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 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจําเป็นต่อการยกระดับ
คุณภาพชวีติประชาชน อย่างไรก็ตามการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานต่าง ๆ จําเป็นต้องพจิารณา
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น งานวิจัยน้ีมีว ัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลระบบ 
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทาง 
การปรบัปรุงระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม กรณีศกึษาโครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ํา
ลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์
เชงิลึก ผลการศึกษา พบว่า การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ มกีารดําเนินการ 
กบัผู้มีส่วนได้เสียกบัโครงการในพื้นที่ตามกฎหมาย เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความ
คดิเห็นเกี่ยวกบัโครงการ เพื่อให้การพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
โครงการพฒันาเป็นไปอย่างถูกตอ้งและเหมาะสมทีสุ่ด โดยกระบวนการครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยี 
และมีการเผยแพร่ข้อมูลให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ส่วนแนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหป้ระสบความสาํเรจ็นัน้ หน่วยงาน
ภาครฐัและเอกชนต้องสรา้งความเชื่อมัน่ โดยเปิดเผยขอ้มูลการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ที่มคีวามถูกต้อง กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรบัรูข้ ้อมูล
โครงการ และรบัฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง ส่วนภาคประชาชนต้องศึกษา 
หาความรูเ้พิม่เติมในด้านการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ให้ความสําคญัในการรบัฟังขอ้มูล
จากหน่วยงานเจา้ของโครงการดว้ยความเป็นธรรม และเปิดใจยอมรบัขอ้มลูต่าง ๆ 
  



ABSTRACT 
 

 
Title of Thesis Evaluation of an Environmental Impact Assessment of the Bridge 

Across the Lampao Reservoir Project, Kalasin Province 
Author   Miss  Rujikarn  Senakong 
Degree   Master of Science (Environmental Management) 
Year   2016 
 
 
 
 The advancement of infrastructure for national development is vital for  
the improvement of the people’s quality of life.  However, infrastructure development 
must be accompanied by the consideration of its possible environmental impacts.  The 
present qualitative research aimed to evaluate an environmental impact assessment 
system for the Bridge Across the Lampao Reservoir Project in Kalasin Province, to 
investigate problems and obstacles, and to propose ways to improve the system.  Data 
were collected via in-depth interviews.  The results showed that the project’s 
environmental impact assessment system complied with the laws by allowing the local 
community to share their opinions about the project for the most accurate and 
appropriate consideration regarding benefits and possible impacts. The assessment 
included the project’s stakeholders, and information about the environmental impact 
assessment was provided to all related sectors.  For the success of an environmental 
impact assessment system, the government and private sectors must create confidence 
in the public by providing accurate information.  For the people’s participation, the 
community must be given information about the project, and their opinions must 
genuinely be taken into account.  It is imperative that the people seek additional 
knowledge about environmental impact assessment, be enthusiastic about receiving 
information from the project’s organization with objectivity, and be open-minded in order 
to be able to accept the project and offer suggestions. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของการวิจยั 
 
 การพฒันาประเทศไทยในอดตีที่ผ่านมาไดม้กีารนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใชเ้ป็น
ต้นทุนในการดําเนินการสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน และโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อพฒันา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  เป็นการเพิม่รายได้และยกระดบัฐานะความเป็นอยู่ของประชาชน 
โครงการพฒันาการสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐานต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ย่อมมทีัง้ประโยชน์และผลกระทบ 
โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแพร่กระจายของมลพิษสู่
สิง่แวดล้อมและประชาชน ย่อมก่อใหเ้กดิปัญหาดา้นสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นที่นัน้ๆ 
(จุฑารตัน์  ชมพันธุ์, 2556) โครงการพัฒนาที่ก่อให้เกิดผลกระทบควรมีการวางแผนในการ
ป้องกนัปัญหาสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ขัน้ตอนในการศกึษาความเหมาะสมของโครงการ เพื่อช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลงัการดําเนินโครงการ และเป็นวิสยัทศัน์ของนัก
บรหิารโครงการในยคุปัจจุบนัทีมุ่ง่เน้นการป้องกนัมากกวา่การแกไ้ข (สนธ ิ วรรณแสง, 2541) 
 ประเทศไทยมโีครงการพฒันาทางดา้นคมนาคมเป็นจํานวนมาก เพื่อสรา้งความมัน่คง
และรองรบัความเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ที่เกิดจากการขยายขนาดของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ ดงันัน้จงึควรมกีารพฒันาเสน้ทางคมนาคมขนส่งใหส้ามารถขนส่งสนิคา้ทางการ
เกษตรไดส้ะดวกรวดเรว็ขึน้ ซึง่โครงการพฒันาทางดา้นคมนาคมทีเ่กดิขึน้นัน้ ย่อมก่อใหเ้กดิผล
ทัง้ทางบวกและทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยผลทางบวกจะส่งผลใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติที่ด ี
นําไปสู่การพฒันาประเทศ ส่วนผลทางลบอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากการ
ดําเนินโครงการพัฒนาทางด้านคมนาคม อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม ทัง้ทางด้าน
กายภาพ ชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชวีติ ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องมี
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อใช้เป็นเครื่องมอืในการทํานาย คาดการณ์ผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้จากการดําเนินการโครงการ และใชใ้นการกําหนดมาตรการในการป้องกนั แกไ้ข 
และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้มาตรการในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
เพือ่ชว่ยในการลดผลกระทบใหเ้กดิน้อยทีส่ดุ 
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 โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว เป็นโครงการพฒันาทางด้านคมนาคม เพื่อ
นําไปสู่การพฒันาประเทศ ซึ่งมทีัง้ผลทางบวกและทางลบต่อสิง่แวดล้อม โดยพื้นที่ก่อสร้าง
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว ตัง้อยู่ในตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศร ีและตําบลนาเชือก 
อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศค่อนข้างแห้งแล้ง สินค้าทาง
การเกษตรที่เป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกต้องมีคุณสมบัติในการทนแล้ง โดยพื้นที่จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ส่วนใหญ่จะทําการเกษตรคดิเป็นรอ้ยละ 62.22 ของพื้นที่ทัง้จงัหวดั ซึ่งพืชทางการ
เกษตรทีนิ่ยมปลูก ไดแ้ก่ การปลูกขา้วนา รอ้ยละ 63.38 ของพืน้ทีท่างการเกษตร ทําไร ่รอ้ยละ 
25.81 ของพื้นที่ทางการเกษตร ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น ร้อยละ 9.43 ของพื้นที่ทางการเกษตร  
ปลูกพืชผกั รอ้ยละ 0.16 ของพื้นที่ทางการเกษตรปลูกไม้ดอกไม้ประดบั รอ้ยละ 0.004 ของ
พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ทําการเกษตรอื่นๆ ร้อยละ 1.21 ของพื้นที่ทางการเกษตร 
(สาํนกังานเกษตรจงัหวดักาฬสนิธุ,์ 2556) 
 พืน้ทีบ่รเิวณตําบลเสาเลา้และตําบลนาเชอืก ยงัคงมสีภาพการคมนาคมที่ไม่สะดวกใน
การขนส่งสนิค้าโดยมถีนนเป็นถนนลูกรงั รวมทัง้การเดินทางขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว ยงัต้อง
อาศยัแพขา้มฟากในการขา้มฝัง่ จงึไดม้กีารพฒันาเสน้ทางคมนาคมในบรเิวณดงักล่าว โดยการ
ก่อสรา้งสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว เพื่อใชเ้ป็นเสน้ทางในการขนสง่สนิคา้ทางการเกษตร ทัง้น้ี 
การพฒันาทางเศรษฐกจิของอุตสาหกรรมตอ้งอาศยัเสน้ทางคมนาคมทีม่คีวามสะดวก จงึควรมี
การก่อสรา้งสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําปาว เพื่อใหก้ารคมนาคมขนส่งมคีวามสะดวกขึน้ ซึ่งบรเิวณ
พืน้ทีโ่ครงการมสีภาพเป็นพืน้ทีท่างการเกษตร การประมง และเป็นพืน้ทีชุ่มชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณ
เขือ่นเกบ็น้ําลําปาว ดงันัน้ การพฒันาก่อสรา้งโครงการอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม จงึ
จําเป็นต้องมีการพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เน่ืองจากเป็นเครื่องมือที่มี
ความสําคญัในการป้องกนัปัญหาผลกระทบสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากการพฒันาโครงการ โดยใน
ประเทศไทยได้มกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 
2524 ได้มกีารออกประกาศกระทรวง โดยกําหนดให้โครงการพฒันา จํานวน 10 ประเภท ต้อง
จดัทํารายงานฯ ในปี 2535 ไดม้กีารตราพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2535 โดยกําหนดใหม้โีครงการพฒันาจํานวน 22 ประเภท ต้องจดัทํารายงานฯ 
ในปี 2552 ไดม้กีารออกประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กาํหนดใหโ้ครงการ 
34 ประเภทโครงการ ต้องจดัทํารายงานฯ และในปี 2555 ได้เพิ่มเป็น 35 ประเภทโครงการ จึง
กล่าวไดว้่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารนํามาใชก้บัการดาํเนินการโครงการต่างๆ มาก
ขึน้ (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556)   
 ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจศึกษาการประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการดังกล่าว เพื่อนําผลการศึกษาที่ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในโครงการทีม่บีรบิทใกลเ้คยีงกนัใหม้คีวามเหมาะสมต่อไป
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1.2 คาํถามการวิจยั 
 
 1.2.1 การประเมนิผลการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการสะพานขา้ม 
อา่งเกบ็น้ําลาํปาวเป็นอยา่งไร 
 1.2.2 ประสทิธผิลของการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการสะพานขา้ม 
อา่งเกบ็น้ําลาํปาวเป็นอยา่งไร 
 1.2.3 ปัญหาและอุปสรรค ของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาวมอีะไรบา้ง 
 1.2.4 แนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาวเป็นอยา่งไร 
 
1.3 วตัถปุระสงคข์องการศึกษา  
 
 1.3.1 เพื่อประเมนิประสทิธผิลของการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ
สะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 1.3.2 เพื่อศึกษา ปัญหา อุปสรรค ของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 1.3.3 เพื่อนําเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 

 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา  
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเน้ือหาเป็นรูปแบบการประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว ในด้านปัจจยัที่ทําให้การวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามสมบูรณ์ รวมทัง้ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
 1.4.2 ขอบเขตดา้นพืน้ที่ศกึษาบรเิวณรศัม ี5 กโิลเมตรของโครงการสะพานขา้มอ่าง
เกบ็น้ําลําปาว ซึง่ประกอบดว้ยพืน้ทีต่ําบลเสาเลา้ อาํเภอหนองกุงศร ีตําบลลาํคลอง อาํเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์ตําบลหวัหนิ อาํเภอหว้ยเมก็ ตําบลนาเชอืก ตําบลเขาพระนอน และตําบลเว่อ อําเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ประชาชนและผู้นําชุมชนรอบพื้นที่
โครงการ เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท ที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม เจ้าหน้าที่ของสํานักงาน
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นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทัง้ใน
สว่นกลาง สว่นภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม และองคก์รพฒันา
เอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม (ENGO) และสือ่มวลชน 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาวิจยัครัง้น้ีใช้ระยะเวลาในการดําเนินงาน
รวมทัง้สิน้ 10 เดอืนโดยเริม่ตัง้แต่เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2557 - เดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2558 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 
 1.5.1 ทราบถงึการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 1.5.2 ทราบถงึประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 1.5.3 ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 1.5.4 ทราบถึงแนวทางในการปรบัปรุงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว 
 
1.6 นิยามศพัทท่ี์ใช้ในการวิจยั 
 
 1.6.1 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
หมายถึง การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดั
กาฬสนิธุ์ โดยศึกษากระบวนการวเิคราะห์ การทํานายคาดการณ์ขนาดและความสําคญัของ
ผลกระทบ เพือ่นํามาประกอบการตดัสนิใจในการดาํเนินโครงการ 
 1.6.2 ประชาชน (The Public) หมายถึง บุคคลที่อาจได้รบัผลกระทบจากโครงการ 
ประกอบด้วย ประชาชนในพื้นที่ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศร ีตําบลลําคลอง อําเภอเมอืง
กาฬสนิธุ ์ตําบลหวัหนิ อาํเภอหว้ยเมก็ ตําบลนาเชอืก ตําบลเขาพระนอน และตําบลเว่อ อําเภอ
ยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 1.6.3 การประเมนิระบบ หมายถึง การศึกษาความสําเรจ็ในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 1.6.4 การประเมนิแบบ CIPPI หมายถงึ การประเมนิโครงการ ประกอบดว้ย 5 ปัจจยั 
คอื (1) ปัจจยัภายนอกที่มผีลต่อโครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ (2) 
ปัจจยันําเขา้หรอืทรพัยากรต่างๆ ที่นําเขา้มาใช้ในการดําเนินโครงการ (3) กระบวนการเพื่อ



5 

ตรวจสอบกิจกรรมขัน้ตอนต่างๆ และวิธีการดําเนินโครงการ (4) ผลผลิตจากโครงการ เพื่อ
เปรยีบเทียบกบัวตัถุประสงค์ เป้าหมาย หรอืเกณฑ์ต่าง ๆ ที่วางไว้ และ (5) ผลกระทบ เพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบของโครงการทัง้ดา้นบวกและดา้นลบ 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 

 การวจิยัเรือ่ง การประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ของโครงการสะพานขา้ม
อา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพเน้นการศกึษาระบบการประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งผู้วิจยัได้ทําการค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
เอกสารขอ้มลูงานวจิยั  มาใชเ้ป็นหลกัในการพจิารณา ซึง่ประกอบดว้ย 
 2.1 แนวคดิเกีย่วกบัผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 2.2 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 2.3 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย 
 2.4 การประเมนิผลโครงการ 
 2.5 ขอ้มลูทัว่ไปของ กรณศีกึษา : โครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบัผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 เพื่อให้เขา้ใจแนวคดิเกี่ยวกบัผลกระทบสิง่แวดล้อมในทศิทางที่เหมาะสม ผูว้จิยัจงึได้
รวบรวมความหมายจากนกัวชิาการหลายทา่น เพือ่สรปุงานวจิยั โดยมขีอ้มลูดงัน้ี 
 สิง่แวดลอ้มคอืทุกสิง่ทุกอย่างทีอ่ยู่รอบตวัมนุษย ์ทัง้ทีม่ชีวีติและไม่มชีวีติ ทัง้ทีเ่ป็น
รปูธรรม (จบัตอ้งและมองเหน็ได)้ และนามธรรม (วฒันธรรม ประเพณี ความเชื่อ) ซึง่มคีวาม
เชื่อมโยงกนัและมกีารเกือ้หนุนซึง่กนัและกนั โดยผลกระทบจากปจัจยัหน่ึงจะมสี่วนเสรมิสรา้ง
หรอืทําลายอกีส่วนหนึ่งอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้โดยสิง่แวดลอ้มเป็นวงจรและวฏัจกัรทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกนัทัง้ระบบ (กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม, 2535) ดงันัน้ มนุษยก์บัธรรมชาตจิงึมี
ปฏสิมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั โดยระยะแรกเป็นความสมัพนัธท์ีอ่ยู่ร่วมกนัไดโ้ดยต่างกส็นับสนุนซึง่
กัน แล ะกัน  ต่ อม าความ ไม่ สม ดุ ล ในป ริม าณ และก ารก ระจายของป ระช าก รแล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับการใช้เทคนิคและวิธีการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่มี
ประสทิธภิาพ ทาํใหเ้กดิมลภาวะหรอืมลพษิ ซึง่เป็นการทาํลายสภาพแวดลอ้มและนําไปสูป่ญัหา 
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ทางดา้นเศรษฐกจิและปญัหาดา้นคุณภาพสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีใ่ดพืน้ทีห่น่ึงได ้(มนัส  สุวรรณ, 
2530) ซึง่ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มไม่ไดม้แีต่เพยีงการสงวนทรพัยากรธรรมชาตเิท่านัน้แต่ไดม้ี
ความสนใจไปถงึเรื่องของคุณภาพของน้ําและอากาศ รวมถงึคุณภาพชวีติของประชากรดว้ย 
ทัง้น้ีประชากรตอ้งอาศยัสิง่แวดลอ้มเป็นปจัจยัในการดํารงชวีติและสิง่แวดลอ้มเป็นปจัจยัของ
เศรษฐกิจและสงัคมในการปกครองทุกระบบ (วนิัย  วรีะวฒันานนท์, 2530) โดยมมีนุษย์เป็น
ตวัการทีส่าํคญัทีสุ่ดในการทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยเีป็น
เครื่องมอืในการทําลาย ซึง่การแกผ้ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีต่รงจุดทีสุ่ด คอืการแกพ้ฤตกิรรมของ
คนอนัเป็นสาเหตุหลกัของปญัหา ซึง่จะแกป้ญัหาไดด้กีว่าการใชเ้ทคโนโลยตีามแกป้ญัหาทีเ่กดิ
จากความเหน็แก่ตวัและความมกังา่ยของมนุษย ์ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (ราตร ีภารา, 
2538) เมื่อพจิารณาความหมายของผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม กล่าวไดว้่า เป็นผลที่ตามมาหรอื
เกดิขึน้จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกดิขึน้กบัพืน้ดนิ น้ํา อากาศ ป่าไม ้สตัว ์พชื ทรพัยากรธรรมชาติ
ต่าง ๆ และสิง่ทีม่นุษยท์าํขึน้ทีอ่ยูใ่นสภาพแวดลอ้มนัน้ ซึง่มทีัง้ผลทางบวกและทางลบทีเ่กดิขึน้ต่อ
สิง่แวดล้อมทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว อาจก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อการดํารงชวีติของ
มนุษยแ์ละสตัวท์ี่อาศยัอยู่ในระบบนัน้ (สํานักงานนโยบายและแผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม, 2548)  
 จากแนวคดิขา้งตน้ จะเหน็ไดว้่าสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์นัทัง้ระบบ มกีารเกือ้หนุนซึง่
กนัและกนั และมคีวามเชื่อมโยงกบัการดาํรงชวีติของมนุษย ์โดยมมีนุษยเ์ป็นตน้เหตุทีก่่อใหเ้กดิ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม เน่ืองจากมนุษย์มุ่งใช้ทรพัยากรธรรมชาติ โดยอาศยัเทคโนโลยเีขา้มา
ช่วยเพื่อให้เกิดการใช้ทรพัยากรธรรมชาติสูงสุด จึงนําไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และ
สะท้อนกลบัคืนสู่มนุษย์ โดยมผีลต่อสุขภาพอนามยัและความอยู่รอดของมนุษย์ ดงันัน้ การ
แกไ้ขปญัหาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีด่ทีีสุ่ดต้องแก้ทีพ่ฤตกิรรมของคนใหม้จีติสํานึกในการ
สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม และมสีว่นรว่มในการรบัผดิชอบและแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้
ต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนั 

 
2.2 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 แนวคดิการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นการวเิคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนด้าน
สิง่แวดล้อม กล่าวคอืเป็นกระบวนการรวบรวม วเิคราะห์ และประเมนิการเปลี่ยนแปลงในด้าน
สิง่แวดล้อมอนัเป็นผลมาจากโครงการหรอืกิจกรรมของมนุษย์ ดงัน้ี (สํานักงานนโยบายและ
แผนพฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2548)  
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1) ทรพัยากรธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดล้อม ไดแ้ก่ สภาวะอากาศ ดนิ น้ํา และสิง่ที่
มนุษยส์รา้งขึน้ จะเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างไร และเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแลว้จะมผีลกระทบต่อไปถงึ
ผูร้บั เชน่ คน สตัว ์พชื และสิง่ของต่าง ๆ อยา่งไร 

2) ระบบเศรษฐกจิของประเทศและท้องถิ่นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไร โดยเฉพาะในเรื่อง
การเพิม่การผลติ รายได ้การจา้งงาน การกระจายรายได ้ราคาทีด่นิ และทีอ่ยูอ่าศยั เป็นตน้ 

3) ผลกระทบของโครงการทีม่ต่ีอชุมชนทอ้งถิน่ ซึง่ไดแ้ก่ ประชาชน ครอบครวั สถาบนั 
และชุมชนทีอ่ยูโ่ดยรอบโครงการ 
 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังรวมถึงการพิจารณาข้อเสนอแนะทางด้าน
นโยบายและมาตรการที่สามารถนํามาใช้ เพื่อลดหรอืป้องกนัผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมด้วย 
ทัง้น้ีเพื่อเป็นการลดผลกระทบใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ ในกระบวนการวเิคราะหห์รอืประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม ยงัรวมถงึการพจิารณาหาวธิป้ีองกนัแก้ไขผลกระทบและแผนงานเฝ้าระวงั
ติดตามผลกระทบอีกด้วย ซึ่งทางเลือกในการแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม จึงมีอยู่อย่างน้อย 4 
ประการ คอื  

1) การใชร้ะเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมาย 
2) การใชก้ลไกทางศาล เพือ่ลงโทษผูล้ะเมดิ 
3) การใชก้ลไกของระบบตลาด 
4) การใชก้ลไกทางการบรหิาร 

 ในอดีตที่ผ่านมาโครงการพฒันาด้านต่างๆ ยงัมีอยู่ไม่มากนัก รวมทัง้ประชากรยงัมี
จํานวนน้อยประกอบกบัสิง่แวดล้อมต่างๆ ยงัมสีภาพค่อนขา้งด ีการพฒันาโครงการต่างๆ ใน
อดตีจงึไม่ไดค้ํานึงถงึผลกระทบสิง่แวดล้อม แต่คํานึงถึงเฉพาะความต้องการของสงัคม ความ
เป็นไปไดท้างวศิวกรรมและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร ์กล่าวคอืในอดตีการพฒันาหรอื
การดําเนินโครงการต่างๆ มกัดําเนินการโดยมุ่งที่จุดกําไรสูงสุด หรอืต้นทุนตํ่าสุด ยงัไม่ได้
คํานึงถงึจุดที่เหมาะสมหรอืจุดที่จะมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด ดงันัน้ การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมจงึเป็นเครื่องมอือย่างหน่ึงที่ประเทศพฒันาแล้วนํามาใช้ในด้านการจดัการ
สิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากการพฒันาย่อมไม่อาจหลกีเลี่ยงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและการสูญเสยี
ทรพัยากรธรรมชาติได้ ซึ่งการพัฒนาที่ฉลาดและรอบคอบนัน้ต้องผนวกการพิจารณาด้าน
สิง่แวดลอ้มเขา้ไปดว้ย โดยเริม่ตัง้แต่ในระยะเริม่ต้นโครงการหรอืระยะวางแผนโครงการ ซึ่งจะ
ช่วยลดผลกระทบพรอ้มกบัส่งเสรมิให้มกีารใช้ทรพัยากรธรรมชาติที่ประเทศมอียู่จํากดัอย่าง
ระมดัระวงัและเกดิประโยชน์สงูสดุ (สามคัค ีบุณยะวฒัน์, 2555) 
 ปจัจุบนัการพฒันาโครงการต่างๆ ยอ่มก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม โดยมอิาจหลกีเลี่ยงได ้ดงันัน้ ประเทศทีพ่ฒันาแลว้จงึมกีารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
โดยการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นเครื่องมอืทีม่คีวามสาํคญัในการป้องกนัผลกระทบ
ต่อสิง่แวดลอ้ม ทีอ่าจเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ โดยการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะ
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ชว่ยลดการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารกาํหนดแนวทางในการป้องกนั
แกไ้ข และลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการในการตดิตามตรวจสอบ 
ทัง้ในระยะก่อสรา้งโครงการและระยะดาํเนินการโครงการ โดยในประเทศไทยไดม้กีารประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518 เป็นต้นมา ต่อมาในปี 2524 ได้มีการออกประกาศ
กระทรวง โดยกาํหนดใหโ้ครงการพฒันาจาํนวน 10 ประเภท ตอ้งจดัทาํรายงานฯ ในปี 2535 ได้
มีการตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดย
กําหนดใหม้โีครงการพฒันาจํานวน 22 ประเภท ต้องจดัทํารายงานฯ ในปี 2552 ได้มกีารออก
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กําหนดใหโ้ครงการ 34 ประเภทโครงการ
ตอ้งจดัทาํรายงานฯ และในปี 2555 ไดเ้พิม่เป็น 35 ประเภทโครงการ จงึกล่าวไดว้่าโครงการ 35 
ประเภทโครงการ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมต้องมกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
เพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อม โดยต้องจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเสนอต่อสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ประกอบการพจิารณาว่าจะอนุมตัิโครงการหรอืไม่ โดยจะดําเนินการพจิารณาจากหน่วยงาน
อนุญาตหรอืคณะรฐัมนตร ีซึง่การจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มนัน้ ตอ้งจดัทาํ
โดยผู้ที่มีสิทธิในการจัดทํารายงานฯ ที่ได้ทําการจดทะเบียนกับสํานักนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้ 
 โดยการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้นีักวจิยัหลายท่านไดใ้หค้ํานิยามไว ้ซึง่แต่ละ
ท่านจะมกีารนิยามไวแ้ตกต่างกนั แต่มคีวามหมายโดยรวมอยู่ในทศิทางเดยีวกนั คอืเป็นการ
ประเมิน เพื่ อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  กล่าวคือ  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment) หรือที่เรียกสัน้ๆ ว่า “อีไอเอ” (EIA) เป็นการใช้หลัก
วชิาการในการทํานายหรอืคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทัง้ทางบวกและทางลบของการ
ดําเนินโครงการพฒันาที่จะมผีลต่อสิง่แวดล้อมในทุกๆ ด้านทัง้ทางทรพัยากรธรรมชาติ ทาง
เศรษฐกจิและสงัคม เพื่อจะไดห้าแนวทางป้องกนัผลกระทบในทางลบที่อาจเกดิขึน้ใหเ้กดิน้อย
ทีสุ่ด (สนธ ิวรรณแสง, เครอืพนัธ ์ใบตระกูล, นิภาพร วชัรสนิธุ ์และอนิทริา เอือ้มลฉตัร, 2541) 
โดยทรพัยากรสิง่แวดลอ้มมกีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาไมว่า่จะเกดิจากการพฒันาโครงการที่
มมีนุษยเ์ขา้มามบีทบาทเป็นตวัเร่งในการทําใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงต่อสิง่แวดล้อมเรว็ขึน้ จงึ
จําเป็นต้องมกีารวเิคราะห์ ทํานาย ประเมนิขนาดความรุนแรงและความสําคญัของกฎหมาย 
นโยบาย โครงการ และกจิกรรมอื่นๆ ของมนุษย์ที่อาจมต่ีอทรพัยากรสิง่แวดล้อม สุขอนามยั 
และคุณภาพชีวิต (Munn, 1979; Canter, 1996 อ้างถึงใน ฉัตรไชย รตันไชย, 2553: 1) เพื่อ
คาดการณ์ผลทีจ่ะเกดิต่อสิง่แวดลอ้มจากการดาํเนินการของโครงการ อกีทัง้เป็นการเสนอแนะวธิี
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ เพื่อให้โครงการสามารถดําเนินการอย่าง
เหมาะสม โดยไมท่าํลายทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม (United Nations Environment Program, 1998, 
อา้งถงึใน กนกพร สว่างแจง้, 2545) กล่าวคอื อไีอเอ เป็นกจิกรรมประเภทหน่ึงที่เกี่ยวขอ้งกบั
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การแยกแยะผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ ซึง่เป็นวธิกีารศกึษาขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้
จากโครงการพฒันา หรอืปรากฏการณ์ธรรมชาตทิีอ่าจเกดิขึน้ และเป็นเครื่องมอืทีใ่ชป้ระกอบใน
การจดัการใช้ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผลของการใช้เครื่องมอืจะได้แผนการแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และระบบตรวจสอบประเมนิผลของการดาํเนินโครงการ (เกษม  จนัทรแ์กว้, 
2542: 2) 
 จากแนวคดิขา้งตน้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอื “อไีอเอ” เป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การทํานายหรอืคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทัง้ทางบวกและทางลบที่เกดิจากการพฒันา
โครงการประเภทต่างๆ โดยมีมนุษย์เป็นตวัเร่งให้ทรพัยากรธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง 
ดงันัน้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะช่วยคาดการณ์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม 
เพือ่ใหส้ามารถหามาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 
 2.2.1 วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
  2.2.1.1 เพื่อจําแนกทํานาย และประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการพฒันา
โครงการ โดยเปรยีบเทยีบกบัสภาวะทีไ่มม่โีครงการ 
  2.2.1.2 เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตัง้แต่ขัน้ตอนการวางแผน
โครงการ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหาที่อาจเกดิขึน้ภายหลงัการดําเนินโครงการ 
และเพือ่สนบัสนุนหลกัการพฒันาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื  
  2.2.1.3 เพื่อใหม้กีารนําปจัจยัดา้นสิง่แวดล้อมมาช่วยในการวางแผนโครงการ
และตดัสนิใจดาํเนินโครงการ (สามคัค ีบุณยะวฒัน์, 2555) 

 
 2.2.2 ขัน้ตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 ในการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ผูม้สีทิธใินการจดัทํารายงานฯ 
จะอ้างอิงขัน้ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากแนวทางในประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เพื่อให้การ
ประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งขัน้ตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีดังน้ี 
(สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2556) 
 2.2.2.1 การกลัน่กรองโครงการที่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
 เป็นขัน้ตอนที่จะบอกว่าโครงการที่จะพัฒนาขึ้นนัน้จําเป็นจะต้องวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม่ โดยจะพจิารณาว่าโครงการพฒันาต่างๆ อาจก่อใหเ้กดิผลกระทบ
สิง่แวดล้อมมากน้อยเพยีงใด และหากจําเป็นต้องทําการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมควร
จะต้องทําในระดบัใด จะทําเป็นรายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นหรอืรายงานวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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 2.2.2.2 การจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม   
 ในการจดัทํารายงานมขี ัน้ตอนในการดําเนินงานที่สําคญั ประกอบด้วย การ
กาํหนดขอบเขตการศกึษาและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 

1) กาํหนดขอบเขตการศกึษา (Scoping)   เป็นกระบวนการทีส่าํคญัและ
จําเป็นต้องทําตัง้แต่ระยะแรกๆ ของการดําเนินโครงการ เน่ืองจากมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัผูม้สี่วนได้
ส่วนเสยีกบัโครงการ ซึ่งไดแ้ก่ สาธารณชนผูส้นใจหรอืไดร้บัผลกระทบจากโครงการ หน่วยงาน
ของรฐัและผูด้ําเนินโครงการ ซึ่งกระบวนการกําหนดขอบเขตการศกึษา สามารถชี้ใหเ้หน็ถึงสิง่
ต่างๆ ไดแ้ก่ 

(1) ขอบเขตพื้นที่หรอืหวัข้อของความจาํเป็นที่ต้องศึกษา 
วิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

(2) ประเดน็ทีส่าํคญัหรอืทีอ่ยูใ่นความสนใจของสาธารณชน  
(3) ขอ้มลูทีจ่าํเป็นเพือ่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(4) ผลกระทบทีม่นียัสาํคญั วธิกีารลดผลกระทบ วธิกีารตดิตาม 

ตรวจสอบและองคป์ระกอบอื่นๆ ทีต่อ้งพจิารณา  
(5) กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการตอ้งมโีอกาสเขา้มาม ี

สว่นรว่มในโครงการ 
(6) ขอ้มลูทีม่คีวามจาํเป็น เพือ่ใชใ้นการพจิารณาตดัสนิใจของผูม้ ี

อาํนาจตดัสนิใจในระดบัสงู  
2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม   เป็นการะบุถึงแนวโน้มของ

ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่จะเกดิขึน้ในดา้นต่างๆ เช่น คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ดนิ ทรพัยากร
ชวีภาพ การจา้งงาน การใชท้ีด่นิ เป็นตน้ ในการพจิารณาผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะตอ้งครอบคลุม
บรเิวณที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบและต้องพจิารณาผลกระทบที่เกิดโดยตรงต่อสิง่แวดล้อมอนั
เน่ืองจากโครงการและผลกระทบทางอ้อมที่โครงการดงักล่าวมีต่อปจัจยัอื่นแล้วย้อนกลบัมามี
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และตอ้งพจิารณาว่าผลกระทบนัน้เป็นผลกระทบระยะสัน้ และผลกระทบ
ระยะยาว หรือผลกระทบสะสม (Cumulative Impacts) หรือไม่ในขัน้การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมนัน้จะต้องมกีารสํารวจสภาพแวดล้อมของโครงการ พรอ้มทัง้ดําเนินการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถแบ่งเป็น 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 

(1) การจํ าแนกผลก ระทบ สิ่ งแ วดล้ อม  อธิบ าย เกี่ ย วกับ
สภาพแวดลอ้มในปจัจุบนับรเิวณโครงการวา่ปจัจุบนัเป็นอยา่งไร โดยแบ่งเป็น  

(1.1) ทรพัยากรดา้นกายภาพ เช่น ดนิ น้ํา อากาศ เสยีง ภูมิ
สณัฐาน ธรณวีทิยา เป็นตน้  
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(1.2) ทรพัยากรดา้นชวีภาพ เช่น สิง่มชีวีติทัง้หลาย รวมทัง้
สตัว ์พชื สิง่มชีวีติหายาก เป็นตน้  

(1.3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เช่น น้ําดื่ม น้ําใช ้
การขนส่ง ไฟฟ้าและพลังงาน การควบคุมน้ําท่วม การระบายน้ํา การเกษตรกรรม การ
อุตสาหกรรม เหมอืงแร ่สนัทนาการ การใชท้ีด่นิ เป็นตน้  

(1.4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เช่น เศรษฐกิจสังคม การ
สาธารณสขุ อาชวีอนามยั ประวตัศิาสตร ์สนุทรภีาพ เป็นตน้  

(2) การทํานายผลกระทบสิง่แวดลอ้ม   เป็นการทํานายผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น ได้แก่ การคาดการณ์หรอืการทํานายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิง่แวดล้อมที่เกิดจาก
โครงการ ซึง่โดยทัว่ ๆ ไปอาจใชว้ธิวีเิคราะหโ์ดยการอธบิายใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตร ์เชน่ ใน
กรณกีารประเมนิดา้นอากาศ เป็นตน้ หรอืเป็นการใชว้จิารณญาณของผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตน้ 

(3) การตีค่าผลกระทบสิง่แวดล้อม   เป็นขัน้ตอนหลงัจากที่ทราบ
ขนาดของผลกระทบต่อทรพัยากรสิง่แวดลอ้มแต่ละตวัแปรแลว้ โดยรวบรวมผลกระทบของตวัแปร
ทัง้หมด เพื่อพิจารณาดูผลกระทบทัง้โครงการว่ามีผลดีหรอืผลเสียต่อสิง่แวดล้อมอย่างไร ซึ่ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจะมคีวามหลากหลาย เช่น อาจเป็นผลกระทบโดยตรงในเรื่องมลพษิทาง
น้ํา อากาศ ไปถงึผลกระทบทางออ้ม เช่น ปญัหาต่อสขุภาพ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงรปูแบบการ
ดําเนินชวีติ หรอืแผ่นดนิไหวจากการก่อสรา้งอ่างเกบ็น้ําขนาดใหญ่ โดยมผีลกระทบสิง่แวดล้อม
โครงการเดียวโดดๆ อาจไม่มนีัยสําคญั แต่หากพิจารณาในภาพรวมของหลาย ๆ โครงการใน
บรเิวณดงักล่าวรวมกนัจะเป็นปญัหาสาํคญัทีเ่ป็นผลกระทบสะสม เป็นตน้ 
 2.2.2.3 การพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 ขัน้ตอนการพจิารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นไป
ตามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535 โดยกําหนดเป็น 
2 รปูแบบ คอื 

1) รูปแบบที่ 1 กรณีโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
โครงการรว่มกบัเอกชน ทีต่อ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี

2) รปูแบบที ่2 กรณีโครงการทีต่อ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการและ
โครงการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ ซึ่งไม่ต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ี
หรอืโครงการหรอืกิจการซึ่งจะต้องได้รบัอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมายก่อนเริม่การ
ก่อสรา้งหรอืดาํเนินการ 
 2.2.2.4 การตดิตามตรวจสอบ    
 ในการพจิารณากําหนดมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดย
การหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มดงักล่าว ซึ่งเป็นวธิกีารในการกําหนดมาตรการที่
สําคญัที่สุด บางครัง้ต้องมกีารปรบัเปลี่ยนการออกแบบโครงการ เช่น การขยบัแนวถนนเพื่อ
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หลีกเลี่ยงผลกระทบต่อชุมชนหรอืต่อโบราณสถาน เป็นต้น ส่วนในกรณีที่ไม่สามารถกําหนด
มาตรการทีจ่ะหลกีเลี่ยงไม่ใหเ้กดิผลกระทบได ้กจ็ําเป็นตอ้งเสนอมาตรการทีช่่วยลดผลกระทบ
สิง่แวดล้อมให้เกิดน้อยที่สุด เช่น การติดตัง้ระบบบําบดัน้ําเสยีที่มปีระสทิธิภาพและสามารถ
บําบดัน้ําเสยีใหคุ้ณภาพมาตรฐานทีก่ําหนด เป็นตน้ นอกจากการกําหนดมาตรการป้องกนัและ
แก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมแล้วยงัต้องกําหนดมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่ามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ประสทิธภิาพและประสทิธผิล และคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีอ่ยูร่อบบรเิวณโครงการอยูใ่นมาตรฐาน
ทีก่าํหนด 
 สถาบันวิจัยสังคมและสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม (2553: 13-15) ได้สรุปถึงขัน้ตอน
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งหลายๆ ประเทศที่มกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมได้มี
ข ัน้ตอนและวธิกีารคลา้ยกนั ดงัน้ี 
 1) การเลอืกทีต่ ัง้โครงการ (Site Selection) 
  การทําโครงการหรือกิจการใดๆ  ไม่ว่าจะดําเนินการโดยรัฐหรือเอกชน 
จําเป็นต้องมีการเลือกที่ตัง้โครงการก่อน  รวมทัง้ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมด้าน
สภาพแวดลอ้ม และความคุม้ทุนทางเศรษฐศาสตรอ์ยา่งถีถ่ว้น และในกรณทีีม่แีนวทางเลอืกทีต่ ัง้
หลายทาง จะต้องนําเสนอข้อมูลรายละเอียดของพื้นที่ทัง้หมดมาคัดเลือกหาพื้นที่ที่มีความ
เหมาะสมที่สุด เมื่อได้ที่ตัง้โครงการที่เหมาะสมแล้ว เจ้าของโครงการจะจ้างบรษิัทที่ปรกึษาใน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและออกแบบโครงการ เพื่อกําหนดรายละเอียดของ
โครงการ และเสนออนุมตัโิครงการต่อไป 
 2) การกลัน่กรองโครงการ (Screening  Process) 
  หลงัจากทําการศกึษาเพื่อเลอืกทีต่ ัง้โครงการแลว้ เจา้ของโครงการจะตอ้งเสนอ
ลกัษณะโครงการ เพื่อขออนุญาตประกอบการต่อผู้มีอํานาจอนุมตัิ โดยในขัน้ตอนน้ี จะมีผู้
กลัน่กรองโครงการเป็นผู้พิจารณารายละเอียดโครงการว่า โครงการที่เสนอมาจะก่อให้เกิด
ผลกระทบมากน้อยเพยีงใด และตอ้งทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่และใน
กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการดงักล่าวจะเกิดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมหรอืมาตรการที่ควบคุม
แก้ไขผลกระทบได้จรงิ ก็อาจทํารายงานศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โดยจะ
อนุมตัิให้ดําเนินกิจการได้ แต่ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ระดบัของผลกระทบได้ ก็ต้องทํารายงาน
ศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหพ้จิารณาต่อไป 
 3) การทาํขอบเขตการศกึษา (Scoping  Process) 
  เมือ่จะศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการหรอืกจิการใดๆ จะตอ้งมกีารทาํ
ขอบเขตการศกึษา โดยพจิารณาประเดน็ทีจ่ะศกึษาใหค้รอบคลุมผลกระทบทุกดา้น ทีค่าดว่าจะ
เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการทางด้านสิง่แวดล้อม สงัคม เศรษฐกิจ ตลอดจนแนวทางและ
มาตรการ เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้  
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 4) การศกึษาและทบทวนโครงการ (Review Process) 
  ขัน้ตอนน้ีจะเป็นการศึกษารายละเอียดและผลกระทบของโครงการ ตาม
ขอบเขตการศกึษาทีไ่ดก้ําหนดไวโ้ดยทัว่ไป ซึง่ประกอบดว้ย รายละเอยีดโครงการ รายละเอยีด
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมปจัจุบัน ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ  ทรัพยากร
สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ โดยการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบผลกระทบทัง้ทางบวกและทางลบ
จากการไม่มโีครงการหรอืสภาพปจัจุบนัก่อนมโีครงการเปรยีบเทียบกบัเมื่อมโีครงการ โดย
วเิคราะห์ผลกระทบ 2 ช่วงเวลา คอื ช่วงการก่อสรา้งและเมื่อก่อสรา้งแล้วเสรจ็และเปิดดําเนิน
โครงการแลว้ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มจะพจิารณาประเดน็ทีค่าดว่าจะเกดิผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้มปจัจุบนัจากลกัษณะหรอืรายละเอยีดของโครงการ 
 5) การเผยแพรสู่ส่าธารณะ (Public Hearing) 
  เมื่อศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสร็จแล้ว จะต้องเผยแพร่ผล
การศกึษาสูส่าธารณะชน เพื่อใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง รว่มแสดงความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่อโครงการ ตลอดจนหาแนวทางมาตรการแกไ้ขที่เหมาะสมในกรณีที่
เกดิผลกระทบต่อชุมชน 
 6) ขัน้การตดัสนิใจ (Decision Making) 
  การตดัสนิใจอนุมตัิหรอืไม่อนุมตัิโครงการให้ดําเนินการก่อสรา้ง โครงการจะ
เกดิขึน้เมื่อรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการผู้
พิจารณารายงาน โดยหน่วยงานอนุญาตจะออกใบอนุญาต เพื่อประกอบการให้แก่เจ้าของ
โครงการ หรอืกจิการ ซึง่เจา้ของโครงการสามารถเริม่ก่อสรา้งไดท้นัท ี
 7) ขัน้ตดิตามและประเมนิผล (Monitoring) 
  หลงัจากเจา้ของโครงการไดด้าํเนินโครงการ หรอืดาํเนินกจิการแลว้จะตอ้งมกีาร
ตดิตามประเมนิผลวา่เจา้ของโครงการไดก่้อสรา้งโครงการตามแบบทีเ่สนอไปหรอืไม ่และปฏบิตัิ
ตามมาตรการลดผลกระทบที่ได้เสนอไว้ในรายงานหรอืไม่ ทัง้น้ี ต้องมหีน่วยงานที่ทําหน้าที่
ตดิตามและประเมนิผลเขา้มาทาํหน้าทีร่บัผดิชอบ 
 กล่าวโดยสรุปการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของหน่วยงานต่างๆ มขีัน้ตอนในการ
ประเมินที่แตกต่างกนัไป โดยส่วนใหญ่ผู้มีสิทธิในการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจะใช้ข ัน้ตอนในการประเมินตามขัน้ตอนของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม (สผ.) ซึ่งประกอบด้วย 4 ขัน้ตอน คอื 1) การกลัน่กรอง
โครงการที่ต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2) การจดัทํารายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3) การพจิารณารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ 
4) การตดิตามตรวจสอบ ถงึแมว้า่ขัน้ตอนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของแต่ละหน่วยงาน 
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จะมขี ัน้ตอนที่แตกต่างกนั แต่มวีตัถุประสงค์เดยีวกนั คอืเพื่อทํานายและคาดการณ์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีอ่าจเกดิขึน้ 
 
 2.2.3 องคป์ระกอบของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของประเทศไทยในปจัจุบนั 
ประกอบด้วย การศึกษาที่จะต้องครอบคลุมระบบสิง่แวดล้อมทัง้ 4 ด้าน ตามแนวคิดของ 
U.S.EPA ซึง่ถูกเรยีกวา่  “Four Tier System” ไดแ้ก่ 

1) ทรพัยากรทางกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบของทรพัยากรที่ไม่
มชีีวิต เช่น ดนิ น้ํา อากาศ และมลพษิ วา่สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

2) ทรพัยากรทางชวีภาพ เป็นการศกึษาถงึการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ทีม่ี
ต่อระบบนิเวศ เชน่ ปา่ไม ้สตัวป์า่ และสตัวน้ํ์า เป็นตน้  

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศกึษาถึงการใช้ประโยชน์
จากทรพัยากรทัง้กายภาพ และชวีภาพของมนุษย ์เช่น การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ การเกษตรกรรม 
ระบบสาธารณูปโภค วา่ไดร้บัผลกระทบอยา่งไรบา้ง 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชวีติ เป็นการศกึษาถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อมนุษยช์ุมชน 
ระบบเศรษฐกจิ การประกอบอาชพี วฒันธรรมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม คุณค่าความสวยงาม 
เป็นตน้  
 สาํหรบัการศกึษาในดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ 
ถือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสงัคม (Social Impact Assessment: 
SIA) 
 กล่าวโดยสรุป ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะมอีงคป์ระกอบทีม่คีวามสําคญั
ในการประเมนิ โดยมคีวามครอบคลุมประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มประกอบดว้ย 4 ปจัจยั คอื  
1) ทรพัยากรทางกายภาพ 2) ทรพัยากรทางชวีภาพ 3) คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และ 
4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการศึกษาในด้านการ
ประเมินผลกระทบทางสังคม (SIA) โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
 2.2.4 ประโยชน์ของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการศกึษา เพื่อคาดการณ์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ทัง้ในทางบวก และทางลบจากการพฒันาโครงการหรอืกิจการที่สําคญั เพื่อกําหนดมาตรการ
ป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและใช้ในการประกอบการตดัสนิใจพฒันาโครงการ
กิจการ โดยประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (สํานักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม, 2548) มดีงัน้ี 
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1) สามารถใชใ้นการวางแผนการใชป้ระโยชน์อยา่งมปีระสทิธภิาพ และจะช่วย
ในการมอง ปญัหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่ได้พิจารณาเพียงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกจิเป็นประเดน็หลกัอนัก่อใหเ้กดิความเสื่อมโทรมแก่ทรพัยากรธรรมชาตติามมาภายหลงั
การพฒันา 

2) ช่วยพจิารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม และความรุนแรงจาก
การพฒันาของโครงการ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้อยา่งเหมาะสมก่อนดาํเนินโครงการ 

3) สามารถเชื่อมัน่ได้ว่าการคาดการณ์ประเด็นปญัหาสําคัญเกิดขึ้นอย่าง
ถูกต้อง ตามหลกัวชิาการโดยเลอืกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏบิตัิ และเสยีค่าใช้จ่ายน้อย
ทีส่ดุ 

4) ช่วยเป็นขอ้มูลสนับสนุนการตดัสนิใจในการลงทุน หรอืพฒันาโครงการ 
การเตรยีมแผนงาน แผนการใชเ้งนิในการจดัการสิง่แวดล้อมและสามารถใชผ้ลการศกึษาของ
ขอ้มลูทีจ่ะใหค้วามชดัเจนต่อสาธารณชน และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ป้องกนัความขดัแยง้ของ
การใชท้รพัยากรได ้ 

5) แนวทางการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ที่เกดิขึน้
ภายหลงัไดม้กีารก่อสรา้งและดาํเนินการ 

6) เป็นหลักประกันในการใช้ทรพัยากรที่ย ัง่ยืน (Long-Term Sustainable 
Development) 
 กล่าวคอืประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถใชใ้นการวางแผนใน
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด และส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อลดการเสื่อมโทรมของทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้ 
การดาํเนินการพฒันาโครงการต่างๆ จะตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อคาดการณ์
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหส้ามารถหามาตรการในการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ได้อย่างเหมาะสมก่อนดําเนินโครงการ รวมทัง้ต้องมแีผนในการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ต่างๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ภายหลงัการดาํเนินโครงการ เพื่อเป็นหลกัประกนัใหก้บัทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
 
 2.2.5 ข้อดีและข้อเสียของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
 2.2.5.1 ขอ้ด ี

1) สามารถใชใ้นการวางแผนเพื่อใชป้ระโยชน์ในการมองปญัหาต่างๆ 
ในมุมที่กว้างขึ้น ซึ่งจากเดิมมองแต่เพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก จึง
ก่อใหเ้กดิความเสือ่มโทรมแก่ทรพัยากรธรรมชาตติามมา 
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2) ช่วยในการพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและ
ความรุนแรงทีเ่กดิขึน้จากการพฒันาโครงการ เพื่อใหผู้ป้ระกอบการสามารถหามาตรการในการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบไดอ้ยา่งเหมาะสมก่อนดาํเนินการ 

3) สามารถแน่ใจว่าไดค้าดการณ์ประเดน็ ปญัหาสาํคญัทีเ่กดิขึน้อย่าง
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ โดยเลอืกมาตรการทีเ่ป็นไปไดใ้นทางปฏบิตั ิและเสยีคา่ใชจ้า่ยน้อย 

4) เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือการพัฒนา
โครงการ การเตรยีมแผนงาน และแผนการเงนิในการจดัการสิง่แวดล้อม และสามารถใช้ผล
การศกึษา เพื่อเป็นขอ้มลูทีใ่หค้วามชดัเจนต่อสาธารณชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อป้องกนั
ความขดัแยง้ในการใชท้รพัยากร 

5) เป็นแนวทางในการกําหนดแผนตดิตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ 
ทีเ่กดิขึน้ภายหลงัได ้

6) เป็นหลกัประกันการใช้ทรพัยากรที่พฒันาได้อย่างยาวนานและ
ยัง่ยืน (Long-term Sustainable Development ) เน่ืองจากมีมาตรการป้องกันและแผนแก้ไข
ปรบัปรุงตลอดจนตดิตามตรวจสอบทรพัยากรทีม่ผีลกระทบทางลบใหม้สีภาพดขีึน้ตามเดมิหรอื
ดกีวา่เดมิ 
 2.2.5.2 ขอ้เสยี 

1) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจําเป็นต้องใชร้ะยะเวลาหน่ึงใน
การศกึษา ซึง่เป็นการสกดักัน้การพฒันาใหเ้กดิความล่าชา้ นอกจากน้ีอาจเป็นไปไดท้ีผ่ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้จากโครงการพฒันาสามารถแกไ้ขได ้แต่หากผูม้อีาํนาจตดัสนิใจไมเ่หน็ดว้ย
หรอืไม่พอใจ โครงการพฒันานัน้กไ็ม่สามารถดําเนินการได ้ทําใหเ้สยีโอกาสในการพฒันาอย่าง
สิน้เชงิ 

2) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นเครื่องมอืในการคาดคะเน 
อาจไม่มผีลสาํหรบัการ ดําเนินงานในระยะยาวได ้เพราะธรรมชาตนิัน้มกีารเปลี่ยนแปลงปจัจยั
หลายๆ อยา่งอยูเ่สมอ 

3) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กบัหลกัและ
ว ิธ ีก ารของผู ้วิเคราะห์ หรือผู้ทําการศึกษา แต่หากผู้วิเคราะห์มีความรู้ ความชํานาญ 
ประสบการณ์ และมคีวามเป็นกลางแลว้ ผลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มกจ็ะใหคุ้ณค่า
อยา่งแทจ้รงิ 

4) วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แม้ว่านักวิทยาศาสตร์
สิง่แวดลอ้มและนกับรหิาร จะมกีารคดิคน้หลายวธิ ีแต่สว่นใหญ่กย็งัคงใชว้ธิตีามใจผูว้เิคราะห ์จงึ
กล่าวไดว้่าวธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มต้องใชว้ธิกีารสากล เช่น การวเิคราะหท์างเคม ี
หรอืสาขาวทิยาศาสตรอ์ื่นๆ เพือ่ป้องกนัขอ้ผดิพลาด 
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5) การตดัสนิใจในการดําเนินโครงการพฒันาต่างนัน้ๆ นับเป็น
เรื่องที่มคีวามเสี่ยง เน่ืองจากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้รบัจากโครงการ ไม่ว่า
ทางบวกหรอืทางลบเป็นเพยีงการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตทัง้สิน้ หากการคาดคะเนเป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง การตดัสนิใจกจ็ะถูกตอ้งดว้ย แต่หากการคาดคะเนผดิพลาดกย็อ่มสง่ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มอยา่งไมส่ามารถหลกีเลีย่งได ้

6) ในประเทศกําลงัพฒันาบางครัง้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
อาจก่อให้เกิดปญัหา เช่น การพฒันาเป็นไปอย่างล่าช้ามาก ความล่าช้าในการศึกษาทําให้มี
ค่าใช้จ่ายสูงและเกิดผลไม่คุ้มค่า นอกจากน้ี นักการเมืองหรอืผู้ที่สูญเสียผลประโยชน์มกัจะ
ขดัขวาง เพราะผลการศกึษายอ่มจะเกดิผลกระทบต่อการดาํเนินโครงการ 
 
 2.2.6 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การมสี่วนรว่มของประชาชนเป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นรว่มในการคดิรเิริม่
ตดัสนิใจในการปฏิบตัิงานและการร่วมรบัผดิชอบในเรื่องต่างๆ อนัมผีลกระทบมาถึงตวัของ
บุคลากร ซึง่จะสามารถทาํใหบุ้คลากรเขา้มามสีว่นรว่มในการพฒันาเพือ่แกไ้ขปญัหา และนํามาสู่
สภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรที่ดขี ึน้ (สนัติชยั  เอื้อจงประสทิธิ,์ 2551) รวมทัง้ยงัเป็นการที่
ปจัเจกบุคคลหรอืกลุ่มคนเขา้มามสี่วนร่วมรบัผดิชอบในกจิกรรมการพฒันาที่เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคมในขัน้ตอนต่างๆ ของการดาํเนินกจิกรรมนัน้ๆ โดยมกีลุ่มบุคคลหรอืองคก์รรองรบับุคคลที่
เขา้มามสี่วนร่วมในการพฒันาภูมปิญัญา การรบัรู ้โดยสามารถคดิวเิคราะห ์และตดัสนิใจ เพื่อ
กําหนดการดาํเนินชวีติไดด้ว้ยตนเอง (บุญเลศิ  จติตัง้วฒันา, 2548) ซึง่การพฒันาโครงการตอ้ง
ให้ความสําคัญในการเข้าร่วมกิจกรรมของชาวบ้าน โดยหน่วยงานของรฐัหรือเอกชนจะ
ดําเนินการจดัขึน้ โดยมกีารเขา้ร่วมในหลายระดบั เช่น การเขา้รว่มในการฟงัเฉยๆ การฟงัและ
ออกความคดิเหน็ ตลอดจนรว่มในการวางแผน โดยมผีูเ้ขา้รว่มตัง้แต่ระดบัผูใ้หญ่บา้น กรรมการ
หมูบ่า้น และชาวบา้นทัว่ไป (เจมิศกัดิ ์ ป่ินทอง, 2526) ซึง่ประชาชนหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีมโีอกาส
แสดงทศันะ แลกเปลี่ยนขอ้มูลและความคดิเหน็ เพื่อแสวงหาทางเลอืก และการตดัสนิใจต่างๆ 
เกี่ยวกบัโครงการที่เหมาะสม และเป็นทีย่อมรบัร่วมกนั ดงันัน้ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวขอ้งจงึควรมสี่วน
ร่วมในกระบวนการน้ีตัง้แต่เริม่แรก เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจและการรบัรู ้เรยีนรู ้การปรบัเปลี่ยน
โครงการรว่มกนัซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝา่ย (สาํนกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม, 2549) 
 
 2.2.7 การบริหารจดัการกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหน่ึงทีม่บีทบาทสาํคญัในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้ จงึควรมกีารบรหิารจดัการกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนโดย
ยดึหลกั 4S (สาํนกังานปลดันายกรฐัมนตร,ี 2548) ดงัน้ี 
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2.2.7.1 การเริม่ตน้เรว็ (Starting Early)  
  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องเริม่ต้น ในระยะแรกโดยการให้
ข้อมูล เพื่อกระตุ้นให้เกิดความคิดเห็น และมีการรบัฟงัความคิดเห็นจากประชาชนก่อนการ
ตดัสนิใจ ความล้มเหลวของการมสี่วนร่วมของประชาชนในอดตีมกัเกิดจากภาครฐัมกีารเริม่
กระบวนการมสี่วนรว่มทีช่า้ โดยมกัเริม่หลงัจากการตดัสนิใจเรยีบรอ้ยแลว้ หรอืมขีอ้ผกูมดัอื่นๆ 
จนเปลี่ยนแปลงไม่ได ้หรอืหลงัจากมคีวามขดัแยง้เกดิขึน้ อย่างไรก็ตามการจดัใหม้กีารรบัฟงั
ความคดิเห็นก่อนตดัสนิใจ มไิด้หมายความว่าก่อนการตดัสนิใจไม่กี่วนั หรอืไม่กี่สปัดาห์ มติิ
เวลาเป็นปจัจยัหน่ึงทีจ่ะสะทอ้นความจรงิใจของหน่วยงานของรฐัในกระบวนการมสี่วนรว่ม โดย
ควรจดัใหม้รีะยะเวลาที่เพยีงพอในการรบัฟงัความคดิเหน็อย่างกวา้งขวาง เพื่อใหก้ารตดัสนิใจ
สามารถสะท้อนความคิดเห็นของชุมชน นอกจากน้ีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการตัง้แต่ตน้จะสง่ผลใหป้ระชาชนมเีวลาคํานึงถงึทางเลอืก หรอืแนวทางแกป้ญัหาของ
ชุมชนทีเ่หมาะสมมากขึน้และเป็นขอ้มลูในการพฒันาโครงการ ดงันัน้ การบรหิารการมสีว่นรว่ม
ทีด่นีัน้ ควรใหป้ระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมตัง้แต่ต้น เพื่อเป็นการตระหนักถงึปญัหาความจําเป็น
ของโครงการ หรอืในขัน้ของการหาขอ้มลูความจาํเป็นของโครงการ 

2.2.7.2 การครอบคลุมผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Stakeholders)  
  หลักการสําคัญของการมีส่วนร่วม อีกประการหน่ึง คือ การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการที่ต้องการใหม้ปีระชาชนเขา้มามสี่วนร่วมอย่างกวา้งขวาง โดยผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบ
หรอืผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ายไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมถือว่า เป็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีที่ควรมี
โอกาสเขา้สูร่ะบบการมสีว่นรว่ม แต่กลุ่มทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง อาจถอืไดว้่าตอ้งรบัฟงัขอ้มลู
หรอืปรกึษาหารอืเป็นอนัดบัแรกๆ ซึ่งหน่วยงานที่รบัผดิชอบต้องใหค้วามสําคญัในการระบุผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสยี ด้วยความระมดัระวงัเพื่อมใิห้เกิดการผดิกลุ่มเป้าหมาย และต้องตระหนักว่า
ประชาชนแต่ละกลุ่มไดร้บัผลกระทบจากประเดน็การตดัสนิใจไม่เท่ากนั โดยหลายครัง้ทีม่กัคดิว่า
ประชาชนแต่ละกลุ่มเป็นกลุม่เดยีวกนั ทัง้ทีใ่นความจรงิผูไ้ดร้บัผลกระทบมหีลากหลายกลุ่ม ดงันัน้
การบรหิารจดัการในดา้นการมสีว่นรว่มตอ้งมัน่ใจว่ากลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีมคีวามสาํคญัทุกกลุ่มใน
การเขา้มามสีว่นรว่ม โดยแต่ละกลุ่มอาจมรีปูแบบการมสีว่นรว่มทีแ่ตกต่างกนั เพื่อเอือ้อาํนวยให้
กลุ่มผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเขา้มามสีว่นรว่มได ้เช่น การกาํหนดระยะเวลาในการรบัฟงัความคดิเหน็
ที่ชาวบ้านสามารถมาร่วมได้ หรอืการใช้ภาษาท้องถิ่น รวมทัง้การอํานวยความสะดวกให้
ชาวบา้นในการเดนิทางไปรว่มแสดงความคดิเหน็ 

2.2.7.3 ความจรงิใจ (Sincerity)  
  การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่มคีวามละเอียดอ่อนและเป็นความสมัพนัธ์
ระหวา่งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบในการจดักระบวนการมสีว่นรว่มกบัประชาชน โดยถอืวา่เป็นมติทิี่
มีความสําคญัในการบรหิารการมีส่วนร่วมให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งหน่วยงานของรฐัที่เป็น
เจ้าของโครงการ หรอืหน่วยงานที่มอีํานาจในการอนุมตัิต้องจดัให้มกีระบวนการอย่างจรงิใจ 
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เปิดเผย ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติให้เกียรติซึ่งกนัและกนั มีการสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลทีถู่กต้อง และพอเพยีงตอบสนองต่อความสงสยัของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี 
รวมทัง้แจง้ความกา้วหน้าหรอืการเปลีย่นแปลงของโครงการอย่างต่อเน่ือง อธบิายกระบวนการ
ต่างๆ อย่างชดัแจง้ เพื่อลดขอ้สงสยัต่างๆ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิข่าวลอื ซึ่งอาจส่งผลต่อประชาชนใน
การเขา้มามสี่วนร่วมในระยะเริม่ต้น ขณะเดยีวกนัต้องตัง้ใจรบัฟงัขอ้มูลและความคดิเหน็โดย
นําไปเป็นข้อมูลสําหรบัการตดัสนิใจ ซึ่งสิง่เหล่าน้ีเป็นพื้นฐานของความน่าเชื่อถือและความ
ไว้วางใจซึ่งกนัและกนั ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือนัน้จะนํามาซึ่งความร่วมมอื ความ
เขา้ใจและการสือ่สารทีด่ขี ึน้ 

2.2.7.4 วธิกีารทีเ่หมาะสม (Suitability) 
  หลกัการที่สําคญัประการสุดท้ายของการบรหิารการมสี่วนร่วม คอื การเลอืก
เทคนิคหรอืรปูแบบการมสีว่นรว่มของประชาชนทีต่อ้งคาํนึงถงึความเหมาะสม โดยพจิารณาจาก
ประเภทและขนาดของโครงการ ความหลากหลาย และลกัษณะทีแ่ตกต่างกนัของพืน้ทีแ่ละกลุ่มผู้
มสี่วนไดส้่วนเสยี ตลอดจนความแตกต่างดา้นวฒันธรรม สงัคมและค่านิยม ระดบัความสนใจของ
ชุมชนในประเดน็หรอืโครงการความสามารถและความพรอ้ม รวมทัง้ขอ้จํากดัของหน่วยงานที่
รบัผดิชอบในการจดักระบวนการมสี่วนร่วม เช่น ดา้นระยะเวลา บุคลากร และงบประมาณ ซึ่ง
ความสําเรจ็ของการมสี่วนร่วมอยู่ที่ความสามารถในการวเิคราะห์ ประกอบด้วย กระบวนการ
ย่อยหลายรูปแบบทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ นอกจากนัน้ ต้องตระหนักว่าการให้
ขอ้มลูขา่วสารและขอ้เทจ็จรงิ เป็นองคป์ระกอบทีข่าดไมไ่ดข้องการปรกึษาหารอืทีม่ปีระสทิธผิล 
 
 2.2.8 การจาํแนกผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
 การจําแนกผูม้สี่วนไดเ้สยีเป็นสิง่ทีม่คีวามสําคญัต่อกระบวนการมสี่วนร่วม จงึไดแ้บ่งผูม้ี
ส่วนได้เสียออกได้เป็น 7 กลุ่มหลักๆ (สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม, 2550) ดงัน้ี 

2.2.8.1 ผูร้บัผลกระทบ 
  “กลุ่มผูเ้สยีประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ไดร้บัผลกระทบจากโครงการในดา้นลบ เช่น 
เป็นผูส้ญูเสยีทีท่ํากนิ กลุ่มน้ีจะตอ้งเป็นกลุ่มทีไ่ดร้บัน้ําหนักมากทีสุ่ดในการศกึษาผลกระทบและ
การจดัการมสีว่นรว่ม 

“กลุ่มผูไ้ดร้บัประโยชน์” เป็นกลุ่มที่ได้รบัผลกระทบจากโครงการในดา้นบวก 
เช่น โรงงานอุตสาหกรรมทีใ่ชป้ระโยชน์กระแสไฟฟ้าจากการสรา้งเขื่อนผลติกระแสไฟฟ้า หรอื
ประชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ทีเ่ป้าหมายของเขือ่นเพื่อการชลประทาน เน่ืองจากกลุ่มน้ีจะเป็นกลุ่ม
ทีจ่ะไดร้บัประโยชน์จงึอาจถอืไดว้่าประโยชน์ของกลุ่มน้ีไดร้บัการพทิกัษ์และนําเสนอโดยเจา้ของ
โครงการแลว้ไมจ่าํเป็นทีจ่ะตอ้งเปิดชอ่งทางการมสีว่นรว่มใหเ้ป็นพเิศษกวา่กลุ่มอื่นๆ 
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2.2.8.2 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

  หน่วยงานทีร่บัผดิชอบการจดัทํารายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในทีน้ี่หมายถงึ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 

1) เจา้ของโครงการ ในทีน้ี่อาจหมายถงึหน่วยงานราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
หรอืหน่วยงานเอกชน 

2) นิติบุคคลผู้มสีทิธิทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
หรอืที่ปรกึษา ในที่น้ีหมายถึงมหาวทิยาลยั บรษิทัเอกชน หรอืผูท้ี่จดทะเบยีนไวก้บัสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2.2.8.3 หน่วยงานที่ทําหน้าที่พจิารณาอนุมตัิรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

1) สํานักวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม สํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

2) ผูช้าํนาญการ หรอืคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
3) หน่วยงานที่มหีน้าที่ตดัสนิใจอนุมตัิโครงการ เช่น คณะรฐัมนตร/ี

รฐัมนตร ีและหน่วยงานทีม่อีาํนาจออกใบอนุญาตต่างๆ 
2.2.8.4 หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ  ในที่ น้ีรวมถึงหน่วยงานทัง้ใน

สว่นกลาง สว่นภูมภิาคและทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กรมชลประทาน กรมปา่ไม ้องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สํานักงานสิง่แวดล้อมภาค สํานักงานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมจงัหวดั 
เป็นตน้ 

2.2.8.5 องคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา
ภายในทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และนกัวชิาการอสิระ 

1) กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม : Environmental Non-
Governmental Organization (ENGO) ในกลุ่มน้ีสว่นใหญ่จะเป็นองคก์รทีไ่ดจ้ดทะเบยีนกบัทาง
กรมสง่เสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม เช่น โครงการฟ้ืนฟูชวีติและธรรมชาต ิมลูนิธคิุม้ครองสตัวป์า่และ
พชืพรรณแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ 

2) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในที่น้ีหมายถึงกลุ่มหรือองค์กร
ต่างๆ ที่อยู่ในเขตพื้นที่หรอืเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ เช่น หอการค้า ชมรมดูนก กลุ่มองค์กร
เอกชนในระดบัรากหญา้ เชน่ ศนูยข์อ้มลูทอ้งถิน่เพือ่การพฒันา 

3) สถ าบัน ก ารศึ ก ษ า  สถ าบัน ก ารศึ ก ษ า ใน ที่ น้ี  หม ายถึ ง 
สถาบนัการศกึษาภายในพืน้ที ่โครงการ หรอืสถาบนัการศกึษาในระดบัอุดมศกึษา 

4) นักวชิาการอสิระ ในทีน้ี่หมายความรวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 
และนกัวชิาการจากภายนอก 
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2.2.8.6 สือ่มวลชน สื่อมวลชนในทีน้ี่รวมถงึในแขนงต่าง ๆ ทัง้ระดบัทอ้งถิน่และ
ส่วนกลาง ซึ่งมบีทบาทในการนําเสนอขอ้มูลข่าวสารเกีย่วกบัโครงการ ผลกระทบของโครงการ
และความกา้วหน้าในการจดัทาํรายงาน 

2.2.8.7 ประชาชนทัว่ไป หมายถึง “สาธารณชน” ที่มคีวามต้องการและสนใจ
โครงการ จะมบีทบาทในฐานะผูส้งัเกตการณ์ 
 กลา่วโดยสรุปการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งมกีระบวนการมสีว่นรว่มเขา้มารว่ม
ดว้ย เพื่อเป็นการประชาสมัพนัธโ์ครงการและใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินการ
โครงการ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมได้จําแนกผู้มีส่วนได้เสยีออกเป็น 7 กลุ่ม ประกอบด้วย  
1) ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
3) หน่วยงานที่ทําหน้าที่พิจารณาอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4) 
หน่วยงานราชการในระดับต่างๆ 5) องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบนัการศึกษาภายในท้องถิ่นและในระดบัอุดมศกึษา และนักวชิาการอสิระ 6) สื่อมวลชน 
และ 7) ประชาชนทัว่ไป โดยผูม้สีว่นไดเ้สยีจะมบีทบาททีส่าํคญัในกระบวนการมสีว่นรว่มในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
2.3 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย 
 

การดาํเนินโครงการใดๆ ทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (EIA) โดยมกีฎหมายในการบงัคบัใช้ ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มจะมบีทบาททีส่าํคญัมากในการบงัคบัใหเ้จา้ของโครงการมคีวามตระหนกัและ
ใหค้วามใสใ่จในดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 

 
 2.3.1 พระราชบญัญติัส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม พทุธศกัราช 2535 
 พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พุทธศกัราช 2535 มกีารบญัญตัิ
ไวเ้พื่อสนับสนุนให้ประชาชน และองค์กรของภาคเอกชนเขา้มามสี่วนร่วมจดัการสิง่แวดล้อม 
โดยมีเจตนารมณ์ในการกําหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการช่วยกนัดูแลรกัษาและ
คุ้มครองสิง่แวดล้อม ถือว่าเป็นกฎหมายฉบบัแรกที่มกีารรบัรองบทบาทของเอกชนไว้อย่าง
ชัดเจน โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พุทธศักราช 2535 มี
บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 
 มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มใหร้ฐัมนตร ีโดย
ความเหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ มอีํานาจประกาศในราชกจิจานุเบกษา
กาํหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรอืกจิการของสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ หรอืเอกชนทีม่ี
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ผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อเสนอขอ
ความเหน็ชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49  
 ในการประกาศตามวรรคหน่ึง ใหก้าํหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแินวทางการ
จดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องเสนอ
พรอ้มกบัรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม สาํหรบัโครงการหรอืกจิการแต่ละประเภท
และแต่ละขนาดด้วย ในกรณีที่โครงการหรอืกจิการประเภทหรอืขนาดใดหรอืที่จะจดัตัง้ขึน้ใน
พืน้ทีใ่ดมกีารวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไวแ้ลว้ และเป็นมาตรฐานทีส่ามารถใชก้บัโครงการ
หรอืกิจการประเภทหรอืขนาดเดียวกันหรอืในพื้นที่ลกัษณะเดียวกันได้ รฐัมนตรโีดยความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้
โครงการหรอืกจิการในทาํนองเดยีวกนัไดร้บัยกเวน้ไมต่อ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มกไ็ด ้แต่ทัง้น้ี โครงการหรอืกจิการนัน้จะตอ้งแสดงความยนิยอมปฏบิตัติามมาตรการ
ต่างๆ ที่กําหนดไว้ในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมสําหรบัโครงการหรอืกิจการนัน้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกีาํหนด 
 มาตรา 47 ในกรณีที่โครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืโครงการ
ร่วมกบัเอกชน ซึ่งต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตีามระเบยีบปฏบิตัขิองทาง
ราชการ ให้ส่วนราชการหรอืรฐัวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้รบัผิดชอบโครงการหรอืกิจการนัน้ จดัทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตัง้แต่ในระยะทําการศึกษาความเหมาะสมของ
โครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิเพื่อเสนอความเหน็ประกอบการพจิารณา
ของคณะรฐัมนตรใีนการพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มที่
เสนอตามวรรคหน่ึง คณะรฐัมนตรอีาจขอให้บุคคลหรอืสถาบนัใด ซึ่งเป็นผู้ชํานาญการหรอื
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมทําการศึกษาและเสนอรายงานหรอื
ความเหน็เพื่อประกอบการพจิารณาดว้ยกไ็ด ้สําหรบัโครงการหรอืกจิการของส่วนราชการหรอื
รฐัวสิาหกจิตามมาตรา 46 ซึ่งไม่จําต้องเสนอขอรบัความเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรตีามวรรค
หน่ึงใหส้่วนราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ ซึ่งเป็นผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืกจิการนัน้จดัทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่าํหนดไวใ้นมาตรา 48 และมาตรา 49 
 มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามมาตรา 46 เป็นโครงการหรอืกจิการซึง่จะตอ้งไดร้บัอนุญาตจากทางราชการตาม
กฎหมายก่อนเริม่การก่อสรา้งหรอืดําเนินการใหบุ้คคลผูข้ออนุญาตเสนอรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มต่อเจา้หน้าทีซ่ึง่มอีาํนาจตามกฎหมายนัน้ และเสนอต่อสาํนักงานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในการเสนอรายงานดงักล่าวอาจจดัทาํเป็นรายงาน
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีร่ฐัมนตรกีําหนดตามมาตรา 46 วรรค
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สอง กไ็ดใ้หเ้จา้หน้าที่ซึ่งมอีํานาจอนุญาตตามกฎหมายรอการสัง่อนุญาตสําหรบัโครงการหรอื
กจิการตามวรรคหน่ึงไว้ก่อนจนกว่าจะทราบผลการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามมาตรา 49 จากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
โดยให้สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมตรวจสอบรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งทีเ่สนอมา หากเหน็ว่ารายงานทีเ่สนอมา
มิได้จดัทําให้ถูกต้องตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ใน มาตรา 46 วรรคสอง หรอืมี
เอกสารขอ้มลูไมค่รบถว้นใหส้าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแจง้
ใหบุ้คคลผู้ขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายในกําหนดเวลาสบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัการ
เสนอรายงานนัน้ 
 ในกรณีทีส่ํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาเหน็
ว่ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและเอกสารที่เกี่ยวขอ้งที่เสนอมาถูกต้องและมี
ขอ้มูลครบถ้วน หรอืไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิใหถู้กต้องครบถ้วนตามวรรคสามแลว้ ใหส้ํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาเสนอความเหน็เบือ้งตน้เกีย่วกบั
รายงานดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัการเสนอรายงานนัน้ เพื่อ
นําเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณาต่อไป  
 การแต่งตัง้คณะกรรมการผูช้าํนาญการตามวรรคสี ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกําหนด ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิาการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และจะต้องมเีจ้าหน้าที่ผู้มอีํานาจอนุญาตตาม
กฎหมายสาํหรบัโครงการหรอืกจิการนัน้ หรอืผูแ้ทนรว่มเป็นกรรมการอยูด่ว้ย 
 มาตรา 49 การพจิารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามมาตรา 48 ใหก้ระทําให้
แลว้เสรจ็ภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่ได้รบัรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก
สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ถา้คณะกรรมการผูช้ํานาญการ
มไิดพ้จิารณาใหเ้สรจ็ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้อืว่าคณะกรรมการผูช้ํานาญการใหค้วาม
เห็นชอบแล้วในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบ หรอืในกรณีที่ให้ถือว่า
คณะกรรมการผู้ชํานาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมอีํานาจตามกฎหมายสัง่
อนุญาตแก่บุคคลซึง่ขออนุญาตไดใ้นกรณีทีค่ณะกรรมการผูช้าํนาญการไมใ่หค้วามเหน็ รายงาน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีค่ณะกรรมผูช้าํนาญการสัง่ใหท้าํการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอื
จดัทําใหม่ทัง้ฉบบั ตามแนวทางหรอืรายละเอยีดที่คณะกรรมการผูช้ํานาญการกําหนดเมื่อบุคคล
ดงักล่าวไดเ้สนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ไดท้าํการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไดจ้ดัทํา
ใหมท่ัง้ฉบบัแลว้ ใหค้ณะกรรมการผูช้าํนาญการพจิารณารายงานดงักล่าวใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิ
วนันับแต่วนัที่ไดร้บัการเสนอรายงานดงักล่าว แต่ถ้าคณะกรรมผูช้ํานาญการมไิดพ้จิารณาใหแ้ล้ว
เสรจ็ภายในกําหนดเวลาดงักล่าว ใหถ้ือว่าคณะกรรมการผูช้ํานาญการเหน็ชอบ และให้เจา้หน้าที่
ดงักล่าวสัง่อนุญาตแก่บุคคลผูข้ออนุญาตได ้
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 ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รฐัมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดให้
โครงการหรอืกจิการตามประเภทและขนาดทีป่ระกาศกําหนดตามมาตรา 46 ตอ้งเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขอต่ออายุใบอนุญาตสําหรบัโครงการหรอืกิจการ
นัน้ ตามวธิกีารเชน่เดยีวกบัการขออนุญาตดว้ยกไ็ด ้
 มาตรา 50 เพื่อประโยชน์ในการพจิารณารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ตามมาตรา 48 และมาตรา 49 ให้กรรมการผู้ชํานาญการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการผูช้ํานาญการ มอีํานาจตรวจสถานทีซ่ึง่เป็นทีต่ ัง้ของโครงการหรอื
กจิการที่เสนอขอรบัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมไดต้ามความ
เหมาะสม เมื่อคณะกรรมการผู้ชํานาญการได้ให้ความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามมาตรา 49 แลว้ ใหเ้จา้หน้าทีซ่ึง่มอีาํนาจตามกฎหมายในการพจิารณา
สัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาต นํามาตรการตามทีเ่สนอไวใ้นรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดล้อมไปกําหนดเป็นเงื่อนไขในการสัง่อนุญาต หรอืต่ออายุใบอนุญาตโดยให้ถือว่าเป็น
เงือ่นไขทีก่าํหนดตามกฎหมายในเรือ่งนัน้ดว้ย 
 มาตรา 51 เพือ่ประโยชน์ในการปฏบิตัติามมาตรา 47 และมาตรา 48 รฐัมนตรโีดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมสิง่แวดล้อมแห่งชาติ อาจกําหนดให้รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมตามมาตรา 46 ต้องจดัทําหรอืได้รบัการรบัรองจากบุคคลซึ่งได้รบัอนุญาตให้เป็น
ผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อมก็ได้การขอและการออกใบอนุญาต คุณสมบตัิของ
ผู้ชํานาญการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะมีสิทธิท์ํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม การควบคุมการปฏบิตังิานของผูไ้ดร้บัใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบ
แทนใบอนุญาต การสัง่พกัและการเพกิถอนการอนุญาต และการเสยีค่าธรรมเนียมการขอและ
การออกใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 กล่าวโดยสรุปพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พุทธศกัราช 2535 
มีวตัถุประสงค์เพื่อกําหนดสิทธิและหน้าที่ของประชาชนในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความสําคญัในด้านการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม และการทํารายงานวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยม ีมาตรา 46 – 51 ทีใ่หค้วามสาํคญัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยให้
ความสําคญัในการกําหนดขัน้ตอนในการจดัทํารายงาน EIA กําหนดระยะเวลาการพจิารณา
รายงาน EIA และหลกัเกณฑ์ในการขออนุญาตเป็นผูช้ํานาญการในการจดัทํารายงาน EIA ซึ่ง
สํานักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้จดัทําแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้เกี่ยวข้องได้นําไปใช้โดยมีแนวคิดว่าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะให้
ความสาํคญักบัประเดน็ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และผูเ้กีย่วขอ้งจะตอ้งสามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
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 2.3.2 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 
 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 เป็นบทบญัญตัิที่มเีจตนารมณ์ 
เพื่อคุม้ครองสทิธิใ์นการมชีวีติอยู่ในสิง่แวดลอ้มทีด่ขีองประชาชนอนัเป็นสทิธิข์ ัน้พืน้ฐานและใน
การดํารงชีวติอย่างปกติสุขของประชาชนและชุมชน เพื่อให้ดําเนินการตามเจตนารมณ์ของ
รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2550 จึงได้ตีความเจตนารมณ์ออกเป็น 4 
ประการ ดงัน้ี 

1) พิจารณาการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมประเภทใดบ้างที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบอยา่งรนุแรง 

2) ตอ้งมกีารประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและสขุภาพ 
3) ตอ้งมรีะบบ กระบวนการรบัฟงัเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4) ต้องได้รบัความเหน็ขององค์กรอสิระด้านสิง่แวดล้อมและสุขภาพ รวมทัง้

ความเหน็จากผูแ้ทนองคก์รเอกชน ผูแ้ทนสถาบนัการศกึษาโดยรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2550 ไดบ้ญัญตัเิกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและสุขภาพไวใ้นส่วน
ของสทิธชิุมชน ดงัมาตราทีม่คีวามเกีย่วขอ้งและมคีวามสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
  มาตรา 57 บุคคลย่อมมสีทิธ ิได้รบัขอ้มูล คําชี้แจง และเหตุผลจากหน่วยงาน
ราชการ หน่วยงานของรฐั รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการสว่นทอ้งถิน่ ก่อนการอนุญาตหรอืการดาํเนิน
โครงการ หรอื กจิกรรมใดที่อาจมผีลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อม สุขภาพอนามยั คุณภาพ
ชวีติ หรอืส่วนได้ส่วนเสยีอื่นใดที่เกี่ยวกบัตนหรอืชุมชนท้องถิ่น และมสีทิธิแ์สดงความคดิเหน็
ของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว การวาง
แผนพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม การเวนคนือสงัหารมิทรพัย์ การวางผงั
เมอืง การกําหนดเขตการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิ การออกกฎทีอ่าจมผีลกระทบต่อส่วนไดส้่วนเสยี
สําคญัของประชาชน ให้รฐัจดัให้มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน อย่างทัว่ถึง
ก่อน 
  มาตรา 67 (วรรคสอง) การดําเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทัง้ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรพัยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระทํามไิด้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมนิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพของประชาชนในชุมชน และจดัใหม้กีระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียก่อน รวมทัง้ให้องค์กรอิสระ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือ
ทรพัยากรธรรมชาตหิรอืดา้นสขุภาพ ใหค้วามเหน็ประกอบก่อนมกีารดาํเนินการดงักล่าว  
 กล่าวโดยสรุปรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 จะคุม้ครองสทิธิใ์น
การมชีวีติอยู่ในสิง่แวดล้อมทีด่ขีองประชาชนอนัเป็นสทิธิข์ ัน้พืน้ฐานและในการดํารงชวีติอย่าง 
  



27 

ปกตสิุขของประชาชนและชุมชน โดยไดบ้ญัญตัเิกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและ
สุขภาพไวใ้นส่วนของสทิธชิุมชน ดงัมาตรา 57 และมาตรา 67 ซึง่ใหค้วามสาํคญัในดา้นสทิธกิบั
ผู้มีส่วนได้เสียได้มีสิทธิแสดงความคิดเห็น รวมทัง้การได้รบัข้อมูล คําชี้แจงต่างๆ ในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้ต้องมกีารจดัให้มกีระบวนการรบัฟงัความคดิเห็นของ
ประชาชนและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีก่อนการดําเนินโครงการ เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดร้บัทราบถงึ
ผลกระทบดา้นสิง่แวดล้อมและสุขภาพที่อาจเกดิขึน้จากการดําเนินโครงการ ซึ่งจะนํามาสู่การ
กาํหนดมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

2.3.3 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
2.3.3.1 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่1 (วนัที ่20 

มถุินายน 2555) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เป็นประกาศฯ ทีเ่พิม่เตมิการกาํหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของ
ส่วนราชการ รฐัวสิาหกิจหรอืเอกชนที่ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
ประกอบดว้ย ลุ่มน้ําหลกั 25 ลุ่มน้ําของประเทศไทย แม่น้ําสายหลกั 23 สายของประเทศไทย 
และโครงการหรอืกจิการ 35 ประเภทโครงการ 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัน้ี ไดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภท และขนาดของโครงการหรอืกจิการ
ซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ลงวนัที ่16 มถุินายน 2552 
เพือ่ใหก้ารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามครอบคลุมโครงการพฒันาต่างๆ มากขึน้ 

2.3.3.2 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่2 (วนัที ่22 
มนีาคม 2556) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม เป็นประกาศฯ ที่ปรบัปรุงแก้ไข เพิ่มเติมบทนิยามต่อจากบทนิยามคําว่า “ประตู
ระบายน้ําในแม่น้ําสายหลกั” และยกเลกิความในช่อง ขนาดโครงการหรอืกจิกรรม ลําดบัที่ 14 
ดว้ยขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “ทีม่กีําลงัการผลติแต่ละโครงการ/กจิการหรอืทุกโครงการ/กจิการ
รวมกนั ตัง้แต่ 100 ตนัต่อวนัขึน้ไป” 
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  กล่าวคือประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฉบบัน้ี ได้มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่
ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมและหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบียบปฏิบตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที่ 24 เมษายน 2555 
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

2.3.3.3 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่3 (วนัที ่20 
ธนัวาคม 2556) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดล ้อม  เรื่อง กําหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นประกาศฯ ทีป่รบัปรุงแกไ้ข เพิม่เตมิ โดยยกเลกิความโครงการหรอื
กจิกรรมในลําดบัที ่25 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน ประเภทโครงการหรอืกจิการ “การก่อสรา้ง
หรอืขยายสิง่ก่อสรา้งบรเิวณหรอืในทะเล 25.1 รอดกัทราย เขื่อนกนัทรายและคลื่น รอบงัคบั
กระแสน้ํา 25.2 แนวเขื่อนกนัคลื่นนอกฝ ัง่ทะเล ทุกขนาด ให้เสนอในขัน้ขออนุมตัิ หรอืขอ
อนุญาตโครงการ 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัน้ี ไดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที่ 24 เมษายน 2555 
ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้  

2.3.3.4 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่4 (วนัที ่21 
พฤศจกิายน 2557) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เป็นประกาศฯ ทีป่รบัปรุงแกไ้ข เพิม่เตมิ โดยยกเลกิความโครงการหรอืกจิกรรมใน
ลาํดบัที ่3 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน “โครงการระบบขนส่งปิโตรเลยีมและน้ํามนัเชือ้เพลงิทาง
ท่อ ยกเวน้ 3.1 โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อบนบกทีม่คีวามดนัใชง้านสงูสุดน้อย
กว่าหรอืเท่ากบัยีส่บิบารแ์ละมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อน้อยกว่าหรอืเท่ากบัสบิหกน้ิวใน
ทุกพืน้ที ่แต่ไม่รวมถงึพืน้ทีท่ีม่มีตคิณะรฐัมนตรหีรอืกฎหมายกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น 3.2 
โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาตทิางท่อบนบกทีม่คีวามดนัใชง้านสงูสุดมากกว่ายีส่บิบารข์ึน้ไป 
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และมขีนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางของท่อมากกว่าสบิหกน้ิวขึน้ไปทีอ่ยูใ่นเขตนิคมอุตสาหกรรมตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการนิคมอุตสาหกรรม ทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอใบอนุญาตหรอืขัน้ขอรบัความ
เหน็ชอบจากหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ” 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฉบบัน้ีได้มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2555 ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

2.3.3.5 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่5 (วนัที ่15 
มกราคม 2558) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เป็นประกาศฯ ทีป่รบัปรุงแกไ้ข เพิม่เตมิ โดยยกเลกิความโครงการหรอืกจิกรรมใน
ลําดบัที ่1.5 และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน “1.5 โครงการเหมอืงแรอ่ื่น ๆ นอกเหนือจากทีก่ําหนด
ไวแ้ลว้ในขอ้ 1.1 ถงึ 1.4 และไมห่มายความถงึโครงการเหมอืงแร ่ดงัต่อไปน้ี 1) โครงการเหมอืง
แรท่รายแกว้หรอืทรายซลิกิา 2) โครงการเหมอืงแรด่นิอุตสาหกรรมชนิดดนิซเีมนต์ 3) โครงการ
เหมืองแร่ดินเหนียวสี 4) โครงการเหมืองแร่ดินมาร์ล 5) โครงการเหมืองแร่บอล เคลย ์ 
6) โครงการเหมอืงแรด่นิทนไฟ 7) โครงการเหมอืงแรด่นิเบาทุกขนาด ใหเ้สนอในขัน้ขอประทานบตัร” 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัน้ีไดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2555 ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

2.3.3.6 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่6 (วนัที ่
15 มกราคม 2558) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
หลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เป็นประกาศฯ ทีป่รบัปรงุแกไ้ข เพิม่เตมิความประเภทโครงการหรอืกจิกรรมลาํดบัที ่
36 เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
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ผลกระทบสิง่แวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัิ และแนวทางการจดัทํารายงาน
การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ดงัความต่อไปน้ี “อุตสาหกรรมผลิตถ่านโค้กทุกขนาดให้
เสนอในขัน้ขออนุมตั ิหรอืขออนุญาตโครงการ” 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมฉบบัน้ี ได้มกีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที่ 24 เมษายน พ.ศ. 
2555 ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ 

2.3.3.7 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่7 (วนัที ่9 
กนัยายน 2558) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกิจการ ซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เป็นประกาศฯ ที่ปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมบทนิยามต่อจากบทนิยามคําว่า 
“อุตสาหกรรมเหลก็ หรอืเหลก็กลา้” และยกเลกิความในช่องประเภทโครงการหรอืกจิการ ลําดบั
ที่ 18 ด้วยขอ้ความดงัต่อไปน้ีแทน “โรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นทุกประเภทยกเวน้โรงไฟฟ้าพลงั
ความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เชือ้เพลงิทีไ่ดร้บัยกเวน้ ตอ้งไม่ใช่โรงไฟฟ้าทีต่ ัง้อยู่พืน้ที ่ดงัต่อไปน้ี (1) พืน้ทีซ่ึง่คณะรฐัมนตรมีี
มตเิหน็ชอบกาํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีช่ ัน้คุณภาพลุ่มน้ําชัน้ 1 และชัน้ 2  (2) พืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้ม
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (3) พืน้ทีป่่าอนุรกัษ์เพิม่เตมิตามมติ
ของคณะรฐัมนตรี (4) พื้นที่ชุ่มน้ําที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ ตามมติคณะรฐัมนตร ี 
(5) พืน้ทีซ่ึง่มรีะดบัสารมลพษิทางอากาศสงูเกนิกว่ารอ้ยละ 80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มฉบบัน้ี ไดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิ
และแนวทางการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มลงวนัที ่24 เมษายน 2555 ให้
เหมาะสมยิง่ขึน้ 
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2.3.3.8 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่8 (วนัที ่18 
พฤศจกิายน 2558) 
  ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรอืกิจการ ซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม  เป็นประกาศฯ  ที่ปรับปรุงแก้ไข  เพิ่มเติม  โดยยกเลิกประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ฉบบัที ่6 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2557 
  กล่าวคอืประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมฉบบัน้ี ไดม้กีาร
แก้ไขเพิ่มเติมข้อกําหนดในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ ซึ่ง
ตอ้งจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและ
แนวทางการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ลงวนัที่ 24 เมษายน 2555 ให้
เหมาะสมยิง่ขึน้  
 
2.4 การประเมินผลโครงการ 
 
 การดาํเนินงานโครงการหรอืการบรหิารโครงการไมว่่าจะเป็นโครงการใดกต็าม จะตอ้งมี
การวางแผนโครงการโดยกําหนดเป็นวตัถุประสงค์และเป้าหมายไว ้เพื่อคาดหวงัผลลพัธ์ที่จะ
เกิดขึ้น เมื่อวางแผนโครงการและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของกระบวนการ ซึ่งการประเมิน
โครงการเป็นกระบวนการที่ก่อใหเ้กดิสารนิเทศในการปรบัปรุงโครงการ และสารนิเทศในการ
ตดัสนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ เพื่อช่วยใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจไดต้ดัสนิใจเลอืกทางเลอืกช่องทีม่ี
ประสทิธภิาพสงูสุด แสดงดงัภาพที ่2.1 (สมหวงั พริยิานุวฒัน์, 2544) โดยมุง่แสวงหาคําตอบว่า
นโยบาย/แผนงาน/โครงการบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีก่ําหนดไวห้รอืไม ่มมีาตรฐาน
และเครือ่งมอืในการวดัทีแ่มน่ตรงและเชื่อถอืได ้การประเมนิผลจงึคลา้ยกบัการหาใครสกัคนหน่ึง
เอากระจกมาส่องใหเ้ราเหน็หน้าตาตวัเองว่าสวยงามดแีลว้หรอืยงัมขีอ้บกพร่องอะไรบา้ง จะได้
ปรบัปรุงแก้ไขตนเอง (สํานักพฒันานโยบายและแผนการประชาสมัพนัธ์, 2556) รวมทัง้ การ
ประเมนิผลกระบวนการเป็นการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของโครงการ เน้นการศกึษากระบวนการ
วา่ในแต่ละขัน้ตอนของกระบวนการมปีระสทิธภิาพมากน้อยเพยีงใด เพื่อใหเ้กดิผลลพัธ ์โดยการ
ประเมนิผลกระบวนการน้ีจะต่างจากการติดตามผลการปฏิบตัิงานของโครงการ (Monitoring) 
เน่ืองจากเป็นการศกึษากระบวนการไดนํ้าทรพัยากรของโครงการมาดาํเนินงานในขัน้ตอนต่างๆ 
ในระยะเวลาทีก่ําหนด เพื่อใหเ้กดิผลงานของโครงการ สว่นการประเมนิผลทีไ่ดร้บัของโครงการ 
เป็นการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการ โดยพิจารณาผลลัพธ์ของโครงการเทียบกับ
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วตัถุประสงค์ของโครงการ และการประเมนิผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) การ
ประเมินผลกระทบของโครงการที่มีผลต่อ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในลักษณะ
ผลตอบแทนโดยตรง และผลกระทบทางออ้ม (จาํลอง โพธิบุ์ญ, 2556) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 นิยามของการประเมนิเพือ่การตดัสนิใจ 
แหล่งท่ีมา :  สมหวงั พธิยิานุวฒัน์, 2553. 

 
 เมื่อพิจารณาถึงการประเมินโครงการ สตัฟเฟิลบีม และชิงค์ฟิวด์ (Stufflebeam and 
Shinkfield, 1990 : 159) ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการเป็นกระบวนการของการ
แสวงหาการพรรณนาการให้ได้มาซึ่งข้อมูล ตลอดจนการเตรียมข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจและแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินโครงการ ส่วน 
รอสซแิละฟรแีมน (Rossi and Freeman, 2004 : 16) ใหค้วามหมายโดยองิกบัแนวคดิของการ
วิจยัทางสงัคมศาสตร์ว่า การประเมินโครงการเป็นการวิจยัเชิงประยุกต์ที่มีการประยุกต์ใช้
กระบวนการวจิยัทางสงัคมศาสตรอ์ย่างเป็นระบบ เพื่อศกึษาเกี่ยวกบัประสทิธผิลของโครงการ
สาธารณะที่จดัทําขึ้น เพื่อนําไปสู่การปรบัปรุงสภาพแวดล้อมขององค์การ และการให้บรกิาร
สงัคม  ฟิทซแ์พททรคิ แซนเดอร ์และวอรเ์ธน (Fitzpatrick, Sanders, and Worthen, 2004 : 5) 
ใหค้วามหมายของการประเมนิโครงการว่า เป็นวธิกีารสบืหาขอ้มลูและพจิารณาตดัสนิเกี่ยวกบั
โครงการ 3 ประเดน็ คอื (1) การกําหนดมาตรฐาน เพื่อใชต้ดัสนิคุณภาพโดยเทยีบกบัมาตรฐาน
ที่กําหนด (2) การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัโครงการ และ (3) การเปรยีบเทยีบ
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้กับมาตรฐานที่กําหนดไว้ เพื่อตัดสินคุณค่า คุณภาพ คุณประโยชน์ 
ประสทิธิผล หรอืความสําคญัของโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ได้ขอ้เสนอแนะที่จะทําให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้หรอืชว่ยใหผู้เ้กีย่วขอ้งตดัสนิใจไดว้า่ควรปรบัปรงุดาํเนินการต่อไปหรอื

 

การประเมนิ 

สารสนเทศ 

คา่นิยม 

ผูม้อีาํนาจในการ
ตดัสนิใจ 

ขอ้จาํกดั 

ทางเลอืก ก 
ทางเลอืก ข 
ทางเลอืก ค 
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ขยายโครงการ ส่วนนักวชิาการไทยกไ็ดใ้หค้วามหมายของการประเมนิโครงการสอดคล้องกบั 
ความหมายดงัที่กล่าวขา้งต้น ดงัเช่น (ไพศาล หวงัพานิช, 2533 : 31) ให้ความหมายว่า การ
ประเมนิโครงการ เป็นการประเมนิสารสนเทศขอ้จํากดั โดยผูม้อีํานาจในการตดัสนิใจ ทางเลอืก 
ก ทางเลอืก ข ทางเลอืก ค  ซึง่เป็นกระบวนการในการกําหนดคุณค่าของโครงการหรอืกจิกรรม
ที่กําหนดขึ้นภายใต้แผนงาน  เพื่ อนําไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการนั ้นๆ  ว่าดี มี
ประสทิธภิาพ ไดผ้ลเพยีงใด (สมหวงั พธิยิานุวฒัน์, 2553 : 117) ไดใ้หค้วามหมายอยา่งกระชบั
ว่า การประเมนิโครงการ หมายถงึ กระบวนการที่ก่อใหเ้กดิสารนิเทศในการปรบัปรุงโครงการ 
และสารนิเทศในการตดัสนิผลสมัฤทธิข์องโครงการ (สมคดิ พรมจุย้, 2550 : 37) ใหค้วามหมาย
ที่สะท้อนถึงทัง้วตัถุประสงค์และประเภทของการประเมินว่า การประเมินโครงการ เป็นการ 
ตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรอืแผนงาน ตลอดจนการพิจารณาผลสมัฤทธิข์อง
โครงการหรอื แผนงานนัน้ ๆ ว่ามมีากน้อยเพียงใด การประเมนิผลเป็นกระบวนการบ่งชี้ถึง
คุณค่าของโครงการ กล่าวคือ โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว ได้ผลตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการหรือไม่ โดยสามารถทําได้ทัง้การ ประเมินก่อนเริ่มโครงการ การประเมินขณะที่
โครงการกาํลงัดาํเนินการอยู ่และการประเมนิผลโครงการ หลงัจากการดาํเนินงานไดส้ิน้สดุแลว้ 
 กล่าวโดยสรุปการประเมินโครงการ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ วางแผน กําหนด
วตัถุประสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินโครงการ โดยจะสะท้อนให้เห็นถึงประสทิธิผลของ
โครงการ เพือ่นํามาปรบัปรงุ และแกไ้ขใหโ้ครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
 2.4.1 ประเภทของการประเมินโครงการ 
 การแบ่งประเภทการประเมินโครงการยงัไม่มีการกําหนดเป็นเกณฑ์ที่แน่นอน แต่
จําเป็นต้องอาศัยเกณฑ์หลายชนิดมาจําแนกประเภท เช่น เวลา วตัถุประสงค์ วิธีการ และ
รูปแบบการประเมินมาบอกถึงประเภทของการประเมิน ซึ่งในที่น้ีอาจจําแนกการประเมิน
โครงการออกเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี 

2.4.1.1 การประเมนิโครงการก่อนดําเน ินการ (Preliminary  Evaluation)  
เป็นการศกึษาการประเมนิความเป็นไปได ้(Feasibility  Study) ก่อนทีจ่ะเริม่โครงการใด ๆ โดย
อาจทําการศกึษาถงึประสทิธภิาพของปจัจยัเบื้องต้น รวมทัง้ความเหมาะสมของกระบวนการที่
คาดว่าจะนํามาใช้ในการบริหารจดัการโครงการ ปญัหาอุปสรรค ความเสี่ยงของโครงการ 
ตลอดจนผลลพัธ์หรอืประสทิธผิลที่คาดว่าจะไดร้บั ในขณะเดยีวกนักอ็าจจะศกึษาผลกระทบที่
คาดวา่จะเกดิขึน้ในดา้นต่างๆ เชน่  

1) การประเมินผลกระทบด้านสงัคม (Social Impact Assessment-
SIA) 

2) การประเมนิผลกระทบดา้นนิเวศ (Ecological Impact Assessment-
EIA) 
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3) การประเมนิผลกระทบดา้นการเมอืง (Political Impact Assessment-
PIA) 

4) การประเมินผลกระทบด้านเทคโนโลยี (Technological Impact 
Assessment-TIA) 

5) การประเมินผลกระทบด้านประชากร  (Population Impact 
Assessment-PIA) 

6) การประเมนิผลกระทบดา้นนโยบาย (Policy Impact Assessment-
POIA) 

7) การประเมินผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ (Economic Impact 
Assessment) 
  การประเมนิโครงการก่อนการดําเนินการน้ีมปีระโยชน์สําหรบันักลงทุน เพื่อ
ศึกษาดูว่าก่อนลงมือโครงการใดๆ  นั ้น  จะก่อให้เกิดความคุ้มค่าแก่การลงทุน  (Cost 
Effectiveness) หรอืจะเกิดผลกระทบต่อระบบสิง่แวดล้อมทัง้ด้านสงัคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ประชากร เทคโนโลย ีและระดบันโยบายหรอืไม่ หากไดท้ําการศกึษารอบคอบแลว้อาจจะไดผ้ล
การคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะไดเ้กดิประโยชน์หรอืโทษอยา่งไร ปญัหาอุปสรรคเป็นอยา่งไร เพือ่ผู้
เป็นเจา้ของโครงการจะไดต้ดัสนิล่วงหน้าว่าจะเลกิล้มโครงการหรอืปรบัปรุงองค์ประกอบและ
กระบวนการบรหิารจดัการโครงการเพยีงใดเพือ่ใหเ้กดิผลด ี

2.4.1.2 การประเมนิระหว่างดําเนินการโครงการ (Formative Evaluation) 
เป็นการประเมนิผลเพื่อการปรบัปรุงเป็นสาํคญัซึง่มกัจะใชป้ระเมนิผลระหว่างแผนหรอืระหว่าง
พฒันาโครงการ ผลทีไ่ดจ้ากการประเมนิระหว ่างดําเน ินการโครงการนั น้  จะช ่วยตัง้
วตัถุประสงคข์องโครงการใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายทีแ่ทจ้รงิ นอกจากนัน้อาจใชใ้นระหว่าง
ดําเนินโครงการ โดยจะช่วยตรวจสอบว่าโครงการไดด้ําเนินไปตามแผนของโครงการอย่างไร 
โดยทัว่ไปแลว้การประเมนิระหว่างดาํเนินการโครงการ อาจใชป้ระเมนิสิง่ต่อไปน้ี 

1) ทบทวนแผนของโครงการ 
2) การสรา้งแผนของโครงการ 
3) การพฒันาแบบสอบถาม  (Questionnaire) หรอืรายการ (Check  

List) สาํหรบัรวบรวมขอ้มลูตามเรือ่งทีต่อ้งการ 
4) การคดัเลอืกวธิกีารวดัผลทีเ่หมาะสม 
5) การกําหนดตารางเวลาการประเมินผลให้สอดคล้องกับการดําเนิน

โครงการ 
6) การเตรยีมขอ้มลูทีจ่ะเป็นขา่วสารสาํหรบัการรายงานและเสนอแนะ

สาํหรบัการตดัสนิเกีย่วกบัการดาํเนินโครงการ 
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7) การแนะนําแนวทางปรบัปรุง การแก้ปญัหา และการเปลี่ยนแปลง 
การปฏบิตัขิองโครงการ 

2.4.1.3 การประเมนิเมื่อสิน้สุดโครงการหรอืประเมนิผลผลติ (Summative 
Evaluation) เป็นการประเมนิผลรวมสรุป มกัจะใชป้ระเมนิหลงัสิน้ส ุดโครงการ สําหรบั
โครงการทีม่กีารดําเนินระยะยาวกอ็าจใชว้ธิกีารดงักล่าวในการสรุปย่อความระยะยาวต่างๆ 
โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระยะต่างๆ จะช่วยใหม้กีารประเมนิสรุปรวม ซึง่ผลสรุปทีไ่ดจ้ะนําสู่การราย
งายว่าโครงการไดบ้รรลุเป้าหมาย (Goals) หรอืไม่อย่างไร ตลอดจนการรายงานถงึสถานภาพ
ของโครงการว่าประสบความสําเรจ็หรอืลม้เหลวเพยีงใด มปีญัหาหรอือุปสรรคใดทีต่อ้งแกไ้ข
ปรบัปรุง โดยขอ้มลูเหล่าน้ีจะช่วยใหผู้บ้รหิารโครงการสามารถนําไปสู่การตดัสนิว่า โครงการ
นัน้ควรดาํเนินการต่อหรอืยกเลกิ 

2.4.1.4 การประเม นิประสทิ ธภิ าพ   การประเม นิ โครงการโดยทั ว่ ไป 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศไทยทีผ่่านมา ยงัจํากดัอยู่แต่เพยีงการประเมนิผลผลติ โดยมุ่งที่
จะทราบความสาํเรจ็หรอืความลม้เหลวของโครงการเท่านัน้ ทัง้น้ีเพื่อประกอบการตดัสนิใจของ
ผูใ้หบ้รกิารหรอืผูใ้หทุ้นในการยุตหิรอืขยายโครงการ แต่ในปจัจุบนันักประเมนิและผูบ้รหิาร
โครงการไดต้ระหนักถงึความสาํคญัของการประเมนิประสทิธภิาพของโครงการดว้ย โดยถอืว่า
เป็นประเภทของการประเมนิทีจ่ําเป็นสําหรบัโครงการบรกิารทัว่ไป เพราะจะช่วยเสรมิให้
โครงการเหล่านัน้ สามารถดําเนินการไดอ้ย่างสอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ของสงัคม โดยเฉพาะ
อย่างยิง่โครงการทีเ่อือ้อาํนวยต่อการพฒันาทอ้งถิน่หรอืโครงการทีเ่ป็นตวักาํหนดเกณฑส์าํคญั
สาํหรบัประกนัโครงการขนาดใหญ่ระดบัชาต ิ ทีจ่ะไม่ตอ้งสญูเสยีทรพัยากรทีม่อียู่อย่างจํากดั
โดยไม่จําเป็น การดําเนินโครงการบรกิารสงัคมนัน้ จะไม่มุ่งแต่เพยีงความสาํเรจ็ของโครงการ
เท่านัน้ แต่จะตอ้งใหคุ้ม้ค่าในเชงิของประสทิธภิาพดว้ย  
  โดยปกตกิารประเมนิประสทิธภิาพของโครงการมกัจะเริม่จากคาํถามต่างๆ กนั เชน่ 

1) ความสําเร็จของโครงการนัน้ ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความ
เหมาะสมหรอืไม ่

2) ผลผลติของโครงการเกดิจากปจัจยัทีล่งทุนไปใชห่รอืไม ่
3) โครงการน้ีมผีลผลติสงูกวา่โครงการอื่น ๆ เมือ่ลงทุนเทา่กนัหรอืไม ่และ

เพราะเหตุใด 
 
 2.4.2 รปูแบบการประเมินของสตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam)  
 แดเนียล แอล สตฟัเฟิลบมี และคณะ (Stufflebeam and others, 1967 อา้งถงึใน 
สมคดิ พรมจุย้, 2550: 55-58) ไดเ้สนอแนวคดิเกี่ยวกบัรปูแบบการประเมนิ เรยีกว่า ซปิโมเดล 
(CIPP Model) เป็นการประเมนิที่เป็นกระบวนการต่อเน่ือง โดยมจุีดเด่นที่สําคญั คอื ใชค้วบคู่
กบัการบรหิารโครงการ เพื่อหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงค์
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การประเมินคือ การให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ โดยคําว่า CIPP เป็นคําย่อมาจากคําว่า 
Context Input Process และ Product สตัฟเฟิลบีม ได้ให้ความหมายว่า การประเมินเป็น
กระบวนการของการบรรยาย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อนําข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในการตดัสนิใจ เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสม ซึง่การประเมนิเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีส่าํคญั 
มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมินปจัจยั
เบือ้งตน้ (Input Evaluation) การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมนิผล
ผลติ (Product Evaluation) 
 
 2.4.3 รปูแบบการประเมิน The Balanced Scorecard  
 Robert S. Kaplan จ าก  Harvard Business School แ ล ะ  David P. Norton จ าก 
Borton and Company เป็นผู้นําเทคนิค Balanced Scorecard (BSC) มาใช้เป็นครัง้แรกในปี 
ค.ศ. 1992 เพื่อใช้ในการวดัสมัฤทธิผ์ลทางด้านการเงนิขององค์กรภาคธุรกิจ โดยได้เพิ่มมิติ
ทางด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบรหิารภายในองค์การ และด้านการเรยีนรูเ้ขา้มาช่วยในการ
วเิคราะห์ ซึ่งถอืเป็นการวเิคราะห์แนวทางใหม่ที่ใชแ้ผนกลยุทธ์ระยะยาวรวมกบัแผนกจิกรรม
ระยะสัน้ ในกรอบของระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management System) และ
เทคนิค BSC ยงัใช้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า (Time Value of Money) โดยการ
ประเมนิผลที่อาศยัตวัชี้วดัในลกัษณะองค์รวม นอกเหนือไปจากตวัชี้วดัทางดา้นพนัธกจิอย่าง
เดยีว (พส ุเดชะรนิทร,์ 2544: 18) 
 
 2.4.4 แบบจาํลองการประเมินผลตาม CIPP Model 
 แบบจําลอง (Model) หมายถึง วิธีการสื่อสารทางความคิด ความเข้าใจ ตลอดจน
จินตนาการที่มีต่อปรากฎการณ์หรอืเรื่องราวใดๆ ให้ปรากฏโดยใช้การสื่อในลกัษณะต่างๆ เช่น 
แผนภูม ิแผนผงั ระบบสมการ และรปูแบบอื่น เป็นต้น เพื่อใหเ้ขา้ใจไดง้า่ย และสามารถนําเสนอ
เรื่องราวได้อย่างมรีะบบ การประเมนิผลโครงการนัน้ มแีนวคดิและโมเดลหลายอย่าง โดยจะ
เสนอแนวคิดและโมเดลการประเมินแบบซิปป์ หรอื CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Danial. L. 
Stufflebeam) เพราะเป็นโมเดลที่ได้รบัการยอมรบักันทัว่ไปในปจัจุบัน แนวคิดการประเมิน
ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s  CIPP  Model) ในปี ค.ศ. 1971 สตัฟเฟิลบีม และคณะ ได้
เขียนหนังสือทางการประเมินออกมาหน่ึงเล่ม ชื่อ “Educational Evaluation and Decision 
Making” หนังสอืเล่มน้ีเป็นทีย่อมรบักนัอย่างกวา้งขวาง เพราะใหแ้นวคดิและวธิกีารทางการวดั
และประเมนิผล นอกจากนัน้สตฟัเฟิลบมีกไ็ดเ้ขยีนหนังสอืเกี่ยวกบัการประเมนิและรปูแบบของ
การประเมนิอกีหลายเล่มอย่างต่อเน่ือง  จนเป็นที่ยอมรบักนัทัว่ไปในปจัจุบนั เรยีกว่า CIPP 
Model เป็นการประเมนิทีเ่ป็นกระบวนการต่อเน่ือง มจุีดเน้นทีส่าํคญั คอื ใชค้วบคู่กบัการบรหิาร
โครงการ เพื่อหาขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา วตัถุประสงคก์ารประเมนิ 
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คอื การให้สารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจ เน้นการแบ่งแยกบทบาทของการทํางานระหว่างฝ่าย
ประเมนิกบัฝ่ายบรหิารออกจากกนัอย่างเด่นชดั กล่าวคอืฝ่ายประเมนิมหีน้าที่ระบุ จดัหา และ
นําเสนอสารสนเทศให้กบัฝ่ายบรหิาร ส่วนฝ่ายบรหิารมีหน้าที่เรยีกหาข้อมูล และนําผลการ
ประเมนิที่ไดไ้ปใชป้ระกอบการตดัสนิใจ เพื่อดําเนินกจิกรรมใดๆ ที่เกี่ยวขอ้งแลว้แต่กรณี ทัง้น้ี
เพือ่ป้องกนัการมอีคตใินการประเมนิ จงึไดแ้บ่งประเดน็การประเมนิผลออกเป็น 4 ประเภท คอื 

2.4.4.1 การประเมนิดา้นบรบิทหรอืสภาวะแวดลอ้ม (Context Evaluation : C) 
เป็นการประเมินให้ได้ข้อมูลสําคญั เพื่อช่วยในการกําหนดวตัถุประสงค์ของโครงการ ความ
เป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการตรวจสอบว่าโครงการทีจ่ะทําสนองต่อปญัหาหรอืความตอ้งการ
จําเป็นที่แทจ้รงิหรอืไม่ วตัถุประสงค์ของโครงการชดัเจนเหมาะสม สอดคลอ้งกบันโยบายของ
องค์กรหรอืไม่ เป็นโครงการที่มคีวามเป็นไปได้ในแง่ของโอกาสที่จะได้รบัการสนับสนุนจาก
องค์กรต่าง ๆ หรอืไม่ เป็นต้น การประเมนิสภาวะแวดล้อมจะช่วยในการตดัสนิเกี่ยวกบัเรื่อง
โครงการว่าควรจะทําในสภาพแวดล้อมใด ต้องการจะบรรลุเป้าหมายอะไร หรอืต้องการบรรลุ
วตัถุประสงคเ์ฉพาะอะไร เป็นตน้ 

2.4.4.2 การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้หรอืปจัจยัป้อน (Input Evaluation : I ) เป็น
การประเมนิเพื่อพจิารณาถึงความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสม และความพอเพยีง
ของทรพัยากรที่จะใช้ในการดําเนินโครงการ เช่น งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา 
รวมทัง้เทคโนโลยแีละแผนการดําเนินงาน  เป็นต้น การประเมนิผลแบบน้ีจะทําโดยใชเ้อกสาร
หรอืงานวจิยัทีม่ผีูท้ําไวแ้ลว้ หรอืใชว้ธิกีารวจิยันําร่องเชงิทดลอง (Pilot Experimental Project) 
ตลอดจนอาจใหผู้เ้ชีย่วชาญมาทาํงานให ้อยา่งไรกต็าม การประเมนิผลน้ีจะตอ้งสาํรวจสิง่ทีม่อียูเ่ดมิ
ก่อนว่ามอีะไรบ้าง และตดัสนิใจว่าจะใชว้ธิกีารใด ใช้แผนการดําเนินงานแบบไหน และต้องใช้
ทรพัยากรจากภายนอก หรอืไม ่

2.4.4.3 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation : P ) เป็นการประเมนิ
ระหว่างการดําเนินงานโครงการ เพื่อหาขอ้บกพร่องของการดําเนินโครงการ ที่จะใชเ้ป็นขอ้มูล
ในการพฒันา แกไ้ข ปรบัปรงุ ใหก้ารดาํเนินการชว่งต่อไปใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และเป็นการ
ตรวจสอบกจิกรรม เวลา ทรพัยากรทีใ่ชใ้นโครงการ ภาวะผูนํ้า การมสี่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการ โดยมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานทุกขัน้ตอน การประเมินกระบวนการน้ี จะเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการคน้หาจุดเดน่ หรอืจุดแขง็ (Strengths) และจุดดอ้ย (Weakness) ของ
นโยบาย/แผนงาน/โครงการ มกัจะไม่สามารถศึกษาได้ภายหลงัจากสิ้นสุดโครงการแล้ว การ
ประเมินกระบวนการจะมีบทบาทสําคญัในเรื่องการให้ข้อมูลย้อนกลบัเป็นระยะ ๆ เพื่อการ
ตรวจสอบการดาํเนินของโครงการโดยทัว่ไป การประเมนิกระบวนการมจุีดมุง่หมาย คอื 

1) เพื่อการหาขอ้บกพร่องของโครงการ ในระหว่างทีม่กีารปฏบิตักิาร 
หรอืการดาํเนินงานตามแผนนัน้ 
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2) เพื่อหาข้อมูลต่างๆ ที่จะนํามาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดาํเนินงานของโครงการ 

3) เพือ่การเกบ็ขอ้มลูต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการดาํเนินงานของโครงการ 
2.4.4.4 การประเมนิผลผลติ (Product Evaluation : P ) เป็นการประเมนิเพื่อ

เปรยีบเทียบผลผลิตที่เกิดขึ้นกบัวตัถุประสงค์ของโครงการ หรอืความต้องการ/ เป้าหมายที่
กําหนดไว ้รวมทัง้การพจิารณาในประเดน็ของการยุบ เลกิ ขยาย หรอืปรบัเปลีย่นโครงการและ
การประเมินผล เรื่องผลกระทบ (Impact) และผลลัพธ์ (Outcomes) ของนโยบาย/แผนงาน/
โครงการ โดยอาศยัขอ้มูลจากการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม ปจัจยัเบือ้งต้นและกระบวนการร่วม
ดว้ย จะเหน็ไดว้่า การประเมนิแบบ CIPP เป็นการประเมนิทีค่รอบคลุมองคป์ระกอบของระบบ
ทัง้หมด ซึง่ผูป้ระเมนิจะตอ้งกาํหนดวตัถุประสงคข์องการประเมนิทีค่รอบคลุมทัง้ 4 ดา้น กาํหนด
ประเดน็ของตวัแปรหรอืตวัชี้วดั กําหนดแหล่งขอ้มูลผู้ให้ขอ้มูล กําหนดเครื่องมอืการประเมนิ 
วธิกีารทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู กาํหนดแนวทางการวเิคราะหข์อ้มลู และเกณฑก์ารประเมนิ
ที่ชดัเจน เพื่อพจิารณาถึงช่วงเวลาของการประเมนิผลโครงการ โดยจําแนกประเภทของการ
ประเมนิผลโครงการม ี4 ระยะ ดงัต่อไปน้ี 

1) การประเมนิผลโครงการก่อนการดาํเนินงาน (Pre-evaluation) เป็น
การประเมนิว่ามคีวามจําเป็นและความเป็นไปไดใ้นการกําหนดใหม้โีครงการหรอืแผนงานนัน้ๆ 
หรอืไม่ ซึ่งบางครัง้เรยีกการประเมนิผล ประเภทน้ีว่า การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility 
Study) หรอืการประเมนิความตอ้งการทีจ่าํเป็น (Need Assessment) 

2) การประเมนิผลโครงการขณะดําเนินงาน (On-going Evaluation) 
เป็นการประเมนิผลโครงการเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินงาน (Monitoring) และ
การใชท้รพัยากรต่าง ๆ 

3) การประเมินผลโครงการเมื่ อสิ้นสุดการดํ าเนินงาน  (Post-
evaluation) เป็นการประเมนิวา่ ผลของการดาํเนินงานนัน้ เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องโครงการ
ทีว่างไวห้รอืไม ่

4) การประเมนิผลกระทบจาการดาํเนินโครงการ (Impact Evaluation) 
เป็นการประเมินผลโครงการ ภายหลังจากการสิ้นสุดการดําเนินโครงการหรือแผนงาน 
โดยมีว ัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบผลการดาํเนินงานทีเ่กดิขึน้ ซึง่อาจจะไดร้บัอทิธพิลจากการมี
โครงการหรอืปจัจยัอื่นๆ 
 
 2.4.5 รปูแบบการประเมินโครงการ CIPP Model 
 รปูแบบการประเมนิโครงการ CIPP Mode เป็นการประเมนิสภาวะแวดลอ้ม (Content) 
ข้อมูลนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Product) ของโครงการ เพื่อใช้
ประเมนิผลกจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ต่อมา Stufflebeam ไดพ้ฒันารปูแบบการประเมนิทีช่่วย
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ในการตดัสนิใน (CIPP-Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิง่ที่จะประเมินอย่างครอบคลุม 
เพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์ในการตดัสนิใจทางเลอืกต่างๆ โดยวธิกีารเชงิระบบการใช้
รปูแบบการประเมนิ CIPP อยา่งถูกตอ้งและก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ ซึง่ตอ้งลงมอืประเมนิตัง้แต่
ก่อนเริม่งาน ขณะดําเนินงาน และการประเมนิหลงัจากสิน้สุดการดําเนินการแลว้ (พสิณุ  ฟองศร,ี 
2549: 84) โดยรูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ตามลําดับ 
พฒันาการของการดาํเนินโครงการ 3 ระยะ ดงัน้ี 
 2.4.5.1 การประเมนิก่อนเริม่ดาํเนินงาน การประเมนิในช่วงน้ีจะเป็นการดาํเนิน
เพื่อวางแผนอนัเป็นการกําหนดวตัถุประสงค์และวธิกีารดําเนินงาน จดัทําสิง่ต่างๆ ที่อาจเป็น
โครงการ กจิกรรม หลกัสตูร ซึง่จะทาํการประเมนิใน 2 สว่น คอื 

1) การประเมนิบรบิท (Context Evaluation) การประเมนิบรบิทเป็น
การประเมนิความต้องการที่จําเป็น เพื่อกําหนดการดําเนินงานโดยประเมนิสภาพเศรษฐกิจ 
สงัคม การเมือง ตลอดจนปญัหาอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การ
บรรยายและเปรยีบเทยีบปจัจยันําเขา้ที่ได้รบัจรงิกบัสิง่ที่คาดหวงั บรบิทของสงัคม เศรษฐกจิ 
การเมอืงทีค่าดหวงักบัสิง่ทีเ่ป็นจรงิ รวมทัง้วเิคราะหส์าเหตุของความไมส่อดคลอ้งระหว่างความ
เป็นจรงิและสิง่ทีค่าดหวงัดงักล่าว 

2) การประเมนิปจัจยันําเขา้ (Input Evaluation) เป็นการตรวจสอบความ
พรอ้มดา้นทรพัยากรทีจ่ะใชใ้นการดาํเนินโครงการทัง้ปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนระบบบรหิาร
จดัการทีว่างแผนไวเ้พือ่วเิคราะหแ์ละกาํหนดทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ทีจ่ะทาํใหก้ารดาํเนินงาน
บรรลุวตัถุประสงคภ์ายใตท้รพัยากรทีม่อียู ่วธิกีารประเมนิใชก้ารบรรยายและวเิคราะหท์รพัยากร
ทีม่อียู ่รวมถงึกลยทุธแ์ละกระบวนการดาํเนินงานทีเ่ป็นไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 2.4.5.2 การประเมินระหว่างดําเนินโครงการ (Process Evaluation) เป็นการ
ประเมนิกระบวนการ อนัเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแขง็ ตลอดจนปญัหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินโครงการ สาเหตุที่ทําให้ไม่สามารถดําเนินโครงการตามแผนได้ เพื่อจดัหาสารสนเทศ
สําหรบัการปรบัปรุงการดําเนินโครงการได้อย่างทนัท่วงท ีการประเมนิขัน้ตอนน้ีจงึมบีทบาท
สาํคญัต่อความสาํเรจ็ของโครงการ 
 2.4.5.3 การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Product Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลผลิตของโครงการ เพื่อที่จะตอบคําถามให้ได้ว่าการดําเนินโครงการประสบ
ความสาํเรจ็ตามแผนทีว่างไวห้รอืไม่ ผลผลติเป็นไปตามวตัถุประสงคห์รอืไม่ คุม้ค่าหรอืไม่ การ
ประเมนิหลงัสิ้นสุดโครงการจะพิจารณาผลลพัธ์ ผลกระทบของโครงการทุกๆ ด้าน ซึ่งมกัใช้
เทคนิคตดิตามผลหรอืประเมนิผลดว้ยการตดิตามหลงัโครงการเสรจ็หรอืการศกึษาแบบยอ้นรอย 
(Follow up Study หรอื Tracer Study) การประเมนิจะใหส้ารสนเทศเพื่อการตดัสนิใจเกี่ยวกบั
อนาคตของโครงการว่าควรจะคง ปรบั ขยายโครงการหรอืควรหยุดโครงการตามเวลาทีก่ําหนด
ไว ้หรอืควรยกฐานะเป็นโครงการประจาํ เป็นตน้ 
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 การประเมินโดยรูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กนัแพร่หลายมากที่สุด โดยเฉพาะการ
ประเมนิโครงการต่างๆ เพราะเป็นการประเมนิที่ใหส้ารสนเทศที่ครอบคลุม มกีารพจิารณาถึง
สภาพแวดลอ้มต่างๆประกอบดว้ย อยา่งไรกต็ามบางครัง้อาจมกีารนํารปูแบบการประเมนิแบบน้ี
ไปใชโ้ดยไมค่รบตามขัน้ตอนดว้ยการตดับรบิทออก ทาํใหส้ารสนเทศทีไ่ดล้ดคุณภาพลงและมผีล
ต่อการตดัสนิใจได ้สาํหรบัรปูแบบการประเมนิ CIPP แสดงดงัภาพที ่2.2 
 

 

ภาพท่ี 2.2  ความสมัพนัธข์องการตดัสนิใจ และประเภทของการประเมนิแบบ CIPP Model 
แหล่งท่ีมา :  จาํลอง โพธิบุ์ญ, 2556: 69. 
 
  

ประเภทของการประเมิน ประเภทของการตดัสินใจ 

การประเมนิสภาพแวดลอ้ม 
(Context Evaluation) 

การตดัสนิใจเพือ่การวางแผน 
(Planning  Decisions) 

การประเมนิปจัจยัเบือ้งตน้/ตวัป้อน 
(Input Evaluation) 

การประเมนิกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมนิผลผลติหรอืผลลพัธ ์
(Product Evaluation) 

การตดัสนิใจเพือ่กาํหนดโครงสรา้ง 
(Structuring Decisions) 

การตดัสนิใจเพือ่นําโครงการไปปฏบิตั ิ
(Implementation Decisions) 

การตดัสนิใจเพือ่ทบทวนโครงการ 
(Recyline Decisions) 
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 2.4.6 รปูแบบการประเมินโครงการ CIPP-I Model 
 เท ค นิ ค  CIPP-I Model เป็ น เท ค นิ คที่ ป ระยุ ก ต์ จ าก  CIPP Model ของ  Daniel 
Stufflebeam และคณะ รว่มกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (จาํลอง โพธิบุ์ญ, 2556: 354) 
โดยการประเมนิผลโครงการโดยใชเ้ทคนิค CIPP-I Model แสดงดงัภาพที ่2.3 ซึง่มแีนวทางดงัน้ี 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3  CIPP-I Model 
แหล่งท่ีมา : จาํลอง โพธิบุ์ญ, 2556. 
 

2.4.6.1 การประเมนิบรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ (Context Evaluation) 
เป็นการประเมนิปจัจยัภายนอกที่มผีลต่อแผน/โครงการ แต่อยู่นอกเหนือการควบคุมของแผน/
โครงการ ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นสภาพเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีการประเมนิ
บรบิทเป็นการตรวจสอบวา่ปจัจยั 

2.4.6.2 ภายนอกดังกล่าวน้ีมีผลกระทบต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของ
โครงการหรอืไมเ่พยีงใด หรอืในอกีมติหิน่ึงอาจประเมนิวา่ แผน/โครงการนัน้ๆ มคีวามสอดคลอ้ง
กบับรบิทหรอืปจัจยัภายนอกดงักล่าวมากน้อยเพยีงใด 

- คน 
- เงนิ 
- อุปกรณ์ 
- วตัถุดบิ 

- กจิกรรม 
- ขัน้ตอน 
- กฎระเบยีบ 
- วธิกีาร 
- การจดัการ 

- ปรมิาณ 
- คุณภาพ 

- ผลกระทบเชงิบวก 
- ผลกระทบเชงิลบ 
- กลุม่เป้าหมาย 
- กลุม่ทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมาย 
ชุมชน 
สงัคม 
สิง่แวดลอ้ม 

- เศรษฐกจิ 
- สงัคม 
- การเมอืง 
- ปจัจยัอื่นๆ 

Input Process Product Impact 

Context 
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2.4.6.3 การประเมินปจัจยันําเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินปจัจยั
นําเข้าหรอืทรพัยากรต่างๆ ที่เข้ามาใช้สําหรบัการดําเนินแผน/โครงการว่าเพียงพอหรอืไม ่
คุณภาพเป็นอยา่งไร และถูกใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพหรอืไม ่ปจัจยันําเขา้ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ บุคลากร 
งบประมาณ วตัถุดบิ วสัดุอุปกรณ์ ฯลฯ การประเมนิปจัจยันําเขา้ยงัทําใหท้ราบว่า ความสําเรจ็
หรอืความลม้เหลวของแผน/โครงการเกดิจากปจัจยันําเขา้หรอืไมเ่พยีงใด 

2.4.6.4 การประเมนิกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมนิเพื่อ
ตรวจสอบกจิกรรมขัน้ตอนต่างๆ และวธิกีารดําเนินแผน/โครงการว่า เป็นไปตามแผนทีก่ําหนด
ไว้หรอืไม่ ในกรณีที่ประเมนิในช่วงดําเนินการประเมนิกระบวนการจะทําใหท้ราบถึงขอ้ดแีละ
ข้อบกพร่องของการดําเนินการตามขัน้ตอนต่างๆ ปญัหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนความ
เหมาะสมของกจิกรรมและขัน้ตอนดาํเนินงานวา่จะนําไปสูก่ารบรรลุวตัถุประสงคห์รอืไม ่ในกรณี
ที่เป็นการประเมนิเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว จะช่วยให้ทราบว่าความสําเรจ็หรอืล้มเหลวของ
โครงการเกดิจากกระบวนการดาํเนินโครงการมากน้อยเพยีงใด 

2.4.6.5 การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การเปรยีบเทียบผลผลิต
จากแผน/โครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้ ทัง้ด้านปริมาณ 
(Quantity) และดา้นคุณภาพ (Quality) ซึง่สามารถประเมนิไดท้ัง้ระหว่างดาํเนินโครงการในกรณี
ที่แผน/โครงการนัน้มผีลผลิตออกมาเป็นระยะ ๆ และประเมนิเมื่อสิ้นสุดแผน/โครงการเพื่อดู
ผลผลติรวมจากแผน/โครงการ 

2.4.6.6 การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) เป็นการประเมินเพื่อ
ตรวจสอบผลกระทบของแผน/โครงการ ทัง้ดา้นบวกและดา้นลบที่มต่ีอกลุ่มเป้าหมายและกลุ่ม
อื่นๆ ชุมชน เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม ซึง่สามารถประเมนิไดท้ัง้ช่วงทีม่กีารดําเนินโครงการ
และเมือ่โครงการสิน้สดุแลว้ 
 สําหรบังานวจิยัในครัง้น้ีผูว้จิยัได้นํา CIPP-I Model มาใช้ในการประเมนิโครงการ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการประเมนิโครงการที่ประยุกต์มาจาก CIPP Model เพื่อทําให้สามารถมองเห็น
ภาพรวมของกระบวนการไดด้ขีึน้ โดยพจิารณาจากปจัจยัภายนอกมทีี่มผีลต่อโครงการ ปจัจยั
นําเขา้หรอืทรพัยากรต่างๆ ทีนํ่าเขา้มาใชส้าํหรบัการดาํเนินโครงการ กระบวนการเพือ่ตรวจสอบ
กิจกรรมขัน้ตอนต่างๆ และวธิกีารดําเนินโครงการ ผลผลิตจากโครงการเพื่อเปรยีบเทยีบกบั
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย หรอืเกณฑต่์างๆ ทีว่างไว ้และผลกระทบ เพื่อตรวจสอบผลกระทบของ
โครงการทัง้ด้านบวกและด้านลบ ดงันัน้ผู้วจิยัจงึได้นํารูปแบบ CIPP-I Model มาประยุกต์ใช ้
เพือ่เป็นกรอบแนวคดิในการศกึษา ในบทที ่3 
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2.5 ข้อมูลทัว่ไปของ กรณีศึกษา : โครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
จงัหวดักาฬสินธุ ์
 
 2.5.1 ประวติัความเป็นมาจงัหวดักาฬสินธุ ์
 กาฬสนิธุ์เป็นจงัหวดัที่มคีวามอุดมสมบูรณ์จงัหวดัหน่ึงในภาคอีสาน จากหลกัฐาน
ทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจรญิทางด้านอารยธรรม
ประมาณ 1,600 ปี ซึง่จากหลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดเ้ริม่ก่อตัง้เป็นเมอืงในสมยัรตันโกสนิทร ์เมื่อปี 
พ.ศ. 2336 โดยทา้วโสมพะมติร โดยไดอ้พยพหลบภยัมาจากดนิแดนฝ ัง่ซ้ายแม่น้ําโขงพรอ้มไพร่พล 
และมาตัง้บ้านเรอืนอยู่รมิน้ําปาว เรยีกว่า “บ้านแก่งสําโรง” แล้วได้นําเครื่องบรรณาการเขา้ถวาย
สวามภิกัดิต่์อพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ต่อมาไดร้บัพระกรุณาโปรดเกล้า 
ยกฐานะบา้นแก่งสาํโรงขึน้เป็นเมอืง และพระราชทานนามว่า “เมอืงกาฬสนิธุ”์ หรอื “เมอืงน้ําดํา” 
ซึ่งเป็นเมืองที่สําคญัทางประวตัิศาสตร์มาตัง้แต่สมยัโบราณกาล “กาฬ” แปลว่า “ดํา” “สินธุ์” 
แปลว่า “น้ํา” กาฬสนิธุ์จงึแปลว่า “น้ําดํา” ทัง้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตัง้ใหท้า้วโสมพะมติรเป็น “พระยาชยัสนุทร” ครองเมอืงกาฬสนิธุเ์ป็นคนแรก 
 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ได้แบ่งการปกครองส่วนภูมภิออกเป็น 18 อําเภอ 135 ตําบล 
1,584 หมู่บ้าน 274,274 ครวัเรอืน (ขอ้มูล ณ วนัที ่6 พฤศจกิายน2556 สถติจิํานวนประชากร 
รายอําเภอ ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2556 จาก ฐานข้อมูลสํานักทะเบียนกลาง กรมการ
ปกครอง) 
 
 2.5.2 ท่ีตัง้และอาณาเขตจงัหวดักาฬสินธุ ์
 จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ตัง้อยู ่ตอนกลางของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส ้น
ละติจูด (เสน้รุง้) ที่ 16-17 องศาเหนือ และลองติจูด (เสน้แวง) ที่ 103-104 องศาตะวนัออก มี
ระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยทางรถยนต์ประมาณ 519 กโิลเมตร มเีน้ือที่ ประมาณ 
6,946.746 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ  4,341,716 ไร่ หรือร้อยละ 4.5 ของพื้นที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มอีาณาเขตตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีงดงัน้ี 
 ทศิเหนือ ตดิกบั จงัหวดัสกลนคร และ จงัหวดัอุดรธานี โดยมลีําน้ําปาวและ

หว้ยลาํพนัชาดเป็นแนวกัน้แบ่งเขต 
 ทศิใต ้ ตดิกบั จงัหวดัรอ้ยเอด็และจงัหวดัมหาสารคาม 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบั จงัหวดัสกลนครและจงัหวดัมุกดาหาร โดยมสีนัปนัน้ําของ

เทอืกเขาภพูานเป็นแนวแบ่งเขต 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบั จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลําน้ําชีเป็นเส้นแบ่งเขตและ

บางสว่นตดิต่อกบัจงัหวดัขอนแก่น 
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 2.5.3 ประวติัความเป็นมาอาํเภอยางตลาด 
 อาํเภอยางตลาดเดมิชื่อ อาํเภอปจมิกาฬสนิธุ ์ตัง้เมือ่ พ.ศ. 2451 หลงัจากมกีารประกาศใช้
พระราชบัญญัติลกัษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 และแบ่งเขตการปกครองออกเป็นมณฑล 
จงัหวดั อําเภอ ตําบล และหมู่บา้น ทางราชการเหน็ว่าการตัง้ชื่ออําเภอโดยใชท้ศิทางเป็นหลกัจะ
ทาํใหป้ระชาชนเขา้ใจยาก จงึเปลีย่นชื่ออําเภอปจมิกาฬสนิธุ ์("กาฬสนิธุต์ะวนัตก") เป็น “อาํเภอภู
แล่นชา้ง” ใน พ.ศ. 2456 ทัง้น้ีเพือ่รกัษาชื่อเมอืงภูแล่นชา้งไวไ้มใ่หส้ญูหายไป อาํเภอปจมิกาฬสนิธุ์
ตัง้ทีว่่าการอยู่ทีบ่า้นดงเคง็ หมู่ที ่4 ตําบลดอนสมบูรณ์ ลกัษณะอาคารทีว่่าการอําเภอ เป็นอาคาร
สรา้งดว้ยไมท้ัง้หลงั หลงัจากนัน้ทางราชการไดย้า้ยทีว่า่การอาํเภอภแูล่นชา้ง จากบา้นดงเคง็มาตัง้ที่
บา้นยาง ซึง่ตัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกของหนองหมาจอก ใน พ.ศ. 2460 จงึไดม้กีารเปลีย่นชื่ออําเภอ
จาก "ภูแล่นช้าง" เป็นอําเภอยางตลาด ตามชื่อบ้านยาง ซึ่งได้รบัการพฒันาให้มคีวามเจรญิมา
จนถงึปจัจุบนั 
 
 2.5.4 ท่ีตัง้และอาณาเขตอาํเภอยางตลาด 
 อําเภอยางตลาดตัง้อยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการ
ปกครองขา้งเคยีง ดงัต่อไปน้ี 
 ทศิเหนือ ตดิกบั อาํเภอหว้ยเมก็ และ อาํเภอหนองกุงศร ี
 ทศิตะวนัออก ตดิกบั อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
 ทศิใต ้ ตดิกบั อาํเภอฆอ้งชยั และ อาํเภอกนัทรวชิยั (จงัหวดัมหาสารคาม) 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบั อาํเภอเชยีงยนื (จงัหวดัมหาสารคาม) 

 
 2.5.5 ประวติัความเป็นมาอาํเภอหนองกงุศรี 
 กระทรวงมหาดไทยไดป้ระกาศจดัตัง้กิง่อาํเภอหนองกุงศร ีโดยแยกจากอาํเภอท่าคนัโท 
เมื่อวนัที ่14 กนัยายน พ.ศ. 2516 ประกอบดว้ย 2 ตําบล คอืตําบลหนองกุงศร ีและตําบลโคกเครอื 
ต่อมาปี พ.ศ. 2518 ตําบลหนองบวั อําเภอสหสัขนัธ์ แยกมารวมกบักิง่อําเภอหนองกุงศร ีและ
ยกฐานะเป็นอําเภอหนองกุงศรี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2522 มีพื้นที่ทัง้หมด 626,944 
ตารางกโิลเมตร 
 
 2.5.6 ท่ีตัง้และอาณาเขตอาํเภอหนองกงุศรี 
 อําเภอหนองกุงศรตีัง้อยู่ทางทศิตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั มอีาณาเขตติดต่อกบั
เขตการปกครองขา้งเคยีง ดงัต่อไปน้ี 
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 ทศิเหนือ ตดิกบั อาํเภอทา่คนัโท และ อาํเภอวงัสามหมอ (จงัหวดัอุดรธานี) 
 ทศิตะวนัออก ตดิกบั อาํเภอสามชยั อาํเภอสหสัขนัธ ์และ อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์
 ทศิใต ้ ตดิกบั อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์อาํเภอยางตลาด และอาํเภอหว้ยเมก็ 
 ทศิตะวนัตก ตดิกบั อาํเภอหว้ยเมก็ และ อาํเภอกระนวน (จงัหวดัขอนแก่น) 
 
 2.5.7 ความเป็นมาของโครงการ 
 สภาพการเดินทางและการขนส่งสินค้าทางการเกษตรของประชาชนบริเวณพื้นที่
โครงการ คอื บรเิวณพืน้ทีร่อยต่อตลอดแนวเขตดา้นทศิใตข้องตําบลเสาเลา้ อําเภอหนองกุงศร ี
จงัหวดักาฬสนิธุ์ กบับรเิวณพืน้ที ่ตําบลนาเชอืก อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยสภาพ
ปจัจุบนัตอ้งอาศยัการขนสง่ทางน้ําโดยใชแ้พขา้มฟากขนาดเลก็ และสามารถเดนิทางไดใ้นชว่งที่
ระดบัน้ําในอ่างเก็บน้ําลดลงในช่วงฤดูแล้งเท่านัน้ (มีนาคม –กรกฎาคม) นอกจากนัน้ การ
เดนิทางของประชาชนบรเิวณพืน้ทีอ่ําเภอหนองกุงศรมีายงัตวัเมอืงจงัหวดักาฬสนิธุ ์ ใน
ปจัจุบนัหากเดนิทางโดยผา่นอาํเภอสหสัขนัธจ์ะมรีะยะทางประมาณ 60.0 กโิลเมตร หรอืหากใช้
เสน้ทางผ่านอําเภอหว้ยเมก็ และอําเภอยางตลาดจะมรีะยะทางประมาณ 58.0 กโิลเมตร แต่
หากใชส้ะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาวของโครงการจะเหลอืระยะทางประมาณ 53.5 กโิลเมตร 
ส่วนประชาชนที่อาศยัอยู่รมิอ่างเก็บน้ําลําปาวจะช่วยให้สามารถย่นระยะทางได้มากกว่า 40 
กโิลเมตร ซึ่งหากต้องเดนิทางออ้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว ในช่วงที่ไม่สามารถใชแ้พบรรทุกยนต์ได ้
นอกจากนัน้การก่อสรา้งสะพานบรเิวณอ่างเกบ็น้ําลําปาวยงัเป็นการสนับสนุนการขนส่งสนิคา้
ทางการเกษตร เช่น ออ้ย มนัสําปะหลงั เป็นต้น สู่แหล่งรบัซื้อต่างๆ โดยใชร้ะยะทางเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ตํ่าลง ดงันัน้ ถ้ามกีารก่อสรา้งสะพานโครงการ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการคมนาคม
ขนส่งได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การเดินทางระหว่างชุมชนท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียงมีความ
สะดวกสบายและคล่องตวั รวมทัง้ลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทางมากขึน้ โดยมผีลประโยชน์ทีส่าํคญั 
ดงัน้ี 

1) ช่วยลดระยะทางและเวลาในการเดนิทาง ซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรง
ของการเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวง ทําใหส้ามารถลดค่าใชจ้่ายในดา้นเชือ้เพลงิ ค่าซ่อมบํารุง
ของยานยนตจ์ากการเดนิทาง และระยะเวลาของการเดนิทาง ซึง่เป็นผลดใีนดา้นเศรษฐศาสตรท์ี่
ส่งผลตอบแทนสู่ประชาชนผู้ใช้ทางจากการลงทุนของรฐั ซึ่งเป็นผลประโยชนต่อประชาชน
ทอ้งถิน่เป็นอยา่งยิง่ 

2) ส่งเสรมิการเกษตรในพื้นที่ ทําให้การขนส่งสนิค้าเกษตรที่สําคญัในพื้นที่
ไดร้บัความสะดวกในการขนสง่สนิคา้และวตัถุดบิต่างๆ 

3) สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วในพืน้ทีโ่ครงการ ซึง่จะมแีหล่งทอ่งเทีย่วเพิม่มากขึน้ที่
เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนในพื้นที่โครงการและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งส่งผลดีต่อระบบ
เศรษฐกจิและการทอ่งเทีย่วของชุมชนในพืน้ทีโ่ครงการไดเ้ป็นอยา่งด ี  
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 ทัง้น้ี โครงการก่อสรา้งสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว ตัง้อยู่ในเขตหา้มล่าสตัวป์่าลําปาว 
ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรกัษ์ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 ซึ่งต้องจดัทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกําหนดประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการ 
ซึง่ตอ้งจดัทํารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัิ
และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ 24 
เมษายน 2555 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที่ 129 ตอนพเิศษ 97 ง วนัที่ 20 มถุินายน 
2555 
 
 2.5.8 สภาพพืน้ท่ีโครงการและถนนเช่ือมต่อ 
 1) ถนนเชื่อมต่อ 
  ถนนเชื่อมต่อของโครงการแบ่งเป็น 2 ดา้น คอื ถนนเชื่อมต่อโครงการดา้นทศิ
เหนือ เริม่ต้นที่บรเิวณบ้านหนองหวา้ ตําบลเสาเล้า อําเภอหนองกุงศร ีจงัหวดักาฬสนิธุ์ เป็น
ถนนทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุถนนทอ้งถิน่ทางทศิใต ้ตรงไปผา่นวดัชมพอุูทรวาร ีแลว้เลีย้วซา้ยไปหา
แหลมของแผ่นดนิที่ยนืลงไปในอ่างเก็บน้ํา เมื่อสร้างถนนใหม่ไปจนถึงขอบอ่างเก็บน้ํา ถนน
เชื่อมต่อดา้นทศิเหนือมคีวามยาว 2.517 กโิลเมตร สว่นถนนเชื่อมต่อโครงการดา้นทศิใต ้เริม่ตน้
บริเวณด้านทิศเหนือของบ้านโนนภัคดี ตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสินธุ ์
จากนัน้ปรบัปรุงถนนทอ้งถิน่เดมิเชื่อมต่อไปทางทศิใตถ้งึสีแ่ยกบา้นโนนภกัด ีถนนเชื่อมต่อดา้น
ทศิใต ้มคีวามยาว 2.475 กโิลเมตร 
 2) สะพานโครงการ 
  สะพานโครงการจุดเริม่ตน้ตัง้อยูบ่รเิวณตําบลเสาเลา้ อาํเภอหนองกุงศร ีจงัหวดั
กาฬสนิธุ์ ขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว จุดสิ้นสุดสะพานอยู่บรเิวณตําบลนาเชอืก อําเภอยางตลาด 
จงัหวดักาฬสนิธุ ์สะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว ความยาว 1.320 กโิลเมตร ซึง่บรเิวณโครงการ
เมื่อน้ําลดลงชาวบา้นจะทําการเกษตรบรเิวณรมิอ่างเกบ็น้ํา เช่น การปลูกมนัสาํปะหลงั เป็นต้น 
สว่นเมือ่ปรมิาณน้ําในอา่งเกบ็น้ําเพิม่ขึน้ชาวบา้นจะใชใ้นการเลีย้งปลาในกระชงั 
 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
 พิเชฐ  โสภณแพทย์ และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ์. (2556) การประเมนิการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา โรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อน 
จงัหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการประเมินระบบโดยใช้ CIPP-I Model พบว่า ในด้านบริบทของ
โครงการ กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนยงัคงเป็นเรือ่งใหมซ่ึง่ตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนรูแ้ก่
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ประชาชน โดยพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2535 ควรไดร้บัการ
แกไ้ขใหป้ระชาชนสามารถเขา้มามสีว่นรว่มในการศกึษาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สว่น
ดา้นปจัจยันําเขา้ งบประมาณและบุคลากรทีใ่ชใ้นกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมคีวาม
เหมาะสมเพยีงพอ แต่ในสว่นของประชาชนยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจอยา่งถูกตอ้งเกีย่วกบัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม ด้านกระบวนการ ผู้ดําเนิน
โครงการได้ดําเนินกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทาง
สิง่แวดลอ้มไดเ้หมาะสม แต่ยงัมผีูม้สีว่นไดเ้สยีบางสว่นทีไ่มเ่ขา้รว่มในกระบวนการ สง่ผลใหข้าด
ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี ดา้นผลผลติ รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไม่
สามารถเปิดเผยต่อสาธารณะไดจ้นกว่าโครงการนัน้จะไดร้บัอนุมตัใิหด้ําเนินโครงการ ส่งผลให้
ประชาชนไม่สามารถรบัรูข้อ้มูลในรายงานและไม่สามารถขอเพิม่เตมิขอ้มูลต่างๆ ได ้และดา้น
ผลกระทบ การใชก้ระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในกาประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตัง้แต่
กระบวนการศกึษาความเหมาะสมของโครงการจะช่วยป้องกนัและลดความขดัแยง้ได ้รวมถงึผู้
ดาํเนินโครงการตอ้งจดักจิกรรมใหเ้กดิประโยชน์แก่ประชาชนในพืน้ทีม่ากทีส่ดุ ซึง่จะนําไปสูก่าร
อยู่ร่วมกนัระหว่างโครงการกบัประชาชนอย่างยัง่ยนื โดยปจัจยัความสําเรจ็ในการดําเนินการ 
ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกภาคส่วน ในส่วนของปญัหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินการ พบว่า ผู้นําชุมชนขาดความตระหนักและความกระตือรอืรน้ในการประสานความ
รว่มมอืระหวา่งประชาชนและผูด้าํเนินโครงการ 
 นิพันธ์  นวลประเสริฐ (2540) การประเมินการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาใน
สถานศึกษา พื้นที่เขตการศึกษา 8 ที่สงักดัอาชวีศึกษา พบว่า หลกัสูตรได้บูรณาการความรู้
ความสามารถของผูส้อนอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนวธิกีารสอนส่วนใหญ่คอืการขาดสื่อการสอน
และงบประมาณ ผลของการสอนทําให้นักศึกษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องสิง่แวดล้อม และ
นักศกึษามพีฤตกิรรมทีป่ระสงคด์า้นสิง่แวดลอ้มน้อย เน่ืองจากการสอนของอาจารยใ์ชก้ารสอน
แบบบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ไม่ไดม้กีารทศันะใหม่ใหเ้หน็ว่ามนุษยท์ุกคนเป็นทรพัยากรร่วมกนั 
โดยไม่มองด้านสิทธิส่วนรวมเท่าที่ควร แต่จะมองด้านสิทธิส่วนตัวมากกว่า ทําให้นักศึกษา
มุ่งเน้นแต่ความรู้ เน้นการสอบเพื่อเอาคะแนน ไม่มรีะบบคิดหรอืค่านิยมที่จะสรา้งความเป็น
ธรรมในการจัดสรรทรพัยากร แต่จะให้ความสําคัญต่อทรพัยากรสิ่งแวดล้อมในฐานะทาง
เศรษฐกจิเท่านัน้ ขดักบัวตัถุประสงค์ของสิง่แวดลอ้มศกึษา ที่มุ่งใหนํ้าความรูไ้ปใช้ในดา้นการ
ตัดสินใจทางด้านสิ่งแวดล้อมในด้านการพัฒนา ปรับปรุง ป้องกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากร
สิง่แวดลอ้มทีเ่หลอือยู ่รวมทัง้การรว่มกจิกรรมทางสงัคม 
 นัทพงศ์  จนัทมาศ (2557) การประเมินอนามัยสิ่งแวดล้อมวดัในเขตเทศบาลนคร
นครศรธีรรมราช อําเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการประเมนิดา้นอนามยัสิง่แวดลอ้ม
วดัในพื้นที่เขตเทศบาลนครนครศรธีรรมราช อําเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช ศกึษาโดย
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การสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ 15 วัด จากทัง้หมด 25 วัด คิดเป็นร้อยละ 60 ของวัดทัง้หมด 
แบ่งกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น วดัในเขตใชพ้ืน้ทีส่งู วดัในเขตใชพ้ืน้ทีป่านกลางและวดัในเขตใชพ้ืน้ที่
ตํ่า ตรวจประเมนิโดยใชแ้บบสอบถามซึง่ดดัแปลงจากแบบสาํรวจอนามยัสิง่แวดลอ้มภายในวดั 
เกณฑ์วดัส่งเสรมิสุขภาพ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 
แบบสํารวจขอ้มูลพื้นฐานและด้านอนามยัสิง่แวดล้อมวดั แบบประเมนิวดัส่งเสรมิสุขภาพและ
แบบประเมนิสว้มสาธารณะ เกณฑก์ารประเมนิแบ่งเป็น วดัทีอ่ยูใ่นเกณฑท์ีต่อ้งปรบัปรุง และวดั
ทีผ่า่นเกณฑม์าตรฐานซึง่ม ี3 ระดบั คอืระดบัดมีาก ดแีละอยู่ในเกณฑพ์ืน้ฐาน จากการประเมนิ
พบว่า วดัในเขตใชพ้ืน้ทีส่งู ผา่นเกณฑก์ารประเมนิระดบัเกณฑพ์ืน้ฐาน รอ้ยละ 40 ระดบัเกณฑ์
ตอ้งปรบัปรุงรอ้ยละ 60 วดัในเขตใชพ้ืน้ทีป่านกลางผ่านเกณฑก์ารประเมนิระดบัเกณฑพ์ืน้ฐาน
รอ้ยละ 40 ระดบัเกณฑต์อ้งปรบัปรุงรอ้ยละ 60 ส่วนวดัในเขตใชพ้ืน้ทีต่ํ่าผา่นเกณฑก์ารประเมนิ
ระดบัเกณฑพ์ืน้ฐานรอ้ยละ 20 และระดบัเกณฑต์อ้งปรบัปรงุรอ้ยละ 80 ตามลาํดบั 
 มทัรนิทร์  วงษ์เมอืง (2548) การประเมนิสิง่แวดล้อมศึกษาโครงการเยาวชนรกัษ์ป่า
พื้นที่อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นการประเมินพฤติกรรมการอนุรกัษ์ของเยาวชนที่เข้าร่วม
โครงการเยาวชนรกัษ์ป่า รวมทัง้ศึกษาการมสี่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของ
อุทยาน และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกบัความเหมาะสมของเน้ือหา วธิีการ และกิจกรรมใน
โครงการจากเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบทดสอบความรูเ้กี่ยวกบัการอนุรกัษ์สาํหรบันักเรยีน และผูป้กครอง แบบ
ประเมนิพฤตกิรรมการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้มของนกัเรยีนโดยครปูระจาํชัน้ แบบสงัเกตอยา่งมสีว่น
รว่มของผูศ้กึษา และเรยีงความของนกัเรยีน จากการประเมนิ พบว่า เยาวชนทีเ่ขา้รว่มโครงการ
เยาวชนรกัษ์ป่ามคีวามรูเ้กีย่วกบัการอนุรกัษ์เพิม่ขึน้ เมื่อจดัลําดบัความรูห้ลงัเขา้รว่มโครงการฯ 
โดยเยาวชนส่วนใหญ่มีระดับความรู้เกี่ยวกับการอนุรกัษ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 62.80 
รองลงมามรีะดบัความรูม้าก คิดเป็นรอ้ยละ 32.60 นอกนัน้เพียงรอ้ยละ 4.70 มรีะดบัความรู้
เกี่ยวกบัการอนุรกัษ์น้อย นอกจากน้ี ยงัพบว่าเยาวชนมพีฤติกรรมที่แสดงถึงการอนุรกัษ์ทัง้ที่
บา้น โรงเรยีน และชุมชน โดยในภาพรวมผูป้กครองเหน็ว่าพฤตกิรรมการอนุรกัษ์ของเยาวชน
อยู่ในระดบัดมีากเช่นเดยีวกบัครปูระจําชัน้ กล่าวโดยสรุปจะเหน็ไดว้่าเยาวชนเหน็ดว้ยในระดบั
มากเกีย่วกบัความเหมาะสมของเน้ือหา วธิกีาร กจิกรรมและประโยชน์ของการเขา้รว่มโครงการ
ที่มต่ีอนักเรยีน นอกจากน้ีผูป้กครองยงัเหน็ดว้ยในระดบัมากต่อภาพรวมของการจดัการเรยีน
การสอนสิง่แวดลอ้มศกึษาในโครงการเยาวชนรกัษ์ปา่ 
 มานิตย์  จนิดามงคล (2549) การประเมนิการนิเทศภายในโรงเรยีนด้วยรูปแบบการ
ประเมนิแบบ CIPP ในสหวทิยาเขตวทิยาสถาพร สาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาฉะเชงิเทรา เขต 
1 เป็นการประเมนิแบบ CIPP และเปรยีบเทยีบผลการประเมนิจําแนกตามตําแหน่ง อตัรากําลงั 
บทบาท และประสบการณ์การนิเทศ กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้รหิารและครผููส้อน จาํนวน 107 คน 
ทีไ่ดจ้ากการสุ่มตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบประเมนิแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
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5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบแบบท ีและการวเิคราะหค์วามแปรปรวน จากการประเมนิพบวา่ ในดา้นการประเมนิดา้น
สภาพแวดลอ้มโครงสรา้งของการนิเทศมคี่าเฉลี่ยสูงสุด ในดา้นการประเมนิดา้นปจัจยัเบื้องต้น
คุณลักษณะของบุคลากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และในด้านการประเมินด้านผลผลิตการบริหาร
กระบวนการนิเทศภายในมคี่าเฉลี่ยสูงสุด โดยผลการเปรยีบเทียบความแตกต่างของผลการ
ประเมนิดา้นปจัจยัเบื้องต้นและด้านกระบวนการจําแนกตามบทบาทการนิเทศ พบว่า มคีวาม
แตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เมือ่เปรยีบเทยีบดา้นสภาพแวดลอ้มจาํแนกตาม
ประสบการณ์ทาํงาน 
 ณัฐกานต์  สมตวั (2553) การประเมนิสมรรถนะทางสิง่แวดลอ้มของอาคารที่พกัอาศยั
โดยการประเมินวัฏจักรชีวิต เป็นการประเมินโครงการอาคารที่พักอาศัยที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการประเมินวฏัจกัรชีวิต ซึ่งมุ่งเน้นให้มีการออกแบบโดยใช้
ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุด โดยต้องคํานึงถึงการใช้
ทรพัยากรตัง้แต่เริม่ตน้การผลติจนสิน้สุดการใชง้านหรอืการทําลาย ทัง้น้ีเพื่อประเมนิผลกระทบ
ของพลังงานและวสัดุที่ใช้ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เพื่อระบุปริมาณและประเมินโอกาสในการ
ปรบัปรุงสิง่แวดลอ้มใหด้ขีึน้ ซึง่การวจิยัไดเ้ลอืกบา้นไทยอนุรกัษ์ไทย 4 ภาค ประกอบดว้ย บา้น
ภาคเหนือ บ้านภาคกลาง บ้านภาคอสีาน และบ้านภาคใต้ วเิคราะห์ด้วยวธิ ีEco-indicator99 
เปรยีบเทียบกบั BEES 4.0 เพื่อศึกษาความพร้อมของวิธีการและฐานข้อมูลในการประเมิน
โครงสรา้งและวสัดุทางสถาปตัยกรรม รวมทัง้ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม จากการประเมนิพบว่า 
บา้นภาคกลางเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากที่สุด กล่าวคอืส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยที่สุด 
ตามมาดว้ยบา้นภาคเหนือ บา้นภาคอสีาน และบา้นภาคใต ้ตามลาํดบั 
 ณลัลกิา  โตจนิดา (2556) การประเมนิความสาํเรจ็ทางสิง่แวดลอ้มศกึษาจากงานวจิยัใน
รอบ 1 ทศวรรษของหลกัสตูรการมธัยมศกึษากลุ่มการสอนสิง่แวดลอ้ม มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ เป็นการประเมนิหลกัสตูรฯ ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2545-2555 โดยใชก้ระบวนการวจิยัแบบมสี่วน
ร่วมจากนักวชิาการด้านสิง่แวดล้อมศึกษาจํานวน 16 คน เพื่อกําหนดดชันีและเกณฑ์ในการ
ประเมนิงานวจิยั จากการประเมนิ พบว่า การจดักจิกรรมภาคสนามหรอืนอกสถานทีค่อืสื่อและ
อุปกรณ์ทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด มคี่าความสาํคญัเท่ากบั 3.87 รองมาคอื จุดมุ่งหมายของงานวจิยั
ดา้นความตระหนักทางสิง่แวดล้อม มคี่าความสําคญัเท่ากบั 3.81 อนัดบัสามคอื กระบวนการ
ถ่ายทอดความรูท้ีท่นัต่อเหตุการณ์และปรบัใหเ้ขา้กบัสถานทีไ่ดอ้ยา่งเหมาะสม มคี่าความสาํคญั
เทา่กบั 3.75 อนัดบัสีค่อื สาระของความรูท้ีเ่น้นการบรูณาการความรูท้ ัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและ
นิเวศวทิยา มคี่าความสําคญัเท่ากบั 3.68 และอนัดบัสุดท้าย คอื การวดัและการประเมนิผลที่
จะต้องมีเป้าหมายอย่างชัดเจนและให้ความสําคัญในเรื่องความตระหนักต่อปญัหาทาง
สิง่แวดลอ้ม มคีา่ความสาํคญัเทา่กบั 3.62 ตามลาํดบั 
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 สําเริง  วงษ์เจริญ (2549) การบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นการศึกษาการบริหารด้านสิ่งแวดล้อมใน
สถานศกึษา โดยมกีลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคร ูผูด้าํเนินการดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในสถานศกึษาขนาดเลก็ ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาชลบุร ี
เขต 2 จาํนวน 254 คน จาก 127 โรงเรยีน เครื่องมอืทีใ่ชค้อื แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดยีว จากการศกึษาพบว่า การบรหิารของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดั
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุร ีเขต 2 ในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณา
เป็นรายดา้น พบว่า ทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก เรยีงลําดบั ดงัน้ี ดา้นการบรหิารกจิกรรมส่งเสรมิ
การเรยีนรู ้ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นการบรหิารกจิกรรมชุมชนสมัพนัธ์ และดา้นการบรหิาร
กจิกรรม การเรยีนการสอน ซึง่การเปรยีบเทยีบการบรหิารสิง่แวดลอ้มในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ของผูบ้รหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐาน สงักดัสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาชลบุร ีเขต 2 จําแนก
ตามขนาดโรงเรยีน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ลัญจกร  สกูลคง (2548) บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้นําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็น
การศกึษาบทบาทและการมสี่วนร่วมของกลุ่มตวัอย่าง คอื ผูนํ้าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ใน
จงัหวดัฉะเชิงเทรา ที่ดํารงตําแหน่งในปี พ.ศ. 2546 จํานวน 144 คน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T-test และ One-way ANOVA จากการศึกษา พบว่า (1) ผู้นําองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมคีวามรูด้้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมในระดบัดมีาก มกีารรบั
ข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ระดบัดี ส่วนบทบาทและมีส่วนร่วมด้านการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยู่ในระดบัปานกลาง (2) ผูนํ้าองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มกีารรบัรูข้่าวสารด้านการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมแตกต่างกนัมี
บทบาทและมสี่วนร่วมดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแตกต่างกนั กลุ่มทีม่ี
บทบาทแตกต่างกนัได้แก่ กลุ่มที่มกีารรบัรูข้่าวสารปานกลางกบักลุ่มที่มกีารรบัรูข้่าวสารมาก 
กลุ่มที่มสี่วนร่วมแตกต่างกนั ไดแ้ก่ กลุ่มรบัรูข้่าวสารตํ่ากบักลุ่มที่มกีารรบัรูข้่าวสารปานกลาง
และกลุ่มทีม่กีารรบัรูข้า่วสารปานกลางกบักลุ่มทีม่กีารรบัรูข้า่วสารมาก (3) ผูนํ้าองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นเทศบาลมสี่วนร่วมแตกต่างกบัผูนํ้าองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่
ปฏบิตัหิน้าทีใ่นองคก์ารบรหิารสว่นตําบล โดยดา้นทีแ่ตกต่างกนั ไดแ้ก่ งานดา้นการบรหิารและ
งานดา้นการสนบัสนุนสง่เสรมิ 
 ปิยะดา  วชริะวงศก (2558) การประเมนิการบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มของสถาน
ประกอบการประเภทโรงแรมในเขตภาคเหนือ เป็นการศกึษาสถานการณ์การจดัการทางด้าน
สิง่แวดล้อมและประเมนิการบรกิารที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อมของสถานประกอบการประเภท
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โรงแรมในเขตภาคเหนือตอนล่าง จํานวน 63 โรงแรม โดยเครื่องมอืสําหรบังานวจิยัน้ีใช้การ
สงัเกตและการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้วยคําถามที่อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานสถาน
ประกอบการที่พกัสเีขยีวของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดล้อม พ.ศ. 2558 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐาน
สถานประกอบการทีพ่กัสเีขยีวประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 3 หมวด และปจัจยัพจิารณาเฉพาะพืน้ที ่
1 หมวด จากผลการศึกษา พบว่า มีโรงแรมที่ผ่านการประเมินการบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับ Gold Class ร้อยละ 41.27 รองลงมา อยู่ในระดับ Bronze Class และ 
Silver Class คดิเป็นรอ้ยละ 22.22 และ 19.05 ตามลําดบั อย่างไรก็ตามยงัมโีรงแรมที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการบริการที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมถึงร้อยละ 17.86 โดยพบว่าสถาน
ประกอบการประเภทโรงแรมมากกว่ารอ้ยละ 50 ยงัขาดการจดัการสภาพจดัภูมทิศัน์ของพืน้ที ่
การจดัให้มกีารบรกิารและช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย การจดัการการใช้พลงังาน การ
จดัการน้ําทีม่ปีระสทิธภิาพ การจดัการระบายน้ํา การบําบดัน้ําเสยี โดยเฉพาะอย่างยิง่ดา้นการ
จดัการสาธารณสุขและการส่งเสรมิสุขภาพ การจดัการป้องกนัและระงบัอคัคภียั อกีทัง้ในเรื่อง
ของการขาดการมสีว่นรว่มในการเป็นสมาชกิทีด่ขีองชุมชน และในการสง่เสรมิสนบัสนุนกจิกรรม
ต่างๆ ของทอ้งถิน่ทีแ่ละของทางโรงแรม และภาพลกัษณ์การบรหิารจดัการธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
 จากการศกึษางานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปไดว้่าการประเมนิโครงการจะสะทอ้นให้
เหน็ถงึประสทิธผิลของการดาํเนินโครงการหรอืกจิกรรมต่างๆ ซึง่การประเมนิโครงการตอ้งมกีาร
วเิคราะห ์วางแผน กําหนดวตัถุประสงค ์และเป้าหมายในการดําเนินโครงการ เพื่อจะไดเ้หน็ถงึ
ขอ้บกพรอ่ง ปญัหาต่างๆ และนํามาสูก่ารปรบัปรุง และแกไ้ขใหโ้ครงการมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ดงันัน้จงึสามารถนํางานวจิยัเหล่าน้ีมาใช้เป็นแนวทางในการประเมนิผลระบบการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม กรณศีกึษาโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวิจยั 
 
 

 การวจิยัเรือ่ง การประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ของโครงการสะพานขา้ม
อ่างเกบ็น้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในครัง้น้ีไดศ้กึษาแนวคดิทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
โดยนํามาประยุกต์เป็นแนวคดิในการวจิยัและวธิกีารวจิยัโดยกําหนดหวัขอ้การวจิยัเป็น 7 ส่วน 
ซึง่ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 3.1 กรอบแนวคดิ 
 3.2 วธิกีารดาํเนินการวจิยั 
 3.3 แหล่งขอ้มลูในการวจิยั 
 3.4 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 3.5 ผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญั 
 3.6 ขอบเขตของประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ 
 3.7 การวเิคราะหข์อ้มลู 
 
3.1 กรอบแนวคิด 
 
 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎแีละผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง สามารถกําหนดกรอบแนวคดิ
ในการวจิยั ดงัแสดงในภาพที ่3.1 
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ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
  
  

Context (บริบท) 
- กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  
- ขอ้มลูสถานการณ์ชุมชน 
- สภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคม 
- แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์

Input 
(ปัจจยันําเข้า) 

- ความรูค้วามเขา้ใจ
ของทุกภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA)  

- ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง 
และครบถว้น 

- ความครอบคลุม
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) 

 

Process  
(กระบวนการ) 

- ความโปรง่ใส 
- กระบวนการมสีว่น
รว่มของประชาชน 

- ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการ 

- วธิกีารประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

- การตดิตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ 

Product  
(ผลผลิต) 

- รายงานการ
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 

 

Impact  
(ผลกระทบ) 

- ความเชือ่มัน่ต่อ
โครงการ 

- การลดความ
ขดัแยง้ของกลุ่ม 
ผูม้สีว่นไดเ้สยี 

- การอยูร่ว่มกนั
ระหวา่งชุมชนกบั
โครงการอยา่ง 
ยัง่ยนื 

การวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
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 จากภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในวิจัย เรื่องการประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ ได้นําเทคนิคการ
ประเมินแบบ CIPP-I Model เป็นกรอบในการนําเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีป่ระสบความสาํเรจ็ ดงัน้ี 
 1) ปัจจยัภายนอก (Context) เป็นการประเมนิปัจจยัภายนอกทีม่ผีลต่อโครงการ โดย
อยูน่อกเหนือการควบคุมของโครงการ เพื่อพจิารณาปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อกระบวนการ โดยตรวจสอบว่าปัจจยั
ภายนอกดงักล่าวมผีลกระทบต่อความสําเรจ็หรอืความล้มเหลวของโครงการมากน้อยเพยีงใด 
ซึ่งในการวจิยัน้ีประกอบด้วย กฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศ
ไทย ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน สภาพโครงสร้างด้านการคมนาคม และแผนพัฒนาจงัหวัด
กาฬสนิธุ ์
 2) ปัจจยันําเขา้ (Input) เป็นการประเมนิปัจจยันําเขา้หรอืทรพัยากรต่างๆ ทีนํ่าเขา้มา
ใช้สําหรบัการดําเนินโครงการว่ามีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด รวมทัง้มีคุณภาพและมี
ประสทิธภิาพหรอืไม่ ปัจจยัที่พจิารณาจากทรพัยากรทีม่อียู่ซึ่งมผีลต่อกระบวนการทีจ่ะนําไปสู่
การบรรลุเป้าหมาย ซึง่ในการวจิยัน้ีประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และครบถว้น และความครอบคลุม
ของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
 3) กระบวนการ (Process) เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบกจิกรรมขัน้ตอนต่างๆ และ
วธิกีารดําเนินโครงการว่าเป็นไปตามที่กําหนดไว้หรอืไม่ รวมทัง้ปัญหาอุปสรรคที่เกดิขึน้จาก
กิจกรรมและขัน้ตอนการดําเนินงาน เพื่อนําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งในการวิจัยน้ี
ประกอบดว้ย ความโปร่งใส กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาในการดําเนินการ 
วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ 
 4) ผลผลิต (Product) เป็นการเปรียบเทียบผลผลิตจากโครงการกับวัตถุประสงค ์
เป้าหมาย หรือเกณฑ์ต่างๆ ที่วางไว้ เพื่อตอบคําถามในการดําเนินโครงการว่าประสบ
ความสําเร็จตามแผนที่วางไว้หรอืไม่ ซึ่งในการวิจยัน้ีประกอบด้วย รายงานการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
 5) ผลกระทบ (Impact) เป็นการประเมนิเพื่อตรวจสอบผลกระทบของโครงการ ทัง้ดา้น
บวกและดา้นลบ ทีม่ผีลต่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ในการวจิยัน้ีประกอบดว้ย ความ
เชื่อมัน่ต่อโครงการ การลดความขดัแย้งของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยี และการอยู่ร่วมกนัระหว่าง
ชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนื 
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 จากนัน้ นําผลการศกึษาทีไ่ดม้าสรุประบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้
วเิคราะหค์วามเหมาะสมของระบบ ปัญหาและอุปสรรคของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ของโครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ เพื่อนําเสนอแนวทางที่เหมาะสม
ของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
 
3.2 วิธีการดาํเนินการวิจยั 
 
 ในการวจิยัครัง้น้ีมุ่งศกึษาถึงการประเมนิผลการวเิคราะห์ผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
ของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสินธุ์ ประสิทธิผลของการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมถงึประเดน็ปัญหาและอุปสรรคของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ตลอดจนความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการวเิคราะหผ์ลกระทบทางสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative 
Research) เกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยการสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-Structure Interviews) 
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้นําชุมชน/ประชาชน) และกลุ่มผู้ที่มีบทบาทสําคัญในด้าน
สิง่แวดล้อม (องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เจา้หน้าที่กรมทางหลวงชนบท ที่ปรกึษา
ด้านสิง่แวดล้อม นักวชิาการสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิง่แวดล้อมและสื่อมวลชน) 
ร่วมกบัการวจิยัเอกสาร (Documentary Research) โดยนําขอ้มูลมาทําการเรยีบเรยีง วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์และเรยีบเรยีงเน้ือหาเพือ่หาขอ้สรปุ 
 
3.3 แหล่งข้อมลูในการวิจยั 
 
 การวจิยัครัง้น้ีไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูจาก 2 แหล่งทีส่าํคญั ดงัน้ี 
 
 3.3.1 ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data) 
 เป็นข้อมูลเอกสาร (Documentary) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากรายงาน 
ทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ์ เอกสารการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ 
และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 3.3.2 ข้อมลูปฐมภมิู (Primary Data) 
 สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เป็นข้อมูลที่ได้ร ับจากการสัมภาษณ์  โดยใช้
ประเดน็การสมัภาษณ์ ทําการรวบรวมขอ้เสนอแนะและปัญหา จากผูใ้หส้มัภาษณ์ ซึ่งเป็นกลุ่ม 
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ผูม้สีว่นไดเ้สยี (ผูนํ้าชุมชน/ประชาชน) และกลุ่มผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในดา้นสิง่แวดลอ้ม (องคก์าร
บริหารส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนกลางสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม เจา้หน้าที่กรมทางหลวงชนบท ที่ปรกึษาดา้นสิง่แวดล้อม 
นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้มและสือ่มวลชน) 
 
3.4 ผูใ้ห้ข้อมลูท่ีสาํคญั 
 
 ในการวจิยัครัง้น้ีประกอบดว้ยผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัดงัน้ี 

1) กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูทีส่าํคญั โดยการใชแ้บบสมัภาษณ์ จาํนวนทัง้สิน้ 30 คน 
(1) กลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ (ผูนํ้าชุมชน/ประชาชน) จาํนวน 12 คน 
(2) กลุ่มหน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (กรมทางหลวง

ชนบท/ทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม) จาํนวน 6 คน 
(3) กลุ่มหน่วยงานที่ทําหน้าที่พิจารณาอนุมตัิรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (เจา้หน้าทีส่ว่นกลางสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(สผ.)) จาํนวน 3 คน 

(4) กลุ่มหน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ (องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น/เจา้หน้าที่
สว่นกลาง (ทสจ.)) จาํนวน 3 คน 

(5) กลุ่มองค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษา
ภายในท้องถิ่น และในระดับอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ (กลุ่มองค์การเอกชนด้าน
สิง่แวดลอ้ม (ENGO) องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) และนกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม) จาํนวน 4 คน 

(6) สือ่มวลชน (สือ่มวลชนในทอ้งถิน่) จาํนวน 2 คน 
 ในการนําเสนอผลการศกึษาในการวจิยัจะไมเ่ปิดเผยชื่อของผูใ้หส้มัภาษณ์ ดงันัน้ ผูว้จิยั 
จงึทาํรหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัจรยิธรรมทางการวจิยั ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  รหสัผูใ้หส้มัภาษณ์ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านท่ี รหสัผูใ้ห้สมัภาษณ์

1 ผูนํ้าชุมชนตําบลเสาเลา้
2 ผูนํ้าชุมชนตําบลนาเชอืก
3 ผูนํ้าชุมชนตําบลลาํคลอง
4 ผูนํ้าชุมชนตําบลเขาพระนอน
5 ผูนํ้าชุมชนตําบลเวอ่
6 ผูนํ้าชุมชนตําบลหวัหนิ
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)  
 
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านท่ี รหสัผูใ้ห้สมัภาษณ์

7 ปราชญช์าวบา้น ตําบลนาเชอืก
8 ประชาชนตําบลหวัหนิ
9 ประชาชนตําบลเสาเลา้
10 ประชาชนตําบลเวอ่
11 พระภกิษุสงฆต์ําบลเขาพระนอน
12 ผูป้ระกอบการแพขนานยนต ์ตําบลลาํคลอง 
13 เจา้หน้าทีส่าํนกังานทางหลวงชนบทที ่16 กาฬสนิธุ ์คนที ่1 
14 เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบท คนที ่2
15 เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบท คนที ่3
16 เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบท คนที ่4
17 ทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม คนที ่1
18 ทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม คนที ่2
19 ทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม คนที ่3
20 เจา้หน้าทีส่าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) คนที ่1 
21 เจา้หน้าทีส่าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) คนที ่2 
22 เจา้หน้าทีส่าํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้ม (สผ.) คนที ่3 
23 เจา้หน้าทีส่าํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

จงัหวดักาฬสนิธุ ์(ทสจ.) 
24 เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลเสาเลา้
25 เจา้หน้าทีอ่งคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาเชอืก
26 องคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม (ENGO) (นกัวชิาการอสิระ)
27 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม คนที ่1
28 นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม คนที ่2
29 สือ่มวลชนทอ้งถิน่ คนที ่1
30 สือ่มวลชนทอ้งถิน่ คนที ่2
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3.5 เครือ่งมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูงานวจิยัครัง้น้ี คอื การสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง 
(Semi-Structure Interviews) กบัผูม้สีว่นไดเ้สยีของโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาวดงักล่าว 
 โดยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ใช้มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด 
(Open-ended Questions) ไดก้ําหนดคาํถามทีใ่ชใ้นการสมัภาษณ์ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
โดยใช้เวลาในการสมัภาษณ์ประมาณ 30-40 นาท ีรวมทัง้ ยงัใช้วธิกีารสงัเกตการณ์แบบไม่มี
สว่นรว่ม (Non-Participant Observation) เพือ่สงัเกตพฤตกิรรมของผูใ้หข้อ้มลู 
 
 3.5.1 เครื่องมือและอปุกรณ์ 
 แบบสมัภาษณ์ แบ่งเป็น 6 แบบ คอื 

3.5.1.1 แบบสมัภาษณ์สาํหรบักลุ่มผูไ้ดร้บัผลกระทบ (ผูนํ้าชุมชน/ประชาชน)  
3.5.1.2 แบบสมัภาษณ์สําหรบัหน่วยงานที่รบัผดิชอบจดัทํารายงานผลกระทบ

สิง่แวดลอ้ม (กรมทางหลวงชนบท/บรษิทัทีป่รกึษา) 
3.5.1.3 แบบสมัภาษณ์สําหรบัหน่วยงานที่ทําหน้าที่พจิารณาอนุมตัริายงานการ

วิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  (เจ้าห น้ าที่ ส่ วนกลางสํ านั กงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.)) 

3.5.1.4 แบบสมัภาษณ์สําหรบัหน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ (องคก์ารบรหิาร
สว่นทอ้งถิน่/เจา้หน้าทีส่ว่นกลาง (ทสจ.)) 

3.5.1.5 แบบสมัภาษณ์สําหรบัองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม องค์กรพฒันา
เอกชน สถาบันการศึกษาภายในท้องถิ่น และในระดบัอุดมศึกษา และนักวิชาการอิสระ (กลุ่ม
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (ENGO) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และนักวิชาการ
สิง่แวดลอ้ม)  

3.5.1.6 แบบสมัภาษณ์สาํหรบัสือ่มวลชน (สือ่มวลชนในทอ้งถิน่) 
โดยในแต่ละแบบสมัภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 สว่นไดแ้ก่ 

1) สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 
2) สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
5) สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3.5.1.7 กลอ้งถ่ายรปู  
3.5.1.8 เครือ่งบนัทกึเสยีง 
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 3.5.2 การศึกษานําร่อง (Pilot Study) 
 ก่อนนําแบบสมัภาษณ์ไปใชจ้รงิ ผูว้จิยัไดท้ําการศกึษานําร่อง (Pilot Study) โดยนําขอ้
คําถามใหผู้เ้ชี่ยวชาญพจิารณาความครอบคลุมเน้ือหาครบถ้วน เหมาะสม ตรงตามโครงสรา้ง
การใชภ้าษาทีถู่กตอ้ง และเหมาะสมกบักลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ทําการปรบัแกแ้ลว้จงึนําแบบสมัภาษณ์
ไปทดลองสมัภาษณ์กบักลุ่มตวัอยา่งทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัผูใ้หข้อ้มลูจรงิ เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสม ทาํการปรบัแกอ้กีครัง้แลว้จงึนําแบบสมัภาษณ์ไปใชส้มัภาษณ์กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูจรงิ 
 
 3.5.3 การตรวจสอบข้อมลูสามเส้า (Triangulation) 
 การตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้มูลในการวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อใหข้อ้มูลมคีวามแม่นยํา
และความน่าเชื่อถือ ลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล โดยได้มีมาตรการที่จะป้องกันความ
ผดิพลาด คอื การตรวจสอบขอ้มูลก่อนทําการวเิคราะห์ ซึ่งการตรวจสอบขอ้มูลที่ใชก้นัมากใน
การวจิยัเชงิคุณภาพ คอื การตรวจสอบขอ้มลูแบบสามเสา้ (Triangulation) มวีธิกีารตรวจสอบ 4 
วธิ ี(สภุางค ์จนัทวานิช, 2553) คอื  

3.5.3.1 การตรวจสอบสามเสา้ดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) คอื การพสิูจน์
ว่าขอ้มูลที่ผูว้จิยัได้มานัน้ถูกต้องหรอืไม่ วธิกีารตรวจสอบ คอื การตรวจสอบแหล่งของขอ้มูล 
แหล่งทีจ่ะพจิารณาในการตรวจสอบ ไดแ้ก่ 

1) ดา้นเวลา หมายถงึ ถา้ขอ้มลูต่างเวลากนัจะเหมอืนกนัหรอืไม ่ 
2) ดา้นสถานที ่หมายถงึ ถา้ขอ้มลูต่างสถานทีก่นัจะเหมอืนกนัหรอืไม ่ 
3) แหล่งบุคคล หมายถึง ถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป ข้อมูลจะ

เหมอืนเดมิหรอืไม ่
3.5.3.2 การตรวจสอบสามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) คือ 

ตรวจสอบว่า ผูว้จิยัแต่ละคนจะไดข้อ้มลูแตกต่างกนัอยา่งไร โดยเปลีย่นตวัผูส้งัเกต แทนทีจ่ะใช้
ผูว้จิยัคนเดยีวกนัสงัเกตโดยตลอด ในกรณีทีไ่ม่แน่ใจในคุณภาพของผูร้วบรวมขอ้มลูภาคสนาม 
ควรเปลีย่นใหม้ผีูว้จิยัหลายคน 

3.5.3.3 การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ การ
ตรวจสอบว่า ถ้าผูว้จิยัใชแ้นวคดิทฤษฎีที่ต่างไปจากเดมิจะทําใหก้ารตคีวามขอ้มูลแตกต่างกนั
มากน้อยเพียงใด อาจทําได้ง่ายกว่าในระดบัสมมติฐานชัว่คราว (Working Hypothesis) และ
แนวคดิขณะทีล่งมอืตคีวามสรา้งขอ้สรปุเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ ปกตนิกัวจิยัจะตรวจสอบสาม
เสา้ดา้นทฤษฎไีดย้ากกวา่ตรวจสอบดา้นอื่น 

3.5.3.4 การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล  (Methodological 
Triangulation) คอื การใชว้ธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลูต่างๆกนัเพือ่รวบรวมขอ้มลูเรือ่งเดยีวกนั เชน่ ใช้
วธิกีารสงัเกตควบคูก่บัการซกัถาม พรอ้มกนันัน้กศ็กึษาขอ้มลูจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
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 โดยการวิจัยครัง้ น้ี  ผู้วิจัยได้นําหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
(Triangulation) มาใช้ในการตรวจสอบ  ซึ่งได้ใช้การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) เพื่อนําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม (บุคคล) มา
เปรยีบเทยีบกนั หากมขีอ้คน้พบเหมอืนกนัหรอืเป็นไปในทศิทางเดยีวกนัแสดงว่าผูว้จิยัไดข้อ้มลู
มาถูกต้อง โดยงานวจิยัน้ีไดท้ําการแบ่งกลุ่มบุคคลเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) ประชาชนและ
ผูนํ้าชุมชน 2) เจา้ของโครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 3) หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วน
ทอ้งถิน่ และ 4) องคก์ารเอกชนดา้นสิง่แวดลอ้ม (ENGO) นกัวชิาการ และสือ่มวลชน 
 
3.6 เกณฑก์ารประเมินประสิทธิผล 
 
 การประเมนิประสทิธผิลของการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว ไดก้าํหนดเกณฑใ์นการประเมนิผลโดยอา้งองิจากหลกัเกณฑก์ารประเมนิ
ตามหลกัธรรมาภบิาลของสหกรณ์ (วนิดา รุ่มโรย และสนัทาน สสีา, 2555) ซึ่งงานวจิยัชิ้นน้ีมี
ความใกลเ้คยีง จงึไดนํ้ามาใชใ้นการประเมนิปัจจยัดา้นบรบิท ปัจจยันําเขา้ ปัจจยักระบวนการ 
ปัจจยัผลผลติ และปัจจยัผลกระทบ โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิโดยใหค้ะแนน 5 ระดบั ดงัน้ี   

5 คะแนน (ดมีาก) หมายถงึ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสม 
ดมีาก 

4 คะแนน (ด)ี หมายถงึ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมด ี
3 คะแนน (ปานกลาง) หมายถงึ การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามเหมาะสม

ปานกลาง 
2 คะแนน (น้อย) หมายถงึ การวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามเหมาะสม

น้อย 
1 คะแนน (น้อยมาก) หมายถงึ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งมกีารปรบัปรุง

และแกไ้ข 
 จากนัน้ จะนําผลการประเมนิประสทิธผิลทัง้ 5 ปัจจยั มาทําการประเมนิสรุปภาพรวม 
เพือ่แสดงผลสรปุทัง้หมดของการประเมนิ 
 
3.7 ขอบเขตของประชาชนผูไ้ด้รบัผลกระทบ 
 
 ในการวจิยัครัง้น้ีผู้วจิยั ได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลในบรเิวณพื้นที่รศัม ี5 กิโลเมตร 
ประกอบดว้ย ตําบลเสาเลา้ อาํเภอหนองกุงศร ีตําบลลาํคลอง อาํเภอเมอืงกาฬสนิธุ ์ตําบลหวัหนิ 
อําเภอห้วยเม็ก ตําบลเว่อ ตําบลเขาพระนอน และตําบลนาเชือก อําเภอยางตลาด จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ดงัภาพที ่3.2  
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ภาพท่ี 3.2  แผนทีแ่สดงพืน้ทีใ่นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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3.8 การวิเคราะหข้์อมลู 
 
 เมื่อทําการเก็บรวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์ผลการสมัภาษณ์โดยใช้เทคนิคการประเมนิ
แบบ CIPP-I Model ซึ่งประกอบดว้ย 1) ปัจจยัภายนอก (Context) ไดแ้ก่ กฎหมายเกี่ยวกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ขอ้มูลสถานการณ์ชุมชน สภาพโครงสรา้งด้าน
การคมนาคม และแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์2) ปัจจยันําเขา้ (Input) ไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจ
ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ครบถว้น และความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 3) กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ 
ความโปรง่ใส กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน ระยะเวลาในการดาํเนินการ วธิกีารประเมนิผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 4) ผลผลิต (Product) ได้แก่ 
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และ 5) ผลกระทบ (Impact) ไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่
ต่อโครงการ การลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยี และการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบั
โครงการอย่างยัง่ยืน รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมจากรายงานทางวิชาการ 
บทความ วิทยานิพนธ์ เอกสารการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ งานวิจยัที่
เกี่ยวขอ้ง ขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์ โดยแบ่งประเดน็ในการวเิคราะห ์
ดงัน้ี 1) ความคดิเหน็เกีย่วกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ 2) ประสทิธผิลของ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 3) ปัญหา อุปสรรค ของการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ และ 4) แนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ เพื่อนําไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ประสบ
ความสาํเรจ็  



บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 
 

 การวจิยัเรื่อง การประเมนิผลการวเิคราะห ์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ ผู้วิจยัได้ทําการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจาก
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูม ิโดยการสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสรา้ง 
(Semi-Structure Interviews) มลีกัษณะเป็นแบบสมัภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Questions) 
ใชก้บักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) ประชาชนและผู้นําชุมชน 2) 
เจา้ของโครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 3) หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ และ 4) 
องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม (ENGO) นักวชิาการ และสื่อมวลชน ซึ่งใช้ร่วมกบัการคน้คว้า
ขอ้มูลทุตยิภูมจิากการทบทวนวรรณกรรม โดยนําขอ้มูลมาเรยีบเรยีง วเิคราะห ์สงัเคราะห ์และ
เรยีบเรยีงเน้ือหาเพือ่หาขอ้สรปุ ในสว่นน้ีผูว้จิยันําเสนอผลการศกึษาออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
 4.1 ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอ่าง
เกบ็น้ําลาํปาว 
 4.2 ปัจจยัความสําเรจ็และปัญหา อุปสรรค ของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ของโครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 4.3 แนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 
4.1 ประสิทธิผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสะพานข้าม
อ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 
 ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลํา
ปาว ผูว้จิยันําเสนอผลการศกึษาดงัต่อไปน้ี 
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 4.1.1 ผลการศึกษาข้อมลูทัว่ไป 
 การสมัภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว ประกอบด้วย  
1) ประชาชนผูไ้ดร้บัผลกระทบ จาํนวน 5 คน เป็นประชาชนทีม่ภีูมลิําเนาในตําบลหวัหนิ จาํนวน 
1 คน ตําบลเสาเล้า จํานวน 1 คน ตําบลเว่อ จํานวน 1 คน ตําบลเขาพระนอน จํานวน 1 คน 
และตําบลลําคลอง จํานวน 1 คน 2) ผู้นําชุมชน จํานวน 7 คน ประกอบด้วย ผู้นําชุมชนจาก
ตําบลเสาเลา้ จาํนวน 1 คน ผูนํ้าชุมชนจากตําบลนาเชอืก จาํนวน 2 คน ผูนํ้าชุมชนจากตําบลลาํคลอง 
จาํนวน 1 คน ผูนํ้าชุมชนจากตําบลเขาพระนอน จาํนวน 1 คน ผูนํ้าชุมชนจากตําบลเว่อ จาํนวน 
1 คน และผูนํ้าชุมชนจากตําบลหวัหนิจํานวน 1 คน 3) องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น จํานวน 2 
คน ประกอบดว้ย องคก์ารบรหิารสว่นตําบลเสาเลา้ จาํนวน 1 คน และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล
นาเชอืก จํานวน 1 คน 4) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (ทสจ.) จํานวน 1 คน 5) เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 3 คน 6) เจา้หน้าทีก่รม
ทางหลวงชนบท จํานวน 4 คน 7) ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน 3 คน 8) นักวิชาการ
สิ่งแวดล้อม จํานวน 2 คน 9) องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จํานวน  1 คน  และ  
10) สือ่มวลชน จาํนวน 2 คน   
 กลุ่มทีเ่ป็นประชาชนและผูนํ้าชุมชนแบ่งเป็นเพศชาย คดิเป็นรอ้ยละ 83.33 และเพศหญงิ 
คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 มรีะดบัการศกึษาส่วนใหญ่ คอื อาชวีศกึษาและมธัยมตอนปลาย คดิเป็น
รอ้ยละ 25.00 รองลงมาคอื ระดบัประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา มธัยมศกึษาตอนตน้ 
และประถมศึกษา คดิเป็นรอ้ยละ 16.67 โดยประชาชนและผู้นําชุมชนที่ให้สมัภาษณ์ทัง้หมด 
นบัถอืศาสนาพุทธ คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 โดยประชาชนและผูนํ้าชุมชนสว่นใหญ่เกดิทีน่ี่/เป็นคน
ท้องถิ่น คิดเป็นรอ้ยละ 83.33 และย้ายมาจากที่อื่น คิดเป็นรอ้ยละ 16.67 ประชาชนและผู้นํา
ชุมชนในพืน้ทีท่ราบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย คดิเป็นรอ้ย
ละ 75.00 และไม่รู้จ ักกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 25.00 โดยกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
สิง่แวดลอ้มทีป่ระชาชนและผูนํ้าชุมชนทราบ คอื พ.ร.บ. ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาติ พ .ศ.2535 คิดเป็นร้อยละ 66.67 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม ปี 2555 คดิเป็นรอ้ยละ 44.43 สว่นรฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ประชาชนและผูนํ้าชุมชน
ในพืน้ทีย่งัไม่ทราบกฎหมายฉบบัดงักล่าว (จากจาํนวนผูใ้หส้มัภาษณ์ทีท่ราบกฎหมายเกี่ยวกบั
การจดัการสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 9 คน) ดงัตารางที ่4.1 
 สว่นเจา้หน้าทีส่าํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงัหวดักาฬสนิธุ ์เจา้หน้าที่
สํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เจา้หน้าที่องค์การบรหิารส่วน
ตําบลเสาเลา้ และองคก์ารบรหิารสว่นตําบลนาเชอืก เจา้หน้าทีก่รมทางหลวงชนบท นกัวชิาการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ปรกึษาด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่องค์กรพฒันาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม 
(ENGO) และสือ่มวลชน มรีะดบัการศกึษาตัง้แต่ระดบัปรญิญาตรจีนถงึปรญิญาโท 
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ตารางท่ี 4.1  ขอ้มลูทัว่ไปของประชาชนและผูนํ้าชุมชน 
 

รายการ จาํนวน ร้อยละ
1. เพศ 

ชาย 10 83.33
หญงิ 2 16.67

รวม 12 100.00
2. ระดบัการศึกษา 

ตํ่ากวา่ประถมศกึษา - - 
ประถมศกึษา 2 16.67
มธัยมศกึษาตอนตน้ 2 16.67
มธัยมศกึษาตอนปลาย 3 25.00
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา 2 16.67
อาชวีศกึษา 3 25.00
ปรญิญาตร ี - - 
สงูกวา่ปรญิญาตร ี - - 

รวม 12 100.00
3. การนับถือศาสนา 

พทุธ 12 100.00
ครสิต ์ - - 
อสิลาม - - 

รวม 12 100.0
4. ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 

ทราบ 9 75.00
ไมท่ราบ 3 25.00

รวม 12 100.0
5. กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  
 ท่ีรบัทราบ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

รฐัธรรมนูญ พ.ศ. 2550 
พ.ร.บ.สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535
ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ปี 2555  

- 
6 
4 

- 
66.67 
44.43 

รวม (จากจาํนวนผูท้ีร่บัทราบ 9 คน) 10 - 
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 4.1.2 บริบทหรือส่ิงแวดล้อมของโครงการ (Context) 
 จากการศึกษาพบว่า บริบทหรือสิ่งแวดล้อมของโครงการที่มีผลต่อการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) กฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย 2) ข้อมูลสถานการณ์ชุมชน 3) สภาพโครงสร้างด้านการ
คมนาคม และ 4) แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  4.1.2.1 กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย  
  จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์ พบว่า กฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบั
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดล้อม พุทธศกัราช 2535 มาตรา 46 – 51 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
พุทธศกัราช 2550 มาตรา 57 และมาตรา 67 และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม มปีระกาศ 8 ฉบบั โดยผูใ้ห้สมัภาษณ์ได้เสนอแนวทางในการพฒันาและปรบัปรุง
กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย ดงัน้ี 

1) ความชัดเจนของกฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมจําเป็นต้องมกีารปรบัปรุงกฎหมายใหม้คีวามเป็นปัจจุบนั เพื่อใหก้ฎหมายสามารถ
บงัคบัใช้กบัการพฒันาโครงการในปัจจุบนัได้อย่างมคีวามเหมาะสม โดยมุมมองของภาคส่วน
เจา้ของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 13 (2558) ได้ใหข้อ้มูลใน
ประเดน็น้ีวา่  

 

 “ปัจจุบนัการพฒันาโครงการต่างๆ ได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็ โดยการ
พฒันาดงักล่าวย่อมก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หากกฎหมายไม่มกีาร
ปรบัปรุงใหท้นัสมยั อาจเกดิช่องโหว่ในการพยายามหลกีเลี่ยงการปฏบิตัติาม
ข้อบังคับของกฎหมาย จึงควรให้ความสําคัญในการปรบัปรุงกฎหมายที่
เกีย่วกบัการประเมนิสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถนํามาปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสม
กบัสภาพปัจจุบนัมากทีส่ดุ” 
 

2) กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ดําเนินการตาม
ข้อบังคบัของกฎหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เน่ืองจากกฎหมายได้กําหนดประเภทและขนาด
โครงการ เพื่อใหเ้จา้ของโครงการปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของกฎหมาย โดยการดาํเนินการโครงการ
ต้องส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยที่สุด เพื่อให้โครงการพฒันาสามารถอยู่ร่วมกบัชุมชนได ้
โดยมุมมองของภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 29 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบักระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ฎหมายกําหนดวา่ 
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 “กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในปัจจุบนัได้ปฏบิตัิตาม
ขัน้ตอนทีก่ฎหมายกําหนด ทัง้ดา้นประเภทและขนาดของโครงการ เพื่อใหก้าร
ดําเนินโครงการเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยในรายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมจะมกีารกําหนดมาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการในการตดิตามตรวจสอบ เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจ
เกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มใหม้ผีลน้อยทีสุ่ด ซึง่โดยสว่นตวัมคีวามรูใ้นดา้นกฎหมาย 
เน่ืองดว้ยหน้าที่การงานที่ต้องมกีารศกึษาขอ้มูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อนํา
ขอ้มลูนัน้ ๆ มาทาํขา่ว ทาํใหพ้อมคีวามรูใ้นดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มอยูบ่า้ง” 
 

3) การปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
เป็นการปรบัปรุงใหก้ฎหมายมคีวามสมบูรณ์ ครอบคลุมในประเดน็ผลกระทบต่างๆ รวมถงึช่วย
ใหก้ฎหมายมขีอบเขตในการบงัคบัใชท้ีม่คีวามชดัเจน และมคีวามเหมาะสมกบัโครงการพฒันา
ประเภทต่างๆ โดยมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่นผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่  

 
 “กฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรมีการ
ปรบัปรุง โดยเฉพาะประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 
2555 ควรปรบัปรุงดา้นความชดัเจนในการกําหนดขอบเขตโบราณสถานในรศัม ี
2 กิโลเมตรให้มีความเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ โดยหาก
โครงการมขีนาดเลก็แต่อยูใ่นขอบเขตโบราณสถานทีก่ําหนด จะส่งผลการจดัทํา
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมใช้ระยะเวลานาน ทําให้การพฒันา
โครงการขนาดเลก็เกดิความล่าชา้ ส่วนความรูใ้นเรื่องกฎหมายของภาครฐันัน้ 
คอ่นขา้งมคีวามรู ้เน่ืองจากเคยผา่นการอบรมในดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม” 
 

  การปรบัปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควร
ปรบัปรุงให้ภาคประชาชน สามารถเขา้ใจในรายละเอยีด และขัน้ตอนของกระบวนได้ง่ายขึ้น 
โดยมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชน ผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 6 (2558) ให้ความเห็น
เกีย่วกบัการปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมรีายละเอยีดใน
การดําเนินการที่ค่อนข้างซับซ้อน สามารถทําความเข้าใจได้ยาก ทําให้
ประชาชนบางส่วนที่มีการศึกษาไม่มากนัก ไม่สามารถทําความเข้าใจใน
รายละเอยีดของกฎหมายดงักล่าวได ้
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  4.1.2.2 ขอ้มลูสถานการณ์ชุมชน 
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสมัภาษณ์สามารถแยกประเด็นในการ
พจิารณาไดด้งัน้ี  
 1) การพฒันาโครงการจะส่งผลดต่ีอสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชุมชน 
โดยจะทําให้ชุมชนมคีวามเจรญิขึ้น รวมทัง้เป็นการส่งเสรมิให้ระบบเศรษฐกิจของชุมชนดขีึ้น 
เน่ืองจากมกีารขนสง่ทีด่ขี ึน้ โดยมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่1 
(2558) ใหค้วามเหน็สนบัสนุนเกีย่วกบัผลดทีีไ่ดร้บัจากการพฒันาโครงการวา่ 
 

 “ณ ปัจจุบันการเดินทางของชาวบ้าน และการขนส่งสินค้าทางการ
เกษตรยงัไม่ค่อยมคีวามสะดวกมากนัก โดยเฉพาะการขนส่งสนิค้าทางการ
เกษตรยงัต้องเดนิทางอ้อมอ่างเก็บน้ําลําปาว ซึ่งมรีะยะทางค่อนขา้งมาก จงึ
เป็นการเพิม่ต้นทุนในการขนส่ง แต่หากมกีารพฒันาสรา้งสะพานขา้มอ่างเกบ็
น้ําลําปาว กจ็ะทําใหก้ารเดนิทางของชาวบา้นมคีวามสะดวกมากขึน้ เน่ืองจาก
จะชว่ยลดระยะทางในการเดนิทาง” 
 

  ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่23 
(2558) ใหค้วามเหน็สนับสนุนเกีย่วกบัผลดทีีไ่ดร้บัจากการพฒันาโครงการว่า 
 

 “ปัจจุบนัพื้นที่ของชุมชนที่อยู่บรเิวณโดยรอบเขื่อนลําปาว ยงัมสีภาพ
ทางด้านการคมนาคมที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก ซึ่งหากมีการพฒันาก่อสร้าง
สะพานเพื่อขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาวกจ็ะส่งผลดต่ีอทําใหช้าวบ้านมคีวามสะดวก
ในการเดนิทางมากขึน้ ซึง่การพฒันาโครงการดงักล่าวมคีวามสอดคลอ้งกบัการ
ปรบัปรงุใหส้ถานการณ์ของชุมชนบรเิวณน้ีดขีึน้” 
 

  การพฒันาโครงการควรศกึษาขอ้มลูทัง้ผลดแีละผลเสยีของโครงการ รวมทัง้
ตอ้งนํามาวเิคราะหแ์ละปรบัใช้ให้มคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของท้องถิ่น เพื่อให้
โครงการสามารถดาํเนินการก่อสรา้งได้จรงิ โดยมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่
ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่18 (2558) ไดใ้หค้วามเหน็สนบัสนุนเกีย่วกบัผลดทีี่
ไดร้บัจากการพฒันาโครงการวา่ 
 

 “การพฒันาโครงการต้องศึกษาขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนัของชุมชน 
เพื่อนํามาพจิารณาวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ รวมทัง้หาแนวหาในการ
ป้องกนัแก้ไขที่มคีวามเหมาะสม ซึ่งจะทําให้การดําเนินการพฒันาโครงการ
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สามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิ และจะเป็นการส่งเสรมิใหส้ถานการณ์ความเป็นอยู่ของ
ชุมชนในพืน้ทีด่ขี ึน้” 
 

  สว่นมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่28 
(2558) ได้ให้ความเหน็สนับสนุนเกี่ยวกบัผลดทีี่ได้รบัจากการพฒันาโครงการว่า “การพฒันา
โครงการใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนไดน้ัน้ ตอ้งนําขอ้มลูสถานการณ์ของชุมชนมาพจิารณาใชใ้น
ดาํเนินโครงการ เพือ่ใหโ้ครงการสามารถพฒันาชุมชนได”้ 
  4.1.2.3 สภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคม 
 1) การพฒันาโครงสรา้งด้านการคมนาคมของชุมชน ทําให้ชุมชนมี
โครงสร้างทางด้านคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้น ถือได้ว่าการพัฒนาโครงการจะก่อให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างมาก ทัง้ในด้านเศรษฐกิจและสงัคม โดยมุมมองของภาค
ประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 6 (2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
โครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชนวา่  
 

 “ผมมองว่าการพฒันาชุมชนใหม้คีวามเจรญิขึน้นัน้ ควรมกีารพฒันาใน
หลายด้าน ซึ่งในประเดน็ด้านการคมนาคมถือได้ว่ามคีวามสําคญัมากต่อการ
พฒันาชุมชน เน่ืองจากถนนถอืเป็นสิง่ทีส่าํคญัในการเดนิทางไปมาหาสู ่รวมทัง้
การขนสง่สนิคา้ทางการเกษตร ซึง่การก่อสรา้งสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาวจะ
ส่งผลให้การขนส่งมคีวามสะดวกมากขึน้ รวมทัง้ยงัส่งผลใหชุ้มชนเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาตบิรเิวณอ่างเกบ็น้ําลําปาว จงึเป็นผลดต่ีอการทํามาหา
กนิของชาวบา้นในชุมชน” 
 

  สว่นมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่25 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชนวา่ 
 

 “โครงการพฒันาทางดา้นถนนหนทางเป็นโครงการที่ด ีเพราะจะช่วย
พฒันาชุมชนใหม้คีวามสะดวกในการเดนิทาง หากต้องการใหโ้ครงการพฒันา
นัน้สามารถเกดิขึน้ไดจ้รงิตอ้งอาศยัความรว่มมอืของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ให้
โครงการพฒันาสามารถดาํเนินการรวดเรว็ยิง่ขึน้” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่14 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชนวา่ 
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“โครงการที่เกี่ยวกบัการสร้างถนนหนทางถือว่าเป็นโครงการพฒันาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ชุมชน ทัง้ในดา้นการเดนิทาง และในดา้นเศรษฐกจิทีด่ขี ึน้” 
  สว่นมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่26 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการพฒันาโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชนว่า “การพฒันา
โครงการใด ๆ กต็าม ย่อมมทีัง้ส่วนทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ และส่วนทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบ ซึ่ง
โครงการพฒันาทางด้านคมนาคมจดัได้ว่ามบีทบาทสําคญัต่อในดําเนินชวีติของประชาชนใน
พืน้ที”่ 
  4.1.2.4 แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ ์
  แผนพัฒนาจงัหวดัเกิดขึ้นจากแผนการดําเนินการของหน่วยงานต่างๆ ใน
จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยมกีารระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากทุกหน่วยงาน รวมทัง้ไดม้กีาร
แบ่งหน้าที่ในการรบัผดิชอบในประเดน็แต่ละดา้น เพื่อใหม้คีวามครอบคลุมในการแก้ปัญหาใน
แต่ละด้าน ซึ่งในแต่ละประเด็นจะมคีวามเชื่อมโยงกนัในแต่ละหน่วยงาน เพื่อในสามารถมอง
ภาพรวมของปัญหา และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างตรงจุด โดยมุมมองของหน่วยงานภาครฐั
และภาคส่วนท้องถิ่นผู้ให้สัมภาษณ์ท่านที่ 23 (2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของ
แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุต่์อการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “แผนพฒันาจงัหวดักาฬสินธุ์ได้สนับสนุนในด้านการบรหิารจดัการ
สิง่แวดล้อม โดยให้ความสําคญัในด้านสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น ด้านทรัพยากรป่าไม้/สัตว์ป่า ทรัพยากรดิน /ที่ดิน 
ทรพัยากรน้ํา ธรณีวทิยา เป็นต้น โดยมกีารวางแผนงานในการบรหิารงานใน
ด้านต่างๆ ให้หน่วยงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดผลดีต่อ
สิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ” 
 

  สว่นมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่2 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบัวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุต่์อการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “การดําเนินการพัฒนาโครงการในพื้นที่จ ังหวัดกาฬสินธุ์ ควรนํา
แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ มาทําการทบทวนศึกษา วิเคราะห์ และใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการนําไปพิจารณาร่วมกับการดําเนินการพัฒนาโครงการ 
เพือ่ใหรู้ถ้งึสภาพปัจจุบนัของจงัหวดักาฬสนิธุม์ากทีส่ดุ” 
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  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่19 (2558) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุต่์อ
การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุม์บีทบาทสาํคญัสาํหรบัผูป้ระเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เพราะจะทําใหผู้ป้ระเมนิเขา้ใจในสภาพปัจจุบนัของทอ้งถิน่ รวมทัง้
เข้าใจถึงแผนการดําเนินการของจังหวัดที่ได้มีการวางแผนไว้ เพื่อนําแผน
ดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการประเมนิโครงการใหม้คีวามสอดคลอ้งมากทีส่ดุ” 
 

  สว่นมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่28 
(2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกบัวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ต่อการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มว่า “การพฒันาโครงการใดกต็าม ควรมคีวามสอดคลอ้งกบัการบรหิารงานในทอ้งถิน่ 
เพือ่ใหโ้ครงการพฒันาสามารถก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนมากทีส่ดุ” 
  โดยสามารถสรุปได้ว่ากฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมในประเทศไทยได้มกีารบงัคบัให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต้องปฏบิตัิตาม
อย่างเครง่ครดั สว่นขอ้มลูสถานการณ์ชุมชนหากมกีารพฒันาโครงการทางดา้นคมนาคม จะทําให้
ความเป็นอยู่ของชุมชนทีด่ขี ึน้ เน่ืองจากจะทําใหส้ภาพโครงสรา้งดา้นคมนาคมมคีวามปลอดภยั
มากขึ้น ซึ่งการดําเนินการพฒันาโครงการต้องอาศยัความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยต้อง
ดําเนินการให้มีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจงัหวดัของพื้นที่ที่จะดําเนินการพัฒนา เพื่อ
ก่อใหเ้กดิการพฒันาอยา่งเหมาะสม รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่4.2 
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ตารางท่ี 4.2  สรปุปัจจยัดา้นบรบิททีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 

  

บริบท  
(Context) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

กฎหมาย
เกีย่วกบัการ
ประเมนิผล
กระทบ
สิง่แวดลอ้ม
ในประเทศ
ไทย 

 

ดีมาก (5 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในดา้นรายละเอยีดของ
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม
อยา่งชดัเจน 
ดี (4 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในดา้นรายละเอยีดของ
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม
พอสมควร 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้เกีย่วกบั
กฎหมายสิง่แวดลอ้ม แต่
ไมเ่ขา้ใจในดา้น
รายละเอยีดของ 
กฎหมายกฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในดา้นรายละเอยีดของ
กฎหมายสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในดา้นรายละเอยีดของ
กฎหมายสิง่แวดลอ้มใน
ระดบัน้อยมาก 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน  ประชาชนใน
พื้นที่ ส่ วนใหญ่ รู้ถึงกรอบของกฎหมายที่
เกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แต่
ไม่เขา้ใจลกึซึ้งถึงรายละเอยีดที่มกีารบงัคบัใช ้
จงึมรีะดบัผลการประเมนิในระดบัปานกลาง (3) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ีปรึกษา
ด้านส่ิงแวดล้อม ส่วนใหญ่มีความรู้ ความ
เขา้ใจในดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มอยา่งชดัเจน 
โดยได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครดั ซึ่งผลการ
ปฏบิตัจิะมปีระสทิธผิลมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่
กับจรรยาบรรณของผู้ที่ มีห น้ าที่ ในการ
รบัผดิชอบในการจดัทาํรายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้กฎหมายดงักล่าว
ได้มกีารประกาศใช้มานานแล้ว จงึควรมกีาร
ปรบัปรุง แก้ไขให้มคีวามเป็นปัจจุบนัมากขึน้ 
จงึมรีะดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถ่ิน มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายพอสมควร 
เน่ืองจากได้ผ่านการอบรมในด้านกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มมาแลว้ จงึมรีะดบัผลการประเมนิใน
ระดบัด ี(4) 

- ภาคเอกชน นักวิชาการ และส่ือมวลชน มี
ความรูใ้นด้านกฎหมาย เน่ืองจากหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการทํางานที่ต้องมีการศึกษา
ขอ้มูลต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ทําให้พอมคีวามรู้
ในด้านกฎหมายสิง่แวดล้อม จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัด ี(4)
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ)          
 

 
  

บริบท  
(Context) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ขอ้มลู
สถานการณ์
ชุมชน 

 

ดีมาก (5 คะแนน)   
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ชมุชนเป็นอยา่งด ี
ดี (4 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ชมุชน
พอสมควร 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอืการพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ชมุชนในระดบั
ปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน) 
คอื การพฒันาโครงการมคีวาม
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ชุมชนในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ชมุชนในระดบั
น้อยมาก 
 

- ภาคประชาชนและผู้ นํ าชุมชน   การ
พัฒนาโครงการมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์ชุมชนเป็นอยา่งดจีะซึง่จะสง่ผล
ดีต่อความเป็นอยู่ของชุมชน โดยจะทําให้
ชุมชนมีความเจรญิขึ้น รวมทัง้การพฒันา
โครงการเป็นการส่งเสรมิใหร้ะบบเศรษฐกจิ
ของชุมชนดขีึน้ เน่ืองจากมกีารขนสง่ทีด่ ีจงึ
มรีะดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ีปรึกษา
ด้านส่ิงแวดล้อม  ดํ าเนินการพัฒนา
โครงการใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ชุมชน
ปัจจุบนัมากที่สุด เพื่อให้โครงการสามารถ
เกดิขึน้ได้จรงิ จงึมรีะดบัผลการประเมนิใน
ระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถ่ิน 
มองว่าการพฒันาโครงการสะพานขา้มอ่าง
เก็บน้ําลําปาวมีความสอดคล้องกับการ
ปรบัปรุงใหส้ถานการณ์ของชุมชนบรเิวณน้ี
ดีขึ้น จึงมีระดบัผลการประเมนิในระดบัดี
มาก (5) 

- ภาคเอกชน นักวิชาการ และส่ือมวลชน 
การพัฒนาโครงการได้มีการนําข้อมูล
สถานการณ์ของชุมชนมาพิจารณาใช้ใน
ดําเนินโครงการ เพื่อให้โครงการสามารถ
พฒันาชุมชนได ้จงึมรีะดบัผลการประเมนิ
ในระดบัดมีาก (5) 
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ)          
 

บริบท  
(Context) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

สภาพ
โครงสรา้ง
ดา้นการ
คมนาคม 

 

ดีมาก (5 คะแนน)   
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคม
เป็นอยา่งด ี
ดี (4 คะแนน)   
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคม
พอสมควร 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคม
ในระดบัปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคม
ในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคม
ในระดบัน้อยมาก 
 

- ภาคประชาชนและผู้ นํ าชุมชน   การ
พฒันาโครงการมคีวามสอดคลอ้งกบัสภาพ
โครงสรา้งดา้นการคมนาคมเป็นอยา่งด ีโดย
จะส่งผลให้ชุมชนมีโครงสร้างทางด้าน
คมนาคมที่ สะดวกสบายขึ้ น  รวมทั ้ง
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็น
อยา่งมาก ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม จงึ
มรีะดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ีปรึกษา
ด้ าน ส่ิ งแวด ล้อม  โครงการพัฒนา
ทางดา้นคมนาคมเป็นโครงการทีก่่อใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อชุมชน ทัง้ในดา้นการเดนิทาง 
และในด้านเศรษฐกจิที่ดขี ึน้ จงึมรีะดบัผล
การประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถ่ิน 
การบรหิารงานโครงการการพฒันาด้าน
คมนาคมมีความสอดคล้องกับสภาพ
โครงสร้างการคมนาคมในปัจจุบันเป็น
อย่างดี รวมทัง้ต้องอาศัยความร่วมมือ
ของทุกฝ่าย เพื่อให้โครงการสามารถ
เกิดขึ้นได้จริง และเกิดประโยชน์ ต่อ
ชุมชนมากทีสุ่ด จงึมรีะดบัผลการประเมนิ
ในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคเอกชน นักวิชาการ และส่ือมวลชน
การพฒันาโครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ํา
ลําปาว จดัได้ว่ามบีทบาทสําคญัทางด้าน
คมนาคมของประชาชนในพืน้ที ่จงึมรีะดบั
ผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 



75 

ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 
 

บริบท  
(Context) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

แผนพฒันา
จงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ 

 

ดีมาก (5 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุเ์ป็นอยา่งด ี
ดี (4 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความ 
สอดคล้องกับแผนพฒันา
จงัหวดักาฬสนิธุพ์อสมควร 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุใ์นระดบัปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน) 
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุใ์นระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน) 
คอื การพฒันาโครงการมี
ความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุใ์นระดบัน้อยมาก 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน การพฒันา
โครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาวได้มี
การศกึษาแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันในพื้นที ่
ส่งผลให้ผู้ประเมินมีความรู้ ความเข้าใจใน
สภาพปัจจุบนัของทอ้งถิน่ จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ีปรึกษา
ด้านส่ิงแวดล้อม แผนพฒันาจงัหวดัจะทาํ
ให้ผู้ประเมินเข้าใจในสภาพปัจจุบันของ
ท้ อ งถิ่ น  รวม ทั ้ง เข้ า ใจ ถึ งแ ผ น ก าร
ดําเนินการของจงัหวดัที่ได้มกีารวางแผน
ไว้ ซึ่ งแผนพัฒนาของจังหวัดมีความ
สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ จึงมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถ่ิน 
ไดพ้จิารณาแผนพฒันาจงัหวดัร่วมกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ซึ่งมคีวาม
สอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงการ โดยจะนํา
ขอ้มลูแผนพฒันาจงัหวดัมาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการรับรู้ปัญหาในท้องถิ่น ก่อนนํามา
พจิารณาประกอบในการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดบัดมีาก (5) 

- ภาคเอกชน นักวิชาการ และส่ือมวลชน การ
พฒันาโครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว
มคีวามสอดคลอ้งกบัการบรหิารงานในทอ้งถิน่
จงึมรีะดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 
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 4.1.3 ปัจจยันําเข้า (Input) 
 จากการศกึษาพบวา่ ปัจจยันําเขา้ทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบ
ไปด้วย 1) ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA) 2) ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และครบถว้น และ 3) ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุ ดงัน้ี 
  4.1.3.1 ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 
  ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความเข้าใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) พบว่า หน่วยงานภาครฐั/ภาคส่วนทอ้งถิน่ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในขัน้ตอนและวิธีการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เน่ืองจากไดผ้่านการอบรมในวชิาชพีมาแลว้ จงึสามารถรบัผดิชอบหน้าทีใ่นส่วนน้ีได ้
ส่วนมุมมองของประชาชนส่วนใหญ่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม มองว่าการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการประเมินเพื่อศึกษาว่าการดําเนินโครงการก่อให้เกิด
ผลกระทบในประเด็นใดบ้าง รวมทัง้ประชาชนในพื้นที่ยงัไม่มีความรู้ในด้านการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มมากนกั รวมทัง้ความรู ้ความเขา้ใจในดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้ม ซึง่ประชาชน
ในพื้นที่ส่วนใหญ่ทราบแต่กรอบกฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมคอือะไร 
จากการตดิตามขา่วสาร การประชุมในสว่นหน่วยงานราชการ และการประชุมของผูนํ้าชุมชน แต่
รูแ้ค่เพยีงว่ามไีวส้าํหรบัใหผู้ด้าํเนินโครงการปฏบิตัติาม เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ แต่ไม่
เขา้ใจลกึซึง้ถงึรายละเอยีดทีม่กีารบงัคบัใชว้า่มหีลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัอิยา่งไร  
  จากประเด็นความรู้ความเข้าใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาได ้ดงัน้ี 
 1) ความรู้ ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมของ
ผู้นําชุมชนและประชาชน ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่โครงการ มองว่าการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นการศกึษาหาสาเหตุของผลกระทบทีเ่กดิจากการดาํเนินโครงการ เพื่อรว่มกนัหา
วธิใีนการป้องกนั และลดผลกระทบ โดยมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านที่ 1 (2558) ใหค้วามหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมว่า “การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการศกึษาวา่การดาํเนินการโครงการจะก่อใหเ้กดิปัญหาอะไรขึน้บา้ง และ
เมือ่เกดิปัญหาขึน้ จะมกีารป้องกนั แกไ้ขอยา่งไร” 
  ในส่วนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มองว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการคาดการณ์
ผลกระทบที่เกดิจากกจิกรรมการดําเนินการพฒันาโครงการต่างๆ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อ
พื้นที่อ่อนไหว เช่น ชุมชน ศาสนสถาน สถานศึกษา และสถานพยาบาล รวมถึงร่วมกนัหา
แนวทางป้องกนัและแกไ้ข เพื่อใหเ้กดิผลกระทบน้อยทีสุ่ด โดยมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและ
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ภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 25 (2558) ใหค้วามหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มวา่  
 

 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นการคาดการณ์ถงึผลกระทบที่
เกิดจากการพฒันาโครงการ โดยการพฒันาโครงการนัน้ต้องมกีารสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้มีความ
เขา้ใจในโครงการ รวมทัง้ช่วยกนัหาวธิใีนการป้องกนั และลดผลกระทบทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้รว่มกนั” 
 

 2) วตัถุประสงค์ของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เป็นการหา
แนวทางในการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหก้ารพฒันา
โครงการสามารถเกดิขึน้ได ้ทัง้ผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อย
ทีส่ดุ โดยมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่30 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบัวตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่  
 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันที่มี
ความสัมพันธ์กับโครงการว่ามีผลกระทบใดเกิดขึ้นบ้าง เพื่อร่วมกันกําหนด
แนวทางในการป้องกัน แก้ไข ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการในการ
ตดิตามตรวจสอบ”  
 

   สว่นมุมมองของภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม
มุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 13 (2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกบั
วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่  
 

 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นกระบวนการศกึษา วเิคราะห์
ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ ทัง้ผลกระทบในด้าน
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยจะต้องนําผลที่ได้จากการ
ประเมิน มาทําการวิเคราะห์ สําหรบัใช้ในการกําหนดเป็นมาตรการในการ
ป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อให้การดําเนินโครงการเกิด
ผลกระทบต่อประชาชนน้อยทีส่ดุ”  
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  4.1.3.2 ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และครบถว้น 
  ประเดน็ดา้นความถูกตอ้ง และครบถว้นของขอ้มลูนัน้ พบวา่ ประชาชนบางสว่น
เห็นว่าข้อมูลที่ใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่มีความถูกต้อง และครบถ้วน 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมได้มกีาร
สาํรวจสภาพพืน้ที ่และสมัภาษณ์ประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณพืน้ทีโ่ครงการยงัไมค่รอบคลุม และ
ไม่ทัว่ถึงพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ จึงทําให้ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยสามารถแยก
ประเดน็ได ้ดงัน้ี 
 1) การรับรู้ข่าวสารของโครงการพัฒนาต่างๆ  ในชุมชน  มีการ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการผา่นหลายช่องทาง อาทเิช่น องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ และผูนํ้าชุมชน 
ทําให้ประชาชนได้รบัทราบข้อมูลโครงการ แต่ประชาชนบางส่วนไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการ และขัน้ตอนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ส่งผลให้การรบัรูข้่าวสารของ
ประชาชนยังมีความเข้าใจไม่มากนัก โดยมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที่ 6 (2558) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัการรบัรูข้่าวสารของโครงการพฒันาต่างๆ ใน
ชุมชนวา่  
 

 “ชาวบ้านในชุมชนได้ร ับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการยังไม่
เพยีงพอ เน่ืองจากชาวบ้านไม่มคีวามรูใ้นขัน้ตอนของการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม จงึต้องการใหห้น่วยงานเจา้ของโครงการมกีารทําความเขา้ใจกบั
ชาวบา้นในดา้นขัน้ตอน และวธิกีารในการดาํเนินการ” 
 

 2) ความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในดา้นการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พบว่า หน่วยงานภาคเอกชนบางส่วนเห็นว่ารายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มทีเ่ผยแพรใ่หป้ระชาชน เป็นขอ้มลูทีไ่มม่คีวามถูกตอ้งและครบถว้นมากนกั เน่ืองจาก
การลงสาํรวจสภาพพืน้ทีข่องผูเ้ชีย่วชาญทีท่าํหน้าทีใ่นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไม่มี
ความครอบคลุม โดยมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่26 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในดา้นการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “การสํารวจความคดิเหน็ของชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ 
บางโครงการยงัมีการสมัภาษณ์ที่ไม่ครอบคลุมกบัจํานวนชุมชนที่คาดว่าจะ
ไดร้บัผลกระทบจากการดําเนินโครงการ และยงันําขอ้มูลนัน้มาใชใ้นการสรุป
สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ที ่ซึ่งถอืไดว้่าขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่เป็น
ขอ้มูลที่มคีวามชดัเจนเพยีงพอ รวมทัง้ขอ้มูลการสํารวจของผูเ้ชี่ยวชาญ ยงัมี
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บางโครงการที่ผูเ้ชี่ยวชาญใชข้อ้มูลโดยการรวบรวมขอ้มูลจากเอกสารมากว่า
การลงสํารวจสภาพพื้นที่จรงิ ส่งผลให้ข้อมูลบางอย่างอาจไม่ตรงกับสภาพ
ปัจจุบนัของชุมชน” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ท่านที ่17 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความถูกตอ้งและครบถว้นของขอ้มลูในดา้นการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “การปฏิบตัิงานในด้านการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมได้ทําการ
ประเมนิโดยผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญในแต่ละดา้น โดยการศกึษาทบทวนขอ้มลูทีม่ี
อยู่เดมิร่วมกบัการลงพื้นที่สํารวจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มคีวามถูกต้องคลอบคลุม
พืน้ทีศ่กึษาและเป็นไปตามหลกัวชิาการมากทีส่ดุ" 
 

ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ท่านที ่ 25 (2558) ใหค้วามเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในด้านการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีการศึกษาข้อมูลที่ในพื้นที่
โครงการทัง้ในดา้นการสาํรวจภาคสนาม และการศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร อาทิ
เช่น แผนพฒันาของท้องถิ่น ซึ่งขอ้มูลที่ใช้บางส่วนยงัไม่มคีวามเป็นปัจจุบนั
มากนกั” 
 

  4.1.3.3 ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
  ประเดน็ดา้นความครอบคลุมผูม้สี ่วนไดเ้สยี (Stakeholders) พบว่า การ
กาํหนดกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีออกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผูร้บัผลกระทบ หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํ
รายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานทีท่ําหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการในระดบัต่าง ๆ องคก์ารเอกชนดา้น
สิง่แวดลอ้ม องคก์รพฒันาเอกชน สถาบนัการศกึษาภายในทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา 
นักวชิาการอสิระ สื่อมวลชน และประชาชนทัว่ไป ตามแนวทางของสาํนักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามครอบคลุมแลว้ แต่อาจเพิม่กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี 
ไดแ้ก่ สถานพยาบาล เน่ืองจากควรใหค้วามสําคญัในประเดน็ดา้นสุขภาพของประชาชนใน
พืน้ที  ่โดยมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท ่านที  ่2 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบัความครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยีว่า 
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 “ควรมกีารเพิม่เตมิสถานพยาบาลใหอ้ยูใ่นกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี เน่ืองจาก
การก่อสรา้งโครงการอาจก่อให้เกดิกระทบต่อสิง่แวดล้อม และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้ดงันัน้จงึควรใหค้วามสําคญักบั
สถานพยาบาลในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารของโครงการ เพื่อให้สามารถรองรบั
จาํนวนผูท้ีอ่าจไดร้บัผลกระทบต่อสขุภาพจากการดาํเนินโครงการนัน้” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่13 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ 
 

 “การกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของสํานักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (สผ.) มคีวามครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่
คาดว่าจะรบัผลกระทบจากการดําเนินโครงการแล้ว เน่ืองจากกลุ่มผูม้สี่วนได้
เสยีทีก่าํหนดขึน้มานัน้มบีทบาทสาํคญัในการจะพฒันาโครงการ” 
 

 สว่นมมุมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่23 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ 
 

 “กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้กําหนดตามแนวทางของ สผ . มีความ
เหมาะสมกบักลุ่มทีค่าดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากการพฒันาโครงการ เน่ืองจาก
ได้ผ่านการวิเคราะห์ในด้านกลุ่มเป้าหมายจากผู้ที่มีประสบการณ์ทางด้าน
วชิาการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม” 
 

 สว่นมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่28 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ 
 

 “การกําหนดผู้มีส่วนได้เสียมีความสําคัญในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม เน่ืองจากผู้รบัผดิชอบโครงการสามารถใหข้อ้มูล เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจเกีย่วกบัโครงการใหก้บักลุ่มเป้าหมายทัง้ผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรง และ
ผูไ้ดร้บัผลกระทบทางออ้ยไดอ้ยา่งตรงกลุ่ม” 

 
  จงึสรุปไดว้่า ปัจจยันําเขา้ทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประกอบ
ไปดว้ย  
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1) ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)  
   ประชาชนบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในรายละเอียดขัน้ตอน และ
วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ยงัไม่มคีวามรูใ้นดา้นกฎหมายสิง่แวดลอ้มมากนัก
โดยประชาชนส่วนใหญ่ทราบแต่กรอบกฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แต่
ไมเ่ขา้ใจลกึซึง้ถงึรายละเอยีดทีม่กีารบงัคบัใชว้า่มหีลกัเกณฑใ์นการปฏบิตัอิยา่งไร 
   ภาครฐั/ภาคเอกชน และหน่วยงานเจา้ของโครงการ เป็นหน่วยงานทีผ่า่น
การอบรมในวชิาชพีมาแลว้ รวมทัง้เป็นผูท้ี่มคีวามรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนและวธิกีารประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

2) ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และครบถว้น 
   ภาคประชาชน/ผูนํ้าชุมชน และหน่วยงานภาคเอกชนบางส่วนเชื่อว่า
ผูเ้ชีย่วชาญและผูป้ระเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้กีารสํารวจสภาพพื้นที่ และสมัภาษณ์
ประชาชนทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณพืน้ทีโ่ครงการยงัไมค่รอบคลุม และไมท่ัว่ถงึในพืน้ทีท่ีค่าดว่าจะไดร้บั
ผลกระทบ จงึทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีใ่ชส้าํหรบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีไ่มค่รบถว้น  
   ภาครฐั และหน่วยงานเจา้ของโครงการมองว่าการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มไดใ้ชผู้เ้ชีย่วชาญทีม่คีวามชาํนาญในแต่ละดา้น โดยดาํเนินการศกึษาทบทวนขอ้มลูที่
มอียู่เดมิร่วมกบัการลงพืน้ที่สํารวจ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลที่มคีวามถูกต้องและคลอบคลุมพืน้ที่ศกึษา 
รวมทัง้ตอ้งมคีวามเป็นไปตามหลกัวชิาการมากทีส่ดุ 

3) ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
   ภาคประชาชน/ผู้นําชุมชนมองว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 
ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) มคีวาม
ครอบคลุมแล้ว แต่อาจเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สถานพยาบาล เน่ืองจากควรให้
ความสาํคญัในประเดน็ดา้นสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่ 
   ภาครฐั/ภาคเอกชน และหน่วยงานเจา้ของโครงการมองว่าการกําหนด
ก ลุ่ ม ผู้ มีส่ วน ได้ เสีย  (Stakeholders) ตามแนวท างของสํ านั กงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะรบั
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เน่ืองจากกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีที่กําหนดขึน้มานัน้มบีทบาท
สาํคญัในการพฒันาโครงการ 
   จากเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดล้อมของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว สามารถสรุปรายละเอียดด้านปัจจยั
นําเขา้ทีม่ผีลต่อการวเิคราะหป์ระเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่4.3 
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ตารางท่ี 4.3  สรปุปัจจยันําเขา้ทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

  

ปัจจยันําเข้า 
(Input) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ความรูค้วาม
เขา้ใจของทุก
ภาคสว่นที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
ประเมนิผล
กระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

ดีมาก (5 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการและรายละเอยีดใน
การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งด ี
ดี (4 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการและรายละเอยีดใน 
การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มพอสมควร 
ปานกลาง (3 คะแนน) 
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการ แต่ไมเ่ขา้ใจลกึซึง้ถงึ
รายละเอยีดในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน มี
ความเข้าใจในหลักการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม แต่ไม่เข้าใจใน
รายละเอียดขั ้นตอน  และวิธีการ
ประเมนิ EIA รวมทัง้ภาคประชาชนยงั
ไม่ มี ค ว า ม รู้ ใน ด้ า น ก ฎ ห ม าย
สิง่แวดล้อมที่เพียงพอ จึงมีระดบัผล
การประเมนิในระดบัปานกลาง (3) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขั ้นตอนและวิธีการประเมิน  EIA 
รวมทั ้งกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการ
ป ระเมิ น ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

 

ปัจจยันําเข้า 
(Input) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 น้อย (2 คะแนน) 
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการและรายละเอยีดใน
การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื มคีวามรู ้ความเขา้ใจใน
หลกัการและรายละเอยีดใน
การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในระดบัน้อยมาก 
 

เน่ืองจากได้ผ่านการอบรมในวิชาชีพ
มาแลว้ จงึสามารถรบัผดิชอบหน้าทีใ่น
ส่วนน้ีได ้จงึมรีะดบัผลการประเมนิใน
ระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้ องถ่ิ น  การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นเครื่องมอืที่ทําใหท้ราบ
ถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหากมี
การพัฒนาโครงการ เพื่อให้สามารถหา
วิธีในการป้องกัน และลดผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นซึ่งในส่วนภาครัฐมี
ความรู้ ความเข้าใจในหลักการและ
รายละเอียดในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นอย่างด ีจงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาค เอกชน  นั ก วิชาการ  และ
ส่ือมวลชน การประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม เป็ นการศึ กษ าว่ ามี
ผ ล ก ร ะท บ ใด เกิ ด ขึ้ น จ าก ก า ร
ดํ าเนิ นการโครงการบ้ าง เพื่ อหา
แนวทางในการป้องกัน แก้ไข ลด
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการใน
การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ภาคเอกชนในพื้นที่มีความรู้ ความ
เขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม จงึมรีะดบัผลการประเมนิ
ในระดบัด ี(4)
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 
ปัจจยันําเข้า 

(Input) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง 
และครบถว้น 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใชข้อ้มลูทีม่คีวาม
ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษา และ
ขอ้มลูทีใ่ชม้คีวามเป็นปัจจุบนั 
ดี (4 คะแนน)  
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใชข้อ้มลูทีม่คีวาม
ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษา และ
ขอ้มลูทีใ่ชค้อ่นขา้งมคีวามเป็น
ปัจจุบนั 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใชข้อ้มลูทีม่คีวาม
ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษา และ
ขอ้มลูทีใ่ชย้งัไมม่คีวามเป็น
ปัจจุบนัมากนกั 
น้อย (2)คะแนน)  
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใชข้อ้มลูทีม่คีวาม
ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษา แต่ขอ้มลู
ยงัไมม่คีวามเป็นปัจจุบนั 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คือ  การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมมกีารใช้ขอ้มูลที่ยงั
ไม่ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และ
ขอ้มลูไมม่คีวามเป็นปัจจุบนั 
 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน ส่วน
ให ญ่ เชื่ อ ว่ า ผู้ เชี่ ย ว ช าญ แ ล ะ ผู้
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้กีาร
สํารวจสภาพพื้นที่ และสัมภาษณ์
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่
โครงการยงัไมค่รอบคลุม และไมท่ัว่ถงึ
ในพืน้ทีท่ีค่าดวา่จะไดร้บัผลกระทบ จงึ
มีระดับผลการประเมินในระดับน้อย
มาก (1) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม มองว่าการ
ป ร ะ เมิ น  EIA ไ ด้ ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า ก
ผูเ้ชีย่วชาญในแต่ดา้นทีม่คีวามชํานาญ
ในด้านที่ประเมิน รวมทัง้ผู้เชี่ยวชาญ
ได้มีการลงสํารวจพื้นที่ศึกษา เพื่อให้
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง มีครอบคลุม และ
เป็นขอ้มูลที่ใช้มคีวามเป็นปัจจุบนั จงึ
มีระดับผลการประเมินในระดับดีมาก 
(5) 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้ อ ง ถ่ิ น  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้มีการศึกษาข้อมูลที่ใน
พื้นที่ โครงการทัง้ในด้านการสํารวจ
ภาคสนาม และการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่างๆ ซึง่ขอ้มลูจากการทบทวน
จากรายงานต่างๆ บางครัง้อาจมคีวาม
ล้าหลัง จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดบัปานกลาง (3) 



85 

ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ปัจจยันําเข้า 
(Input) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

  - ภาคเอกชน  นั ก วิชาการ  และ
ส่ื อมวลชน  ข้ อมู ลที่ ใช้ ใน การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไมม่ี
ความถูกต้องและครบถ้วนมากนัก 
เน่ืองจากการลงสํารวจสภาพพื้นที่
ของผู้เชี่ยวชาญที่ทําหน้าที่ในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไมม่ี
ความครอบคลุม  จึงมีระดบัผลการ
ประเมนิในระดบัน้อยมาก (1) 

ความ
ครอบคลุมของ
ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) 

มาก (5 คะแนน) 
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกาํหนดกลุ่มผู้
มสีว่นไดเ้สยีทีม่คีวาม
ครอบคลุม 
ดี (4 คะแนน)  
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกาํหนดกลุม่ผูม้ี
สว่นไดเ้สยีทีค่รอบคลุม แต่ควร
เพิม่เตมิบางกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง 
ปานกลาง (3 คะแนน) 
คอื การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกาํหนด 
กลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีที่มคีวาม
ครอบคลุมในระดบัปานกลาง

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน มอง
ว่ าก ลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว น ได้ เสี ยมี ค วาม
ครอบคลุมแล้ว แต่อาจเพิ่มกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ สถานพยาบาล 
เน่ื องจากควรให้ความสํ าคัญ ใน
ประเดน็ดา้นสุขภาพของประชาชนใน
พื้นที่ จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดบัด ี(4) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม มองว่า
การกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียมี
ความครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมายที่
คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ จึงมีระดับผลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

  

ปัจจยันําเข้า 
(Input) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 น้อย (2 คะแนน) 
คือ  การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกาํหนดกลุ่มผู้
มี ส่ ว น ไ ด้ เ สี ย ที่ มี ค ว า ม
ครอบคลุมในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คือ  การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มกีารกาํหนดกลุ่มผู้
มสีว่นไดเ้สยีทีไ่มค่รอบคลุม 
 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้องถ่ิน การกําหนดกลุ่มผูม้สี่วนได้
เสี ย มี ค ว า ม ค ร อ บ ค ลุ ม ต า ม
กลุ่มเป้ าหมายที่คาดว่าจะได้ร ับ
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
เน่ืองจากได้ผ่านการวิเคราะห์ใน
ด้ าน ก ลุ่ ม เป้ าห ม าย จ าก ผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ทางด้านวิชาการใน
การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
จึงมีระดับผลการประเมินในระดบัดี
มาก (5) 

- ภาคเอกชน  นั ก วิชาการ  และ
ส่ือมวลชน การกําหนดผู้มีส่วนได้
เสียมีความครอบคลุมตามแนวทาง
ของ สผ. ที่ได้กําหนดไว ้เน่ืองจากมี
ค ว าม ค รอบ ค ลุ ม ทั ้ ง ผู้ ที่ ได้ ร ับ
ผลกระทบโดยตรง และโดยออ้ม จงึมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4) 
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 4.1.4 กระบวนการ (Process) 
 จากการศกึษาพบว่า กระบวนการทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบไป
ดว้ย 1) ความโปร่งใส 2) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน 3) ระยะเวลาในการดําเนินการ  
4) วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) และ 5) การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ โดยผูใ้ห้
สมัภาษณ์ไดเ้สนอแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุ ดงัน้ี 
  4.1.4.1 ความโปรง่ใส  
  จากการศึกษาข้อมูลเอกสารและการสัมภาษณ์ด้านความโปร่งใสของ
กระบวนการสามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาได ้ดงัน้ี 

1) ความโปร่งใสในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม การดาํเนินโครงการได ้
มกีารจดัประชุมเพื่อรบัฟังความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากประชาชน รวมทัง้การดาํเนินการใน
ดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้หีลายหน่วยงานเขา้มามบีทบาทรว่มกนั และทีส่าํคญั
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้กีระบวนการทางดา้นกฎหมายเป็นตวักําหนดใหเ้กดิการ
ปฏิบตัิตาม ส่งผลให้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมีความโปร่งใส โดยมุมมองของภาค
ประชาชนและผูนํ้าชุมชน ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่4 (2558) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความโปร่งใสใน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “หน่วยงานผูเ้ป็นเจา้ของในการก่อสรา้งโครงการ ย่อมตอ้งมกีารปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนขอ้บงัคบัของกฎหมาย เพื่อใหโ้ครงการของตนสามารถดาํเนินการ
ต่อไปได้ และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านและสิ่งแวดล้อม
โดยรอบ ซึ่งทางโครงการได้มกีารจดัการประชุมโดยเชญิผูนํ้าชุมชนและผูท้ี่มี
ความสนใจเกี่ยวกบัโครงการเข้าร่วมการประชุม รวมทัง้มีการแจกแผ่นพบั
โครงการใหผู้นํ้าชุมชนสาํหรบัอธบิายใหช้าวบา้นเขา้ใจ ทําใหช้าวบา้นมคีวามรู้
เกี่ยวกบัโครงการและเกดิความยอมรบัในโครงการ จงึคดิว่าหากโครงการไดม้ี
การปฏิบตัิตามกฎหมายและมีการให้ความสําคญักบัชาวบ้านในพื้นที่ ย่อม
สง่ผลใหก้ารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามโปรง่ใส” 
 

   สว่นมุมมองของภาคส่วนเจา้ของโครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ผูใ้ห้สมัภาษณ์ท่านที่ 19 (2558) ให้ความเหน็เกี่ยวกบัความโปร่งใสในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มวา่ 
 

   “หน่วยงานทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้ปฏิบัติตามขัน้ตอนและกระบวนการของกฎหมาย เน่ืองจาก
กระบวนการทางกฎหมายได้มขีอ้บงัคบัใช้ใหป้ระเภทโครงการที่เขา้ข่ายตาม
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กฎหมายต้องดําเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงส่งผลให้การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถตรวจสอบทีม่าของขอ้มลูได ้จงึเป็นการ
แสดงใหเ้หน็ถงึความโปรง่ใสในการดาํเนินการโครงการ” 
 

2) การเปิดเผยขอ้มลูอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย ์ปราศจากอคต ิและมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา จะก่อใหเ้กดิผลดต่ีอประชาชนในพืน้ที ่เพราะจะทาํใหป้ระชาชนรู้
ถงึผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ เพื่อจะไดม้สี่วนร่วมในการหาแนวทางใน
การป้องกนัร่วมกนัได ้โดยมุมมองของภาคเอกชน นักวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์
ท่านที ่29 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย ์ปราศจากอคต ิ
และมกีารสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลาว่า  

 
 “หากทางโครงการมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใสต่อชาวบา้น มกีาร
เปิดเผยขอ้มูลแบบตรงไปตรงมา กจ็ะทําใหช้าวบ้านมคีวามเชื่อใจในโครงการ 
และยอมรบัในการดําเนินการโครงการ ซึ่งจะทําให้โครงการที่เกิดขึน้ในพื้นที่
ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับชาวบ้านได้ โดยส่วนตัวมองว่าโครงการน้ีมีความ
โปร่งใสในกระบวนการให้ข้อมูลชาวบ้าน เน่ืองจากได้มีการประชาสมัพนัธ์
โครงการผา่นสือ่ทอ้งถิน่” 
 

  ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่นผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 24 
(2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกับความโปร่งใสในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมว่า “การ
ดําเนินการพฒันาโครงการควรดําเนินการดว้ยความโปร่งใส และต้องมกีารเปิดเผยขอ้มูลดว้ย
ความจรงิใจ และมกีารสื่อสารข่าวสารสองทางอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบั
ขอ้มลูโครงการอยา่งต่อเน่ือง” 
  4.1.4.2 กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน 
  จากการศกึษาขอ้มูลเอกสารและการสมัภาษณ์ด้านกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนสามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาได ้ดงัน้ี 

1) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย ควรมกีระบวนการ 
มสี่วนร่วมของประชาชนรวมอยู่ดว้ย เน่ืองจากกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนจะทําใหผู้้
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบถึงปัญหา และข้อวิตกกังวลของประชาชน รวมทัง้ได้
รบัทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกบัสภาพพื้นที่ปัจจุบนั เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณาการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่าน
ที ่2 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบักระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มวา่ 



89 

 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประทศไทย ควรใหค้วามสําคญั
กับกระบวนการมีส่วนร่วมด้วย เพื่อให้ประชาชนมีส่วนในการดําเนินการ
โครงการ รวมทัง้เป็นช่องทางในการแสดงความคดิเหน็ และความต้องการใน
การลดปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากโครงการในอนาคตได”้ 
 

2) ความสาํคญัของกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน เป็นสิง่ทีม่ ี
ความสาํคญัมากในการดาํเนินโครงการ เพื่อใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัประชาชนในพืน้ทีไ่ด ้
เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ทีโ่ครงการไดร้บัรูถ้งึความเป็นมาของ
โครงการ และผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการดําเนินการโครงการ รวมทัง้มาตรการในการป้องกนั 
แกไ้ข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที่ 23 (2558) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัความสําคญัของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนวา่ 
 

 “กระบวนการมสี่วนร่วมมบีทบาทสําคญัมาก เน่ืองจากประชาชนจะ
ไดร้บัรูข้อ้มูลโครงการ รวมทัง้ไดร้ว่มแสดงความคดิเหน็ เสนอแนะขอ้มลูต่างๆ 
ทําใหผู้ด้ําเนินโครงการทราบถงึปัญหาที่แทจ้รงิของพืน้ที ่เพราะเป็นผูท้ี่อาศยั
อยู่ในพื้นที่มาเป็นเวลานานย่อมรูเ้กี่ยวกบัปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได้ดีกว่าผู้
ประเมนิ”  
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจา้ของโครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที ่18 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสาํคญัของกระบวนการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนวา่ 
 

 “ทางเจ้าของโครงการและบริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความสําคัญใน
กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยได้ดําเนินการจดัประชุมการมสี่วน
ร่วมเพื่อให้ประชาชนได้เขา้มามสี่วนร่วมในการเสนอแนะขอ้คดิเหน็เกี่ยวกบั
โครงการ รวมถงึเพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูขา่วสารโครงการ” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคเอกชน นักวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่
28 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความสําคญัของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า
“หน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการตอ้งใหค้วามสาํคญัในกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน โดย
ต้องให้ความเท่าเทียมกนักบัประชาชนทุกภาคส่วนในการเขา้มามสี่วนร่วมในการรบัรูข้ ้อมูล
ขา่วสารโครงการ” 
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  จึงสรุปได้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม เจา้ของโครงการและบรษิทัทีป่รกึษาไดป้ฏบิตัติามกฎหมาย โดยไดม้กีารดาํเนินการ
จดัประชุม 3 ครัง้ คอื การจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็เพื่อกําหนดขอบเขตและแนวทางในการ
ประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม การรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนระหว่างการดาํเนิน
การศกึษา และการจดัประชุมรบัฟังความคดิเหน็เพื่อทบทวนรา่งรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่การดาํเนินการจดัการประชุมดงักล่าวมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของ
โครงการ  
  4.1.4.3 ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
  จากการศกึษาขอ้มลูเอกสารและการสมัภาษณ์ดา้นระยะเวลาในการดําเนินการ 
สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาได ้ดงัน้ี 

1) ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชน ควรม ี
การเพิม่ระยะเวลามากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนที่อยู่บรเิวณพื้นที่โครงการได้รบัทราบขอ้มูลอย่าง
เพียงพอและต่อเน่ือง ส่งผลให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ รวมทัง้การ
ประชาสมัพนัธ์ต้องดําเนินการอย่างทัว่ถึงทุกกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจาก
โครงการ โดยมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 12 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบัระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนวา่ 
 

 “ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมยงัน้อยเกินไป ประชาชน
บางส่วนยังไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินโครงการ จึงอยากให้ทาง
โครงการมกีารประชาสมัพนัธ์ตามบ้านเรอืนของประชาชน เช่น การแจกแผ่น
พับโครงการตามบ้าน และตามกลุ่มอาชีพที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจาก
โครงการ” 
 

  ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่นผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 
22 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนวา่ 
 

 “ระยะเวลาในด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนต้องมคีวามสอดคล้อง
กบัลกัษณะโครงการนัน้ อาทิเช่น หากโครงการใดเป็นโครงการที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่มาก ก็ควรมรีะยะเวลาในการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนมากขึน้ดว้ย เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้โครงการอยา่งทัว่ถงึ” 
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2) ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดด้าํเนินการตาม 
แนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ควรมกีารปรบัปรุง
ระยะเวลาใหม้คีวามเหมาะสมกบัขนาดและประเ ภทของโครงการ โดยมุมมองของภาคสว่นเจา้ของ
โครงการและทีป่รกึษาดา้นสิง่แวดลอ้มผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่13 (2558) ไดใ้หข้อ้มลูในประเดน็น้ีวา่ 
 

 “ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ขึน้อยูก่บัประเภทและ
ขนาดของโครงการ บางโครงการใชเ้วลาในการประเมนินานมาก ซึง่หน่วยงาน
ที่รบัผดิชอบในดา้นน้ีควรใชค้วามรู ้ความเชี่ยวชาญในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่ควรใช้ระยะเวลามาก
จนเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กบัประชาชนใน
ชุมชน หากใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานเกินไป ความเจริญในพื้นที่
ชุมชนยอ่มเกดิขึน้ไดช้า้ตามไปดว้ย”  
 

 สว่นมมุมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ 
ท่านที ่26 (2558) ใหค้วามเหน็เกี่ยวกบัระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมควรมรีะยะเวลาในการดําเนินการ
พัฒนาโครงการที่มีความเหมาะสมกับขนาดและประเภทของโครงการ ซึ่ง
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว เป็นโครงการที่ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อ
ประชาชนในทอ้งถิน่ แต่โครงการน้ีกม็ผีลกระทบต่อทรพัยากรทางชวีภาพ อาทิ
เช่น กระทบต่อที่อยู่อาศยัของสตัว์บรเิวณลําน้ําปาว จงึอยากให้หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใชร้ะยะเวลาในการศกึษาในดา้นชวีภาพเพิม่ขึน้” 
 

  4.1.4.4 วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA)  
  โดยใช้ปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ ทรพัยากร
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ตาม
แนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม มคีวามครอบคลุม 
เน่ืองจากการใช้ปัจจยั 4 ด้าน ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องดําเนินการวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะก่อผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความครอบคลุม 
ทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และดา้นคุณภาพชวีติ โดยมมุมองของภาคเอกชน 
นกัวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่28 (2558) ใหความเห็นเก่ียวกับความสําคัญของ
วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) วา  
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 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมควรตระหนักถึงความสําคญัของ
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดลอ้มและความเป็นอยูข่องประชาชน ฉะนัน้
การดาํเนินการพฒันาโครงการเป็นสิง่ทีด่ทีีจ่ะนํามาสูก่ารพฒันาประเทศ แต่การ
พฒันาประเทศนัน้ตอ้งไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อสิง่แวดลอ้มและประชาชน 
ดงันัน้วธิีการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ได้กําหนดขึ้นมามคีวาม
ครอบคลุมแล้ว เน่ืองจากไดใ้หค้วามสําคญัทัง้ในดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม รวมถงึคุณภาพชวีติของมนุษย”์ 
 

 ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่นผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 21 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
 

 “ปัจจยัทีก่าํหนดขึน้มาเพื่อใชใ้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทัง้ 4 
ดา้นมคีวามเหมาะสม และครอบคลุมสาํหรบันํามาใชใ้นการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม แต่ประเด็นปัญหาคือในปัจจยัด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต เป็นปัจจัยที่ยากต่อการนํามาใช้ในการ
ประเมิน  เน่ืองจากเป็นปัจจัยที่มีความใกล้เคียงกันคือทัง้สองปัจจัยให้
ความสําคญัทางด้านสงัคม ดงันัน้จึงควรมีการกําหนดรายละเอียดในแต่ละ
ปัจจยัอย่างชดัเจน เพื่อให้สามารถนํามาใช้ในการกําหนดมาตรการในการ
ป้องกนัและแกไ้ขไดอ้ยา่งชดัเจน” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 5 (2558) 
ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
 

 “ปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ที่นํามาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ความครอบคลุมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะได้ให้ความสําคญัทัง้ในด้าน
ธรรมชาติ และในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งผลให้การประเมินผล
กระทบสามารถตอบโจทยปั์ญหาทีเ่กดิขึน้กบัชุมชนได”้ 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่16 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัวธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
“ปัจจยัที่ใช้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมีความครอบคลุมในประเด็นผลกระทบที่จะ
เกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ เน่ืองจากมคีวามครอบคลุมทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม และความเป็นอยู่
ของชาวบา้นในพืน้ที”่ 
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  4.1.4.5 การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ  
  การกําหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อมนัน้ มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็น
มาตรการที่ผูป้ระเมนิไดม้กีารศกึษา วเิคราะหแ์ลว้ แต่ควรเพิม่ความเขม้งวดในการนํามาตรการ
มาใชใ้นทางปฏบิตั ิเพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการดาํเนินการโครงการ ทัง้ผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของมนุษย ์โดยมุมมองของภาคส่วนเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 13 (2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบวา่  
 

 “มาตรการในการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดขึ้นมา มี
ความเหมาะสมดแีลว้ เน่ืองจากไดผ้า่นการวเิคราะหจ์ากผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญใน
แต่ละด้านของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการ อาทิเช่น 
ผลกระทบดา้นเสยีดงัจากกจิกรรมการก่อสรา้งกจ็ะมผีูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเสยีง
เป็นผูป้ระเมนิผละทบทางดา้นเสยีงทีจ่ะเกดิขึน้จากกจิกรรมการดาํเนินโครงการ 
เพื่อนําปัญหาที่วเิคราะห์ได้มากําหนดเป็นมาตรการในการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ ซึ่งมาตรการทีก่ําหนดไวจ้ะมปีระสทิธภิาพกต่็อเมื่อ
ไดม้กีารนํามาตรการนัน้มาปฏบิตัติามจรงิ จงึเสนอใหผู้ท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตระหนักถงึความเขม้งวดในการนํามาตรการมา
ปฏบิตัใิชจ้รงิอยา่งเครง่ครดั” 
 

  สว่นมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่9 (2558) ให้
ความเหน็เกีย่วกบัมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบวา่ 
 

 “เมื่อมกีารประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการดําเนินการโครงการ จะ
ทําให้ทราบว่าการพฒันาโครงการก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใดบ้าง เพื่อให้
ทางเจ้าของโครงการได้ดําเนินการวางแผนในการกําหนดมาตรการป้องกนั
แกไ้ขผลกระทบทีม่คีวามเหมาะสมและครอบคลุมประเดน็ปัญหา รวมทัง้ตอ้งมี
การตดิตามตรวจสอบว่าผลกระทบทีเ่กดิขึน้ว่าสามารถแกไ้ขหรอืป้องกนัไดจ้รงิ
หรอืไม”่ 
 

  โดยมุมมองของภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชนผูใหสัมภาษณทานที่ 
30 (2558) ใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบว่า“มาตรการทีก่ําหนด
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ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโครงการน้ีมีความเหมาะสมดี แต่ในเชิงปฏิบัตินัน้ 
ผูร้บัผดิชอบตอ้งกาํชบัใหผู้ด้าํเนินการปฏบิตัติามอยา่งเครง่ครดั” 
  สวนมุมมองของหนวยงานภาครัฐและภาคสวนทองถิ่นผูใหสัมภาษณทานที่ 24 
(2558) ใหความเห็นเก่ียวกับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบวา 
 

 “การพฒันาโครงการย่อมก่อใหเ้กดิทัง้ประโยชน์และผลกระทบ ซึ่งใน
สว่นของผลกระทบนัน้จําเป็นตอ้งมกีารกําหนดมาตรในการป้องกนั แกไ้ข และ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบ ซึ่งมาตรที่กําหนดขึ้นมานั ้นจะสามารถลด
ผลกระทบไดด้มีากน้องเพยีงใดขึน้อยูก่บัข ัน้ตอนรการนํามาปฏบิตัใิช”้ 
 

  จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านกระบวนการที่มีผลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ประกอบไปดว้ย  

1) ความโปร่งใส ประชาชนต้องมสี่วนร่วมในการดําเนินการโครงการ ทัง้ใน
ดา้นขอ้มูลสภาพปัจจุบนัในพื้นที่ และความคดิเหน็ต่างๆ ที่ทางโครงการต้องเปิดโอกาสใหก้บั
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม รวมทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนต้องดําเนินการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตามขอ้บงัคบัของกฎหมาย เพื่อใหก้ารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถตรวจสอบ
แหล่งทีม่าของขอ้มลูได ้ซึง่เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความโปรง่ใสในการดาํเนินการโครงการ 

2) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมือที่มีความสําคัญต่อ
กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ทัง้น้ีภาครฐัและภาคเอกชนต้องเปิดโอกาสใหภ้าค
ประชาชนเขา้มามบีทบาทในการแสดงความคดิเหน็ และเสนอแนะขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ  

3) ระยะเวลาในการดําเนินการ ต้องมีความสอดคล้องเหมาะสมกบัขนาด และ
ประเภทของโครงการโดยเฉพาะระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนตอ้ง
มรีะยะเวลาที่เพยีงพอ เพื่อใหป้ระชาชนที่อยู่บรเิวณพืน้ที่โครงการสามารถรบัรูข้อ้มูลโครงการ
อยา่งทัว่ถงึ 

4) วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ต้องมคีวามครอบคลุมในประเดน็
ปัญหาทีค่าดวา่จะก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และดา้นคุณภาพชวีติของมนุษย ์

5) การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ต้องกําหนดมาตรการป้องกนัแก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ตรงกับประเด็นปัญหา รวมทัง้มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบตอ้งมคีวามเขม้งวดในการนํามาตรการมาปฏบิตั ิ
 จากเกณฑก์ารประเมนิประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ
สะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว สามารถสรุปรายละเอยีดปัจจยัด้านกระบวนการที่มผีลต่อการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่4.4 
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ตารางท่ี 4.4  สรปุปัจจยัดา้นกระบวนการทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

  

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ความโปรง่ใส 
 

ดีมาก (5 คะแนน)
คอื เปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
จรงิใจ ปราศจากอคต ิและ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มอยา่งทัว่ถงึดี
มาก 
ดี (4 คะแนน)  
คอื เปิดเผยขอ้มลูอยา่ง
จรงิใจ ปราศจากอคต ิและ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มอยา่งทัว่ถงึด ี
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คือ  เปิ ด เผยข้อมูลอย่ าง
จรงิใจ ปราศจากอคติ และ
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้
มามสีว่นรว่มคอ่นขา้งทัว่ถงึ

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน ส่วน
ใหญ่มองว่าโครงการมกีารเปิดเผยขอ้มลู
อยา่งจรงิใจ ซื่อสตัย ์ปราศจากอคต ิและ
มีการสื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา 
รวมทัง้มกีารเปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้
แสดงความคิดเห็น ทําให้ประชาชนมี
ความเชื่อมัน่ในโครงการ จึงมรีะดบัผล
การประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ป รึ ก ษ า ด้ าน ส่ิ งแ วด ล้ อ ม  ก าร
ดํ า เ นิ น ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ก ร ะท บ
สิง่แวดล้อมได้ปฏิบตัิตามขัน้ตอนและ
กระบวนการของกฎหมายจึงส่งผลให้
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ความโปรง่ใส จงึมรีะดบัผลการประเมนิ
ในระดบัดมีาก (5)
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

  

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 น้อย (2 คะแนน)
คอื เปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ 
ปราศจากอคต ิและเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วม
ไมท่ัว่ถงึ 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื ไม่เปิดเผยขอ้มูล และเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นรว่มไมท่ัว่ถงึ 
 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้องถ่ิน การพัฒนาโครงการสะพาน
ข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว มีการเปิดเผย
ขอ้มูลโครงการใหก้บัประชาชนในพืน้ที่
ได้รบัทราบ จึงมรีะดบัผลการประเมิน
ในระดบัดมีาก (5) 

- ภ าค เอ ก ชน  นั ก วิ ช าก าร  แ ล ะ
ส่ือมวลชน มกีารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูล
โครงการใหก้บัประชาชนในทอ้งถิน่อยา่ง
เปิ ด เผ ย ใน ร ะ ดั บ ดี  โด ย ใช้ ก า ร 
ประชาสมัพนัธโ์ครงการผ่านสื่อทอ้งถิน่ 
จงึมรีะดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4)

กระบวนการ
มสีว่นรว่ม
ของ
ประชาชน 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คอื มผีูเ้ขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการมสีว่นรว่มมากกวา่
รอ้ยละ 60 จากจาํนวนทีเ่ชญิ
เขา้รว่มการประชุม 
ดี (4 คะแนน)  
คอื มผีูเ้ขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการมสีว่นรว่มอยู่
ระหวา่งรอ้ยละ 51-60 จาก
จาํนวนทีเ่ชญิเขา้รว่มการประชุม 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื มผีูเ้ขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการมสีว่นรว่มอยู่
ระหวา่งรอ้ยละ 41-50 จาก
จาํนวนทีเ่ชญิเขา้รว่มการประชุม

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ให้
ความสําคญักบักระบวนการมสี่วนร่วม 
เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความ
คดิเหน็ และเสนอแนะขอ้คดิเหน็ โดยมี
ภาคประชาชนและผู้นําชุมชนเขา้ร่วม
การประชุมร้อยละ 68 (มีผู้มาประชุม 
120 คน จากการเชิญเข้าร่วมประชุม 
177 คน) จงึมีระดบัผลการประเมนิใน
ระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม กระบวนการ
มสี่วนร่วมของประชาชนของโครงการ
ไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้สนอแนะ
ขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการอยา่งทัว่ถงึ 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

 
  

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 น้อย (2 คะแนน)
คือ  มีผู้ เข้ามามีบทบาทใน
กระบวนการมีส่วนร่วมอยู่
ระหว่ างร้อยละ  30-40 จาก
จํ านวนที่ เชิญ เข้าร่วมการ
ประชุม 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คือ  มีผู้ เข้ ามามีบทบาทใน
กระบวนการมสี่วนร่วมอยู่น้อย
กว่าร้อยละ 30 จากจํานวนที่
เชญิเขา้รว่มการประชุม 

และครอบคลุม โดยมภีาคส่วนเจ้าของ
โครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อม 
เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 97 (มีผู้มา
ประชุม 38 คน จากการเชิญเข้าร่วม
ประชุม  39 คน ) จึงมีระดับผลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้องถ่ิน  กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนของโครงการมีการเปิดโอกาส
ให้ ป ระช าชน เข้ าม ามี บ ทบ าท ใน
กระบวนการมสี่วนร่วมอย่างทัว่ถงึ โดยมี
หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่น 
เข้าร่วมการประชุมร้อยละ 53 (มีผู้มา
ประชุม 171 คน จากการเชิญเข้าร่วม
ประชุม 322 คน ) จึงมีระดับผลการ
ประเมนิในระดบัด ี(4) 

- ภ าค เอ กชน  นั ก วิ ช าก าร  แล ะ
ส่ือมวลชน  การพัฒ นาโค รงการ
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาวได้ให้
ความสําคญัในกระบวนการมสี่วนร่วม
ของป ระชาชนอย่ างทั ว่ ถึ ง  โดยมี
หน่วยงานภาคเอกชน นักวชิาการ และ
สื่อมวลชน เขา้รว่มการประชุมรอ้ยละ 44 
(มผีูม้าประชุม 40 คน จากการเชญิเขา้
ร่วมประชุม 90 คน) จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัน้อย (2) 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

 

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการ 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คอื มรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบั
ขนาดและประเภทของ
โครงการ และเชงิปฏบิตัิ
สามารถดาํเนินการไดต้ามเวลา 
ดี (4 คะแนน)  
คอื มรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบัขนาด
และประเภทของโครงการ และ
เชงิปฏบิตัสิามารถดาํเนินการ
ไดใ้นระดบัด ี
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื มรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการทีเ่หมาะสมกบั
ขนาดและประเภทของ
โครงการ และเชงิปฏบิตัิ
สามารถดาํเนินการไดใ้นระดบั
ปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื มรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการที่ เหมาะสมกบั
ขนาดและประเภทของ
โครงการ แต่ในเชงิปฏบิตัยิงั
ไม่สามารถดาํเนินการไดต้าม
เวลา 
 

- ภาคประชาชนและผู้ นํ าชุมชน 
บางส่วนเห็นว่ าระยะเวลาในการ
ประชาสมัพันธ์โครงการ ควรเพิ่มให้
มากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนที่อยู่บรเิวณ
พื้นที่โครงการได้รบัทราบขอ้มูลอย่าง
เพยีงพอและต่อเน่ือง รวมถงึระยะเวลา
ใน ก ารดํ า เนิ น โค รงก ารมี ค วาม
เหมาะสมกับขนาดและประเภทของ
โครงการในระดบัปานกลาง จงึมรีะดบั
ผลการประเมนิในระดบัปานกลาง (3) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม บางส่วน
เห็นว่าต้องมีการปรบัปรุงระยะเวลา
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ให้มีความเหมาะสมกับขนาดและ
ประเภทของโครงการ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในชุมชน หากใช้ระยะเวลา
ในการดําเนินการนาน ความเจรญิใน
พื้นที่ชุมชนย่อมเกิดขึ้นได้ช้า จึงมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัน้อย (2) 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้องถ่ิน  ระยะเวลาในการดํ าเนิ น
โครงการมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและ
ประเภทของโครงการ และเชิงปฏิบัติ
สามารถดําเนินการได้ค่อนข้างดี จงึมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4) 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

  

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 น้อยมาก (1 คะแนน)
คอื มรีะยะเวลาในการ
ดาํเนินการทีน้่อยเกนิไปหรอื
มากเกนิไป ไมเ่หมาะสมกบั
ขนาดและประเภทของ
โครงการ 

- ภาค เอกชน  นั ก วิ ช าก าร  และ
ส่ือมวลชน การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมของโครงการสะพานขา้ม
อ่างเกบ็น้ําลําปาวความเพิม่ระยะเวลา
ในการศึกษ าด้านทรัพยากรทาง
ชี วภ าพ .ให้ มี ค วาม เหมาะสมกับ
ลักษณะโครงการ จึงมีระดับผลการ
ประเมนิในระดบัปานกลาง (3) 

วิธีการ
ประเมินผล
กระทบ
สิ่งแวดลอม 
(EIA) 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คือ วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) มีความ
ครอบคลุมในทุกประเด็นที่
คาดวาจะกอใหเกิด
ผลกระทบ 
ดี (4 คะแนน)  
คือ วิธีการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดลอม (EIA) มีความ 
ครอบคลุมในประเด็นที่คาด
วาจะกอใหเกิดผลกระทบใน
ระดับดี 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คือ วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) มีความ
ครอบคลุมในประเด็นที่คาด
วาจะกอใหเกิดผลกระทบใน
ระดับปานกลาง 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน 
วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมี
การวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาทีค่าดวา่จะ
ก่อผลกระทบจากการดาํเนินโครงการ 
ซึง่มคีวามครอบคลุมทัง้ทางดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
และดา้นคณุภาพชวีติ จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัด ี(5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ปัจจยัทีใ่ชใ้น
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมี
ความครอบคลุมในประเดน็ผลกระทบที่
จะเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ จึงมี
ระดับผลการประเมินในระดับดี (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วน
ท้องถ่ิน ปัจจยัทีก่าํหนดขึน้มาเพือ่ใช้
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมี
ความครอบคลุม แต่กม็ปัีญหาในปัจจยั
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 
กระบวนการ 

(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 นอย (2 คะแนน)
คือ วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) มีความ
ครอบคลุมในบางประเด็นทีค่าด
วาจะกอใหเกิดผลกระทบ 
นอยมาก (1 คะแนน)  
คือ วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) ไมมีความ
ครอบคลุมในประเด็นที่คาดวา
จะกอใหเกิดผลกระทบ 
 

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
เ น่ื อ ง จ าก เป็ น ปั จ จัย ที่ มี ค ว าม
ใก ล้ เคี ย งกัน ย าก ต่ อก าร นํ าม า
ประเมนิ จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดับปานกลาง (3) 

- ภาคเอกชน  นั กวิชาการ  และ
ส่ือมวลชน การประเมินผลกระทบ
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ต อ ง ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความสําคัญของผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นตอสิ่ งแวดลอมและความ
เปนอยูของประชาชน โดยปจจัยใน
การประเมินที่กําหนดขึ้นมา เพ่ือใช
เปนหลักเกณฑ มีความครอบคลุมทั้ง
ทางดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคา
การใชประโยชนของมนุษย  และ
คุณคาตอคุณภาพชีวิต จึงมีระดับผล
การประเมินในระดับดีมาก (5) 

การติดตาม
ตรวจสอบ
ผลกระทบ 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบมีความเหมาะสมกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
สามารถนํามาปฏิบัติไดจริง 
ดี (4 คะแนน)  
คือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบมีความเหมาะสมกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสามารถ
นํามาปฏิบัติไดในระดับดี

- ภาคประชาชนและผู นํ าชุมชน 
ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบ มีความเหมาะสมและ
ครอบคลุม โดยไดดําเนินการติดตาม
ตรวจสอบการแกไขปญหาที่กอใหเกิด
ผลกระทบจากการดําเนินโครงการ 
และสามารถนํามาปฏิบัติไดในระดับดี 
จึงมีระดับผลการประเมินในระดับดี 
(4) 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

 
  

กระบวนการ 
(Process) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 ปานกลาง (3 คะแนน)
คือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบมีความเหมาะสมกับ
ผ ล ก ร ะท บ ที่ เ กิ ด ขึ้ น  แ ล ะ
สามารถนํามาปฏิบัติไดในระดับ
ปานกลาง 
นอย (2 คะแนน)  
คือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบมีความเหมาะสมกับ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้น  แตไม มี
ความเขมงวดในเชิงปฏิบัติได
จริง 
นอยมาก (1 คะแนน)  
คือ มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบไมมีความเหมาะสม
กับผลกระทบที่เกิดขึ้น และไมมี
ความเหมาะสมในเชิงปฏิบตัิได
จริง 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม มาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบมีความ
เหมาะสม เน่ืองจากเป็นมาตรการที่ผู้
ประเมินได้มีการศึกษา วิเคราะห์
แล้วแต่ควรเพิม่ความเขม้งวดในการ
นํามาตรการมาปฏิบัติจริง เพื่อลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก  การ
ดาํเนินการโครงการ จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัปานกลาง (3) 

- หนวยงานภาครัฐและภาคสวน
ทองถิ่น มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ มีความ เหมาะสมกับ
ผลกระทบที่ เกิดขึ้น  และสามารถ
นํามาปฏิบัติไดดี จึงมีระดับผลการ
ประเมินในระดับดี (4) 

- ภาค เอกชน  นั กวิ ชาการ  และ
ส่ื อม วลชน  ม าต รก ารติ ด ต าม
ตรวจสอบผลกระทบของโครงการ
สะพานขามอางเก็บนํ้าลําปาวมีความ
เหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น และ
สามารถนํามาปฏิบัติไดคอนขางดี จึง
มีระดับผลการประเมินในระดับปาน
กลาง (3) 
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 4.1.5 ผลผลิต (Product) 
 จากการศกึษาพบว่าผลผลติทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม คอื รายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยประเดน็ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 4.1.5.1 รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
  ประเดน็ด้านรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เจา้ของโครงการและ
บรษิทัทีป่รกึษาไดด้าํเนินการจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย ซึง่
ดาํเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามชํานาญในแต่ละดา้น รวมถงึรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อมได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ แล้ว อย่างไรก็ตามการนํารายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเผยแพรสู่ป่ระชาชน ยงัไมส่ามารถทาํใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูได ้
โดยมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 2 (2558) ให้ความเห็น
เกีย่วกบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มวา่ 
 

 “ประชาชนบางสว่นยงัไมม่โีอกาสไดเ้หน็รายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม ไดเ้พยีงแต่รบัรูข้อ้มลูขา่วสารจากการประชาสมัพนัธโ์ครงการทีไ่ม่
เพยีงพอ และบางสว่นมโีอกาสไดเ้หน็แต่ไมส่ามารถทําความเขา้ใจในเน้ือหาได ้
เน่ืองจากเป็นการวิเคราะห์ โดยใช้หลกัทางวิชาการ ส่งผลให้ประชาชนที่มี
การศกึษาน้อย ไมเ่ขา้ใจเน้ือหาในรายงาน” 
 

  โดยมมุมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที่ 24 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
 

 “รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสม เน่ืองจาก
การวเิคราะห์ผลกระทบในรายงานได้ดําเนินการโดยผู้ที่มีความชํานาญการ 
รวมทัง้รายงานที่ดําเนินการประเมินต้องผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ภาครฐัทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งแลว้” 
 

  สว่นมุมมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่27 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
 

 “รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมเป็นสิง่ที่ดต่ีอประชาชนใน
ชุมชนที่อาศยัอยู่ในพื้นที่ที่จะมกีารดําเนินการก่อสรา้งโครงการ เน่ืองจากจะ
เป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการวเิคราะห์ผลกระทบที่อาจเกดิขึ้นจากโครงการ ซึ่ง
โดยส่วนตวัมคีวามเหน็ว่ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวาม
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ครอบคลุมพื้นที่ศึกษา และมีความเหมาะสม เพราะเป็นเครื่องมือที่ช่วย
วเิคราะหห์าแนวทางในการแกไ้ขปัญหาทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้มและความเป็นอยู่
ของประชาชน” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่17 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) วา่ 
 

 “รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสม เน่ืองจาก
การวเิคราะหผ์ลกระทบในรายงานไดด้ําเนินการโดยผูท้ี่มคีวามชํานาญการใน
แต่ละดา้น รวมทัง้ผูเ้ชีย่วชาญไดม้กีารลงสาํรวจพืน้ทีศ่กึษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ี
ความถูกตอ้ง และมคีวามเป็นปัจจุบนัตามสภาพพืน้ทีศ่กึษา” 
 

  กล่าวโดยสรุปปัจจยัดา้นผลผลติทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
คอื รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ซึ่งเป็นเครื่องมอืที่ช่วยในการคาดการณ์ 
และทาํนายผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมจากการดาํเนินการโครงการ ซึง่จาก
เกณฑก์ารประเมนิประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้ม
อ่างเกบ็น้ําลําปาว สามารถสรุปรายละเอยีดปัจจยัดา้นผลผลติทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 สรปุปัจจยัดา้นผลผลติทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

ผลผลิต 
(Product) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

รายงานการ
ประเมนิผล
กระทบ
สิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คอื รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) มี
ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง และ
ครบถว้น มคีวามเป็นปัจจุบนั
ตามสภาพพืน้ทีศ่กึษา 
ดี (4 คะแนน)  
คอื รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) มี

- ภาคประชาชนและผู้ นํ าชุมชน
บ างส่ ว น เห็ น ว่ า ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ข้อมูลที่มีความครอบคลุมพื้นที่
ศึกษา และเป็นเครื่องมือที่ช่วยใน
การวเิคราะหผ์ลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากโครงการ เพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยูข่องประชาชน จงึม ี
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ผลผลิต
(Product) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

 ปานกลาง (3 คะแนน)
คอื รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) มี
ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง และ
ครบถว้น ในระดบัปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) มี
ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง และ 
ครบถว้น ในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) มี
ขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง และไมม่ี
ความครบถว้น 

- ระดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4) 
ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม รายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากการวเิคราะห ์
ผลกระทบในรายงานได้ดําเนินการ
โดยผู้ที่มีความชํานาญการในแต่ละ
ด้าน รวมทัง้ผู้เชี่ยวชาญได้มีการลง
สาํรวจพืน้ทีศ่กึษา เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูทีม่ี
ความถูกตอ้ง และมคีวามเป็นปัจจุบนั
ตามสภาพพื้นที่ศึกษา จึงมีระดบัผล
การประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วน
ท้องถ่ิน  รายงานการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสม 
เ น่ื อ งจ าก ราย งาน ได้ ผ่ าน ก าร
ตรวจสอบจากหน่วยงานภาครฐัที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งแล้ว จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคเอกชน  นั ก วิชาการ  และ
ส่ือมวลชน รายงานการวิเคราะห์
ผ ลก ระทบ สิ่ งแ วดล้ อมมีค วาม
ครอบคลุมพืน้ทีศ่กึษาในระดบัด ีและมี
ความเหมาะสม เน่ืองจากเป็นเครือ่งมอื
ที่ช่วยวิเคราะห์หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทัง้ในด้านสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยู่ของประชาชน จงึมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4) 
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 4.1.6 ผลกระทบ (Impact) 
 จากการศกึษาพบว่าผลกระทบทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ประกอบไป
ดว้ย 1) ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ  2) การลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี และ 3) การ
อยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนื โดยในแต่ละประเดน็มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
  4.1.6.1 ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 

 ประเดน็ดา้นความเชื่อมัน่ต่อโครงการ เจา้ของโครงการและบรษิทัทีป่รกึษาเหน็ว่า
โครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาวเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน จึงไม่
ก่อใหเ้กดิการคดัคา้นจากกลุ่มประชาชน มแีต่การขอความร่วมมอืใหม้กีารประชาสมัพนัธอ์ย่าง
ทัว่ถงึ เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความเชื่อมัน่ และยอมรบัในโครงการ โดยมุมมองของภาคประชาชน
และผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่2 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ต่อโครงการวา่ 

 
 “หากประชาชนรูส้กึว่าตนเองมหีลกัประกนัในการป้องกนัผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ ไมว่า่จะเป็นในดา้นสิง่แวดลอ้ม หรอืดา้น
วถิชีวีติความเป็นอยู ่ซึง่หลกัประกนัดงักล่าวตอ้งสามารถนํามาปฏบิตัไิดจ้รงิ จะ
สง่ผลใหป้ระชาชนมคีวามไวใ้จ และยอมรบัในสิง่นัน้”  
 

  โดยมมุมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่23  
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ต่อโครงการวา่  
 

 “การดําเนินการโครงการตอ้งมกีารสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัชาวบา้นใน
พืน้ที ่ซึง่ทางเจา้ของโครงการตอ้งมกีารใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ
ใหก้บัชาวบา้น โดยกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหน่ึงทีม่ี
ส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมัน่ เน่ืองจากได้มีการจดัการประชุมเพื่อให้
ชาวบา้นไดม้สีว่นรว่มในการรบัรูเ้กีย่วกบัการดาํเนินโครงการ ดงันัน้ชาวบา้นจะ
มคีวามเชื่อมัน่ต่อโครงการมากน้อยเพยีงใดขึน้อยู่กบัความรู ้ความเขา้ใจของ
ชาวบา้นเกีย่วกบัการดาํเนินโครงการนัน้” 
 

  โดยมุมมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่28 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ต่อโครงการวา่ 
 

 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการประเมนิ เพื่อหาสาเหตุของ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้จากการก่อสรา้งโครงการ รวมทัง้ไดม้กีารหาวธิใีนการป้องกนั
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และแก้ไขปัญหาที่เกดิขึน้ จงึเป็นเครื่องมอืหน่ึงที่ช่วยสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บั
ประชาชนในพืน้ทีไ่ด”้ 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่17 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความเชื่อมัน่ต่อโครงการวา่ 
 

  “กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นเครื่องมอืที่สรา้ง
ความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่เน่ืองจากเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสให้
ประชาชนไดร้บัรูข้อ้มูลโครงการ และไดเ้ขา้มามบีทบาทในการร่วมตดัสนิใจใน
การพฒันาโครงการ” 
 

  4.1.6.2 การลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  ประเด็นด้านการลดความขัดแย้งระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบโครงการ พบว่า การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถช่วยลดความขดัแยง้ได ้
เน่ืองจากการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมได้ให้ความสําคญักบักลุ่มผู้มสี่วนได้เสยี โดยได้
ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารโครงการใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดร้บัทราบ รวมทัง้มกีารเชญิเขา้รว่มการ
ประชุมของโครงการ เพื่อนําเสนอข้อมูลโครงการ วิธีการดําเนินการ ผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ มาตรการในการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม รวมทัง้มาตรการในการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผู้มสี่วนได้เสยีได้รบัทราบ และร่วมเสนอแนะ
ขอ้คดิเหน็ที่มต่ีอโครงการ เพื่อนําขอ้เสนอแนะที่ไดม้าปรบัปรุงขอ้มูลในการประเมนิใหม้คีวาม
ถูกต้องและชดัเจนมากขึ้น เมื่อผู้มสี่วนได้เสยีมโีอกาสในการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารจากโครงการ 
รวมทัง้ไดร้ว่มแสดงคดิเหน็ทีม่ต่ีอโครงการ จะสง่ผลใหม้คีวามเขา้ใจในโครงการ ซึง่จะช่วยใหล้ด
การเกิดความขดัแย้งระหว่างผู้มสี่วนได้เสยีกบัหน่วยงานผู้รบัผดิชอบโครงการได้เป็นอย่างด ี
โดยมุมมองของภาคประชาชนและผู้นําชุมชนผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 1 (2558) ให้ความเห็น
เกีย่วกบัการลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่  
 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ได้ร ับผลประโยชน์  (เจ้าของโครงการ) กับผู้ได้ร ับผลกระทบ 
(ประชาชนบรเิวณโครงการ) ไดเ้ป็นอย่างด ีเพราะเป็นสื่อกลางทีส่ามารถทําให้
ทัง้สองฝ่ายได้ทําความเข้าใจในกระบวนการดําเนินการร่วมกนั รวมถึงร่วม
หาทางออกในการแกไ้ขปัญหารว่มกนั” 
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  ส่วนมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถิ่นผู้ให้สมัภาษณ์ท่านที่ 22 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่  
 

 “การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีการนําหลักการทางด้าน
วชิาการ และไดใ้หค้วามสาํคญัในดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน รวมทัง้การ
อยู่ร่วมกันระหว่างโครงการกับชุมชน โดยได้มีการรบัฟังความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกบัทุกกลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้องกบัโครงการ จึงทําให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในโครงการ สง่ผลใหเ้กดิความขดัแยง้น้อยลง” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคเอกชน นักวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่27 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ 
 

 “การลดความขดัแยง้ระหว่างโครงการกบัชุมชน ต้องอาศยัทัง้ความรู ้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ รวมทัง้การยอมรบัในความคดิเหน็ของประชาชน
ที่ได้ให้ข้อแนะนํา และได้ร่วมกนัหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกนั ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวจะทําให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองได้รบัรู้และเข้าใจใน
โครงการ จงึไมก่่อใหเ้กดิความขดัแยง้” 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมผู้ให้
สมัภาษณ์ทา่นที ่15 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยีวา่ 
 

 “การพัฒนาโครงการต้องมีการประชาสมัพันธ์ข้อมูลโครงการอย่าง
ทัว่ถึงในพื้นที่โครงการ และควรเปิดเผยข้อมูลด้วยความโปร่งใส เพื่อให้
ประชาชนไดร้บัทราบความเคลื่อนไหวของโครงการ ซึ่งสามารถช่วยลดความ
ขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได”้ 
 

  4.1.6.3 การอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนื 
  การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโครงการอย่างยัง่ยืน เจ้าของโครงการและ
บริษัทที่ปรึกษาได้ให้ความสําคัญในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  โดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลโครงการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รบัทราบอย่างต่อเน่ือง เพื่อสรา้งความ
เขา้ใจใหก้บัประชาชน เมื่อประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในโครงการ กจ็ะสามารถปรบัตวั เพื่อ
อยู่ร่วมกบัโครงการได้อย่างยัง่ยนื โดยมุมมองของภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชนผูใ้หส้มัภาษณ์
ทา่นที ่10 (2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนืวา่ 
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 “การอยู่ร่วมกันอย่างยัง่ยืนระหว่างโครงการกับชุมชน ขึ้นอยู่กับ
หน่วยงานผู้ร ับผิดชอบในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ว่ามีการ
ประชาสัมพันธ์ และทําความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีความ
เหมาะสมมากน้อยเพยีงใด ซึง่โดยสว่นใหญ่หากประชาชนไดร้บัรูข้อ้มลูขา่วสาร
ของโครงการอย่างต่อเน่ือง และเป็นข้อมูลที่เปิดเผย ประชาชนจะให้ความ
ยอมรับ  ส่งผลให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโครงการได้อย่างยัง่ยืน 
โดยเฉพาะหากโครงการใดที่ก่อให้เกดิประโยชน์กบัประชาชนในพื้นที่ ยิง่อยู่
รว่มกนัไดง้า่ยขึน้” 
 

  โดยมุมมองของภาคเอกชน นกัวชิาการ และสื่อมวลชนผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่26 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนืวา่ 
 

 “การอยู่ร่วมกนัระหว่างโครงการกบัชุมชนนัน้ขึ้นอยู่กบัประเภทและ
ขนาดของโครงการ หากโครงการนัน้เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชน ย่อมจะก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นต่อชุมชนได ้ซึง่จะสง่ผลใหโ้ครงการกบั
ชุมชนไม่สามารถอยู่ร่วมกนัได ้แต่หากโครงการนัน้ก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อ
ชุมชน อาทเิชน่ โครงการทีเ่กดิขึน้ทาํใหชุ้มชนมคีวามเจรญิมากขึน้ หรอืมรีะบบ
เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น ประชาชนในชุมชนก็จะยอมรบัต่อการดําเนินการ
พฒันาโครงการนัน้ และจะส่งผลให้โครงการสามารถอยู่ร่วมกบัประชาชนได้
อยา่งยัง่ยนื” 
 

  สว่นมุมมองของหน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนทอ้งถิน่ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่23 
(2558) ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนืวา่ 

 
 “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมได้มกีารลงสํารวจในพื้นที่ชุมชน 
และไดม้กีารทําแบบสาํรวจความคดิเหน็จากชาวบา้นทีอ่าศยัอยูใ่นบรเิวณพืน้ที่
โครงการ ทําให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
โครงการ ชาวบ้านจึงมีความรู้ ความเข้าใจในโครงการสามารถปรบัตัวและ
ยอมรบัในการดําเนินการโครงการ ส่งผลให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถอยู่
รว่มกบัโครงการนัน้ได”้ 
 

  ส่วนมุมมองของภาคส่วนเจ้าของโครงการและที่ปรกึษาด้านสิง่แวดล้อมผูใ้ห้
สมัภาษณ์ท่านที่ 18 (2558) ให้ความเห็นเกี่ยวกบัการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการ
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อย่างยัง่ยนืว่า “การดําเนินโครงการได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกบัโครงการแก่ชาวบ้านในพื้นที ่
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งจะทําให้ชาวบ้านมีความเข้าใจ และสามารถอยู่
รว่มกบัโครงการได”้ 
 กล่าวโดยสรุป ปัจจยัด้านผลกระทบที่มผีลต่อการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม 
คือ ความเชื่อมัน่ของประชาชนทีม่ต่ีอโครงการ กล่าวคอืหากโครงการมกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลู
โครงการใหป้ระชาชนไดร้บัทราบอยา่งต่อเน่ือง มกีารเปิดเผยขอ้มลูโครงการแบบตรงไปตรงมาก็
จะสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชนได ้ส่วนประเดน็การลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี และการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการอย่างยัง่ยนื ในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มไดม้กีระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใหค้วามสําคญักบั
กลุ่มผู้มสี่วนได้เสยีในการเขา้มามบีทบาทในการรบัรูโ้ครงการ รวมทัง้ได้เสนอแนะขอ้คดิเห็น
ต่างๆ ซึง่จะทาํใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในโครงการ ซึง่สามารถช่วยลดความขดัแยง้
ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้เมื่อไม่มคีวามขดัแยง้เกดิขึน้จงึส่งผลใหโ้ครงการสามารถอยูร่่วมกบัชุมชนได้
อย่างยัง่ยนื ซึ่งจากเกณฑ์การประเมนิประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว สามารถสรุปรายละเอยีดปัจจยัดา้นผลกระทบทีม่ผีลต่อ
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่4.6 
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ตารางท่ี 4.6  สรปุปัจจยัดา้นผลกระทบทีม่ผีลต่อการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 
ผลกระทบ
(Impact) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

ความเชื่อมัน่
ต่อโครงการ 
 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คอื มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจใหก้บักลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในพืน้ทีอ่ยา่งทัว่ถงึ 
จงึก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน
โครงการ 
ดี (4 คะแนน)  
คอื มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจใหก้บักลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในพืน้ทีใ่นระดบัด ี 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คอื มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจใหก้บักลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในพืน้ทีใ่นระดบั
ปานกลาง 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื มกีารสรา้งความรู ้ความ
เขา้ใจใหก้บักลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในพืน้ทีใ่นระดบั
น้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื ไมม่กีารสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจใหก้บักลุ่มผูไ้ดร้บั
ผลกระทบในพืน้ที ่จงึไม่
ก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใน
โครงการ 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน มกีาร
ประชาสมัพนัธ์โครงการ และให้ข้อมูล
ข่าวสารโครงการ เพื่ อสร้างความรู ้
ความเข้าใจ  รวมทั ้ง เปิ ดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามสี่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งมี
บทบาทสําคญัมากต่อความเชื่อมัน่ต่อ
โครงการ จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดบัดมีาก (5) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม ไดด้าํเนินการ
จดัประชุมการมสี่วนร่วม เพื่อนําเสนอ
ขอ้มลู โครงการ  และเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้สนอขอ้คดิเหน็ จงึมรีะดบั
ผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่ วยงานภาครัฐและภาค ส่ วน
ท้องถ่ิน การสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่โครงการ ได้มีการจดั
ประชุมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชนเกีย่วกบัการดาํเนินโครงการ จงึ
มรีะดบัผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภ าค เอ ก ชน  นั ก วิ ช าก าร  แ ล ะ
ส่ือมวลชน  การประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมเป็นเครื่องมีที่จะช่วยสร้าง
ความเชื่อมัน่ให้กับประชาชนในพื้นที ่
เน่ืองจากเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจได้ในระดับดี จงึมรีะดบัผลการ
ประเมนิในระดบัด ี(4) 



111 

ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 

  

ผลกระทบ
(Impact) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

การลดความ
ขดัแยง้ของ
กลุ่มผูม้สีว่น
ไดเ้สยี 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คือ มีการประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลโครงการอย่างทัว่ถึง 
และเปิ ด เผยข้อมู ลด้ วย
ความโปรง่ใส 
ดี (4 คะแนน)  
คือ  มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการในระดับด ี
และเปิ ด เผยข้อมู ลด้ วย
ความโปรง่ใส 
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คือ  มีการประชาสัมพันธ์
ข้อมูลโครงการในระดับ
ปานกลาง  และเปิด เผย
ขอ้มลูดว้ยความโปรง่ใส 
น้อย (2 คะแนน)  
คอื  มกีารประชาสมัพนัธ์
ข อ้ม ลูโครงการในระดบั
น ้อย  และเปิดเผยขอ้มลู
ดว้ยความโปร่งใส 
น้อยมาก (1 คะแนน) 
คือ มีการประชาสัมพันธ์
ขอ้มูลโครงการไม่ทัว่ถงึผูม้ ี
ส่วนได้เสียได้ รวมทัง้ไม่มี
การเปิดเผยขอ้มลูทีโ่ปรง่ใส 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน มคีวามรู ้
ความเข้าใจในด้านผลกระทบที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้ มาตรการในการป้องกนั แกไ้ข และ
ลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระดับดี และครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้เสีย จึงมีระดับผลการประเมินใน
ระดบัด ี(4) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ีปรึกษา
ด้ าน ส่ิ งแวด ล้อม  ทางโค รงการได้
ดําเนินการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลโครงการ
ค่อนข้างดี และมีการเปิดเผยข้อมูลด้วย
ความโปร่งใส จงึมรีะดบัผลการประเมนิใน
ระดบัด ี(4) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วนท้องถ่ิน 
ได้ดํ า เนินการประชาสัมพันธ์ข้อมู ล
ข่าวสารโครงการให้ผู้มีส่วนได้เสียได้
รบัทราบ รวมทัง้มีการเชิญเข้าร่วมการ
ประชุมของโครงการอย่างทัว่ถงึ รวมทัง้มี
การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งโปร่งใส จงึมรีะดบั
ผลการประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคเอกชน นักวิชาการ และส่ือมวลชน 
ทางโครงการไดด้าํเนินการประชาสมัพนัธ์
ข้อมูลโครงการค่อนข้างดี และได้ให้
ความรูก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี จงึช่วยลดความ
ขดัแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน จึงมี
ระดบัผลการประเมนิในระดบัด ี(4) 
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ตารางท่ี 4.6  (ต่อ) 
 
ผลกระทบ 
(Impact) หลกัเกณฑก์ารประเมิน ผลการประเมิน 

การอยูร่ว่มกนั
ระหวา่งชุมชน
กบัโครงการ 

ดีมาก (5 คะแนน) 
คือ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการในการ
ดําเนินโครงการ ก่อใหเ้กดิการ
ยอมรับ และปรับตัว เพื่ออยู่
รว่มกบัโครงการได ้
ดี (4 คะแนน)  
คือ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การดาํเนินโครงการในระดบัด ี
ปานกลาง (3 คะแนน)  
คือ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การดําเนินโครงการในระดบั
ปานกลาง  
น้อย (2 คะแนน)  
คือ มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการใน การ
ดาํเนินโครงการในระดบัน้อย 
น้อยมาก (1 คะแนน)  
คอื ไมม่คีวามรู ้ความเขา้ใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการใน
การดําเนินโครงการ ส่งผลให้
เกดิการคดัคา้นโครงการ 

- ภาคประชาชนและผู้นําชุมชน  มี
ความรู้ ความเข้าใจในโครงการ จึง
สามารถปรับตัว  เพื่ ออยู่ ร่วมกับ
โครงการไดอ้ยา่งยัง่ยนื จงึมรีะดบัผล
การประเมนิในระดบัด ี(4) 

- ภาคส่วนเจ้าของโครงการและท่ี
ปรึกษาด้านส่ิงแวดล้อม มกีารให้
ความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด
ขัน้ตอนและกระบวนการในการ
ดําเนินโครงการ ส่งผลให้เกิดการ
ยอมรบั และปรบัตวั เพื่ออยู่ร่วมกบั
โค รงก ารได้  จึงมี ระดับ ผ ลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคส่วน
ท้องถ่ิน  มีความรู้ ความเข้าใจใน
ขัน้ตอนและกระบวนการในการ
ดํ าเนิน โครงการ  ก่อให้ เกิดการ
ยอมรบั และปรบัตวั เพื่ออยู่ร่วมกบั
โค รงก ารได้  จึงมี ระดับ ผ ลการ
ประเมนิในระดบัดมีาก (5) 

- ภาคเอกชน  นั ก วิชาการ  และ
ส่ือมวลชน ทางโครงการไดด้ําเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้ อมู ลโครงการให้
ประชาชนในพื้นที่ ได้ร ับทราบอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
ประชาชน จงึมรีะดบัผลการประเมนิใน
ระดบัด ี(4)



113 

 จากการวิจยัเรื่อง การประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ สามารถสรุปปัจจัยทัง้ 5 ปัจจัย ที่นํามา
ศึกษาวิจยั ประกอบด้วย บริบท (Context)ได้แก่ กฎหมายเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อมในประเทศไทย ขอ้มูลสถานการณ์ชุมชน สภาพโครงสรา้งด้านการคมนาคม และ
แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุ์ พบว่า มคีวามเหมาะสมปานกลาง เน่ืองจากกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย เช่น พระราชบญัญัติส่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมพุทธศกัราช 2535 มาตรา 46 – 51 ที่ให้ความสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายดงักล่าวมกีารประกาศใชม้านานแลว้ จงึควรมกีารปรบัปรุง แกไ้ข 
ใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัมากขึน้ รวมทัง้ประชาชนยงัไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบักฎหมาย
ดงักล่าว โดยหากมกีารพฒันาโครงการจะส่งผลดต่ีอสถานการณ์ความเป็นอยู่ของชุมชน ซึ่งจะ
ทาํใหชุ้มชนมโีครงสรา้งทางดา้นคมนาคมทีส่ะดวกสบายขึน้ สง่ผลใหร้ะบบเศรษฐกจิของชุมชนดี
ขึน้ เน่ืองจากมกีารขนส่งที่ดขี ึน้ รวมทัง้การพจิารณาแผนพฒันาจงัหวดัร่วมกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการรบัรูปั้ญหาในทอ้งถิน่ก่อนนํามาพจิารณาประกอบ
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 สาํหรบัประเดน็ดา้นปัจจยันําเขา้ (Input) ประกอบดว้ย ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคสว่น
ที่เกี่ยวข้องกบัการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน และความ
ครอบคลุมของผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) พบว่า มคีวามเหมาะสม เน่ืองจากทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ไดผ้่านการศกึษาอบรมหลายดา้น จงึสามารถ
ดําเนินการประเมนิไดต้ามขัน้ตอน แต่อาจเพิม่เตมิความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมให้กบัประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และได้เขา้มามบีทบาทใน
กระบวนการมสีว่นรว่มมากขึน้ สว่นขอ้มลูทีใ่ชใ้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไมม่คีวาม
ถูกต้อง และครบถ้วน เน่ืองจากผู้ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมที่ทําการสํารวจสภาพพื้นที่
ปัจจุบนัของโครงการ มกีารสมัภาษณ์ที่ยงัไม่ครอบคลุม และไม่ทัว่ถงึในพื้นที่ที่คาดว่าจะไดร้บั
ผลกระทบ รวมทัง้ความครอบคลุมผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) โดยจําแนกผู้มสี่วนได้เสยี 
ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มีความครอบคลุมแล้ว แต่อาจเพิ่มกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ สถานพยาบาล 
เน่ืองจากควรใหค้วามสาํคญัในประเดน็ดา้นสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มผูม้สีว่น
ไดเ้สยีทีค่รบถว้น  
 ประเด็นด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย ความโปร่งใสของกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) และการติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
พบว่า มีความเหมาะสมปานกลาง เน่ืองจากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังมีการ
ประชาสมัพนัธ์ที่ไม่ทัว่ถงึ ส่งผลใหป้ระชาชนและผูท้ี่ได้รบัผลกระทบจากโครงการได้รบัขอ้มูล
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โครงการจากการประชาสมัพนัธ์อย่างไม่เพยีงพอ จงึเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่ไวว้างใจในความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของเจา้ของโครงการและบรษิทัทีป่รกึษา ดา้นกระบวนการมสี่วนร่วม
ของประชาชนมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ เน่ืองจากมกีารเปิดโอกาสให้
ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่มีส่วนได้เสยี ได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะข้อมูลเพิ่มเติม
เกีย่วกบัโครงการ รวมทัง้ประชาชนในพืน้ทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึความเป็นมา วธิกีาร แนวทางเลอืกต่างๆ 
ของโครงการ สว่นดา้นระยะเวลาในการดาํเนินการควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในการประชาสมัพนัธ์
โครงการใหม้ากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนทีอ่ยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการไดร้บัทราบขอ้มลูอย่างเพยีงพอ
และต่อเน่ือง และควรปรบัปรุงระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความ
เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ ในส่วนวธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดย
ใชปั้จจยัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ มคีวามครอบคลุม เน่ืองจากการ
ใชปั้จจยั 4 ดา้น ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งดําเนินการวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาที่
คาดว่าจะก่อใหผ้ลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมคีวามครอบคลุมทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาติ
สิง่แวดล้อม และด้านคุณภาพชวีติ รวมทัง้ประเดน็การกําหนดมาตรการในการป้องกนั แก้ไข 
และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาตรการในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีก่ําหนด
ขึน้มามคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นมาตรการทีผู่ป้ระเมนิไดม้กีารศกึษา วเิคราะหแ์ลว้ แต่ควร
เพิ่มความเข้มงวดในการนํามาตรการมาปฏิบตัิจรงิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ดาํเนินการโครงการ ทัง้ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของมนุษย ์
 ประเด็นด้านผลผลิต (Product) ประกอบด้วย รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
(EIA) พบว่า มีความเหมาะสม ซึ่งนําไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่
ประสบความสําเรจ็ เน่ืองจากเจา้ของโครงการและบรษิทัที่ปรกึษาไดด้ําเนินการจดัทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความ
เชีย่วชาญในแต่ละดา้น รวมถงึรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดผ้่านการตรวจสอบ
จากหน่วยงานต่าง ๆ แลว้ สง่ผลใหร้ายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอื 
 สาํหรบัประเดน็ดา้นผลกระทบ (Impact) ประกอบดว้ย ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ การลด
ความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี และการอยู่ร่วมกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการอย่างยัง่ยนื 
พบว่า มีความเหมาะสม เน่ืองจากโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาวเป็นโครงการที่
ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน จงึไมก่่อใหเ้กดิการคดัคา้นจากกลุ่มประชาชน รวมทัง้ทางโครงการ
ไดม้กีารประชาสมัพนัธใ์หข้อ้มลูโครงการ ส่งผลใหป้ระชาชนในพืน้ทีม่คีวามเชื่อมัน่ และยอมรบั
ในโครงการ ดา้นการลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการ 
พบว่า การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยลดความขดัแย้งได้ เน่ืองจากได้ให้
ความสําคญักบักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารโครงการ การเชญิเขา้
รว่มการประชุมของโครงการ เพื่อนําเสนอขอ้มลูโครงการ วธิกีารดาํเนินการ ผลกระทบทีค่าดว่า
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จะเกดิขึน้ มาตรการในการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการในการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยี รบัทราบ และเสนอแนะขอ้คดิเหน็
ที่มต่ีอโครงการ เมื่อผู้มสี่วนได้เสยีได้มโีอกาสร่วมแสดงคดิเห็นที่มต่ีอโครงการ จะส่งผลให้มี
ความเขา้ใจในโครงการ ซึ่งจะช่วยลดการเกดิความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีรวมทัง้ดา้นการอยู่ร่วมกบัชุมชนไดอ้ย่างยัง่ยนื พบว่า การ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้กีารนํากระบวนการมสี่วนรว่มเขา้มาใชด้ว้ย โดยมกีารจดัการ
ประชุม เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากประชาชน การประชาสมัพนัธ์
ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กบัประชาชน เมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
โครงการ ก็จะสามารถปรับตัว เพื่ออยู่ร่วมกับโครงการได้อย่างยัง่ยืน โดยสามารถสรุป
ประสทิธผิลของการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอ่าง
เกบ็น้ําลาํปาวได ้ดงัตารางที ่4.7 ถงึ ตารางที ่4.10  
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ตารางท่ี 4.7  สรปุผลการประเมนิประสทิธผิล (บรบิท)  
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
บริบท (Context) 
- กฎหมายเกีย่วกบัการ
ประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มในประเทศ
ไทย 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัปานกลาง (3)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัด ี(4) 
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

- ขอ้มลูสถานการณ์ชุมชน - ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัดมีาก (5)

- สภาพโครงสรา้งดา้น
การคมนาคม 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัดมีาก (5)

- แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์ 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัดมีาก (5)

รวม 76 คะแนน 
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมประสบความสาํเรจ็ 

 
หมายเหตุ : ระดบัผลการประเมิน 

 น้อยกวา่ 55 คะแนน คอื  การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
55 คะแนน ขึน้ไป     คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประสบความสาํเรจ็จ 
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ตารางท่ี 4.8  สรปุผลการประเมนิประสทิธผิล (ปัจจยันําเขา้)  
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
ปัจจยันําเข้า (Input) 
- ความรูค้วามเขา้ใจของ
ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัปานกลาง (3)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

- ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และ
ครบถว้น 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน ระดบัน้อยมาก (1)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัปานกลาง (3)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัน้อยมาก (1)

- ความครอบคลุมของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี 
(Stakeholders) 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัด ี(4) 
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่    ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

รวม 45 คแนน 
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมประสบความสาํเรจ็ 

 
หมายเหตุ : ระดบัผลการประเมิน 

น้อยกวา่ 40 คะแนน คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
40 คะแนน ขึน้ไป    คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประสบความสาํเรจ็จ 
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ตารางท่ี 4.9 สรปุผลการประเมนิประสทิธผิล (กระบวนการ)  
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
กระบวนการ (Process) 
- ความโปรง่ใส - ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัดมีาก (5)

- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

- กระบวนการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน ระดบัดมีาก (5)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม  

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

- ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการ 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัปานกลาง (3)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัน้อย (2)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัด ี(4) 
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัปานกลาง (3)

- วธิกีารประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัดมีาก (5)
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่  ระดบัปานกลาง (3)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัดมีาก (5)

- การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบ 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชมุชน  ระดบัด ี(4) 
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   
 

ระดบัปานกลาง (3)
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ตารางท่ี 4.9  (ต่อ) 
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
 
 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่  
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน 

ระดบัด ี(4) 
ระดบัปานกลาง (3) 

รวม 82 คแนน 
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมประสบความสาํเรจ็ 

 
หมายเหตุ : ระดบัผลการประเมิน 

น้อยกวา่ 70 คะแนน คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
70 คะแนน ขึน้ไป    คอื  การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประสบความสาํเรจ็จ 

 
ตารางท่ี 4.10 สรปุผลการประเมนิประสทิธผิล (ผลผลติและผลกระทบ) 
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
ผลผลิต (Product) 
- รายงานการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชน ระดบัด ี(4) 
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

ผลกระทบ (Impact) 
- ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ - ภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชน  ระดบัดมีาก (5)

- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

- การลดความขดัแย้งของ
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 

- ภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชน  ระดบัด ี(4) 
- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ระดบัด ี(4) 

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 
 

ประเดน็การศึกษา ภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ผลการประเมิน
ผลผลิต (Product) 

- การอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนกับโครงการอย่าง 
ยัง่ยนื 

 
- ภาคประชาชนและผูนํ้าชุมชน   

 
ระดบัด ี(4) 

- ภาคสว่นเจา้ของโครงการและทีป่รกึษา
ดา้นสิง่แวดลอ้ม   

ระดบัดมีาก (5)

- หน่วยงานภาครฐัและภาคสว่นทอ้งถิน่ ระดบัดมีาก (5)
- ภาคเอกชน นกัวชิาการ และสือ่มวลชน ระดบัด ี(4) 

รวม 72 คแนน 
การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมประสบความสาํเรจ็ 

 
หมายเหตุ : ระดบัผลการประเมิน 

น้อยกวา่ 55 คะแนน คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
55 คะแนน ขึน้ไป    คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประสบความสาํเรจ็จ 

 
 ดงันัน้ จงึกล่าวโดยสรุปไดว้า่การประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเก็บ น้ําลําปาว  ซึ่ งประกอบด้วย  บริบท  (Context) ปัจจัยนําเข้า (Input) 
กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบ (Impact) มีคะแนนการประเมิน
ประสทิธผิลอยูใ่นเกณฑท์ีแ่สดงใหเ้หน็ถงึการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีป่ระสบความสาํเรจ็ 
ดงัตารางที ่4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 สรปุผลการประเมนิประสทิธผิลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

ประเดน็การศึกษา ผลการประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ คะแนนเตม็

บรบิท (Context) 76 80 
ปัจจยันําเขา้ (Input) 45 60 
กระบวนการ (Process) 82 100 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 
 

ประเดน็การศึกษา ผลการประเมิน 
 คะแนนท่ีได้ คะแนนเตม็

ผลผลติ (Product) และผลกระทบ (Impact) 72 80 
รวม 275 320 

การวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมประสบความสาํเรจ็ 
 
หมายเหตุ : ระดบัผลการประเมิน 

น้อยกวา่ 230 คะแนน  คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มไมป่ระสบความสาํเรจ็ 
230 คะแนน ขึน้ไป     คอื การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มประสบความสาํเรจ็จ 
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4.2 ปัจจยัความสําเรจ็และปัญหา อปุสรรค ของการวิเคราะหผ์ลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 
 โดยปัจจยัความสําเรจ็และปัญหา อุปสรรค ของการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว สามารถแบ่งประเดน็การศกึษาได ้ดงัน้ี 
 
 4.2.1 ปัจจยัความสําเรจ็ของการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 จากการสมัภาษณ์ พบว่า สามารถแยกประเดน็ปัจจยัความสําเรจ็ ปัญหา และอุปสรรค
ของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในการพจิารณาไดด้งัน้ี 
  4.2.1.1 ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 
   ในประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ควรมกีารสรา้งความรู ้ความเขา้ใจในขัน้ตอนและวธิกีาร
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมใหก้บัทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งโดยเฉพาะภาคประชาชน เพื่อให้
ประชาชนในชุมชนทราบถงึบทบาทและหน้าทีข่องตนเองในการปฏบิตั ิเพื่อรว่มกนัหาวธิใีนการ
ป้องกนั และลดผลกระทบรว่มกนั โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่7 (2558) ใหค้วามเหน็ว่า“การสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจทีต่รงกนั จะนําไปสูค่วามเหน็อกเหน็ใจกนัสง่ผลใหเ้กดิการแลกเปลีย่นความ
คดิเหน็เพือ่รว่มกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้จากการพฒันาโครงการ” 
  4.2.1.2 ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 
   ประเดน็ดา้นความครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) ในกระบวนการมี
สว่นรว่มของประชาชนตอ้งใหค้วามสาํคญักบัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีไดม้ี
สว่นรว่มในการแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ รวมทัง้ผูม้สีว่นไดเ้สยีจะไดร้บัรูข้อ้มลู
ขา่วสารเกีย่วกบัโครงการ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่27 (2558) ใหค้วามเหน็วา่ 
 

  “การดําเนินโครงการใดๆ ย่อมก่อให้เกิดทัง้ผลดีและผลเสีย 
ดงันัน้ ผูท้ี่มสี่วนไดเ้สยีเกี่ยวกบัการพฒันาโครงการจงึมคีวามสําคญัเป็นอย่าง
มากในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อที่จะได้รบัทราบ และเขา้ใจ
เกีย่วกบัการดาํเนินการโครงการ” 
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  4.2.1.3 ความโปรง่ใสในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
  ความโปร่งใสในการดําเนินการโครงการต้องจัดให้มีการประชุมเพื่อรบัฟัง 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทัง้ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี
บทบาทร่วมกนัในกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อให้การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเกดิความโปร่งใสมากทีสุ่ด โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่4 (2558) ใหค้วามเหน็ว่า “การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีหน่วยงานในหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการ
ดําเนินการร่วมกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในกระบวนการประเมินและสามารถ
ตรวจสอบรว่มกนัได”้ 
  จงึสรุปไดว้่า การเสรมิสรา้งความรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มใหก้บัภาคประชาชนเป็นสิง่ที่สําคญัมากที่จะทําใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจที่ชดัเจน 
และการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งใหค้วามสาํคญักบักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อใหผู้ม้สี่วน
ได้เสยีได้รบัรู้ขอ้มูลโครงการอย่างครอบคลุม รวมทัง้ความโปร่งใสในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม โดยหน่วยงานทีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง อาทเิช่น หน่วยงานภาครฐั หน่วยงานภาคเอกชน 
และหน่วยงานภาคประชาชน ตอ้งใหค้วามสาํคญัในบทบาทและหน้าทีข่องตน โดยเขา้มามสี่วน
ร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรอืเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
โครงการ ซึ่งจะนํามาพิจารณาประกอบการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม เพื่อใช้ในการลด
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการดําเนินโครงการ ส่งผลใหก้ารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ประสบความสาํเรจ็ 
 
 4.2.2 ปัญหาหรืออปุสรรคของการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 จากการสมัภาษณ์พบวา่ สามารถแยกประเดน็ในการพจิารณาไดด้งัน้ี 
  4.2.2.1 กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
  ควรมคีวามชดัเจนทัง้ในด้านขัน้ตอนในการนํามาปฏิบตัิ และหลกัการในการ
บงัคบัใช ้จงึจําเป็นต้องมกีารปรบัปรุงกฎหมายใหม้คีวามเป็นปัจจุบนั เพื่อใหก้ฎหมายสามารถ
บงัคบัใชก้บัการพฒันาโครงการในปัจจุบนัไดอ้ยา่งมคีวามเหมาะสม โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่13 
(2558) ไดใ้หค้วามเหน็วา่   
 

 “หากกฎหมายไม่มีการปรบัปรุงให้ทันสมยั อาจเกิดช่องโหว่ในการ
พยายามหลกีเลี่ยงปฏบิตัติามขอ้บงัคบัของกฎหมาย จงึควรใหค้วามสําคญัใน
การปรบัปรุงกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหส้ามารถนํามา
ปฏบิตัไิดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนัมากทีส่ดุ” 
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  4.2.2.2 ความเชื่อมัน่ของประชาชนในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
  เน่ืองจากความถูกต้องของขอ้มูลที่ใช้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม
ยงัไม่สามารถตอบโจทย์สภาพปัญหาปัจจุบันได้ และยงัไม่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพยีงพอ รวมทัง้ประชาชนบางส่วนยงัไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม จงึส่งผลให้ประชาชนไม่มคีวามเชื่อมัน่ในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมใน
ประเทศไทย โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่6 (2558) ใหค้วามเหน็วา่   
 

 “การดําเนินการโครงการตอ้งมกีารสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัชาวบา้นใน
พืน้ที ่ซึง่ทางเจา้ของโครงการตอ้งมกีารใหค้วามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัโครงการ
ใหก้บัชาวบา้น โดยกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหน่ึงทีม่ี
สว่นชว่ยในการสรา้งความเชื่อมัน่” 
 

  4.2.2.3 ความรู้ ความเข้าในของประชาชน เกี่ยวกบัการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม  
  เน่ืองจากกระบวนการในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นการใชห้ลกัการทาง
วชิาการมาใช้ในการวเิคราะห์ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่บางส่วนยงัไม่เขา้ใจในหลกัการ และ
ขัน้ตอนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมากนัก ดงันัน้เจ้าของโครงการ บรษิัทที่ปรกึษา 
รวมทัง้หน่วยงานทุกภาคสว่นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ตอ้งมกีารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้บัประชาชน
ในพืน้ที ่โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่3 (2558) ใหค้วามเหน็วา่  
 

 “ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูท้างด้านวชิาการน้อย ทําใหไ้ม่
สามารถเข้าใจในหลักการและวิธีการได้มากนัก  จึงอยากเสนอให้การ
ประชาสมัพนัธห์รอืการใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนควรเน้นการนําเสนอเป็น
แบบสื่อมากกว่าเป็นรูปแบบการอ่านเป็นตวัหนังสอื เพื่อให้ชาวบ้านสามารถ
รบัรูแ้ละเขา้ใจไดง้า่ยขึน้” 
 

  จงึสรุปได้ว่าปัญหาและอุปสรรคในการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ยงัไม่
สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ให้กบัประชาชนได้ เน่ืองจากความถูกต้องของขอ้มูลยงัไม่สามารถ
ตอบโจทย์สภาพปัญหาปัจจุบัน รวมทัง้ความครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยียงัไม่ครอบคลุม
เพียงพอ และประชาชนบางส่วนยงัไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ดังนัน้แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประสบความสําเร็จนั ้น 
หน่วยงานภาครฐัและเอกชนต้องสรา้งความเชื่อมัน่ โดยต้องเปิดเผยขอ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ให้
ความสาํคญัในกระบวนการมสี่วนรว่มของประชาชน โดยตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลู
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โครงการ และรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแท้จรงิ ส่วนภาคประชาชนต้องศกึษาหา
ความรูเ้พิม่เตมิในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ใหค้วามสาํคญัในการรบัฟังขอ้มลูจาก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ด้วยความเป็นธรรม เปิดใจในการยอมรบั รวมทัง้การเสนอแนะ
ขอ้มลูต่างๆ 
 
4.3 แนวทางในการปรบัปรงุการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 
 จากการสมัภาษณ์พบว่า แนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว มดีงัน้ี 
 
 4.3.1 กฎหมายเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 หน่วยงานภาครฐัและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต้องใหค้วามสําคญัในดา้นของ
กฎหมาย โดยต้องให้ความชดัเจนทัง้ในด้านขัน้ตอนในการนํามาปฏิบตัิ และหลกัการในการ
บงัคบัใช ้เพื่อใชบ้งัคบัผูด้ําเนินโครงการใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนอยา่งเครง่ครดั โดยผูใ้หส้มัภาษณ์
ทา่นที ่25 (2558) กล่าววา่ 
 

 “กฎหมายเป็นเครื่องมอือย่างหน่ึงที่จะช่วยบงัคบัให้เจา้ของโครงการ
ปฏบิตัติามเพือ่ชว่ยในการลดปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้กบัประชาชนและสิง่แวดลอ้มใน
ชุมชน ดงันัน้ กฎหมายที่ดตี้องมคีวามชดัเจนในทางปฏบิตัิจะไดนํ้ามาปฏบิตัิ
ตามเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชน์มากทีส่ดุ” 

 
 4.3.2 ความเช่ือมัน่ของประชาชนในการวสิเคราะหก์ระทบส่ิงแวดล้อม  
 การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มต้องใชข้อ้มูลที่ถูกต้องมคีวามเป็นปัจจุบนัมากที่สุด 
เพื่อตอบโจทยปั์ญหาสภาพแวดลอ้มปัจจุบนัไดอ้ย่างตรงจุด และต้องครอบคลุมกลุ่มผูม้สี่วนได้
เสยีในทุกภาคสว่น รวมทัง้หน่วยงานภาครฐัควรมกีารจดัอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มแก่ประชาชนในชุมชน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง ซึง่จะ
นําไปสู่การก่อใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการดาํเนินโครงการ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านที ่6 (2558) ให้
ความเหน็ว่า “ความเชื่อมัน่ของประชาชนในชุมชน จะขึน้อยู่กบัความรู ้และความเขา้ใจในสิง่ที่
กาํลงัจะเกดิขึน้ในชุมชนเขา โดยเฉพาะหากสิง่ทีเ่ขารบัรูม้าตรงตามกบัสิง่ทีเ่ขาพบเจอ กจ็ะสง่ผล
ใหเ้ขาสามารถรบัรูแ้ละเขา้ใจในสิง่นัน้ได”้ 
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 4.3.3 ความรู้  ความเข้าใจของประชาชน  เก่ียวกับการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  
 หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งต้องมคีวามสามารถในการถ่ายทอดความรูเ้กี่ยวกบั
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่อิงหลกัการทางด้านวิชาการมากจนเกินไป เพื่อให้
ประชาชนสามารถทาํความเขา้ใจไดง้า่ยขึน้ โดยผูใ้หส้มัภาษณ์ทา่นที ่3 (2558) ใหค้วามเหน็วา่  
 

 “ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่มคีวามรูท้างด้านวชิาการน้อย ทําใหไ้ม่
สามารถเข้าใจในหลักการและวิธีการได้มากนัก  จึงอยากเสนอให้การ
ประชาสมัพนัธห์รอืการใหค้วามรูแ้ก่ชาวบา้นในชุมชนควรเน้นการนําเสนอเป็น
แบบสื่อมากกว่าเป็นรปูแบบการอ่านเป็นตวัหนงัสอื เพื่อใหช้าวบา้นสามารถได้
รบัรูแ้ละเขา้ใจไดง้า่ยขึน้” 

 
4.4 สรปุผลการศึกษาแนวทางในการปรบัปรงุการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว 
 
 สามารถแบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
 
 4.4.1 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาครฐั 

1) หน่วยงานภาครัฐ ต้องมีการทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมให้หน่วยงานต่างๆ ที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยภาครฐัควรมีการจดัสรรงบประมาณในด้านน้ี เพื่อให้สามารถดําเนินการพฒันา
โครงการไดร้วดเรว็ขึน้ 

2) ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย 
ควรใหค้วามสาํคญัในดา้นการกําหนดขอบเขต และหลกัเกณฑท์ีม่คีวามชดัเจน เพือ่ใหก้ารบงัคบั
ใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพ 

3) หน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาด้วยความเป็นกลาง เพื่อป้องกันมิให้ผลการประเมินในรายงาน
เบีย่งเบนไปฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

4) ภาครฐัควรมกีารจดัอบรม เพื่อสรา้งความรู ้ความเขา้ใจใหก้บัประชาชนใน
พืน้ทีใ่หส้ามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัของทุกฝ่าย 
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 4.4.2 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาคเอกชน 
1) เจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ต้องตระหนักถึงความสําคัญใน

กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยตอ้งดาํเนินการจดัประชุมประชาพจิารณ์ ใหก้ลุ่มผูท้ีม่ ี
สว่นไดเ้สยีไดร้บัรูข้อ้มลูโครงการ และไดเ้สนอแนะขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ เกีย่วกบัการดาํเนินโครงการ 
รวมทัง้ต้องรบัฟังประเด็นปัญหาจากกลุ่มผูม้สี่วนได้เสยีอย่างเป็นธรรม เพื่อหาขอ้สรุปในการ
จดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้รว่มกนั 

2) เจ้าของโครงการ และผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มจากโครงการ ควรมจีรรยาบรรณในการดาํเนินงาน ประเมนิดว้ยความโปรง่ใส และใช้
ขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งชดัเจน 

3) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความ
รว่มมอืในการดําเนินการ โดยเฉพาะการประเมนิควรใชข้อ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง มผีูเ้ชีย่วชาญใน
แต่ละดา้นประเมนิดว้ยความถูกตอ้งและโปรง่ใส เพือ่เป็นการรบัรองว่ารายงานไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูใน
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งแทจ้รงิ 

 
 4.4.3 ข้อเสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาคประชาชน 

1) ประชาชนในพื้นที่ ควรมสีทิธิใ์นการรบัรูข้อ้มูลโครงการ และกระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทัง้กฎหมายและข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม โดยประชาชนควรมกีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เติมเกี่ยวกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะประชาชนทีอ่ยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อเป็นความรู้
ความเขา้ใจพืน้ฐาน ใหส้ามารถอยูร่ว่มกบัโครงการได ้ 

2) ประชาชนต้องให้ความสําคญัในการมสี่วนร่วมในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม โดยควรรบัฟังขอ้มูลโครงการด้วยความเป็นกลาง แล้วพจิารณาในประเดน็ต่างๆ 
ร่วมกับผู้ประเมิน พร้อมทัง้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อให้มีการนํามาปรบัปรุง แก้ไข ให้
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามสมบรูณ์มากขึน้ 

3) ประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณพื้นที่โครงการ ควรให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง และมี
ความชดัเจน เพือ่ใหเ้จา้ของโครงการทราบถงึสภาพปัญหาในปัจจุบนัไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
 
4.5 สรปุผลการศึกษาการประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์
 
 สรุปผลการศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม แสดงดงัตารางที ่
4.12 



ตารางที่ 4.12  สรปุผลการศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอา่งเกบ็นํ้าลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์
 

  

ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
1. Context (บริบท)  
1.1 กฎหมายเกีย่วกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ในประเทศไทย

1) ความชดัเจนของกฎหมายเกีย่วกบั
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ในประเทศไทย 

1) กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไม่มกีารปรบัปรุง
ให้ทนัสมยั จงึอาจเกิดช่องโหว่ในการพยายามหลีกเลี่ยงปฏิบตัิตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย  

 2) กระบวนการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นไปตามทีก่ฎหมาย
กาํหนดไว ้  

2) กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในปัจจุบนัได้ปฏิบตัิตาม
ขัน้ตอนที่กฎหมายกําหนด ทัง้ด้านประเภทและขนาดของโครงการ 
เพือ่ใหก้ารดาํเนินการโครงการเป็นไปตามทีก่ฎหมายกาํหนด 

 3) การปรบัปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบั
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

3) ควรปรบัปรุงดา้นความชดัเจนของกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม อาทเิช่น การกําหนดขอบเขตโบราณสถานในรศัม ี
2 กโิลเมตรใหม้คีวามเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ ซึง่
หากโครงการมขีนาดเลก็แต่อยู่ในขอบเขตโบราณสถานที่กําหนด จะ
ส่งผลการจดัทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมใช้ระยะ
เวลานาน ทาํใหก้ารพฒันาโครงการขนาดเลก็เกดิความล่าชา้ 
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ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
1.2 ขอ้มลูสถานการณ์ชุมชน 1) การพฒันาโครงการจะสง่ผลดตี่อ

สถานการณ์ความเป็นอยูข่อง
ชุมชน 

1) การพฒันาโครงการจะทําให้ชุมชนมคีวามเจรญิขึ้น รวมทัง้เป็นการ
สง่เสรมิใหร้ะบบเศรษฐกจิของชุมชนดขีึน้ เนื่องจากมกีารขนสง่ทีด่ขี ึน้ 
แต่ควรดาํเนินโครงการใหก้ระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหน้้อยทีส่ดุ 

1.3 สภาพโครงสรา้งดา้นการ
คมนาคม 

1) การพฒันาโครงสรา้งดา้นการ
คมนาคมของชุมชน 

1) ทาํใหชุ้มชนมโีครงสรา้งทางดา้นคมนาคมทีส่ะดวกสบายขึน้ ถอืไดว้่า
การพฒันาโครงการจะก่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่าง
มาก ทัง้ในดา้นเศรษฐกจิและสงัคม 

1.4 แผนพฒันาจงัหวดั
กาฬสนิธุ ์

1) ความรว่มมอืของหน่วยงานต่างๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

1) มกีารแบ่งหน้าทีใ่นการรบัผดิชอบในประเดน็แต่ละดา้น เพือ่ใหม้คีวาม
ครอบคลุมในการแกป้ัญหาในแต่ละดา้น ซึง่ในแต่ละประเดน็จะมคีวาม
เชื่อมโยงกนัในแต่ละหน่วยงาน เพือ่ในสามารถมองปัญหาในภาพรวม 
และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 
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ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
2. Input (ปัจจยันําเข้า)  
2.1 ความรูค้วามเขา้ใจของ
ทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) 

1) ความรู้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของ
ผูน้ําชุมชนและประชาชน 

2) วตัถุประสงคข์องการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นการศึกษาหาสาเหตุของ
ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินโครงการ เพื่อร่วมกันหาวิธีในการ
ป้องกนั และลดผลกระทบ 

2) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เป็นการหาแนวทางในการป้องกนั 
แก้ไข และลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การ
พฒันาโครงการสามารถเกดิขึน้ได ้โดยต่อผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 
และคุณภาพชวีติของประชาชนน้อยทีส่ดุ 

2.2 ขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และ
ครบถว้น 

1) การรบัรูข้อ้มลูขา่วสารของ
โครงการพฒันาต่างๆ ในชมุชน 

1) มกีารประชาสมัพนัธ์โครงการผ่านหลายช่องทาง อาทิเช่น องค์การ
บรหิารสว่นทอ้งถิน่ และผูน้ําชุมชน ทาํใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลู
โครงการ แต่ประชาชนบางสว่นไมม่คีวามเขา้ใจเกีย่วกบักระบวนการ 
และขัน้ตอนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ส่งผลให้การรบัรู้
ขา่วสารของประชาชนยงัมคีวามเขา้ใจไมม่ากนกั 

 2) ความถูกตอ้งและครบถว้นของ
ขอ้มลูในดา้นการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

2) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสาํรวจภาคสนามยงัไมม่คีวามถูกตอ้งและครบถว้น
มากนกั เนื่องจากการลงสาํรวจสภาพพืน้ทีข่องผูเ้ชีย่วชาญทีท่าํหน้าที่
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มยงัไมม่คีวามครอบคลุม 
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ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
2.3 ความครอบคลุมของผูม้ี
สว่นไดเ้สยี (Stakeholders) 

1) ดา้นความครอบคลุมผูม้สีว่นไดเ้สยี 1) การกําหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีความครอบคลุม
แลว้ แต่อาจเพิม่กลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดแ้ก่ สถานพยาบาล เนื่องจาก
ควรใหค้วามสาํคญัในประเดน็ดา้นสขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่

3. Process (กระบวนการ)  
3.1 ความโปรง่ใส 1) ความโปรง่ใสในการประเมนิผล

กระทบสิง่แวดลอ้ม 
1) การดําเนินโครงการได้มีการจดัประชุมเพื่อรบัฟังความคิดเห็นและ

ขอ้เสนอแนะของประชาชน รวมทัง้การดาํเนินการในดา้นการประเมนิ
ได้มีหลายหน่วยงานเข้ามามีบทบาทร่วมกัน  และที่สําคัญการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดม้กีระบวนการทางดา้นกฎหมายเป็น
ตวักาํหนดใหเ้กดิการปฏบิตัติาม 

 2) การเปิดเผยขอ้มลูอยา่งจรงิใจ
ซื่อสตัย ์ปราศจากอคต ิ

 

2) หากทางโครงการมกีารดาํเนินการดว้ยความจรงิใจต่อชาวบา้น มกีาร
เปิดเผยขอ้มูลแบบตรงไปตรงมา กจ็ะทําใหช้าวบา้นมคีวามเชื่อใจใน
โครงการ และยอมรบัในการดาํเนินการโครงการ 
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ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
3.2 กระบวนการมสีว่นรว่ม
ของประชาชน 

1) กระบวนการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

1) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม เนื่องจากกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนจะ
ทําให้ผู้ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทราบถึงปัญหา และข้อวิตก
กงัวลของประชาชน รวมทัง้ไดร้บัทราบขอ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกบัสภาพ
พื้นที่ปัจจุบัน เพื่อนํามาใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

 2) ความสาํคญัของกระบวนการมสีว่น
รว่มของประชาชน 

2) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน เป็นสิง่ที่มคีวามสําคญัมากใน
การดําเนินโครงการเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัประชาชนในพื้นที่ได ้
เนื่องจากเป็นกระบวนการทีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนในพืน้ทีโ่ครงการ
ไดร้บัรูถ้งึความเป็นมาของโครงการ และผลกระทบทีอ่าจเกดิจากการ
ดําเนินการโครงการ รวมทัง้มาตรการในการป้องกนั แก้ไข และลด
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

132



ตารางที่ 4.12  (ต่อ)  
 

ปัจจยั ประเดน็ ผลการศึกษา
3.3 ระยะเวลาในการ
ดาํเนินการ 

1) ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้น
การมสีว่นรว่มของประชาชน 

1) ควรมกีารเพิม่ระยะเวลาในด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนใหม้าก
ขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บรเิวณพื้นที่โครงการได้รบัทราบข้อมูล
อยา่งเพยีงพอและต่อเนื่อง 

 2) ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

2) ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ขึน้อยูก่บัประเภทและ
ขนาดของโครงการ บางโครงการใชเ้วลาในการประเมนินานมาก ซึ่ง
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบในดา้นนี้ควรใชค้วามรู ้ความเชีย่วชาญ ในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชร้ะยะเวลาทีเ่หมาะสมมากทีสุ่ด 
ไมค่วรใชร้ะยะเวลามากจนเกนิไป 

3.4 วธิกีารประเมนิ
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 

1) วธิกีารประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) โดยใชป้ัจจยัทัง้ 
4 ดา้น 

1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปัจจัยทัง้ 4 ด้าน ได้แก่
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ ตาม
แนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม มคีวามครอบคลุม เนื่องจากการใชป้ัจจยั 4 ดา้น ในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งดาํเนินการวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหา
ที่คาดว่าจะก่อผลกระทบจากการดําเนินโครงการ เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมทัง้ทางด้านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และดา้น
คุณภาพชวีติ 
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3.5 การตดิตามตรวจสอบ
ผลกระทบ 

1) ความเหมาะสมของมาตรการใน
การป้องกนั แกไ้ขและลด
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มาตรการในการตดิตามตรวจสอบ 
ในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม 

1) ต้องกําหนดมาตรการป้องกนัแก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อมที่
ตรงกบัประเดน็ปัญหา รวมทัง้มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบ
ตอ้งมคีวามเขม้งวดในการนํามาตรการมาปฏบิตั ิ

 

4. Product (ผลผลิต)  
4.1 รายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 
 

1) ประเดน็ดา้นรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA)   

1) การจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมได้ดําเนินการ
ปฏบิตัติามทีก่ฎหมายกาํหนด ซึง่ดาํเนินการโดยผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวาม
ชํานาญในแต่ละด้าน  รวมถึงรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มไดผ้่านการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ แลว้ อย่างไรก็
ตามการนํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเผยแพร่สู่
ประชาชน ยงัไมส่ามารถทาํใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูได ้
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5. Impact (ผลกระทบ)  
5.1 ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 
 

1) ดา้นความเชื่อมัน่ต่อโครงการ
เจา้ของโครงการและบรษิทัที่
ปรกึษา 

1) การดําเนินการโครงการต้องมกีารสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชน
ในพื้นที่ ซึ่งทางเจ้าของโครงการต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกีย่วกบัโครงการใหก้บัประชาชน ซึง่กระบวนการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มเป็นสว่นหนึ่งทีม่สีว่นชว่ยในการสรา้งความเชื่อมัน่ 

5.2 การลดความขดัแยง้ของ
กลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี 

2) การลดความขดัแยง้ระหวา่งผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงาน
ผูร้บัผดิชอบโครงการ 

1) การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมสามารถช่วยลดความขดัแย้งได้
เนื่องจากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มไดใ้หค้วามสาํคญักบักลุ่ม
ผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยมกีารประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารโครงการใหผู้ม้ ี
ส่วนได้เสยีได้รบัทราบ รวมทัง้มกีารเชิญเข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะ
ช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
โครงการได ้

5.3 การอยูร่ว่มกนัระหวา่ง
ชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนื 

3) การอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบั
โครงการอยา่งยัง่ยนื 

1) มกีารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลโครงการใหป้ระชาชนในพืน้ที่ไดร้บัทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชน เมื่อประชาชนมี
ความรู ้ความเขา้ใจในโครงการ กจ็ะสามารถปรบัตวั เพื่ออยู่ร่วมกบั
โครงการไดอ้ยา่งยัง่ยนื 
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บทท่ี 5 
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาประเทศเป็นสิ่งจําเป็นต่อการยกระดับ
คุณภาพชวีติประชาชน อย่างไรกต็ามการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานต่างๆ จําเป็นต้องพจิารณา
ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์เพื่อประเมนิผลการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงเสนอแนวทาง 
การปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม กรณีศึกษาโครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ํา    
ลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยใชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์
เชงิลกึ ผลการศกึษาพบว่า การประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดด้าํเนินการตามกฎหมาย โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชน
ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกบัโครงการ เพื่อให้การพิจารณาผลประโยชน์และผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากโครงการพฒันาเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด โดยกระบวนการ
ครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยี และมกีารเผยแพรข่อ้มลูใหก้บัทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักระบวนการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส่วนแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประสบ
ความสาํเรจ็นัน้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ โดยเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวาม
ถูกต้อง รวมทัง้กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูล
โครงการ และรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแท้จรงิ ส่วนภาคประชาชนต้องศกึษาหา
ความรูเ้พิม่เตมิในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหค้วามสาํคญัในการรบัฟังขอ้มูลจาก
หน่วยงานเจา้ของโครงการ ดว้ยความเป็นธรรม และเปิดใจยอมรบัขอ้มลูต่างๆ 
 
5.1 สรปุและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 การวจิยัเรื่องการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผูว้จิยัไดส้รปุผลการศกึษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
  



137 

 5.1.1 การประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการสะพาน
ข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์
  จากผลการศึกษาการประเมินผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
สะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์
  5.1.1.1 บรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ (Context) 
  การศกึษาดา้นบรบิทหรอืสิง่แวดลอ้มของโครงการ พบว่า กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย เช่น พระราชบญัญตัสิ่งเสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มพุทธศกัราช 2535 มาตรา 46 - 51 ทีใ่หค้วามสําคญัในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม กฎหมายดงักล่าวมกีารประกาศใชม้านานแลว้ จงึควรมกีารปรบัปรุง แกไ้ข 
ใหม้คีวามเป็นปัจจุบนัมากขึน้ รวมทัง้ประชาชนยงัไม่มคีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบักฎหมาย
ดงักล่าว ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ อทิธิพล ศรเีสาวลกัษณ์, วรีะชยั นาควบิูลย์วงศ ์
และทชัชมยั ฤกษะสุต. (2544) ที่พบว่ากฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัการทรพัยากรส่วนใหญ่
เป็นอุปสรรคทีท่าํใหป้ระชาชนและชุมชนไมส่ามารถมสีทิธแิละมสีว่นรว่มในการจดัการทรพัยากร
อนัเป็นฐานชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนในชนบท ซึง่ก่อใหเ้กดิ
ปัญหาความขดัแย้งในการครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์และความไม่เท่าเทียมกนัเพราะเป็น
กฎหมายดัง้เดมิทีใ่ชม้าเป็นเวลานานและยงัมไิดม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบับทบญัญตัิ
ในกฎหมายรฐัธรรมนูญ ซึง่ควรจะตอ้งหาทางแกไ้ขปรบัปรงุโดยเรว็ 
  5.1.1.2 ปัจจยันําเขา้ (Input) 
  การศึกษาด้านปัจจัยนําเข้าของการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ ประเด็นด้านความรู ้
ความเขา้ใจของผู้ที่ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) พบว่า ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ไดผ้า่นการศกึษาและอบรมมาแลว้ จงึสามารถดาํเนินการประเมนิได้
ตามขัน้ตอน แต่อาจเพิม่เตมิความรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มใหก้บั
ประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจ และเขา้มามบีทบาทในกระบวนการมสี่วนร่วมมากขึน้ 
ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ เครอืมาศ สุจติโต (2546) ที่พบว่า ผูท้ี่มคีวามรูค้วามเขา้ใจ
เกี่ยวกบัการศึกษาผลกระทบสิง่แวดล้อม และการพฒันาโครงการในระดบัสูงจะมสี่วนร่วมในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมากกว่าผู้ที่มคีวามรูค้วามเขา้ใจในระดบัปานกลาง และตํ่า ดงันัน้
ความรูค้วามเขา้ใจของประชาชนเป็นสิง่สาํคญั เน่ืองจากจะส่งผลต่อจาํนวนของประชาชนในการเขา้
รว่มและบทบาทของประชาชนทีจ่ะแสดงความคดิเหน็หรอืแสดงขอ้วติกกงัวลต่อผูด้าํเนินโครงการ 
  ข้อมูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน  ประชาชนบางส่วนเห็นว่าข้อมูลที่ ใช้ใน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัไม่มคีวามถูกต้องและครบถ้วน เน่ืองจากประชาชนส่วน
ใหญ่เชื่อว่าผู้เชี่ยวชาญและผู้ประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมได้มีการสํารวจสภาพพื้นที่ และ
สมัภาษณ์ประชาชนที่อาศยัอยู่บรเิวณพื้นที่โครงการยงัไม่ครอบคลุม และไม่ทัว่ถึงในพื้นที่ที ่ 
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คาดว่าจะได้รบัผลกระทบ จงึทําใหไ้ด้ขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วน ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของประชุม รอดประเสรฐิ (2545) ทีพ่บว่า ขอ้มูลทีด่ตี้องมคีวามเป็นปัจจุบนั เทีย่งตรงสามารถ
ตรวจสอบและวเิคราะหไ์ด ้รวมทัง้ต้องมคีวามกระชบั ตรงประเดน็ มคีวามสมัพนัธ์กบัเรื่องทีจ่ะ
ตดัสนิใจ และตอ้งมคีวามครอบคลุมสาระหรอืกจิกรรมทีจ่ะตดัสนิใจดําเนินการ หากนําขอ้มูลมา
ใชเ้พยีงสว่นใดสว่นหน่ึงยอ่มสง่ผลใหก้ารตดัสนิใจเกดิความผดิพลาดได ้
  ดา้นความครอบคลุมผูม้สี่วนไดเ้สยี (Stakeholders) ในงานวจิยัน้ีไดจ้ําแนกผูม้ี
ส่วนไดเ้สยี ออกเป็น 7 กลุ่ม ตามแนวทางของสํานักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ผลการศกึษา พบว่า มคีวามครอบคลุมตามแนวทางแลว้ แต่อาจเพิม่กลุ่มผูม้ี
ส่วนได้เสีย ได้แก่ สถานพยาบาล เน่ืองจากควรให้ความสําคญัในประเด็นด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพืน้ที ่เพื่อใหไ้ดก้ลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีทีค่รบถ้วน ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ 
จุฑารตัน์ ชมพันธุ์ (2555) ที่พบว่า การระบุผู้มีส่วนได้เสียต้องกระทําด้วยความระมดัระวงั 
รอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการประชุม
ปรกึษาหารอื ประชาพจิารณ์ กลายเป็นเสยีงทีม่าจากกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าการเป็นตวัแทน
ความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ  
  5.1.1.3 กระบวนการ (Process) 
  การศึกษาด้านกระบวนการของการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสินธุ์ ในส่วนของความ
โปร่งใสในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม พบว่า การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมยงัมกีาร
ประชาสมัพนัธท์ีไ่ม่ทัว่ถงึ สง่ผลใหป้ระชาชนและผูท้ีไ่ดผ้ลกระทบจากโครงการไดร้บัขอ้มลูโครงการ
จากการประชาสมัพนัธอ์ย่างไม่เพยีงพอ จงึเป็นเหตุใหเ้กดิความไม่ไวว้างใจในความโปร่งใสในการ
ดาํเนินงานของเจา้ของโครงการและบรษิทัทีป่รกึษา ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ มารศร ีบวั
ชุม (2554) ทีพ่บว่า ความโปร่งใสในการปฏบิตังิานตอ้งตัง้มัน่อยู่บนพืน้ฐานของความสุจรติ มกีาร
สรา้งความไวว้างใจซึง่กนัและกนัของบุคลากรทุกภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง โดยตอ้งมกีารเผยแพร ่ขอ้มลู
ข่าวสารอย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย มีความชดัเจน และสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูใหแ้ก่บุคลากรและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
  ส่วนกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม 
พบว่า กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนมคีวามเหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ 
เน่ืองจากมกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ และผูท้ี่มสี่วนได้เสยี ได้แสดงความคดิเหน็ และ
เสนอแนะขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกบัโครงการ ซึ่งจะทําใหป้ระชาชนในพืน้ทีจ่ะไดร้บัรูถ้งึความเป็นมา 
วธิกีาร แนวทางเลอืก ต่าง ๆ ของโครงการ ทัง้น้ีสอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ พเิชฐ โสภณแพทย ์
และจุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2556) ทีพ่บว่า เป้าหมายของกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน คอืการ
ใหข้อ้มูล ข่าวสารทีค่รอบคลุมต่อสาธารณชน และการเปิดโอกาสใหป้ระชาชน และผูม้สี่วนไดเ้สยี
จากนโยบาย กจิกรรมและโครงการพฒันา สามารถแสดงความคดิเหน็และมสี่วนร่วมในการแกไ้ข
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ปัญหา ซึ่งจะนําไปสู่กระบวนการสรา้งฉันทามติ (Consensus Building) เพื่อหาทางออกที่ดทีี่สุด 
และไดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่าย  
  ประเด็นด้านระยะเวลาในการดําเนินการประเมนิโครงการสามารถพิจารณา
ระยะเวลาในการดําเนินการได้ 2 ประเด็น คอื ระยะเวลาในด้านการมสี่วนร่วมของประชาชน 
และระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 1) ด้านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนระยะเวลาที่ใช้ในการ
ดําเนินการยงัไม่เพยีงพอสําหรบัใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมไดอ้ย่างเตม็ที ่จงึควรมกีารเพิม่
ระยะเวลาด้านการมสี่วนร่วมใหม้ากขึน้ เพื่อใหป้ระชาชนที่อยู่บรเิวณพื้นที่โครงการได้รบัทราบ
ข้อมูลอย่างเพียงพอและต่อเน่ือง รวมทัง้การประชาสัมพันธ์ต้องดําเนินการอย่างทัว่ถึงทุก
กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะได้รบัผลกระทบจากโครงการ ทัง้น้ีสอดคล้องกับผลการศึกษาของ  
วรีะกติติ ์หาญปรพิรรณ์ (2551) ทีพ่บว่า กระบวนการมสีว่นรว่มตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการ
ที่ค่อนขา้งมาก และต้องทําอย่างต่อเน่ือง เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามเขา้ใจในกจิกรรมตัง้แต่เริม่ต้น
จนถึงสิ้นสุดกิจกรรม รวมทัง้ประชาชน จะต้องมีทศันคติที่ดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและต่อ
เจา้หน้าที ่เพื่อใหเ้กดิความสมัพนัธอ์นัดรีะหว่างประชาชนและเจา้หน้าที ่และเกดิความไวว้างใจซึง่
กนัและกนัมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหก้จิกรรมการมสีว่นรว่มบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ   
 2) ดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  ระยะเวลาในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มขึน้อยู่กบัประเภทและขนาดของโครงการ ควรมกีารปรบัปรุง
ระยะเวลาใหม้คีวามเหมาะสม ไม่ควรใชร้ะยะเวลามากจนเกนิไป โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการ
ทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์กบัประชาชนในชุมชน หากใชร้ะยะเวลาในการดําเนินการนานเกนิไป 
ความเจรญิทีจ่ะเกดิขึน้ในชุมชนย่อมเกดิขึน้ไดช้า้ ทัง้นี้สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ  
อาภาภรณ์ อึง้อมัพรวไิล (2554) ทีพ่บว่าปัจจยัดา้นเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ประกอบดว้ย กระบวนการก่อนนําเสนอรายงานฯ และการจดัทํารายงานฯ ต้องมรีะยะเวลา 
ทีเ่หมาะสมกบัสภาพโครงการ และทีส่ําคญั คอืระยะเวลาในการพจิารณารายงานฯ ไม่ควร
นานเกนิไป เนื่องจากหากระยะเวลาในการพจิารณาโครงการนานเกนิไป จะส่งผลให ้
การขออนุญาตโครงการล่าชา้ และการดําเนินการก่อสรา้งโครงการไม่เป็นไปตามตารางงาน
ของโครงการ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนโครงการและความเจรญิของชุมชน 
  ในส่วนวิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้ปัจจยัทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิง่แวดล้อมทางชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์
ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ พบว่า มคีวามครอบคลุม เน่ืองจากการใชปั้จจยั 4 ดา้น 
ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมต้องดําเนินการวเิคราะห์ประเด็นปัญหาที่คาดว่าจะก่อให้
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามครอบคลุมทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ
ด้านคุณภาพชีวิต ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ ดนัย บวรเกียรติกุล (2545) ที่พบว่า 
กรอบแนวคดิของการจดัแบ่งกลุ่มสิง่แวดลอ้ม เพื่อทําการประเมนิผลกระทบทีไ่ดร้บัการยอมรบั
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อย่างกวา้งขวางทัง้ในวงวชิาการ และการบรหิารจดัการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คอืกลุ่มทรพัยากร
กายภาพ กลุ่มทรพัยากรชีวภาพ กลุ่มทรพัยากรคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ 
กลุ่มทรพัยากรคุณภาพชีวิต ซึ่งใน 4 กลุ่มจัดว่ามีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อความเป็นไปได ้
ในการดาํเนินโครงการพฒันา  
  ส่วนประเด็นการกําหนดมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม มาตรการในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม พบว่า มาตรการต่าง ๆ ที่
กําหนดขึน้มามคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเป็นมาตรการที่ผูป้ระเมนิไดม้กีารศกึษาวเิคราะหแ์ลว้ 
แต่ควรเพิม่ความเขม้งวดในการนํามาตรการมาปฏบิตัจิรงิ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้จาก
การดาํเนินการโครงการ ทัง้ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและคุณภาพชวีติของมนุษย ์ทัง้น้ีสอดคลอ้ง
กับผลการศึกษาของ พัชรี วีระนนท์ (2553) ที่พบว่า มาตรการในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม ไดม้กีารกําหนดขึน้มาเพื่อลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกดิขึน้ต่อสิง่แวดล้อมจากการ
ดําเนินโครงการ ซึ่งการนํามาตรการดงักล่าวมาปฏบิตั ิควรมกีารประเมนิผลในการปฏบิตัติาม
มาตรการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ทราบว่ามาตรการนัน้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวมทัง้ 
ควรเพิม่บทลงโทษและแรงจงูใจในการปฏบิตั ิเพือ่ใหผู้ด้าํเนินการปฏบิตัติามมาตรการทีก่าํหนด 
  5.1.1.4 ผลผลติ (Product) 
  การศกึษาดา้นผลผลติของการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในสว่นของรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดล้อม พบว่า รายงานมคีวามเหมาะสม เน่ืองจากเจ้าของโครงการและบรษิัทที่ปรกึษาได้
ดําเนินการจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ซึ่งดําเนินการโดย
ผูเ้ชีย่วชาญที่มคีวามชํานาญในแต่ละดา้น รวมถงึรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมผ่าน
การตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆ แลว้ สง่ผลใหร้ายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวาม
น่าเชื่อถือ ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ จําลองลกัษณ์ อนิทวนั (2558) ที่พบว่า หลกันิติ
ธรรมจะทําหน้าทีก่ําหนดบรรทดัฐาน และควบคุมพลเมอืงในสงัคม ใหม้กีารปฏบิตัติามทีก่ฎหมาย
กาํหนด เพือ่ใหเ้กดิความเชื่อมัน่ในการดาํเนินการ และทุกฝ่ายสามารถอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสงบสขุ 
  5.1.1.5 ผลกระทบ (Impact) 
  การศกึษาดา้นผลกระทบของการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม
ในประเทศไทย พบว่า ในส่วนความเชื่อมัน่ในโครงการสะพานขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว ซึ่งเป็น
โครงการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อชุมชน จงึไม่ก่อใหเ้กดิการคดัคา้นจากกลุ่มประชาชน รวมทัง้
ทางโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลโครงการ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที ่
มคีวามเชื่อมัน่ และยอมรบัในโครงการ ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ เสถียร รุจริวณิช 
(2554) ที่พบว่า ความเชื่อมัน่ของประชาชนที่มต่ีอการดําเนินโครงการจะเกดิขึน้ เมื่อผูด้ําเนิน
โครงการมกีารสรา้งความเชื่อมัน่เกี่ยวกบัวธิใีนการแก้ไขปัญหาร่วมกนักบัประชาชน รวมทัง้ 
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ขดีความสามารถในดา้นมวลชนสมัพนัธ ์ซึง่จะเป็นสิง่สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสาํเรจ็ของโครงการ 
สง่ผลใหป้ระชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในโครงการ 
  ประเดน็ดา้นการลดความขดัแยง้ระหวา่งผูม้สีว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบ
โครงการ พบว่า การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมสามารถช่วยลดความขดัแย้งได้ เน่ืองจาก 
ไดใ้หค้วามสาํคญักบักลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยี โดยการประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารโครงการ การเชญิ
เขา้ร่วมการประชุมของโครงการ เพื่อนําเสนอขอ้มลูโครงการ วธิกีารดําเนินการ ผลกระทบทีค่าด
วา่จะเกดิขึน้ รวมทัง้มาตรการในการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการใน
การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี รบัทราบขอ้มูล และเสนอแนะ
ขอ้คดิเหน็ทีม่ตี่อโครงการ เมื่อผูม้สี่วนไดเ้สยีไดม้โีอกาสเขา้ร่วมแสดงคดิเหน็ทีม่ตี่อโครงการ 
จะส่งผลใหม้คีวามเขา้ใจในโครงการมากขึน้ ซึ่งจะช่วยลดการเกดิความขดัแยง้ระหว่าง 
ผูม้สี่วนไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ เนติภูม ิมายสกุล (2553) ที่พบว่า การจดัการความขดัแย้งทางสิง่แวดล้อมจากการพฒันา
โครงการ ตอ้งมกีารเปิดโอกาสใหภ้าคประชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการดาํเนินการโครงการ เพือ่ให้
เกดิความไวใ้จซึ่งกนัและกนั และการเรยีนรูปั้ญหาร่วมกนั รวมถงึการเปิดใจในการยอมรบัความ
คดิเหน็ของทุกภาคสว่นในการแกไ้ขปัญหารว่มกนั ซึง่จะชว่ยลดความขดัแยง้ทีอ่าจจะเกดิขึน้ได ้
  ส่วนประเด็นด้านการอยู่ร่วมกบัชุมชนได้อย่างยัง่ยนื พบว่า การประเมนิผล
กระทบสิง่แวดล้อมได้มกีารนํากระบวนการมสี่วนร่วมเขา้มาใช้ด้วย โดยมกีารจดัการประชุม  
เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลู ความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะจากประชาชน การประชาสมัพนัธผ์่านสื่อ
ต่างๆ เพื่อสรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชน เมือ่ประชาชนมคีวามรู ้ความเขา้ใจในโครงการ กจ็ะ
สามารถปรบัตวั เพื่ออยู่ร่วมกบัโครงการได้อย่างยัง่ยืน ทัง้น้ีสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
จุฑารตัน์ ชมพนัธุ ์(2555) ทีพ่บวา่ การแกไ้ขปัญหาสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล
อย่างยัง่ยืน คือการฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการตัดสินใจในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหน้าที่และความ
รบัผดิชอบของประชาชนทีพ่งึมต่ีอการรกัษาสิง่แวดลอ้ม ซึ่งพลงัความร่วมมอืของประชาชนจะ
เป็นยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 
  ปัญหาและอุปสรรคในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพานขา้ม
อา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบวา่ การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการสะพาน
ขา้มอ่างเก็บน้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ สามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชนได้ แต่ความ
ถูกต้องของขอ้มูลยงัไม่สามารถตอบโจทยส์ภาพปัญหาปัจจุบนั รวมทัง้ความครอบคลุมกลุ่มผูม้ี
สว่นไดเ้สยียงัไมค่รอบคลุมเพยีงพอ และประชาชนบางสว่นยงัไมม่คีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนัน้แนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ประสบ
ความสาํเรจ็นัน้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ โดยการเปิดเผยขอ้มลูทีม่คีวาม
ถูกตอ้ง กระบวนการมสีว่นร่วมของประชาชนตอ้งเปิดโอกาสใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มลูโครงการ และ
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รบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ ส่วนภาคประชาชนตอ้งศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิใน
ด้านการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและให้ความสําคญัในการรบัฟังข้อมูลจากหน่วยงาน
เจา้ของโครงการ ดว้ยความเป็นธรรม เปิดใจในการยอมรบั รวมทัง้การเสนอแนะขอ้มลูต่างๆ 
 
 5.1.2 ปัญหา อุปสรรค ของการประเมินผลการวิเคราะห์กระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์
 ปัญหาและอุปสรรคในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม พบว่า การวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการสะพานข้ามอ่างเก็บน้ําลําปาว สามารถสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ประชาชนได้ แต่ความถูกต้องของขอ้มูลยงัไม่สามารถตอบโจทยส์ภาพปัญหาปัจจุบนั รวมทัง้
ความครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยียงัไม่ครอบคลุมเพียงพอ และประชาชนบางส่วนยงัไม่มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ดงันัน้แนวทางการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมให้ประสบความสําเรจ็นัน้ หน่วยงานภาครฐัและเอกชนต้องสรา้งความ
เชื่อมัน่ โดยการเปิดเผยขอ้มูลที่มคีวามถูกต้อง กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนต้องเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนรบัรูข้อ้มูลโครงการ และรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชนอย่างแทจ้รงิ ส่วน
ภาคประชาชนต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้
ความสาํคญัในการรบัฟังขอ้มลูจากหน่วยงานเจา้ของโครงการ ดว้ยความเป็นธรรม เปิดใจในการ
ยอมรบั รวมทัง้การเสนอแนะขอ้มลูต่างๆ ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ 12 ประเดน็ ดงัน้ี 

1) ความรู้ค วาม เข้ าใจของทุ กภาคส่ วนที่ เกี่ ยวข้ องกับการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) เป็นประเดน็ที่มคีวามสําคญัมากสําหรบัทุกภาคส่วน 
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน รวมทัง้ภาคประชาชน เน่ืองจากทุกฝ่ายควรมีความรู้ ความเข้าใจ  
ในกระบวนการ วตัถุประสงค ์วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และความรูใ้นดา้นกฎหมาย
สิง่แวดลอ้มอย่างถูกต้อง รวมทัง้ควรใหค้วามสาํคญัในดา้นการมสี่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้
ทุกภาคส่วนมีโอกาสในกระบวนการตัดสินใจ และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีต่อโครงการ  
โดยจะสง่ผลใหก้ารดาํเนินโครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนได ้ 

2) ขอ้มูล การดําเนินโครงการขอ้มูลในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมต้องมี
ความถูกต้องชดัเจน และครบถ้วน สามารถเขา้ใจได้ง่าย รวมทัง้ต้องสํารวจศึกษาขอ้มูลพื้นที่
โครงการจากสภาพปัจจุบนัจรงิ เพือ่ใหก้ารประเมนิมคีุณภาพ และเป็นทีย่อมรบัของประชาชน  

3) ความครอบคลุมของผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) การประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) ตอ้งใหค้วามสาํคญัในกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้
มสี่วนไดเ้สยีในการดําเนินโครงการ ต้องมคีวามรู ้ความเขา้ใจ ในกระบวนการประเมนิ รวมทัง้
ตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีมโีอกาสแสดงความคดิเหน็ รวมทัง้รบัฟังความคดิเหน็ต่างๆ ทีม่ี
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ต่อโครงการ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัระหว่างชุมชนกบัโครงการ รวมทัง้ช่วยในการแกไ้ข
ผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้รว่มกนั  

4) ความโปร่งใส ในการดําเนินโครงการประเดน็ดา้นความโปร่งใสมสี่วนสาํคญั
มากที่จะช่วยให้เกิดการยอมรบัจากภาคประชาชน เน่ืองจากหากการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส มกีารเปิดเผยขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจงา่ย ใหก้บั
ประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบขอ้มลูอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มก่อใหเ้กดิการยอมรบัใน
การดาํเนินโครงการ ซึง่จะสง่ผลใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนได ้ 

5) กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน ต้องใหค้วามสําคญักบัทุกภาคส่วนที่มี
ส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการดําเนินโครงการ เพื่อใหม้โีอกาสในการรบัรูข้อ้มูลโครงการ ตลอดจนได้มี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะสะท้อนให้เห็น
ผลประโยชน์และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโครงการมากขึน้  

6) ระยะเวลาในการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการดา้นการมสี่วนร่วม
ของประชาชน ต้องเพิ่มระยะเวลาให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่อยู่บรเิวณพื้นที่โครงการได้
รบัทราบขอ้มลูอย่างเพยีงพอและต่อเน่ือง ซึง่จะสง่ผลใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มอย่างเตม็ที ่
ในส่วนด้านระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องปรบัปรุงระยะเวลาให้มีความ
เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ เพือ่ใหก้ารพฒันาโครงการสามารถเกดิขึน้ไดเ้รว็ขึน้ 

7) วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตอ้งพจิารณาปัจจยัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากร
สิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ เน่ืองจาก
เป็นปัจจยัทีม่คีวามครอบคลุมทัง้ทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และดา้นคุณภาพ
ชวีติ ซึง่จะทาํใหก้ารวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหามคีวามครอบคลุมในผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

8) การติดตามตรวจสอบผลกระทบ ผลกระทบที่เกิดจากการดําเนินการ
โครงการนัน้ต้องมีการกําหนดมาตรการในการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบสิง่แวดล้อม 
รวมถงึมาตรการในการตดิตามตรวจสอบผลกระทบที่เกดิขึน้จากการดําเนินโครงการ โดยต้อง
คาํนึงถงึผลกระทบทีล่ดลงจากการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข เพื่อใหส้ามารถป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบไดอ้ยา่งตรงจุดและลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ใหไ้ดม้ากทีส่ดุ  

9) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต้องมีความถูกต้อง 
ชดัเจน ผูป้ระเมนิต้องประเมนิดว้ยความโปร่งใส ใหค้วามสาํคญัในกระบวนการมสี่วนร่วม โดย
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกระดบัมสีทิธิใ์นการมสีว่นรว่มอยา่งเทา่เทยีม โดยตอ้งสามารถเขา้มามี
สว่นรว่มในการเสนอแนะขอ้คดิเหน็เกีย่วกบัโครงการ เพื่อใหผู้ป้ระเมนินําขอ้มลูทีไ่ดไ้ปพจิารณา
ใชใ้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

10) ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ เจ้าของโครงการต้องสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ โดยอาศยักระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยต้องประชาสมัพนัธ ์
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อยา่งทัว่ถงึ เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัทราบขอ้มลูโครงการ ซึง่จะใหเ้กดิความเชื่อมัน่ และยอมรบัใน
โครงการ  

11) การลดความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี กระบวนการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มตอ้งใหค้วามสาํคญัในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยใหป้ระชาชนไดเ้ขา้
มามมีสีว่นร่วมกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนถงึสิน้สุดการดําเนินโครงการ เพื่อลดความขดัแยง้ที่
อาจเกดิขึน้ รวมทัง้การประชาสมัพนัธโ์ครงการตอ้งมคีวามครอบคลุมกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี  

12) การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโครงการอย่างยัง่ยืน การดําเนินการ
โครงการต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส จริงใจ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เพื่อให้
ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ และยอมรบัในโครงการ นํามาสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื  
 
 5.1.3 แนวทางในการปรบัปรงุการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
สะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์
 จากการศกึษาพบว่าแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลําปาว จงัหวดักาฬสนิธุ์ ครอบคลุมประเดน็ต่างๆ 12 ประเดน็ 
ประกอบดว้ย 
 ปัจจยันําเขา้ (Input) แบ่งเป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคสว่นที่
เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) 2) ขอ้มูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน และ 3) 
ความครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stakeholders)  
 กระบวนการ (Process) แบ่งเป็น 5 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) ความโปร่งใส 2) กระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 3) ระยะเวลาในการดําเนินการ 4) วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
(EIA) และ 5) การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ  
 ผลผลิต  (Product) แบ่งเป็น  1 ประเด็น  ได้แก่  รายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) 
 ผลกระทบ (Impact) แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 2) การลด
ความขดัแยง้ของกลุ่มผูม้สีว่นไดเ้สยี และ 3) การอยูร่ว่มกนัระหวา่งชุมชนกบัโครงการอยา่งยัง่ยนื  
 โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 

1) ความรูค้วามเขา้ใจของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) ความรูค้วามเขา้ใจของประชาชนควรเริม่จากการใหค้วามรูใ้นระดบัชุมชนแลว้
จึ งข ย าย ไป ถึ ง ระดับ ท้ อ งถิ่ น  เพื่ อ ให้ ป ร ะช าชน ส าม ารถ รับ ท ราบ แล ะมี ค ว าม รู ้
ความเขา้ใจเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม ทัง้ในด้านกฎหมายเกี่ยวกบั
สิง่แวดลอ้มและในดา้นกระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน 

2) ขอ้มูลที่ถูกต้อง และครบถ้วน ด้านการใช้ขอ้มูลในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มควรเริม่ตน้ตัง้แต่ขัน้ตอนการเลอืกพืน้ทีใ่นการดาํเนินโครงการ โดยตอ้งศกึษาขอ้มูล
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จากการลงสํารวจสภาพพืน้ที่ปัจจุบนัจรงิของโครงการร่วมการการศกึษาคน้ควา้ขอ้มูลทุตยิภูมิ
จากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบัน มีความถูกต้องและ
ครบถ้วนมากที่สุด รวมทัง้วธิกีารใช้ขอ้มูลในการอธบิายใหป้ระชาชนควรใช้ใช้ภาษาที่ง่ายต่อ
ความเขา้ใจของประชาชนของประชาชนในทอ้งถิน่ 

3) ความครอบคลุมของผู้มสี่วนได้เสยี (Stakeholders) การดําเนินโครงการ
ย่ อมมีทั ้งข้อดีและข้อ เสีย  โดย ในส่ วนของด้ านที่ ดีมัก จะก่ อ ให้ เกิดป ระโยช น์ และ 
เป็นที่ยอมรบัของชุมชน ส่วนดา้นที่เป็นผลกระทบย่อมก่อใหเ้กดิการคดัคา้นจากชุมชน ดงันัน้
ควรตระหนักถงึความสาํคญัในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์
ตอ้งมคีวามครอบคลุมของผูม้สีว่นไดเ้สยี 

4) ความโปร่งใส การดําเนินโครงการควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน 
การจดัการประชุมการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยตอ้งใหค้วามสาํคญักบัประชาชนในชุมชนได้
การเข้ามามสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้นโครงการจนถึงดําเนินการแล้วเสรจ็ เพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึความโปรง่ใสของการดาํเนินโครงการ 

5) กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  การดําเนินโครงการควรให้
ความสําคญักบัทุกภาคส่วนที่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัการดําเนินโครงการ โดยต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้มามสี่วนร่วมในการรบัรูข้อ้มูลโครงการ ตลอดจนไดม้สี่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสนิใจ และได้เสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ที่จะสะท้อนให้เห็นผลประโยชน์และผลกระทบที่
เกดิขึน้จากโครงการมากขึน้ 

6) ระยะเวลาในการดําเนินการ ระยะเวลาในการดําเนินการด้านการม ี
ส่วนรว่มของประชาชน ควรใหค้วามสาํคญัตัง้แต่เริม่ตน้โครงการจนถงึสิน้สุดโครงการ โดยตอ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้ประชาชนสามารถมีเวลา 
ในการทําความเข้าใจในโครงการได้มากขึ้น ในส่วนด้านระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มควรตระหนักถงึการพฒันาประเทศเป็นสาํคญั โดยตอ้งปรบัปรุงระยะเวลาใหม้คีวาม
เหมาะสมกบัขนาดและประเภทของโครงการ เพือ่ใหโ้ครงการสามารถดาํเนินการไดเ้รว็ขึน้ 

7) วธิกีารประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ควรใหค้วามสําคญัในประเดน็
ดา้นความครอบคลุมผลกระทบทัง้ในดา้นสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และสงัคม โดยอาศยัเกณฑก์าร
ประเมนิจากปัจจยัทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ ทรพัยากรสิง่แวดลอ้ม
ทางชวีภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชวีติ เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุมในประเด็นปัญหามากที่สุด รวมทัง้ควรตระหนักถึงสภาพปัจจุบันของพื้นที่ และ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสําคญั เพื่อให้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
สามารถปฏบิตัติามวธิกีารในการประเมนิอยา่งครบถว้น และถูกตอ้ง  
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8) การตดิตามตรวจสอบผลกระทบ ควรใหค้วามสําคญัในการนํามาตรการมา
ปฏบิตัใิช ้โดยต้องมหีน่วยงานที่รบัผดิชอบ ควบคุมดูแลอย่างเขม้งวด เพื่อใหก้ารนํามาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม มาปฏบิตัใิชใ้นการลดผลกระทบไดอ้ยา่งเหมาะสม 

9) รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA) ผู้ประเมนิต้องประเมนิ
ดว้ยความโปร่งใส ใชข้อ้มูลทีม่คีวามถูกต้อง ชดัเจน และมคีวามเป็นปัจจุบนัมากทีสุ่ด โดยต้อง
ให้ความสําคญัในกระบวนการมสี่วนร่วมโดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนมสีทิธิเ์ท่า
เทียมกนัในการแสดงความคิดเห็น รวมทัง้ผู้ประเมินต้องนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ประชาชนมาพิจารณาใช้ในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีกทัง้เน้ือหาในรายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตอ้งใชภ้าษาทีป่ระชาชนสามารถเขา้ใจไดง้า่ย 

10) ความเชื่อมัน่ ต่อโครงการ ผู้ดําเนินโครงการต้องให้ความสําคัญใน
กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชน โดยตอ้งใหป้ระชาชนมบีทบาทและมสีว่นรว่มในโครงการ 
รวมทัง้ต้องให้ขอ้มูลโครงการกบัประชาชนในชุมชนอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนเกิด
ความเชื่อมัน่ต่อโครงการ 

11) การลดความขัดแย้งของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ดําเนินโครงการต้องให้
ประชาชนในชุมชนเขา้มามสี่วนร่วมกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนถึงสิน้สุดการดําเนินโครงการ 
เพื่อใหป้ระชาชนไดร้บัรูข้อ้มูล ขัน้ตอน และวธิกีารดําเนินการโครงการร่วมกบัเจา้ของโครงการ 
ซึง่จะชว่ยใหล้ดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 

12) การอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนกับโครงการอย่างยัง่ยืน การดําเนินการ
โครงการต้องตระหนักถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกบัประชาชนในชุมชน โดยต้องกําหนด
มาตรการในการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบที่สามาถนํามาปฏิบัติใช้ได้จริง รวมทัง้
มาตรการนัน้ต้องสามารถช่วยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยผู้ดําเนินโครงการต้อง
ดําเนินการด้วยความโปร่งใส จรงิใจ และให้ขอ้มูลที่ถูกต้อง ชดัเจน เพื่อให้ประชาชนมคีวาม
เชื่อมัน่ และยอมรบัในโครงการ นํามาสูก่ารอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 

 ทัง้น้ี รูปแบบการประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ 
สะพานขา้มอา่งเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสนิธุ ์ทีป่ระสบความสาํเรจ็ สามารถสรปุไดด้งัภาพที ่5.1 
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ภาพท่ี 5.1  รปูแบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (EIA) ทีป่ระสบความสาํเรจ็ 

Input (ปัจจยันําเข้า)
ความรู้ความเข้าใจของทกุภาคส่วน
ท่ี เก่ียวข้องกับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
- ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ใน

กระบวนการ วตัถุประสงค์ และ
วิธี ก ารป ระ เมิ น ผ ลก ระท บ
สิ่ งแ วดล้อม  รวมทั ้งต้ อ งให้
ความสําคัญในด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  เพื่ อให้มี
โอกาสในกระบวนการตดัสนิใจ 
และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่มีต่อ
โครงการ 

ข้อมลูท่ีถกูต้อง และครบถ้วน 
- ข้อมูลที่ ใช้ในการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมต้องมีความ
ถูกต้อง ชดัเจน สามารถเข้าใจ
ได้ง่าย เพื่ อให้การประเมินมี
คุณภาพ และเป็นที่ยอมรบัของ
ประชาชน 

ความครอบคลุมของผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholders) 
- ผู้มีส่ วนได้ เสียต้องมีความรู ้

ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ประเมนิ รวมทัง้ต้องเปิดโอกาส
ให้ผูม้สี่วนได้เสยีมโีอกาสแสดง
ความคิด เห็น  รวมทั ้งร ับ ฟั ง
ความคิด เห็ น ต่ างๆ  ที่ มี ต่ อ
โครงการ 

Process (กระบวนการ)
ความโปร่งใส 
- - ก ารป ระ เมิ น ผ ลก ระท บ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ต้ อ ง

ดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส มกีารเปิดเผยขอ้มลูที่
ถูกต้อง ชดัเจน เข้าใจง่าย ให้กับประชาชนและ
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ร ับทราบข้อมูลอย่าง
ต่อเน่ือง 

กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ใหค้วามสาํคญักบัทุกภาคสว่นทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบั

การดําเนินโครงการ เพื่อให้มีโอกาสในการรบัรู้
ข้อมู ล โครงการ  ตลอดจนต้องมีส่ วนร่วม ใน
กระบวนการตดัสนิใจ และได้เสนอแนะขอ้คดิเห็น
ต่ างๆ  ที่ จะสะท้อนให้ เห็นผลประโยชน์และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากโครงการมากขึน้ 

ระยะเวลาในการดาํเนินการ 
- ดําเนินการประเมินโดยใช้ระยะเวลาที่มีความ

เพยีงพอในการวเิคราะหห์าผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
จากการดาํเนินโครงการ รวมทัง้การกําหนดวธิกีาร
ป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบ 

วิธีการประเมิน ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
- ปฏิบตัิตามวิธีการในการประเมินอย่างครบถ้วน 

และถูกตอ้ง โดยควรตระหนกัถงึสภาพปัจจุบนัของ
พื้นที่ และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป็นสาํคญั 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบ 
- ดําเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบที่เกิดขึ้น

จากการดํ าเนิน โครงการ  โดยต้องคํ า นึ งถึ ง
ผลกระทบที่ลดลงจากการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ข

Product (ผลผลิต) 
รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
- ต้ อ ง มี ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง 

ชัด เจน  ผู้ป ระเมินต้อง
ประเมนิดว้ยความโปร่งใส 
ใ ห้ ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
กระบวนการมีส่วนร่วม 
โ ด ย เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ประชาชนทุกระดบัมีสิทธิ ์
ในการมสี่วนร่วมอยา่งเท่า
เทียม  โดยต้องสามารถ
เส น อ แ น ะ ข้ อ คิ ด เห็ น
เกี่ยวกบัโครงการ เพื่อให้
ผูป้ระเมนินําขอ้มูลที่ไดไ้ป
พิ จ า ร ณ า ใ ช้ ใ น ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ร ะ ท บ
สิง่แวดลอ้ม 

Impact (ผลกระทบ) 
ความเช่ือมัน่ต่อโครงการ 
- เจา้ของโครงการตอ้งสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัประชาชนในพืน้ที ่เพือ่ใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชนได ้
การลดความขดัแย้งของกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย 
- ให้ความสําคญัในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกบัโครงการตัง้แต่เริม่ต้นจนถึงสิ้นสุดการดําเนิน

โครงการ เพือ่ลดความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ 
การอยู่ร่วมกนัระหว่างชมุชนกบัโครงการอย่างยัง่ยืน 
- ตอ้งดําเนินการดว้ยความโปร่งใส จรงิใจ และใหข้อ้มูลที่ถูกต้อง ชดัเจน เพื่อใหป้ระชาชนมคีวามเชื่อมัน่ และยอมรบัในโครงการ นํามาสู่

การอยูร่ว่มกนัอยา่งยัง่ยนื 
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Context (บริบท) 
กฎหมายเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศไทย  
- กฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยจะตอ้งมกีารกําหนดขอบเขตทีช่ดัเจน และควรมคีวามเป็นปัจจุบนั 
- ตอ้งมกีารบงัคบัใชก้บัโครงการพฒันาทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งเครง่ครดั 
ข้อมลูสถานการณ์ชมุชน 
- ตอ้งพจิารณาลกัษณะทางกายภาพ ทางชวีภาพ คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ ของพืน้ทีท่ดีําเนินโครงการพฒันา 
สภาพโครงสร้างด้านการคมนาคม 
- ตอ้งพจิารณาสภาพปัจจุบนัของพืน้ทีท่ีด่าํเนินโครงการพฒันา 
แผนพฒันาจงัหวดักาฬสินธุ ์
- ตอ้งพจิารณาแผนพฒันาจงัหวดัรว่มกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชเ้ป็นขอ้มลูเป็นแนวทางในการรบัรูปั้ญหาในทอ้งถิน่ ก่อนนํามาพจิารณา

ประกอบ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.2.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
  ในสว่นขอ้เสนอแนะในการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 สว่น คอื ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงาน
ของภาครฐั ขอ้เสนอแนะต่อการดําเนินงานของภาคเอกชน และขอ้เสนอแนะต่อการดําเนินงาน
ของภาคประชาชน ดงัน้ี 
  5.2.1.1 ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาครฐั 

1) หน่วยงานภาครฐั ตอ้งมกีารทาํแผนแม่บทเกีย่วกบัการดาํเนินการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมให้หน่วยงานต่างๆ ที่มสี่วนเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ โดยภาครฐัควรมีการจดัสรรงบประมาณในด้านน้ี เพื่อให้สามารถดําเนินการพัฒนา
โครงการไดร้วดเรว็ขึน้ 

2) ด้านกฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมใน
ประเทศไทย หน่วยงานภาครฐั ควรใหค้วามสาํคญัในด้านการกาํหนดขอบเขต และหลกัเกณฑ์
ทีม่คีวามชดัเจน เพือ่ใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายมปีระสทิธภิาพ 

3) หน่วยงานสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งทําหน้าที่ในการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควร
พจิารณาดว้ยความเป็นกลาง เพือ่ป้องกนัมใิหผ้ลการประเมนิในรายงานเบีย่งเบนไปฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

4) หน่วยงานภาครฐัควรมีการจดัอบรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ใหก้บัประชาชนในพืน้ทีใ่หส้ามารถเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้ง เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนัของทุกฝ่าย 
  5.2.1.2 ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาคเอกชน 

1) เจา้ของโครงการ และบรษิทัทีป่รกึษา ตอ้งตระหนักถงึความสาํคญั
ในกระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชน โดยตอ้งดาํเนินการจดัประชุมประชาพจิารณ์ ใหก้ลุ่มผู้
ทีม่สี่วนไดเ้สยีไดร้บัรูข้อ้มลูโครงการ และไดเ้สนอแนะขอ้คดิเหน็ต่าง ๆ เกีย่วกบัการดําเนิน
โครงการ รวมทัง้ตอ้งรบัฟังประเดน็ปัญหาจากกลุ่มผูม้สี ่วนไดเ้สยีอย่างเป็นธรรม เพื่อหา
ขอ้สรุปในการจดัการปัญหาทีเ่กดิขึน้ร่วมกนั 

2) เจา้ของโครงการ และผูท้ีม่ สี ่วนรบัผดิชอบในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มจากโครงการ ควรมจีรรยาบรรณในการดําเน ินงานประเมนิดว้ย 
ความโปร่งใสและใชข้อ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้งชดัเจน 

3) การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งควรให้
ความร่วมมอืในการดําเน ินการ โดยเฉพาะการประเมนิควรใชข้อ้มลูทีม่ คีวามถูกตอ้ง  
มผีูเ้ชีย่วชาญในแต่ละดา้นประเมนิดว้ยความถูกตอ้งและโปร่งใส เพื่อเป็นการรบัรองว่ารายงาน
ไดเ้ขา้ถงึขอ้มลูในการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มอย่างแทจ้รงิ 
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  5.2.1.3 ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานของภาคประชาชน 
1) ประชาชนในพืน้ที ่ควรมสีทิธิใ์นการรบัรูข้อ้มลูโครงการ และ

กระบวนการประเมนิ รวมทัง้กฎหมายและขอ้กําหนดต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม โดยประชาชนควรมกีารศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะประชาชนทีอ่ยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ เพื่อเป็นความรูค้วามเขา้ใจ
พืน้ฐาน ใหส้ามารถอยู่ร่วมกบัโครงการได ้ 

2) ประชาชนตอ้งใหค้วามสําคญัในการมสี่วนร่วมในการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม โดยควรรบัฟังขอ้มลูโครงการดว้ยความเป็นกลาง แลว้พจิารณาในประเดน็
ต่าง ๆ ร่วมกบัผูป้ระเมนิ พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพิม่เตมิ เพื่อใหม้กีารนํามาปรบัปรุง แกไ้ข 
ใหร้ายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามสมบูรณ์มากขึน้ 

3) ประชาชนทีอ่าศยัอยู่บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ ควรใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง 
และมคีวามชดัเจน เพื่อใหเ้จา้ของโครงการทราบถงึสภาพปัญหาในปัจจุบนัไดอ้ย่างแทจ้รงิ 
 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

1) ในการทําวจิยัครัง้ต ่อไปควรศกึษาหาขอ้มลูโครงการทีเ่ป็นโครงการ 
ทีก่่อใหเ้กดิผลประโยชน์ต่อชุมชน และโครงการทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อชุมชน เพื่อนําผล 
การประเมนิผลการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มมาเปรยีบเทยีบความแตกต่างหรอื 
ความสอดคลอ้ง ซึง่การศกึษาครัง้นี้เป็นการนํากรณีศกึษาโครงการทีก่่อใหเ้กดิประโยชน์
มากกว่าผลกระทบ จงึอาจไดร้บัขอ้มลูในทางบวกมากกว่าขอ้มลูทางลบ ซึง่อาจจะส่งผลต่อ
ความสมบูรณ์ของงานวจิยั 

2) ควรศกึษาการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยศกึษาพฤตกิรรมในการเขา้มามบีทบาทในการมสี่วนร่วมในการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้วธิกีารทาํงานร่วมกนัของทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะ
นําไปสู่กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มทีป่ระสบความสาํเรจ็ต่อไป 

3) งานวจิยัน้ีสามารถนํามาใชเ้ป็นแนวทางในการประเมนิประสทิธผิลของการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการอื่นๆ ได ้ดงันัน้ขอ้มลูในการสมัภาษณ์ควรมคีวาม
เฉพาะเจาะจงมากขึน้ เพื ่อนําผลการสมัภาษณ์ทีไ่ดม้าใชใ้นการปรบัปรุงงานวจิยัใหม้ ี
ความสมบูรณ์มากขึน้ 
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ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณ์  

สาํหรบัผูนํ้าชมุชน 
 
 

คาํช้ีแจง 

 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 

 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสัมภาษณเร่ือง 
การประเมินผลการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม  

ของโครงการสะพานขามอางเก็บน้ําลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ  
(สําหรับผู้นําชุมชน) 

เลขท่ีแบบสัมภาษณ............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1.  อาชพี/ตําแหน่ง 
 [   ] 1.   ผูใ้หญ่บา้น   [   ] 2.   ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น 

[   ] 3.   นายก อบต.   [   ] 4.   สมาชกิ อบต.  
[   ] 5.   อสม.   [   ] 6.   สมาชกิเทศมนตร ี

 [   ] 7.   กรรมการชุมชน/หมูบ่า้น [   ] 8.   อื่นๆ (ระบุ)...................... 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. การปฏบิตังิานของทา่นในพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลา ......................ปี 

5. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.   ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.   ประถมศกึษา  

[   ] 3.   มธัยมตอนตน้  [   ] 4.   มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.   ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.   อาชวีศกึษา 
[   ] 7.   ปรญิญาตร ี     [   ] 8.   สูงกว่าปริญญา

ตร ี
[   ] 9.   อื่นๆโปรดระบุ.......................................................................................... 

6. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.   พทุธ  [   ] 2.   ครสิต ์
 [   ] 3.   อสิลาม  [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ)............................................. 
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7. ทา่นอาศยัในทอ้งถิน่/ชุมชนน้ีมานานเทา่ใด 
 [   ] 1.  เกดิทีน่ี่/เป็นคนทอ้งถิน่        
 [   ] 2.  ยา้ยมาจากทีอ่ื่น  ยา้ยมาแลว้ ......... ปี   ระบุ ภมูลิาํเนาเดมิ ........................... 
  เหตุผลทีค่ดิจะยา้ยถิน่มา  
  [   ] ตดิตามครอบครวั/แต่งงาน   [   ] เพือ่ประกอบอาชพี 
  [   ] เพือ่หาทีอ่ยูอ่าศยัใหม ่ [   ] ตามคาํสัง่ของหน่วยงานทีท่าํงาน 
  [  ]  อื่น ๆ.................................................................................................... 

8. ลกัษณะชุมชน 
 [   ] 1.  ชุมชนชนบท [   ] 2.  ชุมชนเมอืง [   ] 3.  กึง่เมอืงกึง่ชนบท 

9. ลกัษณะการตัง้บา้นเรอืน 
 [   ] 1.  อยูเ่ป็นกลุ่มบา้น [   ] 2.  อยูก่ระจายตามทีด่นิทาํกนิ  
 [   ] 3. อื่นๆ............................................................................................................. 
ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Context) 

10. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550     

[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
11. ท่านคิดว่ากฎหมายดังกล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

อยา่งไร 
 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ   [   ] เหมาะสมครอบคลุม  

[   ] ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ  [   ] อื่นๆ......................................... 
12. ท่านคดิว่ากฎหมายเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสม

มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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13. ทา่นคดิวา่กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………. 

14. ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารปรบัปรงุหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

15. ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม (EIA) มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

16. ทา่นคดิวา่การพฒันาโครงการจะสง่ผลดแีละผลเสยีต่อสถานการณ์ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

17. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการ จะส่งผลต่อสภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชน 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

18. ทา่นคดิวา่โครงสรา้งทางดา้นคมนาคมในพืน้ทีม่คีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………. 

19. ทา่นคดิวา่แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุม์คีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
20. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

21. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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22. มมุมองของทา่นในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

23. ท่านคดิว่าการรบัรูข้่าวสารของโครงการพฒันาต่างๆ ในชุมชน มกีารประชาสมัพนัธ์ที่
เพยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. ท่านคิดว่าข้อมูลในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ให้ประชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

25. ท่านสามารถขอขอ้มูลเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมจากผูด้ําเนิน
โครงการได ้หรอืไมอ่ยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

26. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ   
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน  
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 

27. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

28. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดําเนินการดว้ยความโปร่งใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

30. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยข้อมูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมีการ
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลดผีลเสยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

31. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมในประเทศไทย ควรมกีระบวนการมสี่วน
รว่มของประชาชนรวมอยูด่ว้ยหรอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

32. ทา่นคดิวา่กระบวนการมสีว่นรว่มของประชาชนมบีทบาทสาํคญัในการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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33. ท่านคดิว่าระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

34. ท่านคิดว่าระยะเวลาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีความเหมาะสมหรือไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

35. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มคีวาม
ครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

36. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารใชห้ลกัประชาธปิไตยมากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

37. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเป็นธรรมและความเสมอภาคหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

38. ท่านคดิว่ามาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Product 
39. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Impact 
40. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

41. ทา่นมคีวามคาดหวงัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

42. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการฯ 
ไดม้ากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

43. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทําใหโ้ครงการสามารถอยู่รว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

44. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
45. ท่านมขีอ้เสนอแนะที่ทําใหก้ารบงัคบัใช้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

46. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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47. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

48. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 

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

49. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

50. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

ขอขอบคุณ 
 



ภาคผนวก ข 
แบบสมัภาษณ์  

สาํหรบัองคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง (ทสจ.) 
 
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 

 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสมัภาษณ์เร่ือง
การประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
(สาํหรบัองคก์ารบริหารส่วนท้องถ่ิน เจ้าหน้าท่ีส่วนกลาง (ทสจ.)) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1. อาชพี/ตําแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. การปฏบิตังิานของทา่นในพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลา ......................ปี 

5. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.  ประถมศกึษา  

[   ] 3.  มธัยมตอนตน้  [   ] 4.  มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.  อาชวีศกึษา 
[   ] 7.  ปรญิญาตร ี     [   ] 8.  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
[   ] 9.  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

6. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.  พทุธ   [   ] 2.  ครสิต ์
 [   ] 3.  อสิลาม   [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ).............................. 
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ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Context) 
7. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550  
[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
8. ท่านคิดว่ากฎหมายดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

อยา่งไร 
 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ   [   ] เหมาะสมครอบคลุม  

[   ]  ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ  [   ] อื่นๆ................................................ 
9. คดิว่ากฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสมมาก

น้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ท่านคิดว่ากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารปรบัปรงุหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

12. ท่านคดิว่ากฎหมายดา้นสิง่แวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหาทางดา้นสิง่แวดล้อมได้มาก
น้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านคดิว่าสถานการณ์สิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของท่านมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

14. ทา่นคดิวา่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มของจงัหวดักาฬสนิธุเ์ป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

15. ท่านคดิว่าการพฒันาทางดา้นคมนาคมในพื้นที่จงัหวดักาฬสนิธุ์ จะส่งดแีละผลเสยีต่อ
ประชาชนในพืน้ทีอ่ยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

16. ท่านคดิว่าวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุส์่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มของจงัหวดักาฬสนิธุห์รอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
17. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

18. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

19. มมุมองของทา่นในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

20. ท่านคิดว่าหากมีการพัฒนากระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะ
ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีอยา่งไร และควรดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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21.  ท่านคดิว่าการรบัรูข้่าวสารของโครงการพฒันาต่างๆ ในชุมชน มกีารประชาสมัพนัธ์ที่
เพยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

22. ท่านคิดว่าข้อมูลในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ให้ประชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

23. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของโครงการ ทาํใหโ้ครงการสามารถ
เกดิขึน้ไดจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ    
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน 
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 

25. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามครอบคลุมผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

26. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

27. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

28. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลดผีลเสยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

30. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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31. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

32. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

33. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มี
ความครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

34. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารใชห้ลกัประชาธปิไตยมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 

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

35. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเป็นธรรมและความเสมอภาค
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

36. ท่านคดิว่ามาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Product 
37. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Impact 
38. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

39. ทา่นมคีวามคาดหวงัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

40. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการ
นัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

41. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทาํใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

42. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

43. ท่านมขีอ้เสนอแนะที่ทําใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

44. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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45. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

46. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

47. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

48. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

ขอขอบคณุ 

 



ภาคผนวก ค 
แบบสมัภาษณ์ สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางสาํนักงานนโยบาย 

และแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) 
 

 
คาํช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสมัภาษณ์เร่ือง
การประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
(สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีส่วนกลางสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.))

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1. อาชพี/ตําแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.  ประถมศกึษา  

[   ] 3.  มธัยมตอนตน้  [   ] 4.  มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.  อาชวีศกึษา 
[   ] 7.  ปรญิญาตร ี     [   ] 8.  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
[   ] 9.  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

5. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.  พทุธ   [   ] 2.  ครสิต ์
 [   ] 3.  อสิลาม   [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ).............................. 
 
 
 
  



177 

ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
6. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550     
[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
7. ทา่นคดิวา่กฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการนําไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ    [   ] เหมาะสมครอบคลุม  
[   ] ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ   [   ] อื่นๆ................................... 

8. ท่านคดิว่ากฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสม
มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

9. ทา่นคดิวา่กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารปรบัปรงุหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ทา่นคดิวา่การพฒันาโครงการจะสง่ผลดแีละผลเสยีต่อสถานการณ์ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

12. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการจะส่งผลต่อสภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชน 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านคดิว่าวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุส์่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มของจงัหวดักาฬสนิธุห์รอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 3  ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
14. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

15. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

16. มมุมองของทา่นในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

17. ทา่นคดิวา่ขอ้มลูในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ผยแพรใ่หป้ระชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

18. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทําให้โครงการสามารถ
เกดิขึน้ไดจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

19. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการทางดา้นการคมนาคม จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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20. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ    
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน 
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 

21. ทา่นคดิวา่แนวทางในการพฒันาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

22. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4  ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คณุคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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23. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

25. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลดผีลเสยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

26. ท่านคดิว่าการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะสามารถช่วย
ลดปัญหาการต่อตา้นโครงการจากประชาชนไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

27. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

28. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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30. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มี
ความครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

31. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามครอบคลุมผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

32. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารใชห้ลกัประชาธปิไตยมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

33. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเป็นธรรมและความเสมอภาค
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

34. ทา่นคดิวา่การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มในการการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

35. ท่านคดิว่ามาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Product 
36. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Impact 
37. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

38. ทา่นมคีวามคาดหวงัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

39. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการ
นัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

40. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทาํใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
41. ทา่นมขีอ้เสนอแนะทีท่าํใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

42. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

43. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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44. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

45. ทา่นคดิวา่แนวทางในการพฒันาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

46. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

47. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

ขอขอบคณุ 
 



 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสมัภาษณ์  

สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงชนบท/บริษทัท่ีปรึกษา 
 
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสมัภาษณ์เร่ือง
การประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
(สาํหรบัเจ้าหน้าท่ีกรมทางหลวงชนบท/บริษทัท่ีปรึกษา) 

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1. อาชพี/ตําแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.  ประถมศกึษา  

[   ] 3.  มธัยมตอนตน้  [   ] 4.  มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.  อาชวีศกึษา 
[   ] 7.  ปรญิญาตร ี     [   ] 8.  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
[   ] 9.  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

5. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.  พทุธ   [   ] 2.  ครสิต ์
 [   ] 3.  อสิลาม   [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ).............................. 
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ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Context) 
6. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550     
[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
7. ทา่นคดิวา่กฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการนําไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 

อยา่งไร 
 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ    [   ] เหมาะสมครอบคลุม  

[   ]  ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ   [   ] อื่นๆ.................................... 
8. ท่านคดิว่ากฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสม

มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

9. ทา่นคดิวา่กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารปรบัปรงุหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ทา่นคดิวา่การพฒันาโครงการจะสง่ผลดแีละผลเสยีต่อสถานการณ์ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

12. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการ จะสง่ผลต่อสภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชน 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านคดิว่าการพฒันาดา้นการคมนาคมในพื้นที่ชนบทมคีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด 
เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

14. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการทางดา้นการคมนาคม จะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อประเทศ
ไทยมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

15. ท่านคดิว่าวสิยัทศัน์ของแผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุส์่งผลกระทบต่อการบรหิารจดัการ
สิง่แวดลอ้มของจงัหวดักาฬสนิธุห์รอืไม ่เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 3 ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
16. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

17. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

18. มมุมองของท่านในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

19. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทําให้โครงการสามารถ
เกดิขึน้ไดจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

20. ทา่นคดิวา่ขอ้มลูในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ผยแพรใ่หป้ระชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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21. ทา่นคดิวา่การดาํเนินการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของทางบรษิทัทีป่รกึษามี
ความเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

22. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะสามารถช่วยลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้กบัชุมชนไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

23. ทา่นคดิวา่หากมกีารพฒันากระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะ
ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีอยา่งไร และควรดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ  
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน 
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 

25. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

26. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

27. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

28. ท่านคดิว่าการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะสามารถช่วย
ลดปัญหาการต่อตา้นโครงการจากประชาชนไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลดผีลเสยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

30. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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31. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

32. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

33. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มี
ความครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

34. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามครอบคลุมผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

35. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารใชห้ลกัประชาธปิไตยมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 

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

36. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเป็นธรรมและความเสมอภาค
หรอืไม ่อยา่งไร 

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

37. ทา่นคดิวา่การตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มในการการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมคีวามสาํคญัมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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38. ท่านคดิว่ามาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

Product 
39. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

Impact 
40. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

41. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการ
นัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

42. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทาํใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

43. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
44. ท่านมขีอ้เสนอแนะที่ทําใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

45. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

46. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

47. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

48. ทา่นคดิวา่แนวทางในการพฒันาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

49. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

50. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

ขอขอบคณุ 
 



ภาคผนวก จ 
แบบสมัภาษณ์ สาํหรบันักวิชาการส่ิงแวดล้อม  

และองคก์รพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม (ENGO) 
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสมัภาษณ์เร่ือง
การประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
(สาํหรบันักวิชาการส่ิงแวดล้อม และองคก์รพฒันาเอกชนด้านส่ิงแวดล้อม (ENGO))

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1. อาชพี/ตําแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. การปฏบิตังิานของทา่นในพืน้ทีเ่ป็นระยะเวลา ......................ปี 

5. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.  ประถมศกึษา  

[   ] 3.  มธัยมตอนตน้  [   ] 4.  มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.  อาชวีศกึษา 
[   ] 7.  ปรญิญาตร ี     [   ] 8.  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
[   ] 9.  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

6. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.  พทุธ   [   ] 2.  ครสิต ์
 [   ] 3.  อสิลาม   [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ).............................. 
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ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Context) 
7. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550     
[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
8. ทา่นคดิวา่กฎหมายดงักล่าวมคีวามเหมาะสมต่อการนําไปปฏบิตัมิากน้อยเพยีงใด 

อยา่งไร 
 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ    [   ] เหมาะสมครอบคลุม  

[   ] ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ   [   ] อื่นๆ................................... 
9. คดิว่ากฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสมมาก

น้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

10. ทา่นคดิวา่กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นไปตามกฎหมายหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

11. ทา่นคดิวา่กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มควรมกีารปรบัปรงุหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

12. ท่านคดิว่ากฎหมายดา้นสิง่แวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านสิง่แวดลอ้มได้มาก
น้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

13. ทา่นคดิวา่การพฒันาโครงการจะสง่ผลดแีละผลเสยีต่อสถานการณ์ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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14. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการ จะสง่ผลต่อสภาพโครงสรา้งดา้นการคมนาคมของชุมชน 
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

15. ท่านคิดว่าการพฒันาโครงการทางด้านคมนาคม จะก่อให้เกิดผลกระทบสิง่แวดล้อม
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

16. ทา่นคดิวา่แผนพฒันาจงัหวดักาฬสนิธุม์คีวามเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 3  ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
17. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

18. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

19. มมุมองของท่านในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

20. ท่านคิดว่าข้อมูลในด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เผยแพร่ให้ประชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

21. ท่านคดิว่าการรบัรูข้่าวสารของโครงการพฒันาต่างๆ ในชุมชน มกีารประชาสมัพนัธ์ที่
เพยีงพอหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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22. ท่านสามารถขอขอ้มูลเกี่ยวกบักระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจากผูด้ําเนิน
โครงการได ้หรอืไมอ่ยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

23. ท่านคิดว่าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ทําให้โครงการสามารถ
เกดิขึน้ไดจ้รงิหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. ท่านคิดว่าหากมีการพัฒนากระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะ
ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีอยา่งไร และควรดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

25. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ    
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน
ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน 
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 

26. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

27. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย
เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

28. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ท่านคดิว่าการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะสามารถช่วย
ลดปัญหาการต่อตา้นโครงการจากประชาชนไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

30. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลดผีลเสยีอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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31. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

32. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

33. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

34. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มี
ความครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

35. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามครอบคลุมผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

36. ท่านคดิว่ามาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

Product 
37. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Impact 
38. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

39. ทา่นมคีวามคาดหวงัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร และควรมกีาร
ดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

40. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม สามารถเพิม่ความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการ
นัน้ไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

41. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทาํใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

42. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 6  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

43. ท่านมขีอ้เสนอแนะที่ทําใหก้ารบงัคบัใชก้ฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มมปีระสทิธผิลมากขึน้และปฏบิตัไิดง้า่ยขึน้ อยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

44. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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45. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

46. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

47. ทา่นคดิวา่แนวทางในการพฒันาการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

48. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

49. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

ขอขอบคณุ 
 



ภาคผนวก ฉ 
แบบสมัภาษณ์ 

สาํหรบัส่ือมวลชน 
 
 

คาํช้ีแจง 
 แบบสมัภาษณ์น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการประเมนิผลการวเิคราะหก์ระทบสิง่แวดลอ้มของ
โครงการสะพานขา้มอ่างเกบ็น้ําลาํปาว ประสทิธผิลของการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม และปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่เกดิขึน้ เพื่อเสนอแนวทางในการปรบัปรุงการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึ่งใน
แบบสมัภาษณ์น้ีประกอบดว้ย 5 สว่น ประกอบดว้ย  
 สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูใ้หส้มัภาษณ์ 

สว่นที ่2 บรบิทในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่3 ปัจจยันําเขา้ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่4 การประเมนิผลระบบการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
สว่นที ่5 ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 คําตอบของท่านมปีระโยชน์และคุณค่าเป็นอย่างยิง่ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี โดยคําตอบทุก
คาํตอบถอืเป็นสว่นหน่ึงในการศกึษาของนักศกึษาปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม สถาบนั
บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์และจะถอืเป็นความลบัไมม่ผีลกระทบต่อผูใ้หส้มัภาษณ์แต่อยา่งใด 
 จงึขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูในการใหค้วามอนุเคราะหก์ารสมัภาษณ์ในครัง้น้ี 

  ขอแสดงความนบัถอื 
 
  (นางสาวรุจกิานต ์  เสนาคง) 
  นกัศกึษาปรญิญาโทหลกัสตูรการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
  คณะบรหิารการพฒันาสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

แบบสมัภาษณ์เร่ือง
การประเมินผลการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ของโครงการสะพานข้ามอ่างเกบ็น้ําลาํปาว จงัหวดักาฬสินธุ ์ 
(สาํหรบัส่ือมวลชน)

เลขทีแ่บบสมัภาษณ์............... 
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ช่ือ – สกลุ ผูใ้ห้สมัภาษณ์ (นาย / นาง / น.ส.) ................................................................... 

ท่ีอยู่ เลขท่ี.............. บา้น ............................ (หมู่ท่ี.......)  ตาํบล ..................................…. 

อาํเภอ..................................  จงัหวดั...............................  โทร. ...................................... 

ช่ือผูส้มัภาษณ์.............................................. วนั / เดือน / ปี............................................. 
 
ส่วนท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไปของผูใ้ห้สมัภาษณ์ 

1. อาชพี/ตําแหน่ง 
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………. 

2. เพศ 
 [   ] 1.   ชาย   [   ] 2.   หญงิ 

3. อาย.ุ.......................................ปี 

4. ระดบัการศกึษา 
 [   ] 1.  ตํ่ากวา่ประถมศกึษา  [   ] 2.  ประถมศกึษา  

[   ] 3.  มธัยมตอนตน้  [   ] 4.  มธัยมตอนปลาย   
[   ] 5.  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู/อนุปรญิญา [   ] 6.  อาชวีศกึษา 
[   ] 7.  ปรญิญาตร ี     [   ] 8.  สงูกวา่ปรญิญาตร ี
[   ] 9.  อื่นๆ โปรดระบุ......................................................................................... 

5. การนบัถอืศาสนา 
 [   ] 1.  พทุธ   [   ] 2.  ครสิต ์
 [   ] 3.  อสิลาม   [   ] 4.   อื่นๆ (ระบุ).............................. 
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ส่วนท่ี 2  บริบทในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Context) 
6. กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 

 [   ] รฐัธรรมนูญ 2550     
[   ] พ.ร.บ. สง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ2535 
[   ] ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ปี 2555 เรื่อง กําหนด

ประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซึ่งต้องจดัทํารายงาน การวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตั ิและแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

 [   ] อื่นๆ...................................................... 
7. ท่านคิดว่ากฎหมายดงักล่าวมีความเหมาะสมต่อการนําไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด 

อยา่งไร 
 [   ] สามารถใชไ้ดจ้รงิ    [   ] เหมาะสมครอบคลุม  

[   ]  ควรปรบัปรงุแกไ้ขและเพิม่เตมิ   [   ] อื่นๆ.................................... 
8. ท่านคดิว่ากฎหมายเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามชดัเจนเหมาะสม

มากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

9. ท่านคดิว่าการพฒันาโครงการทางดา้นการคมนาคม จะก่อใหเ้กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยันําเข้าในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Input) 
10. การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในความคดิของทา่นคอือะไร 

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

11. ทา่นคดิวา่วตัถุประสงคข์องการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

12. มมุมองของท่านในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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13. ท่านคิดว่าหากมีการพัฒนากระบวนการในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะ
ก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีอยา่งไร และควรดาํเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

14. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มจะสามารถช่วยลดปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มที่
เกดิขึน้กบัชุมชนไดม้ากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

15. การจาํแนกผูม้สีว่นไดเ้สยี (Stake holders) ออกเป็น 7 กลุ่มหลกั ไดแ้ก่  
1) ผูร้บัผลกระทบ    
2) หน่วยงานทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
3) หน่วยงานทีท่าํหน้าทีพ่จิารณาอนุมตัริายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
4) หน่วยงานราชการในระดบัต่างๆ  
5) องค์การเอกชนด้านสิง่แวดล้อม องค์กรพฒันาเอกชน สถาบนัการศึกษาภายใน

ทอ้งถิน่ และในระดบัอุดมศกึษา และ นกัวชิาการอสิระ  
6) สือ่มวลชน 
7) ประชาชนทัว่ไป  
มคีวามครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

ส่วนท่ี 4  การประเมินผลระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
Process 
16. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยมคีวามเหมาะสมมากน้อย

เพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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17. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โดยใชปั้จจยัในการประเมนิ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
2) ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชวีภาพ 
3) คุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
4) คุณคา่ต่อคุณภาพชวีติ 
มคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

18. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมกีารดาํเนินการดว้ยความโปรง่ใส หรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

19. ท่านคดิว่าการเปิดเผยขอ้มลูเกีย่วกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะสามารถช่วย
ลดปัญหาการต่อตา้นโครงการจากประชาชนไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

20. ท่านคิดว่ากระบวนการเปิดเผยขอ้มูลอย่างจรงิใจ ซื่อสตัย์ ปราศจากอคติ และมกีาร
สื่อสารสองทางอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ก่อใหเ้กดิผลด ีผลเสยี อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

21. ท่านคิดว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มจะก่อใหเ้กดิผลดแีละผลเสยีต่อประชาชนอยา่งไร เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

22. ท่านคิดว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสําคญัในการประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้มหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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23. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการดาํเนินการดา้นการมสีว่นรว่มของประชาชนมคีวามเหมาะสม
หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

24. ทา่นคดิวา่ระยะเวลาในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

25. ทา่นคดิวา่การกาํหนดขอบเขตผูไ้ดร้บัผลกระทบจากโครงการในรศัม ี5 กโิลเมตร มี
ความครอบคลุมผูไ้ดร้บัผลกระทบมากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

26. ทา่นคดิวา่มาตรการในการป้องกนั แกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มาตรการ
ในการตดิตามตรวจสอบ ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

27. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมมคีวามครอบคลุมผลกระทบที่เกดิขึน้ได้
อยา่งชดัเจนหรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

28. ทา่นคดิวา่การประชาสมัพนัธโ์ครงการมคีวามครอบคลุมมากน้อยเพยีงใด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

29. ทา่นคดิวา่ขอ้มลูในดา้นการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มทีเ่ผยแพรใ่หป้ระชาชน
รบัทราบมคีวามถูกตอ้งและครบถว้น หรอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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Product 
30. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมหรอืไม ่อยา่งไร 

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

Impact 
31. ทา่นคดิวา่รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มมคีวามน่าเชื่อถอืมากน้อยเพยีงใด 

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

32. ทา่นมคีวามคาดหวงัในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร  
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

33. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มสามารถสรา้งความเชื่อมัน่ใหก้บัโครงการฯ 
ไดม้ากน้อยเพยีงใด อยา่งไร 

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

34. ทา่นคดิวา่การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม จะทาํใหโ้ครงการสามารถอยูร่ว่มกบัชุมชน
ไดอ้ยา่งยัง่ยนืไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

35. ท่านคดิว่าการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม สามารถช่วยลดความขดัแยง้ระหว่างผูม้ี
สว่นไดเ้สยีกบัหน่วยงานผูร้บัผดิชอบโครงการไดห้รอืไม ่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
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ส่วนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
36. ทา่นมขีอ้เสนอแนะเกีย่วกบักระบวนการในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มอยา่งไร 

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

37. ทา่นคดิวา่ปัญหาและอุปสรรคในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

38. ทา่นคดิวา่ประโยชน์ในการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้มในประเทศไทยคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

39. ทา่นคดิวา่ปัจจยัสูค่วามสาํเรจ็ในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอือะไร 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

40. ขอ้เสนอแนะอื่นๆ 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

ขอขอบคณุ 
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