW  แต่ทีโ่ครงการจะท าทัง้หมด 
มนัเพิม่มาอกี 10,000 MW จงึเป็นประเดน็ค าถามทีว่่าจ าเอาไปใชท้ าอะไร 
 

   ทัง้นี้สอดคล้องกบัผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 22 (เจา้หน้าที่องค์การพฒันา
เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

แผน PDP ก็คอืแผนที่จะสรา้งโรงไฟฟ้า ว่าจะสรา้งที่ไหนบ้าง เมื่อไหร่ ใช้
เทคโนโลยอีะไร โรงไฟฟ้าทุกโรงในประเทศไทยต้องเริม่จากการบรรจุในแผนพี
ดพี ีซึ่งปญัหาของแผนพดีพีทีี่ผ่านมา มกัจะมกีารพยากรณ์เกนิความเป็นจรงิ 
ซึง่แปลว่าตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้าเกนิความเป็นจรงิดว้ย 
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 2) แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าไม่ได้น าศกัยภาพด้านพลงังาน
ของแต่ละพื้นที่ที่มอียู่มาเป็นทางเลอืกด้านพลงังาน โดยเฉพาะพลงังานหมุนเวยีนมาใช้อย่าง
เตม็ทีแ่ละไมไ่ดเ้ปิดใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วม จงึเกดิปญัหาการไม่ยอมรบัจากภาคประชาชน 
น าไปสู่ความขดัแยง้ของคนในพืน้ที ่โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่
2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 

แผนไม่ไดน้ าเอาศกัยภาพทีม่อียู่ของแต่ละทางเลอืกโดยเฉพาะพลงังานหมุนเวยีนมา
ใช้อย่างเต็มที่ แล้วก็ไม่ได้เปิดให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วม ตรงนี้เลยเป็นสิง่ที่เป็น
ปญัหาว่าไม่ไดร้บัการยอมรบัจากภาคประชาชน น าไปสู่ความขดัแยง้ของคนในพืน้ที่
ทีจ่ะเกดิการสรา้งโรงไฟฟ้า 
 

   สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลปกาสยั, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็เพิม่เตมิใน
ประเดน็น้ีว่า 
 

มนัมขี้อมูลที่ภาครฐัไม่พูดถึงก็คือ กระบี่เป็นจงัหวดัเดยีวในประเทศไทยที่มี
ศกัยภาพสามารถผลติพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีนใช้ได้เองโดยไม่
ต้องพึ่งพาพลงังานจากฟอสซลิ เพยีงแต่ว่านโยบายภาครฐัจะต้องสนับสนุน 
เพราะฉะนัน้ก็เลยสงสัยว่าผลกระทบจากถ่านหินมมีากแต่ท าไมจะต้องเอา
โรงไฟฟ้ามาลงทีก่ระบี ่ทัง้ ๆ ทีม่พีลงังานทางเลอืกอื่น ๆ อกีค่อนขา้งเยอะ 
 

   จากการศกึษาสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า ด้านบรบิทหรอืสิง่แวดล้อม 
(Context) ของโครงการที่มผีลต่อกระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการฯ พบว่า ดา้นขอ้มลูทางกายภาพของพืน้ทีศ่กึษา 
ที่ตัง้ของโรงไฟฟ้ากระบี่ไม่อยู่ในพื้นที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ในขอบเขตการศึกษาผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม แต่ส่วนของท่าเทยีบเรอืและสายพานล าเลยีงถ่านหนิบางส่วนของโครงการท่าเทยีบเรอื
บา้นคลองรัว้อยู่ในพืน้ทีชุ่่มน ้าดงักล่าว ซึง่เป็นแหล่งเศรษฐกจิและความหลากหลายทางชวีภาพ
ทางทะเล เป็นพื้นที่ของหญ้าทะเล แหล่งที่อยู่ของปลาพะยูน แหล่งปะการงัน ้าตื้น และบรเิวณ
คลองปกาสยัมลีกัษณะเป็นพืน้ทีป่่าชายเลน ซึง่จากการศกึษาพบว่าผู้มสี่วนไดส้่วนเสยีบางส่วน 
มคีวามห่วงกงัวลด้านผลกระทบจากการด าเนินโครงการในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิง่มชีวีติอยา่งหลกีเลีย่งมไิด ้ 
   ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการมสี่วนร่วมในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจากการศกึษา พบว่า กฎหมายดงัยงัมชี่องว่างในทางปฏบิตั ิ
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ทัง้ในด้านของการก าหนดประเภทโครงการที่จะต้องจดัท ารายงานฯ การก าหนดให้เจ้าของ
โครงการจดัจา้งบรษิทัที่ปรกึษาในการด าเนินการจดัท ารายงานฯ ส่งผลให้ผู้จดัท ารายงานขาด
อสิระในการท างาน ความส าคญัของ HIA ตามพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ยงัมี
น้อยมากในการจดัท ารายงานฯ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานยงัไม่ครอบคลุมปญัหามลพษิที่
เกดิขึน้จากกระบวนการผลติของโครงการ ในส่วนของกฎหมายและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกบั
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ เช่น 
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาต ิ พ.ศ. 2550 พ.ร.บ.
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม (ค.1, ค.2, ค.3) พบว่า กฎหมายมกีารก าหนดใหป้ฏบิตัใินเชงิรปูแบบและเป็น
ขัน้ตอนมากเกนิไป ไม่ได้เน้นทีว่ตัถุประสงค์ของการแสดงความคดิเหน็หรอืการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแทจ้รงิ เป็นเพยีงการปฏบิตัใิหค้รบถ้วนตามขัน้ตอน ท าใหป้ระชาชนไม่สามารถ
ใช้สทิธขิองตนเองในกระบวนการมสี่วนร่วมที่แท้จรงิ สามารถสรุปกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพและกระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพได ้ดงัภาพที ่4.4 
   ดา้นแผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าฉบบัปจัจุบนัคอื แผนพฒันาก าลงัผลติ
ไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ.2555-2573 ฉบบัปรบัปรุงครัง้ที่ 3 เพื่อสร้างความมัน่คงและความ
เพยีงพอของก าลงัการผลติไฟฟ้า โดยค านึงนโยบาย พลงังานของประเทศและปจัจยัต่างๆ ทัง้
ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จากการศกึษาพบว่า ประชาชนในพืน้ทีม่คีวามห่วงกงัวล
ในความชดัเจน ถูกต้องของขอ้มูลแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ เช่น ขอ้มูลการ
พยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าในอนาคต ความต้องการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในพืน้ที่ ซึง่จะน าไปสู่การวางแผน
ขยายระบบไฟฟ้าที่เกนิความเป็นจรงิ ท าให้ประชาชนเกดิความสงสยัและเกดิความไม่ไว้วางใจ 
อกีทัง้แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าไมไ่ดน้ าศกัยภาพดา้นพลงังานของแต่ละพืน้ทีท่ีม่อียู่มาเป็น
ทางเลอืกดา้นพลงังาน โดยเฉพาะศกัยภาพดา้นพลงังานหมุนเวยีน 
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ภาพท่ี 4.4  การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์

ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
 

หลกัเกณฑ/์ขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 

รฐัธรรมนูญ 2550 
มาตรา 76 วรรค 2 

พรบ. สขุภาพ  
2550 

พรบ.สง่เสรมิและรกัษา
คณุภาพสิง่แวดลอ้ม 

2535 

โครงการหรือกิจการที่

อ า จ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด

ผลกระทบต่อชุมชน

อ ย่ า ง รุ น แ ร ง  ทั ้ ง

ท า ง ด้ า น คุ ณ ภ า พ

สิง่แวดล้อม ทรพัยากร 

ธรรมชาตแิละสขุภาพ 

มาตราที ่11 : บุคคลมี
สทิธริ้องขอและมสีทิธิ
ร่วมในการประเมนิผล
กระทบต่อสขุภาพจาก
นโยบายสาธารณะ 
มาตราที ่25 : 

คณะกรรมการสขุภาพ

แหง่ชาต ิมอี านาจ

ก าหนดหลกัเกณฑ์

วธิกีารท า HIA  

มาตรา 46-49 : 

ประเภท/ขนาด

โครงการหรอืกจิการ 

ทีต่อ้งจดัท า EIA 

รา่งรฐัธรรมนูญ 2559 
มาตรา 58 

การด าเ นินการใดที่

อาจมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

สุ ข ภ า พ อ น า มั ย 

คุณภาพชีวิต  หรือ

ส่วนได้เสียส าคญัอื่น

ใดของประชาชนหรือ

ชุมชนหรอืสิง่แวดล้อม

อยา่งรนุแรง 
36 ประเภท 

มกีระบวนการ 

ทีช่ดัเจนโดย สผ. 

(บรษิทัทีป่รกึษา 

คชก.พจิารณา) 

ประกาศ

คณะกรรมการสขุภาพ

แหง่ชาตวิา่ดว้ย

หลกัเกณฑใ์นการท า 

HIA 

ต้ อ ง ศึ ก ษ า แ ล ะ
ประเมนิผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ และจัด
ให้มีการรับฟงัความ
คดิเหน็ของผูม้สี่วนได้
เสีย ประชาชนและ
ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งก่อน  

 ตอ้งท า EIA/EHIA 
 รบัฟงัความคดิเห็น
จากประชาชน 

 ให้องค์กรอิสระให้
ความคดิเหน็ 

http://www.เกร็ดความรู้.net/?p=14034
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/
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4.1.2  ปัจจยัน าเข้า (Input) ท่ีมีผลต่อกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ กรณีศึกษา โครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 จากการศกึษาเอกสารและการสมัภาษณ์ปจัจยัน าเขา้ (Input) ที่มผีลต่อกระบวนการ 
มสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการ
ขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ประกอบด้วย 4 ปจัจยั ได้แก่ ด้านทรพัยากร ด้านขอ้มูล 
(ความเพยีงพอ การเขา้ถงึ และความถูกตอ้งของขอ้มลู) ความครอบคลุมของผูม้สี่วนไดเ้สยี และ
ความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ โดยมรีายละเอยีดของผลการศกึษาแยกแต่ละประเดน็ดงัต่อไปนี้ 
 4.1.2.1  ทรพัยากร (Resources) 
  จากการศึกษาประเดน็เรื่องทรพัยากรสามารถแยกเป็นประเด็นหลกั ๆ ได้ 2 
ประเดน็ คอืการจดัสรรทรพัยากรในดา้นงบประมาณ และ บุคลากร ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1) งบประมาณ 
 จากการศึกษาพบว่าในส่วนของความเพียงพอของงบประมาณใน 
การจดักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของผู้ด าเนินโครงการมคีวามเพยีงพอ ผู้ด าเนิน
โครงการมกีารจดักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การส ารวจและ 
รบัฟงัความคดิเหน็ระดบัครวัเรอืนดว้ยการสมัภาษณ์รายบุคคลของกลุ่มประชาชนในพืน้ทีศ่กึษา
ภายในรศัม ี5 กโิลเมตร การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมเชงิปฎบิตักิาร และการประชุมระดบั
ตวัแทนกลุ่มบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แต่ในทางกลบักนัหากโครงการ ฯ จดัสรร
งบประมาณไม่สอดคล้องกบักิจกรรมที่จะต้องด าเนินการ เช่น เน้นใช้งบประมาณในการท า
กิจกรรมทางสงัคมหรอื การท า CSR มากกว่าการใช้งบประมาณเพื่อการจดักระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบที่แท้จรงิ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มกีารต่อต้าน 
ตวัโครงการ ฯ ในระยะเวลาทีไ่ม่เหมาะสม สามารถส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในความโปร่งใสและ
ความจรงิใจในตวัโครงการ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 5 (ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอ
เหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความเหน็ไวว้่า 
 

ส่วนใหญ่เขาจะใช้งบเป็นช่วยเหลืออย่างอื่นมากกว่า ด้านสงัคม ด้านความ
เป็นอยูท่ีว่่าขาดแคลนอะไรเขากจ็ะยืน่มอืมาช่วยมากกว่า เช่น เอาปลามาปล่อย 
เอาน ้ามาให ้แจกของเดก็นักเรยีน ตรวจสุขภาพผูสู้งอายุสรา้งนู้นนี่ แต่เรื่องจดั
ประชุมหรอืรบัฟงัความเห็นที่น่ีเค้าไม่ค่อยเข้ามา เพราะเค้ารู้ว่าคนในชุมชน
ต่อต้านก็เลยไม่กลา้มา กไ็ปท าทีอ่ื่นแต่ใครจะไปกไ็ปเคา้ก็แค่ส่งหนังสอืแจง้มา
ทีน่ี่” 
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 2) บุคลากร 
 การจดัวทิีรบัฟงัความคิดเห็นของโครงการในแต่ละครัง้ บุคลากรที ่
ท าหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลและตอบขอ้สงสยัของประชาชนเป็นบุคลากรของบรษิัทที่ปรกึษา 
ที่รบัหน้าที่จดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการ ฯ เป็นส่วน
ใหญ่ ส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเชื่อมัน่ในตวัเจา้ของโครงการ ฯ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่23 
(ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อมส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จงัหวดักระบี่ , 
สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 
 

บุคลากรส่วนที่มาตอบค าถามเป็นคนของบริษัทที่ปรึกษา ไม่ใช่คนของ
โรงไฟฟ้า ตอบค าถามในเวทไีด้แต่ว่าก็ตอบเชงิวชิาการ เหมอืนสมมุตวิ่าเค้า
ถามว่าเรอืมผีลกระทบหรอืไม่ เขา้ก็จะตอบว่าเป็นระบบปิด แล้วกช็ี้แจงขอ้มูล
วชิาการ ซึง่ขอ้เทจ็จรงิเวลาท าจรงิบรษิทัทีป่รกึษานี้ไม่ไดไ้ปคุมงานนะ มนัเป็น
เรื่องระหว่างบริษัทต่างประเทศกับบริษัทคนไทย เค้าจะท าแบบนัน้จริงๆ 
หรอืไม่มนัต้องไปดูอีกท ีเพราะพูด เขยีนไว้มนัโอเคหมดอะ แต่กระบวนการ
ตดิตามตามมาตรการทีว่างไวเ้นี่ยใครเป็นผูต้ดิตามตรวจสอบ 
 

   ในส่วนของความเพยีงพอของบุคลากรในการจดักระบวนการมสี่วน
ร่วม พบว่า ผู้ด าเนินโครงการมกีารใช้บุคลากรที่มอีงค์ความรู้และมคีวามเชี่ยวชาญ แต่อาจมี
ปญัหาในด้านการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากประชาชนใช้
ภาษาถิน่เป็นภาษาหลกั ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่8 (ประชาชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอ
เหนือคลอง, 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “เท่าทีฟ่งัเคา้ไม่ไดต้อบทุกค าถามทีถ่าม แต่เท่าทีดู่กเ็ป็น
ผูเ้ชีย่วชาญทัง้นัน้นะ เป็นดร.เป็นนักวชิาการ แต่ก็อาจจะมปีญัหากค็อืเรื่องการสื่อสารดว้ยส่วน
หนึ่งเพราะเคา้พดูกลาง ภาษาวชิาการ กอ็าจจะไมเ่ขา้ใจกนัได”้ สอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ท่าน
ที1่8 (นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ทีก่ล่าวว่า  
 

การสื่อสารมผีลต่อความเขา้ใจของชาวบา้น ผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการหรอื
พธิกีรด าเนินรายการที่มคีวามคุ้นเคยกบัชาวบ้านและมคีวามเขา้ใจในเทคนิค
กระบวนการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเห็นเป็นอย่างดจีะมบีทบาทส าคญัต่อการ
ด าเนินการจดัประชุมใหลุ้ล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละตามเงือ่นไขของกฎหมาย 
 

  ทัง้นี้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่26 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้มการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย, สมัภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557) ได้แสดงความคดิเหน็เพิม่เตมิเกี่ยวกบั
ประเดน็ดา้นบุคลากรเพิม่เตมิว่า บุคลากรทีจ่ะมหีน้าทีส่ ื่อสารขอ้มลูของโครงการใหช้าวบา้นหรอื
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ประชาชนในพืน้ทีต่อ้งมทีกัษะในการสื่อสาร โดยค านึงถงึหลกัการสื่อสารสองทาง การเอาใจเขา
มาใส่ใจเราเป็นหลกั  
 

หลายโครงการมกัจะตกมา้ตายเพราะไม่มกีารวางแผนในการสื่อสารขอ้มูลแก่
สาธารณะดพีอ ระบบการสื่อสารขอ้มูลต้องไม่ใช่การยดัเยยีดใหเ้ชื่อหรอืรบัฟงั 
อาจจะต้องปรบัเปลี่ยนจากรปูแบบเดมิในเรอืงการสื่อสารแบบ 2 ทางโดยเพิม่
ในส่วนของวถิชีวีติและจติใจ เขา้มาเป็นส่วนส าคญัก่อนและหลงัการสื่อสารดว้ย
เช่น การเอาใจเขามาใส่ใจเราต้องเข้าใจว่า ท าไมชาวบ้านถึงต้องท าเช่นนัน้ 
ตอ้งยอมเป็นฝา่ยทีจ่ะตอ้งรบัฟงัเพื่อน ามาคน้หาความจรงิและทางออกภายหลงั 
จะท าอย่างไรให้ชาวบ้านนอนตาหลบัทุกคืนหลังจากที่มโีรงไฟฟ้ามาตัง้อยู ่
หลงับา้น 
 

 4.1.2.2  ดา้นขอ้มลู (ความเพยีงพอ การเขา้ถงึ และความถูกตอ้งของขอ้มลู) 
  จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่าสามารถแยกประเดน็ในการ
พจิารณาไดด้งันี้ 
 1) ดา้นความเพยีงพอของขอ้มลู พบว่า ประชาชนในพืน้ทีไ่ดร้บัขอ้มลู
ที่ไม่เพยีงพอต่อกระบวนการตดัสนิใจ เนื่องจากผู้ด าเนินโครงการเปิดเผยรายละเอยีดข้อมูล
เกี่ยวกบัโครงการน้อยมาก ชาวบา้นในพื้นทีไ่ด้รบัขอ้มลูไม่เพยีงพอ ส่งผลให้เกดิขอ้วติกกงัวล
เกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ ผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมและทรพัยากรธรรมชาตใินพื้นที่ คุณภาพชวีติและความเป็นอยู่  ที่โครงการฯ ยงัมี
การชี้แจงรายละเอียดน้อย ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 18 (นักวชิาการสิ่งแวดล้อมท่านที่ 2, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) แสดงความคดิเหน็ต่อประเดน็น้ีว่า 
 

ขัน้ตอนการท ารายงาน EHIA ประกอบด้วยขัน้ที่ 1 มารบัฟงัประชาชนว่า
ประชาชนห่วงกงัวลอะไร ถ้าในเวทนีัน้ไม่เคยพูดเลยว่าสิง่ทีจ่ะมาจากโรงไฟฟ้า
คอืสารก่อมะเรง็ ประชาชนจะพูดถูกหรอืไม่ว่าเค้าจะกงัวลอะไร เพราะฉะนัน้
การให้ขอ้มูลที่ไม่เพยีงพอ ไม่ครบถ้วนแบบนี้มนัผดิหลกัการรบัฟงัค่ะ ดชิัน้จะ
บอกว่าถ้าอย่างนัน้อย่างเพิ่งข้ามขัน้ไปถึงขัน้การศึกษาผลกระทบเพื่อจดัท า
รายงานเลย กรุณากลบัมารบัฟงัอกีรอบนึงเพื่อใหช้าวบา้นบอกได้ว่าเค้ากงัวล
อะไรนะคะ ที่เช่นบอกว่าจะติดตัง้อุปกรณ์ต่าง ๆ เนี่ย ช่วยอธบิายด้วยว่าจะ 
ดกัเถ้าลอยไว้ได้กี่เปอรเ์ซ็นและเถ้าลอยที่มนัหลุดออกไปเมื่อเทยีบกบัปรมิาณ
ถ่านหินที่เผาต่อวนัต่อเดือนต่อปีจะเป็นเท่าไหร่  และจะเอาขี้เถ้าเหล่านี้ ไป
จดัการอยา่งไร ในขีเ้ถา้มโีลหะหนกัซึง่เป็นสารก่อเมรง็กี่ชนิด ในดา้นการแพทย์
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และสุขภาพไม่มคี่าทีก่ าหนดว่าสารก่อเมรง็เท่าไหร่จงึเป็นอนัตราย เพราะสาร
ก่อเมรง็บอกอยูแ่ลว้นะคะว่ามนัเป็นอนัตราย 
 

   สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต าบลคลองขนาน 
อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ที่กล่าวถึงความไม่เพียงพอของมูลโครงการ ฯ ว่าเป็นสิ่งที่
ชาวบา้นกงัวลมากทีสุ่ด โดยผู้ใหส้มัภาษณ์ท่านที ่2 (ประชาชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอ
เหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า 
 

ที่ชาวบ้านกังวลคอืข้อมูลความเป็นจรงิที่เราได้รบัน้อยมาก ไม่เพยีงพอเลย 
ยกตวัอยา่งเรือ่งของสารก่อเมรง็ ถามว่าพดูถงึหรอืไม ่ไมค่่อยไดย้นิเรื่องนี้นะว่า 
มสีารก่อมะเร็ง แต่เวลาชาวบ้านสงสยัเขาก็จะให้ค าตอบว่าก็จะมเีทคโนโลยี
ล่าสุด ใหม่ที่สุด ดทีี่สุด อะไรที่มนัสุด ๆ มาตดิตัง้แล้วก็ดกัทุกอย่างไม่ให้เกิด
ปญัหา แต่ไอ้ที่สุดเน่ียหน้าตามนัเป็นยงัไง กระบวนการท างานมนัเป็นยงัไง 
แลว้มนัมปีระสทิธภิาพในการท างานระยะเวลานานแค่ไหน 
 

   แต่ในทางกลบักนัในมมุมองของผูน้ าชุมชน ต าบลปกาสยั มองว่าขอ้มลู
ของทัง้สองฝา่ยทัง้ฝา่ยทีค่ดัคา้นและฝ่ายผูด้ าเนินโครงการ ฯ มไีม่เพยีงพอทัง้สองฝ่าย หรอืเป็น
ขอ้มลูในเชงิวชิาการมากกว่าเชงิประจกัษ์ ซึง่ส่งผลใหช้าวบา้นไม่สามารถชัง่น ้าหนักขอ้มลูทัง้ใน
ดา้นบวกและดา้นลบของโครงการ ฯ ได ้โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่16 (ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบล
คลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) กล่าวว่า 
 

ประเทศเราขาดพลงังาน เรามคีวามอยากได้พลงังานอยู่ คือถ้าน ามาใช้ใน
จงัหวัดเราอย่างเดียวนะ ไม่ต้องท าก็ได้ แต่เราเผื่อแผ่จงัหวัดอื่นด้วย คือ
โครงการนี้มนัเหมอืนเหรยีญบาท มดีา้นหวัดา้นก้อย แต่มผีลดผีลเสยีมากน้อย
แค่ไหนตรงน้ีเราก็ยงัชัง่น ้าหนักไม่ถูก ข้อมูลทัง้สองฝ่ายยงัไม่ชดัเจน เรายงั
ไดร้บัขอ้มลูไม่เพยีงพอเลย ทัง้ฝ่ายทีค่ดัค้านและฝ่ายทีส่นับสนุน อยากรูข้อ้มูล
ของฝา่ยคดัคา้นว่าผลกระทบจรงิ ๆ มนัเป็นอย่างไร ตอนนี้มแีต่ขอ้มลูทีเ่ป็นเชงิ
วชิาการมาก ๆ เราอยากให้มนีักวชิาการ นักวจิยัด้านเกษตรมาพสิูจน์ อย่าง
ผลกระทบเรือ่งปลาจะไมม่ลีกู เป็นตน้ ขอ้มลูมนัยงัไมช่ดัเจน 
 

   นอกจากนี้ยงัพบว่า ข้อมูลที่ทางโครงการเปิดเผยและชี้แจงให้กับ
ประชาชนในพื้นที่รบัทราบยงัไม่ครอบคลุมประเด็นที่ประชาชนควรจะรบัทราบ โดยเฉพาะ



90 

ประเดน็เกี่ยวกบัผลกระทบต่อสุขภาพ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 18 (นักวชิาการสิง่แวดล้อม
ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

การไฟฟ้าบอกเสมอว่าเขามมีาตรการด ีไม่มวีนัที่เรอืจะล่ม เมื่อวนันัน้เรอืขน
ปูนซเีมนต์ที่ตรงัก็เพิง่ล่มไป โชคดอียู่ที่ปูนซเีมนต์เมื่อตกลงน ้าจะจบัตัวเป็น
ก้อน แต่ถ้าถ่านหินตกลงน ้ านี่จะกระจดักระจายไปตามกระแสน ้ าเลย ซึ่ง
เหตุการณ์ในต่างประเทศเขาพบว่าหากเรอืถ่านหนิล่มจะมฟีอสฟอรสัเพิม่ขึน้ใน
น ้า มีโลหะหนักบางชนิดซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เช่น แคดเมียมเพิ่มขึ้น แล้ว
สารละลายถ่านหินนี่ท าให้อัตราการเจรญิเติบโตของปลาเทร้าลดลง อีกทัง้
ปรอทท าลายระบบประสาท สมอง โครเมยีมเป็นสารก่อมะเรง็กลุ่มที่ 1 คอื 
WHO ศกึษายนืยนัว่าเป็นสารก่อมะเรง็ในคน แต่เวลามารบัฟงัความคดิเหน็
การไฟฟ้ากลบับอกว่าเป็นถ่านหนิสะอาด ไมเ่คยบอกเลยว่ามสีารก่อมะเรง็ 
 

   ซึ่งความไม่ครอบคลุมของข้อมูลที่โครงการน าเสนอแก่ประชาชน มา
จากการให้ขอ้มูลที่เป็นข้อมูลในทางบวกเป็นส่วนใหญ่ ส่วนข้อมูลในด้านผลกระทบทางลบที่
ประชาชนควรรบัทราบทางโครงการยงัมกีารเปิดเผยขอ้มลูน้อย ส่งผลใหป้ระชาชนเกดิความไม่
ไวว้างใจในตวัโครงการว่าจะสามารถดูแลผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างไร โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่าน
ที ่12 (ประชาชนท่านที ่6 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) 
ท่านหนึ่งไดก้ล่าวไวว้่า “ทีผ่่านมาการไฟฟ้าใหข้อ้มลูในดา้นเดยีวตลอดเวลาและปิดบงัขอ้มลูใน
ดา้นผลกระทบ ดว้ยเหตุเช่นนี้เราจะเชื่อไดอ้ย่างไรว่า กฟผ. จะดูแลผลกระทบได ้ซึง่ผลกระทบ
ทีว่่ากไ็มม่รีะบุไวใ้นงานวจิยัเลย” 
   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี่, 
สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “ทีผ่่านมาการไฟฟ้าใหข้อ้มลูดา้น
เดยีวตลอดเวลา และปิดบงัขอ้มลูในดา้นผลกระทบ ดว้ยเหตุน้ีเราจะเชื่อไดอ้ย่างไรว่าการไฟฟ้า
จะดแูลผลกระทบได”้ 
   ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี ่ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า 
  

เขายงัใหข้อ้มลูไมค่รอบคลุม ซึง่มกัจะพูดแต่ในทางบวกของโครงการ แต่ไม่พูด
ในทางลบและมาตรการควบคุม เขามกัจะพูดว่ามีเทคโนโลยีท าให้มลพิษ
ออกมาน้อยที่สุดแต่ไม่รูเ้ทคโนโลยอีะไร เขาไม่พูดว่าเขาผลติไฟฟ้าใชล้กิไนต์
ประมาณเท่าไหร่ เกดิมลพษิเท่าไหร่ แลว้เขาจะก าจดัเท่าไหร่ แล้วมนัจะเหลอื
เท่าไหร ่เขาไมไ่ดพ้ดู 
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   ซึง่สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่11 (ประชาชน
คนที ่5 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ว่า โครงการมกั
ให้ขอ้มูลในทางบวกด้านเดยีว ไม่ค่อยให้ขอ้มูลในดา้นลบ ร่วมถงึมาตรการควบคุมและจดัการ
มลพษิทีช่ดัเจน 
 

ถูกต้องแต่ยงัไม่ครอบคลุมไง คอืเคา้มกัจะพูดในทางบวกของโครงการ แต่เค้า
ไมพ่ดูในทางลบและมาตรการควบคุม เคา้มกัจะพูดมามเีทคโนโลยที าใหม้ลพิษ
ออกมาน้อยทีสุ่ดแต่ไม่รูอ้ะไร เค้าไม่ไดพู้ดว่าเคา้ผลติไฟฟ้าใชล้กิไนต์ประมาน
เท่าไหร่ เกดิมลพษิเท่าไหร่ แลว้คุณก าจดัเท่าไหร่ แลว้มนัจะเหลอืเท่าไหร่ คอื
เคา้ไมไ่ดพ้ดูแบบน้ี 
 

   ทัง้นี้  ในส่วนของโครงการ ได้ชี้แจงถึงประเด็นเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาดทีเ่ป็นประเดน็ส าคญัทีป่ระชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยียงัมคีวามสงสยัว่า เป็นเทคโนโลยี
ซึ่งใช้กันทัว่โลก และจะน ามาใช้กับโรงไฟฟ้ากระบี่ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 23 (ผู้ช่วย
ผูอ้ านวยการฝ่ายสิง่แวดล้อมการไฟฟ้าฝ่ายผลติ, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ได้ให้
สมัภาษณ์เพิม่เตมิว่า 
 

ในเทคโนโลยีสมัยนัน้เมื่อปี 2500 นี่ก็ยอมรบัว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ม ี
การป้องกนั ยอ่มจะมฝีุน่ควนัออกมาตามทีชุ่มชนพูดนัน้เป็นความจรงิ บทเรยีน
จากอดตีและเทคโนโลยสีมยัใหม่รุ่นนี้เรามัน่ใจว่าเทคโนโลยถ่ีานหนิสะอาด ซึ่ง
มใีชก้นัทัว่โลกในประเทศทีเ่จรญิแลว้ เรากม็ัน่ใจว่าคงจะต้องน าเทคโนโลยขีอง
ประเทศทีเ่ขาเจรญิแลว้ ทีเ่ขาใชอ้ยูม่าใชก้บัโรงนี้ 
 

 2) ด้านการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน พบว่า โครงการได้ม ี
การเผยแพร่ เอกสารข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
ให้สาธารณชนรบัทราบผ่านช่องทางต่างๆ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
สาธารณชนได้ศึกษาข้อมูลโครงการ และขอบเขตแนวทางศึกษาล่วงหน้าก่อนจดัเวทีรบัฟงั 
ความคดิเห็นในการก าหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพผ่านช่องทางสื่อสารสาธารณะต่างๆ ซึง่ประกอบดว้ย 6 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) ส่งจดหมาย
เชญิกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี 2) การแจง้ผ่านทางเวบ็ไซต์ ไดแ้ก่ www.egat.co.th, www.opm.go.th, 
www.kbc.ku.ac.th 3) การแจง้ผ่านทางวทิยุชุมชน 4) การติดป้ายประกาศประชาสมัพนัธ์ 5) 
หนังสอืพมิพ์ 6) บอรด์ประชาสมัพนัธ์ทัง้ในหน่วยงานราชการและชุมชนต่าง ๆ ที่เชญิเขา้ร่วม 
(บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2557) 

http://www.egat.co.th/
http://www.opm.go.th/
http://www.kbc.ku.ac.th/
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   อยา่งไรกต็าม ยงัมปีระชาชนบางส่วน ไม่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูจากทาง
โครงการได้เท่าที่ควร ท าให้ประชาชนบางส่วนต้องค้นคว้าหาขอ้มูลด้วยตนเองจากหน่วยงาน
ราชการรวมถงึองค์กรเอกชนและองค์กรอสิระที่เขา้มาให้ขอ้มูลกบัประชาชนในพื้นที่ โดยผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคลองขนาน, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 
2557) ไดก้ล่าวว่า 
 

ชุมชนลกึ ๆ ไม่ค่อยไดท้ราบข่าว ส่วนใหญ่ไปเจาะจะสุ่ม 20 ครวัเรอืนอะไร
อย่างน้ี ท าให้คนเหล่าน้ีไม่เข้าใจ น่ีคือปญัหา กลุ่มคนที่ได้ร ับข้อมูลจะมี
เจา้หน้าทีน่ดัชาวบา้นมาประชุมกนัในหมูบ่า้น ขอ้มลูกไ็ดร้บัไม่บ่อย ไม่เพยีงพอ
ผมคดิว่าท าให้ชาวบ้านต้องไปค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง จาก  NGO บ้าง 
หน่วยงานราชการบ้าง เขาก็อาจจะได้ขอ้มูลด้านเดยีวทีเ่ป็นลบ ท าใหต้ดิภาพ
มากอ็าจจะคดัคา้นไปเลย 
 

 3) ดา้นความถูกต้องของขอ้มลู พบว่า การใหข้อ้มลูกบัประชาชนของ
โครงการยงัไม่ชดัเจนและยงัเป็นที่ถกเถียงกนัอยู่ จงึท าให้ความน่าเชื่อถือต่อตวัโรงการลดลง 
ประชาชนในพื้นที่เกดิความไม่ไว้วางใจในขอ้มูลดงักล่าวที่ทางโครงการน าเสนอว่าจะสามารถ
ป้องกนัและจดัการผลกระทบทางดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพได้จรงิหรอืไม่ ทัง้ในประเดน็ของ 
ถ่านหนิสะอาด การขนถ่ายถ่านหนิ เทคโนโลยใีนการจดัการมลพษิ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่  
23 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงัหวดักระบี่ , 
สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า 
 

ความจริงคือผลกระทบมีแ น่นอน อย่างเรื่องเรือขนถ่ายถ่านหินมาจาก
อนิโดนีเซยี มนัเขา้ไปในคลองไม่ไดเ้พราะมนัใหญ่ เพราะฉะนัน้ต้องมกีารจอด
เพื่อขนถ่าย เมือ่เกดิการขนถ่านกต็อ้งมฟุ้ีงกระจาย ซึง่จะไปท าทีเ่กาะลนัตา ซึง่ 
ณ ปจัจุบนัน้ีทีเ่ขท ากนัอยู่คอื ปนูซเีมนต์ พอด าน ้าเกบ็ขยะก็จะเหน็เศษปนูมนั
ลงไปจบักับปะการงั ประเด็นที่สอง คือถ้าขยายก าลงัการผลติ ไฟฟ้าเขาจะ
พยายามบอกว่าเป็นถ่านหนิที่มคีุณภาพซึ่งจะใช้บทิูมนิัสกบัซบับทิูมนิัส จะไม่
ใชล้กิไนตป์ระเภทเกรดต ่า แต่ในขอ้เทจ็จรงิคอืถ้าเป็นถ่านหนิ ยงัไงกม็ซีลัเฟอร์
ออกมาแน่นอน ทีนี้กระบวนการดกัจบัเขาเขยีนไว้โอเค แต่เวลาปฎิบตัิจรงิ
เครือ่งเขาจะมคีุณภาพตามทีเ่ขยีนบอกไวห้รอืไม่ 
 

   ทัง้นี้  การสื่อสารชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องจากทางโครงการ เพื่อให้เกิด
ความเขา้ใจกบัประชาชนเป็นสิง่ที่ส าคญัมาก หากมกีารสื่อสารที่ผดิเพี้ยน อาจท าให้เกดิความ
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เขา้ใจผดิและเกดิความขดัแยง้ระหว่างตวัโครงการกบัประชาชนในพืน้ที่ได้ โดยผู้ใหส้มัภาษณ์
ท่านที ่5 (ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) 
ไดใ้หส้มัภาษณ์ต่อประเดน็ดงักล่าวว่า “คอืตอนทีคุ่ยกนัว่าจะมเีรอืมาจอด จะมกีารขนถ่ายถ่านหนิ 
เขาบอกว่าถ่านหินก็เหมอืนถ่านไม้ที่เราเผากัน คุณภาพเดียวกัน ชาวบ้านที่เกาะปอได้ยนิ
เหมอืนกนัทัง้หมดว่าถ่านหนิหล่นลงน ้ากเ็หมอืนไมท้ีห่ล่นลงน ้า เพราะเป็นถ่านหนิสะอาด” 
   ซึง่ในส่วนของโครงการไดอ้ธบิายเพิม่เตมิว่าเป็นการสื่อสารทีผ่ดิพลาด 
จึงเกิดการตีความที่ผิดเพี้ยนไปได้ ท าให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 26 
(ผูอ้ านวยการฝ่ายสิง่แวดลอ้มการไฟฟ้าฝ่ายผลติ, สมัภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557) ได้ให้
สมัภาษณ์เพิม่เตมิว่า 
 

จรงิ ๆ แล้วผมอยากอธบิายว่าไอ้ตวัถ่านหนิมนัไม่ใช่วสัดุจากวทิยาศาสตรแ์ต่
เกดิจากธรรมชาต ิเพยีงแต่อาจจะตคีวามผดิพลาดไปนิดหน่ึง ยอมรบัว่าในเรื่อง
การสื่อสารผดิพลาด เรื่องการขนยา้ยจะท าอย่างไรไม่ให้เกิดผลกระทบ เราดู
เรื่องเทคนิคก่อน เรื่องขนส่งต้องเป็นระบบปิด วธิกีารขนถ่ายเราก็ใช้ระบบปิด
ซึง่เดมิเราไมไ่ดใ้ชร้ะบบน้ี การขนถ่ายกใ็ชแ้บบบุง้กี ๋ซึง่เมื่อคุยกบัชุมชนแลว้เรา
กเ็ปลีย่น เพราะฉะนัน้หลกัการออกแบบของเราคอืการป้องกนั 
 

 4.1.2.3  ความครอบคลุมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) 
  จากการศกึษาข้อมูลเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่าสามารถแยกประเด็นใน
การพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) การก าหนดผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการเขา้ร่วมกจิกรรมการรบัฟงั
ความคดิเหน็ของโครงการ ฯ ได้จ าแนกให้สอดคลองตามแนวทางการมสี่วนร่วมของประชาชน
และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทางสงัคมในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งประกอบด้วย  
7 กลุ่มหลกั ดงันี้ 1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบในรศัม ี5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ ต าบลปกาสยั และต าบลคลอง
ขนาน 2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม 3) หน่วยงาน
ทีท่ าหน้าที่พจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 4) หน่วยงานราชการในระดบั
ต่างๆ และรฐัวสิาหกจิ ทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิน่ 5) องค์การเอกชนด้าน
สิง่แวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษาภายในทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ
นกัวชิาการอสิระ 6) สื่อมวลชน 7) ประชาชนทัว่ไป (บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2557) 
 2) การก าหนดขอบเขตพืน้ที่การศกึษามุ่งเน้นกลุ่มประชาชนในพื้นที่
ศกึษาภายในรศัม ี5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการเป็นหลกั ซึ่งในร่างรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโครงการขยายก าลังผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ของการไฟฟ้า 
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ฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ระบุไวว้่า การส ารวจและรบัฟงัความคดิเหน็ระดบัครวัเรอืนดว้ยการ
เก็บแบบสอบถาม มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาภายในรศัมี 5 กิโลเมตร รอบพื้นที่
โครงการ โดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนขององค์การบรหิารส่วนต าบลคลองขนาน และองค์การ
บรหิารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ เพื่อรวบรวมข้อมลูด้านสิง่แวดล้อม 
ระบบสาธารณูปโภค สภาพสงัคม-เศรษฐกจิและสุขภาพในปจัจุบนัของประชาชน ซึ่งมโีอกาส
ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินโครงการ (บรษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั, 2557) 
   ทัง้นี้ การก าหนดเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบที่
อยู่ในรศัม ี5 กโิลเมตรของโครงการ ฯ นัน้อาจจะยงัไม่ครอบคลุมพื้นที่และประชาชนที่ได้รบั
ผลกระทบทัง้หมด ซึ่งควรจะพิจารณาและน าเข้าสู่กระบวนการศึกษานอกเขตพื้นที่รศัม ี5 
กิโลเมตรที่ได้รบัผลกระทบแต่ไม่ได้รบัการชดเชยและเยยีวยาด้วย ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 23 
(ผู้อ านวยการส่วนสิง่แวดล้อม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จงัหวดักระบี่ , 
สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ใหส้มัภาษณ์ว่า 
 

คือที่นี่ เค้าจะประชุมสองเดือนครัง้  ก็ยัง เคยเสนอนะว่ า 5 กิโลเมตร  
ไม่พอเพราะบางเขาอยู่เลย 5 กโิลเมตร แต่เขาไดร้บัมลพษิโดยตรงอาจจะเป็น
ในเรื่องของทศิทางลม หรอืปจัจยัอื่น ๆ แต่เคา้ไม่มสีทิธใิช้กองทุนสิง่แวดล้อม 
ให้ได้สกั 10 กิโลเมตรได้หรอืไม่ อันนี้คือข้อเสนอที่ว่าเราใช้ถ่านหินนะ แต่
ตอนน้ีกย็งั 5 กโิลเมตรเหมอืนเดมิ ถามว่ากระทบเขาอยู่หรอืไม่ กย็งักระทบอยู่
คนกระบี่เป็นผู้เสยีสละก็เสนอว่าคนที่อยู่ใกลน้อกจากได้กองทุนโรงไฟฟ้าแล้ว 
ให้ใช้ไฟฟรไีด้หรอืไม่ แล้วคนที่ถดัออกมาหน่อย อาจจะใช้ไฟในราคาครึง่หนึ่ง 
หรอืว่าถ้าคนในกระบี่อาจจะใช้ไฟในราคาที่ถูกกว่าในพื้นที่อื่น เพราะเป็นผู้
เสียสละในเรื่องของสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าเขาไม่รบัข้อเสนอ เพราะมนัเป็น
นโยบายจากขา้งบน 
 

  ซึง่ในส่วนของผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่วจงัหวดั
กระบี,่ สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ใหส้มัภาษณ์ว่า  
 

ผลกระทบจากการเกดิโรงไฟฟ้าถ่านหนิในพืน้ทีจ่งัหวดักระบี่ เมื่อลองดูแผนที่
ของกลุ่มผู้ประกอบการเรอืด าน ้าท าให้ดูแล้วผมก็ลองเอามาเทยีบดูจากระยะ
ของโรงไฟฟ้าไปจนถึงบริเวณอ่าวพระนางหรือตัวเมืองกระบี่จะห่างจาก
โรงไฟฟ้าที่จะท าเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินประมาณ 22 กิโลเมตร ระยะจาก
โรงไฟฟ้ามาถงึเกาะพพีแีละกม็าถงึเกาะลนัตาประมาณ 40 กโิลเมตร และระยะ
จากโรงไฟฟ้าไปถงึเกาะภูเกต็ประมาณ 65 กโิลเมตร ถามว่ามนัคอือะไร มนัมี
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ขอ้มลูทางวชิาการของอเมรกิาบอกว่าผลกระทบมลพษิจากถ่านหนิสามารถไป
ไกลได้กว่า 100 กิโลเมตร ทีนี้ในกระบวนการของการก าหนดขอบเขต
การศกึษาของโครงการนี้เขาก าหนดขอบเขตแค่ไหน ขอบเขตของเค้ารศัม ี5 
กโิลเมตร รอบโรงไฟฟ้า 5 กโิลเมตร รอบท่าเทยีบเรอื และ 5 กโิลเมตร รอบจุด
ขนถ่ายทางทะเล แลว้กใ็นตลอดเสน้ทางทีเ่รอืวิง่ผ่านกจ็ะมรีศัมไีปซา้ยขวาอกี 1 
กโิลเมตร 
 

   โดยทีก่ารก าหนดขอบเขตพืน้ทีศ่กึษา และประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ
นัน้ควรพจิารณาถงึบรบิทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น ทศิทางลม พรอ้มทัง้ศกึษาถงึกลไกการ
เคลื่อนย้ายของตัวมลพิษนัน้ ๆ ว่าสามารถเลื่อนย้ายได้ไกลเพียงใด และน าบทเรียนจาก
โรงไฟฟ้าเก่ามาเป็นกรณีศึกษาด้วย โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการสาธารณสุข 
ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความ
คดิเหน็ว่า 
 

ตอนท าเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที่ 1 ก็คุยกนัว่าพื้นที่ภาคใต้เรามลีมมรสุม
ตะวนัตกเฉียงใต ้และลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผ่าน การทีจ่ะศกึษาวจิยั
แค่รศัม ี5 กโิลเมตร นี้มนัไม่ใช่ คุณต้องดูอมิแพคทีม่าทางทศิทางลม เพราะว่า
บางที่กระทบอ าเภอเหนือคลองจริง แต่มนัไปถึงที่คลองท่อม มันเคยเกิด
เหตุการณ์น้ีจรงิจากโรงไฟฟ้าเดมิไง กค็ุยกบัเคา้ แต่เคา้กย็ดึตามกฎหมาย เคา้
ไมไ่ดค้รอบคลุม ครอบคลุมตามกฎหมายก าหนดแต่ไมค่รอบคลุมผลกระทบจรงิ 
ๆ เคา้ควรจะศกึษาดว้ยซ ้าว่าบรบิทแมคคานิซมึของมนัถ้าเกดิมลพษิพวกนี้มนั
จะเคลื่นย้ายไปถึงจุดไหนบ้าง จริง  ๆ ก็มีข้อมูลอยู่แล้ว จากโรงไฟฟ้าเดิม 
กม็อียู่ 
 

 3) การก าหนดขอบเขตพื้นที่ในการประเมนิผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และพื้นที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดรศัมีรอบบริเวณที่ตัง้โครงการ  
5 กโิลเมตร กลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิองทุกโครงการพฒันาท าใหป้ระชาชนรอบพื้นที่รศัม ี  
5 กโิลเมตรไม่มคีวามมัน่ใจว่าหากเกดิผลกระทบขึ้นใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ เยยีวยาผลกระทบ
ดงักล่าว โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวชิาการสิง่แวดล้อมท่านที่ 1, สมัภาษณ์, 22 
กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็น้ีไวว้่า 
 

ที่ผ่านมาก าหนดไว้ในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบบริเวณที่ตัง้ของโครงการจน
กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตลอดมา ประชาชนในพื้นที่ จึงมีค าถามว่า
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ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ไปไกลกว่ารศัม ี5 กโิลเมตร ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ โดยทีผู่้
รบัจ้างท ารายงานได้แต่บอกว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ซึ่งทางสผ. ก็ไม่ได้
ก าหนดกฎระเบยีบเกี่ยวกบัขอบเขตพื้นที่ในรศัม ี5 กิโลเมตร ด้วยเหตุนี้การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพในรายงาน EIA จงึจ ากดัขอบเขต
ผลกระทบแค่รศัม ี5 กโิลเมตรเท่านัน้ของทุกโครงการ 
 

 4) การตื่นตวัของประชาชนในพื้นที่มผีลต่อความครอบคลุมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี หากประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วม
อย่างแท้จรงิเพราะเหน็ว่าเป็นเรื่องปกตไิม่แตกต่างจากโรงไฟฟ้าเดมิ และอยู่อาศยัในพื้นที่มา
นาน โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่5 (ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 
24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า 
 

เห็นว่ามันเป็นเรื่องเฉย ๆ เพราะอยู่ที่นี่มานานแล้วเป็นสิบ ๆ ปี มันก็มี
โรงไฟฟ้าเดมิอยู่ก็คดิว่าคงไม่มอีะไรมาก ก็อยู่กนัได้ ก็มสี่วนร่วมในลกัษณะมี
ตัวแทนไปท าหน้าที่แทน ลูกบ้านมีข้อสงสัยอะไรก็เสนอต่อผู้ใหญ่ ผู้น าว่า
อยา่งไรลกูบา้นกว็่าตาม 
 

  ซึง่ในส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่29 (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั, 
สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ใหส้มัภาษณ์ว่า “ทีผ่่านมาการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ทัง้ 2 
ครัง้ ยงัไม่ครอบคลุม คือดูการจดัเวทีบางครัง้ก็ขึ้นอยู่ที่ประชาชนด้วย การตื่นตวัในการเข้า
ประชุมในแต่ละครัง้ ประชาชนบางส่วนกไ็ม่ค่อยใหค้วามส าคญั ไม่ค่อยสนใจไม่เดอืดรอ้นกย็งัมี
อยูม่าก” 
 4.1.2.4 ความรู้ความเข้า ใจเกี่ยวกับการมีส่ วนร่วมของประชาชนใน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
  จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่าความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบั
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพสามารถแยก
ประเดน็ในการพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) ความหมาย และความส าคญัของการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพเป็นกระบวนการที่จดัให้มขีึ้นในกระบวนการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน 
องค์กรพฒันาเอกชน ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการ สามารถเข้า
ร่วมแสดงความคิดเห็นน าเสนอข้อมูล ข้อโต้แย้ง หรอืข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยในร่างรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ
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โครงการ ฯ ระบุว่า การมสี่วนรว่มของประชาชนและผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นกระบวนการหนึ่งทีส่ าคญั
ในการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ เพื่อท าให้มี
ความครบถ้วนและรอบด้าน อกีทัง้ครอบคลุมประเดน็ที่ประชาชนและผู้มสี่วนได้ เสยีห่วงกงัวล 
รวมถงึส่งเสรมิการสรา้งความเขา้ใจเพื่อใหเ้กดิการยอมรบัร่วมกนัของทุกฝ่าย (บรษิทั แอรเ์ซฟ 
จ ากดั, 2557) 
   โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 27 (ก านันต าบลปกาสยั, สมัภาษณ์, 20 
กรกฎาคม 2557) ให้สมัภาษณ์ในทศิทางเดียวกนัว่า “การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพคอืก่อนทีโ่ครงการจะด าเนินงานตามแผนงานจะต้อง
มาสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ แลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสารระหว่าง
โครงการกบัประชาชน” 
   ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 15 (ผูน้ าชุมชนคนที่ 1 ต าบลคลองขนาน 
อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์สอดคลอ้งกนัว่า “การมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูลกนัทัง้สองฝ่าย ทัง้ฝ่ายโครงการเอง และฝ่าย
ประชาชน เพื่อที่จะได้รบัรูท้ ัง้ขอ้ด ีขอ้เสยีของโครงการ และหามาตรการป้องกนัแก้ไข ตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบรว่มกนั เพื่อทีชุ่มชนเองกบัโรงไฟฟ้าจะไดอ้ยู่ร่วมกนัไดโ้ดยไม่มปีญัหาไม่มี
ความขดัแยง้” 
   ในส่วนของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่14 (ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั 
อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้สมัภาษณ์ว่า “การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพขึน้อยู่ที่ตวับุคคล ว่าเขาจะเขา้ใจ
เรื่องสทิธหิรอืไม่ ถ้าเขาไม่เขา้ใจว่าสทิธขิองตนเอง และชุมชนมแีค่ไหน จะโดนละเมดิหรอืไม ่
เขากอ็ยูเ่ฉย ๆ” 
 2) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนก่อนด าเนินกระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส าคัญ โครงการ ฯ ควรให้ความรู้และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบก่อนการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเห็น เน่ืองจากชาวบ้านจะ
ไดร้บัทราบขอ้มลูว่าควรไปศกึษาในเรื่องใดเพิม่เตมิ และควรวติกกงัวลเรื่องใด หากไม่มกีารท า
ความเขา้ใจกบัประชาชนก่อน อาจเกดิอคต ิหรอืภาพในอดตีจากโครงการพฒันาอื่น ๆ ซึง่อาจมผีล
ต่อการตัดสินใจของประชาชน โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 25 (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพลังงาน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) 
ไดแ้สดงความคดิเหน็ไวว้่า 
 

โครงการควรจะใหค้วามรูก่้อน ถ้าประชาชนไม่มคีวามรูเ้ขากใ็หข้อ้คดิเหน็ไม่ได ้
ถา้ไมม่คีวามรูเ้รือ่งรายละเอยีดโครงการ เรื่องผลกระทบหลกัๆ เลยว่าโครงการ
เป็นอยา่งไร ชาวบา้นกจ็ะนึกไมอ่อกว่าควรจะไปศกึษาเรือ่งอะไร ควรวติกกงัวล
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เรือ่งอะไร ความรูก้ต็้องมใีหช้าวบา้นก่อน โดยเฉพาะความรูใ้นอดตี หรอืขอ้มลู
ที่ ไ ด้ ร ับมาผิดๆมันก็มีทั ้ง ไ ปอ้ า งถึง แม่ เ มา ะบ้ า ง  มัน เ ป็น เ รื่ อ ง ขอ ง 
ความกลวัทีล่บภาพยาก เขาเคยเหน็เคยไดย้นิ หรอืรบัขอ้มลูทีเ่ป็นลบมาก่อนก็
เป็นอคตไิด ้ไปแก้การรบัรูล้กัษณะนี้ยาก ถามถงึแม่เมาะตอนนี้คุณภาพอากาศ
ดกีว่ากรงุเทพดว้ยซ ้า อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ี
 

 3) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบัประชาชนเกี่ยวกบัโครงการ รวมถงึ
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 2 อย่าง 
คอื 1) ความสามารถของผู้ให้ 2) ความสามารถของผู้รบั ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 18 
(นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ไวว้่า 
 

การให้ความรูก้บัประชาชนจากโครงการค่อนขา้งจะไม่ค่อยให้ความส าคญักนั
มากนัก ซึ่งก็มอีงค์ประกอบสองอย่างก็คอื 1) ความสามารถของผู้ให้ บางทกี็
เขา้ใจยากเป็นเทคนิค เป็นวธิกีาร คุยกบัชาวบา้นชาวบา้นเขากเ็ขา้ใจไดย้าก 2) 
ความสามารถของผู้รบัที่จะเขา้ใจในเรื่องวชิาการหรอืเรื่องโครงการผลกระทบ
จากโครงการ บางทเีขากอ็าจจะเขา้ใจยากในเรื่องของเทคนิค ซึ่งสองอย่างมนั
ต้องจูนเขา้หากนั เรื่องความรูค้วามเขา้ใจอาจจะเป็นอกีขอ้หนึ่งทีเ่ป็นอุปสรรค
ไมใ่หก้ารมสี่วนรว่มประสบความส าเรจ็ ในเรือ่งการใหข้อ้มลู 
 

   สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งที่ว่า การ
น าเสนอขอ้มูลต่าง ๆ จากทางโครงการที่อยู่ในรูปขอ้มูลเชงิวชิาการ เช่น สถติกิารตรวจวดัค่า
มลพิษชนิดต่าง ๆ ที่ประชาชนไม่มคีวามรู้ความเข้าใจ มผีลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ ฯ ท าใหเ้หน็
ว่าความรู้ความเข้าใจในข้อมูลต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความสามารถของทัง้ผู้ให้และผู้รบั โดยผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่27 (ก านันต าบลปกาสยั, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความ
คดิเหน็ไวว้่า  
 

ประชาชนก็ยงัไม่แน่ใจ เพราะว่าประชาชนยงัไม่สามารถที่จะดูสถติไิด้ เพราะ
ค่าต่าง ๆ มนัเป็นขอ้มูลวชิาการ เช่น ค่าวดัคุณภาพอากาศต่างๆ ที่โครงการ
น าเสนอ เค้ารู้แต่ว่าถ้าเห็นกลุ่มควนัก็กังวลว่าวนัหนึ่งอาจเกิดเป็นฝนกรด 
ประชาชนยงัขาดความรู้ควรให้ข้อมูลเป็นเชงิประจกัษ์ คอืสื่อภาษาเดียวกับ
ชาวบา้นใหเ้ขา้ใจไดง้า่ยขึน้ 
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 4) การสรา้งความรูค้วามเข้าใจให้แก่ประชาชนควรเริม่ตัง้แต่เรื่อง
งา่ย ๆ หรอืเรือ่งใกลต้วัก่อน เพื่อสรา้งความตระหนกัและตื่นตวัใหแ้ก่ประชาชนในการมสี่วนร่วม
ดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยอาศยัความร่วมมอืของภาครฐัและหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่ โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที่ 23 (ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม จงัหวดักระบี,่ สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า 
 

ณ วนัน้ีอยู่ ๆ เราจะเอาเรือ่งหนกั ๆ ไปใหช้าวบา้นกไ็มไ่ดเ้คา้ไมไ่ดเ้รยีนเหมอืน
เรา เพราะฉะนัน้เอาเรื่องที่ใกล้ตวัเขาก่อน คอืเริม่จากเรื่องง่ายๆก่อน เหมอืน
ปลาเคา้ตายเรากเ็หมอืนไปเกบ็ตวัอย่างแลว้กพ็ยายามชีแ้จง้ใหเ้ขารูว้่าสาเหตุที่
ตายเพราะอะไร เพราะขาดออกซเิจนนะ ฝนตกมาเยอะหอยเลยตายเพราะว่า
ปรมิาณความเค็มมนัไม่พออยู่ ๆ เราจะเอาเรื่องไฟฟ้า ค1 ค2 หนัก ๆ ไปอดั
เขาเลยมนัไม่มทีาง มนัต้องเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตวัทีเ่กี่ยวกบัเขาก่อน สรา้งความ
ตระหนัก ตื่นตวั อย่างไปท าฝายชะลอน ้ากนั ฝนตกจะได้เป็นชัน้กัน้ไว้ความ
เคม็กจ็ะน้อย กระบวนการมสี่วนรว่มถามว่าสวยหรอืไม่ สวยมาก แต่ถามว่าเขา
รูอ้ะไรบา้ง ความรูม้แีค่นี้เขากท็ าไดแ้ค่เหน็ดว้ยไม่เหน็ดว้ยแต่ลงไปลกึ ๆ เขาก็
ไม่รู ้ปญัหามนักเ็ลยเป็นแบบน้ี การสื่อสารยงัไม่มปีระสทิธภิาพมากพอต้องไป
สร้างความรูก่้อน ฝึกคดิ ฝึกท าก่อนเอาเรื่องใกล้ตวั เรื่องคดัแยกขยะ น ้าเสยี 
เอาแค่ตรงนี้ก่อนแลว้ค่อยๆ ใส่เขา้ไป ซึ่งก็ต้องอาศยัความร่วมมอืจากภาครฐั
ดว้ย 
 

   กล่าวโดยสรุปไดว้่า ในดา้นปจัจยัน าเขา้ (Input) ของโครงการทีม่ผีลต่อ
การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ โครงการ
ขยายก าลงัการผลติ โรงไฟฟ้ากระบี ่ในดา้นการจดัสรรทรพัยากรของโครงการส าหรบัการด าเนิน
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนประกอบด้วย การจดัสรรทรพัยากรในด้านงบประมาณ 
พบว่า มคีวามเพยีงพอและมกีารกระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นของประชาชนในรูปแบบที่
หลากหลาย เช่น การส ารวจและรบัฟงัความคดิเหน็ระดบัครวัเรอืนดว้ยการสมัภาษณ์รายบุคคล
ของกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศึกษาภายในรศัม ี5 กิโลเมตร การประชุมกลุ่มย่อย การประชุม 
เชงิปฏบิตักิาร และการประชุมระดบัตวัแทนกลุ่มบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี ในส่วน
ของการจดัสรรดา้นบุคลากรพบว่ามคีวามเพยีงพอ และเป็นบุคลากรทีม่คีวามรูเ้ชีย่วชาญสูง ทัง้นี้
ความคุน้เคยกบัชาวบา้นและมคีวามเขา้ใจในเทคนิคกระบวนการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็เป็น
อยา่งด ีจะมบีทบาทส าคญัต่อการด าเนินการจดัประชุมใหลุ้ล่วงตามวตัถุประสงคแ์ละตามเงื่อนไข
ของกฎหมาย 
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   ในส่วนของความเพยีงพอของขอ้มูล การเขา้ถงึ และความถูกต้องของ
ขอ้มูลประชาชนในพื้นที่ได้รบันัน้ยงัไม่เพยีงพอต่อกระบวนการตดัสนิใจ ท าให้ไม่สามารถชัง่
น ้าหนักขอ้มูลด้านผลดี-ผลเสยีของโครงการได้ ในส่วนของช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร
ของโครงการ ประกอบด้วย 6 ช่องทาง ไดแ้ก่ 1) การส่งจดหมายเชญิกลุ่มผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี  
2) การแจง้ผ่านทางเวบ็ไซด ์3) การแจง้ผ่านทางวทิยุชุมชน 4) การตดิป้ายประกาศประชาสมัพนัธ ์5) 
หนังสอืพมิพ์ 6) บอรด์ประชาสมัพนัธ์ทัง้ในหน่วยงานราชการและชุมชนต่าง ๆ ทีเ่ชญิเขา้ร่วม
การประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ 
   ความครอบคลุมผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีการก าหนดเขตพื้นที่ศกึษามุ่งเน้น
กลุ่มประชากรในพื้นที่ศึกษาภายในรศัม ี5 กิโลเมตร รอบพื้นที่โครงการเป็นหลกั ที่ปจัจุบนั
กลายเป็นกฎ หรอืธรรมเนียมปฎิบัติ ซึ่งอาจยงัไม่ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อาจได้รบั
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการทัง้หมดได้ ทัง้นี้  ควรพิจารณาบรบิทและปจัจยัต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ เช่น ทศิทางลม กลไกการเคลื่อนยา้ยของมลพษิ และบทเรยีนจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิใน
อดตีมาเป็นกรณีศกึษา ทัง้นี้  พบว่าปจัจยัด้านความตื่นตวัของประชาชนในพื้นที่มผีลต่อความ
ครอบคลุมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
   นอกจากนี้การให้ความรูค้วามเขา้ใจประชาชนก่อนด าเนินกระบวนการ
มสี่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องส าคญั ทัง้นี้ การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่ประชาชนต้องอาศยั
ปจัจยัส าคญั 2 ปจัจยั ไดแ้ก่ 1) ความสามารถของผูใ้หส้าร 2) ความสามารถของผูร้บัสาร  
 
 4.1.3  กระบวนการ 
 จากการศึกษาเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่ากระบวนการ (Process) ที่มผีลต่อ
กระบวนการการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ประกอบด้วย การเริม่ต้นเรว็ วธิกีาร 
ที่เหมาะสม ความโปร่งใสของกระบวนการ และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งมี
รายละเอยีดผลการศกึษาดงันี้ 
 4.1.3.1 การเริม่ตน้เรว็ (Staring Early) 
  จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นใน
การพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่เริม่ต้นเป็นการ
สรา้งความรูเ้ขา้ใจซึ่งกนัและกนั สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการตัง้แต่
เริม่ต้น สรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนั และป้องกนัปญัหาการรบัขอ้มูลทีไ่ม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิจาก
แหล่งขอ้มลูอื่นๆทีเ่ขา้มาใหข้อ้มลูก่อน โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่25 (ผูอ้ านวยการกลุ่มพลงังาน 
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม , สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
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การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่ต้น เป็นการให้ความรูค้วาม
เขา้ใจซึ่งกนัและกนั สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกนัของชุมชนกบัโครงการ ถ้า
ท ากนัแบบจรงิจงัดว้ยความจรงิใจ ชุมชนกจ็ะรูจ้ดัโครงการเป็นอย่างด ีโครงการ
กเ็ขา้ใจบรบิทของชุมชนดว้ย ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูข่าวสาร สรา้งความไวว้างใจ
ซึ่งกนัและกนั ชาวบ้านก็จะกล้าบอกได้ว่าเขาต้องการอะไร ไม่ก่อให้เกดิการ
ปิดบงัขอ้มลู จะไม่มปีญัหาแบบน้ีถ้าเขา้ไปตัง้แต่แรก ๆ จะไม่เกดิการรบัขอ้มูล
ทีผ่ดิ ๆ เพราะถ้าเขา้ไปช้าอาจจะมคีนอื่นเขา้ไปก่อน อาจไปให้ขอ้มูลที่อาจจะ
ไมใ่ช่ขอ้เทจ็จรงิ 
 

 2) กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็และการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลก่อน
การด าเนินการ พบว่ามหีลากหลายช่องทางให้ประชาชนรบัทราบ พรอ้มทัง้มกีารปรบัเปลี่ยน
ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูของโครงการให้เหมาะสมกบับรบิทของคนในพื้นที่ ทัง้นี้  ผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่28 (ก านันต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

ช่องทางการประชาสมัพนัธ์ข้อมูลก่อนที่เขาจะด าเนินการก็มหีลายช่องทาง
อย่าง แผ่นพบั ไวนิล การประชาสัมพนัธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทศัน์ 
คลื่นวทิยุของจงัหวดักระบี่ เป็นต้น แต่เดีย๋วนี้ประชาชนเขาต้องใช้ชวีติความ
เป็นอยู่ทีต่้องหาเลี้ยงชพีเป็นส่วนใหญ่ เขาไม่ไดม้านัง่รบัฟงัข่าวตลอด ต้องไป
ท าอาชพีเลีย้งดคูรอบครวั การทีจ่ะมานัง่รบัฟงัขอ้มลูข่าวสารทุกวนัคงจะเป็นไป
ได้ยาก ทางโครงการตอนนี้ก็เริม่ท าช่องทางในการเข้าหากลุ่มอาชีพ กลุ่ม
บุคคลมกีารใหข้อ้มลูขา่วสารแนะน ากลุ่มยอ่ย 
 

   ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที ่7 (ประชาชนท่านที ่1 ต าบลคลองขนาน อ าเภอ
เหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “เขากม็มีาใหข้อ้มลูที่ 
อบต. เวลามกีารประชุม อบต. ถ้าใครว่างกจ็ะไปฟงั หรอืส่งตวัแทนไป แลว้กลบัมาเล่าใหค้นที่
ไมไ่ดไ้ปฟงั” 
   ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลปกาสยั 
อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “ทางโครงการก็
มกีารมาประสานกบัทางท้องถิน่ มกีารจดัทมีลงไปส ารวจความคดิเห็นประชาชน โดยการเก็บ
ขอ้มลูจากครวัเรอืนในพืน้ที ่กม็กีารท าอยูห่ลายรอบ” 
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   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่19 (นกัวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดักระบี่ ท่านที่ 1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้สมัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “การให้
ขอ้มูลล่วงหน้าในส่วนของหน่วยงานราชการ เขาก็จะส่งหนังสอืมาเชญิผู้ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้ง แจง้
ก่อนเป็นเดอืน ส่งมาเป็นรูปแบบของคู่มอืต่าง ๆ ส่งมาให้เป็นครัง้ ๆ ก่อนจดัเวทรีบัฟงัความ
คดิเหน็” 
 3) ระยะเวลาการใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนในพืน้ทีก่่อนการจดัเวที
รบัฟงัความคดิเห็นเป็นช่วงระยะเวลาที่กระชัน้ชดิเกนิไป ประชาชนในพื้นที่เขา้ถงึขอ้มูลได้ช้า
เกนิไป ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่ได้รบัทราบขอ้มูลดงักล่าว ส่งผลต่อการตดัสนิใจในการเข้า
รว่มเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่27 (ก านันต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, 
สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

จุดด้อยของเขาคือการให้ข้อมูลแก่ประชาชนในพื้นที่ ก่อนที่จะจดัเวทีรบัฟงั
ความคดิเหน็ คอืประชาชนได้รบัขอ้มูลข่าวสารในห้วงระยะเวลาที่น้อยเกนิไป 
กระชัน้ชดิมาก ข้อมูลมาถงึประชาชนช้าเกินไป ผู้ที่ได้รบัข้อมูลส่วนมากก็จะ
เป็นแกนน า ผู้น าชุมชน อบต . ซึ่งประชาชนบางส่วนก็ไม่ได้รบัทราบข้อมูล
ดงักล่าว มนักส็่งผลใหเ้ขาไมม่เีวลาในการตดัสนิใจไปเขา้รว่ม 
 

 4.1.3.2  วธิกีารทีเ่หมาะสม 
  จากการศกึษาข้อมูลเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่าสามารถแยกประเด็นใน
การพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) การประชาสมัพนัธแ์ละสรา้งความเขา้ใจต่อชุมชน โครงการไดจ้ดั
กจิกรรมการมสี่วนร่วมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้กี่ยวขอ้งเขา้มามสี่วน
ร่วมในการ รบัรูร้่วมคดิ ร่วมตดัสนิใจ เพื่อสรา้งความโปร่งใสและเพิม่คุณภาพการตดัสนิใจให้ดี
ขึน้ และเป็นทีย่อมรบัรว่มกนัของทุก ๆ ฝา่ย เช่น การประชาสมัพนัธข์อ้มลูข่าวสารอย่างต่อเน่ือง
และทัว่ถงึ กจิกรรมเยีย่มชมโครงการเปิดโรงไฟฟ้ากระบี ่กจิกรรมพบปะชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ เป็นตน้ เพื่อสรา้งความมัน่ใจใหก้บัประชาชนต่อโครงการมากยิง่ขึน้ ซึง่ร่างรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ ไดร้ะบุรายละเอยีดการด าเนินกจิกรรมการมสี่วนร่วมต่าง ๆ 
ไวด้งันี้ 1) โครงการพบปะเยีย่มเยยีนระดบัครวัเรอืน โครงการตรวจสุขภาพประชาชน กจิกรรม
การกนิกาแฟยามเชา้-ยามบ่าย ในเขตชุมชนรอบบรเิวณโรงไฟฟ้า เพื่อแลกเปลี่ยนทศันคตแิละ
ความคดิเหน็ต่อชุมชนโดยรอบบรเิวณโรงไฟฟ้า 2) กจิกรรมการเปิดโรงไฟฟ้ากระบี ่โดยได้น า
ชุมชนรอบบรเิวณโรงไฟฟ้าเข้าเยี่ยมชมการด าเนินการของโรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อให้เกิดความ
เชื่อมัน่ต่อโครงการที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย และความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่แวดล้อม รวมทัง้การใหค้วามส าคญัในการอยู่ร่วมกนัของคนในชุมชน 3) กจิกรรมการพบปะ
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เยี่ยมเยียนระดับครวัเรอืน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องได้รบัรู้ร่วมคิด ร่วม
ตดัสนิใจและแลกเปลี่ยนความคดิเห็น เพื่อสร้างความโปร่งใส เป็นที่ยอมรบัร่วมกนัของคนใน
ชุมชนตลอดจนส่งเสรมิกจิกรรมพฒันาและเขา้ร่วมประเพณีต่างๆ ของทางชุมชน (บรษิทั แอร์
เซฟ จ ากดั, 2557) 

 
 2) รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการในรูปแบบของการพาผู้น าชุมชนไปศกึษาดูงาน
ตามที่ต่าง ๆ เช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะและ ประเทศญี่ปุ่น มทีัง้ข้อดีและข้อเสีย ทัง้น้ี ข้อเสียที่
เกดิขึน้คอือาจท าให้ประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นการซือ้คะแนน หรอืซือ้ใจผูน้ าชุมชน ทัง้ ๆ ที่
สถานที่ศึกษาดูงานดงักล่าวอยู่คนละพื้นที่กบัโครงการ ฯ และมบีรบิทที่แตกต่างกนั โดยผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี่  ท่านที่ 2, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็น้ีว่า  
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมที่เขาท าก็เหมาะสมในระดับหนึ่ ง  แต่ไม่ทัง้หมด  
การกระท าบางอย่างมนักผ็ลกระทบบางอย่าง อย่างการพาผูน้ าชุมชนไปดูงาน
ที่แม่เมาะ ไปญี่ปุ่น ไปท าอะไร เขาก็ตดิใจอีกว่าสร้างภาพ สร้างคะแนนมนัก็
เป็นเชิงลบไป มันก็มีทัง้ข้อดีข้อเสีย อีกทัง้ยังเป็นคนละบริบทพื้นที่อีก 
เมอืงไทยเองไม่ศกึษาไม่เก็บขอ้มลู เราต้องดูบรบิทพื้นทีเ่ราเอง ญี่ปุ่นเขาไม่มี
ทะเลแบบเรา เขาท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม มนัไม่ตอบโจทยบ์รบิทแต่ตอบความ
ตอ้งการของประเทศไง 
 

  ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 4 (ประชาชนคนที่ 4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, 
สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

เขาก็มีพาไปดูงานอะไรแบบนี้  แต่คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็ไม่ไป คิดว่าไม่
เหมาะสมนะ เหมอืนมาซือ้เสยีง สิง่ทีต่้องการคอืทางเลอืกอื่นมากกว่า ที่ไม่ใช่
ถ่านหิน เพราะมนัส่งผลกระทบเยอะ กระบี่เป็นจงัหวัดท่องเที่ยวถ้าได้ร ับ
ผลกระทบขึน้มาแลว้ใครจะกลา้เทีย่ว ใครจะมาอกี 
 

 3) การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพควรประกอบดว้ยหลายวธิปีระกอบกนั ซึง่ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั ทัง้สภาพ
ชุมชน ลกัษณะของคนในพื้นที่ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 25 (ผู้อ านวยการกลุ่มพลงังาน 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหนึ่งเล่มต้องท าหลายวธิ ีบางทกีป็ระชุม
กลุ่มยอ่ย กลุ่มใหญ่ ตอ้งท าหลายวธิปีระกอบกนั ถ้าท าวธิเีดยีวโอกาสทีม่คีวาม
ขดัแยง้สงู ซึง่ต้องขึน้อยู่กบัหลายปจัจยัดว้ย เช่น สภาพชุมชน ลกัษณะของคน
ในพื้นที่นัน้ ๆ หลาย ๆ อย่าง เรื่องการใช้ภาษา พูดผดิทเีดยีวนี่ผดิหูไปเลย 
เกดิความขดัแยง้เลย ต้องใช้ศลิปะในการเขา้พบผู้คน ถ้ามนัมคีวามขดัแยง้ใน
เรื่องผลประโยชน์เมื่อไหร่จะหาจุดลงตวัล าบาก ต้องใชห้ลาย ๆ วธิ ีแลว้ก็ต้อง
เขา้ใจด้วยว่าตอนนี้ถ้าโครงการบอกว่าท าตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วน ก็ไป
หยุดเขาไม่ได้ เหมอืนกับบอกว่าถ้าคุณท าแบบนี้คุณจะสามารถขออนุญาต
ด าเนินการได ้ถา้หน่วยงานราชการไมอ่นุญาตกโ็ดนฟ้องอกี 
 

 4.1.3.3  ความโปรง่ใสของกระบวนการ (Transparency) 
  จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์ พบว่า สามารถแยกประเดน็ใน
การพจิารณาไดด้งัต่อไปนี้ 
 1) กระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนที่โครงการจดัขึ้น 
ผ่านมาพบว่า มีการท าโครงการในลักษณะประชานิยม หรอืมเีรื่องของผลประโยชน์เข้ามา
เกี่ยวขอ้ง ซึง่ส่งผลให้ประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีบางส่วนมองว่าเป็นความไม่โปร่งใส และ
ล้มเหลวของกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการโรงไฟฟ้า 
ถ่านหนิและท่าเรอืจงัหวดักระบี่ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเที่ยว
จงัหวดักระบี,่ สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ในเรือ่งของกระบวนการท า EIA หรอื EHIA โรงไฟฟ้าและท่าเทยีบเรอืของการ
ไฟฟ้าในแทบทุกจะเวทีจะเห็นว่ามีการแจกของ มีการท าโครงการเหมือน
โครงการในลกัษณะประชานิยมโดยผ่านทางกองทุนโรงไฟฟ้า แต่การไฟฟ้าจะ
อ้างว่าเป็นโครงการปกตขิองโรงไฟฟ้าน ้ามนัเตาที่ผลติตดิตัง้อยู่ในปจัจุบนั แต่
ในขณะที่อยู่ในระหว่างศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่คนกระบี่มคีวามกงัวลใน
เรื่องผลกระทบ การน าเงนิของกองทุนโรงไฟฟ้ามาใช้ในลกัษณะน้ีมนัสุ่มเสี่ยง
เป็นเหมอืนประชานิยมหรอืแจกเงนิให้อามสิสนิจ้างหรอืไม่ จรงิ ๆ ควรเบรก
โครงการนี้ไปก่อนชัว่คราวจนกว่ากระบวนการท า EIA หรอื EHIA เสรจ็สิน้ก่อน
ไดห้รอืไม ่
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   ซึง่สอดคลอ้งกบัการให้สมัภาษณ์ของนักวชิาการสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีว่่า 
การด าเนินกระบวนการมสี่วนรว่มของโครงการมเีรือ่งผลประโยชน์เขา้มาเกี่ยวขอ้งในรปูแบบของ
ผลประโยชน์จากกองทุนโรงไฟฟ้ามากกว่าการปกป้องหรอืเยยีวยาดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพของประชาชนในพืน้ที ่โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่17 (นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

จากเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่1 ผู้ทีส่นับสนุนของการไฟฟ้าส่วนใหญ่กจ็ะ
พูดถึงว่าขอให้มกีองทุนโรงไฟฟ้าเพิม่มากขึ้น ขอให้มกีารขยายพื้นที่กองทุน
โรงไฟฟ้าใหเ้ขา้ไปถงึมากขึน้ กลุ่มทีส่นบัสนุนส่วนใหญ่กจ็ะไม่พูดถงึปญัหาหรอื
ผลกระทบแต่มกัจะพูดถงึเรื่องผลประโยชน์ทีจ่ะได้จากโครงการ ซึง่ส่วนใหญ่ก็
จะเป็นระดบันักการเมอืงท้องถิ่นหรอือบต .บางต าบล ส่วนในเรื่องผลกระทบ
วนันี้เรายงัไม่เหน็ว่าทางโครงการมมีาตรการอะไรที่เป็นรูปธรมที่จะบอกได้ว่า
จะสามารถดูแลและรองรบัผลกระทบ ชดเชยค่าเสยีหายหากเกดิผลกระทบได ้
ทัง้ในเรื่องของประมง สุขภาพของคนในพื้นที่ และการท่องเที่ยวที่กลุ่ม
นกัท่องเทีย่วชาวยโุรปเป็นกงัวลเรือ่งผลกระทบต่อสุขภาพของตนเองสงู 
 

   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่4 (ประชาชนคนที ่4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

การช่วยเหลอืช่วงนี้อาจเป็นระยะสัน้ ๆ แต่หากเขาสรา้งไปแลว้เรากไ็ม่รูว้่าเขา
จะช่วยหรอืไม ่เพราะก่อนหน้าทีย่งัไมไ่ดจ้ะสรา่งเขากไ็ม่ไดม้าบ่อย ทีม่มีาช่วยก็
แค่ตอนหน้าแลง้ขอน ้าไปเขากช็่วยมา ชาวบา้นกค็ดิว่าเมื่อก่อนท าไมไม่มาช่วย
แต่พอจะสรา้งโรงไฟฟ้ากลบัมาช่วยอะไรอย่างนี้ เหมอืนพวกเซลลช์่วงทีจ่ะขาย
กต็ื้อเราให้ซือ้แต่พอเราซื้อเสรจ็สนิค้ามปีญัหาโทรไปไม่ตดิ ไม่รบัผดิชอบ แล้ว
เราก็มปีระสบการณ์จากโรงไฟฟ้าเก่ามาแล้วด้วย ละอองขี้เถ้าอะไรเยอะมาก 
แต่เดีย๋วนี้กไ็มค่่อยมแีลว้แต่จะเพิม่ก าลงัการผลติขึน้ไปอกีตัง้ 800MW เรากไ็ม่รู้
ว่ามนัจะขนาดไหน 
 

   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่2 (ประชาชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “เขากพ็ยายามเขา้มาท าดใีห้
เราเหน็ว่าเขาช่วยอยา่งนี้นะ แต่พอสรา้งแลว้กไ็ดร้บัผลประโยชน์ไปเตม็ ๆ เหมอืนคนมาซือ้เสยีง
เราเรากร็บัเงนิมาแต่พอเลอืกจรงิ ๆ เราไมเ่ลอืก แต่ช่วงนี้กเ้งยีบไปแลว้” 
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   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่14 (ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า  
 

ระหว่างโครงการกบัผู้ต่อต้านก็ไม้เบื่อไม้เมากนัอยู่แล้ว แต่เขาก็หาวธิกีารใน
การเจาะกลุ่มบุคคลทีเ่หน็ต่างให้อยู่ขา้งเขาเสยี คอืเจาะเป็นรายบุคคล เขากจ็ะ
หาวธิกีารหยบิยนืผลประโยชน์ให้อย่างเงนิ หรอืเสนอให้ท างาน ถ้ามลีูกจะให้
เขา้ท างาน ถ้าลูกไดเ้ขา้ท างานทีม่ ัน่คงแล้วเรายงัจะต่อต้านอยู่ไหม เขาเรยีกว่า
ละลายพฤตกิรรมของคนทีเ่หน็ต่างในรปูแบบหยบิยนืผลประโยชน์ 
 

   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้ม ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 
22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

เขามกีารสรา้งกลุ่มสนับสนุนขึน้มาเมื่อรูว้่ามกีารต่อต้าน ไม่ได้สนับสนุนดว้ยใจ
รกัแต่ก็ด้วยเงนิด้วยผลประโยชน์ คือมกีารจดัให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คิดเห็นแต่ก็สร้างกลุ่มมวลชนของตัวเองขึ้นมาเข้าไปต้านคนที่แสดงความ
คดิเหน็กค็อืฟงัดูเหมอืนดูดทีีม่มีวลชนเขา้มา แต่ครึง่หนึ่งเป็นคนของโครงการ
เองซึ่งไม่ได้เหน็ด้วยเพราะอยากมโีรงไฟฟ้า แต่มาจากผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกจิ 
 

 2) ตัว เลขที่ไม่ตรงกันท าให้เกิดความสับสนในการรับทราบ
ขอ้เทจ็จรงิของสาธารณชน กล่าวคอื ประชาชนเกิดความสบัสบัในประเด็นต่าง ๆ จากการให้
ขอ้มูลของโครงการ เช่น การที่โครงการชี้แจงต่อสาธารณชนว่าภาคใต้มคีวามจ าเป็นต้องสรา้ง
โรงไฟฟ้าเพิม่เน่ืองจากอนาคตคาดว่าพลงังานไฟฟ้าจะไม่เพยีงพอต่อความต้องการ ซึง่น าไปสู่
การที่ประชาชนต้องค้นหาข้อมูลด้วยตนเองแล้วพบว่ามีตัวเลขที่ไม่ตรงกันจึงเกิดความไม่
ไว้วางใจในตัวโครงการขึ้นว่าแท้จรงิเจ้าของโครงการมกีารตัง้ธงอยู่แล้วหรอืไม่ที่ต้องการให้
โรงไฟฟ้าเกดิขึน้ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่3 (ประชาชนคนที ่3 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, 
สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

จากเหตุการณ์ไฟดบัที่เกดิขึน้ในวนัที ่21 พ.ค. 2556 ท าให้เราได้ตวัเลขที่
ค่อนขา้งใกลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากขึน้ แลว้กเ็มื่อไม่กี่วนัมาน้ีทางการไฟฟ้า
ได้ซื้อพื้นที่ในหนังสอืพมิพ์ครึง่หน้าลงขอ้มูลแสดงถงึก าลงัการผลติ ก าลงัการ
ตดิตัง้ ก าลงัการใชไ้ฟฟ้าในภาคใต้โดยเฉพาะ กท็ าใหไ้ดต้วัเลขทีช่ีว้่าในขณะนี้
ก าลงัผลติติดตัง้ของโรงไฟฟ้ารวมทัง้ระบบการรบัซื้อจากมาเลเซยีด้วยมอียู่
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ทัง้หมด 2,649 MW แต่ถ้าตรวจสอบลกึไปแลว้จากเอกสารของการไฟฟ้าเอง
น่าจะอยูท่ี ่2,700 MW ของโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ทีม่อียู่ในระบบของภาคใต้ และพคี
ทีเ่คยเกดิขึน้มาแลว้ (ยอดการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด) ของภาคใต้เกดิเมอ่ืวนัที่ 2 เม.ย. 
2556 เวลา 19.30 น. ยอดการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในภาคใต้ไม่เกนิ 2,423 MW แต่ที
น้ีมกีารตัง้ธงที่อยากให้เกดิโรงไฟฟ้าในภาคใต้ และเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหนิด้วย 
คอืเอกสารของการไฟฟ้าทีป่รากฎเมื่อวนัที ่9 ส.ค. 2555 มกีารใหต้วัเลขทีบ่อก
ว่าก าลงัการผลติปี 2555 มเีพยีง 2,100 MW แลว้มพีคีอยู่ที ่2,300 MW อย่างนี้
เป็นตน้ ท าไมถงึไมเ่อาขอ้เทจ็จรงิมาแบกนั 
 

   สอดคลอ้งกบัความคดิเหน็ของผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกสมาคม
ธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ในประเดน็
ดงักล่าวว่า 
 

คนภาคใต้ไม่ไดค้ดัค้านการพฒันา ไม่ไดข้ดัขวางความเจรญิ แต่ปญัหามอียู่ว่า
การพฒันา คอือะไรกนัแน่ เหตุการณ์ไฟฟ้าดบัพรอ้มกนัใน 14 จงัหวดัภาคใต้
นาน 6 ชัว่โมงเมื่อเดอืนพฤษภาคมซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกดิขึ้นมาก่อน 
ในขณะทีย่งัมคีวามสบัสนอยู่ว่าไฟฟ้าดบัเพราะอะไร แต่รฐัมนตรพีลงังานไดใ้ห้
สมัภาษณ์ว่า เพราะโรงไฟฟ้าในภาคใต้ไม่พอ จ าเป็นต้องมกีารสรา้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ นี่ดบัเพื่อสรา้งสถานการณ์หรอืเปล่า 
 

   ทัง้นี้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่26 (ผูช่้วยผูอ้ านวยการฝ่ายสิง่แวดลอ้มการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติ, สมัภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ตวัเลขก าลงั
การผลติไฟฟ้าของภาคใตเ้พิม่เตมิว่า  
 

ในภาคใต้เราโรงไฟฟ้าหลกัประกอบดว้ยเขื่อนเชีย่วหลาน 240 MW กระบีโ่รง
น ้ามนัเตานี้ 340 MW จนะ 700 MW เขื่อนบางลาง 72 MW อนันี้ในส่วนของ
การไฟฟ้า รวม 1,352 MW แลว้กม็โีรงไฟฟ้าขนอม 748 MW รวมเบด็เสรจ็แลว้ 
2,100 MW ส่วนทีพู่ดของมาเลเซยี 300 MW นัน้เป็นส่วนทีเ่ราพึง่พาเขา เขา
ใหเ้ราไดไ้มไ่ดข้ึน้อยูก่บัเขานะครบั อนันี้ส่วนที ่1 อกีส่วนคอืส่วนที ่2 จะมาจาก
ภาคกลางส่งมาช่วยไดต้รงนี้จะอยู่ทีป่ระมาณ 600 MW ซึง่กต็้องพึง่ภาคกลาง
เช่นกนั 
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 3) การจดัเวทีรบัฟงัความคิดเห็นที่ผ่านมา ข้อมูลที่ทางโครงการ
ชีแ้จง หรอืตอบปญัหาขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนในบางประเดน็เป็นการตอบแบบปากเปล่า ซึ่ง
ไม่มีข้อมูลหรอืมาตรการแก้ไขนัน้ ๆ อยู่ในเล่มรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการ ส่งผลใหค้วามเชื่อมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการลดลง โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์
ท่านที ่23 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงัหวดั
กระบี,่ สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “เท่าทีไ่ปนัง่ฟงั เวลาชาวบา้นถาม
ยกตวัอย่างเรื่องเรอืที่มาจากต่างประเทศ แลว้เวลาล าเลยีงลงเรอืเลก็หล่ะท าอย่างไร ในรายงาน
ไมม่บีอกไว ้เขากอ็ธบิายปากเปล่าว่าจะท าอย่างไร ซึง่กไ็มไ่ดม้กีารระบุลงไปในเล่มรายงาน”  
 4) การสื่อสาร ประชาสมัพนัธข์อ้มลูทีไ่ม่ครอบคลุม และครบทุกดา้น
จากทางโครงการโดยใหข้อ้มูลเพยีงดา้นเดยีวแสดงให้เหน็ถงึกระบวนการทีไ่ม่โปร่งใส โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที่ 4 (ประชาชนคนที่ 4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง , สมัภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หข้อ้มลูต่อประเดน็น้ีว่า 
 

กระทรวงพลงังานและการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ท าการ
ประชาสมัพนัธ์เพื่อจะสรา้งโรงไฟฟ้าถ่านหนิในหลายจงัหวดัของภาคใต้ เช่น 
นครศรธีรรมราช กระบี ่และตรงั โดยใหข้อ้มลูเพยีงดา้นเดยีว จนถงึชูค าขวญัที่
เป็นเท็จว่า ถ่านหนิสะอาดซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการที่ขดัต่อเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญที่เน้นความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูลทุกด้านและให้ประชาชนมี
ส่วนรว่ม 
 

  4.1.3.4  ระดบัของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน 
  จากการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ พบว่า 
โครงการฯ ไดม้กีารจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ทัง้หมด 3 ครัง้ ซึง่มรีายละเอยีดการจดัเวทรีบัฟงั
ความคดิเหน็ประชาชนในแต่ละครัง้ ดงันี้ 
  การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเห็น ครัง้ที่ 1 จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 25 สงิหาคม 2555  
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์2 ต าบลโคกยาง อ าเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบี่ เป็นการรบัฟงัความคดิเหน็ประชาชนต่อการก าหนดขอบเขตและแนวทาง
การศึกษา ซึ่งพบว่าประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ในจงัหวดักระบี่ ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า  
ยงัไม่ได้รบัรายละเอียดเกี่ยวกบัเรื่องผลกระทบทัง้ด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ หลงัการสร้าง
โรงไฟฟ้าถ่านหนิ การน าเสนอขอ้มูลโดยส่วนใหญ่เป็นขอ้มลูดา้นดขีองโครงการเพยีงด้านเดยีว 
อีกทัง้ไม่มัน่ใจในกระบวนการรับฟงัความคิดเห็นดังกล่าว แต่กลับพบว่าโครงการน้ีผ่าน
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่1 ไปเรยีบรอ้ยแลว้  
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  การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ ครัง้ที ่2 บรษิทัทีป่รกึษาไดด้ าเนินการจดัประชุม
รบัฟงัความคดิเหน็โดยแบ่งออกเป็น การรบัฟงัความคดิเหน็ของกลุ่มอาชพี ระหว่างวนัที่ 10-13 
พฤศจกิายน 2555 และการประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
ในขัน้ตอนการประเมนิและจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ระหว่าง
วนัที ่24-26 พฤศจกิายน 2555 โดยห่างจากการจดัท าประชาพจิารณ์ครัง้แรก เป็นเวลาประมาณ
ไม่ถึง 3 เดือน ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่น้อยมากส าหรบัการประเมนิผลกระทบทางด้าน
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งพบว่าประชาชนและองค์กรต่างๆของจงัหวดักระบี่มคีวามห่วงกงัวล
ในเรือ่งผลการศกึษาว่ามกีารศกึษาอยา่งรอบรอบและรอบดา้นภายในระยะดงีกล่าวหรอืไม่ 
  การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่3 จดัขึน้เมื่อวนัที ่12 ตุลาคม 2557 ทีศ่าลา
ประชาคมอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ ซึ่งมชีาวบ้านกลุ่มคดัค้านการสรา้งโรงฟ้าถ่านหนิ 
จ านวนหนึ่งได้นัดรวมตวัเดนิเท้ามายงับรเิวณจดัเวทีรบัฟงัความคดิเหน็ โดยมกีารชูธงสเีขยีวที่
เขยีนขอ้ความว่า “ปกป้องกระบีจ่ากถ่านหนิ” อย่างไรกต็าม เหตุการณ์ด าเนินไปอย่างเรยีบรอ้ย 
ปราศจากความรนุแรง โดยมเีจา้หน้าทีท่หาร ต ารวจและพลเรอืนคอยดแูลความเรยีบรอ้ย 
  จากการด าเนินการรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนทัง้ 3 ครัง้ จดัว่าเป็น
กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในระดบั 3 คอื ระดบัปรกึษาหารอื จุดมุ่งหมายเพื่อน าขอ้มลู
และผลการศกึษามาปรกึษากบัประชาชนเกี่ยวกบัประเดน็ปญัหาทางเลอืกทางแก้ไข มกีารเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง แสดงความคดิเหน็และน าเสนอ
ขอ้มูลผลการศกึษา เพื่อเป็นขอ้มูลประกอบการคดัคา้นโครงการ หรอืประกอบการตดัสนิใจและ
ก าหดแนวทางแก้ไขปญัหา ดงันัน้ การมสี่วนร่วมในระดบันี้จะเหน็ไดว้่าประชาชนและผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีจะมบีทบาทเป็นผูร้บัขอ้มลูจากโครงการฯ และเสนอขอ้มลูกลบัซึง่ภาครฐัเป็นผูต้ดัสนิใจ 
  จากการศึกษาปจัจยัด้านกระบวนการ (Process) ที่มผีลต่อกระบวนการม ี
ส่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการฯ สามารถ
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประชาชนมีระยะเวลาไม่มากพอที่จะเตรยีมตัวในการรบัฟงัข้อมูลและ
รายละเอยีดของโครงการ การให้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนในพืน้ทีก่่อนการจดัเวทรีบัฟงัความ
คดิเหน็เป็นช่วงเวลาที่กระชัน้ชดิเกินไป ในด้านเทคนิคการมสี่วนร่วม พบว่า การรบัฟงัความ
คดิเหน็ของประชาชนในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพควรใชห้ลายวธิ/ี
เทคนิคประกอบกนั ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั ทัง้ปจัจยัทางดา้นสภาพชุมชน ลกัษณะของคนใน
พืน้ที ่ดงันัน้ จงึควรประยกุตเ์ทคนิคการมสี่วนร่วมของประชาชนใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ที ่และ
ความเป็นอยู่ของชุมชนใหม้ากทีสุ่ด อกีทัง้การด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วมของโครงการมเีรื่อง
ผลประโยชน์เขา้มาเกีย่วขอ้งในรูปแบบของ โครงการประชานิยม กองทุนโรงไฟฟ้า เป็นตน้ 
  ในส่วนของระดบัการมสี่วนร่วมของโครงการ พบว่า โครงการฯ ไดม้กีารจดัเวที
รบัฟงัความคดิเหน็ทัง้หมด 3 ครัง้ ซึง่จดัอยู่ในระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในระดบัที ่3 คอื 
ระดบัปรกึษาหารอื เนื่องจากมกีารแสดงความคดิเหน็และน าเสนอขอ้มลูผลการศกึษา เพื่อเป็น
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ขอ้มูลประกอบการคดัค้านโครงการ หรอืประกอบการตดัสนิใจและก าหดแนวทางแก้ไขปญัหา
ต่อไป  
 
 4.1.4  ผลผลิต (Product) 
 ผลผลติ (Product) ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ที่พจิารณา
ประกอบด้วย กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความสอดคล้องตามข้อก าหนด/
กฎหมายรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และผลของกระบวนการมสี่วน
รว่ม ซึง่มรีายละเอยีดผลการศกึษาในแต่ละประเดน็ดงันี้ 

 4.1.4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนสอดคล้องตามข้อก าหนด /
กฎหมาย 
 โครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบีเ่ป็นโครงการทีเ่ขา้ข่ายต้องปฏบิตัติาม
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2553 ซึ่งก าหนดให้โครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหนิทีม่ขีนาดก าลงัการผลติตัง้แต่ 100 เมกะวตัต์ขึน้ไป เป็นโครงการหรอืกจิการที่
อ าจ ก่ อ ให้ เ กิดผลกระทบ ต่อชุ มชนอย่ า ง รุ นแร งทั ้ง ทางด้ านคุณภาพสิ่ ง แวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพตามบทบญัญตัิมาตรา 67 วรรค 2 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ที่ต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพส าหรบัโครงการหรอืกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทาง  
ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโดยได้ก าหนดให้การจดัท าและ  
การพจิารณารายงานดงักล่าวมลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจากการพจิารณารายงานในโครงการหรอื
กจิการทัว่ ๆ ไป โครงการจงึมอบหมายใหบ้รษิทั แอรเ์ซฟ จ ากดั โดยความร่วมมอืจากภาควชิา
เวชศาสตร์สังคมและสิ่งแวดล้อม  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
ศูนย์วทิยบรกิารมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ จงัหวดักระบี่ ในฐานะที่ปรกึษาท าการศึกษาและ
จดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และตามมาตรา 46 ของรฐัธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดว่าโรงงาน ผู้ประกอบการ หรอืโครงการต้องผ่าน
กระบวนการจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบ
จากหน่วยงานเอกชน องค์กรอิสระ ที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที ่  
โดยอา้งถงึระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน พ.ศ. 2538 
และค าแนะน าของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะต้องมี 
การด าเนินการตามกระบวนรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนอย่างน้อย 2 ครัง้ โดยโครงการ ฯ 
ไดม้กีารด าเนินการจดัท าเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ของประชนชนทัง้ 3 ครัง้ ซึง่ถอืไดว้่าสอดคลอ้ง
ตามทีก่ฎหมายก าหนด แต่ทัง้นี้ จากการศกึษาขอ้มลูและการสมัภาษณ์ประชาชนในพืน้ทีแ่ละผูม้ ี
ส่วนไดส้่วนเสยีในประเดน็ดงักล่าวสามารถแยกประเดน็ไดด้งัต่อไปนี้ 
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 1) การด าเนินการกระบวนการมสี่วนของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของทางโครงการเป็นไปตามข้อก าหนด /กฎหมายก าหนด
ครบถ้วนทุกขัน้ตอนซึง่หากไม่ด าเนินการตามขอ้กฎหมายดงักล่าวกอ็าจไม่ไดร้บัการอนุมตัจิาก
หน่วยงานที่อนุญาตได้ ซึง่อาจส่งผลใหโ้ครงการ ฯ ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได ้แต่ทัง้นี้การ
ด าเนินการตามกฎหมายดงักล่าวก็ยงัมกีารละเลยในวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิของกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนไป กล่าวคอืในการด าเนินงานในทางปฏบิตัยิงัขาดการจดักระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างมีความหมาย กลายเป็นรูปแบบพิธีกรรมที่จ ัดเพื่อให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอ
เหนือคลอง, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

เขาก็ท าไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ว่าการน าเสนอของผู้รบัผดิชอบ
ในการด าเนินการตรงนัน้มนัอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงในเรื่องการน าเสนอ 
ยกตวัอยา่งเช่น ขอ้มลูของโครงการในบางประเดน็ทีย่งัไมช่ดัเจนเพยีงพอขอ้มลู
ดา้นพลงังาน ขอ้เทจ็จรงิเป็นอย่างไร ภาคใต้ขาดพลงังานจรงิหรอืไม่ชาวบา้นก็
ยงัเป็นกงัวลอยูม่าก 
 

   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 5 (ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ใหส้มัภาษณ์ในประเดน็น้ีว่า  
 

เขาก็ท ามาเ ป็นขัน้ตอนตามกระบวนการเขา ต ามกฎหมายก าหนด 
เป๊ะ ๆ แต่ทนีี้พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจรงิ ๆ อย่างหมู่บา้นเราบางทเีขาไม่เขา้มา
เวลาท าประชาคม เราต้องขอให้เขาเข้ามาเขาถงึเข้ามา ก็คอืท าตามขัน้ตอน
ถูกตอ้งแต่หลกีเลีย่งพืน้ทีท่ีม่กีารต่อตา้นทีเ่ขาไดร้บัผลกระทบ 
 

   ส าหรบัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวิชาการสิง่แวดล้อมท่านที่ 1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “กส็อดคลอ้งตามกฎหมายก าหนด แต่เขาจะ
ดงึกลุ่มหลกั ๆ พวกสุดโต่ง ไมเ่หน็ดว้ยกบัเหน็ดว้ย แต่กลุ่มกลาง ๆ ไมค่่อยม ีมแีต่ภาครฐัเขา้ไป
ส่วนใหญ่ คนทีไ่มค่่อยเกีย่วแต่รู ้ตดิตามขา่ว ไมค่่อยไป” 
 2) การที่กฎหมายไม่มีข้อก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) สามารถก าหนดบทลงโทษ ในกรณีที่ผู้ด าเนิน
โครงการไม่ปฏิบัติตามแผนการจดัการผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดในการ 
ให้ความเห็นชอบกบัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ความโปร่งใสในการทบทวน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินงานตามแผนการจดัการผลกระทบ
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สิง่แวดล้อม และการตดิตามตรวจวดัและตรวจสอบการจดัการผลกระทบสิง่แวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ ในช่วงการก่อสร้างและการด าเนินงานหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นจุดอ่อนของ
กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในปจัจุบนั โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่19 (นักวชิาการ
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ได้
แสดงความคดิเหน็ว่า 
 

แมว้่าโครงการฯ จะด าเนินการเป็นไปตาม กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วนทุก
ขัน้ตอนจน EIA ผ่าน ไดด้ าเนินการต่อไป แต่เมื่อภายหลงัจากนัน้ ถ้ากฎหมาย
ไม่ได้ก าหนดบทลงโทษไว้อย่างชดัเจนว่า ถ้าไม่ปฏิบตัิตามมาตรการ จะมี
บทลงโทษอย่างไร มนัก็เท่านัน้ จะให้ประชาชนท าอย่างไร การแสดงความ
คดิเหน็ของประชาชนกไ็รค้วามหมาย 
 

  4.1.4.2  รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 
  จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์ พบว่า สามารถแยกประเดน็ใน
การพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) ความเชื่อถือในตัวรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพของโครงการจากประเด็นในการแยกส่วนการประเมินระหว่างโครงการท่าเรือและ 
ในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทัง้ที่เป็นโครงการที่มผีลกระทบเกี่ยวเน่ืองกัน ท าให้มองเห็น
ผลกระทบไม่รอบด้าน และไม่สามารถมองเห็นปญัหาหรอืผลกระทบในภาพรวมทัง้หมดของ 
ทัง้โครงการ เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีเกดิขอ้วติกกงัวลว่าโรงไฟฟ้า 
ถ่านหินกับท่าเทียบเรือแท้จริงเป็นโครงการเดียวกันควรที่จะต้องศึกษาผลกระทบร่วมกัน  
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที่ 2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) 
ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลติเจตนาแยกโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ออกจากโครงการท่า
เทยีบเรอืคลองรัว้ ซึ่งผดิหลกัการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม เรื่องนี้คน
กระบี่ได้ไปร้องเรียนคณะกรรมาธิการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วุฒสิภา ซึง่กรรมการชุดน้ีบอกว่ามนัเป็นโครงการชุดเดยีวกนั 
 

  ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่ว่าโครงการที่มี
ผลกระทบในวงกวา้ง การแยกโครงการออกมาเฉพาะส่วนจะท าใหป้ระชาชนมองไม่เหน็ภาพรวม
ของผลกระทบ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จงัหวดักระบี่, 
สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็ดงักล่าวว่า 
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มนัจะมปีระเดน็อยู่ว่า ดัง้เดมิกระบวนการท าอไีอเอครัง้แรกของโครงการเป็น
การท าอไีอเอทัง้โครงการ ทัง้โรงไฟฟ้าและท่าเรอืขนส่ง แต่ว่าหลงัจากผ่านไป
หนึ่งปีก็มกีารแยกในส่วนของท่าเรอืขนส่งออกมาท าต่างหาก มนัก็เลยเป็น
ประเดน็ทีว่่าจรงิ ๆ แลว้โครงการที่มผีลกระทบในวงกวา้ง การที่แยกโครงการ
ออกมาเฉพาะส่วนขนส่งอยา่งเดยีว มนัจะท าใหค้นมองเหน็ปญัหาของภาพรวม
ไม่เห็น ก็จะมองแค่ว่าเป็นเรื่องของการขนส่งถ่านหินเพื่อไปใช้ แล้วมนัจะ
เกีย่วขอ้งอะไร กค็อืไม่รูว้่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้หลงัจากกระบวนการทีจ่ะเกดิขึน้
ของการจดัการสรา้งโรงไฟฟ้าเสรจ็แล้วจะเกดิอะไร ในขณะเดยีวกนัก็ตดัตอน
กลุ่มคนที่มคีวามเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบบรเิวณโรงงานท าให้ไม่ทราบว่า
กระบวนการทีก่ าลงัจะเกดิขึน้ในกระบวนการอไีอเอขยบัไปถงึตอนไหน 
 

   ทัง้นี้ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดักระบี ่ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

มนัเป็นปญัหาตัง้แต่เริม่ต้นของการท ารายงานประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
เพราะจะดูว่ามนักระทบไม่กระทบดูทลีะอนั ไม่ได้ดูภาพรวมทัง้หมดว่าจรงิ ๆ 
แลว้จะมโีรงไฟฟ้าที่น่ีกี่โรง ท่าเทยีบเรอืกี่ท่า เพราะฉะนัน้ การเลีย่งท าทลีะโรง
หรือแบ่งแยกแม้กระทัง่โรงไฟฟ้ากับท่าเทียบเรือเป็นการกระท าที่ผิดกับ
หลกัการประเมนิผลกระทบอยา่งยิง่ 
 

 2) ความไม่ชดัเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสิ่งแวดและล้อม
สุขภาพการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม และสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ที่ยงัไม่
ครอบคลุม รวมถงึขาดการวเิคราะห์เชื่อมโยงระหว่างผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมกบัผลกระทบ
ดา้นสุขภาพซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 
20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ในเอกสารค.3 ทีท่ ามาไมม่กีารระบุมาตรการดูแล การชดเชยผลกระทบไม่ว่าจะ
กลุ่มประมงท่องเที่ยว ทัง้ที่มีการพูดมาตัง้แต่เวที ค.1 ว่ามันมีผลกระทบ 
เพราะฉะนัน้วนันี้  กฟผ. กล้าประกาศว่าจะท าเวที ค.3 ซึ่งเป็นเวทีสุดท้ายที่
ประชาชนจะมสีทิธิเ์ขา้ร่วม การท าในลกัษณะเช่นน้ีเท่ากบัว่า กฟผ.ไม่ฟงัเสยีง
ประชาชน ไมจ่รงิใจกบัประชาชน 
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   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 
22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิในประเดน็นี้ว่า “ใครทีอ่่านรายงาน ค.3 จะเหน็แต่
การส ารวจสิง่มชีวีติ จะไม่เคยเหน็การเชื่อมโยงของระบบนิเวศเลย ซึ่งไม่ใช่ เพราะเวลาศกึษา
ผลกระทบเราจะตอ้งศกึษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ ถา้ปล่อยไปไมค่ดัคา้น มนักจ็ะเป็นไปอยา่งนัน้” 
   ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 20 (นักวิชาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดักระบี ่ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

เขาท าตามแนวทางก ากบัของอไีอเอ แต่เขาไม่ได้ท าตามสิง่ที่จะเกดิในอนาคต 
ผลทีเ่ขาจะรายงานและมมีาตรการอย่างไร คอืท าคามกฎหมายก ากบั ค่าไหนที่
กฎหมายไม่ได้ให้ตรวจเขาก็ไม่ตรวจ กฎหมายก าหนดเท่าไหร่ก็ท าไม่เกิน
เท่านัน้ แต่ไมด่เูลยว่ามนัมอีมิแพคแลว้ ต้องมมีาตรการ แลว้ไปท าชดเชย CSR 
แบบอื่น อยา่งปลกูปา่อะไรแบบน้ี มนัไมใ่ช่ 
 

 3) รายงานอีไอเอหรืออีเอชไอเอในปจัจุบัน เป็นทัง้ เครื่องมือ 
ในการประกอบการอนุญาตโครงการ และยงัเป็นเครื่องมอืในการคดัคา้นของผู้ต่อต้านโครงการ
ดว้ย เนื่องจากอไีอเอหรอือเีอชไอเอเป็นเอกสารเผยแพร่และจบัต้องได ้ซึ่งผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่
25 (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ตอนนี้มนัเหมอืนการก าหนดใหม้อีไีอเอมนัเหมอืนเป็นเอกสารทีเ่ป็นฮารต์ก๊อป
ป้ีเป็นเอกสารที่จบัต้องได้และก็จบัผดิได้ เผยแพร่และสามารถที่เอามาอ้างอิง 
กล่าวโทษ หรอืสมมตอิไีอเอไม่ผ่านเขากม็องว่าโครงการสรา้งไม่ไดอ้ะไรแบบนี้ 
เหมอืนกบัเค้าสามารถได้รบัข้อมูลนี้แล้วเอามาเป็นข้อโต้แย้งได้ อีไอเอนี่ใช้ 
ทัง้แงป่ระกอบการอนุญาตของโครงการแลว้กใ็ชใ้นการคดัคา้นของผูต่้อต้านเอา
อไีอเอมาฟ้อง สผ.ว่าพมิพผ์ดิบา้ง ขอ้มลูไม่ตรงบา้ง ฟ้องเจา้ของโครงการว่าไม่
ท าตามอไีอเอบา้ง ถ้าคนเขยีนใส่ความคดิเหน็ของตวัเองลงไปแทนขอ้เทจ็จรงิ 
อย่างบา้นรา้ง กบับา้นไม่มคีนอยู่ ก็จบัผดิได้ จรงิ ๆ คอืเขาต้องการคดัค้านตวั
โครงการแต่เขาไมไ่ดต้้องการใหย้กเลกิอไีอเอนะ คอือไีอเอมนัใช่งานวจิยั คนที่
เอาประเดน็พูดถึงหลกัวชิาการมาใช้ในการดูอีไอเอก็จะมปีญัหา มนัเป็นการ
โฟกสั ดผูลกระทบสงูสุดทีอ่าจจะเกดิขึน้ แลว้ท ามาตรการ 
 

 4) ความไม่เชื่อถอืในเล่มรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบและสิง่แวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เป็นผลมาจากผลกระทบที่เคยได้รบัมาจากโครงการมาก่อน 
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และภาพจ าจากเหตุการณ์ตวัอย่างโครงการในลกัษณะเดยีวกนัที่ผ่านมาท าให้ประชาชนเริม่
ศกึษานอกเล่มรายงานดว้ยตนเอง โดยผู้ใหส้มัภาษณ์ท่านที ่23 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม 
ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) 
ได้ให้สมัภาษณ์ว่า “ความไม่เชื่อถือในตวัรายงานของโครงการนี้ก็เป็นผลมาจากผลกระทบที่
ประชาชนในพื้นที่เขาได้รบัผลกระทบมาจากโรงไฟฟ้าเก่ามาก่อนแล้ว ประเด็นที่สองก็คอืเขาดู
ตวัอยา่งจากทีอ่ื่นว่าพอผ่านอนุมตัมิาทุกอยา่งสุดทา้ยกย็งัมผีลกระทบ” 
   ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวิชาการสิ่งแวดล้อมท่านที่ 1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ในประเดน็นี้เพิม่เตมิว่า “ความไม่น่าชื่อ
ถือก็เกิดจากการที่เขาศึกษานอกเล่มรายงาน คนเขามคีวามรู้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมา หรอื
เหตุการณ์จากต่างประเทศ ขอ้มลูข่าวสาร เศรษฐกจิ ธุรกจิ พวกประกอบการโรงแรม พวกโฮม
เสตย ์ประมง พวกนี้จะไมเ่หน็ดว้ย” 
 5) รูปแบบของกระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพที่เจา้ของโครงการว่าจา้งบรษิทัที่ปรกึษาเป็นผู้จดัท ารายงาน ส่งผลให้
การด าเนินการต้องขึ้นอยู่กบัความต้องการของเจ้าของโครงการ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 18  
(นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

จากการทีเ่จา้ของโครงการเป็นผูว้่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาและสถาบนัวชิาการ  ท า
ใหก้ารจดัท ารายงาน EIA ตอ้งเป็นไปตามทีเ่จา้ของโครงการต้องการ ซึง่ยงัขาด
การจดัท ารายงานที่อยู่บนฐานความรูท้างวชิาการ และไม่ด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การประเมินผล
กระทบที่ไม่ครอบคลุมมลสารทุกชนิดที่มาจากกระบวนการผลติของโครงการ 
โดยเฉพาะผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศที่ไม่มีกฎหมายควบคุม มีการ
น าเสนอขอ้มลูทีค่ลาดเคลื่อน และมกีารสรุปการประเมนิผลกระทบแบบรวบรดั
ไม่เชื่อมโยงกับข้อมูลที่น าเสนอ ประเด็นส าคญัคือ กรอบการพิจารณาของ 
คชก. เน้นการพจิารณาเป็นรายโครงการ ท าใหร้ายงาน EIA ไม่สามารถน าไปสู่
การพจิารณาต่อการแก้ไขปญัหาของประชาชนทีไ่ด้รบัผลกระทบแบบสะสมมา
อยา่งต่อเนื่อง 
 

 6) อายุของรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และสุขภาพที่
ปจัจุบนัไม่มกีารก าหนดอายุของรายงานที่ท าการศกึษาไว้และผ่านความเหน็ชอบแล้ว หากไม่
เริม่ด าเนินการในช่วงเวลาอนัใกลอ้าจท าใหผ้ลกระทบต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกบัทีศ่กึษา
ไว ้โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 
2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
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อายุของรายงาน EIA/EHIA เน่ืองจากในปจัจุบนัไม่ได้มกีารก าหนดอายุของ
รายงานที่ได้ท าการศกึษาไว้แล้ว ท าให้โครงการที่ผ่านความเหน็ชอบรายงาน
หากไม่เริม่ด าเนินการภายในช่วงระยะเวลาอนัใกล้อาจส่งผลให้สภาวะการณ์
รอบขา้งหรอืผลกระทบต่าง ๆ ไม่ตรงกบัผลการศึกษาทีไ่ด้ ซึ่งอาจสรา้งความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและสุขภาพมากขึ้น จึงควรมแีนวทางในการ
ก าหนดอายกุารใชง้าน EIA/EHIA ทีผ่่านความเหน็ชอบจาก คชก.แลว้ 
 

  ซึ่งสอดคล้องกบัความคดิเห็นของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 27 (องค์กรพฒันา
เอกชน, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า “EIA และ EHIA ต้องมอีายุจ ากดั 
ไม่ใช่ว่า 10 ปี 20 ปี ก็ยงักลบัมาใช้ เพราะสภาพการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของสงัคมและ
สิง่แวดลอ้มไดเ้ปลีย่นไปแลว้” 
  4.1.4.3  ผลของกระบวนการมสี่วนรว่ม 
  จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเด็นใน
การพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) ความคิดเห็นของประชาชนมีผลต่อการตัดสินใจของโครงการ
ค่อนข้างน้อย กล่าวคือโครงการยงัมีการน าความคิดเห็น ข้อห่วงกังวล หรอืค าแนะน าของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไปปรบัปรุงโครงการ หรอืเป็นองคป์ระกอบในการตดัสนิใจทีย่งั
ไม่ชดัเจน จงึส่งผลให้ความน่าเชื่อถือในตวัโครงการของประชาชนในพื้นที่ลดน้อยลงซึ่งผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ว่า 
 

สิง่ทีเ่ราสงัเกตไดช้ดัเจนเลยกค็อืตอนทีม่าจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ครัง้ที ่1 คอื
ต้องมารบัฟงัข้อห่วงกงัวลของประชาชน มาบอกว่าโรงไฟฟ้าของข้าพเจ้าจะ
เป็นอย่างไร คุณห่วงอะไรชาวบ้านก็จะห่วง พอชาวบ้านห่วงเสร็จ มาใหม่
รายงานกลบัมาเป็นอกีขนาดนึงเลย เรอืขนาดใหญ่ขึน้ เรอืใหญ่ขนาดนี้ความ
ห่วงกงัวลต้องมากขึน้ เพราะฉะนัน้ตามหลกัการ การไฟฟ้าต้องมาจดัเวท ีค.1 
ใหม ่เพราะโจทยม์นัเปลีย่นผลกระทบเปลีย่น ปกตเิวที ค.1 รบัฟงัขอ้ห่วงกงัวล
เสรจ็ต้องน าไปศกึษาแลว้เปิดเวลาใหร้บัต่ออกี 45 วนั อาจารยส์่งไปอกี 49 ขอ้
ไม่เหน็เขาเอาไปใส่เลย ท าจดหมายไปถงึการไฟฟ้าบอกเดีย๋วเอาไปใส่ใน ค.3 
ซึง่มนัคนละเรือ่งกนัเลย มนัคนละล าดบัขัน้ตอน 
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   โดยสอดคลอ้งกบัผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่าน
ที ่1, 2557) ไดใ้ห้สมัภาษณ์ว่า “ทางเราใหข้อ้เสนอแนะค าแนะน าไปทุกครัง้ ตัง้แต่ตกัถ่านหนิ 
แลว้เขากต็อ้งหยดุกลบัไป แต่กย็งัไมไ่ดแ้จง้กลบัมาว่าแกแ้ลว้หรอืไม ่ตอ้งรอเขานดัประชุม” 
 2) การน าผลของกระบวนการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงแก้ไขของ
โครงการในบางครัง้เป็นการปรบัเพื่อท าใหร้ายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพมนี ้าหนัก
มากขึ้นมากกว่าปรบัปรุงตามเจตนารมย์หรือตามข้อห่วงกังวลของประชาชนอย่างแท้จริง 
กล่าวคอื ทางโครงการมกีารน าขอ้ห่วงกงัวลของชาวบ้านไปปรับปรุงจรงิ แต่ยงัมปีญัหาในการ
ควบคุมก ากบัโครงการซึง่ประชาชนควรจะรบัทราบและมสี่วนร่วมด้วย ซึง่ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที ่
19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่านที่ 1, สมัภาษณ์, 22 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

เขากป็รบันะเวลาเราเสนออะไรใหไ้ปตอน ค.1 แต่ปรบัในทีน่ี้คอืปรบัเพื่อใหเ้ขา
อยู่รอด ปรบัเพื่อใหเ้คา้มนี ้าหนักมากขึน้ จรงิ ๆ จุดอ่อนของ EHIA เรานะจาก
ประสบการณ์ หน่วยงานทีค่วบคุมก ากบัมปีญัหา เพราะในระดบัโครงการพวกน้ี
พอคุณผ่านคุณกต็อ้งไปควบคุมก ากบั สิง่ทีคุ่ณจะไปควบคุมก ากบัคอืประชาชน
ตอ้งรูด้ว้ย ประชาชนผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตอ้งมสี่วนร่วมในการควบคุมก ากบัดว้ย 
เท่าที่ดูเวลาเค้าอ่านมลพษิอากาศ หรอืวดัอากาศ ชาวบ้านไม่รูเ้ร ื่อง ชาวบ้าน
อ่านไม่เป็น เขาไม่เข้าใจว่ามนัปลอดภยัไม่ปลอดภยั คือถ้าปญัหาพวกน้ียงั
ไม่ได้รบัการแก้แลว้ชาวบา้นเขาจะไปรอ้งทีใ่คร แล้วไปรอ้งแล้วที่ผ่านมาไม่ได้
รบัการตอบสนองที่ผ่านมาหน่วยงานที่ก ากบับงัคบัใช้กฏหมายไม่เขม้มากพอ 
เพราะฉะนัน้โครงการใหมท่ีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพเขากไ็มอ่ยากใหเ้กดิ 
 

   ทัง้นี้ ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่23 (ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดล้อม ส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ให้
สมัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “ความคดิเหน็ของประชาชนกม็ผีลกบัเขานะ แต่บรษิทักค็งไม่บอก กบ็อก
ว่าไดท้ าแลว้ตามมาตรการหน้า 5 แต่ทัง้นี้ทัง้นัน้ประชาชนเขากไ็ม่เชื่อไง คอืเล่มมนัสวยมนัอยู่ที่
การปฎบิตัวิ่าท าจรงิจงัหรอืไม ่มกีารตดิตามตรวจสอบอยา่งไร” 
 3) ความคิด เห็นของประชาชนจากกระบวนการมีส่ วนร่วมมี
ความส าคญัต่อกระบวนการตดัสนิใจในการปรบัปรุงโครงการ และก าหนดมาตรการป้องกนั และ
แก้ไขเยียวยาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการในอนาคต ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่  25 
(ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 
สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
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ความคดิเห็นของประชาชนมปีระโยชน์แน่นอน เพราะว่าคอืเวลาท าโครงการ
เขาก็ต้องไปอยู่กับชุมชน ไปรบัรู้ความคิดเห็นของประชาชน ถ้าประชาชน
ต่อต้านก็อยู่กนัแบบไม่มคีวามสุข แต่ถ้าเขารบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน
แล้วมาปรบัปรุงโครงการ มาคุยกบัประชาชนท าให้เขา้ใจซึ่งกนัและกนัก็จะอยู่
ดว้ยกนัอย่างสงบสุข มกีารปรบัปรุงโครงการ มกีารท ามาตรการอะไรก็แล้วแต่
ใหอ้ยูด่ว้ยกนัได ้มนักเ็ป็นความสงบสุขของเขา ต่างคนต่างช่วยเหลอืซึง่กนัและ
กนัได ้แลว้กไ็มเ่กดิความขดัแยง้ ลดความขดัแยง้ระหว่างโครงการกบัชุมชน 

   จงึอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า จากผลการศึกษาด้านผลผลิต (Product) 
ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ในดา้นความสอดคลอ้งต่อขอ้ก าหนด/
กฎหมาย พบว่า เจา้ของโครงการได้ว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษาในการขบัเคลื่อนการด าเนินงานให้
สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้จดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นของประชาชนตาม
ระเบยีบกฎหมายที่ก าหนดแต่อย่างไรก็ด ียงัมปีระชาชนบางส่วนที่ไม่ได้เขา้ร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ และในทางปฎบิตัยิงัขาดกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย นอกจากนี้  
ไม่มกีฎหมายที่ชดัเจนส าหรบับทลงโทษ สผ. สามารถด าเนินการในกรณีที่ผู้ด าเนินโครงการ 
ไม่ปฏิบตัิตามแผนการจดัการผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดในการให้ความ
เหน็ชอบกบัรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
   ในส่วนของความน่าเชื่อถอืในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพของประชาชนในพืน้ทีล่ดลงจากหลายปจัจยั ไดแ้ก่ ปจัจยัส่วนบุคคลจากผลกระทบ
หรอืภาพจ าจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิในอดตี ปจัจยัดา้นรปูแบบการของกระบวนการจดัท ารายงาน 
โดยการว่าจ้างบรษิัทที่ปรกึษาละอายุของรายงาน ปจัจยัด้านกระบวนการจดัท ารายงาน ฯ  
ในการแยกส่วนการประเมนิผลกระทบระหว่างโครงการท่าเรอืและโครงการโรงไฟฟ้าออกจากกนั
และความไมช่ดัเจนของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  
   ดา้นผลของกระบวนการมสี่วนร่วม พบว่า ความคดิเหน็ของประชาชน
ในพื้นที่มีผลต่อการตัดสินใจของโครงการค่อนข้างน้อย การน าข้อคิดเห็น ข้อห่วงกังวลไป
ปรบัปรงุ ยงัไมม่คีวามชดัเจน 
 
 4.1.5  ผลกระทบ (Impact) 
 จากการศกึษาพบว่าผลกระทบที่เกิดจากการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประกอบไปด้วย การลดความขัดแย้ง ความเชื่อมัน่ต่อ
โครงการและ วามสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการ โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีด
ดงันี้ 
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 4.1.5.1 การลดความขดัแยง้ 
 จากการสมัภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) การไดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มคนในพืน้ทีม่ผีล
ต่อความขดัแย้งที่เกดิขึ้น ทัง้น้ีหากทุกฝ่ายไม่เอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตัง้ และรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผู้อื่นกจ็ะสามารถลดปญัหาความขดัแยง้ในพืน้ทีล่งได ้ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่
25 (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ความจรงิในหลกัการวตัถุประสงคก์ารมสี่วนร่วมเขากอ็ยากใหล้ดความขดัแยง้ 
แต่ทีม่นัมปีญัหาความขดัแยง้ส่วนใหญ่มนัจะมาจากเรื่องผลประโยชน์ แต่ถ้าท า
แบบจรงิใจต่อกนัมคีวามโปร่งใส มนัก็จะไม่มปีญัหา ซึ่งผลประโยชน์มนัมอียู่
สองอย่างคือ ผลประโยชน์ของตัวเอง กบัผลประโยชน์ส่วนรวม ถ้าเอาของ
ตวัเองเป็นทีต่ ัง้กจ็ะมปีญัหา คอืไม่ไดว้่าเฉพาะประชาชนนะ โครงการกเ็ช่นกนั 
ถ้าเอาผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตัง้ ไม่ฟงัคนอื่น มนัก็เกิดความขดัแย้ง 
สมมติไปคุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านให้ท านู้นท านี่ ไม่ยอมปรบัอะไรเลย มนัก็
ไมไ่ด ้อนัน้ีถอืว่าเคา้ไมร่บัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
 

   ทัง้นี้ ความขดัแย้งก็ขึน้อยู่กบัประเภท ขนาด ชนิด ของโครงการด้วย
เช่นกัน ว่าเป็นโครงการที่มีผลกระทบโดยตรงกับประชาชน หรือสร้างประโยชน์หรือ
ผลประโยชน์ใหป้ระชาชน ซึ่งจะส่งผลต่อการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่และน าไปสู้ความ
ขดัแย้งต่อไปได้ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 23 (ผู้อ านวยการส่วนสิ่งแวดล้อม ส านักงาน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ว่า 
 

มนักข็ึน้อยู่กบัประเภทโครงการดว้ย ถ้าเป็นโครงการเลก็ ๆ หรอืเป็นโครงการ
ที่ไม่สร้างผลกระทบกับเขา ซึ่งเขาได้ร ับประโยชน์จากจากมีส่วนร่วมใน
โครงการนัน้ ๆ เขากเ็ขา้ร่วม เขาดูทีป่ระโยชน์ทีเ่ขาจะไดร้บั อย่างเช่น การท า
ฝาย ชาวบ้านเขาได้รบัประโยชน์ ได้น ้ าใช้ เขาก็จะมาลงแรงช่วยกัน แต่
โครงการในลกัษณะที่ใหญ่ ๆ แบบนี้ผลกระทบโดยตรงเลย เป็นธรรมดาที่จะ
เกิดความขดัแย้ง เพราะฉะนัน้ มนัก็ขึ้นอยู่กบัประเภท ขนาด ชนิดโครงการ  
ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงหรือไม่ หรอืว่าประชาชนได้รบัผลประโยชน์จาก
โครงการนัน้ ๆ ดว้ย 
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 2) การมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพสามารถลดความขดัแยง้ระหว่างประชาชนในพืน้ทีก่บัโครงการได ้แต่ทัง้นี้ต้องอาศยั
ความรูค้วามเขา้ใจของทัง้สองฝ่ายและแลกเปลีย่นความคดิเหน็กนับนพืน้ฐานของความมเีหตุมี
ผล มอีงคค์วามรูเ้พยีงพอโดยไม่ใชอ้ารมณ์เป็นตวัควบคุม ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 27 (ก านัน
ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หค้วามเหน็ว่า 
 

การมสี่วนร่วมของประชาชนสามารถลดปญัหาความขดัแยง้ได้เหมอืนกนั แต่
ต้องอยู่บนนัยยะของการมคีวามรู้ จากที่ไปนัง่ฟงัคือส่วนใหญ่ใช่อารมณ์น า 
แสดงความเหน็แบบไม่เป็นเหตุเป็นผล คนทีเ่หน็ดว้ยกจ็ะบอกว่าถ้าจะตายจาก
โรงไฟฟ้าเน่ียเขาตายก่อน คนที่ไม่เหน็ด้วยก็บอกว่าท่านผู้บรหิารการไฟฟ้า
ทีม่าทีน่ี่ถา้ผลเอาถ่านหนิใส่กาแฟชงใหท้่านกนิ กนิคนละจบิท่านจะกลา้กนิไหม 
คอืมสี่วนร่วมแต่ไม่อยู่ในตรรกะของเหตุผล แบบน้ีมนัอยู่ในอารมณ์กเ็หมอืนการ
ทา้ทายกนัไปมาไมไ่ดแ้ลกเปลีย่นความคดิ เป็นการมสี่วนรว่มปลอม ๆ ไปแลว้ 
 

   ทัง้นี้ ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 30 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลคลอง
ขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “ความ
ขดัแย้งมนัมาจากการที่ประชาชนไม่เขา้ใจในหลาย ๆ อย่าง ไม่สามารถเขา้ถึง เดีย๋วนี้คนการ
ไฟฟ้ากับคนในพื้นที่แทบจะไม่รู้จกักันเลย พอไม่รู้จกัไม่เข้าใจกัน พูดคุยกันก็ไม่ได้ จงึเป็น
ประเดน็ทีต่อ้งแกไ้ข” 
 3) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมีผลต่อความขัดแย้ง กล่าวคือ  การที่
ประชาชนในพื้นที่ได้รบัทราบข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากทางโครงการอย่างสม ่า เสมอและ
เพยีงพอ ไมม่กีารปิดบงัขอ้มลูซึง่กนัและกนัยอ่มส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจกนัของทัง้สองฝ่าย และ
ลดปญัหาความขดัแย้งที่เกิดจากความไม่เชื่อใจและปิดบงัข้อมูล ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 
(นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) 
ได้แสดงความคดิเหน็ในประเดน็นี้ว่า “การรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากทางโครงการก็มผีลต่อความ
ขดัแยง้ เนื่องจากหากมกีารปิดบงัขอ้มลู หรอืน าเสนอขอ้มลูทีไ่ม่เป็นขอ้เทจ็จรงิ ประชาชนในพืน้ที่
กจ็ะรูส้กึว่าโครงการไม่จรงิใจ ปญัหาความไมเ่ชื่อใจกต็ามมา น าไปสู่ความขดัแยง้ได”้ 
 ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 5 (ประชาชนคนที่ 5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “การมสี่วนร่วมสามารถลด
ความขดัแยง้ไดก้็ต่อเมื่อชาวบา้นได้ฟงัเหตุผลจากทางโครงการกนัทัง้หมดอย่างถูกต้อง มกีาร
ประชุมทีเ่ตม็ที ่ใหเ้จา้หน้าทีข่องการไฟฟ้ามานดัประชุมเลยชาวบา้นกจ็ะรบัรูก้นัทัง้หมด” 
 ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่8 (ประชาชนท่านที่ 8 ต าบลคลองขนาน อ าเภอ
เหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
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หากแต่ละภาคส่วนมคีวามจรงิใจทีจ่ะน าเสนอขอ้มลูอย่างตรงไปตรงมา ปญัหา
ความขดัแยง้นี้กจ็ะคลีค่ลายไปได ้อยากใหห้ลายภาคส่วนน าเสนอขอ้มลู เพราะ
การไฟฟ้าอย่างเดยีวชาวบา้นไม่ค่อยเชื่อ หน่วยงานองค์กรอื่น ๆ ที่มขีอ้มูลให้
เขา้มาใหข้อ้มลูชาวบา้นไดพ้จิารณา 
 

   ทัง้นี้การรบัทราบข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มูล และการเข้ามาของ
กลุ่ม NGO อาจส่งผลใหป้ระชาชนเกดิความสบัสน หรอืไดร้บัขอ้มลูทีไ่ม่ตรงกนั และสรา้งภาพลบ
ต่อโครงการไวก่้อนทีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลู ขอ้เทจ็จรงิจากทางโครงการโดยตรง ท าใหป้ระชาชนเกดิ
ความไม่ไวว้างใจและน าไปสูป้ญัหาความขดัแยง้ได ้ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่25 (ผูอ้ านวยการกลุ่ม
งานพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม, สมัภาษณ์, 19 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

บางทกี็อาจจะเป็นเรื่องความกลวัผลกระทบ อาจจะไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ไป
ซะทัง้หมดทเีดยีว ความไมเ่ขา้ใจรายละเอยีดโครงการ ความไม่เขา้ใจขอ้มลู มนั
ก็เกดิปญัหาความขดัแยง้ได้เช่นกนั เขาไม่เขา้ใจข้อมูลเขาก็มองว่าอกีฝ่ายไม่
จรงิใจกบัเขา อาจจะมนีักวชิาการหรอืคนอื่นเขา้ไปให้ขอ้มูลที่มนัเป็นภาพลบ
ต่อโครงการ ซึง่เขาจะคดัคา้นในโครงการลกัษณะนี้ตลอดอยู่แลว้เขาต่อต้านไป
ทัว่โลก ก็เป็นอกีปจัจยัหน่ึง แต่มนัก็เป็น target ของเขา ซึ่งจะไปแก้กแ็ก้ยาก 
บางทกีารเขา้ก่อนเขา้หลงักไ็ม่มผีล มนัอยู่ทีค่วามสามารถในการท าใหเ้ชื่อแลว้
ประชาชนเชื่อถอื บางทโีครงการเขา้ไปตอนแรกบอกว่าแนวโน้มด ีพออกีวนันึ
งอกีคนเขา้ปุ๊บเปลีย่นเลยก็ม ีความสามารถในการใหข้อ้มลูมนัต่างกนั เขาเชื่อ
อกีฝ ัง่หน่ึงมากกว่า 
 

 4) การมีความคิด เห็นที่ แตก ต่างกันไม่ ใช่ คว ามขัดแย้งหรือ 
การแตกแยก ความขดัแย้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะของผู้ได้ร ับ
ผลกระทบและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไม่มผีลต่อการตดัสนิใจหรอืการน าไปปรบัปรุงแก้ไขจากทางผู้
ด าเนินโครงการ ซึ่งนัน่หมายถึงการมสี่วนร่วมของประชาชนไม่ได้ตอบโจทย์วตัถุประสงค์ที่
แท้จรงิ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดั
กระบี ่ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า 
 

ความเหน็ที่แตกต่างกนัไม่ใช่ความขดัแยง้ เป็นแค่ความคดิเห็นที่แตกต่างกนั 
ชาวบ้านจะเกิดความขดัแย้งก็ต่อเมื่อโครงการไม่ให้ความส าคัญกับความ
คิดเห็นของชาวบ้าน ในเมื่อได้ข้อสรุปมาแล้วว่าชาวบ้านห่วงกังวลอะไร 
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โครงการก็ต้องปรบัเปลีย่นทางเลอืกของคุณ คุณมาท า Public Hearing เพื่อ
อะไร ประเดน็ไหนที่ชาวบ้านไม่ยอมรบัก็ต้องเปลี่ยน ถ้าเป็นแบบนี้อนาคตมนั
จะเกดิความขดัแยง้ รฐัตอ้งหยดุ เพราะรฐัท าใหเ้กดิเป็นสองฝ่าย และต้องแสดง
เจตนารมยด์แูลเขาก่อนเป็นอนัดบัแรก 
 

  4.1.5.2  ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 
  จากการสมัภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) ความไม่เชื่อมัน่ของประชาชนต่อตัวโครงการส่วนใหญ่เกิดจาก
ความไมเ่ชื่อมัน่ทีผู่ด้ าเนินโครงการจะสามารถรบัผดิชอบ หรอืจดัการกบัผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคตทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ทีไ่ดจ้รงิหรอืไม ่
ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง , 
สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเดน็นี้ว่า “ผูต่้อต้านโครงการต่อต้านมา
จากความไม่เชื่อมัน่โครงการ ถ้าผู้บรหิารระดบัสูงมาชี้แจง มาแสดงความรบัผดิชอบให้ประชาชน
ยอมรบัไดก้จ็ะดกีว่านี้ ชาวบา้นเขามองในภาพรวมว่าโครงการจะรบัผดิชอบไดจ้รงิหรอืไม่ มนัยงัเป็น
ขอ้วติกกงัวลอยู”่ 
   ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่4 (ประชาชนคนที ่4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือ
คลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ได้ให้สมัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “เราเหน็มาเยอะจาก
โครงการประเภทน้ี ล้วนแต่พูดว่าเทคโนโลยสีะอาดแต่มนัก็ยงัมปีญัหา ใหม่ ๆ ก็ดีหากวัน
ขา้งหน้ามผีลกระทบขึน้มาจะท าอย่างไร เขาไม่ไดม้กีารท าสญัญาว่าถ้าเกดิเหตุเขาจะรบัผดิชอบ
เรา เรากไ็มม่ัน่ใจ เราไมม่หีลกัประกนัอะไรเลย” 
   อีกทัง้ความไม่เชื่อมัน่ในตวับุคลากรในการควบคุม ก ากบัดูแลระบบ 
กเ็ป็นอกีประเดน็หนึ่งที่ท าใหป้ระชาชนเกดิความไม่เชื่อมัน่ในตวัโครงการ ว่าจะสามารถจดัการ
ดูแลไดด้หีรอืไม่ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า  
 

ถา้ดทูีเ่ขามาส ารวจความคดิเหน็แลว้เขา้มาชีแ้จงนะครบั ตวัเครื่องมอืทีเ่ขาบอก
ทัง้ระบบกรองอากาศทีเ่ขาใชเ้ป็นระบบทีด่มีาก แต่ปญัหาทีไ่ม่เคยแก้ไดค้อืคนที่
คุมระบบ อย่างประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถงึเลยการควบคุมระบบ ต่อใหร้ะบบดี
อย่างไรแต่คนคุมระบบไม่ด ีก็ไม่มปีระโยชน์ มนัอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เครื่องมอื 
เครื่องมือก็เป็นส่วนหน่ึง อย่างที่ดูแล้วมีปญัหามากคือท่าเรือมากกว่าตัว
โรงไฟฟ้า 
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 2) การเห็นแก่ประโยชน์ของคนในพื้นที่เป็นสิง่ส าคญั โครงการควร 
มกีารก าหนดมาตรการการป้องกนั เยยีวยาผลกระทบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ชดัเจน และ
ปฏบิตัใิหไ้ดจ้รงิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชน โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่19 (นักวชิาการ
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ได้
ใหส้มัภาษณ์ว่า 
 

ถา้ใหป้ระเมนิคอืการไมเ่ปิดขอ้มลูทัง้หมด แลว้ชาวบา้นไปศกึษาขอ้มลูเองแลว้รู ้
ชาวบา้นกจ็ะไมย่อมรบั เหมอืนกบัคุณไมเ่คยเปิดมาก่อน แลว้คุณมาบอก แต่ว่า
ถ้าบอกหมดชาวบา้นกว็ติกกงัวลอกี กค็อืเหมอืนดาบสองคม เขาก็เลยไม่บอก
ซะดกีว่า แต่จรงิๆ คอืสิง่ทีไ่มบ่อกวนัน้ี ขา้งหน้าประชาชนกต็้องรู ้คนใต้ไม่ชอบ 
คุณปิดแล้วคุณมาบอกทหีลงัเขาจะถอืว่าไม่จรงิใจ แล้วเขาาไปรูเ้องจากคนอื่น 
อย่าง NGO แบบนี้ เพราะฉะนัน้โครงการในลกัษณะนี้ควรจะเปิดให้หมด 
ประโยชน์ของคนในพืน้ทีเ่ป็นหลกัส าคญั ถา้ไดร้บัผลกระทบจะไดร้บัการชดเชย
อยา่งไร อยา่งมะเรง็มคีนเป็นขึน้มากต็อ้งรอตรวจสอบสาเหตุอกีว่าเกดิจากอะไร 
ฟ้องร้องกนัเป็นสิบๆปี ซึ่งไม่เคยมใีครได้รบัเลย จรงิๆควรให้เลยไม่ต้องรอ
ตรวจสอบ ก าหนดไปเลยรศัมี5กม. ผลกระทบพวกนี้คุณให้เลยไม่ต้องรอ
ตรวจสอบ ระบุโรคมาเลย แต่เขาไปท าอ้อมโลกแบบ CSR อะไรกไ็ม่รู ้มนัไม่
ตอบโจทยผ์ลกระทบผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีจรงิๆ เพราะคุณมรีายได้ก าไรสูง โรค
เหล่านี้โรคประจ าตวั โรคเรือ้รงั พกิาร ผูสู้งอายุนี่คุณช่วยไปเลย ไม่ต้องพสิูจน์
เพราะเคา้เซนซฟิอยูแ่ลว้ 
 

   ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 27 (ก านันต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง , 
สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิในประเดน็นี้ว่า “กระบวนการมสี่วนร่วม
มนัช่วยเพิ่มความเชื่อมนัอยู่แล้ว แต่สิ่งที่จะไม่ช่วยคือการที่องค์กรหมกเม็ดข้อมูลที่ยงัไม่ให้
ประชาชนรบัทราบมอีกีเยอะ ประชาชนยงัไม่ได้รบัทราบขอ้มูลข่าวสารในเชงิลกึ เขายงัปิดบงัเรา
อยู ่อนันี้แหล่ะจะเกดิปญัหา” 
 3) ความไม่เชื่อถอืในถ่านหนิที่ใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าว่าจะ
เป็นเชือ้เพลงิทีต่อบโจทยค์วามตอ้งการไฟฟ้าของภาคใต้ทีแ่ทจ้รงิ และยัง่ยนื ทัง้ ๆ ทีภ่าคใต้เอง
มทีรพัยากรทีส่มบรูณ์และสามารถเป็นทางเลอืกได ้อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่รายไดใ้หก้บัคนในพืน้ที ่
ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 8 (ประชาชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 
25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
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ปญัหากค็อืคนทีต่่อต้านพูดยงัไงเขากไ็ม่ใหส้รา้ง เพราะเขามอีคตอิยู่ แต่พวกที่
เอาพลงังานแต่ไม่เอาถ่านหนิกม็ ีผมกอ็ยากได ้ถ้าเป็นเป็นทางเลอืกอื่นไดจ้ะดี
มากเลย เกษตรกรกจ็ะไดข้ายทางปาลม์ดว้ย ชวีมวลผมกเ็ชื่อว่าท าไดแ้ต่ว่ามนั
คงไดไ้ม่ถงึ 800 MW ค่าความรอ้นกค็งไม่ถึง ถ้าคดิสภาพความเป็นจรงิทีต่้อง
ส่งใหจ้งัหวดัอื่นดว้ยชวีมวลอยา่งเดยีวคงไมเ่พยีงพอ 
 

   ผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 22 (เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนด้าน
สิง่แวดล้อม, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ได้ให้สมัภาษณ์เพิม่เตมิเกี่ยวกบัทางเลอืก
พลงังานทีย่ ัง่ยนืไวว้่า  
 

มขีอ้มลูของรฐับาลเอง บอกว่าไฟฟ้าทีผ่ลติไดจ้ากกงัหนัลมของประเทศจนีเค้า
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผลติได้มากกว่าไฟฟ้ามมีาจากโรงไฟฟ้าถ่านหนิแล้ว  
มนัแสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์การพฒันาประเทศมนัต้องเป็นอย่างนี้ คอืเรา
ไม่ไดเ้รยีกรอ้งใหห้ยุดการใชถ่้านหนิ หรอืฟอสซลิในวนัพรุ่งนี้ แต่ว่าจะท ายงัไง
ใหว้างแผนระยะยาวว่าในอนาคตขา้งหน้าเราจะลดตวัทีเ่ป็นปญัหาลงไดเ้ท่าไหร ่
เราจะเพิม่ตวัที่มนัเป็นโอกาสได้เท่าไหร่ ค าถามมนัคงไม่ได้อยู่ที่ว่าถ้าไม่เอา
ถ่านหนิ หรอืไม่เอาก๊าซธรรมชาต ิหรอืไม่เอาฟอสซลิแล้วจะเอาอะไร อยู่ที่ว่า
ท ายงัไงเราจะมองไปข้างหน้าที่การพฒันาเศรษฐกิจไปไปคู่กับการปกป้อง
สิง่แวดล้อมแล้วเราจะเจอหลายๆค าตอบ มนัอาจจะไม่ใช่เรื่องของพลงังาน
หมนุเวยีนอยา่งเดยีว แต่เป็นเรือ่งของประสทิธภิาพพลงังาน การวางโครงสรา้ง
พืน้ฐานของระบบพลงังานใหม ่หรอืการจดัการพลงังานแบบใหม่ 
 

  4.1.5.3  ความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีกบัโครงการ 
  จากการสมัภาษณ์พบว่า สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาไดด้งันี้ 
 1) การเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบของผู้ด าเนินโครงการเป็นสิ่ง
ส าคญันอกจะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชนแล้วยงัช่วยสรา้งความสมัพนัธ์ระหว่าง
ประชาชนในพื้นที่กบัโครงการ ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่29 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป
กาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า “ผมคุยกบัแกนน า
เขาก็บอกว่าถ้าได้คุยกบัผู้บรหิารระดบัสูงมาชี้แจงให้เขาเขา้ใจบ้างก้จะไม่มปีญัหา เพราะที่ผ่านมา
บางครัง้คนทีล่งมาชีแ้จงพูดเหมอืนไม่สามารถรบัผดิชอบเรื่องต่าง ๆ ได ้ไม่มอีะไรยดึถอื ยงัมปีญัหา
ในความไมเ่ชื่อใจกนัอยู”่ 
 2) การสร้างความสมัพนัธ์ที่ดรีะหว่างโครงการกบัประชาชนในพื้นที่
เป็นสิง่ที่ส าคญัและต้องอาศัยเวลาผู้ด าเนินโครงการจงึควรเข้าไปศึกษาวถิีชวีิตความเป็นอยู่
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เพื่อให้เขา้ใจสภาพความเป็นอยู่และบรบิทของชุมชน และสรา้งความสมัพนัธ์ผูกมติรกบัชุมชน
ตัง้แต่ระยะแรกและตอ้งค านึงถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึ้นกบัชุมชนเป็นหลกั ใหค้วามช่วยเหลอืและ
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่ใช่เพยีงแค่เน้นท ากิจกรรมในรูปแบบ CSR เพยีงอย่างเดยีว  
ซึง่ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 23 (ผู้อ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม จงัหวดักระบี,่ สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

คอืโรงไฟฟ้ามนัเกดิไปแล้ว ภาพของพนักงานกบัภาพของประชาชนเขามอง
ต่างมุมกนั ยกตวัอย่างว่าเมื่อก่อนม ีSCG เขา้มา เขามารบัช่วงของถ่านหนิที่
ไม่มคีุณภาพแลว้เอาไปเผนปูน ซึ่งเขาจะลงไปอยู่กบัชาวบ้านเลย ชาวบ้านจะ
เหน็ดว้ยหมดเขาจะท าอะไร แต่ภาพของการไฟฟ้านี่คนละแบบคอืเขากเ็น้นท า
ไปแต่ CSR หลงัจากทีโ่ครงการมนัเกดิขึน้แลว้ ซึง่มนัไม่ไดผ้ล คลา้ย ๆ กบัตบ
หวัแล้วลูบหลงั แต่ถ้าท าแบบ SCG เอารถเทลเลอร ์10 ล้อไปบรรทุกปูน
ชาวบา้นไมเ่คยว่าเลย เพราะกระบวนการมสี่วนร่วมมนัเกดิขึน้ตัง้แต่แรก ตกลง
กนัตัง้แต่ตน้ ผลกระทบมอีะไร แลว้จะมมีาตรการอะไรรองรบั ความสมัพนัธอ์นั
ดมีนัมมีาตัง้แต่เริม่ตน้ 
 

   ทัง้นี้ การเข้าถึงประชาชนเพยีงแค่บางกลุ่มไม่ได้ท าให้ความสมัพนัธ์
ระหว่างโครงการกบัประชาชนในพื้นที่ดขี ึน้ เนื่องจากการสื่อสารให้กบัผู้น าชุมชนเพื่อให้ผู้น า
ชุมชนเป็นกระบอกเสยีงมาเผยแพร่ขอ้มูลต่อใหป้ระชาชนในพืน้ทีใ่นบางครัง้การมกีารสื่อสารที่
คลาดเคลื่อนได ้และอาจมเีรือ่งอคตเิขา้มาเกี่ยวขอ้ง ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่11 (ประชาชนคนที ่
5 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ใน
ประเดน็น้ีไวว้่า 
 

ความสมัพนัธ์มนัดขีึ้นได้ถ้าประชาชนได้มสี่วนร่วมมากกว่านี้ เพราะตอนนี้มี
การจดัประชุมน้อยมากทีจ่ะมาพดูท าความเขา้ใจกนั กม็แีค่คนกลุ่มหนึ่งทีไ่ป ไป
กลบัมาก็กลบัมาเล่าให้ฟงั บางทกี็อาจจะมเีรื่องอคติส่วนตวัเข้ามาเกี่ยวข้อง 
สารทีไ่ด้รบัมาก็ผดิเพีย้นไปได้ การมาท าความเขา้ใจกบัชาวบ้านในหมู่บา้นยงั
ไม่ม ีเขาก็บอกแค่ผู้น า ผู้น าถึงจะมาบอกชาวบ้านอกีที คอืในหมู่บ้านหนึ่ง ๆ 
คนเข้าไปมีส่วนร่วมน้อย แต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าบริบทของแต่ละคนไม่
เหมอืนกนั บางคนหวัดือ้ บางคนอายมุากพดู กอ็ยากใหเ้ขาเขา้มานัดจดัประชุม
ในหมูบ่า้นบา้ง จะไดร้บัทราบกนัทัง้หมด 
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 3) การเขา้มาของกลุ่ม NGO ทีต่่อต้านการเกดิขึน้ของโครงการ เป็น
ปจัจยัในการชกัจูง และก่อให้เกิดทศันคติในแง่ลบของประชาชนในพื้นที่ต่อโครงการ ซึ่งผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่12 (ประชาชนคนที ่6 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเดน็น้ีไวว้่า 
 

กลุ่ม NGO มสี่วนส าคญัอย่างมากทีไ่ปสรา้งอคตใินใจชาวบา้น NGO จะเขา้มา
ก่อนที่โครงการจะเข้ามาด้วยซ ้า มาให้ข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลในด้านลบ
ด้านเดียว คดัค้านแบบสุดโต่ง มนัก็เป็นเหตุผลหนึ่งในการชกัน าได้ ซึ่งพอ
โครงการจะเขา้มาท าความเขา้ใจกบัชุมชนอกีทมีนักเ็ปลีย่นแปลงทศันคตสิ่วน
บุคคลนัน้ไดย้าก 
 

   ดงันัน้ จงึอาจกล่าวโดยสรปุไดว้่า ผลกระทบ (Impact) จากกระบวนการ
มสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ โครงการขยายก าลงั
การผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ในด้านของการลด/แก้ไขความขดัแยง้ในชุมชน พบว่า การเกิดความ
ขดัแยง้ ระหว่างกลุ่มทีค่ดัคา้นกบักลุ่มผูส้นบัสนุนโครงการเป็นผลมาจากการไดร้บัผลประโยชน์ที่
แต่ต่างกนัของแต่ละกลุ่มคนในพื้นที่ ทัง้นี้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนจะสามารถลด/
แก้ไขความขดัแย้งในพื้นที่ได้จะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจของทัง้สองฝ่ายบนพื้นฐานของ
เหตุผล และความเพยีงพอของขอ้มลู 
   ในด้านความเชื่อมัน่ของประชาชนและชุมชนที่มต่ีอโครงการ พบว่า 
ประชาชนและชุมชนขาดความเชื่อมัน่ทีม่ต่ีอโครงการต่อความสามารถการจดัการกบัผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ วิถีชวีิตความเป็นอยู่ของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต ทัง้นี้  เนื่องจากเจ้าของโครงการและบริษัทที่ด าเนินการศึกษาผลกระทบและจดัท า
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มน าเสนอขอ้มลูเพยีงดา้นเดยีว นอกจากนี้ประชาชนใน
พืน้ทีโ่ดยรอบโครงการยงัมคีวามวติกกงัวลเกี่ยวกบัถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิซึง่ไม่สามารถตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของคนในพืน้ทีไ่ด ้
   นอกจากนี้  ในส่วนของความสัมพนัธ์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
โครงการ พบว่า การเขา้ถงึพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบของผูด้ าเนินโครงการช่วยสรา้งความสมัพนัธท์ี่
ดรีะหว่างประชาชนในพื้นทีก่บักบัโครงการ ทัง้นี้จากการศกึษาพบว่าโครงการเขา้ถงึประชาชน
แค่เพยีงบางกลุ่มเท่านัน้ เนื่องจากการสื่อสารให้กบักลุ่มผู้น าชุมชนเพยีงกลุ่มเดยีวมาเผยแพร่
ขอ้มลูใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ทีบ่างครัง้อาจมกีารสื่อสารทีค่ลาดเคลื่อนหรอืมเีรื่องของผลประโยชน์
และอคตสิ่วนบุคคลเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
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4.2  ปัจจยัความส าเรจ็และปัญหาหรืออปุสรรคของกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

 
4.2.1   ปัจจัยความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 จากการศกึษาพบว่าสามารถแยกประเดน็ของปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของกระบวนการมสี่วน
รว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการขยายก าลงัการ
ผลติโรงไฟฟ้ากระบีไ่ดด้งันี้ 
 1) การตื่นตัวของคนในพื้นที่ จากการศึกษา พบว่า การให้ความส าคญักับ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่มีหลายระดับ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่ มที่เห็นว่า
โครงการมีผลประโยชน์และ/หรือมีผลกระทบกับชุมชนที่ตนอยู่อาศัยจะให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมสี่วนร่วมดงักล่าว และกลุ่มเพกิเฉย ที่มคีวามเห็นว่าไม่ได้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบั
โครงการจะไม่ให้ความส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วมดงักล่าว โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 11 
(ประชาชนคนที ่5 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ต่อประเดน็ดงักล่าวว่า   
 

ชาวบา้นจะแบ่งออกไดเ้ป็นสองประเภทเลยคอื 1) กลุ่มทีเ่หน็ดว้ยหรอืต่อต้าน
โครงการ ซึ่งแสดงเจตนารมย์ชดัเจนว่าเขาเป็นผู้ได้รบัผลประโยชน์ หรอืเสยี
ผลประโยชน์กจ็ะเขา้ร่วมการประชุมทุกครัง้ 2) กลุ่มทีไ่ม่ไดใ้หค้วามส าคญั คอื 
จะมโีครงการเกดิกไ็ดไ้มม่กีไ็มเ่ป็นไร เพราะกเ็คยมโีรงไฟฟ้าเดมิอยู่แลว้กอ็ยู่กนั
มาตัง้แต่สมยัก่อนไม่ไดม้ผีลเปลีย่นแปลงวถิชีวีติเขามากกจ็ะไม่ค่อยไดเ้ขา้ร่วม
ประชุม จะอาศยัรบัฟงัขา่วสารจากผูน้ าชุมชนเป็นหลกั 
 

 ทัง้นี้  ปจัจยัเสริมในการคัดค้านการก่อสร้างโครงการขยายก าลังการผลิต
โรงไฟฟ้ากระบีเ่ป็นผลสบืเน่ืองมาจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้าน ้ามนัเตาเดมิ และการศกึษาจาก
ผลกระทบ หรือประสบการณ์จากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ผ่านมา  
โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 (นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง , 
สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) ได้ใหส้มัภาษณ์ต่อประเดน็ดงักล่าวว่า “ประสบการณ์จาก
ผลกระทบเดมิทีช่าวบา้นไดร้บัอยูแ่ลว้จากโรงไฟฟ้าเดมิ บวกกบัตวัอย่างผลกระทบจากโครงการ
อื่นๆมมีใีหเ้หน็ ท าใหเ้ป็นขอ้มลู หรอืภาพจ าประกอบการตดัสนิใจได”้ 
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 2) การเลือกใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับบรบิทของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่มคีวามส าคญัต่อการด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วมของโครงการ ผู้ด าเนิน
โครงการควรศกึษาบรบิทของชุมชนนัน้ ๆ ล่วงหน้า เพื่อตดัสนิใจเลอืกเครื่องมอืหรอืเทคนิคการ
มสี่วนร่วมที่เหมาะสมกับพื้นที่นัน้ ๆ ซึ่งอาจจะต้องมีการบูรณาการหลาย ๆ เครื่องมือเข้า
ดว้ยกนั และอาจจะตอ้งอาศยัผูเ้ชีย่วชาญในการถอดบทเรยีนแลว้สรุปใหป้ระชาชนรบัทราบหาก
ขอ้มูลเป็นเชงิวชิาการมาก ๆ เพื่อให้กระบวนการมสี่วนร่วมมปีระสทิธภิาพมากที่สุด ซึ่งผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่านที่ 1, 
สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

การตื่นตวัของชุมชนมมีากแค่ไหน ต้องใชว้ธิกีาร เครื่องมอืใหเ้หมาะสม อาจจะ
ตอ้งท าโฟกสักรุ๊ปแยกกลุ่ม ตามกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แลว้กอ็าจท าครัง้เดยีว
ไม่ได้ อาจจะต้องมกีารถอดบทเรยีนมาก่อน คอือาจจะต้องเป็นแบบบูรณาการ 
ใชเ้ครือ่งมอืหลายอย่าง ใชเ้ครื่องมอือย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได ้ชาวบา้นบางทเีขา
อาจจะไม่เขา้ใจอาจจะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญถอดบทเรยีนมาแล้วสรุปให้ชาวบ้าน
อีกที และต้องดูบริบทด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ช่วงเวลาก็มีผล ต้องดูด้วยว่า
ชาวบา้นว่างตอนไหน 
 

 ซึ่งสอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่ว่า การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพต้องยดืหยุ่นได้ และเหมาะสม
กบัสถานการณ์ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่25 (ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์
ในประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องค านึงถึงความเหมาะสมด้วยต้ อง
พจิารณาหลายอย่างประกอบกนัเช่น ประเภทและขนาดของโครงการ บรบิทที่
แตกต่างกนัของแต่ละพืน้ที ่กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี แลว้กป็จัจยัอื่น ๆ ซึง่มนัท า
รูปแบบเดยีวไม่ได้ต้องประกอบด้วยกระบวนการย่อยหลายรูปแบบ ทัง้ที่เป็น
ทางการและไมเ่ป็นทางการ 
 

 3) การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และรอบด้านเป็นจุดเริม่ต้นของ
กระบวนการมสี่วนร่วมทีด่ ีเพราะเป็นการแสดงถงึความจรงิใจของโครงการทีม่ต่ีอประชาชนใน
พืน้ที่ ซึ่งผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที ่25 (ผูอ้ านวยการกลุ่มงานพลงังาน ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 19 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า  
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สิง่ส าคญัอนัดบัแรกเลยคอืขอ้มลู ผูด้ าเนินโครงการต้องเปิดเผยขอ้มลูอย่างรอบ
ด้าน และไม่หมกเม็ด ต้องถูกต้อง เปิดเผย คือต้องบอกความจรงิ ถ้ายิง่ไป
ปิดบงัชาวบ้านเขา สกัวนัหนึ่งเขาก็ต้องไปหาขอ้มูลเอง พอรูข้้อมูลในด้านอื่น
เขาก็จะรูส้กึว่าโครงการไม่มคีวามจรงิใจ ก็จะน าไปสู่ความไม่เชื่อใจ และอคติ
ตามมา 
 

 ทัง้นี้ ทางเจา้ของโครงการควรเขา้ถงึพืน้ทีเ่พื่อไปรบัทราบสภาพปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
มากกว่าเป็นหน้าที่ของบรษิัท ฯ ที่ปรกึษา โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 23 (ผู้อ านวยการส่วน
สิง่แวดล้อม ส านักงานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 19 
กรกฎาคม 2557) 
 

ขอ้มลู อนัดบัแรกเลยควรตอ้งรอบดา้นและไมห่มกเมด็ ตอ้งถูกตอ้ง เปิดเผย คอื
บอกความจรงิพูดง่าย ๆ มคีวามจรงิใจ อีกอนัคือต้องเข้าไปรบัทราบสภาพ
ปญัหาในพืน้ทีด่ว้ยตวัเอง อย่าเอาแต่ตวัหนังสอือย่างเดยีว คอืไม่ใช่เป็นการให้
ผลประโยชน์เพื่อปิดปาก คอืไปรบัรูว้่าปญัหาที่แทจ้รงิในพืน้ทีค่อือะไร มนัต้อง
เป็นเรื่องของคนการไฟฟ้าเองไม่ใช่หน้าที่ของบรษิัทที่ปรกึษา ไม่ใช่อยู่แบบ
เจา้นายอยา่งเดยีว ความเหลื่อมล ้ามนัต่างกนั 
 

 4) กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนจะตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่ระยะแรก ผูด้ าเนิน
โครงการควรเขา้ไปให้ขอ้มูล กระตุ้นให้เกิดความคดิเห็นและให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นจาก
ประชาชนก่อนกระบวนการตดัสนิใจ ทัง้น้ีการจดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเหน็ก่อนตดัสนิใจควร
ค านึงถงึความเพยีงพอดา้นระยะเวลาเพื่อใหเ้กดิการรบัฟงัความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง ซึง่ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที ่24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) 
ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า  
 

กระบวนการมสี่วนร่วมต้องเริม่ตัง้แต่ระยะแรกก่อนที่จะตดัสนิใจว่าจะให้เกิด
โครงการ ไม่ใช่ตัง้ธงไวว้่าจะเกดิโครงการน้ีแลว้ค่อยมารบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนในพืน้ที ่ซึง่ตอ้งค านึงถงึปจัจยัดา้นเวลาดว้ย ไม่ใช่มาบอกว่าจะจดัรบั
ฟงัความคดิเหน็วนัน้ีพรุ่งน้ี ประชาชนกไ็ม่มเีวลาตดัสนิใจเพยีงพอว่าไปหรอืไม่
ไป การรับฟงัความคิดเห็นก็ไม่กว้างขวาง ไม่สะท้อนความคิดเห็นของ
ประชาชนในชุมชน 
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  จึงสรุปได้ว่าปจัจยัที่ส่งผลต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพใหป้ระสบความส าเรจ็ไดป้ระกอบดว้ย การตื่นตวัของ
ประชาชนในพื้นที่ การเลือกใช้เทคนิคการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่มคีวามส าคญัต่อการด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วมของโครงการ ทัง้นี้การ
เปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง และรอบดา้นเป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการมสี่วนร่วมที่ด ี
เพราะเป็นการแสดงถงึความจรงิใจของโครงการทีม่ต่ีอประชาชนในพืน้ที ่ซึ่งกระบวนการมสี่วน
รว่มและใหข้อ้มลูแก่ประชาชนดงักล่าวควรเริม่ตัง้แต่ระยะแรก และควรควรใหม้เีวลาเพยีงพอใน
การรบัฟงัความคดิเหน็อยา่งกวา้งขวาง เพื่อท าใหก้ารตดัสนิใจสะทอ้นความคดิเหน็ของชุมชน 
 

4.2.2  ปัญหาหรืออปุสรรคของการมีส่วนร่วมของประชาชนในวิเคราะหผ์ลกระทบ
 ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบ่ี 

 จากการศึกษาพบว่า สามารถแยกประเด็นของปญัหาหรอือุปสรรคของกระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยาย
ก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่ไดด้งันี้ 
 1) การจดัเวทีรบัฟงัความคิดเห็นเป็นเพียงการจดัให้ครบถ้วนกระบวนการ
ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลให้ประชาชนไม่เข้าใจในข้อมูล หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้น  
อย่างแทจ้รงิ อกีทัง้การเสนอความคดิเหน็ไม่มผีลต่อการปรบัปรุงแก้ไขโครงการตามทีค่วร ซึ่ง
ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้ม ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ได้
ใหส้มัภาษณ์ว่า 
 

การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ กเ็ป็นการจดัเวทตีามขัน้ตอนใหค้รบชัว่โมงอย่าง
น้อย 3 ชัว่โมงตามทีก่ฎหมายก าหนด แต่ไม่ไดส้รา้งปญัญาใหแ้ก่ผูฟ้งัไดเ้ขา้ใจ
สารเคมทีีเ่กดิขึน้ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มจากสารเคมอีย่างไร อกี
ทัง้ประชาชนเกดิความเบื่อหน่ายในการเขา้ร่วมรบัฟงัเวท ีเพราะให้ความเหน็
อยา่งไร โครงการกด็ าเนินการไดแ้ละไมม่กีารปรบัปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะ 
 

 ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 3 (ประชาชนคนที่ 3 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, 
สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์เพิม่เตมิว่า “ชาวบา้นรูไ้ม่จรงิ รูจ้รงิบา้งไม่จรงิ
บา้ง พอจดัประชุมใหผู้้น าไปกลบัมาเล่าบา้งไม่เล่าบา้ง ชาวบ้านก็รูจ้รงิบา้งไม่จรงิบา้ง แล้วกม็า
สรา้งอคตใินใจ แลว้กไ็มคุ่ยกนัควรจะมาคุยกนัดกีว่า มกีารแยกประชุมเป็นหมู่ ๆ แลว้ค่อยมาจดั
ประชุมใหญ่อะไรกว็่าไป” 
 2) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นรูปแบบของ
เอกสารรายงานทางวิชาการซึ่งมผีลท าให้ประชาชนทัว่ไปอ่านเข้าใจยาก อีกทัง้ในส่วนของ 
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การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ก็เป็นการจดัเวทตีามขัน้ตอนให้ครบตามที่กฎหมายก าหนด แต่
ไม่ได้สรา้งปญัญาให้แก่ผู้ฟงัได้เขา้ใจอย่างแท้จรงิ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่าน 17 (นักวชิาการ
สิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

รายงาน EIA มจี านวนหน้าทีห่นามาก ซึ่งสมยัก่อนประชาชนเขา้ไม่ถงึขอ้มูล
ของรายงาน EIA เพราะจดัท าเป็นฉบบัภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าในปจัจุบนั
รายงานเป็นฉบบัภาษาไทย แต่ก็เป็นรายงานทางวชิาการที่ประชาชนทัว่ไป
อ่านเขา้ใจยาก การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ กเ็ป็นการจดัเวทตีามขัน้ตอนให้
ครบชัว่โมงอย่างน้อย 3 ชัว่โมงตามทีก่ฎหมายก าหนด แต่ไม่ได้สรา้งปญัญา
ใหแ้ก่ผูฟ้งัไดเ้ขา้ใจสารเคมทีีเ่กดิขึน้ ผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่แวดลอ้มจาก
สารเคมอียา่งไร 
 

 ซึง่สอดคล้องกบัผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 20 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดักระบี ่ท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า  
 

รายงาน EIA มหีวัขอ้ย่อยทีล่ะเอยีดมาก กเ็ลยน าไปสู่การศกึษาแบบแยกส่วน 
มนัยากที่จะท าความเข้าใจและวเิคราะห์เชื่อมโยงหวัข้อ หรอืประเด็นต่าง ๆ 
แล้วเล่มรายงานก็หนามาก ยิง่ถ้ารวมรายงานแก้ไขเพิม่เติมหลายฉบบัก็ยิง่มี
ปญัหาในการอ่านและท าความเขา้ใจ ซึ่งก็เป็นอุปสรรคของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนอยูม่าก 
 

 3) ความไม่เชื่อมัน่ในตวัโครงการที่เป็นผลมาจากประสบการณ์จากโรงไฟฟ้า
ถ่านหนิเก่า ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เกิดภาพจ าและกลวัการเกิดผลกระทบดงักล่าวซ ้าอีก 
ทัง้นี้ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่5 (ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

ความกงัวลมนัเกดิจากการใช้ถ่านหนิจะไปเหมอืนเมื่อก่อน ซึ่งเดนิเครื่องด้วย
ถ่านหนิท าใหเ้ถ้าถ่านหนิมมีากตามหลงัคาบา้น ต้นไม ้ท าให้พชืผลการเกษตร
เสยีหาย และท าใหน้ ้าในตุ่มที่รองไว้ใชไ้ม่ได้ ถ้าเอามาอาบก็มอีาการคนั ดื่มก็
ไม่มใีครกล้าดื่ม เรื่องแบบนี้มนัเกิดกบัชุมชนเรามาหลายปีท าให้คนในชุมชน
ตอนน้ีรูส้กึกลวั 
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 4) ความไม่ชดัเจนในด้านการแนวทางแก้ไขและเยยีวยาผลกระทบที่อาจจะ
เกดิขึน้และแนวทางแก้ไข ส่งผลให้ความเชื่อมัน่ในตวัโครงการ ฯ ของประชาชนในพื้นที่ลดลง 
โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จงัหวดักระบี่, สมัภาษณ์, 20 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

กระบวนการท า EIA ทีผ่่านมาของกฟผ.ยงัไม่สามารถตอบเราไดอ้ย่างชดัเจน
เลยว่าตวัขีเ้ถ้าพวกนี้ที่จะส่งผลกระทบ เขาจะมกีารดูแลจดัการอย่างไร แค่ 1 
โรง แค่นี้ยงัตอบไม่ได้ เราก็อย่าไปถามว่าถ้ามมีากกว่า 1 โรง เขาจะดูแลได้
อย่างไร นี่คอืประเดน็ที่คนกระบีเ่ป็นกงัวล ซึง่ผลพวงของมลพษิจากถ่านหนิที่
เราได้ตดิตามข่าวจากต่างประเทศจากการศกึษาของมหาวทิยาลยัในประเทศ
เยอรมนัพบว่า อายุของคนยุโรปสัน้ลง 11 ปี จากมลพษิของถ่านหนิ 300 โรง 
เพราะฉะนัน้วันนี้ประเทศทางยุโรปจึงพยายามลดการใช้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 
ประเดน็กค็อืกระบีเ่ราไม่ไดค้ดัคา้นโรงไฟฟ้าแต่เราปฏเิสธการเอาถ่านหนิมาใช้
เป็นเชือ้เพลงิ 
 

 5) ปญัหาการเก็บข้อมูลทางด้านสาธารณสุข เช่น ระบบเก็บข้อมูลด้าน
สาธารณสุข ยงัไม่สามารถเชื่อมโยงได้ว่าเป็นปญัหาจากสิง่แวดล้อมหรอืไม่ การท างานยงัเน้น
ดา้นอนามยัชุมชนทัว่ๆ ไปและขาดฐานขอ้มลูโครงการพฒันาเพื่อเชื่อมโยงการท างานระหว่าง
ดา้นสาธารณสุขและสิง่แวดลอ้ม โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่19 (นกัวชิาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุข จงัหวดักระบี ่ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ด้านสุขภาพก็มปีญัหา เน่ืองจากแต่ก่อนมลีิกไนต์เดิมอยู่ก็เกิดมลพิษ สิ่งที่
ชาวบา้นเหน็ วติกคอืมลพษิและสิง่แปลกปลอมต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ผ่านไป 10 ปี 
มผีูป้ว่ยโรคมะเรง็เขา้มา ไมท่ราบมาสาเหตุมาจากอะไร แต่เขาอาศยัอยู่ในพืน้ที่
แล้วเกดิโรค เขาก็รอ้งเรยีนมาว่ามนัเกดิจากโรงไฟฟ้าลกิไนต์ ซึ่งในด้านของ
สาธารณสุขยงัเป็นปญัหา ไม่มรีะบบเก็บข้อมูลด้านสาธารณสุข เช่น สาเหตุ
ความเจบ็ป่วย สาเหตุการตาย ยงัไม่ไดเ้ชื่อมโยงว่าเป็นปญัหาจากสิง่แวดลอ้ม
หรอืไม่ อย่างไร สถิตกิารเกดิโรค เช่น มะเรง็ ยงัไม่สามารถจ าแนกได้ว่าเป็น
มะเรง็ตบั มะเรง็เมด็เลอืดขาว หรอืมะเรง็อื่น ๆ ท าให้การประเมนิผลกระทบ
ทางสุขภาพทีอ่าจเกดิจากโครงการไมช่ดัเจน 
 

  จากผลการศึกษาข้างต้นจึงอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าปจัจยัความส าเร็จของ
กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพต้องอาศยั
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การตื่นตวัของคนในพืน้ทีก่ารเลอืกใช้เทคนิคการมสี่วนร่วมใหเ้หมาะสมกบับรบิทของชุมชนและ
ประชาชนในพืน้ที ่การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใส ถูกตอ้ง และรอบดา้น รวมถงึการเริม่ตน้เรว็ 
  ในส่วนของปญัหาหรอือุปสรรคกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ คือ การจดักระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชนทีม่ไิด้บรรลุตามเจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิของกฎหมาย ขอ้จ ากดัในดา้นขอ้มลูประกอบการ
ประเมนิผลกระทบสุขภาพทีไ่มส่ามารถเชื่อมโยงกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ได ้รวมทัง้ตวัเล่ม
รายงานฯ ทีม่คีวามเป็นวชิาการสงูส่งผลต่อความสามารถในการเขา้ใจของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
นอกจากน้ียงัมปีญัหาเรือ่งอคตสิ่วนบุคคลเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
 

4.3  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

 
 จากการศกึษาพบว่า แนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ประกอบดว้ยประเดน็ต่าง ๆ ดงัต่อไปนี้ 
 1) ควรใหค้วามส าคญักบัการตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลโดยมกีารสรา้งเครอืข่าย
ความร่วมมอืใหภ้าคประชาชนและสถาบนัการศกึษาในพืน้ทีไ่ด้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและ
ตดิตาม ประเมนิผลการปฏบิตัติามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการใน
ระยะเวลาระหว่างและหลงัด าเนินโครงการ โดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 25 (ผู้อ านวยการกลุ่มงาน
พลงังาน ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , สมัภาษณ์, 19 
กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

ประชาชน มองว่าถา้มโีครงการอะไรเขา้มาตอ้งหาขอ้มลูก่อน ฟงัขอ้มลูแลว้กห็า
ขอ้มลูว่าขอ้เทจ็จรงิมนัเป็นอย่างไร ถ้าสมมตเิคา้ใหร้บัฟงัความคดิเหน็กไ็ปร่วม
ว่าวติกกงัวลอย่างไร ควรจะศกึษาอะไร และร่วมตดิตามผลว่าเคา้แก้ปญัหาได้
หรอืไม่ ถ้าโครงการไม่แก้ก็อาจจะต้องกระตุ้นเตือน คอืต้องมเีครอืข่ายความ
รว่มมอืระหว่างภาคประชาชน สถาบนัการศกึษาในพืน้ทีใ่หเ้ขา้มามสี่วนร่วมใน
การตดิตามตรวจสอบ ตดิตามการปฏบิตัติามมาตรการของโครงการดว้ยทัง้ใน
ระหว่างด าเนินการ และหลงัด าเนินการ 
 

 ซึ่งสอดคล้องกบัความคดิเหน็ของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านหนึ่งที่เสนอให้มกีารน าระบบการ
กระจายอ านาจมาใช้ในการตดิตามตรวจสอบโดยกระจายอ านาจให้ภาคต่ีาง ๆ ในพืน้ที่สามารถ
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ตรวจสอบโครงการได้ เช่น องค์กรด้านเอกชน องค์กรชุมชนพื้นที่ สถาบนัการศึกษาในพื้นที ่
หรอืผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทัง้หมดในพื้นที่ให้สามารถตรวจสอบได้ และต้องก าหนดให้โครงการ
จดัท ารายละเอยีดใหชุ้มชนทราบถงึเกดิเหตุการณ์ในกรณีเลวรา้ยทีสุ่ดทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น ไฟไหม ้
ระเบดิ มกีารซ้อมแผนภาวะฉุกเฉิน เพื่อเตรยีมพร้อมรบัมอืกับผลกระทบที่ตามมา โดยผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่17 (นักวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้ห้
สมัภาษณ์ว่า 
 

การตรวจติดตามในปจัจุบัน อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปตรวจ
ติดตามมน้ีอยมาก ทดัทานอ านาจของกลุ่มทุนไม่ไหว ปญัหาก็ซุกไว้ใต้พรม
เหมอืนเดมิ เพราะฉะนัน้การตรวจตดิตามต้องมปีระเด็นที่ชดั เจนในกฎหมาย
ใหม ่การน าเอาระบบการกระจายอ านาจมาใช ้กระจายอ านาจใหภ้าคต่ีาง ๆ ใน
พืน้ทีส่ามารถตรวจสอบโครงการได้ ไม่ใช่เฉพาะส่วนกลาง หรอืใครบางคนที่มี
อ านาจเขา้ไปตรวจตดิตามได ้ตอ้งมภีาค ีอย่างเช่น องคก์รดา้นเอกชนทีท่ างาน
ด้านนี้อยู่ องค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ Stakeholder 
ทัง้หมดในพื้นที่ต้องสามารถตรวจสอบได้ และต้องก าหนดให้โครงการจดัท า
รายละเอียดให้ชุมชนรู้ว่า ถ้าเกดิเหตุการณ์เลวร้ายที่สุด เช่น ไฟไหม ้ระเบดิ 
อะไรคือผลกระทบที่ตามมา ทุกวนันี้ข้อมูลพวกนี้ไม่เคยเปิดเผย เพราะถ้า
เปิดเผยแล้วชาวบ้านกลวั แต่คนพัฒนาโครงการก็บอกว่าไม่เป็นไร มนัไม่
เกดิขึน้ มนัต้องคุยกนัแลว้มกีารซอ้ม ต้องมกีฏหมายบงัคบัใหม้กีารซอ้มหนีภยั 
มกีารประชาสมัพนัธ ์ตอ้งปรบัแกต้รงน้ี ตอ้งก าหนดใหเ้ป็นกลไกอตัโนมตั ิ
 

 ทัง้นี้ ในส่วนของเจา้ของโครงการควรมกีารจดัเวทนี าเสนอผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มทุก 6 เดอืนเชญิผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งทัง้จากภาคประชาชน หน่วยงานอนุญาต 
หน่วยงานภาครฐัที่เกี่ยวขอ้ง นักวชิาการจากสถาบนัการศกึษา ทัว่ไปและจากสถาบนัในพื้นที ่
ฯลฯ มาร่วมรบัทราบข้อมูลผลการปฏบิตั ิและร่วมเสนอข้อคดิเห็นต่อการด าเนินงาน รวมทัง้
สถานการณ์ปญัหาและผลกระทบจากผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง พรอ้มทัง้สรา้งเครอืข่ายความร่วมมอืใหภ้าค
ประชาชนและสถาบนัการศึกษาในพื้นที่ได้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามประเมนิผล
การปฎบิตัติามแผนและมาตรการลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มในระยะเวลาระหว่างและหลงัด าเนิน
โครงการโดยผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 18 (นักวชิาการสิง่แวดล้อมท่านที่ 2, สมัภาษณ์, 22 
กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวถงึประเดน็ดงักล่าวว่า 
 

เจ้าของโครงการต้องเปิดใจหากนั ช่องทางที่จะท าให้ประเทศไทยดขีึ้น เปิด
ขอ้มูลทัง้หมดและสามารถตรวจติดตามได้เป็นระยะ ๆ จดัเวทนี าเสนอทุก ๆ  
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6 เดอืน มภีาคใีนพืน้ทีเ่ขา้มา รว่มเสนอขอ้คดิเหน็กระจายงบประมาณเขา้ไปใน
พื้นที่บ้างให้เขาเก็บภาษีอากรได้ เขาจะได้มเีงนิในการน าไปตรวจตดิตามใน
ประเดน็ความเสยีหายหรอืข้อขดัขอ้งที่จะเกดิขึน้จากโครงการ ทุกโครงการมี
ผลกระทบแน่ซึ่งต้องพูดกนัให้ชดัเจน ไม่ใช่ว่าปิดกนัไว้ แล้วพอถึงเวลาก็มา
ทะเลาะกนั จรงิ ๆแล้วต้องเปิดกนัตัง้แต่แรกว่าขอ้ดขีอเสยีของแต่ละฝ่ายเป็น
อยา่งไร   
 

 2) ควรจดัตัง้กองทุนการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพโดยใหเ้จา้ของ
โครงการที่ต้องจดัท ารายงานEIA/EHIA เป็นผู้ส่งเงนิเข้ากองทุนตามระเบียบ หลกัเกณฑ์ที่
ก าหนดขึ้นและให้มหีน่วยงานอิสระเป็นผู้บรหิารจัดการกองทุน ท าหน้าที่คดัเลือกและจดัจ้าง
ผูจ้ดัท ารายงานEIA/EHIA ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละโครงการ ซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่18 (นักวชิาการ
สิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ในประเดน็น้ีว่า 
 

จดัตัง้กองทุนการจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ต้องตัง้ขึน้มา
เพื่อใหผู้ป้ระกอบการหรอืผูท้ีจ่ะลงทุน น าเงนิมาลงก่อน รอ้ยละ 3 หรอืรอ้ยละ 5 
ไมว่่ารายงานจะผ่านหรอืไม่ แลว้ผูท้ีจ่ะจดัท ารายงานกต็้องไปตดิต่อกองทุน ไม่
สามารถตดิต่อโครงการโดยตรงเองได ้จะได้ไม่ฮัว๊กนั มนัจะได้สะอาดสกัทนีึง 
ไม่อย่างนัน้อีไอเอก็เหมือนเป็นแค่ตรายางประทับให้ด าเนินโครงการได ้
ประเดน็น้ีเรือ่งใหญ่ทีสุ่ดทีต่อ้งย า้ 
 

  สอดคล้องกบัความคดิเห็นของผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 13 (ผู้น าชุมชนคนที่ 1 
ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง, สมัภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวไวว้่า 
 

ควรมกีองทุนในการท า EIA และ HIA โดยมกีลไกกลาง ถ้าไม่รือ้เรื่องนี้กไ็ม่จบ 
เพราะระบบรปูแบบมนัเป็นแบบเดมิอยู่แบบนัน้ ถ้าหากไม่มกีองทุนเอามากอง 
3 เปอรเ์ซนต์ 5 เปอรเ์ซนต์ แลว้ใหค้นกลางท าดว้ยกระบวนการวชิาการจรงิ ๆ 
ไม่ใช่เอาวิชาเอาเปรยีบประชาชนทุกรูปแบบ และบิดเบือนประชาชนได้ทุก
รปูแบบ ขอ้นี้ตอ้งท า 
 

 3) ผูจ้ดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมควรมสีทิธใินการเสนอได้ว่าควรยุติ
โครงการ หากโครงการนัน้ ๆ มผีลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสูง และมาตรการที่จะ
ป้องกนัเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดล้อมมตี้นทุนสูงกว่าความเป็นไปได้ที่เจา้ของโครงการจะลงทุน
หรอืระบบทรพัยากรธรรมชาติเหล่านี้มคีุณค่าเกินกว่าจะท าลายด้วยโครงการก่อสร้างต่างๆ  
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โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 22 (เจา้หน้าทีอ่งคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มท่านที ่1, สมัภาษณ์, 
25 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

กระบวนการจดัท ารายงาน EIA และ EHIA ไม่ควรจะเสนอและมกีารปรบัแก้ไข
จนกว่าจะผ่าน แต่หากผูจ้ดัท ารายงานเป็นอสิระ กม็สีทิธทิีจ่ะเสนอไดว้่าควรยุติ
โครงการ เน่ืองจากมผีลกระทบสูงและมาตรการที่จะป้องกนัเพื่อลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมตีน้ทุนสงูกว่าความเป็นไปไดท้ีเ่จา้ของโครงการจะลงทุนหรอืระบบ
ทรพัยากรธรรมชาตเิหล่านี้มคีุณค่าเกนิกว่าจะท าลายดว้ยโครงการก่อสรา้งต่าง ๆ 
 

 4) แกไ้ขปญัหาการหลกีเลีย่งไม่จดัท ารายงาน EIA/EHIA ตามระบบบญัชโีครงการหรอื
กจิการทีต่้องจดัท ารายงานโดยปรบัปรุงเงื่อนไข เช่น ขนาดพื้นที่ ก าลงัการผลติ ฯลฯ ที่ก าหนด
ส าหรบัประเภทโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการ
สาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ได้
ใหส้มัภาษณ์ว่า 
 

เรื่องการก าหนดประเภทโครงการที่ต้องจดัท ารายงานมนัเกิดช่องโหว่ในการ
หลีกเลี่ยงการจัดท ารายงานด้วยเช่นกัน เพราะฉะนัน้ควรที่จะต้องมีการ
ปรบัปรงุเงือ่นไขต่าง ๆ ใหม้นัสอดคลอ้งครอบคลุมกบัผลกระทบทัง้สิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ มรีะยะเวลาในการปรบัปรุงระบบบญัชีโครงการที่จะต้องจดัท า
รายงานเป็นประจ าทุก ๆ 3 หรอื 4 ปี 
 

 5) ควรปรบัปรุงกฎกติกาที่เกี่ยวข้องกบัการรบัฟงัความเห็นและการมสี่วนร่วมของ
ภาครฐัเอกชน และประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย 
มุ่งเน้นผลลัพธ์ของการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ โดยไม่เป็นกฎเกณฑ์ที่แข็งตัวเกินไปและ 
สามารถยดืหยุ่นไดอ้ย่างเหมาะสม โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 24 (นายกสมาคมธุรกจิท่องเทีย่ว 
จงัหวดักระบี,่สมัภาษณ์, 20 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ว่า 
 

การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่ยงัไม่ได้เขา้ถงึสทิธิ
การมสี่วนร่วมนัน้ อย่างแท้จรงิ เราได้เขา้ร่วมในเวท ีได้เขา้ร่วมรบัฟงัจรงิ แต่
เราสงัเกตได้ว่าเหตุผล ขอ้กงัวลที่ชาวบ้านชี้แจงไปว่าท าไมถึงไม่เห็นด้วยกบั
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ทางบรษิัทที่ปรกึษาไม่ได้น าข้อมูลในส่วนนี้ไป
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์เสนอในเรือ่งของผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ จงึ
เป็นการมสี่วนรว่มทีไ่มม่คีวามหมาย 
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 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่ งว่า ปญัหาเกี่ยวกับ 
ด้านกระบวนการ วิธีการในการจัดรับฟงัความคิดเห็น รวมทัง้ไม่บรรลุว ัตถุประสงค์ใน 
การรบัฟงัความคิดเห็นเท่าที่ควร ทัง้นี้ควรมกีลไกการเตรยีมความพร้อมและการสร้างขีด
ความสามารถความเขา้ใจให้ชุมชนในระดบัหนึ่ง โดยควรเน้นที่การเผยแพร่ และให้ขอ้มูลกบั
พืน้ทีม่ากกว่าการจดัประชุมซึง่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่22 (เจา้หน้าที่องค์การพฒันาเอกชนดา้น
สิง่แวดลอ้ม, สมัภาษณ์, 25 กรกฎาคม 2557) ไดแ้สดงความคดิเหน็ว่า  
 

กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนยงัไมบ่รรลุวตัถุประสงคใ์นการรบั
ฟงัความคดิเหน็เท่าที่ควร มหีลายปญัหา บางโครงการยงัไม่ท าตามที่ก าหนด 
ผู้ที่เข้ามามสี่วนร่วมไม่ครอบคลุมผู้มสี่วนได้เสยีการแจ้งการจดัเวทสีาธารณะ
กระชัน้ชดิ ประชาชนยงัไม่เข้าใจหรอืสามารถให้ความเห็นในเชงิเหตุและผล 
ดงันัน้ จรงิๆ อาจไม่ต้องการการจดัเวทมีาก แต่ต้องการใหชุ้มชนมคีวามพรอ้ม 
ความเข้า ใจในเรื่ อ งข้อมูล  ซึ่ งควรมีวิธีหรือกลไ กที่จะท า ให้ชุมชนม ี
ความเขา้ใจในระดบัหนึ่งก่อนอาจมกีารจดัท าเอกสารอย่างง่าย วดีโีอ การเปิด
บา้น เพื่อใหชุ้มชนมคีวามเขา้ใจโครงการมากขึน้ ตามความเหมาะสม 
 

 ทัง้นี้ ควรตอ้งมกีารลงพืน้ทีห่รอืชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบก่อน โดยไปหารอืกนัแบบกลุ่ม
ยอ่ย ท าประชาคมหมูบ่า้น เป็นการสรา้งความเขา้ใจ ซึง่จ าท าใหรู้ว้่าพรอ้มจะท าเวทใีหญ่หรอืไม่ 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่20 (นกัวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุข จงัหวดักระบี่ ท่าน
ที ่2, สมัภาษณ์, 23 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หแ้สดงความคดิเหน็ต่อประเดน็นี้ว่า “ควรจะต้องมี
การลงไปเตรยีมพรอ้มกบัชุมชนก่อน ลงพืน้ทีก่่อน โดยไปหารอืกนัแบบกลุ่มย่อย ท าประชาคม
หมูบ่า้น เป็นการสรา้งความเขา้ใจและจะรูว้่าพรอ้มจะท าเวทใีหญ่หรอืไม่” 
 อยา่งไรกต็ามในดา้นบทบาทของประชาชนในกระบวนการมสี่วนร่วมในกฏหมายยงัไม่
ถงึขัน้เป็นผูต้ดัสนิใจสุดทา้ย กล่าวคอืความคดิเหน็ของประชาชนยงัมไิดม้อีทิธิพลในการตดัสนิ
ด าเนินโครงการของผูท้ี่มอี านาจตดัสนิใจ ซึ่งควรมกีารท าความเขา้ใจกบัชุมชนก่อน  “ภาครฐั
ควรต้องพฒันาความรู้ ความเข้าใจ ของประชาชนในเรื่องบทบาทและอ านาจในการตดัสนิใจ
ด าเนินโครงการ ว่าประชาชนมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็ แต่ยงัไมถ่งึขัน้ตดัสนิใจ” 
 6) ก าหนดให้มีระบบการแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางวิชาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็นผู้ให้ 
ความเห็นชอบ เพื่อท าหน้าที่ในการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชุมชน ช่วยอ่านวิเคราะห์
เอกสารรายงาน และเข้าร่วมเวทีรบัฟงัความคดิเห็นในขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการศึกษา  
โดยมกีารสนับสนุนด้านงบประมาณด าเนินการที่เพียงพอ ทัง้นี้ อาจใช้งบประมาณจากกองทุน
การวเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพและให้ชุมชนในพื้นที่มสี่วนร่วมในการช่วย
วเิคราะห์ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ และช่วยเหลอืด้านวชิาการโดยผู้ให้สมัภาษณ์
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ท่านที1่8 (นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดก้ล่าวถงึประเดน็
นี้ว่า 
 

ผมเห็นว่าปจัจุบนัโครงการใหญ่ ๆ ที่ท ารายงาน EIA/EHIA มปีญัหาตรง
กระบวนการจดัท ารายงาน หวัใจหลกัของมนัคอืการมสี่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งปจัจุบนัน้ีมกัจดัแบบรวบรดัหรอืลกัไก่ หรอืต่อให้มกีระบวนการมสี่วนร่วม
จรงิกไ็ม่ก่อให้เกดิกระบวนการมสี่วนร่วมโดยแทจ้รงิ เพราะชุดความรูค้นละชุด
กนั ดงันัน้ชุมชนจงึควรมอีงค์ความรู้เพื่ออธบิายต่อสงัคมได้ว่า พื้นที่ที่เขาจะ
ได้รบัผลกระทบจากโครงการพัฒนาจะเกิดความเสียหายอย่างไรบ้าง ต้อง
สญูเสยีอะไรไปบา้ง อาจจะแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางวชิาการของชุมชนซึง่ชุมชนเป็น
ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ เพื่อท าหน้าทีใ่นการช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่ชุมชน ช่วย
อ่านวเิคราะหเ์อกสารรายงานและเขา้ร่วมเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ในขัน้ตอนต่าง ๆ 
ของกระบวนการศึกษาและให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการช่วยวิเคราะห์
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และช่วยเหลอืดา้นวชิาการไปดว้ย 
 

 7) ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลู เอกสารที่เกี่ยวขอ้งและรายงานการประเมนิผลกระทบทาง
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ ทัง้ระหว่างการจดัท ารายงาน ช่วงระหว่างพจิารณา ช่วงการปรบัปรุง 
และหลงัการพจิารณาให้ความเหน็ชอบรายงาน สู่สาธารณะและองคก์รต่างๆ รวมทัง้รายงานผล
การปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมเพื่อการเขา้ถึงข้อมูลได้อย่างง่ายและทัว่ถงึ  ทัง้นี้ ผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่29 (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลปกาสยั, สมัภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2557) 
ไดใ้หส้มัภาษณ์ไวว้่า “สิง่ทีส่ าคญัทีสุ่ดคอืความไวใ้จ เชื่อมัน่ในตวัโครงการของชุมชน การใหข้อ้มลู
ในทางเดยีวมนัไมม่ทีาง ตอ้งเปิดเผยทัง้หมดตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสิน้สุดกระบวนการ จนถงึตดิตาม
ตรวจสอบได ้ถา้ปิดมาตัง้แต่แรกเขากไ็มไ่วใ้จแต่แรก เขามอีคตติัง้แต่เริม่ตน้” 
 8) ภาครฐัควรพฒันาระบบขอ้มลูสาธารณสุข เช่น การวนิิจฉัยโรคที่สามารถมกีารระบุ
ถงึความเชื่อมโยงดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นโรคที่เนื่องมาจากสิง่แวดลอ้มควรมกีารวางระบบของ
ทัง้ประเทศ โดยมแีนวทางใหห้น่วยงานสาธารณสุขในพืน้ทีจ่ดัท าขอ้มลูทีเ่ป็นระบบเดยีวกนัและ
เชื่อมโยงกนัเป็นระบบกลางโดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดักระบี่ ท่านที ่1, สมัภาษณ์, 22 กรกฎาคม 2557) ไดใ้หส้มัภาษณ์ในประเดน็
ดงักล่าวว่า 
 

ข้อมูลต้องอาศัยข้อมูลทางระบาดวิทยาซึ่งต้องใช้เวลาเป็นปี ๆ ดงันัน้ ควร
พัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุข ควรมีการวางระบบของทัง้ประเทศ โดยม ี
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Guideline และให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จดัท าข้อมูลที่เป็นระบบ
เดยีวกนัและเชื่อมโยงกนัเป็นระบบกลางและต้องมกีารพฒันาองคค์วามรูใ้หแ้ก่
หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ด้วยให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ผลกระทบจากโครงการพฒันาในพื้นที่ที่จะเกี่ยวข้องกบัปญัหาผลกระทบต่อ
สุขภาพอนัอาจเกดิขึน้จากโครงการนัน้ ๆ 
 

  จากผลการศกึษาแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้ากระบี ่ทีก่ล่าวมาขา้งตน้สามารถกล่าวโดยสรปุได ้เป็น 2 ส่วน ดงันี้ 

1) แนวทางการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพเชงินโยบาย 

(1) ดา้นกฎหมาย 
 แก้ไขปญัหาการหลีกเลี่ยงไม่จดัท ารายงาน EIA/EHIA ตามระบบบญัชี
โครงการหรอืกิจการที่ต้องจดัท ารายงานโดยปรบัปรุงเงื่อนไข เช่น ขนาดพื้นที่ ก าลงัการผลติ 
ฯลฯ ทีก่ าหนดส าหรบัประเภทโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมยิง่ขึน้ และควรปรบัปรุงกฎกตกิาที่
เกี่ยวข้องกบัการรบัฟงัความเหน็และการมสี่วนร่วมของภาครฐัเอกชน และประชาชนในพื้นที ่
เพื่อให้เป็นกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย มุ่งเน้นผลลพัธ์ของการมสี่วนร่วมที่มี
คุณภาพ และสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 

(2) ดา้นการจดัท ารายงานฯ 
 ควรจดัตัง้กองทุนการวเิคราะหผ์ลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพโดยให้
เจา้ของโครงการทีต่้องจดัท ารายงานEIA/EHIA เป็นผูส้่งเงนิเขา้กองทุนตามระเบยีบ หลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดขึน้และให้มหีน่วยงานอสิระเป็นผู้บรหิารจดัการกองทุน ท าหน้าที่คดัเลอืกและจดัจา้ง
ผูจ้ดัท ารายงานEIA/EHIA ทีเ่หมาะสมกบัแต่ละโครงการ เพื่อให้เกดิความโปร่งใส่ในการจดัท า
รายงาน ทัง้นี้ผูจ้ดัท ารายงานฯควรมสีทิธใินการเสนอไดว้่าควรยุตโิครงการ หากโครงการนัน้ ๆ 
มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพสงู  

(3) ระบบฐานขอ้มลูประกอบการประเมนิดา้นสุขภาพ 
 ภาครฐัควรพฒันาระบบขอ้มูลสาธารณสุข เช่น การวนิิจฉัยโรค ทีส่ามารถมี
การระบุถงึความเชื่อมโยงดา้นสิง่แวดลอ้ม และควรมกีารวางระบบของทัง้ประเทศ 

(4) การตดิตามตรวจสอบ 
 ควรให้ความส าคญักบัการตรวจสอบตดิตามและประเมนิผลโดยมกีารสรา้ง
เครือข่ายความร่วมมือให้ภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้มสี่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและตดิตาม 
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2) แนวทางการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพในทางปฏบิตั ิ

(1) ดา้นขอ้มลู  
 ควรมกีารเปิดเผยข้อมูลของโครงการทัง้ระหว่างการจดัท ารายงาน ช่วง
ระหว่างพจิารณา ช่วงการปรบัปรุง และหลงัการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานสู่สาธารณะ
และองคก์รต่างๆ อยา่งรอบดา้นและจรงิใจ 

(2) ดา้นหลกัการและกระบวนการ 
 ควรปรบัปรุงกฎกตกิาเกี่ยวกบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ใหเ้ป็น
กระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย และสามารถยดืหยุ่นได้ตามแต่ละบรบิทอย่าง
เหมาะสม 

(3) ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของประชาชน 
 ก าหนดให้มรีะบบการแต่งตัง้ที่ปรกึษาทางวชิาการของชุมชนซึ่งชุมชนเป็น
ผูใ้หค้วามเหน็ชอบ เพื่อท าหน้าทีใ่นการช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่ชุมชน ช่วยอ่านวเิคราะห์
เอกสารรายงาน และเขา้รว่มเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ในขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการศกึษา โดย
มกีารสนบัสนุนดา้นงบประมาณด าเนินการทีเ่พยีงพอ 
  สามารถสรุปผลการศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้า
กระบี ่ไดด้งัตารางที ่4.2 



ตารางท่ี 4.2  สรปุผลการศกึษาการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่

 
ปัจจยั ประเดน็ รายละเอียดผลการศึกษา 

1. บริบทหรือส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ (Context) 

  

1.1 ข้อมลูเบือ้งต้นของพื้นท่ีศึกษา 1) ขอ้มลูดา้นกายภาพของพืน้ที่
ศกึษา 

- ทีต่ ัง้ของโรงไฟฟ้ากระบี่แมว้่าจะไม่อยู่ในพืน้ที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบีใ่น
ขอบเขตการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แต่มบีางส่วนของท่าเทยีบเรอื
และสายพานล าเลยีงถ่านหนิของโครงการท่าเทยีบเรอืบ้านคลองรัว้อยู่
ในพืน้ทีชุ่่มน ้าดงักล่าว ซึง่เป็นแหล่งเศรษฐกจิและความหลากหลายทาง
ชวีภาพทางทะเล และมลีกัษณะเป็นพืน้ทีป่า่ชายเลน 

 2) ขอ้มลูดา้นความหลากหลาย
ทางชวีภาพของพืน้ทีศ่กึษา 

- พืน้ทีชุ่่มน ้าปากแม่น ้ากระบีเ่ป็นศูนยก์ลางความหลากหลายทางชวีภาพ
ทางทะเลในระดับนานาชาติ พบพันธุ์ปลาจ านวน  269  ชนิด หอย
จ านวน 72 ชนิด กุ้งและกัง้ 21 ชนิด ปู 25 ชนิด หมกึ 8 ชนิด และพบ
ชนิดพนัธุ์สตัว์ที่ชาวบ้านอนุรกัษ์จ านวน 25 ชนิด นอกจากนี้บรเิวณ
เสน้ทางขนส่งถ่านหนิอุดมไปด้วยสตัวห์ายาก เช่น เต่า โลมา และปลา
พะยนู 
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1.2 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องการ

วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม
และสขุภาพของประเทศไทย 

 

1) การก าหนดประเภท ขนาด
โครงการ 

- การก าหนดประเภท ขนาดโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสุขภาพที่จะต้องจดัท ารายงานฯ อาจจะไม่
ครอบคลุม เนื่องจากโครงการบางประเภทอาจส่งผลกระทบทีรุ่นแรง
ต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพได้ จงึควรมกีารรบัฟงัความคดิเหน็ของคน
ในพืน้ทีก่บัหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งก่อน 

 2) การขาดอสิระในการท างาน
ระหว่างเจา้ของโครงการและ
บรษิทัทีป่รกึษา 

- ข้อก าหนดที่ เจ้าของโครงการได้จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา ให้เป็น
ผูด้ าเนินการจดัท ารายงาน ทัง้นี้ด้วยเงื่อนไขการว่าจา้งดงักล่าวท าให้
ผูจ้ดัท ารายงานขาดอสิระในการท างาน  

 3) ช่องว่างของกฎหมาย - การก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมยงัไม่ครอบคลุมปญัหา
มลพษิทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติของโครงการบางประเภท ส่งผล
ให้โครงการละเลยการประเมนิมลสารบางประเภทซึ่งมผีลกระทบต่อ
สุขภาพอยา่งรนุแรง 

 4) การใหค้วามส าคญักบั 
การประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพในรายงาน EIA/EHIA 
ยงัอยูใ่นระดบัน้อย 

- การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2550 ในรายงาน EIA และ EHIA ในปจัจุบนัยงัมี
ความส าคญัน้อยอยูม่าก ซึง่อาจยงัไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ของ HIAที่
แท้จรงิ ซึ่งอาจเกิดจากปญัหาด้านข้อมูลสาธารณสุข ที่ไม่สามารถ
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เชื่อมโยงปญัหาสุขภาพกบัสภาพปญัหาสิง่แวดลอ้มได ้

1.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
วิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพของ
ประเทศไทย 

1) กฎหมายเป็นการก าหนดให้
ปฏิบตัิเชิงรูปแบบ หรือเป็น
ขัน้ตอนมากเกนิไป 

- กฎหมายทีม่กีารก าหนดเกีย่วกบักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ทีเ่ป็นเชงิรปูแบบมากเกนิไปส่งผลใหใ้นทางปฏบิตัโิครงการพฒันาต่าง 
ๆ ต่างมุ่งทีจ่ะปฏบิตัติามที่กฎหมายก าหนดอย่างครบถ้วนทุกขัน้ตอน 
โดยที่ไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทีแ่ทจ้รงิ 

 2) สิทธิที่แท้จริงของประชาชน
ในกระบวนการมสี่วนรว่ม 

- การตัง้ธงเพื่อให้เกิดโครงการตัง้แต่ต้น ขาดความจรงิใจที่จะปฏบิตัิ
เพื่อบรรลุตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิของกระบวนการมสี่วนร่วม ท าให้
ประชาชนไม่ได้เข้าถึงสทิธิของประชาชนในกระบวนการมสี่วนร่วม
ของโครงการฯอยา่งแทจ้รงิ 

 3) การรบัรู้และให้ความส าคัญ
กับสิทธิของตนเองในการมี
ส่วนร่วมของประชาชนใน
พืน้ทีย่งัมน้ีอย 

- การรบัรู้และให้ความส าคญัของประชาชนในเรื่องสทิธขิองตนเองใน
การมสี่วนร่วมในการดูแล จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ในพืน้ทีข่องตนเองยงัมน้ีอย  
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ปัจจยั ประเดน็ รายละเอียดผลการศึกษา 
1.4 แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า 
 

1) ค ว า ม ไ ม่ เ ชื่ อ ถื อ ใ น ก า ร
พยากรณ์การใช้ไฟฟ้าใน
อนาคต ซึ่งเป็นพื้นฐานของ
การวางแผนขยายระบบ
ไฟฟ้าของประเทศ 

- ความไมเ่ชื่อถอืในขอ้มลูการใชไ้ฟฟ้า เน่ืองจากปญัหาของแผนพดีพีทีี่
ผ่านมา มกัจะมกีารพยากรณ์เกนิความเป็นจรงิ เนื่องจากข้อมูลด้าน
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นสิ่งส าคัญ เพราะเป็นตัวก าหนด
ปริมาณโรงไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการผลิตไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอและ
รกัษาเสถียรภาพความมัน่คงของระบบในประเทศ ซึ่งการพยากรณ์
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยมกัน าไปสู่การสรา้งโรงไฟฟ้า
จ านวนมาก 

 2) ถ่านหนิกบัทางเลอืกศกัยภาพ
ดา้นพลงังานของแต่ละพืน้ที่
ของประเทศไทย 

- การจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าดงักล่าวมไิด้พิจารณาถึง
ศักยภาพด้านพลังงานที่อยู่ของแต่ละพื้นที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะที่ถ่านหินก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งน าไปสู่
ปญัหาด้านสิ่งแวดล้อมและปญัหาต่อสุขภาพของประชาชน จงึเกิด
ปญัหาการไม่ยอมรบัจากภาคประชาชน น าไปสู่ความขดัแยง้ของคน
ในพืน้ที ่
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ปัจจยั ประเดน็ รายละเอียดผลการศึกษา 
2. ปัจจยัน าเข้า (Input)   
2.1 ทรพัยากร (Resources) 1) งบประมาณ - งบประมาณในการจดักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนของผู้

ด าเนินโครงการมคีวามเพยีงพอ มกีารจดักระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในหลายรูปแบบ แต่อย่างไรก็ตามหากโครงการใช้
งบประมาณผดิวตัถุประสงค ์สามารถส่งผลต่อความเชื่อมัน่ในความ
โปรง่ใสและความจรงิใจในตวัโครงการได ้

 2) บุคลากร - บุคลากรที่ท าหน้าที่ในการชี้แจงข้อมูลและตอบข้อสงสัยของ
ประชาชนเป็นบุคลากรของบรษิทัทีป่รกึษามากกว่าเจา้ของโครงการ
ชีแ้จงเอง ส่งผลใหป้ระชาชนขาดความเชื่อมัน่ในตวัเจา้ของโครงการ 
ฯ 

- บุคลากรทีม่อีงคค์วามรูแ้ละมคีวามเชีย่วชาญ แต่อาจมปีญัหาในดา้น
การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชนในพื้นที่เนื่องจาก
ประชาชนใชภ้าษาถิน่เป็นภาษาหลกั 

2.2 ความเพียงพอ การเข้าถึง
ข้อมลูและความถกูต้องของ
ข้อมลู 

1) ความเพยีงพอ ครอบคลุม
ของของขอ้มลูทีป่ระชาชน
ไดร้บั 

- ประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รบัขอ้มูลทีไ่ม่เพยีงพอต่อกระบวนการตดัสนิใจ 
ไม่สามารถชัง่น ้าหนักขอ้มูลทัง้ในดา้นบวกและดา้นลบของโครงการ 
ฯ  
 

140 
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  - ข้อมูลที่ทางโครงการเปิดเผยและชี้แจงให้กับประชาชนในพื้นที่

ร ับทราบยังไม่ครอบคลุมประเด็นที่ประชาชนควรจะรับทราบ 
โดยเฉพาะประเดน็เกีย่วกบัผลกระทบต่อสุขภาพ 

- ขอ้มลูทีโ่ครงการน าเสนอแก่ประชาชนเป็นขอ้มลูในทางบวกเป็นส่วน
ใหญ่ รวมถงึมาตรการควบคุมและจดัการมลพษิทีย่งัไม่ชดัเจน 

 2) ช่องทางการเผยแพรข่อ้มลู
เกีย่วกบักระบวนการรบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชน 

- โครงการได้มกีารเผยแพร่เอกสารขอ้มูลรายละเอยีดโครงการให้
สาธารณชนรบัทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ดงันี้  
(1) ส่งจดหมายเชญิกลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี  
(2) การแจง้ผ่านทางเวบ็ไซต ์ไดแ้ก่  www.egat.co.th, 

www.opm.go.th,  www.kbc.ku.ac.th 
(3) การแจง้ผ่านทางวทิยชุุมชน  
(4) การตดิป้ายประกาศประชาสมัพนัธ ์ 
(5) หนงัสอืพมิพ ์ 
(6) บอรด์ประชาสมัพนัธท์ัง้ในหน่วยงานราชการและชุมชนต่าง ๆ ที่

เชญิเขา้รว่ม 
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 3) การเขา้ถงึขอ้มลู - ประชาชนบางกลุ่มไม่สามรถเขา้ถงึขอ้มลูจากทางโครงการได้ ท าให้

ป ร ะ ช า ช น บ า ง ส่ ว น ต้ อ ง ค้ น ค ว้ า ห า ข้ อ มู ล ด้ ว ย ต น เ อ ง 
จากหน่วยงานราชการรวมถงึองคก์รเอกชนและองคก์รอสิระทีเ่ขา้มา
ใหข้อ้มลูกบัประชาชนในพืน้ที ่

 4) ความถูกตอ้งของขอ้มลู - การให้ข้อมูลกบัประชาชนของโครงการยงัไม่ชดัเจนและยงัเป็นที่
ถกเถยีงกนัอยู่ ทัง้ในประเดน็ของ ถ่านหนิสะอาด การขนถ่ายถ่าน
หนิ เทคโนโลยใีนการจดัการมลพษิ ท าใหค้วามน่าเชื่อถอืต่อตวัโรง
การลดลง ประชาชนในพื้นที่เกิดความไม่ไว้วางใจในข้อมูล และ
มาตรการป้องกนัผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ 

2.3 ความครอบคลุมของผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 

1) การก าหนดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการเข้าร่วมกิจกรรม
การรบัฟงัความคิดเห็นของ
โครงการฯ 

- โครงการจ าแนกกลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีสอดคลอ้งตามแนวทางการมี
ส่วนร่วมของประชาชนและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทาง
สงัคมในกระบวนการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของ สผ. ซึ่ง
ประกอบดว้ย 7 กลุ่มหลกั  

 2) การก าหนดขอบเขตพื้นที่
การศกึษา 

- มุ่งเน้นกลุ่มประชาชนในพื้นที่ศกึษาภายในรศัม ี5 กโิลเมตร รอบ
พืน้ทีโ่ครงการเป็นหลกั อย่างไรกต็าม อาจจะยงัไม่ครอบคลุมพืน้ที่
และประชาชนที่ได้รบัผลกระทบทัง้หมดที่อาจได้รบัผลกระทบ ซึ่ง
ควรจะพจิารณาและน าเขา้สู่กระบวนการศกึษานอกเขตพืน้ทีร่ศัม ี 
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  5 กโิลเมตร ที่ได้รบัผลกระทบแต่ไม่ได้รบัการชดเชยและเยยีวยา

ดว้ย ทัง้นี้ ควรพจิารณาถงึบรบิทต่าง ๆ อย่างรอบคอบ เช่น ทศิทาง
ลม พร้อมทัง้ศึกษาถึงกลไกการเคลื่อนย้ายของตวัมลพษินัน้ๆ ว่า
สามารถเคลื่อนยา้ยไดไ้กลเพยีงใด และน าบทเรยีนจากโรงไฟฟ้าเดมิ
มาเป็นกรณศีกึษา 

- การก าหนดขอบเขตพืน้ทีใ่นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
พื้นที่ของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการก าหนดรัศมีรอบ
บรเิวณทีต่ ัง้โครงการ 5 กโิลเมตร กลายเป็นธรรมเนียมปฏบิตัขิอง
ทุกโครงการพัฒนา ซึ่งอาจไม่ได้พิจารณาถึงบรบิทของแต่ละ
ประเภทโครงการอยา่งแทจ้รงิ 

 3) ความตื่นตวัของประชาชนใน
พืน้ทีม่ผีลต่อความครอบคลุม
ของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 

- หากประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความส าคญักบักระบวนการมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จรงิ เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องปกติที่ไม่แตกต่าง
จากโรงไฟฟ้าเดมิ และอยู่อาศยัในพื้นที่มานาน มคีวามคุ้นชนิกบั
สภาพแวดล้อมดงักล่าว และเห็นว่าไม่มผีลต่อการด าเนินชวีติมาก
นัก จงึไม่เขา้ร่วมกบัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็หรอืกระบวนการมสี่วน
รว่มต่างๆ ทีโ่ครงการจดัขึน้ 
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2.4 ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

1) ความหมาย และความส าคญั
ข อ ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

- ประชาชนส่วนใหญ่มคีวามเขา้ใจในความหมายและความส าคญัของ
การมสี่วนร่วมของประชาชนสอดคล้องกบัส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมเป็นการแลกเปลี่ยนขอ้มูล
กนัทัง้สองฝา่ยระหว่างโครงการกบัประชาชน เพื่อทีจ่ะไดร้บัรูท้ ัง้ขอ้ด ี
ข้อเสียของโครงการ และหามาตรการป้องกันแก้ไข ติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบรว่มกนั 

 2) การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจกบั
ประชาชน 

- การให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนก่อนด าเนินกระบวนการมี
ส่วนรว่มของประชาชนเป็นเรื่องส าคญั เนื่องจากประชาชนควรจะได้
รบัทราบ 

- ขอ้มลูพืน้ฐาน ว่าควรไปศกึษาในเรื่องใดเพิม่เตมิ และควรวติกกงัวล
เรื่องใด หากไม่มกีารท าความเขา้ใจกบัประชาชนก่อน อาจเกดิอคต ิ
หรือภาพในอดีตจากโครงการพัฒนาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อการ
ตดัสนิใจของประชาชน 

 3) องคป์ระกอบส าคญัของการให้
ความรู ้และท าความเขา้ใจกบั
ประชาชนเกีย่วกบัโครงการ  

- องค์ประกอบส าคัญของการให้ความรู้ และท าความเข้าใจกับ
ประชาชนเกี่ยวกับโครงการ ร่วมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ไดแ้ก่ 1) ความสามารถของผูใ้ห ้ซึง่ควรม ี
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  ประสบการณ์ และเทคนิคในการสื่อสารใหช้าวบา้นในพืน้ที ่สามารถ

เขา้ใจในเรื่องวชิาการไดง้่าย 2) ความสามารถของผูร้บั ต้องมคีวาม
พรอ้มทีจ่ะเปิดรบัขอ้มลูต่างๆ 

 4) การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้แก่ประชาชนควรเริม่เรื่อง
ใกล้ตัวก่อน เพื่อสร้างความ
ตระหนักและตื่ นตัวให้แ ก่
ประชาชนในการมีส่วนร่วม
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

- การสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชนควรเริม่ตัง้แต่เรื่องง่าย ๆ 
หรือเรื่องใกล้ตัวก่อน เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวให้แก่
ประชาชนในการมสี่วนร่วมด้านสิง่แวดล้อม โดยอาศยัความร่วมมอื
ของภาครฐัและหน่วยงานราชการส่วนทอ้งถิน่ 

3. กระบวนการ (Process)   
3.1 การเร่ิมต้นเรว็ 1) สร้างความไว้วางใจซึ่งกัน

และกัน และป้องกันปญัหา
ก า ร รั บ ข้ อ มู ล ที่ ไ ม่ ใ ช่
ขอ้เทจ็จรงิ 

- การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตัง้แต่เริม่ต้นเป็นการ
สร้างความรู้เข้าใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน
ระหว่างชุมชนกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้น สรา้งความไว้วางใจซึ่งกนั
และกัน และป้องกันปญัหาการรับข้อมูลที่ ไม่ ใ ช่ข้อ เท็จจริง
แหล่งขอ้มลูอื่นๆทีเ่ขา้มาใหข้อ้มลูก่อน 
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 2) การประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ก่อนการด าเนินการ 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการก่อนการด าเนินการมี

หลากหลายช่องทางให้ประชาชนรับทราบ พร้อมทั ้งมีการ
ปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของโครงการให้
เหมาะสมกับบรบิทของคนในพื้นที่ เช่น โทรทัศน์ คลื่นวิทยุของ
จงัหวดักระบี ่เป็นตน้ 

 3) ร ะ ย ะ เ ว ล า ร ะ ห ว่ า ง ก า ร
เผยแพร่ข้อมูลโครงการและ
การรบัฟงัความคิดเห็นของ
ประชาชน 

- ระยะเวลาการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนในพืน้ทีก่่อนการจดัเวที
รบัฟงัความคดิเหน็เป็นช่วงระยะเวลาทีก่ระชัน้ชดิเกนิไป ประชาชน
ในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ช้าเกินไป ท าให้ประชาชนบางส่วนไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ส่งผลต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมเวทรีบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชน 

3.2 วิธีการท่ีเหมาะสม 1) การจัดกิจกรรมการมีส่วน
รว่มของโครงการ 

- โครงการไดจ้ดักจิกรรมการมสี่วนรว่มอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเปิดโอกาส
ใหป้ระชาชนและผูเ้กีย่วขอ้งเขา้มามสี่วนรว่มในการ รบัรูร้่วมคดิ ร่วม
ตดัสนิใจ เพื่อสรา้งความโปร่งใสและเพิม่คุณภาพการตดัสนิใจให้ดี
ขึน้ และเป็นที่ยอมรบัร่วมกนัของทุกฝ่าย เช่น การประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทัว่ถึง กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ
เปิดโรงไฟฟ้ากระบี ่ 

 2) รูปแบบการมีส่วนร่วมของ - รูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนบางรูปแบบมทีัง้ผลด ีผลเสีย 
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ประชาชนบางรูปแบบมีทัง้
ผลด ีผลเสยี 

เ ช่ น  รู ป แ บ บ ข อ ง ก า ร พ า ผู้ น า ชุ ม ช น ไ ป ศึ ก ษ า ดู ง า น 
ในพืน้ทีต่่างๆ ซึง่มบีรบิทพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนักบัโครงการฯ อาจท าให้
ประชาชนบางส่วนมองว่าเป็นการซือ้คะแนน หรอืซือ้ใจผูน้ าชุมชน  

 3) การเลือกรูปแบบการมีส่วน
รว่มของประชาชน 

- การรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพควรประกอบด้วยหลายวธิปีระกอบกนั ซึ่ง
ขึน้อยูก่บัหลายปจัจยั ทัง้สภาพชุมชน ลกัษณะของคนในพืน้ที ่

3.3 ความโปร่งใสของกระบวนการ 1) กระบวนการรับฟ ังความ
คดิเห็นของประชาชนมเีรื่อง
ขอ งผลประ โยช น์ เข้ ามา
เกีย่วขอ้ง 

- กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนทีโ่ครงการจดัขึน้ผ่าน
มาพบว่า มกีารท าโครงการในลกัษณะประชานิยม หรอืมเีรื่องของ
ผลประโยชน์เกี่ยงกบักองทุนโรงไฟฟ้าเขา้มาเกี่ยวขอ้ง ซึ่งส่งผลให้
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วนมองว่าเป็นความไม่
โปรง่ใส 

 2) ขอ้มลูตวัเลขทีไ่มต่รงกนัท าให้
เกดิความสบัสนในการรบัทราบ
ขอ้เทจ็จรงิของสาธารณชน 

- ประชาชนเกดิความสบัสบัในประเดน็ต่าง ๆ จากการให้ขอ้มูลของ
โครงการ เช่น การทีโ่ครงการชี้แจงต่อสาธารณชนว่าภาคใต้มคีวาม
จ าเป็นตอ้งสรา้งโรงไฟฟ้าเพิม่เน่ืองจากอนาคตคาดว่าพลงังานไฟฟ้า
จะไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ซึง่น าไปสู่การทีป่ระชาชนต้องคน้หา
ข้อมูลด้วยตนเองซึ่งพบว่ามีตัวเลขที่ไม่ตรงกันจึงเกิดความไม่
ไว้วางใจในตวัโครงการขึน้ว่าแทจ้รงิเจา้ของโครงการมกีารตัง้ธงอยู่
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แลว้หรอืไมท่ีต่อ้งการใหโ้รงไฟฟ้าเกดิขึน้ 

 3) การตอบขอ้ซกัถาม/ขอ้ห่วง
กงัวลของประชาชน 

- การจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ที่ผ่านมา ขอ้มูลที่ทางโครงการชี้แจง 
หรอืตอบปญัหาขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนในบางประเดน็เป็นการ
ตอบแบบปากเปล่า ซึ่งไม่มขี้อมูลหรอืมาตรการแก้ไขนัน้ ๆ อยู่ใน
เล่มรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ 
ส่งผลใหค้วามเชื่อมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการลดลง 

 4) การใหข้อ้มลูดา้นเดยีว - การสื่อสาร ประชาสมัพนัธ์ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุม และครบทุกด้าน
จากทางโครงการโดยใหข้อ้มลูเพยีงดา้นเดยีว 

3.4 ระดบัการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 - กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ 3 คือ ระดับ
ปรกึษาหารอื  
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4. ผลผลิต (Product)   
4.1 กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนสอดคล้องตาม
ข้อก าหนด/กฎหมาย 

1) การด าเนินงานในทางปฏบิตัยิงัขาด
การจดักระบวนการมสี่วนรว่มอยา่ง
มคีวามหมาย 

- การด าเนินการกระบวนการมสี่วนของประชาชนของโครงการ
เป็นไปตามขอ้ก าหนด/กฎหมายก าหนดครบถ้วนทุกขัน้ตอน แต่
การด าเนินงานในทางปฏิบัติย ังขาดการจัดกระบวนการ 
มสี่วนรว่มอยา่งมคีวามหมาย 

 2) จดุอ่อนของกระบวนการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- กฎหมายไม่มขีอ้ก าหนดให้ สผ. สามารถก าหนดบทลงโทษ ใน
กรณทีีผู่ด้ าเนินโครงการไมป่ฏบิตัติามแผนการจดัการผลกระทบ
สิง่แวดล้อม หรอืเงื่อนไขที่ก าหนดในการให้ความเห็นชอบกบั
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ความโปร่งใสในการ
ทบทวนรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การ
ด าเนินงานตามแผนการจดัการผลกระทบสิง่แวดล้อม และการ
ตดิตามตรวจวดัและตรวจสอบการจดัการผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
อย่างเป็นระบบ ในช่วงการก่อสรา้งและการด าเนินงานหลงัการ
ก่อสรา้งแลว้เสรจ็ ท าใหป้ระชาชนขาดความไวว้างใจ 
 

4.2 รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

1) ความเชื่อถอืในตวัรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ 

- ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมคีวามเชื่อถือในรายงานฯ 
ลดลง เนื่องจากการแยกส่วนการประเมนิระหว่างโครงการท่าเรอื
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และในส่วนของโรงไฟฟ้าถ่านหิน ทัง้ที่ เ ป็นโครงการที่มี
ผลกระทบเกี่ยวเนื่องกนั ท าให้มองเห็นผลกระทบไม่รอบด้าน 
และไม่สามารถมองเห็นปญัหาหรือผลกระทบในภาพรวม
ทัง้หมดของทัง้โครงการ 

 2) ความไม่ชดัเจนของมาตรการลด
ผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ 

- การคาดการณ์ผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม และสุขภาพต่อกลุ่ม
เสี่ยงต่างๆ ที่ยงัไม่ครอบคลุม รวมถึงขาดการวเิคราะห์เชื่อมโยง
ระหว่างผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มกบัผลกระทบดา้นสุขภาพ  

 3) รายงานอไีอเอหรอือเีอชไอเอใน
ปจัจบุนัเป็นทัง้เครื่องมอืในการ
ประกอบการอนุญาตโครงการ และ
เป็นเครือ่งมอืคดัคา้นของผูต่้อตา้น
โครงการ 

- รายงานอไีอเอหรอือเีอชไอเอในปจัจุบนัเป็นทัง้เครื่องมอืในการ
ประกอบการอนุญาตโครงการ และยังเป็นเครื่องมือในการ
คัดค้านของผู้ต่อต้านโครงการด้วย เนื่ องจากเป็นเอกสาร
เผยแพรแ่ละจบัตอ้งและจบัผดิได ้

 4) ประสบการณ์จากผลกระทบทีเ่คย
ไดร้บัมาจากโครงการมาก่อน 

- ผลกระทบที่เคยได้รบัมาจากโครงการมาก่อน และภาพจ าจาก
เหตุการณ์ตวัอย่างโครงการในลกัษณะเดยีวกนัที่ผ่านมาท าให้
ประชาชนมคีวามไม่เชื่อถือในเล่มรายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
และสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และเริม่ศกึษานอกเล่มรายงานดว้ย
ตนเอง 
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 5) รปูแบบของกระบวนการจดัท า

รายงานฯ 
- รูปแบบของกระบวนการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่จา้ของโครงการว่าจา้งบรษิทัทีป่รกึษา
เป็นผูจ้ดัท ารายงาน ส่งผลใหก้ารด าเนินการต้องขึน้อยู่กบัความ
ตอ้งการของเจา้ของโครงการ และไมม่อีสิระในการท างาน 

 6) อายขุองรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ 

- อายขุองรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และสุขภาพ ไม่
มกีารก าหนดอายุของรายงานที่ท าการศึกษาไว้และผ่านความ
เหน็ชอบแลว้ หากไมเ่ริม่ด าเนินการในช่วงเวลาอนัใกลอ้าจท าให้
ผลกระทบต่าง ๆ เปลีย่นแปลงไปไมต่รงกบัทีศ่กึษาไว ้

4.3 ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม 
 

1) ความคดิเหน็ของประชาชนมผีลต่อ
การตดัสนิใจของโครงการค่อนขา้ง
น้อย 

- โครงการยงัมกีารน าความคดิเหน็ ขอ้ห่วงกงัวล หรอืค าแนะน า
ของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีไปปรบัปรุงโครงการ หรอื
เป็นองคป์ระกอบในการตดัสนิใจทีย่งัไมช่ดัเจน จงึส่งผลใหค้วาม
น่าเชื่อถอืในตวัโครงการของประชาชนในพืน้ทีล่ดน้อยลง 

 2) การน าผลของกระบวนการมสี่วน
รว่มไปปรบัปรงุแกไ้ข 

- การน าผลของกระบวนการมีส่วนร่วมไปปรบัปรุงแก้ไขของ
โครงการในบางครัง้เป็นการปรบัเพื่อท าให้รายงานผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพมนี ้าหนักมากขึน้มากกว่าปรบัปรุงตาม
เจตนารมยห์รอืตามขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 
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 3) ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ผ ล ข อ ง

ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

- ความคิดเห็นของประชาชนจากกระบวนการมีส่วนร่วมมี
ความส าคญัต่อกระบวนการตัดสนิใจในการปรบัปรุงโครงการ 
และก าหนดมาตรการป้องกนั และแก้ไขเยยีวยาผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้จากโครงการในอนาคต ท าให้โครงการฯและชุมชนอยู่
รว่มกนัได ้

5. ผลกระทบ (Impact)   

5.1 การลดความขดัแย้ง 1) การไดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่าง
กนัของแต่ละกลุ่มคนในพืน้ทีม่ผีล
ต่อความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ 

- การไดร้บัผลประโยชน์ทีแ่ตกต่างกนัของแต่ละกลุ่มคนในพืน้ที่มี
ผล ต่ อความขัด แย้งที่ เ กิดขึ้น  ทั ้ง น้ี ห าก ทุกฝ่ า ยไม่ เ อ า
ผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตัง้ และรบัฟงัความคดิเห็นของ
ผูอ้ื่นกจ็ะสามารถลดปญัหาความขดัแยง้ในพืน้ทีล่งได ้

 2) การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพสามารถลดความขดัแยง้ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพสามารถลดความขัดแย้งระหว่าง
ประชาชนในพืน้ทีก่บัโครงการได ้แต่ทัง้นี้ต้องอาศยัความรูค้วาม
เข้าใจของทัง้สองฝ่ายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบน
พื้นฐานของความมเีหตุมผีล มีองค์ความรู้เพียงพอโดยไม่ใช้
อารมณ์เป็นตวัควบคุม 
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 3) การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารมผีลต่อความ

ขดัแยง้ 
- การที่ประชาชนในพื้นที่ได้รบัทราบขอ้มูลที่เป็นขอ้เท็จจรงิจาก

ทางโครงการอย่างสม ่าเสมอและเพยีงพอ ไม่มกีารปิดบงัขอ้มูล
ซึ่งกนัและกนัย่อมส่งผลให้เกิดความเข้าใจกนัของทัง้สองฝ่าย 
และลดปญัหาความขดัแย้งที่เกิดจากความไม่เชื่อใจและปิดบงั
ขอ้มลู 

- การรบัทราบขอ้มลูจากหลาย ๆ แหล่งขอ้มลู และการเขา้มาของ
กลุ่ม NGO อาจส่งผลให้ประชาชนเกดิความสบัสน หรอืได้รบั
ขอ้มูลที่ไม่ตรงกนั และสร้างภาพลบต่อโครงการไว้ก่อนที่จะได้
รบัทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงจากทางโครงการโดยตรง ท าให้
ประชาชนเกดิความไม่ไว้วางใจและน าไปสู้ปญัหาความขดัแย้ง
ได ้

 4) การมคีวามคดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนั
ไมใ่ช่ความขดัแยง้หรอืการแตกแยก 

- ความขดัแยง้จะเกดิขึน้กต่็อเมื่อความคดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะของ
ผู้ได้รบัผลกระทบและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีไม่มผีลต่อการตดัสนิใจ
หรือการน าไปปรบัปรุงแก้ไขจากทางผู้ด าเนินโครงการ ซึ่งนัน่
หมายถงึการมสี่วนร่วมของประชาชนไม่ไดต้อบโจทยว์ตัถุประสงค์
ทีแ่ทจ้รงิ 
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5.2 ความเช่ือมัน่ต่อโครงการ 
 

1) ความไมเ่ชื่อมัน่ของประชาชนต่อ
ตวัโครงการ 

- ส่วนใหญ่เกดิจากความไม่เชื่อมัน่ทีผู่ด้ าเนินโครงการจะสามารถ
รบัผดิชอบ หรอืจดัการกบัผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ในอนาคตทัง้
ดา้นสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ชวีติความเป็นอยู่ของประชาชนใน
พืน้ทีไ่ด ้

 2) การเหน็แก่ประโยชน์ของคนใน
พืน้ทีเ่ป็นสิง่ส าคญั 

- การเหน็แก่ประโยชน์ของคนในพืน้ทีเ่ป็นสิง่ส าคญั โครงการควร
มกีารก าหนดมาตรการการป้องกัน เยยีวยาผลกระทบให้แก่
ประชาชนในพืน้ทีใ่หช้ดัเจน และปฏบิตัใิหไ้ดจ้รงิเพื่อสรา้งความ
เชื่อมัน่ใหแ้ก่ประชาชน 

 3) ความไมเ่ชื่อถอืขอ้มลูของโครงการ - ความไม่เชื่อถอืในถ่านหนิทีใ่ชเ้ป็นเชือ้เพลงิในการผลติไฟฟ้าว่า
จะเป็นเชื้อเพลงิที่ตอบโจทย์ความต้องการไฟฟ้าของภาคใต้ที่
แทจ้รงิ และยัง่ยนื ทัง้ ๆ ทีภ่าคใต้เองมทีรพัยากรที่สมบูรณ์และ
สามารถเป็นทางเลอืกได้ อกีทัง้ยงัสามารถเพิม่รายได้ใหก้บัคน
ในพืน้ที ่

5.3 ความสมัพนัธ์ระหว่างผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียกบัโครงการ 

 

1) การเขา้ถงึพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ
ของโครงการ 

- การเขา้ถงึพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบของผู้ด าเนินโครงการเป็นสิง่
ส าคญันอกจะเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ให้แก่ประชาชนแล้วยงั
ช่วยสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนในพืน้ทีก่บัโครงการ 
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2) การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่าง
โครงการกบัประชาชน 

- เป็นสิง่ที่ส าคญัและต้องอาศยัเวลาผู้ด าเนินโครงการจงึควรเข้า
ไปศึกษาวถิีชวีติความเป็นอยู่เพื่อให้เขา้ใจสภาพความเป็นอยู่
และบรบิทของชุมชน และสร้างความสมัพนัธ์ผูกมติรกบัชุมชน
ตัง้แต่ระยะแรก ใหค้วามช่วยเหลอืและเหน็แก่ประโยชน์ส่วนรวม 
ไมใ่ช่เพยีงแค่เน้นท ากจิกรรมในรปูแบบ CSR เพยีงอยา่งเดยีว 

- ทั ้งนี้ การเข้าถึงประชาชนเพียงแค่บางกลุ่ มไม่ ได้ท า ให้
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงการกับประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น 
เนื่องจากการสื่อสารให้กับผู้น าชุมชนเพื่อให้ผู้น าชุมชนเป็น
กระบอกเสียงมาเผยแพร่ข้อมูลต่อให้ประชาชนในพื้นที่ใน
บางครัง้การมกีารสื่อสารที่คลาดเคลื่อนได้ และอาจมเีรื่องอคติ
เขา้มาเกีย่วขอ้ง 

 3) การเขา้มาของกลุ่ม NGO - การเข้ามาของกลุ่ม NGO ที่ต่อต้านการเกดิขึน้ของโครงการ 
เป็นปจัจัยในการชักจูง และก่อให้เกิดทัศนคติในแง่ลบของ
ประชาชนในพืน้ทีต่่อโครงการ 
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บทท่ี 5 
 

สรปุอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพกรณศีกึษาโครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษา
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศกึษาโครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่2) ศกึษาปจัจยัความส าเรจ็และปญัหาหรอื
อุปสรรคของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ
ของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ 3) น าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) กบักลุ่มประชาชนผู้น าชุมชนจาก  
2 ต าบลที่อยู่ในรศัม ี5 กิโลเมตรรอบพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจได้รบัผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการดงักล่าวโดยตรง ซี่งประกอบด้วย ต าบลปกาสยั และต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือ
คลอง จงัหวดักระบี่ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งนักวชิาการดา้นสิง่แวดลอ้มและองคก์รพฒันา
เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม สามารถสรปุและอภปิรายผลการศกึษาพรอ้มขอ้เสนอแนะ ไดด้งันี้ 
 
5.1  สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
 

ส าหรบัการวจิยัเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพกรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่ผูว้จิยัไดส้รุปผลการศกึษา
ตามวตัถุประสงคด์งัประเดน็ต่อไปนี้ 
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5.1.1   การประเมินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการขยายก าลงัผลิต
โรงไฟฟ้ากระบี่ 

 จากผลการศึกษาการประเมนิกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ สามารถ
สรปุผลการศกึษา ไดด้งันี้ 
  5.1.1.1  บรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ (Context) 
  การศกึษาบรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ (Context) ผูว้จิยัไดส้รุปประเดน็
ทีศ่กึษาออกเป็น 4 ส่วน คอืขอ้มลูเบือ้งต้นของพืน้ทีท่ีท่ าการศกึษา กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน และแผนพฒันาพลงังานของประเทศไทย  
 1) ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ที่ท าการศึกษา พบว่า สามารถแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเดน็ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละประเดน็ดงันี้  

(1) ด้านข้อมูลกายภาพของพื้นที่ที่ท าการศึกษา ผลการศึกษา 
พบว่า โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี ่มเีนื้อที่ประมาณ 7,200 ไร่ ตัง้อยู่ในพื้นที่
โรงไฟฟ้าพลงังานความรอ้นทีม่อียู่เดมิของการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย ในต าบลปกาสยั 
อ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี ่จะมกีารขยายก าลงัการผลติจากเดมิ 340 เมกะวตัต์เป็น 870  
เมกะวตัต์ โดยใช้ถ่านหนิน าเขา้เป็นเชือ้เพลงิ ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ทีต่ าบลปกาสยัเป็น
พืน้ที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ (Ramsar Site) ที่มคีวามส าคญัในระดบันานาชาติตามอนุสญัญา
แรมซารท์ี่มลีกัษณะเป็นระบบนิเวศแบบป่าชายเลน และมคีวามสมบูรณ์ด้านความหลากหลาย
ทางชวีภาพสูง จงึน าไปสู่ความส าคญัในระดบัเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ที่ได้ประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวและการท าประมงเป็นหลกั ซึ่งแมว้่าที่ตัง้ของโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี่นัน้จะ 
ไม่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ แต่ในส่วนของท่าเทยีบเรอืและสายพานล าเลยีง
ถ่านหนิบางส่วนของโครงการท่าเทยีบเรอืบ้านคลองรัว้อยู่ในขอบเขตพื้นที่ชุ่มน ้าดงักล่าว  และ
แม้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทยได้ปฏบิตัิตามมาตรการอนุรกัษ์พื้นที่ชุ่มน ้า โดยได้
ด าเนินการจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม  EIA) โครงการท่าเทยีบเรอื 
บา้นคลองรัว้ โดยเลอืกใชอุ้โมงคล์ าเลยีงถ่านหนิลอดใต้ป่าชายเลน เพื่อหลกีเลีย่งผลกระทบต่อ
พื้นที่ชุ่มน ้ า อย่างไรก็ตาม ทัง้สองโครงการมีกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้มีส่วนเสียกับ
โครงการจงึมคีวามห่วงกงัวลต่อการปฏบิตัติามมาตรการดงักล่าว ซึง่ไม่อาจลดผลกระทบบรเิวณ
พืน้ทีชุ่่มน ้าดงักล่าวได ้ 

(2) ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ จากการศึกษา พบว่า  
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีกบัโครงการมคีวามห่วงกงัวลต่อผลกระทบจากโครงการฯ ต่อบรเิวณพื้นที ่
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ชุ่มน ้าดงักล่าว ดงันี้ 1) ความหลากหลายทางชวีภาพของเส้นทางขนส่งถ่านหนิเป็นที่อยู่ของ 
สตัว์หายากหลายชนิด เช่น เต่า โลมา ปลาพะยูน 2) คุณค่าต่อการประกอบอาชพีของคนใน
พืน้ทีบ่รเิวณพื้นทีชุ่มน ้าปากแม่น ้ากระบี่ ต่อการท าประมงทอ้งถิน่ การเพาะเลีย้งชายฝ ัง่ ซึง่อาจ
ถูกคุมคามโดยตรงจากโครงการฯ อันมีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่  และ  
3) อุตสาหกรรมท่องเทีย่วของจงัหวดักระบี ่ทีม่คีวามอุดมสมบูรณ์ของทรพัยากรทางทะเล ซึ่ง
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของไชยณรงค์ เศรษฐเชือ้ (2557) ทีพ่บว่าชุมชนบรเิวณปากแม่น ้า
กระบี่ล้วนมคีวามสมัพนัธ์กบัพื้นที่ทัง้ในการอาศยัทรพัยากรในพื้นที่ในการด ารงชวีติ และเป็น
แหล่งรายไดท้างเศรษฐกจิ จนอาจกล่าวไดว้่า การประมงคอืทุนธรรมชาตทิีท่ าใหเ้กดิความมัน่คง
ทางอาหารและความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ทัง้เศรษฐกิจแบบตลาดและเศรษฐกิจเชิงศีลธรรม 
กล่าวคอืการท าประมงของชาวบ้านก็ยงัคงใช้เครื่องมอืพื้นบ้านที่ไม่ท าลายล้าง ก่อให้เกดิการ
หมุนเวยีนทางเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง จงึอาจกล่าวไดว้่าหากมกีารด าเนินโครงการดงักล่าวอาจ
เปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของพืน้ที ่และวถิชีวีติของคนในพืน้ทีไ่ป 
 2) กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ
ของประเทศไทย พบว่า กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพได้
ก าหนดแนวทางการปฏิบตัิไว้อย่างชดัเจน เช่น พระราชบญัญัติการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ภายใตห้วัขอ้ “การท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม” แต่อย่างไร
กต็าม ยงัมชี่องว่างในทางปฏบิตัอิยู่บา้ง ซึง่อาจส่งผลใหก้ารปฏบิตัไิม่บรรลุตามเจตนารมณ์ทีแ่ทจ้รงิ
ของตวักฎหมาย และเกดิการหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติามกฎหมายของเจา้ของโครงการพฒันาได้ เช่น 
ปญัหาแง่ความสมัพนัธ์ของเจา้ของโครงการกบัผู้จดัท ารายงานกบับรษิทัที่ปรกึษา ซึ่งเป็นรูปแบบ
ของผู้ว่าจ้างกับผู้รบัจ้าง จึงท าให้ผู้รบัจ้างขาดอิสระในการท างาน และต้องจดัท ารายงานเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูว้่าจา้ง เพื่อใหร้ายงานฯ ไดร้บัความเหน็ชอบจากหน่วยงานอนุญาต ซึง่
ปญัหาดงักล่าวท าใหก้ระบวนการจดัท ารายงานฯ ไมเ่กดิประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่าง
แทจ้รงิ ดงันัน้ จงึควรมกีองทุนหรอืระบบกองกลางโดยใหห้น่วยงานกลางท าหน้าทีจ่ดัหาผูท้ ารายงาน 
เพื่อใหเ้กดิอสิระในการท างานและประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการตามความ
เป็นจรงิ 
 ส าหรบัโครงการขยายก าลงัผลติโรงไฟฟากระบี ่เป็นโครงการทีเ่ขา้ข่าย
ต้องปฏบิตัิตามประกาศกระทรวง ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท 
ขนาด และวธิปีฏบิตัสิ าหรบัโครงการหรอืกจิการทีอ่าจ ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทัง้ทางด้านคุณภาพสิง่แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจ 
หรอืเอกชนจะต้องจดัท ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งก าหนดให้โครงการ
โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่มีขนาดก าลังการผลิตตัง้แต่ 100 เมกะวัตต์ขึ้นไป  
เป็นโครงการหรอืกจิการที่อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทัง้ทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรัฐธรรมนูญ 
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แหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 อย่างไรกต็าม แมว้่าในภาพรวมจะส่งผลใหเ้จา้ของโครงการ 
หน่วยงานอนุญาต รวมถึงประชาชน ให้ความส าคญัเรื่องสุขภาพมากขึ้น แต่พบว่าปญัหาที ่
ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่คดิว่าควรมกีารปรบัปรุงแก้ไข ไดแ้ก่ การก าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการที่ต้องจดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  (EHIA) ซึ่งอาจไม่
ครอบคลุมหรอืไม่เหมาะสมกบับรบิทของแต่ละพืน้ที ่ทัง้นี้ควรมกีารทบทวนการก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการทีต่้องจดัท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  (EHIA) 
เป็นระยะ ๆ โดยพิจารณาถึงขนาดของโครงการ พื้นที่ที่ตัง้โครงการที่มีความอ่อนไหวทาง
สิง่แวดล้อมหรอืมปีญัหามลพษิสูงและมผีลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรง จงึควรเปิดโอกาส
รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนในพื้นที่ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีว่าโครงการดงักล่าวเข้าข่าย
โครงการที่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพรุนแรงหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ทศวรรณ เวยีงธรีวฒัน์ (2555) ทีก่ล่าวว่าปญัหาความไม่ครอบคลุมของการก าหนดประเภทของ
โครงการหรอืกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง แม้ว่าโครงการหรือ
กจิกรรมนัน้จะไม่เขา้ข่ายในประเภทโครงการตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติก็ตาม 
ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มสี่วนไดเ้สยีจากการด าเนินโครงการหรอืกจิกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง สามารถยื่นเรื่องรอ้งเรยีนต่อคณะอนุกรรมการวนิิจฉัยเพื่อให้
คณะกรรมการวนิิจฉัยว่าโครงการหรอืกิจการดงักล่าวเป็นโครงการหรอืกิจกรรมที่อาจส่งผล
กระทบต่อชุมชนอยา่งรนุแรงหรอืไม ่ 
 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ตามพระราชบญัญตัสิุขภาพแห่งชาต ิพ.ศ. 2550 มาตรา 11 ก าหนดใหบุ้คคลหรอื
คณะบุคคลมสีทิธริอ้งขอใหม้กีารประเมนิและมสีทิธริ่วมในกระบวนการประเมนิผลกระทบด้าน
สุขภาพจากนโยบายสาธารณะ และตามมาตรา 25  5) ให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มี
หน้าทีใ่นการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารในการตดิตามและ ประเมนิผลเกี่ยวกบัระบบสุขภาพ
และผลกระทบดา้นสุขภาพ ทีอ่าจเกดิจากนโยบายสาธารณะ ทัง้ระดบันโยบายและปฏบิตักิารนัน้ 
ในปจัจุบนัยงัมคีวามส าคญัอยู่น้อยและยงัไม่สามารถเชื่อมโยงผลกระทบต่อสุขภาพจากปญัหา
สิง่แวดล้อมของโครงการได้อย่างชดัเจน เน่ืองจากข้อจ ากดัของข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งปญัหา
ดังกล่าวอาจน าไปสู่การก าหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนทีไ่ม่ครอบคลุมปจัจยัเสีย่งจากการด าเนินโครงการ ซึง่สอดคลอ้งกบั Ahmad (2555)  
ทีร่ะบุว่า เมื่อพจิารณาความทา้ทายในการบูรณาการ HIA เขา้ใน EIA พบว่า มกีารน าเอาเรื่อง
ของสุขภาพมา พจิารณาใน EIA ค่อนขา้งน้อย ซึง่มเีหตุผลหลกั ๆ อยู่หลายประการ เช่น การ
ประเมนิดา้นสุขภาพด้านปรมิาณค่อนขา้งยุ่งยากในแง่ แหล่งขอ้มูลที่จะได้มาในการประเมนิให้
แลว้เสรจ็ตามกรอบเวลาของ EIA รวมทัง้ขอ้มลูผลกระทบด้านสุขภาพนัน้อาจจะเป็นความลบั
หรอือาจจะเป็นประเดน็ถกเถยีงถา้ถูกเผยแพร่ออกไป  
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 3) กฎหมายการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ พบว่า โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ได้ด าเนินการตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่โครงการฯ โดยได้จดัเวทีรบัฟงั
ความคดิเหน็ของประชาชนจ านวน 3 ครัง้ ซึ่งการเปิดเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ทัง้ 3 ครัง้มทีัง้
ประชาชนทีเ่หน็ดว้ยและไม่เหน็ดว้ยกบัโครงการเขา้ร่วมทัง้น้ีการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็ของ
ประชาชนไดแ้ยกการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็โดยแยกส่วนระหว่างการวเิคราะหผ์ลกระทบของ
โครงการท่าเรอืและโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่เป็นโครงการทีม่ผีลกระทบเกีย่วเนื่องกนั ท าใหช้าวบา้น
ในพื้นที่มีความกังวลว่าจะมองเห็นผลกระทบไม่รอบด้าน อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งกบักระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนหรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการหรอื
กิจกรรม ประเภทที่เข้าข่ายรุนแรง 11 ประเภทโครงการ จะมีการก าหนดรูปแบบของ
กระบวนการการรบัฟงัความคดิไว้อย่างเห็นชดัเจน และโครงการจะด าเนินการตามแนวทาง
ปฏบิตัิของกฎหมายการมสี่วนร่วมของประชาชนอย่างถูกต้อง แต่ยงัพบปญัหาในทางปฏบิตั ิ
เช่น ประชาชนไม่ได้เข้าถึงสิทธิในกระบวนการมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของตัว
กฎหมาย การรบัรูแ้ละให้ความส าคญัของประชาชนในเรื่องสทิธขิองตนเองในการมสี่วนร่วมใน
การดูแล จดัการทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล้อมในพืน้ทีข่องตนยงัมน้ีอย อกีทัง้ตวักฎหมาย
เองยงัเป็นการก าหนดใหป้ฎบิตัใินเชงิรปูแบบมากเกนิไป ท าใหใ้นทางปฎบิตัโิครงการพฒันาต่าง 
ๆ ล้วนมุ่งที่จะปฎิบตัิตามที่กฎหมายก าหนด โดยที่ไม่ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ที่แท้จรงิของ
กระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อทิธพิล ศรเีสาวลกัษณ์ 
วรีะชยั นาควบิลูยวงศ ์และทชัชมยั ฤกษะสุต  2544) ทีพ่บว่ากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการ
ทรพัยากรส่วนใหญ่เป็นอุปสรรคทีท่ าใหป้ระชาชนและชุมชนไม่สามารถมสีทิธ ิมสี่วนร่วมในการ
จดัการทรพัยากรอนัเป็นฐานชวีติความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท 
ก่อใหเ้กดิปญัหาความขดัแยง้ในการครอบครองใชป้ระโยชน์และความไมเ่ท่าเทยีมกนั เพราะเป็น
กฎหมายดัง้เดมิทีใ่ชม้าเป็นเวลานานและยงัมไิดม้กีารปรบัปรุงแก้ไขใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัิ
ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึง่ควรจะตอ้งหาทางแกไ้ขปรบัปรงุโดยเรว็  
 4) แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้า เป็นการวางแผนในการจดัหาไฟฟ้าใน
อนาคต ให้มกีารใช้เชื้อเพลงิในการผลติไฟฟ้าทุกประเภทให้อยู่ในสดัส่วนที่เหมาะสม ลดการ
พึ่งพาก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตามจากการศึกษาสรุปได้ว่า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีของโครงการ 
มคีวามไม่เชื่อมัน่ในการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าของประเทศ ซึง่เป็นสิง่ส าคญั โดยเฉพาะ
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด เพราะเป็นตวัก าหนดปรมิาณโรงไฟฟ้าที่จ าเป็นต่อการผลติไฟฟ้า  
การพยากรณ์ทีไ่ม่เที่ยงตรงกอ็าจจะท าให้เกดิผลกระทบต่อเศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้มได ้ดงันัน้ 
ภาครฐัจึงควรปรับปรุงการพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าให้มีความเที่ยงตรงให้มากที่สุด  
โดยค านึงถึงทางเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลย ีประชากรและโครงสร้างทางเศรษฐกิจ  อีกทัง้ 
ตามแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปจัจุบัน มไิด้น าศักยภาพด้านพลงังาน 
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ของแต่ละพืน้ทีห่รอืชุมชนทีม่อียู่โดยเฉพาะพลงังานหมนุเวยีนมาเป็นทางเลอืกดา้นพลงังานก่อน
การพจิารณาจดัหาโรงไฟฟ้าถ่านหนิ ซึง่ในพืน้ทีจ่งัหวดักระบีเ่องมทีรพัยากรเชือ้เพลงิทางเลอืก
ที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ด้านเชื้อเพลิงและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่คนในพื้นที่ได ้ 
จากปญัหาดงักล่าว จงึน าไปสู่ค าถามของคนในพืน้ที่ถงึความจ าเป็นในการขยายก าลงัการผลติ
ว่ามคีวามจ าเป็นจรงิ ๆ หรอืไม่ การพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าในอนาคตมคีวามเกินจรงิหรอืไม ่ 
ซึ่งท าให้ประชาชนในพื้นที่ลดความเชื่อถอืในตวัโครงการลง สอดคล้องกบั กระทรวงพลงังาน 
(2551) ที่ระบุว่าการใช้พลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทติย์พลงังานลม พลงังานน ้า 
และไบโอดีเซล ภายในประเทศและท้องถิ่นยังมีน้อยมาก  การขาดแหล่งผลิตอุปกรณ์
ภายในประเทศท าให้อุปกรณ์ต่างๆ หายาก และมรีาคาที่สูงเพราะต้องน าเขา้จากต่างประเทศ  
ท าให้ไม่มกีารใช้อย่างแพร่หลาย อกีทัง้ประชาชนยงัเขา้มามบีทบาทในการจดัการพลงังานใน
ท้องถิน่ของตนเองน้อย จงึไม่มคีวามรูส้กึเป็นเจ้าของแผนงาน และร่วมด าเนินการขบัเคลื่อน 
ด้านพลังงาน นี่ เองคือจุดที่ส าคัญที่ท าให้การใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนไม่
แพรห่ลายและท าใหก้ารวางแผนพลงังานทีผ่่านมาไม่ยัง่ยนืและไม่ประสบผลส าเรจ็เท่าทีค่วร  
   ทัง้นี้ การเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาแผนพฒันาก าลงั
การผลติไฟฟ้าของประเทศก็เป็นสิง่ส าคญัในการวางแผนบรหิารจดัการพลงังานที่ย ัง่ยนืของ
ประเทศ เนื่องจากสามารถตอบสนองความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชน จากสภาพทางและความ
เหมาะสมของวตัถุดบิและทรพัยากรที่มใีนชุมชน และสอดคลอ้งกบั วสิาขา ภู่จนิดา (2555) ที่
พบว่า การวางแผนพลงังานชุมชนเป็นนโยบายของภาครฐัที่จะให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้
โดยใช้พลงังานทางเลอืก ซึ่งควรมกีารปรบัเปลี่ยนรายละเอียดในบางขัน้ตอนให้เหมาะสมกับ
บรบิทของชุมชน โดยผ่านการวเิคราะหส์ภาพทางกายภาพ การบรหิารจดัการ และความต้องการ
ที่แท้จรงิของชุมชน อย่างไรก็ตาม สภาพทางกายภาพควรพจิารณาความเพยีงพอและความ
เหมาะสมของวตัถุดบิและทรพัยากรทีม่ใีนชุมชน รวมทัง้ความเหมาะสมของพืน้ที่ 
  สรปุไดว้่า กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทยไดก้ าหนดแนวทางการปฏบิตัไิวอ้ย่างชดัเจน 
แต่ในความเป็นจริงในทางปฏิบัติยงัเกิดช่องว่าง และขาดการด าเนินการตามเจตนารมณ์ 
ที่แท้จรงิของกฎหมาย ดงันัน้ ภาครฐัควรมกีารปรบัปรุงแก้ไขกฎกตกิาเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วม
ของประชาชนให้สอดคล้องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปจัจุบนั เหมาะสมกบับรบิทของพื้นที่ และ 
ไมเ่ป็นกฎเกณฑท์ีแ่ขง็ตวัเกนิไป รวมทัง้การพฒันาแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศ
ในอนาคต ควรปรบัปรุงการพยากรณ์การใชไ้ฟฟ้าในอนาคตใหส้อดคล้องกบัความเป็นจรงิมาก
ที่สุด และให้ความส าคัญกับการมสี่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อตอบตอบสนองต้องการ 
ทีแ่ท้จรงิของคนในชุมชนและส่วนรวม และสอดคล้องกบัศกัยภาพด้านพลงังานของแต่ละพื้นที ่
รวมถงึพจิารณาทางเลอืกพลงังานดา้นอื่น ๆ เช่น พลงังานหมุนเวยีนและการใชม้าตรการการใช้
พลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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  5.1.1.2  ปจัจยัน าเขา้ (Input) 
  การศึกษาด้านปจัจยัน าเข้าของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สามารถสรปุรายละเอยีดของแต่ละประเดน็ไดด้งันี้ 
 1) ดา้นทรพัยากร (Resources) พบว่า โครงการจดัสรรงบประมาณ 
ทีเ่พยีงพอ ซึง่มผีลต่อการด าเนินงานกระบวนการมสี่วนร่วมใหค้วามหลากหลาย สอดคล้องกบั
บริบทของแต่ละพื้นที่  และเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมกระบวนการรับฟงั 
ความคดิเห็นของโครงการมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากการบรหิารจดัการงบประมาณในการ
ด าเนินงานกระบวนการมสี่วนรว่มดงักล่าวมกีารจดัสรรงบประมาณไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการใช้งบประมาณในเชิง 
ประชานิยมกบัประชาชนในพืน้ทีท่ี่อาจไดร้บัผลกระทบ ย่อมส่งผลใหค้วามเชื่อมัน่ของประชาชน
ทีม่ต่ีอโครงการลดลงได้เช่นกนั ในส่วนของบุคลากร พบว่า ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมคีวามต้องการ
ใหบุ้คลากรของโรงไฟฟ้าเขา้ถงึพืน้ที่ใหม้ากขึน้ เพื่อทราบปญัหาในพืน้ทีท่ีแ่ทจ้รงิ และมอี านาจ
ในการตัดสินใจมากกว่าบุคลากรของบริษัทที่ปรึกษา อย่างไรก็ตาม บุคลากรดังกล่าวที่ม ี
ความเชี่ยวชาญ มคีวามรู้ความสามารถ แต่อาจขาดทกัษะในการสื่อสารข้อมูลให้ชาวบ้านใน
พื้นที่สามารถเขา้ใจได้ ซึ่งมคีวามส าคญัต่อการสื่อสารสองทาง  Two-way Communication)  
ในการชีแ้จงขอ้มลูและตอบขอ้สงสยั รวมถงึสามารถตอบปญัหาประเดน็ขอ้ห่วงกงัวลทีเ่กี่ยวขอ้ง
กับโครงการให้แก่ประชาชนโครงการให้ประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ทราบ อันจะน าไปสู่ 
การแลกเปลีย่นขอ้มลูและสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งระหว่างชุมชนทีไ่ดร้บัผลกระทบกบัโครงการ 
ซึ่งสอดคล้องกบัพเิชฐ โสภณแพทย ์และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์ (2555) ที่กล่าวว่างบประมาณและ
บุคลากรที่มคีวามเพยีงพอเป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้การด าเนินกจิกรรมหรอืกระบวนการประสบ
ความส าเร็จท าให้โครงการมีการจดักิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่าง ๆ  ที่มีความ
หลากหลาย ทัง้นี้ กจิกรรมที่จดัขึน้ต้องใช้บุคลากรที่มคีวามหลากหลาย และเชี่ยวชาญในด้าน
ต่าง ๆ รวมถงึการบรหิารจดัการงบประมาณทีต่้องมคีวามครอบคลุมทุกกจิกรรม จงึอาจกล่าวไดว้่า
นอกจากการมงีบประมาณและบุคลากรที่เหมาะสมเพียงพอและมคีุณภาพแล้ว การบรหิาร
จดัการทรพัยากรดงักล่าวใหเ้หมาะสมตอบวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน จงึจะท าให้การด าเนินการกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพประสบความส าเรจ็  
 2) ดา้นขอ้มลู (ซึง่รวมถงึความเพยีงพอ การเขา้ถงึ และความถูกต้อง
ของข้อมูล) สรุปได้ว่า ปญัหาด้านข้อมูลเป็นปญัหาส าคญัของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยายก าลงัการผลติ
โรงไฟฟ้ากระบี่ รวมถึงโครงการพัฒนาอื่น ๆ เน่ืองจากประชาชนในพื้นที่เข้าถึงข้อมูลจาก
โครงการได้อย่างจ ากดัและไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ ซึ่งประชาชนมสีทิธ ิ
ทีจ่ะไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารดงักล่าว ในส่วนของความเพยีงพอของขอ้มลู พบว่า ยงัเป็นปญัหา
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ทีป่ระชาชนในพืน้ทีก่งัวล เนื่องจากขอ้มูลที่ประชาชนไดร้บัไม่เพยีงพอต่อกระบวนการตดัสนิใจ 
รวมถงึการไดร้บัขอ้มลูในดา้นบวกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลใหป้ระชาชนในพื้นทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บั
ผลกระทบบางส่วนต้องค้นคว้าหาขอ้มูลด้วยตนเองเพิม่เตมิ หรอืรบัขอ้มลูจากช่องทางอื่น เช่น 
หน่วยงานราชการ และองคก์รเอกชนและองคก์รอสิระ (NGO) ทีเ่ขา้มาใหข้อ้มลูกบัประชาชนใน
พื้นที่ด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นผลให้ประชาชนได้รบัข้อมูลในด้านเดยีว อีกทัง้ยงัส่งผลต่อความ
ไว้วางใจในตวัโครงการของประชาชนในพื้นที่เป็นผลให้การเขา้ไปมสี่วนร่วมของประชาชนใน
เวทีร ับฟงัความคิดเห็นไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
ณฐัชยา อุ่นทองด ี(2556) ทีพ่บว่า การทีป่ระชาชนส่วนใหญ่สามารถเขา้ถงึขอ้มลูได ้และไดร้บั
ขอ้มูลนัน้อย่างเหมาะสม มผีลต่อการเขา้มามสี่วนร่วมของประชาชนเพราะช่องทางการสื่อสาร 
และขอ้มลูที่ครอบคลุมจะท าใหป้ระชาชนในพื้นที่สามารถเขา้ถงึขอ้มูลได้อย่างเพยีงพอ ซึ่งการ
ไดร้บัขอ้มลูหรอืการเขา้ถงึขอ้มลูอย่างเพยีงพอจะมผีลจะท าใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการ
ป้องกนัและแกไ้ขมลพษิทางอากาศจากหมอกควนั จงัหวดัแมฮ่่องสอนเพิม่มากขึน้ 
 ในด้านความถูกต้องของข้อมูลที่ประชาชนได้ร ับจากโครงการ  
การสื่อสารขอ้มลูทีถู่กต้องเพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจกบัประชาชนเป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก ทีจ่ะสามารถ
ตอบขอ้สงสยัของประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้หากมกีารสื่อสารทีผ่ดิเพีย้น อาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิ
และเกดิความขดัแยง้ระหว่างตวัโครงการกบัประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้ซึง่โครงการควรเปิดเผยข้อมลู 
ทัง้สองด้าน ได้แก่ ข้อมูลด้านดแีละผลเสยีที่อาจเกิดขึน้จากการด าเนินโครงการให้ประชาชน
รบัทราบ เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนัทัง้สองฝ่าย และป้องกนัการได้รบัขอ้มูลที่ผดิเพีย้นจาก
ช่องทางอื่น ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (2556) ทีร่ะบุว่า การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารของโครงการ ควรจดัใหม้กีารเปิดเผย
ขอ้มูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ทัง้ในด้านประโยชน์ที่จะได้รบัและในด้านผลกระทบทางลบที่จะ
เกดิขึน้จากโครงการใหแ้ก่สาธารณชนและผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีไดร้บัทราบ ซึ่งจะท าให้ประชาชน
รบัทราบขอ้เทจ็จรงิและมคีวามเขา้ใจมากยิง่ขึน้ ซึง่จะน าไปสู่การมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพที่เป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย เมื่อประชาชนมคีวามรู้
ความเขา้ใจเพิม่ขึน้จงึน าประชาชนเขา้สู่กระบวนการลงประชามต ิหรอืประชาพจิารณ์ ทัง้นี้  การ
เปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ ทีป่ระชาชนควรรบัทราบเป็นส่วนหนึ่งทีจ่ะ
แสดงความจริงใจในการด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการต่อประชาชนในพืน้ที ่อกีทัง้ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูมผีล
ต่อความคดิเหน็และการตดัสนิใจของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ รจนา ค าดเีกดิ (2554) ทีพ่บว่า ความคดิเหน็มกีารเปลีย่นแปลงได ้ซึง่ขึน้อยู่กับปจัจยัหลาย
ด้าน ได้แก่ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความไว้เนื้อเชื่อใจต่อผู้ให้ข้อมูล การคิดวิเคราะห์ชัง่
น ้าหนกัขอ้มลูของชาวบา้น และการตดัสนิใจรบัขอ้มลู ซึง่กระบวนการคดิวเิคราะหด์งักล่าว เกดิ
ขึน้อยู่เสมอเมื่อมแีรงกระตุ้นและมขีอ้มลูเพิม่เตมิ ดงันัน้ คนคนเดยีวกนัในเวลาที่ต่างกนั ความ
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คดิเหน็ในเรือ่งนัน้อาจเปลีย่นแปลงได ้ซึง่อาจเป็นการเปลีย่นแปลงแบบส่งเสรมิความรูเ้ดมิ หรอื
เปลีย่นแปลงไปจากความรูเ้ดมิกไ็ด ้
 3) ด้านความครอบคลุมของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) พบว่า 
โครงการไดม้กีารก าหนดกลุ่มของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในการเขา้ร่วมกจิกรรมการรบัฟงัความคดิเหน็
ของโครงการฯ ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ซึง่ประกอบดว้ย 1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบในรศัม ี5 กโิลเมตร ไดแ้ก่ 
ต าบลปกาสยั และต าบลคลองขนาน 2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อม 3) หน่วยงานที่ท าหน้าที่พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ และรฐัวสิาหกิจ ทัง้ส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค และส่วนท้องถิ่น  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชนสถาบนัการศกึษาภายในท้องถิน่ และใน
ระดบัอุดมศกึษา และนักวชิาการอสิระ 6) สื่อมวลชน และ 7) ประชาชนทัว่ไป ซึง่สอดคลองตามแนว
ทางการมสี่วนร่วมของประชาชนและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทางสงัคมในกระบวนการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
ทัง้นี้  ถึงแม้ว่าจะมกีารก าหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสียดงักล่าวครบถ้วนตามก าหนด แต่ในทาง
ปฏบิตักิารก าหนดพืน้ทีศ่กึษาในรศัม ี5 กโิลเมตร รอบพืน้ทีโ่ครงการเป็นหลกัตามแนวทางการจดัท า
รายงานฯ ของส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มนัน้ ปจัจุบนักลายเป็น
ธรรมเนียมปฏบิตั ิซึ่งอาจยงัไม่ครอบคลุมพื้นที่และประชากรที่อาจได้รบัผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการทัง้หมดได้ ทัง้นี้ ควรพจิารณาบรบิทและปจัจยัต่าง ๆ ทีอ่าจมผีลต่อการเคลื่อนยา้ยมลพษิ
อย่างรอบคอบ เช่น ประเภทของโครงการ การเคลื่อนยา้ยมลพษิ และทศิทางลม เป็นต้น ควรได้รบั
การศกึษาและพจิารณาอยา่งรอบดา้น  
 ทัง้นี้  การตื่นตัวของภาคประชาชนก็มผีลต่อความครอบคลุมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยี หากประชาชนในพื้นที่บางส่วนไม่ให้ความส าคญักบักระบวนการมสี่วนร่วม
อยา่งแทจ้รงิ หากประชาชนไม่ไดร้บัการกระตุ้นถงึความส าคญัผลกระทบดา้นบวกและดา้นลบที่
ตนเองอาจจะไดร้บัจากโครงการ ความตระหนักในกระบวนการมสี่วนร่วมดงักล่าวอาจจะน้อยลง 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สมศกัดิ ์มนีคร (2555) ทีพ่บว่า ประชาชนในพื้นที่มคีวามตื่นตวั
เพียงแค่ในช่วงแรกของโครงการเท่านัน้ เมื่อระยะเวลาผ่านไปช่วงหนึ่งความรู้สึกตื่นตัวใน 
เรื่องการจัดการพลังงานก็จะแผ่วลง และหากในชุมชนไม่มีกิจกรรมอื่น  ๆ มากระตุ้น  
ความตระหนักและจติส านึก ความส าคญัของการจดัการพลงังานในชุมชนและปญัหาพลงังาน 
ความตื่นตวัเรือ่งพลงังานกจ็ะหมดไป และโครงการกไ็ม่สามารถจะประสบผลส าเรจ็ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
 4) ด้านความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ความรูค้วามเข้าใจในเรื่องสทิธใินการ 
มีส่วนร่วมของตนเอง รวมถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมีผลต่อการด าเนินการ
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน กล่าวคอื หากประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจในประเด็น
ต่าง ๆ ของโครงการ จะเป็นพืน้ฐานน าไปสู่การแลกเปลีย่นขอ้มลูระหว่างโครงการและผูม้สี่วนได้
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ส่วนเสยีในกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ทีส่มบูรณ์ ประชาชนสามารถแสดงขอ้วติกกงัวลแก่ผู้
ด าเนินโครงการได้เต็มที่ ครอบคลุมประเด็นส าคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใ น
การศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ ทัง้นี้ ความรูค้วามเขา้ใจของประชาชน
ตอ้งประกอบดว้ย ความสามารถของผูส้่งสารและความสามารถของผูร้บัสาร ดงันัน้ โครงการจงึ
ควรมเีทคนิคในการสื่อสารขอ้มลูดา้นวชิาการให้ชุมชนเขา้ใจไดง้่าย ในส่วนของประชาชนเองก็
ควรท าความเขา้ใจในขอ้มูลของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกบัการงานวจิยัของ เครอืมาศ สุจติโต 
(2546) ที่พบว่า ผู้ที่มคีวามรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการศกึษาผลกระทบสิง่แวดล้อมการพฒันา
โครงการและรฐัธรรมนูญในระดบัสูงจะมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ
โรงแยกก๊าซธรรมชาตไิทย-มาเลเซยีมากกว่าผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัต ่าและปานกลาง 
ดังนัน้ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของประชาชนเป็นสิง่ส าคญัต่อกระบวนการมสี่วนร่วมเนื่องจากส่งผลต่อจ านวนของ
ประชาชนเขา้ร่วมและบทบาทของประชาชนที่จะแสดงความคดิเหน็หรอืแสดงขอ้วติกกงัวลต่อ  
ผูด้ าเนินโครงการ 
  ดังนัน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า เจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษา ต้องมี
บุคลากรที่มคีวามเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการมสี่วนร่วม รวมถึงทกัษะในการสื่อสาร
ขอ้มูลกบัประชาชนในพื้นที่อย่างทัว่ถึงและเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเกดิความรูค้วามเขา้ใจ  
มขีอ้มลูทีม่คีุณภาพเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ และลดอคตเิดมิทีม่ต่ีอโครงการฯ ในอดตี อย่างไรก็
ตาม ภาคประชาชนควรมคีวามตื่นตวั และให้ความส าคญัต่อการเขา้ร่วมกระบวนการมสี่วนร่วม
ดงักล่าว  
  5.1.1.3  กระบวนการ (Process) 
  จากการศกึษากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ในด้านกระบวนการ 
(Process) ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ การเริม่ต้นเรว็ (Starting Early) 
วธิกีารทีเ่หมาะสม ความโปร่งใสของกระบวนการ (Transparency) และระดบัการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน โดยมรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงันี้  
 1) การเริม่ต้นเรว็ (Starting Early) จากการจดัเวทรีบัฟงัความคดิเหน็
ของโครงการที่ผ่านมา พบว่า โครงการมกีารให้ขอ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนในพืน้ทีก่่อนการจัด
เวทรีบัฟงัความคดิเหน็เป็นช่วงระยะเวลาทีก่ระชัน้ชดิเกนิไป ซึง่มผีลต่อกระบวนการตดัสนิใจใน
การเขา้ไปมสี่วนร่วมของประชาชน ดงันัน้ การให้ขอ้มูลตัง้แต่ระยะแรก และการใหค้วามส าคญั
กับการลงพื้นที่เพื่อรบัทราบปญัหาที่แท้จริงของประชาชนของโครงการ มีความส าคัญต่อ
ความสมัพนัธ ์และความเข้าใจซึง่กนัและกนัระหว่างโครงการ และประชาชนผู้ทีค่าดว่าจะไดร้บั
ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ เนื่ องจากเป็นการสร้างความรู้เข้าใจซึ่งกันและกัน  
สรา้งความสมัพนัธ์ระหว่างกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้น ท าใหเ้กดิความไว้วางใจ
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ซึ่งกนัและกนั และป้องกนัปญัหาการรบัขอ้มูลที่ไม่ใช่ขอ้เทจ็จรงิ หรอืป้องกนัการเกดิอคตแิละ
ความสบัสนของขอ้มูลทีป่ระชาชนในพืน้ที่จะไดร้บัการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วม
ในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการในระยะแรกสามารถท า
ใหป้ระชาชนมเีวลาในการเตรยีมความพรอ้มรบัขอ้มลูต่าง ๆ จากทางโครงการ เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดความคิดเห็นและรบัฟงัความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่
ขอ้เสนอแนะต่อโครงการที่มปีระโยชน์แก่ทุกฝ่าย ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ลคันา ค าเจรญิ
และบณัฑติ เอือ้อาภรณ์ (2551) ไดศ้กึษาเรื่อง กระบวนการมสี่วนร่วมของภาคประชาชนในการ
จดัท าแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พบว่า การเปิดเผยข้อมูลก่อนการเริ่ม
กระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นจะท าให้ทราบขอบเขตของเน้ือหาในแต่ละครัง้หากขาดการ
เผยแพรข่อ้มลูล่วงหน้าจะท าใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไม่ทราบถงึกรอบการด าเนินการในแต่ละครัง้อย่าง
ชดัเจนถึงเนื้อหาสาระของกระบวนการรบัฟงัความคิดเห็นและสมมติฐานที่ใช้ในการจดัท า
แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการศึกษาข้อมูลก่อนเริ่ม
กระบวนการจะท าให้ความคดิเห็นของประชาชนและกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีมปีระโยชน์และ
เป็นไปอยา่งสรา้งสรรคแ์ละไดร้บัการน ามาประกอบในการปรบัปรุงแผนฯ ซึง่เป็นการแสดงความ
จรงิใจของหน่วยงานภาครฐัและถอืว่าเป็นสิง่ส าคญัที่จะท าให้เกดิกระบวนการมสี่วนร่วมอย่าง
แทจ้รงิโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจท าใหไ้ด้แผนทีม่ปีระสทิธภิาพและการยอมรบั
ของประชาชนมากทีสุ่ด 
 2) วธิกีารทีเ่หมาะสมของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพโครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้ากระบี่ ควร
ประกอบด้วยหลายวธิปีระกอบกนั ซึ่งควรเลอืกใช้วธิกีารให้เหมาะสม โดยพจิารณาถึงสภาพ
ชุมชน ลกัษณะของคนในพื้นที่ ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อาภสัรา เทพจ านงค์ (2549) ที่
กล่าวว่า ในการด าเนินการรบัฟงัความคดิเหน็สามารถน ารปูแบบการรบัฟงัความคดิเหน็มากกว่า
หน่ึงรูปแบบมาใช้ได้ และควรจดัให้มกีารรบัฟงัความคดิเห็นได้มากกว่าหน่ึงครัง้ ทัง้นี้ เพราะ 
การรบัฟงัความคิดเห็นในรูปแบบแต่ละรูปแบบนัน้มีลักษณะของการรบัฟงัความคิดเห็นที่
แตกต่างกนั การใชรู้ปแบบควบคู่กนัหลายวธิแีละมกีารจดัขึน้หลายครัง้ จะท าใหส้ามารถรบัฟงั
แลกเปลีย่นขอ้มลู และความคดิเหน็ของประชาชนผูม้สี่วนไดเ้สยีไดอ้ย่างครบถ้วน ซึง่จะท าใหไ้ด้
ขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์สงูสุดต่อการตดัสนิใจในการด าเนินโครงการนัน้ ๆ  
 3) ด้านความโปร่งใส ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ สรุปไดว้่า การด าเนินการในลกัษณะประชานิยม 
หรอืมเีรื่องของผลประโยชน์เขา้มาเกี่ยวขอ้ง ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้ประชาชนและ 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีบางส่วนมองว่าเป็นความไม่โปร่งใส หรอืเป็นการซือ้ใจประชาชนใหเ้หน็ดว้ย
กับโครงการ รวมถึงการให้ข้อมูลที่สบัสน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในด้านดีเป็นส่วนใหญ่  
หรือมีเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน แสดงให้เห็นถึงความไม่โปร่งใสของ
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กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ บุญอยู่  ขอพรประเสรฐิ
(2551) ทีพ่บว่า สทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู จ าเป็นต้องไดร้บัการรบัรองโดยกฎหมาย แต่ภาวะทาง
การเมอืงและทางระบบราชการ มกัท าใหม้เีหตุผลจงูใจในการปิดบงัขอ้มลู ซึง่หลกัความโปร่งใส 
หน่วยงานจ าเป็นต้องเปิดเผยขอ้มูลหรอืผลการตรวจสอบตดิตาม และประเมนิผลให้ประชาชน 
หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกภาคส่วนทราบโดยทัว่กนั ทัง้นี้ ในการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวหากไดม้ี
การจดัท าข้อมูลให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ รวมทัง้มกีารเผยแพร่ในช่องทางที่หลากหลาย
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายก็จะเป็นการดียิง่ขึ้น เป็นการแสดงออกถึงความ
รบัผดิชอบและความจรงิใจทีอ่งคก์รพงึมต่ีอประชาชน หรอืผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง 
 4) ระดบัการมสี่วนร่วมของประชาชน พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วม
ของโครงการดงักล่าว ถอืว่าเป็นกระบวนการมสี่วนร่วมในระดบั 3 คอื ระดบัการปรกึษาหารอื 
 Consultation) กล่าวคอื เป็นการน าขอ้มูลและผลการศกึษามาปรกึษากบัประชาชนเกี่ยวกบั
ประเด็นปญัหาทางเลือกทางแก้ไข มีการเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูล 
ส่วนหนึ่งในการประกอบการตดัสินใจ แต่ไม่มหีลกัประกนัใดๆว่าความคดิเห็นเหล่านัน้จะถูก
น าไปพจิารณา แต่อ านาจการตดัสนิใจยงัเป็นของภาครฐั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จุฑารตัน์ 
ชมพนัธุ์ (2557) ที่พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม กรณศีกึษาโครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมเมโทร อนิดสัเตรยีล ปารค์  ถอืว่า
เป็นกระบวนการมสี่วนร่วมในระดบัการปรกึษาหารอื มกีารเจรจากันอย่างมรีูปแบบระหว่าง
เจ้าของโครงการ ประชาชนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มกีารแสดงความ
คิดเห็นและน าเสนอข้อมูล ผลการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นปญัหา ผลกระทบ 
ทางเลือกและแนวทางการแก้ไข เพื่อน าไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลในการตัดสินใจด าเนิน
โครงการ 
  สรุปได้ว่า การสร้างความโปร่งใสของการด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วมฯ ใน
การเปิดเผยขอ้มูลของโครงการ ควรเริม่ต้นตัง้แต่ในระยะแรก โดยการเปิดเผยข้อมูลที่ชดัเจน 
รอบด้าน ซึ่งปจัจยัดา้นเวลาเป็นปจัจยัส าคญัทีส่ะทอ้นและกระตุ้นความคดิของประชาชน อนัจะ
ก่อใหเ้กดิทางเลอืก/ขอ้มลูที่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาโครงการ ทัง้นี้  ควรพจิารณาปจัจยัดา้น
รูปแบบการรบัฟงัความคดิเห็นฯ ให้สอดคล้องกบับรบิทของคนในพื้นที่เป็นส าคญั เพื่อเพิ่ม
โอกาสในการเขา้มามสี่วนรว่มของคนในพืน้ที ่  
  5.1.1.4 ผลผลติ (Product) 
  การศกึษาดา้นผลผลติ (Product) ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนใน 
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเดน็หลกั 
ไดแ้ก่ ความสอดคลอ้งตามขอ้ก าหนด/กฎหมาย รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ และผลของกระบวนการมสี่วนรว่ม โดยมรีายละเอยีดในแต่ละประเดน็ดงันี้  
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 1) ด้านความสอดคล้องตามข้อก าหนด/กฎหมาย  โครงการได้
ด าเนินการตามกฎหมายการมสี่วนของประชาชนในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
และสุขภาพอยา่งครบถว้นตามกระบวนการ โดยไดจ้ดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน
และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทัง้ 3 ครัง้ (ค.1 ค.2 ค.3) ทัง้ในส่วนโรงไฟฟ้าและท่าเทยีบเรอืขนส่งถ่านหนิ 
ตัง้แต่เดอืนสงิหาคม 2555 ถงึ เดอืนตุลาคม 2557 ซึง่ถอืไดว้่าสอดคลอ้งตามทีก่ฎหมายก าหนด
ในทางปฏิบัติ แต่อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่ากระบวนการดังกล่าวยงัไม่สอดคล้องตาม
เจตนารมย์ทีแ่ทจ้รงิของรฐัธรรมนูญ เนื่องจากยงัเกดิการต่อต้าน และไม่เหน็ด้วยจากประชาชน
ในพืน้ทีท่ี ่ดว้ยเหตุผลทีว่่าประชาชนในพืน้ทีบ่างส่วนยงัขาดการเขา้ไปมสี่วนร่วมในกระบวนการ 
และมกีารไม่อนุญาตให้ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมในเวทีรบัฟงัความคิดเห็น ซึ่งถือเป็น
กระบวนการส าคญัในการตดัสนิใจต่อการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหนิ อกีทัง้ยงัมขีอ้กงัขา
ในด้านความไม่โปร่งใสในวงกว้างทัง้จากนักวิชาการ ภาคประชาชน และนักกฎหมาย  
ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ จุฑารตัน์ ชมพนัธุ์ (2557) ที่พบว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาโครงการเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมเมโทร อินดสัเตรยีล ปาร์ค เป็นกระบวนการที่ได้ยดึตามระเบยีบและข้อก าหนด
ตามกฎหมาย เพื่อให้สามารถด าเนินโครงการได้อย่างถูกต้อง แต่ทัง้นี้กระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในบางโครงการเป็น เพียง 
การด าเนินการเพื่อให้ครบถ้วนตามกฎหมายก าหนดเท่านัน้ และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชน  
   นอกจากนี้  การที่กฎหมายไม่มีข้อก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) สามารถด าเนินการ ใน
กรณีที่ผู้ด าเนินโครงการไม่ปฏิบตัิตามแผนการจดัการผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรอืเงื่อนไขที่
ก าหนดในการใหค้วามเหน็ชอบกบัรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ่งแวดลอ้ม สะทอ้นใหเ้หน็ว่า  
แม้โครงการฯ จะด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมาอย่างครบถ้วน ได้รบัทราบ  
ขอ้ห่วงกงัวลของประชาชน และความคดิเหน็ต่างๆประกอบแนวทางในการป้องกนัและตดิตาม
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท้ายที่สุดการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอาจไม่มี 
ความเขม้แขง็และสรา้งความเชื่อใจใหแ้ก่ประชาชนไดม้ากพอ 
 2) รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ สามารถ
แบ่งออกเป็น 3 ประเดน็ยอ่ย ดงันี้  

(1) รูปแบบของกระบวนการจดัท ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพในปจัจุบนัยงัมช่ีองว่างอยู่มาก ซึ่งท าให้เกดิการหลกีเลีย่งในทางปฏบิตัิ
ได้ เช่น  ความสมัพนัธใ์นเชงินายจา้งกบัผูร้บัจา้งระหว่างโครงการที่ว่าจา้งบรษิทัที่ปรกึษาเป็น
ผูจ้ดัท ารายงานฯ ท าใหบ้รษิทัทีป่รกึษาขาดอสิระในการท างาน การด าเนินงานต่าง ๆ ต้องขึน้อยู่
กบัความต้องการของเจา้ของโครงการ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สุทธศิกัดิ ์ภทัรมานะวงศ์ (2553)  
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ทีพ่บว่า กระบวนการท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัขาดการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน การพจิารณารายงานมศีูนยร์วมอ านาจอยู่ทีส่่วนกลางและการควบคุมใหป้ฏบิตัติาม
มาตรการทีก่ าหนดยงัไม่มปีระสทิธภิาพ ดงันัน้การทีจ่ะท าใหร้ายงานการประเมนิผลกระทบเกดิ
ความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรบัของทุกฝ่าย ผู้ที่จดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต้องเป็นอิสระจากเจ้าของโครงการเพื่อไม่ให้มอีิทธิพลต่อการศึกษาผลกระทบ
สิง่แวดล้อม เพื่อท าให้ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในกระบวนการศกึษาที่เกดิขึ้นว่ามคีวามเป็น
กลางไมอ่ยูภ่ายใตก้ารควบคุมของเจา้ของโครงการ  

(2) ความไม่ เชื่ อถือในตัว เล่มรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนเป็นผลจากปจัจยัสนับสนุนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน เช่น  
การแยกส่วนการศกึษาผลกระทบระหว่างโรงไฟฟ้าและท่าเรอื ที่มคีวามสมัพนัธ์กนั อาจท าให้
การคาดการณ์ผลกระทบดงักล่าวไมค่รอบคลุม  และอายขุองรายงานฯ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดระยะเวลา
ชดัเจนภายหลงัการไดร้บัความเหน็ชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มแล้ว หากไม่มกีารด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ได้ศกึษาไว ้โดยเฉพาะโครงการ
พฒันาขนาดใหญ่ เนื่องจากผลการประเมนิอาจเปลี่ยนแปลงไปตามความทนัสมยัของข้อมูลที่
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีน่ัน้ๆ หรอืขอ้มลูอื่น ๆ จะส่งผลต่อความครอบคลุม
ของมาตรการลดผลกระทบทางสิง่แวดและล้อมสุขภาพที่ก าหนดไว้ และอาจน าไปสู่การไม่แก้
รายงานเมื่อพบขอ้เทจ็จรงิใหม่ ๆ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ทศวรรณ เวยีงธรีวฒัน์ (2555)  
ทีพ่บว่า ควรมกีฎหมายก าหนดอายุรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหเ้จา้ของ
โครงการมกีารยื่นรายงานฯ เข้ามาใหม่ เนื่องจากระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นเวลาหลายปี ท าให้
สภาพแวดล้อมบรเิวณโดยรอบโครงการมกีารเปลี่ยนแปลงไปมากจากเดมิ ดงันัน้จงึควรมกีาร 
ก าหนดอายขุองรายงานการวเิคราะห ์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มไวในกฎหมายดว้ย และผลจากการ
ได้รบัผลกระทบที่เคยได้รบัมาจากโครงการอื่น ๆ มาก่อน รวมทัง้  ภาพจ าจากเหตุการณ์ของ
โครงการประเภทเดยีวกนัในอดตีที่ผ่านมามผีลต่อความเชื่อมัน่ในกระบวนการจดัท ารายงาน
วเิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ท าให้ประชาชนเริม่ศึกษานอกเล่มรายงานด้วย
ตนเอง 

(3) อุปสรรคจากฐานข้อมูลด้านสุขภาพ ส่งผลต่อการคาดการณ์
ผลกระทบด้านสุขภาพต่อกลุ่มเสี่ยงต่างๆ วเิคราะหเ์ชื่อมโยงระหว่างผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
จากโครงการกบัผลกระทบดา้นสุขภาพไดย้าก ส่งผลใหเ้กดิความไม่ชดัเจนของมาตรการป้องกนั
และลดผลกระทบต่อสุขภาพ ท าใหป้ระชาชนในพืน้ทีไ่ม่เชื่อมัน่ในมาตรการดงักล่าวว่าโครงการ
จะสามารถป้องกนัและลดผลกระทบต่อสุขภาพไดจ้รงิ สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ สุทธดิา ฝากค า 
(2556) ทีพ่บว่า การท า HIA ควรพจิารณาระยะเวลาของผลกระทบทีจ่ะเกดิในแง่ของความยัง่ยนื
ไปถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้กบัคนในยุคถดัไปด้วย อกีทัง้ขอ้มลูพืน้ฐานดา้นสุขภาพในพืน้ทีเ่ป็น
เรือ่งส าคญัในการประเมนิ เนื่องจากหากปราศจากขอ้มลูพืน้ฐานกไ็ม่สามารถน าไปสู่การท านาย
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สิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได ้ทัง้นี้ ในบางประเทศไมม่กีารเกบ็ขอ้มลูสุขภาพพืน้ฐานของประชาชน
ท าให้กระบวนการ ประเมนิสะดุดตัง้แต่ในขัน้ตอนแรก ดงันัน้ จงึควรให้ความส าคญักบัการ
ประเมนิผลกระทบสุขภาพในรายงานฯ เพื่อให้เกดิความชดัเจนของมาตรการลดผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพต่อประชาชนในพืน้ที ่
 3) ผลลัพธ์ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ พบว่า ชุมชนมกัไม่ได้รบัโอกาสใหต้ดัสนิใจในประเดน็ทีม่คีวามส าคญั
ต่อวถิชีวีติ และการตดัสนิใจของชุมชนมกัเป็นประเดน็เลก็น้อยทีไ่ม่มนีัยส าคญั ซึง่ความคดิเหน็
และขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนกระบวนการมสี่วนร่วมนัน้เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตดัสนิใจ
ในการปรบัปรุงและออกแบบการด าเนินการของโครงการ ก าหนดมาตรการในการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ในอนาคต ซึ่งอาจเกิดทางเลอืกใหม่ในมุมมองของประชาชนใน
พื้นที่ที่โครงการอาจละเลยหรือมองข้ามไป ดงันัน้  ผลลพัธ์ของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชน จงึถอืว่าเป็นการเพิม่มมุมองและขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจด าเนินโครงการอย่าง
รอบคอบมากยิง่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ของสถาบนัพระปกเกล้า (2549) ที่ระบุถึง
ประโยชน์ของการมสี่วนร่วมของประชาชนว่า การใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในกระบวนการ
เป็นการเพิม่คุณภาพการตดัสนิใจให้แก่โครงการ เนื่องจากในการให้ขอ้มูลข่าวสารและความ
คดิเหน็ต่าง ๆ จะช่วยใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสนิใจทีค่รบถ้วนรอบคอบมากขึน้ นอกจากนัน้ยงัเกดิ
ทางเลอืกใหม ่โดยเฉพาะการตดัสนิใจทีก่ระทบกบัประชาชนโดยตรง และสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของศวิา กาฬแสน  2547) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบรหิาร
โรงเรยีนบุญวฒันา 2 อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา ผลการวจิยัพบว่า การทีชุ่มชนไดม้ีส่วน
รว่มประเมนิผลการด าเนินงานของโรงเรยีน มปีระโยชน์ต่อการบรหิารงานของโรงเรยีน กล่าวคอื  
ท าใหผู้บ้รหิารไดท้ราบขอ้มลูต่าง ๆ ทัง้ในส่วนทีด่ ีส่วนทีผ่ดิพลาดทีค่วรแก้ไข หรอืคาดไม่ถงึ ซึง่
เป็นแนวทางในการบรหิารจดัการต่อไป  
 อย่างไรกต็าม หากความคดิเหน็ของประชาชนไม่มผีลต่อกระบวนการ
ตดัสนิใจของโครงการ หรอืการน าไปปรบัปรุงแก้ไขนัน้ไม่ไดเ้ป็นการปฏิบตัติามเจตนารมณ์หรอื
ขอ้ห่วงกงัวลของประชาชนอย่างแทจ้รงิ แต่ปฏบิตัิเพยีงเพื่อน ้าหนักประกอบการจดัท ารายงาน
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเท่านัน้ หรอืแม้แต่การน าข้อห่วงกงัวลกลบัไปปรบัปรุงแก้ไข  
แต่มไิด้มกีารน าผลการปฏิบตัิดังกล่าวกลับมาชี้แจ้งกับประชาชนในพื้นที่ อาจก่อให้เกิดไม่
เชื่อมัน่ในการด าเนินการของโครงการ หรอือาจน าไปสู่ความขดัแยง้ โดยเฉพาะโครงการพฒันา
ขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและมผีลต่อชีวติและ
ความเป็นอยูข่องประชาชนในพืน้ที่ ดงันัน้ จงึอาจกล่าวไดว้่า ผลของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นการเพิม่คุณค่าการตดัสนิใจให้แก่เจา้ของโครงการ การใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วน
ร่วมในการให้ข้อมูล ข่าวสารและความคดิเห็นต่าง ๆ จะช่วยให้ได้ข้อมูลประกอบการตดัสนิที่
รอบด้านมากขึ้น ข้อมูลมคีวามครบถ้วนรอบคอบ และยงัเกดิทางเลอืกใหม่ ๆ ที่เป็นที่ยอมรบั
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ร่วมกนัระหว่างโครงการและชุมชน โดยเฉพาะในด้านผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพที่
อาจเกดิขึน้จากการด าเนินการของโครงการซึง่ส่งผลต่อชวีติและความเป็นอยูข่องชุมชนโดยตรง 
  ดงันัน้ จงึสามารถสรุปไดว้่ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ
ในปจัจุบนัยงัมปีญัหาในเชิงรูปแบบ ท าให้ในทางปฏิบตัิยงัไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสทิธภิาพเท่าทีค่วร ทัง้นี้  ควรใหค้วามส าคญักบัการประเมนิผลกระทบสุขภาพในรายงานฯ 
มากขึน้ เพื่อเกดิความชดัเจนของมาตรการลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสุขภาพต่อประชาชน
ในพืน้ที ่ รวมถงึโครงการควรใหค้วามส าคญักบัความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ รวมถงึการตดัสนิใจ
ของชุมชน เพื่อเพิม่มุมมอง และเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตดัสนิใจด าเนินโครงการอย่าง
รอบคอบมากยิง่ขึน้ 
  5.1.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
  ส าหรบัการศึกษาในด้านผลกระทบที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นที่ศึกษาออกเป็น 3 
ประเดน็ ไดแ้ก่ การลดความขดัแยง้ ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ และความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วน
ไดเ้สยีกบัโครงการ โดยมรีายละเอยีดของแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 1) การลดความขดัแยง้ พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ของโครงการยงัไม่สามารถลดความขดัแย้งในพื้นที่ได้ โดยจากการวเิคราะห์สาเหตุหลกัของ
ความขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้ภายในพืน้ที ่สามารถสรปุไดว้่า  

(1) ผลประโยชน์ ที่ขดักันอย่างชดัเจนของคนสองกลุ่มในพื้นที่
ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ร่วมกบัความคดิเหน็หรอืมุมมองของประชาชนในพืน้ที่
ที่มต่ีอการเกิดโครงการในอนาคตที่แตกต่างกัน เนื่องจากเป็นโครงการพฒันาขนาดใหญ่ที่ม ี
ทัง้แง่ของผลประโยชน์และผลกระทบในดา้นลบ จงึท าใหใ้นพืน้ทีเ่กดิความคดิเหน็แบ่งออกเป็น
สองฝ่าย คอืฝ่ายที่สนับสนุนและฝ่ายที่คดัค้านโครงการ ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศาศวตั 
เพ่งแพ (2543) ทีศ่กึษาเรื่องความขดัแยง้และการแก้ไขความขดัแยง้ในสงัคมไทย ศกึษากรณี
โครงการก่อสรา้งท่อส่งก๊าซยาดานา ผลการวจิยัพบว่า สาเหตุของความขดัแยง้ในพืน้ทีม่าจากการ
มปีรชัญาการมองโลกที่แตกต่างกันระหว่างรฐักับฝ่ายผู้ค ัดค้านโครงการในเรื่องมนุษย์กับ
ธรรมชาต ิความหมายของการพฒันา การชดเชยและทดแทนธรรมชาต ิและภารกจิทางสงัคม 
นอกจากนี้  ทศันะคติหรอืแนวความคิดของเจ้าของโครงการที่ยงัมองผลประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกจิเป็นหลกัเป็นผลให้ประชาชนในพื้นที่บางกลุ่มมองว่าเป็นผลประโยชน์ที่แตกต่างกนั
อย่างสิน้เชงิระหว่างรฐัและประชาชนในพืน้ทีท่ีต่้องใชช้วีติอยู่กบัความเสีย่งดา้นสิง่แวดล้อมจาก
การพฒันาโครงการในขณะทีภ่าครฐัไดร้บัผลประโยชน์อยา่งมหาศาลจากการด าเนินโครงการ  

(2) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านเดียว ร่วมกับการขาดความรู ้
ความเข้าใจของประชาชนในพื้นที่ ท าให้เกิดความไม่เชื่อใจจากการปิดบังข้อมูล และความ
โปร่งใสของโครงการ สอดคล้องกบังานวจิยัของ จตุพจัน์ รฐักิจรุ่งโรจน์ (2545) ศึกษาเรื่อง  
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การจดัการความขดัแย้งระหว่างรฐักับประชาชน กรณีเขื่อนปากมูลที่พบว่า ความขดัแย้งที่
เกิดขึ้นเกิดจากแนวคิดการพัฒนาที่ว่า คนส่วนน้อยต้องเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่  ทัง้นี้  
การน าเสนอขอ้มูลด้านเดยีว มผีลท าใหก้ระบวนการมสี่วนร่วมดงักล่าวไม่สามารถหาขอ้ยุตไิด ้
จ าเป็นต้องอาศัยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนเข้ามาท าหน้าที่เป็นคนกลาง  
ในการพจิารณาประเดน็ปญัหาและไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อตกลงร่วมกนั  ส านักงานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2549)  

(3) การเข้าไปในพื้นที่ของกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  
ก่อนโครงการ เพื่อใหข้อ้มลูแก่ประชาชน ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูในเชงิลบส่วนใหญ่ อาจก่อ
เกิดความสับสนและความเข้าใจในข้อมูลที่แตกต่างกัน หรือเป็นการชักน าให้เกิดอคติ 
แก่ประชาชนตัง้แต่เริม่ตน้ เป็นเหตุใหเ้กดิความขดัแยง้ได ้ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Overton 
and Newman (1982) ทีก่ล่าวว่า ความแตกต่างในการรบัรูท้ีไ่ม่เหมอืนกนั หรอืการรบัรูใ้นการ
กระท าที่มเีป้าหมายไปด้วยกันไม่ได้เป็นผลให้เกิดความขดัแย้ง รวมทัง้การรบัรู้ที่บิดเบือน 
(Distorted Perception) หรอืการรบัรูท้ีแ่ตกต่าง (Different Perception) สามารถท าใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ได ้ 
   ดงันัน้ อาจสรุปไดว้่าการสรา้งความเขา้ใจอนัดต่ีอกนัระหว่างโครงการ
และประชาชนในพื้นที่ มกีารประชาสมัพนัธ์และให้ขอ้มูลอย่างทัว่ถงึ แสดงถึงความจรงิใจและ
โปร่งใสของโครงการ รวมถงึการมปีรชัญาและแนวความคดิในการพฒันาในดา้นเศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้มของชุมชนควบคู่กนัไปเป็นหลกั จะสามารถลดความขดัแยง้ในพืน้ทีล่งได้ 
 2) ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ จากการด าเนินกระบวนการมสี่วนร่วม
โดยรอบพื้นที่ศึกษาของโครงการ พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมไิด้ส่งผลให ้
ความเชื่อมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการเพิม่ขึน้เท่าใดนัก ทัง้นี้  มสีาเหตุมาจากการให้ขอ้มูล
ของโครงการยงัไม่มคีวามหนักแน่น และน่าเชื่อถือเพยีงพอ พร้อมทัง้โครงการยงัไม่สามารถ  
ท าให้ประชาชนในพื้นที่ม ัน่ใจได้ว่าโครงการจะมมีาตรการในการรองรบัผลกระทบทั ้งทางด้าน
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพ และชวีติความเป็นอยู่ทีอ่าจเกดิขึน้และเปลี่ยนแปลงไปจากการด าเนิน
โครงการได้อย่างแท้จรงิ เนื่องจากการให้ข้อมูลจากหลายหน่วยงานของรฐัไม่ตรงกันท าให้
ชาวบา้นเกดิความสบัสน จงึไม่เชื่อมัน่ว่าเมื่อมโีรงไฟฟ้าแลว้จะมสีามารถดูแลผลกระทบให้ดไีด ้
ซึง่ความไม่เชื่อมัน่ดงักล่าวเป็นผลมาจากปจัจยัร่วมจากภาพจ าเก่าในอดตีจากโรงไฟฟ้ากระบีเ่ก่า
และโครงการพฒันาขนาดใหญ่ในลกัษณะเดยีวกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบัแนวทางการมสี่วนร่วมของ 
สมลกัษณา ไชยเสรฐิ (2549) ทีร่ะบุว่า การมสี่วนร่วมนัน้ต้องสรา้งใหส้มาชกิมคีวามเขา้ใจและ 
มคีวามจรงิใจในการเข้าร่วม ซึ่งจะตามมาซึ่งความเชื่อมัน่และความไว้ใจ โดยการสร้างความ
เชื่อมัน่และไว้ใจนัน้ ต้องแสดงให้เหน็อย่างชดัเจน ก าหนดเป็นรูปธรรม การสรา้งความเชื่อถอื
ไว้วางใจที่ท าได้ คือ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม 
อยา่งต่อเนื่องและน าเสนอขอ้มลูอยา่งตรงไปตรงมา ครบถว้น รวมทัง้ตอ้งมกีารตดิต่อระหว่างกนั
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อย่างสม ่าเสมอ และท าอย่างตัง้ใจทัง้ทีเ่ป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ะท าให้เกดิ
ความส าเรจ็ในการสรา้งและด ารงไวซ้ึง่ความเชื่อมัน่และความไวว้างใจ การรว่มมอืซึง่กนัและกนั 
 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างผู้มสี่วนได้เสียกบัโครงการ จากการศึกษา 
พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วมที่สรา้งความสมัพนัธ์อนัดรีะหว่างโครงการและชุมชนต้องอาศยั
ความรว่มมอืกนัของทัง้สองฝา่ย ระหว่างโครงการและประชาชนในพืน้ที ่โดยโครงการควรเขา้ถงึ
พืน้ที่และท าความเขา้ใจบรบิทของชุมชนอย่างแทจ้รงิ เพื่อให้ทราบถงึปญัหาและความต้องการ
ของชุมชน ในขณะเดยีวกนัภาคประชาชนเองกค็วรมทีศันคตทิีเ่ป็นกลาง และใหค้วามส าคญักบั
กระบวนการมสี่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อันดีระหว่างชุมชนและโครงการ  ทัง้นี้  
การมทีศันคติที่เป็นกลางเป็นปจัจยัส าคญัที่มอีทิธพิลต่อการเปิดใจรบัทราบขอ้มูล และกระตุ้น
การแสดงออกด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจากการศึกษา พบว่ากลุ่มองค์กรพฒันา
เอกชน (NGO) มสี่วนเขา้ไปเปลีย่นแปลงทศันคตขิองประชาชนบางส่วน น าไปสู่พฤตกิรรมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเปลีย่นแปลงทศันคตขิองนักจติวทิยาทีก่ล่าวไว้
โดย เตมิศกัดิ ์คทวณชิ (2546) ว่าการชกัจงู (Persuasion) สามารถเปลีย่นแปลงทศันคตมิผีลต่อ
พฤตกิรรมทีไ่มพ่งึประสงคต่์อสงัคมได ้โดยการชกัชวนหรอืเกลีย้กล่อม ทศันคตหิลายอย่างในตวั
บุคคลอาจเกดิการเปลีย่นแปลงไดภ้ายหลงัการไดร้บัการอธบิายใหเ้หตุผล และชีแ้นะ โดยเฉพาะ
ถ้าบุคคลนัน้เป็นที่ไว้วางใจหรอืได้รบัความศรทัธาและเชื่อถือ ยิง่ถ้าทัง้สองฝ่ายสามารถที่จะ
แสดงความคดิเหน็ซึง่กนัและกนัไดอ้ยา่งอสิระดว้ยแลว้ยิง่จะไดค้วามส าเรจ็ในการเปลีย่นทศันคติ
มากกว่าการไดร้บัฟงัฝา่ยเดยีว 
 ดังนั ้น จึงสรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการฯ ยังไม่
สามารถท าให้ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในตวัโครงการฯ ได้เท่าที่ควร รวมถงึความขดัขดัแยง้ที่
เกิดขึ้นจากคนสองกลุ่มนัน้เป็นผลมาจากผลประโยชน์ และการรบัรู้หรือการได้รบัข้อมูลที่
แตกต่างกนัของประชาชนในพื้นที่สองกลุ่ม ท าให้เกดิความเปลี่ยนแปลงทศันคตขิองประชาชน
ไปในทางลบได ้ในดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการสามารถจะสามารถดขีึน้
ได้ต้องอาศัยความเข้าใจระหว่างโครงการและชุมชน โดยโครงการควรเข้าถึงพื้นที่ที่อาจได้รบั
ผลกระทบมากขึน้ เพื่อรบัทราบปญัหาทีแ่ท้จรงิของคนในชุมชน รวมถงึคนในชุมชนเองควรเปิด
ใจรบัฟงัขอ้มลูอยา่งเป็นกลาง และใหค้วามส าคญักบักระบวนการมสี่วนรว่มดงักล่าวมากขึน้  
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5.2 ปัจจยัความส าเรจ็และปัญหาหรืออปุสรรคของกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

 
 ปจัจยัความส าเรจ็ และปญัหาหรอือุปสรรคของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลังการผลิต
โรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้วจิยัได้พจิารณาประเดน็ที่เกี่ยวขอ้งโดยแบ่งเป็นประเดน็ต่าง ๆ รายละเอยีด
ของผลการศกึษามดีงันี้ 
 

5.2.1  ปัจจยัสู่ความส าเรจ็ของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

  1)  ปจัจยัดา้นเทคนิค จากการศกึษาปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของกระบวนการมสี่วน
รว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยาย
ก าลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ พบว่า การเลือกเทคนิคหรือรูปแบบของกระบวนการม ี
ส่วนรว่มทีเ่หมาะสมกบับรบิทของแต่ละพืน้ทีเ่ป็นปจัจยัทีส่ าคญัในการเขา้รว่มของกลุ่มผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยี เนื่องจากวถิชีวีติและบรบิทของคนในพืน้ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ร่วมในกระบวนการ
มสี่วนร่วมดงักล่าว โดยจากสภาพบรบิทของพื้นทีน่ัน้อาจต้องบูรณาการหลายเทคนิคเขา้มาใช้
ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับ อรทยั ก๊กผล (2552) ที่ระบุว่าการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็น 
เรื่องกวา้งขวาง เกี่ยวขอ้งกบัรูปแบบและเทคนิคการมสี่วนร่วมทีห่ลากหลาย ต้องใชศ้าสตรแ์ละ
ศลิป์ในการเลอืกประเภทและชนิดการมสี่วนร่วมทีเ่หมาะสม ถ้าท าแบบเป็นพธิกีรรม ขาดความ
จรงิใจ จะส่งผลกระทบให้ประชาชนไม่สนใจในกจิกรรมและไม่ให้ความส าคญั ซึ่งต้องสามารถ
ยดืหยุ่นได้ และค านึงถึงความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ  
ความหลากหลายและลักษณะที่แตกต่างกัน พื้นที่และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน 
ความแตกต่างทางวฒันธรรม สงัคม และค่านิยม ระดบัความสนใจของชุมชนในประเด็นหรอื
โครงการความสามารถและความพรอ้ม รวมทัง้ขอ้จ ากดัของหน่วยงานรบัผดิชอบดว้ย 
 2)  ปจัจยัด้านบุคล จากการศึกษาพบว่า การตื่นตวัของประชาชนในพื้นที่ 
มผีลต่อความส าเรจ็ของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน กล่าวคอื การเกดิปญัหาทางดา้น
สิง่แวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในอนาคต หรอืปญัหาด้านการละเมนิสทิธชุิมชนในกรณี
ต่าง ๆ ท าให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนในพื้นที่  เกิดการการเคลื่อนไหว การท ากิจกรรม
เรยีกรอ้งความเป็นธรรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมถงึมผีลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการแลกเปลี่ยนขอ้มูล พูดคุย และหาทางออกร่วมกนัได้ โดยในการศกึษาครัง้ ความตื่นตวั
ด้านสิทธิชุมชนของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

สถาบนัพระปกเกล้า 
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สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ระดบั คอื 1) กลุ่มเพกิเฉย เพราะเชื่อว่าโครงการไม่ไดม้สี่วนไดส้่วนเสยี
กบัตน และตนเองไม่มอี านาจต่อรองใดใด 2) กลุ่มคดัคา้น เนื่องจากโครงการส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและวถิชีวีติความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชน 3) กลุ่มสนับสนุน เนื่องจากโครงการ
จะน าประโยชน์มาสู่ตนเองและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกบันี้ พบว่า ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ
รจนา ค าดีเกิด (2554) ที่พบว่า ความตื่นตวัของคนในลุ่มน ้าโขง จงัหวดัอุบลราชธานี ต่อ
โครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้าเขื่อน บา้นกุ่ม ม ี3 ระดบั ไดแ้ก่ กลุ่มคนทีว่างเฉยกบัโครงการมมีาก
ทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ กลุ่มคนทีค่ดัคา้นเขือ่น และน้อยทีสุ่ดคอืกลุ่มคนทีต่อ้งการเขือ่น แต่อย่างไร
กต็ามกลุ่มคนทีค่ดัคา้นเขื่อนเป็นกลุ่มทีม่คีวามตื่นตวัในการแสดงออกถงึความคดิเหน็มากทีสุ่ด 
และมกีารเคลื่อนไหวต่าง ๆ เป็นเครอืข่าย ดงันัน้ เสยีงของกลุ่มคนเหล่านี้จงึมนี ้าหนักในสงัคม
สาธารณะ อย่างไรก็ตาม การคดัคา้นการก่อสรา้งโครงการขยายก าลงัการผลติ โรงไฟฟ้ากระบี่
ของประชาชนในพื้นที่เป็นผลสบืเน่ืองมาจากผลกระทบจากโรงไฟฟ้ากระบี่เดมิ และการศกึษา
ด้วยตนเองจากผลกระทบ หรอืประสบการณ์จากโครงการพฒันาขนาดใหญ่ของประเทศไทย  
ที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของพรใจ ลี่ทองอินทร์ (2545) ที่พบว่า ความรู้และ
กระบวนการเรยีนรูแ้ละชะตากรรมของชาวบ้านทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการสรา้งเขื่อนสรินิธร ท า
ให้เรื่องเล่าเกี่ยวกบัผลดจีากการสรา้งเขื่อนปากมูลในสายตาของชาวบ้านกลุ่มเลก็ๆ กลุ่มหนึ่ง
กลายเป็นเรื่องโกหก การสรา้งเขื่อนกลายเป็นภยัใกลต้วัทีก่ าลงัจะเกิดขึน้ การคดัคา้นจงึเป็นสิง่
หนึ่งทีค่นกลุ่มนี้เลอืกจะท า 
 3)  ปจัจัยด้านกระบวนการ จากการศึกษาพบว่า  การเริ่มต้นเร็ว  หรือ 
การเริม่ตน้กระบวนการมสี่วนรว่มตัง้แต่ระยะแรก และใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่เริม่ต้น
กระบวนการ ทัง้นี้ ควรค านึงถงึปจัจยัด้านระยะเวลาในการให้ขอ้มูลที่เพยีงพอ และคลอบคลุม 
ผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีเพื่อใหเ้กดิการรบัฟงัความคดิเหน็อยา่งรอบดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ
ลคันา ค าเจรญิ และบณัฑติ เอื้ออาภรณ์ (2551) ทีศ่กึษาเรื่องกระบวนการมสี่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้าของประเทศไทย ไดเ้สนอแนะแนวทางว่า
การจดัท าขัน้ตอนกระบวนการในการจดัท าแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้า ควรประกาศให้
ทราบก่อนเริม่กระบวนการ มกีารระบุระยะเวลาและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้
ประชาชนศึกษาท าความเขา้ใจข้อมูลก่อนเริม่กระบวนการรบัฟงัความคดิเห็น โดยขอ้มูลของ
หน่วยงานภาครฐัแมว้่าจะเป็นขอ้มลูเชงิเทคนิคแต่ความจรงิใจชีแ้จงให้ทราบด้วยภาษาที่เขา้ใจ
ง่ายจะท าให้เกิดการเรยีนรู้ของประชาชนและท าให้เกิดการพฒันาของการมสี่วนร่วม ทัง้นี้  
เพื่อใหไ้ดข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ และทุกฝา่ยเหน็ชอบรว่มกนั 
 
  

ไฟล์วิจยัความตื่นตวั 

ไฟล์แผนPDP 
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5.2.2   ปัญหาหรืออปุสรรคของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

 ปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้วิจยัได้
พจิารณาประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย ขอ้จ ากดัทีเ่กดิจากเจา้ของโครงการ
หรอืบรษิทัทีป่รกึษา และขอ้จ ากดัทีเ่กดิจากประชาชน ซึง่รายละเอยีดของผลการศกึษามดีงันี้ 
 1) ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย จากการศกึษาพบว่า กฎระเบยีบการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมปีญัหาในด้านการก ากับ
คุณภาพของการจดักระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากการก าหนดแนวทางบาง
ประการขึ้นอยู่กับเจ้าของโครงการ หรอืบรษิัทที่ปรกึษา ซึ่งสอดคล้องกับ Mostert (2003)  
ทีก่ล่าวถงึปญัหาและอุปสรรคของกระบวนการมสี่วนร่วมว่า หน่วยงานของรฐัส่วนใหญ่ไม่ค่อยมี
ความปรารถนาในการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนหากไม่ถูกบงัคบัดว้ยขอ้กฎหมาย ทัง้น้ี
กระบวนการมสี่วนร่วมของรฐัมกัจะเกดิขึน้ล่าช้า ประชาชนมกัได้รบัขอ้มูลในขณะที่ไม่สามารถ
เปลีย่นแปลงโดยเฉพาะองคป์ระกอบทีเ่ป็นสาระส าคญัได ้และมกัละเลยทีจ่ะปฏบิตัติามขอ้เสนอ
ของชุมชนทีไ่ดจ้ากกระบวนการมสี่วนร่วม ส่งผลใหป้ระชาชนผดิหวงักบักระบวนการมสี่วนร่วม
ดงักล่าวและสอดคลอ้งกบัการศกึษาของ จุฑารตัน์  ชมพนัธุ ์(2557) ทีพ่บว่า กระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชน มิได้หมายรวมแค่การเข้าร่วมรบัฟงัประชาพิจารณ์ในฐานะสักขีพยานของ
กระบวนการเท่านัน้ แต่ยงัหมายรวมถงึสามารถตอบสนองขอ้มลูเท่าทีจ่ าเป็นใหก้บัประชาชนใน
พื้นที่ของโครงการที่เป็นข้อเท็จจรงิที่ถูกต้องและมหีลกัฐานรองรบัด้วย เพราะประชาชนเอง
ต้องการความเชื่อมัน่และเชื่อใจได้จากหน่วยงานของรฐัหรอืข้าราชการที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วม  
การท าประชาพิจารณ์ด้วยกนัและหากข้าราชการประพฤติตนเปรยีบเสมอืนเพื่อนร่วมสงัคม
เดยีวกนักบัประชาชนและชุมชนที่อยู่อาศยัโดยรอบโครงการแล้ว เชื่อว่าจะสามารถลดปญัหา
ความขดัแยง้ภายในชุมชนไดม้ากกว่านี้ 
 2) ข้อจ ากัดที่เกิดจากเจ้าของโครงการหรอืบรษิัทที่ปรกึษา จากการศึกษา
พบว่า การจัดกระบวนมีส่วนร่วมของประชาชนท าเพียงเพื่อให้ครบถ้วนกระบวนการ 
กฎหมายก าหนด ไม่ได้บรรลุตามวตัถุประสงค์หรอืเจตนารมณ์ที่แท้จรงิของกฎหมาย ทัง้นี้   
ความคดิเหน็ของชุมชนมกัไม่มผีลต่อการตดัสนิใจในประเดน็ส าคญัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัวถิชีวีติชุมชน 
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของศริยิา ชลทะนุบ ารุง (2548) ทีพ่บว่า รปูแบบของการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนนัน้ นอกจากสทิธใินการแสดงความคดิเหน็และสทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลู ประชาชนควร
มีโอกาสมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยออกมาในรูปแบบการตรวจสอบการตัดสินใจของ 
ผูม้อี านาจว่ามกีารน าขอ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ของประชาชนไปประกอบการพจิารณาหรอืไม ่
ซึง่ผู้มอี านาจควรจะน าความคดิเหน็และข้อเสนอแนะของประชาชนมาท าเป็นเอกสารแนบท้าย
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมคี าสัง่หรอืการตดัสนิใจออกมาเป็นลายลกัษณ์

ไฟล์อปุสรรค 

การมีสว่นร่วมของประชาชน

ผู้บริหารระดบัท้องถ่ิน 
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อักษรแนบท้ายรายงานและท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้ประชาชนตรวจสอบได้  ทัง้นี้  
ยงัประกอบดว้ยประเดน็ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของเจา้ของโครงการหรอืบรษิัททีป่รกึษาทีท่ าให้
กระบวนการท างานด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนของโครงการมุ่งเน้นการสรา้งภาพลกัษณ์
เป็นหลกั ท าใหเ้กดิปญัหาการได้รบัผลประโยชน์ที่เตกต่างกนัในพื้นที่ และมุ่งเน้นผลประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนส าหรบันักบรหิารท้องถิน่ของ อรทยั ก๊กผล (2552) ทีก่ล่าวว่า ประเทศไทยมกีารใช้
รูปแบบของประชาธิปไตยแบบตัวแทนมานาน แต่ยงัพบว่ามีปญัหาในหลายประการ เช่น  
การมสี่วนร่วมของประชาชนบางส่วนนึกถงึประโยชน์ส่วนตวั อามสิสนิจา้ง เกิดปญัหาการซื้อ
เสยีง ประชาชนบางส่วนยุง่เกีย่วกบัการเมอืงเพื่อผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม 
 3) ข้อจ ากัดที่เกิดจากประชาชนในพื้นที่ จากการศึกษาพบว่า ประชาชน 
ในพืน้ทีบ่างกลุ่มขาดความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัขอ้มูลดา้นเทคนิค และผลกระทบจากโครงการ 
ทีจ่ะเกดิขึน้กบัชุมชน นอกจากนี้ รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเป็นรปูแบบ
ของเอกสารรายงานทางวิชาการสูง ส่งผลให้ขาดข้อมูลในการโต้แย้งหรอืขาดอ านาจต่อรอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พิเชษฐ์ โสภณแพทย์ และจุฑารตัน์  
ชมพนัธุ ์ 2556) ทีพ่บว่า ปญัหาของกระบวนการมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
เกดิจากการที่ประชาชนบางส่วนไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจที่ถูกต้องในเรื่องการมสี่วนร่วม อกีทัง้  
ยงัไม่กระตือรอืร้นที่จะการเข้าร่วมในกระบวนการมสี่วนร่วม ร่วมกบัปญัหาส่วนบุคคลที่ต้อง
ประกอบอาชพี ดูแลครอบครวั จงึไม่สามารถเขา้ร่วมกจิกรรมการมสี่วนร่วมทีโ่ครงการจดัขึน้ได ้
มเีพยีงตวัแทนหรอืผูน้ าชุมชนเขา้รว่มเท่านัน้และกลบัมาถ่ายทอดใหส้มาชกิในชุมชนไดร้บัทราบ 
อย่างไรก็ตาม อคติส่วนบุคคลเป็นสาเหตุหลกัของอุปสรรคของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของโครงการจากประสบการณ์
ผลกระทบต่อชุมชนจากโครงการประเภทเดียวกันในอดีต  ท าให้ประชาชนบางกลุ่มเกิด  
การต่อต้านโครงการฯ น าไปสู่การขดัขวางกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่เจ้าของ
โครงการจดัขึน้ สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ วนัชยั โกลละสุต (2549) ทีก่ล่าวว่า พฤตกิรรมของ
บุคคลทีม่อีคตต่ิอองคก์รย่อมส่งผลต่อการมสี่วนร่วม เพราะถ้าบุคคลเหน็ว่าองคก์รหรอืบา้นของ
ตนเองที่อยู่ไม่ดหีรอืไม่เหมาะสมแล้วการกระท าใด ๆ  ย่อมขดัแย้งและไม่เอื้อประโยชน์ได้  
แต่หากการแก้ไขบทบาทของบุคคลให้มทีศันคตดิี มคีวามกระตอืรอืร้น มสีมาธ ิ มคีวาม
รบัผดิชอบหรอืมพีลงัเพื่องาน กจิกรรมใด ๆ ทีเ่ขาเหล่านัน้มุ่งจดัการย่อมเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อ
การกระท าโดยส่วนรว่มไดง้า่ย 
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5.3  แนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษา โครงการขยาย
ก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี ่

 
 จากสรุปผลการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีศึกษาโครงการขยายก าลังการผลิตโรงไฟฟ้ากระบี่ ผู้ว ิจ ัย 
มขีอ้เสนอแนะงานวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ประเดน็ทีส่ าคญั ประกอบดว้ย 1) แนวทางการส่งเสรมิ
การมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเชงินโยบาย และ 
2) แนวทางการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพในทางปฏบิตั ิซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 
 

5.3.1   แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพเชิงนโยบาย 

 5.3.1.1 ดา้นกฎหมาย  
  ภาครฐัควรปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มคีวามชดัเจน รวมถึงก าหนดบทลงโทษให้ชดัเจน  
เพื่อแก้ไขปญัหาการหลกีเลีย่งไม่จดัท ารายงาน EIA/EHIA ตามระบบบญัชโีครงการหรอืกจิการ 
ทีต่อ้งจดัท ารายงานโดยปรบัปรุงเงื่อนไข เช่น ขนาดพืน้ที ่ก าลงัการผลติ ฯลฯ ทีก่ าหนดส าหรบั
ประเภทโครงการต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 
  ในส่วนของกฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากกฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนและกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน 
 มกีฎหมายหลายฉบบัที่เกี่ยวขอ้ง เช่น พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ไมไ่ดร้ะบใุหอ้ านาจประชาชนถงึระดบัการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจด าเนิน
โครงการ กล่าวคอื ความคดิเหน็ของประชาชนมไิด้มอีทิธพิลผลต่อผู้มอี านาจตดัสนิใจด าเนิน
โครงการพฒันาต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าประชาชนยงัมโีอกาสในกระบวนการมสี่วนร่วมของ
โครงการในระดบัต ่า แต่ในทางตรงกันข้ามประชาชนมคีวามคาดหวงัว่าตนเองมบีทบาทใน
กระบวนการมสี่วนร่วมแสดงความคดิเห็นในขัน้ที่มผีลต่ออ านาจในการตดัสินใจของรฐัหรอื
เจ้าของโครงการ ดงันัน้ จงึควรมกีารท าความเข้าใจกบัประชาชนก่อนในเรื่องของบทบาทใน
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็และอ านาจในการตดัสนิใจด าเนินโครงการ เพื่อลดความคาดหวงั 
และป้องกนัปญัหาความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 
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 5.3.1.2 แผนพฒันาก าลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
  ภาครฐัควรมีแนวทางในการวางแผนพลังงานของประเทศไทยอย่างยัง่ยืน  
โดยพิจารณาความต้องการที่แท้จริงของชุมชน สภาพทางกายภาพของพื้นที่ ร่วมกับ 
ความต้องการพลงังานของประเทศ ซึ่งจะท าให้มกีารบรหิารจดัการทรพัยากรที่มอียู่ภายใน
ชุมชนมาใช้ให้เกดิประโยชน์ในด้านพลงังานทางเลอืก สามารถสะท้อนสภาพความเป็นอยู่และ
เพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งจะสามารถลดปญัหาความขดัแย้งในพื้นที่ รวมทัง้เกิดการ 
วางแผนการผลติพลงังานของประเทศอยา่งยัง่ยนื 
 5.3.1.3 การจดัท ารายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ  
  ภาครฐัควรพจิารณาให้มกีารจดัหน่วยงานกลางที่มหีน้าที่คดัเลอืกและจดัจ้าง
ผู้จดัท ารายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม EIA/EHIA ให้เหมาะสมกบัแต่ละโครงการ  
เพื่อให้เกดิความโปร่งใสในกระบวนการจดัท าเล่มรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
มากขึน้ ลดปญัหาการท างานตามเป้าประสงค์ของผู้ว่าจา้งของบรษิทัทีป่รกึษาด้านสิง่แวดล้อม 
และมสีทิธใินการเสนอไดว้่าควรยตุโิครงการ หากโครงการนัน้ ๆ มผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพสงู และมาตรการทีจ่ะป้องกนัเพื่อลดผลกระทบสิง่แวดลอ้มมตีน้ทุนสงูกว่าความเป็นไปได ้
 5.3.1.4 การประเมนิผลกระทบดา้นสุขภาพ 

1) หน่วยงานพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพควรให้ความส าคญักบัการประเมนิด้านผลกระทบสุขภาพและการติดตามตรวจสอบ  
การปฏบิตัติามมาตรการลดผลกระทบต่อสุขภาพของโครงการให้เทยีบเท่ากบัการประเมนิผล
กระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม 

2) ภาครฐัควรพฒันาแนวทางระบบข้อมูลสาธารณสุขประกอบการ
ประเมนิด้านสุขภาพ รวมถึงพฒันาบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์อาชวีเวชศาสตร ์และ
พยาบาลที่มคีวามรูเ้ฉพาะทางในการวนิิจฉัยโรคที่เกดิจากสิง่แวดล้อมหรอืการด าเนินงานของ
โครงการ สามารถสะทอ้นการคาดการณ์ความเสี่ยงด้านสุขภาพตามความเป็นจรงิ เพื่อทีจ่ะหา
ขอ้สรุป ประเดน็ปญัหา ตลอดจนมาตรการในการลดผลกระทบ และเยยีวยาอย่างเป็นรูปธรรม
และมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ 
 5.3.1.5 การตดิตามตรวจสอบ 

ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในขัน้ 
การประเมนิและตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานตามมาตรการต่างๆ ของโครงการที่ระบุไว้ใน
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย ให้อ านาจส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ก าหนดบทลงโทษต่อผู้ทีไ่ม่ปฏบิตัติามาตรการทีร่ะบุไว้ให้
ชดัเจน  
 

จดุออ่นอีไอเอ 

ไฟล์ word 
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5.3.2  แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพในทางปฏิบติั 

  5.3.2.1 ดา้นขอ้มลู  
1) โครงการควรสรา้งความโปร่งใสและความยอมรบัต่อภาคประชาชน

ตัง้แต่เริม่ต้น โดยมคีวามจรงิใจในการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการอย่างครบถ้วนและ 
รอบด้าน โดยอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องของขอ้มูลที่ประชาชนควรรบัทราบ ควรมกีารให้
ข้อมูลแก่ประชาชนและเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบตัง้แต่เริม่กระบวนการจนถึงขัน้ติดตาม
ตรวจสอบ เพื่อเพิม่คุณภาพของรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ ทัง้นี้ 
ควรมกีารเสรมิขดีความสามารถของชุมชนในด้านวชิาการ เพื่อให้ชุมชนมพีื้นฐานความเขา้ใจ
ด้านวชิาการ สามารถวเิคราะห์เอกสารต่าง ๆ ได้ร่วมกบัการใช้วจิารณญาณส่วนบุคคล ซึ่งจะ
สามารถสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งต่อกนัทัง้สองฝา่ย  

2) ภาคประชาชนควรมกีารสบืคน้ขอ้มลูเพิม่เตมิอย่างรอบดา้น เปิดใจ
รบัข้อมูลด้วยความเป็นกลางและไม่มอีคต ิและพร้อมรบัฟงัข้อมูลทัง้ในด้านลบ และด้านบวก 
ก่อนจะมกีารตดัสนิใจ น าไปสู่กระบวนการแลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ และการคดัคา้นอย่างมเีหตุมผีล 
และไมใ่ชอ้ารมณ์เป็นทีต่ ัง้ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิสถานการณ์ความรนุแรงได้  
  5.3.2.2 ดา้นหลกัการและกระบวนการ  
  ภาครฐัควรปรบัปรุงกฎกติกาเกี่ยวกับกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน  
ให้เป็นกระบวนการมสี่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย ที่มุ่งเน้นคุณภาพของการรบัฟงัความคดิเหน็
ของประชาชนในพื้นที่รวมทัง้ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี เนื่องจากถึงแม้ในกฎหมายจะมกีารก าหนด
รปูแบบของกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ไว้อย่างชดัเจน แต่ยงัมปีญัหาในทางปฏบิตัอิยู่มาก 
เช่น ควรก าหนดผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีที่มสีทิธใินการเข้าร่วมให้มีความครอบคลุม เปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่ทุกระดับได้มีโอกาสในการเข้าร่วมรบัฟงัความคิดเห็น และปรบัวิธีการ 
ในการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ใหม้คีวามยดืหยุน่ เหมาะสมกบัสถานการณ์ในพืน้ที ่
  5.3.2.3 ดา้นความรูค้วามเขา้ใจของประชาชน 
  หน่วยงานราชการส่วนท้องถิน่ควรสนับสนุนให้มกีารก าหนดระบบการแต่งตัง้ 
ทีป่รกึษาทางวชิาการของชุมชนซึง่ชุมชนเป็นผูใ้หค้วามเหน็ชอบ เพื่อท าหน้าทีใ่นการช่วยเหลอื
ทางดา้นวชิาการแก่ชุมชน ช่วยอ่านวเิคราะหเ์อกสารรายงาน และเขา้ร่วมเวทรีบัฟงัความคดิเหน็
ในขัน้ตอนต่างๆของกระบวนการศึกษา โดยมีการสนับสนุนด้านงบประมาณด าเนินการ  
ที่เพียงพอ ในส่วนของเจ้าของโครงการเองควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ 
ดา้นวชิาการ และมคีวามเชีย่วชาญ ประสบการณ์ในการสื่อสารขอ้มลูใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขา้ใจ
ได้ง่าย เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจของประชาชนเป็นหวัใจของการมสี่วนร่วมและการรบัฟงั
ความคดิเหน็อยา่งมคีุณภาพ 
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  5.3.2.4 ดา้นผลลพัธข์องกระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็  
  โครงการต้องน าขอ้ห่วงกงัวล และขอ้เสนอแนะจากประชาชนไปปรบัปรุงแก้ไข 
และพจิารณาประกอบการตดัสนิใจ ควรมกีารกระจายอ านาจในการตดัสนิใจในประเดน็ส าคญั ๆ 
ของโครงการที่เกี่ยวข้องกบัวถิีชวีติความเป็นอยู่ให้แก่ชุมชนร่วมตดัสินใจอย่างแท้จรงิ ไม่ใช่ 
เป็นเพยีงการน าสิง่ที่ได้มกีารก าหนดเป้าหมายว่าจะต้องเกดิขึ้นอยู่แล้วไปแสวงหาความชอบ
ธรรมจากชุมชน ซึง่อาจท าใหเ้กดิความขดัแยง้ขึน้ได ้ 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 
 5.4.1  ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ส าหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยสามารถแบ่งออกได้เ ป็น 3 ส่วน ได้แก่ 
ข้อเสนอแนะส าหรบัภาครฐั ข้อเสนอแนะส าหรบัเจ้าของโครงการ และข้อเสนอแนะส าหรบั
ประชาชน โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
  5.4.1.1 ขอ้เสนอแนะส าหรบัภาครฐั 

1) ภาครฐัควรพจิารณาปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ ให้มคีวามชัดเจน และ
สามารถยดืหยุน่ไดท้างปฏบิตั ิเพื่อใหเ้ป็นกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนทีม่คีุณภาพ 

2) ภาครฐัควรพิจารณาปรบัปรุมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจดัท า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเป็นระยะ เพื่อให้เกิดความทันสมัย  
ในประเดน็ดงัต่อไปนี้ 

(1) การก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท า
รายงานวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพ เนื่องจากเป็นโครงการประเภทที่อาจส่งผล
กระทบรุนแรงต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติและสุขภาพ จงึจ าเป็นที่จะต้อง
พจิารณาบรบิทต่างๆ อยา่งรอบคอบ 

(2) การขาดอิสระในการท างานของบริษัทที่ปรกึษาในการจดัท า
รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยการจดัตัง้หน่วยงานกลางท าหน้าที่
จดัหาผูจ้ดัท ารายงาน 

(3) การก าหนดอายุของรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพใหม้อีายุของการน าขอ้มูลการศกึษาไปใช้ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อไม่ให้เกดิ
ความลา้สมยัของขอ้มลู 

(4) มอบอ านาจให้ส านักงานโนบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมก าหนดบทลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบตัิตามมาตรการในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รบั
ผลกระทบ 

3) คณะกรรมการผูช้ านาญการพจิารณารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 คชก.) ควรให้ความส าคญักบัการประเมนิผลกระทบสุขภาพในรายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ เพื่อใหเ้กดิความชดัเจนในการก าหนดมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชนในพืน้ที ่

4) กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนาและปรบัปรุงระบบฐานข้อมูล 
ดา้นสุขภาพและสาธารณสุข เช่น สาเหตุการป่วย สาเหตุการตาย เป็นต้น ในแต่ละพืน้ที ่รวมไป
ถงึการพฒันาบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขทีม่คีวามรูค้วามเชีย่วชาญเฉพาะดา้น อาท ิ
แพทยอ์าชวีเวชศาสตร ์ทีส่ามารถวนิิจฉยัโรคจากการท างานและสิง่แวดลอ้มได ้เพื่อใชเ้ป็นขอ้มลู
ประกอบการประเมนิผลกระทบต่อสุขภาพทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นจรงิมากทีสุ่ด  

5) ภาครฐัควรมแีนวทางในการวางแผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้า
ของประเทศอย่างยัง่ยนื โดยพจิารณาถงึศกัยภาพด้านพลงังานของแต่ละพื้นที่  ร่วมกบัรบัฟงั
ความคิดเห็นและความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชน มากกว่าพิจารณาทางเลือกหลัก  
เพยีงไมก่ีท่างเลอืก 

6) หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ
ทางดา้นวชิาการแก่ประชาชนในพืน้ที ่
  5.4.1.2 ขอ้เสนอแนะส าหรบัเจา้ของโครงการ 

1) เจ้าของโครงการควรเข้าถึงพื้นที่ที่ได้รบัผลกระทบ เพื่อรบัทราบ
ปญัหาและความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของชุมชนตัง้แต่ระยะแรก  

2) เจ้าของโครงการควรเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ชี้แจงข้อมูล 
ทัง้ทางดา้นผลดแีละผลเสยีของโครงการ 

3) เจ้าของโครงการควรพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในการน าเสนอขอ้มลูดา้นวชิาการใหป้ระชาชนสามารถเขา้ใจไดอ้ย่างง่าย สามารถ
เขา้ถงึชุมชนได ้และสามารถตอบค าถามชุมชนในประเดน็ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 
  5.4.1.3 ขอ้เสนอแนะส าหรบัภาคประชาชน 

1) ประชาชนควรเปิดใจ ยอมรับฟงัข้อมูลทัง้ผลดีและผลเสียของ
โครงการอยา่งไมม่อีคต ิยอมรบัฟงัความคดิเหน็ทีแ่ตกต่าง เพื่อน าไปสู่การก าหนดทางเลอืกและ
แนวทางในการพฒันาโครงการทีเ่ป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ย 

2) ประชาชนไมค่วรค านึงถงึผลประโยชน์ทีอ่าจไดร้บัจากโครงการเป็น
ที่ตัง้ ควรค านึงถึงสทิธิในการปกป้องรกัษาทรพัยากรในพื้นที่ รวมถึงผลกระทบต่อสุขภาพที่
อาจจะไดร้บัจากการด าเนินโครงการ 
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3) ประชาชนควรมคีวามตื่นตวัในการเขา้ร่วมกระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของโครงการ เพื่อให้เกิด  
การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีห่ลากหลายของคนในพืน้ที ่อนัจะน าไปสู่กระบวนการรบัฟงัความ
คดิเหน็ทีม่คีุณภาพ 
  ทัง้นี้ สามารถสรุปรูปแบบการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการ ตามกรอบการประเมนิ CIPPI-Model ไดด้งัภาพที ่5.1 
 
  5.4.2   ข้อเสนอแนะในกระบวนการศึกษาครัง้ต่อไป 

1) การลงพืน้ทีเ่พื่อเกบ็ขอ้มลูควรศกึษาขอ้มลูและบรบิทของแต่ละพืน้ที ่
เพื่อความเข้าใจสภาพปญัหาและประเด็นความขดัแย้งทางสงัคมของประชาชนในแต่ละพื้นที่
โครงการดว้ย  

2) การเก็บขอ้มูลควรเป็นไปอย่างระมดัระวงั โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มี
ปญัหาความขดัแยง้ ควรเน้นย ้าถงึวตัถุประสงคใ์นการสมัภาษณ์ เพื่อไม่ให้เกดิความเขา้ใจผดิ
และเกดิความปลอดภยัต่อตวัผูว้จิยั 

3) การน าผลการศกึษาในครัง้นี้ไปใชเ้พื่ออ้างองิควรพจิารณาบรบิทใน
เรือ่งพืน้ทีต่ ัง้โครงการและประเดน็ความหลากหลายทางทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มด้วย 

4) ควรศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาความขดัแย้งใน
พืน้ทีใ่นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย 

5) หากมกีารต่อยอดการศกึษาครัง้ต่อไปในอนาคต ควรมกีารพจิารณา
ถงึข้อมูลทางด้านสถติิและศกึษาเชงิปรมิาณเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มคีวามคลอบคลุมครบถ้วนของ
กลุ่มผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีมากทีสุ่ด  
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ภาพท่ี 5.1 สรุปรปูแบบการมสีว่นร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มโครงการ 
 

Context 

ข้อมูลเบื้องต้นของพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

- ตอ้งพจิารณาขอ้มลูทางดา้นกายภาพของพื้นที่ การประกอบอาชพี สภาพสงัคมเศรษฐกจิ วฒันธรรมของคนในทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการ 

- ตอ้งพจิารณาความหลากหลายทางชวีภาพ ทัง้สิง่มชีวีติทีอ่ยู่อาศยัตามแหล่งน ้า สตัวห์ายาก รวมทัง้พชืผลทางการเกษตรในพื้นทีท่ีจ่ะด าเนินโครงการ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประเทศไทย 

- ภาครฐัควรปรบัปรุงและทบทวนกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งปรบัปรุงข ัน้ตอนและแนวทางในการจดัท าและพจิารณารายงานฯ ใหม้มีาตรฐานและความกระชบัมากขึ้น 

- ตอ้งปรบัระบบการอนุญาตและควบคุมผูม้สีทิธทิ ารายงานฯ ใหม้คีวามเขม้งวด เพื่อใหก้ารจดัท ารายงานมอีสิระ และคุณภาพตามวตัถุประสงคท์ีแ่ทจ้รงิของ

กฎหมายมากขึน้ 

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- เพิม่กลไก หรอืชอ่งทางการมสี่วนร่วมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีใหเ้ขา้ถงึไดง้่ายและสะดวกมากขึน้ และปรบัปรุงกฎระเบยีบใหม้คีวามยดืหยุ่นไดใ้นทางปฏบิตัิ 

แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
- ควรพจิารณาถงึศกัยภาพทางดา้นพลงังานของแต่ละพืน้ทีท่ีม่อียู่ประกอบการจดัท าแผนฯ 

- ควรพจิารณาถงึความตอ้งการที่แทจ้รงิของชุมชนโดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมมากยิง่ขึน้ 

 

Input 

ทรพัยากร  

- ด้านงบประมาณต้องมีความ

เพียงพอและบริหารจัดการให้

สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ที่แท้จริง

ของกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

- ด้านบุคลากรมีความรู้และ

ประสบการณ์ สามารถสื่อสารขอ้มูล

ใหป้ระชาชนเขา้ใจไดง้่าย 

- ความเพยีงพอ ความถกูตอ้ง 

ครอบคลุม และการเข้าถึงข้อมูล  

- ประชาชนต้องสามารถเข้าถึง

ข้อ มู ล ได้ อ ย่ า ง เ ท่ า เ ทีย มแล ะ

เพยีงพอต่อการตดัสนิใจ 

- โครงการฯ ต้องสื่อสารข้อมูลที่

ถกูตอ้ง ชดัเจน 

- การให้ขอ้มูลต้องครอบคลุมประเดน็

ที่ประชาชนควรรบัทราบทัง้ด้านบวก 

และดา้นลบ 

ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้เสีย 

- การก าหนดขอบเขตพื้นที่ที่อาจ

ได้รบัผลกระทบจากโครงการต้อง

พิจารณาถึงปจัจยัอื่นๆ อย่างรอบ

ดา้น 

- ประชาชนต้องมีความตื่นตวัใน

สทิธขิองตน 

ความรู้ความเข้าใจ 

- ทุกภาคส่วนควรมีความรู้ความ

เข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริงของ

ก ร ะ บ วน ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ประชาชน 

Process 

การเร่ิมต้นเรว็  

- โครงการเข้าถึงพื้นที่ และให้

ข้ อ มู ล แ ก่ ป ร ะ ช า ช น ตั ้ ง แ ต่

ระยะแรก 

วิธีการท่ีเหมาะสม (Suitability) 

- ควรประกอบด้วยหลายวิธี

ประกอบกนั ขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั

ต่างๆ ทัง้สภาพชุมชน ลักษณะ

ของคนในพืน้ที ่

ความโปร่งใสของกระบวนการ 

- ไม่มีเงื่อนไขในการเปิดเผย

ข้อ มูลทั ้ง ผลดีแล ะผล เ สีย ต่ อ

สาธารณชน 

- โครงการตอ้งไม่ด าเนินกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมี

คุณภาพ ตามเจตนารมณ์ที่แท้จริง

ของกฎหมาย 

ระดบัของกระบวนการมีส่วนร่วมฯ 

- ควรพัฒนาระดับการมีส่วนร่วม

ของประชาชนให้สูงขึ้น ประชาชน

สามา รถ เ ข้ า มามี บทบาท ใน

กระบวนการ และติดตามตรวจสอบ

โครงการได้มากขึ้น เพื่อลดความ

ขดัแยง้  

 

 

Product 

ก ร ะ บ ว น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม

สอดคล้องตามกฎหมาย 

- การมสี่วนร่วมต้องยดึตามระเบียบ

และข้อก าหนดตามกฎหมายเพื่อ

ตอบสนองเจตนารมณ์ของกฎหมาย

อย่างแทจ้รงิ 

- ปฏิบัติตามแผนการจัดการ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ 

อย่างเคร่งครัด และก าหนด

บทลงโทษใหช้ดัเจน 

รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 

- ปรบัปรุงรปูแบบการจดัท ารายงาน

ฯ ให้ผู้ร ับจ้างจัดท ารายงานฯ เป็น

อสิระจากผูว้า่จา้ง 

- ควรให้ความส าคญักบัการศกึษา

ผลกระทบต่อสุขภาพในการศึกษา

มากขึ้น เพื่อเชื่อมโยงสาเหตุและ

ก าหนดมาตรการป้องกนัผลกระทบ

ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

- ก าหนดอายุของรายงานที่

ท าการศึกษาไว้และผ่านความ

เหน็ชอบแลว้ 

ผลของกระบวนการมีส่วนร่วม 

- โครงการต้องน าขอ้ห่วงกงัวล และ

ข้อเสนอแนะจากประชาชนไป

ปรับปรุ งแก้ ไข  และพิจารณา

ประกอบการตดัสนิใจ 

Impact 

การลดความขดัแย้ง 

- การแลกเปลี่ยนความคดิเห็น

ต้องอยู่บนพื้นฐานของความมี

เหตุมผีล มอีงค์ความรู้เพยีงพอ 

โดยไม่ใชอ้ารมณ์ควบคุม 

- การรบัขอ้มูลต้องไม่มีอคติ

เป็นพืน้ฐาน 

- ไม่ควรเอาผลประโยชน์ของ

ตนเองเป็นที่ตัง้  และรับฟงั

ความคดิเหน็ของผูอ้ื่น 

ความเช่ือมัน่ต่อโครงการ 

- โครงการต้องให้ขอ้มูลที่มคีวาม

หนักแน่น และน่าเชื่อถือเพียงพอ 

สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าถูกต้อง

ในเชงิประจกัษ์ 

- โครงการต้องสร้างความมัน่ใจ

ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการรองรับ

ผลกระทบทีก่ าหนดไวไ้ดจ้รงิ 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้มี

ส่วนได้เสียกบัโครงการ 

- โครงการควรเข้าถึงพื้นที่ที่

ได้รับผลกระทบ เพื่อรับทราบ

สภาพปญัหาและความต้องการ

ในพืน้ทีต่ ัง้แต่ระยะแรก 

- ภาคประชาชนควรมทีศันคตทิี่

เป็นกลาง และให้ความส าคญักบั

กระบวนการมสี่วนร่วม 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสมัภาษณ์  
ส าหรบัผูบ้ริหาร หรอืพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

 

 

 

ค าช้ีแจง 

  แบบสมัภาษณ์นี้มวี ัตถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี่ ประเมนิการมสี่วนร่วม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่ซึง่ในแบบสมัภาษณ์นี้ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปหรอืมลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
   สว่นที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  โดยค าตอบทกุค าตอบถอืเป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลบัไม่มผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์
แต่อยา่งใด  

  จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้นี้ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวมานดิา  เฟ่ืองชนุูช) 
 นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

แบบสมัภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
(ส าหรบัผูบ้ริหาร หรือพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์................ 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์……………………………………………..………………………………………... 

ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….…………………... 

หน่วยงาน……………………………………………...……..…………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสมัภาษณ์…………………………….. 

สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

ผูส้มัภาษณ์……………………………………………………….…………………………………. 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ 

 ชาย           หญงิ 

2. อายุ 

 ต ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 

 31-40 ปี       41-50 ปี 

 51-60 ปี       60  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา    ระดบัประถมศกึษา 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช. 

 อนุปรญิญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 

 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

Context 

1. กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพ 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550  

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ค.1 ค.2 และ ค.3)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550 (มาตรา 11) 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 1.1 ท่านมคีวามเขา้ใจในหลกัการของกฎหมายดงักล่าวหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

 1.2 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด อย่างไร 

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

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

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 67 วรรค 2)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 
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 2.1 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด อย่างไร 

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

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

Input 

3. ท่านคดิว่าโครงการพฒันาของท่านก่อให้เกิดผลด ีและผลเสยีต่อชุมชน หรอืประชาชนใน
พืน้ทีม่ากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

4. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอยา่งไร 

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

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

5. ท่านคดิว่าทรพัยากร (งบประมาณ, บุคลากรในการด าเนินงาน) ในกระบวนการมสี่วนร่วม
ของโครงการของท่านมคีวามเพยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

6. ท่านมวีธิกีาร หรอืช่องทางในการสื่อสารขอ้มลูต่าง ๆ ประชาสมัพนัธโ์ครงการ ใหค้วามรูแ้ละ
อธบิายเกีย่วกบัการด าเนินโครงการใหป้ระชาชนรบัทราบขอ้มลูอยา่งทัว่ถงึและเพยีงพอได้
อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ท่านมมีาตรการหรอืวธิกีารใดในการก าหนดผูม้สี่วนไดเ้สยี ใหเ้กดิความครอบคลุมผูม้สี่วนได้
เสยีใหค้รอบคลุมทุกฝา่ย 

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

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

8. ท่านคดิว่าประชาชนควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเพื่อประกอบการตดัสนิใจของประชาชนและผูม้สี่วน
ได้ส่วนเสยีใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ อย่างไร (ควรมวีธิกีารสรา้ง
ความเขา้ใจแก่ประชาชนอยา่งไร) 

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

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

Process 

9. ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตัง้แต่ระยะแรก มปีระโยชน์หรือ
ผลเสยีต่อโครงการหรอืประชาชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยา่งไร 

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

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

10. ท่านคดิว่าวิธีการหรอืเทคนิคใดของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ควรเลือกใช้ใน
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาต่าง ๆ เพื่อให้เหมะสมกบับรบิทของ
ประเทศไทย 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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 10.1 ท่านคิดว่า “ประชาพิจารณ์” เป็นวิธีการของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการความขดัแยง้ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร (ถา้ใช่อะไรคอืจดุแขง็ ถา้ไมใ่ช่อะไรคอืจดุอ่อน) 

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

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

11. ท่านคดิว่าขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูใน
ส่วนใดบา้งเพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ทัง้หมดทีป่ระชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรทราบ  

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

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

12. ท่านคดิว่ากระบวนการทีป่ระชาชนไดเ้ขา้รว่มแสดงความคดิเหน็ และรว่มปรกึษาหารอืเพื่อ
น าขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุการออกแบบและการด าเนินงานของโครงการ แต่
ภายหลงัประชาชนกลบัไมไ่ดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัถอืว่าเป็นการกระท าที่โปรง่ใสหรอืไม ่หากไม่
โปรง่ใสมผีลเสยีอยา่งไร 

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

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

13. กระบวนการหรอืขัน้ตอนการด าเนินงานการมสี่วนรว่มของประชาชนโครงการ ฯ ของท่านมี
ขัน้ตอนอยา่งไรบา้ง 

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

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

Product 

14. ท่านคดิว่าการทีป่ระชาชนไมม่คีวามเชื่อถอื หรอืเกดิการต่อตา้นคดัคา้นรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้มสีาเหตุมาจากอะไร  

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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15. ท่านคดิว่าผลของกระบวนการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพมี
ประโยชน์มากน้อยต่อการด าเนินงานโครงการ ฯ มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

Impact 

16. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจะช่วย
เพิ่มความเชื่อมัน่ หรือความเชื่อถือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดงักล่าวหรือไม ่
อยา่งไร 

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

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

17. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนดงักล่าวสามารถลดความลดขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

18. ท่านคดิว่าหากมกีระบวนการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะ
ช่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

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

ส่วนท่ี 3 ค าถามสรปุ 

1. ท่านคาดหวงัสิง่ใดจากประบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว และสิง่ทีท่่านคาดหวงั
เป็นไปตามหวงัไวห้รอืไม ่อยา่งไร  

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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2. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน  

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

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

3. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความประสบความส าเรจ็ของการมี
ส่วนรว่มของประชาชน  

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

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

4. แนวทางในการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม
ในความคดิของท่านคอื 

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

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

5. มปีระเดน็อื่นใดอกีบา้งทีท่่านคดิว่ามคีวามส าคญัหรอืมอีทิธพิลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทีม่ไิดก้ล่าวถงึในทีน่ี้  

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

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

 



ภาคผนวก ข 
 

แบบสมัภาษณ์  
ส าหรบัหน่วยงานราชการส่วนภมิูภาคและท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
  แบบสมัภาษณ์นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี่ ประเมนิการมสี่วนร่วม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่ซึง่ในแบบสมัภาษณ์นี้ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปหรอืมลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
   สว่นที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  โดยค าตอบทกุค าตอบถอืเป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลบัไม่มผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์
แต่อยา่งใด  

  จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้นี้ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวมานดิา  เฟ่ืองชนุูช) 
 นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

แบบสมัภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
(ส าหรบัหน่วยงานราชการส่วนภมิูภาคและท้องถ่ิน) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์................ 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์……………………………………………..………………………………………... 

ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….…………………... 

หน่วยงาน……………………………………………...……..…………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสมัภาษณ์…………………………….. 

สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

ผูส้มัภาษณ์……………………………………………………….…………………………………. 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ 

 ชาย           หญงิ 

2. อายุ 

 ต ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 

 31-40 ปี       41-50 ปี 

 51-60 ปี       60  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา    ระดบัประถมศกึษา 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช. 

 อนุปรญิญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 

 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

Context 

1. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพ 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550  

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ค.1 ค.2 และ ค.3)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550 (มาตรา 11) 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 1.1 ท่านมคีวามเขา้ใจในหลกัการของกฎหมายดงักล่าวหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

 1.2 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

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

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 67 วรรค 2)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 2.1 ท่านคิดว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 
อยา่งไร 

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

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

Input 

3. ท่านคดิว่าการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใช้
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

4. ท่านคดิว่าแผนพฒันาดา้นพลงังานของประเทศไทยดงักล่าวส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาตขิองจงัหวดักระบีห่รอืไม่ เพราะเหตุใด 

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

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

5.  ท่านคดิว่าการพฒันาของโครงการ ฯ ส่งผลกระทบต่อปจัจยัก าหนดสุขภาพ (เช่น ด้าน
สิง่แวดลอ้ม ทรพัยากร สงัคม เศรษฐกจิ) ของคนในพืน้ทีจ่งัหวดักระบีม่ากน้อยเพยีงใด เพราะ
เหตุใด 

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

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

6. ท่านได้เข้าไปมสี่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการหรอืไม่ หากเข้าร่วมท่านคดิว่าทางโครงการได้จดัสรรทรพัยากร (งบประมาณ, 
บุคลากร) ไดเ้พยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ท่านสามารถขอขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบักระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพจากผูด้ าเนินโครงการไดเ้สมอหรอืไม ่และท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

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

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

8. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพของโครงการ ฯ ครอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

9. ท่านคดิว่าวธิกีารที่จะท าใหป้ระชาชนเขา้ใจ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเพื่อประกอบการตดัสนิใจ
ของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพควรเป็น
อยา่งไร 

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

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

Process 

10. ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตัง้แต่ระยะแรก มปีระโยชน์หรอื
ผลเสยีต่อโครงการหรอืประชาชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยา่งไร  

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

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

11. ท่านคดิว่า “ประชาพจิารณ์” เป็นวธิกีารของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการจดัการความ
ขดัแยง้ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร (ถา้ใช่อะไรคอืจดุแขง็ ถา้ไมใ่ช่อะไรคอืจดุอ่อน) 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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12. ท่านคดิว่าขอ้มลูทีท่่านไดร้บัจากโครงการ ฯ มคีวามถูกต้อง คลอบคลุมประเดน็ทีป่ระชาชน
ควรไดร้บัทราบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

13. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพดงักล่าว
มกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปรง่ใสหรอืไม ่อยา่งไร  

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

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

14. ภายหลงัการเข้าร่วมแสดงความคดิเห็นของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี ท่านได้รบั
ขอ้มลูยอ้นกลบัจากทางโครงการหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

Product 

15. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนรว่มในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพสอดคลอ้ง
ตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

16. ในทัศนะคติของท่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวมีการจัดการที่ด ี
เหมาะสมหรอืไม ่ 

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

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

 



211 

17. ท่านคดิว่าการที่ประชาชนไม่มคีวามเชื่อถอื หรอืเกดิการต่อต้านคดัค้านรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้มสีาเหตุมาจากอะไร 

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

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

18. ท่านคดิว่าผลของกระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  
มปีระโยชน์มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

Impact 

19. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าวสามารถลดความขดัแยง้ที่เกดิขึ้น
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

20. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจะช่วย
เพิม่ความเชื่อมัน่ระหว่างผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่อโครงการดงักล่าวหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

23. ท่านคดิว่าหากมกีระบวนการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะ
ช่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามสรปุ 

1. ท่านคาดหวงัสิง่ใดจากประบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว และสิง่ทีท่่านคาดหวงั
เป็นไปตามหวงัไวห้รอืไม ่อยา่งไร  

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

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

2. ในความคิดเห็นของท่านปจัจัยใดบ้างที่เป็นปจัจยัสู่ความส าเร็จของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  

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

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

3. ในความคดิเห็นของท่านปจัจยัใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อความประสบความส าเรจ็ของการมี
ส่วนรว่มของประชาชน  

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

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

4. แนวทางในการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม 
ในความคดิของท่านคอื 

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

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

5. มปีระเดน็อื่นใดอกีบา้งทีท่่านคดิว่ามคีวามส าคญัหรอืมอีทิธพิลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทีม่ไิดก้ล่าวถงึในทีน่ี้  

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

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

 



ภาคผนวก ค 
 

แบบสมัภาษณ์  
ส าหรบัผู้น าชุมชน/ประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
  แบบสมัภาษณ์นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี่ ประเมนิการมสี่วนร่วม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่ซึง่ในแบบสมัภาษณ์นี้ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปหรอืมลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
   สว่นที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  โดยค าตอบทกุค าตอบถอืเป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลบัไม่มผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์
แต่อยา่งใด  

  จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้นี้ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวมานดิา  เฟ่ืองชนุูช) 
 นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

แบบสมัภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
(ส าหรบัผู้น าชุมชน/ประชาชน) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์................ 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์……………………………………………..………………………………………... 

ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….…………………... 

หน่วยงาน……………………………………………...……..…………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสมัภาษณ์…………………………….. 

สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

ผูส้มัภาษณ์……………………………………………………….…………………………………. 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ 

  ชาย           หญงิ 

2. อายุ 

  ต ่ากว่า 20 ปี        20-30 ปี 

  31-40 ปี         41-50 ปี 

  51-60 ปี         60  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

  ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา     ระดบัประถมศกึษา 

  ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้     ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. 

  อนุปรญิญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 

  สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี  

4. อาชพีหลกัของท่าน 

  เกษตรกรรม (ท าไร/่ท านา/ท าสวน)   ประมง       เลีย้ง
สตัว ์

  ธุรกจิ/คา้ขาย        พนกังานบรษิทัเอกชน    
รบัจา้งทัว่ไป 

  รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ      อื่น ๆ โปรดระบุ _________________  
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5. ระยะเวลาของการเขา้มาตัง้ถิน่ฐานในเขตอ าเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบี่ 

  ต ่ากว่า 5 ปี       5-15 ปี 

  16-25 ปี        26-35 ปี 

  มากกว่า 35 ปีขึน้ไป 

6. ท่านเคยเขา้ร่วมในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาดา้นสิง่แวดล้อม
หรอืไม ่

  เคยเขา้รว่ม(ระบุ)…………………….    ไมเ่คย 

7. เหตุผลในการเขา้รว่ม/ไมเ่ขา้รว่มกจิกรรมดงักล่าว 

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

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

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

Input 

1. ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

2. ท่านไดร้บัขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการเพื่อตอบขอ้สงสยัของท่านอย่างเพยีงพอหรอืไม่ และ
ท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดอ้ยา่งไร และวธิกีารดงักล่าวมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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



216 

3. ท่านคดิว่าการกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
และสุขภาพของโครงการดงักล่าวครอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

4. ท่านคิดว่าทรพัยากร (งบประมาณ, บุคลากรการด าเนินงาน) ในการด าเนินงานของ
กระบวนการการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีโ่ครงการจดัขึน้มี
ความเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

Process 

5. ท่านไดร้บัขอ้มลูเกีย่วกบัโครงการก่อนมกีารด าเนินโครงการหรอืไม่ อยา่งไร  

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

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

6. ผูด้ าเนินโครงการไดเ้ขา้มารบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนก่อนการตดัสนิใจในการด าเนิน
โครงการหรอืไม ่(หากมกีารด าเนินการดงักล่าวท่านไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัหรอืไม ่อยา่งไร) 

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

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

7. ท่านคดิว่าข้อมูล รวมถึงเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบักระบวนการตดัสนิใจที่ท่านได้รบัมี
ความถูกตอ้ง ครอบคลุมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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8. ท่านไดเ้ขา้ไปมสี่วนรว่มกบัโครงการหรอืไม่ หากเขา้รว่ม วธิกีารหรอืเทคนิคการมสี่วนรว่มที
ถูกน ามาใช ้เป็นรปูแบบใด ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ อยา่งไร (เช่น ประชาพจิารณ์ การประชุมเชงิ
ปฏบิตักิาร) 

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

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

9. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนมคีวามเปิดกวา้ง และโปรง่ใสหรอืไม่ อยา่งไร 

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

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

10. ท่านสามารถแสดงความคดิเหน็ของท่านไดห้รอืไม่ อย่างไร (หากท่านไดแ้สดงความคดิเหน็ 
เจา้ของโครงการแสดงใหเ้หน็ว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใน
เกีย่วกบัโครงการดงักล่าวหรอืไม ่อยา่งไร) 

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

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

11. ท่านมเีวลาทีเ่พยีงพอในการอภปิราย แสดงความคดิเหน็ และโต้แยง้ในประเดน็ทีเ่กี่ยวขอ้ง
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

Product 

12. ท่านคิดว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพของ
โครงการดงักล่าวสอดคลอ้งตามกฎหมายหรอืไม่ อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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13. ท่านคดิว่ารายงานผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของโครงการดงักล่าวมี
ความน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

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

14. ท่านคดิว่าผลของกระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ  
มปีระโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ ฯ มากน้อยเพยีงใด (โครงการไดน้ าผลการประชุมไปใช้
หรอืไม)่ 

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

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

Impact 

15. ท่านคดิว่ากระบวนมสี่วนรว่มของประชาชนทีจ่ดัท าขึน้มคีวามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์อง 
การแกไ้ขความขดัแยง้หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

16. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจะช่วย
เพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

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

17. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพช่วยให้
สามารถช่วยให้ความสมัพนัธ์ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด  เพราะ
เหตุใด 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนท่ี 3 ค าถามสรปุ 

1. ท่านคาดหวงัสิง่ใดจากประบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว และสิง่ทีท่่านคาดหวงั
เป็นไปตามหวงัไวห้รอืไม ่อยา่งไร  

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

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

2. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน  

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

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

3. ในความคดิเห็นของท่านปจัจยัใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อความประสบความส าเรจ็ของการมี
ส่วนรว่มของประชาชน  

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

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

4. แนวทางในการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม
ในความคดิของท่านคอื 

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

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

5. มปีระเดน็อื่นใดอกีบา้งทีท่่านคดิว่ามคีวามส าคญัหรอืมอีทิธพิลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทีม่ไิดก้ล่าวถงึในทีน่ี้  

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

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

 



ภาคผนวก ง 
 

แบบสมัภาษณ์  
ส าหรบัองคก์ารพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม/องคก์ารอิสระด้าน

ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ/นักวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
  แบบสมัภาษณ์นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี่ ประเมนิการมสี่วนร่วม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่ซึง่ในแบบสมัภาษณ์นี้ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปหรอืมลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
   สว่นที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  โดยค าตอบทกุค าตอบถอืเป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลบัไม่มผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์
แต่อยา่งใด  

  จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้นี้ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวมานดิา  เฟ่ืองชนุูช) 
 นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

แบบสมัภาษณ์เร่ือง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี (ส าหรบัองคก์ารพฒันา
เอกชนด้านส่ิงแวดล้อม/องคก์ารอิสระด้านส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ/นักวิชาการ) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์................ 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์……………………………………………..………………………………………... 

ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….…………………... 

หน่วยงาน……………………………………………...……..…………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสมัภาษณ์…………………………….. 

สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

ผูส้มัภาษณ์……………………………………………………….…………………………………. 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ 

 ชาย           หญงิ 

2. อายุ 

 ต ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 

 31-40 ปี       41-50 ปี 

 51-60 ปี       60  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา    ระดบัประถมศกึษา 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช. 

 อนุปรญิญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 

 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

Context 

1. กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550  

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ค.1 ค.2 และ ค.3)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550 (มาตรา 11) 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 1.1 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

………………………………………………………………………………………………………
 1.2 ท่านคดิว่าหลกัการหรอืความชดัเจนของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพในกฎหมายมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

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

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 67 วรรค 2)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
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   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 2.1 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

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

Input 

3. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพอยา่งไร 

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

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

4. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใชไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่อยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

5. ท่านคดิว่าการด าเนินการของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพของของโครงการดงักล่าวครอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืไม่ อย่างไร 
(หากไม่ครอบคลุมควรใช้มาตรการหรอืวธิีการใดในการก าหนดผู้มสี่วนได้เสีย  ให้เกิดความ
ครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยีใหค้รอบคลุมทุกฝา่ย 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านคดิว่าประชาชนได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ และสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ ฯ ได้อย่าง
ทัว่ถงึหรอืไม ่อยา่งไร  

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

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

7. ท่านคดิว่าช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูรวมถงึเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ
ของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรเป็นอย่างไรจงึจะเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

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

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

8. ท่านคดิว่าทรพัยากร (งบประมาณ, บุคลากร) ในการด าเนินงานของกระบวนการมสี่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่โครงการจดัขึ้นมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 

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

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

9. ท่านคดิว่าประชาชนควรมคีวามรูค้วามเขา้ใจที่ชดัเจนเกี่ยวกบัการมสี่วนร่วมของประชาชน
ในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพเพื่อประกอบการตดัสนิใจของประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสยีให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ อย่างไร  (ควรมวีธิกีาร
สรา้งความเขา้ใจแก่ประชาชนอย่างไร) 

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

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

Process 

10. ท่านคดิว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่ระยะแรก มปีระโยชน์หรอืมี
ผลเสยีต่อโครงการหรอืประชาชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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11. ท่านคดิว่าวธิกีารหรอืเทคนิคใดของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ควรเลอืกใช้  
ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาต่าง ๆ เพื่อให้เหมะสมกบับรบิท
ของประเทศไทย 

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

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

 11.1 ท่านคดิว่า “ประชาพจิารณ์” เป็นวธิกีารของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการความขดัแยง้ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร (ถา้ใช่อะไรคอืจดุแขง็ ถา้ไมใ่ช่อะไรคอืจดุอ่อน) 

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

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

12. ท่านคดิว่าขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูใน 
ส่วนใดบา้งเพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ทัง้หมดทีป่ระชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรทราบ  

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

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

13. ท่านคดิว่ากระบวนการทีป่ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ และร่วมปรกึษาหารอืเพื่อ 
น าขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะไปปรบัปรุงการออกแบบและการด าเนินงานของโครงการ แต่ภายหลงั
ประชาชนกลบัไมไ่ดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัถอืว่าเป็นการกระท าทีโ่ปร่งใสหรอืไม่ หากไม่โปร่งใสมผีลเสยี
อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Product 

14. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพเป็นไป
ตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

15. ในทัศนะคติของท่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวมีการจัดการที่ด ี
เหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

16. ท่านคดิว่าการที่ประชาชนไม่มคีวามเชื่อถอื หรอืเกดิการต่อต้านคดัค้านรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้มสีาเหตุมาจากอะไร  

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

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

17. ท่านคดิว่าผลของกระบวนการมีส่วนร่วมในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานโครงการ ฯ มากน้อยเพยีงใด  

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

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

Impact 

18. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจะช่วย
เพิ่มความเชื่อมัน่ หรือความเชื่อถือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดงักล่าวหรือไม ่
อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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19. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนดงักล่าวสามารถความลดขดัแยง้ที่เกดิขึน้ได้
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

20. ท่านคดิว่าหากมกีระบวนการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะ
ช่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

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

21. ท่านมขีอ้เสนอแนะทีท่ าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนรว่มในวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ 
อยา่งไร เพราะเหตุใด 

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

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

ส่วนท่ี 3 ค าถามสรปุ 

1. ท่านคาดหวงัสิง่ใดจากประบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว และสิง่ทีท่่านคาดหวงั
เป็นไปตามหวงัไวห้รอืไม ่อยา่งไร  

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

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

2. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน  

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ในความคดิเห็นของท่านปจัจยัใดบ้างที่เป็นอุปสรรคต่อความประสบความส าเรจ็ของการมี
ส่วนรว่มของประชาชน  

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

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

4. แนวทางในการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม
ในความคดิของท่านคอื 

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

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

5. มปีระเดน็อื่นใดอกีบา้งทีท่่านคดิว่ามคีวามส าคญัหรอืมอีทิธพิลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทีม่ไิดก้ล่าวถงึในทีน่ี้  

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

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



ภาคผนวก จ 
 

แบบสมัภาษณ์  
ส าหรบัหน่วยงานราชการส่วนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
  แบบสมัภาษณ์นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลติโรงไฟฟ้าถ่านหนิ
กระบี่ ประเมนิการมสี่วนร่วม และน าเสนอแนวทางในการส่งเสรมิและสนับสนุนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพ กรณีศกึษา โครงการขยายก าลงัการผลิต
โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบี ่ซึง่ในแบบสมัภาษณ์นี้ประกอบดว้ย 3 สว่น ดงัต่อไปนี้ 
   สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปหรอืมลูสว่นบุคคลของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
   สว่นที ่2 ขอ้มลูเกีย่วกบัการมสีว่นรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สขุภาพ 
   สว่นที ่3 ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะ 
  โดยค าตอบทกุค าตอบถอืเป็นสว่นหนึ่งในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ และจะถอืเป็นความลบัไม่มผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์
แต่อยา่งใด  

  จงึขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้นี้ 

 ขอแสดงความนบัถอื 
 
 (นางสาวมานดิา  เฟ่ืองชนุูช) 
 นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
 คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

แบบสมัภาษณ์เรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

กรณีศึกษา โครงการขยายก าลงัการผลิตโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบ่ี 
(ส าหรบัหน่วยงานราชการส่วนกลาง) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์................ 
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์……………………………………………..………………………………………... 

ต าแหน่ง…………………………………………………..…………………….…………………... 

หน่วยงาน……………………………………………...……..…………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี………………………………..…...…เวลาท่ีสมัภาษณ์…………………………….. 

สถานท่ีสมัภาษณ์…………………………………………………………………………………... 

ผูส้มัภาษณ์……………………………………………………….…………………………………. 

 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 

1. เพศ 

 ชาย           หญงิ 

2. อายุ 

 ต ่ากว่า 20 ปี      20-30 ปี 

 31-40 ปี       41-50 ปี 

 51-60 ปี       60  ปีขึน้ไป 

3. ระดบัการศกึษา 

 ต ่ากว่าระดบัประถมศกึษา    ระดบัประถมศกึษา 

 ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้    ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/
ปวช. 

 อนุปรญิญา/ปวส./ปวช.     ระดบัอุดมศกึษา (ปรญิญาตร)ี 

 สงูกว่าระดบัปรญิญาตร ี  
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสขุภาพ 

Context 

1. กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพ 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550  

   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ค.1 ค.2 และ ค.3)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 

   พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาต ิ2550 (มาตรา 11) 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 1.1 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

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

 1.2 ท่านคดิว่าหลกัการหรอืความชดัเจนของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในกฎหมายมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
อยา่งไร 

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

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

2. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทย 

   รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2550 (มาตรา 67 วรรค 2)  

   พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ 
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   ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

   อื่น ๆ ……………………………………………….. 

 2.1 ท่านคดิว่ากฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการน าไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 

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

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

Input 

3. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพและการพฒันาโครงการอย่างไร 

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

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

4. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประเทศไทยสามารถน ามาใชไ้ด้
อยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่อยา่งไร  

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

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

5. ท่านคดิว่าการด าเนินการของกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมและสุขภาพของของโครงการดงักล่าวครอบคลุมผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีหรอืไม่ อย่างไร 
(หากไม่ครอบคลุมควรใช้มาตรการหรอืวธิกีารใดในการก าหนดผู้มสี่วนได้เสยี  ให้เกิดความ
ครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยีใหค้รอบคลุมทุกฝา่ย 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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6. ท่านคดิว่าประชาชนได้รบัขอ้มูลที่เพยีงพอ และสามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ ฯ ได้อย่าง
ทัว่ถงึหรอืไม ่อยา่งไร  

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

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

7. ท่านคดิว่าช่องทางการเขา้ถงึขอ้มลูรวมถงึเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการตดัสนิใจ
ของประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรเป็นอย่างไรจงึจะเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 

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

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

8. ท่านคดิว่าทรพัยากร (งบประมาณ, บุคลากร) ในการด าเนินงานของกระบวนการมสี่วนร่วม
ในการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่โครงการจดัขึ้นมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 

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

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

9. ท่านคดิว่าวธิกีารที่จะท าใหป้ระชาชนเขา้ใจ และมคีวามรูค้วามเขา้ใจทีช่ดัเจนเกี่ยวกบัการมี
ส่วนรว่มของประชาชนในการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพเพื่อประกอบการตดัสนิใจ
ของประชาชนและผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมปีระสทิธภิาพควรเป็น
อยา่งไร 

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

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

11. ท่านคดิว่าพลงังานไฟฟ้าประเภทใดทีม่คีวามเหมาะสมกบับรบิทของประเทศไทยมากทีสุ่ด 
อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Process 

10. ท่านคิดว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมตัง้แต่ระยะแรก มปีระโยชน์หรอื
ผลเสยีต่อโครงการหรอืประชาชน และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอยา่งไร 

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

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

11. ท่านคดิว่าวธิกีารหรอืเทคนิคใดของกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนที่ควรเลอืกใช้ใน
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในโครงการพฒันาต่าง ๆ เพื่อให้เหมะสมกบับรบิทของ
ประเทศไทย 

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

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

 11.1 ท่านคดิว่า “ประชาพิจารณ์” เป็นวิธีการของการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการความขดัแยง้ทีเ่หมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร (ถา้ใช่อะไรคอืจดุแขง็ ถา้ไมใ่ช่อะไรคอืจดุอ่อน) 

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

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

12. ท่านคดิว่าขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีจ่ะเกดิขึน้ควรมกีารเปิดเผยขอ้มลูใน
ส่วนใดบา้งเพื่อใหค้รอบคลุมประเดน็ทัง้หมดทีป่ระชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีควรทราบ  

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

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

13. ท่านคดิว่ากระบวนการทีป่ระชาชนไดเ้ขา้ร่วมแสดงความคดิเหน็ และร่วมปรกึษาหารอืเพื่อ
น าข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะไปปรบัปรุงการออกแบบและการด าเนินงานของโครงการ แต่
ภายหลงัประชาชนกลบัไม่ได้รบัขอ้มูลย้อนกลบัถอืว่าเป็นการกระท าที่โปร่งใสหรอืไม่ หากไม่
โปรง่ใสมผีลเสยีอยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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Product 

14. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพเป็นไป
ตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

15. ในทัศนะคติของท่าน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวมีการจัดการที่ด ี
เหมาะสมหรอืไม ่ 

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

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

16. ท่านคดิว่าการที่ประชาชนไม่มคีวามเชื่อถอื หรอืเกดิการต่อต้านคดัค้านรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพทีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้มสีาเหตุมาจากอะไร  

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

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

17. ท่านคดิว่าผลของกระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์กระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพมี
ประโยชน์มากน้อยต่อการด าเนินงานโครงการ ฯ มากน้อยเพยีงใด  

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

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

Impact 

18. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพจะช่วย
เพิ่มความเชื่อมัน่ หรือความเชื่อถือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดงักล่าวหรือไม ่
อยา่งไร 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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19. ท่านคดิว่ากระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าวสามารถลดความขดัแยง้ที่เกดิขึ้น
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

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

20. ท่านคดิว่าหากมกีระบวนการมสี่วนรว่มในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพจะ
ช่วยใหค้วามสมัพนัธร์ะหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัโครงการดขีึน้มากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 

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

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

21. ท่านมขีอ้เสนอแนะทีท่ าใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมสี่วนร่วมในวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ใหม้ปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้่ายขึน้ 
อย่างไร เพราะเหตุใด 

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

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

ส่วนท่ี 3 ค าถามสรปุ 

1. ท่านคาดหวงัสิง่ใดจากประบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนดงักล่าว และสิง่ทีท่่านคาดหวงั
เป็นไปตามหวงัไวห้รอืไม ่อยา่งไร  

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

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

2. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นปจัจยัสู่ความส าเรจ็ของการมสี่วนรว่มของ
ประชาชน  

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

……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ในความคดิเหน็ของท่านปจัจยัใดบา้งทีเ่ป็นอุปสรรคต่อความประสบความส าเรจ็ของการมี
ส่วนรว่มของประชาชน  

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

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

4. แนวทางในการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีจากโครงการพฒันาต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม
ในความคดิของท่านคอื 

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

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

5. มปีระเดน็อื่นใดอกีบา้งทีท่่านคดิว่ามคีวามส าคญัหรอืมอีทิธพิลต่อกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทีม่ไิดก้ล่าวถงึในทีน่ี้  

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

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

 

 



 

ภาคผนวก ฉ 
 

ผู้ให้การสมัภาษณ์ 
 

ล าดบั ช่ือ (นามสมมติ) วนัท่ีสมัภาษณ์ 
1 ประชาชนคนที ่1 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
2 ประชาชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
3 ประชาชนคนที ่3 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
4 ประชาชนคนที ่4 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
5 ประชาชนคนที ่5 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
6 ประชาชนคนที ่6 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
7 ประชาชนคนที ่1 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
8 ประชาชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
9 ประชาชนคนที ่3 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
10 ประชาชนคนที ่4 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
11 ประชาชนคนที ่5 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
12 ประชาชนคนที ่6 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
13 ผูน้ าชุมชนคนที ่1 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
14 ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลปกาสยั อ าเภอเหนือคลอง 24 ก.ค. 2557 
15 ผูน้ าชุมชนคนที ่1 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
16 ผูน้ าชุมชนคนที ่2 ต าบลคลองขนาน อ าเภอเหนือคลอง 25 ก.ค. 2557 
17 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่1  22 ก.ค. 2557 

18 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มท่านที ่2  22 ก.ค. 2557 

19 นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่
ท่านที ่1 

22 ก.ค. 2557 

20 นักวชิาการสาธารณสุข ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดักระบี ่
ท่านที ่2 

22 ก.ค. 2557 

21 ผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนพลงังำนจงัหวดักระบ่ี 23 ก.ค. 2557 

22 เจำ้หนำ้ท่ีองคก์รพฒันำเอกชนดำ้นส่ิงแวดลอ้ม 25 ก.ค. 2557 
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ล าดบั ช่ือ (นามสมมติ) วนัท่ีสมัภาษณ์ 
23 ผูอ้ านวยการส่วนสิง่แวดลอ้ม ส านกังานทรพัยากรธรรมชาติ
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