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วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด หลักการส าคัญ และหลักกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการกลั่นกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ที่ไม่ครอบคลุม
ถึงผลกระทบ มีลักษณะตายตัวไม่ยืดหยุ่น และไม่ทันต่อสถานการณ์ 

วิธีการศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยด าเนินการวิจัยศึกษาจากเอกสาร รวมถึงกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามาวิเคราะห์ 
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รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

ผลการศึกษาพบว่า การกลั่นกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ไม่จ ากัดเพียงการก าหนดหลักเกณฑ์
ตามบัญชีรายชื่อ กล่าวคืออาจใช้วิธีการพิจารณารายโครงการ หรือการก าหนดหลักเกณฑ์ตามระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบที่ให้อ านาจเจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจ โดยน ามาประกอบการพิจารณา
หลักเกณฑ์ตามบัญชีรายชื่อ รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอให้
ทบทวนหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
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อย่างครอบคลุม รวมทั้ง มีมาตรการรองรับเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมให้
อยู่ ในระดับที่เหมาะสม อันเป็นเจตนารมณ์ประการส าคัญของกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
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ABSTRACT 

 
Title of Thesis The Problems of Environmental Impact Assessment (EIA) 
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 Author  Miss Jingjung Nasae 
 Degree Master of Laws 
 Year  2019 
 

  
 The objective of this research was to investigate concepts, principles, and laws 
related to screening any project, undertaking, or operation in which an environmental 
impact assessment have to be reported. In addition, it was aimed to study problems 
and solutions to rule determination of uncovered fixed effects under any project, 
undertaking, or operation providing an environmental impact assessment report 
according to Promotion and Conservation of National Environmental Quality Act (No.2) 
BE 2561. 

This quality research was conducted by studying related documents and laws 
about environmental impact assessment in Thailand and other countries in order to 
analyze appropriate principles or guidelines for Thailand for screening any project, 
undertaking, and operation that is required to provide an environmental impact 
assessment report. 

The research results revealed that screening of any project, undertaking, and 
operation that is required to provide an environmental impact assessment report 
needs to be appropriate. Rule determination according to name lists should not only 
be defined. That is, consideration for each project, or rules determination for impacts 
at each severe level by authorized official might be needed. Determination according 
to name lists including people’s participation in rule revision of any project, 
undertaking, or operation that is required to provide an environmental impact 
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assessment report can be put together in order to be able to inclusively prevent 
impacts in any operation. Furthermore, a measurement of problem-solving on 
environmental impacts should be at an appropriate level, which is a main intention 
for Law of National Environment Quality Promotion and Preservation.   
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บทที่ 1 

 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปญัหำ 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัตริับรองสิทธิของบุคคลในการมี
ส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน ในการบ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งในการคุ้มครองส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพ
อยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ือง ในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ 
หรือคุณภาพชีวิต โดยการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
คุณภาพส่ิงแวดล้อมไม่อาจกระท าได ้เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้ งให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและผู้แทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาดา้นส่ิงแวดล้อม ให้ความเห็นชอบก่อนมีการด าเนินการ และสิทธิ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนดังกล่าวก็ได้รับการบัญญัติรับรองต่อเน่ืองมาในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงได้
บัญญัติเพิ่มสิทธิของบุคคลและชุมชนในการเข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานรัฐ ให้ด าเนินการใด
อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความ
เป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะน้ัน
โดยให้ประชาชนทีเ่ก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ย 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรข้างต้น ได้ถูกน าไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีการเปิด โอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก่อนการด าเนิน
โครงการใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือประชาชน ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในยุคของ
การเร่งพัฒนาประเทศชาติเพื่อให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ  สังคม 
และความเป็นอยู่ของประชาชนน้ัน การเกิดข้ึนของโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตของประชาชนไม่มากก็น้อย  
โดยเครื่องมือหน่ึงที่จะน ามาใช้เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมในการตดัสินใจด าเนินโครงการพัฒนาใด
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หรือไม่น้ัน คือการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีการบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 กระทั่งถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ.2561 โดยพัฒนาการ
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ก็ได้รับการพัฒนาในทางที่ดข้ึีนมาอย่างต่อเน่ือง 

อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ยังคงมีปัญหาในหลายประเด็น กล่าวคือ การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการก าหนดขอบเขตการศึกษา การก าหนดประเภทโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ไม่ครอบคลุม และขาดมาตรการในการติดตามผลการปฏิบัติตาม
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น 

งานศึกษาวิจัยช้ินน้ี มุ่งศึกษาในประเด็นปัญหาของการก าหนดหลักเกณฑ์โครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยใช้บัญชีรายช่ือ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ของขนาด ก าลังการผลิตและพืน้ที่ 
เป็นข้อพิจารณากล่ันกรองโครงการ ว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการในลักษณะใด ที่ต้องจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เน่ืองด้วยเห็นว่าเป็นประเด็นปัญหาส าคัญทีก่ระทบตอ่สิทธิ
ประชาชนโดยตรง กล่าวคือ  

1. ประเด็นปัญหาในการกล่ันกรองโครงการโดยใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือเพียงวิธีเดียว 
ซ่ึงเป็นบัญชีรายช่ือที่ก าหนดประเภทโครงการ ขนาด และก าลังการผลิต ที่ตายตัวและไม่ยืดหยุ่น  ท า
ให้เกิดปัญหาหลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี ที่มาของข้อจ ากัดในการกล่ันกรอง
โครงการซ่ึงใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามบัญชีรายช่ือเพียงวิธีการเดียวน้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 48 ได้ก าหนดใหร้ัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศก าหนดให้โครงการหรือ
กิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ 
หรือการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือ
ชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรงซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยกฎหมายไม่มีการเปิดช่องให้การกล่ันกรองโครงการสามารถกระท าได้
โดยวิธีการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากประเภทของโครงการตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด ดังน้ัน โครงการที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศ
ดังกล่าว แม้ว่าการด าเนินการโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ก็ไม่มี
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มาตรการทางกฎหมายใด ๆ  ที่จะสามารถก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมได้ 

ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการย่ืนขออนุญาตด าเนินโครงการ โดยมีก าลังผลิตหรือขนาดของ
โครงการต่ ากว่าหลักเกณฑ์เพียงเล็กน้อย หรือแยกการขออนุญาตออกเป็นหลายโครงการในพื้นที่
บริเวณเดียวกัน และส่งผลกระทบให้เกิดกับพื้นที่เป็นอย่างมาก ตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น การย่ืนขอ
อนุญาตด าเนินโครงการโรงไฟฟ้า ขนาด 9.9 เมกะวัตต์ เมื่อกฎหมายก าหนดให้โรงไฟฟ้าก าลังการผลิต 
10 เมกะวัตต์ ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือ
จ านวนหลายท่าในพื้นที่บริเวณเดียวกัน โดยมีความยาวหน้าท่าและพื้นที่ของท่าเทียบเรือต่ ากว่าเกณฑ์
ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเพียงเล็กน้อย เป็นต้น ซ่ึงแม้ว่าปัญหา
การหลีกเล่ียงหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอาจเกิดข้ึนได้ในทุกกรณี แต่ในกรณีของหลักเกณฑ์ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 น้ัน การหลีกเล่ียงดังกล่าวย่อมก่อให้เกิดผลกระทบที่
มากกว่าความเสียหายของเอกชนรายใดรายหน่ึง แต่เป็นความเสียหายที่เกิดข้ึนแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
หรือส่ิงแวดล้อม ซ่ึงกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรวม อีกทั้ง ในบางกรณีอาจเป็น
ผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ไขเยียวยาในภายหลังได้ 

2. ปัญหาการก าหนดประเภทโครงการไม่ครอบคลุมถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน และไม่ทัน
ต่อสถานการณ์การด าเนินโครงการที่เปล่ียนแปลงไป ซ่ึงปัญหาในประเด็นน้ีเป็นผลสืบเน่ือง จากการ
กล่ันกรองโครงการโดยอาศัยบัญชีรายช่ือโครงการเพียงวิธีการเดียว โดยไม่มีการพิจารณาข้อเท็จจริง
ของโครงการเป็นรายกรณี และเมื่อการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอ านาจจะอ้างอิงจากบัญชีรายช่ือ
เป็นหลัก การออกประกาศเพื่อก าหนดประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจึงอาจไม่เท่าทันตอ่ลักษณะโครงการที่มกีารพฒันาข้ึน 
 การที่ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ในข้ันตอนการกล่ันกรองโครงการได้
น ามาสู่การก าหนดว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใด ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมโดยใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือเพียงวิธีการเดียว และไม่เปิดช่องให้หน่วยงาน
สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาผลกระทบจากการด าเนินโครงการเป็นรายกรณีน้ีเอง จึงเป็นข้อจ ากัดทาง
กฎหมายที่ส่งผลให้เกิดปัญหาการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ไม่ครอบคลุมลักษณะของโครงการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได้ ดังน้ัน เพื่อให้การวางหลักเกณฑ์ในการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นไปโดยครอบคลุมถึงผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน
ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชน งานศึกษา
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ช้ินน้ีจึงมุ่งศึกษาถึงปัญหาการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของไทยในปัจจุบัน และวิธีการในการกล่ันกรอง
โครงการรูปแบบอ่ืน ๆ นอกจากการก าหนดบัญชีรายช่ือโครงการ ทั้งน้ี เพื่อให้มีช่องทางในการท าให้
โครงการซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามบัญชีรายช่ือ ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมได้ด้วย เพื่อให้สิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการคุม้ครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้
ด ารงชีพอยู่ได้ อย่างปกติและต่อเน่ืองในส่ิงแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย  
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ตามที่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยได้รบัรองและคุ้มครองไว้ 
บรรลุผลได้อย่างแท้จรงิ 

 

1.2 วัตถุประสงคก์ำรวจิยั 
 

1. เพื่อทราบแนวคิด หลักการส าคัญ และหลักกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการกล่ันกรอง
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

2. เพื่อทราบสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ไม่ครอบคลุมผลกระทบ และไม่ทันต่อ
สถานการณ์ 

 

1.3 ขอบเขตกำรวจิยั 
 
ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 

 

1.4 วิธีด ำเนนิกำรวจิยั 
 
ศึกษาจากเอกสาร อันได้แก่ หนังสือ บทความ วารสาร ระเบียบ ประกาศ พระราชบัญญัติ 

และวิทยานิพนธ์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศเพื่อ
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น ามาวิเคราะห์ ค้นหาหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

 

1.5  สมมตฐิำนกำรวจิยั 
  

การกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ไม่จ ากัดเพียงแค่การก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ
กล่าวคือ อาจใช้วิธีการพิจารณารายโครงการ หรือการก าหนดหลักเกณฑ์ตามระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบที่ให้อ านาจเจ้าหน้าทีใ่นการใช้ดลุพินิจ โดยน ามาประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์ตามบญัชี
รายช่ือ รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์ของ
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวด ล้อม น้ัน 
จะสามารถป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม รวมทัง้ 
มีมาตรการรองรับเพื่อการแก้ไขปัญหาผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
อันเป็นเจตนารมณ์ประการส าคญัของกฎหมายส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ 
 

1.6  ประโยชนท์ีค่ำดว่ำจะไดร้บั 
 

1. ท าให้ทราบถึงหลักการ แนวความคิด และหลักกฎหมายเก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์
ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

2. ท าให้ทราบถึงกระบวนการ หลักการที่ส าคัญ และหลักกฎหมายในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมในระบบกฎหมายของต่างประเทศ 

3. ท าให้ทราบถึงแนวทางการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่เหมาะสมส าหรบัประเทศไทย 

 



 
บทที่ 2 

 
ความเป็นมา แนวคิด และทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกับการกล่ันกรองโครงการ 

ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

หลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ส าคัญ คือ อ านาจอธิปไตยหรืออ านาจสูงสุด
ในการปกครองเป็นของประชาชน ซ่ึงหากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตยดังกล่าว จะเป็นผู้ใช้
อ านาจน้ันโดยทางตรง เรียกว่า ประชาธิปไตยโดยตรง และเมื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ได้พัฒนาต่อเน่ืองมา จึงได้เกิดแนวคิดประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมข้ึน และเข้ามามีบทบาทในการ
ปกครองที่ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้ง ช่วยให้การตัดสินใจของรัฐบาลมีความรอบคอบ 
สอดรับกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบาล
อีกด้วย1 

เน่ืองจากในปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาเกิดข้ึนจ านวนมาก ซ่ึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการด าเนิน
โครงการพัฒนาเหล่าน้ัน ย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม วิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชน 
ไม่มากก็น้อย เครื่องมือหน่ึงในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินโครงการคือการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อท าการศึกษาหาข้อมูลประกอบการพิจารณาว่าโครงการแตล่ะโครงการมคีวาม
เหมาะสมในการด าเนินการหรือไม่ และหากมีการก่อให้เกิดผลกระทบกับพื้นที่ จะสามารถมีแนว
ทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบเหล่าน้ันได้อย่างไร โดยข้ันตอนในการพิจารณากล่ันกรอง
ว่าโครงการใดจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่น้ัน อาจเลือกด าเนินการได้
หลายวิธี ซ่ึงแตกต่างกันไปตามระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของแต่ละประเทศ 

อน่ึง ปัญหาเก่ียวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในข้ันตอนการกล่ันกรองโครงการน้ัน 
พบว่ามีปัญหาหลายประการ กล่าวคือ ปัญหาการก าหนดประเภทโครงการที่ไม่ครอบคลุมกับการ

                                                             
1 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล, ประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม (Participatory 

Democracy) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548) อ้างถึงใน สุพร บัวทอง , 
“หลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ,” วารสาร
การเมอืง การบรหิาร และกฎหมาย 6, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557): 217-236. 
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เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง ประเภทโครงการที่
ก าหนดน้ันไม่เท่าทันต่อสถานการณแ์ละความรนุแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ส่งผลให้มีการด าเนิน
โครงการโดยไม่มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมข้ึน และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและ
ประชาชน ซ่ึงยากแก่การป้องกันและแก้ไขเยียวยาในภายหลัง 

การศึกษาถึงความเป็นมา แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการกล่ันกรองโครงการในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จึงช่วยให้สามารถพิจารณาถึงแนวทางการกล่ั นกรองโครงการที่
ครอบคลุม ทันต่อสถานการณ์ และเหมาะสมกับประเทศไทยได้ อันส่งผลโดยตรงในการคุ้มครองสิทธิ
การมีส่วนร่วมของประชาชนตามทีร่ัฐธรรมนูญไดร้ับรองและคุม้ครองไว้ 
 

2.1 แนวคดิ ทฤษฎ ีเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

2.1.1 ความหมาย “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม” 
มีองค์กรและผู้ในนิยามความหมายของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้หลากหลาย 

กล่าวคือ  
องค์การส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programe: UNEP) 

ระบุว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการระบุผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
สังคม และเศรษฐกิจของโครงการก่อนการตัดสินใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมในระยะแรกในการวางแผน และออกแบบโครงการ รวมทั้ง ค้นหามาตรการในการลด
ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ เพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในท้องถ่ิน และเป็น
ทางเลือกให้แก่ผู้มีอ านาจตัดสินใจเก่ียวกับโครงการน้ัน ๆ 2  
 ส านักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ให้ความหมายของ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ว่าหมายถึง การศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม
ในปัจจุบัน หรือสถานภาพของส่ิงแวดล้อมก่อนมีการด าเนินโครงการพัฒนา ซ่ึงเป็นส่ิงแวดล้อมที่คาดวา่
จะเกิดผลกระทบหรือเป็นผลพวงจากการด าเนินโครงการในช่วงก่อน ระหว่าง และภายหลังการด าเนิน

                                                             
2  The Convention on Biological Diversity, What is Impact Assessment? UN 

Environment, Retrieved May 11, 2019 from https://www.cbd.int/impact/whatis.shtml  
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โครงการ3 หรืออาจกล่าวได้ว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน และก าหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน ให้อยู่ในระดบัทีย่อมรับได้4 

ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว เห็นว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม คือ กิจกรรม
ในการจ าแนกและการคาดคะเนผลกระทบก่อนด าเนินโครงการพัฒนา โดยให้แนวทางในการแก้ไข
ผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนและระบบตรวจสอบเพื่อการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม5 

อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์ เห็นว่า การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรืออีกนัยหน่ึงคือการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดข้ึนเพื่อคาดการณ์ วิเคราะห์ และ
ประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและลบของโครงการหรือกิจการเพื่อการพัฒนาต่าง  ๆ  ที่จะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ทั้งส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งผลกระทบต่อมนุษย์ พืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ ในระบบนิเวศน์ เพื่อ
จะได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดข้ึนจากผลกระทบดังกล่าวน้ันให้
เหลือน้อยที่สุด และในขณะเดียวกันก็เพื่อที่จะให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้หลักการทางวิชาการและระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทั้งในระหว่างการจัดสร้างและด าเนินโครงการหรือกิจการดงักล่าวน้ัน6 

โดยสรุป การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม คือการศึกษาความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม
ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการใด ๆ  เปรียบเทียบกับก่อนการด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบเหล่าน้ันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพื่อ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับโครงการของผู้มีอ านาจ 

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศแรกที่มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่ อเป็น
เครื่องมือในการวางแผนของผู้ก าหนดนโยบาย7 โดยบัญญัติเป็นกฎหมาย National Environmental 
Policy Act ซ่ึงบังคับใช้ในปี พ.ศ.2513 ต่อมาได้มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเกิดข้ึนในหลาย

                                                             
3 เกษม จันทร์แก้ว, การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มขั้นสูง (Advanced Environmental 

Impact Assessment) (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554), หน้า 79. 
4 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล, “อริยสัจ 4 เรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อม,” 

ธรรมศาสตรเ์วชสาร 14, 1 (2557): 102-106. 
5 เกษม จันทร์แก้ว, “หลักและวิธีการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม,” วารสารครุุ

ปรทิศัน ์16 (กรกฎราคม-กันยายน 2534): 63. 
6 อุดมศักดิ์ สินธิพงษ์, กฎหมายเก ีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2549), หน้า 208. 
7 สุมาลี สันติพลวุฒิ, “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับการพัฒนาที่ย่ังยืน,” วารสาร

เกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์5, 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2557): 122-136. 
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ประเทศ เช่น กลุ่มประชาคมยุโรป ออสเตรเลีย แคนาดา มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ฯลฯ8 ส าหรบั
ประเทศไทยได้น าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้ครั้งแรก หลังการประกาศบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2518  

 ประโยชน์ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีดังน้ี9 
1. ช่วยในการวางแผนการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และคาดการณ์

ประเด็นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
2. เป็นเครื่องมือในการพิจารณาว่าโครงการที่ก าลังจะเกิดข้ึน อาจจะก่อให้เกิดผลเสียหาย

ต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ในระดับมากน้อยเพียงใด และหากเกิดผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ผู้พัฒนาโครงการ จะต้องมีมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ  

3. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญด้านส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิด ข้ึน
ตามหลักวิชาการ และช่วยในการเลือกมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึน 

4. เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน 
แผนการเงินในการจัดการส่ิงแวดล้อม รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในข้ันตอนการอนุมัติ/
อนุญาตของหน่วยงานที่มีอ านาจตามกฎหมาย 

5. ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลแก่สาธารณชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจ และลดความขัดแย้งจากการใช้ทรัพยากรที่อาจเกิดข้ึนได้ 

6. ช่วยสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในกรณีของประชาชนผู้ไดร้ับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจการโดยตรง ให้ไดร้ับการพจิารณาเพื่อเยียวยาหรอืลดความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนได้10 
 
 

                                                             
8 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, เอกสารประกอบการรบัฟงั

ความคดิเหน็ การปรบัปรงุระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย  (กรุงเทพฯ: 
ส านักงานฯ, 2547). 

9 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม,  กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม , ระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย , ค้น
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จาก http://www.onep.go.th/eia/ 

10 ทวีวงศ์  ศรีบุรี, EIA การวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม  (กรุงเทพฯ: มูลนิธิโลกสีเขียว, 
2538), หน้า 13. 

http://www.onep.go.th/eia/
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 2.1.2 หลกัการและทฤษฎทีีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
 2.1.2.1 หลักการระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle)  
 เกิดข้ึนจากแนวคิดในกฎหมายส่ิงแวดล้อมเยอรมัน Vorsorgeprinzip ที่เช่ือว่าสังคม

ควรหลีกเล่ียงความเสียหายทางส่ิงแวดล้อม โดยการวางแผนล่วงหน้าอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
กิจกรรมต่าง ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต ซ่ึงหลักการดงักล่าวพัฒนาข้ึนมาเพื่อการด าเนิน
นโยบายอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาจากฝนกรด สภาวะโลกร้อน และม ลภาวะในทะเลเหนือ11 
ต่อมาได้มีการบัญญัติหลักการดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนเมื่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้ตกลงใช้ 
The World Charter for Nature 198212 ซ่ึงได้ก าหนดไว้ในข้อ 1113 สาระส าคัญ คือ การควบคมุ

                                                             

 11 โชคดี นพวรรณ, การค ุม้ครองสิ่งแวดล้อมทีเ่ก ิดจากการด าเนนิโครงการขนาดใหญ ่
ศ ึกษากรณ ีโครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิและโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิไทย – มาเลเซยี (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550), หน้า 53. 
 12 กอบกุล รายะนาคร, พ ัฒนาการของหลกักฎหมายสิง่แวดลอ้มและสทิธชิมุชน (เชียงใหม:่ 
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549). 
 13 The Ministry of Housing, Communities & Local Government of UK, Guidance 

Charter for Nature 1982 ข้อ 11 “Activities which might have an impact on nature 
shall be controlled, and the best available technologies that minimize significant risks 
to nature or other adverse effects shall be used; in particular: 

  a) Activities which are likely to cause irreversible damage to nature shall be 
avoided, 

 b) Activities which are likely to pose a significant risk to nature shall be 
preceded by an exhaustive examination their proponents shall demonstrate that 
expected benefits outweigh potential damage to nature, and where potential adverse 
effects are not fully understood the activities should not proceed,  

 c) Activities which may disturb nature shall be preceded by assessment of 
the consequences, and environmental impact studies of development project shall 
be conducted sufficiently in advance, and if they are to be undertaken, such activities 
shall be planned and carried out so as to minimize potential adverse effects,  

 d) Agriculture, grazing, forestry and fisheries practices shall be adapted to 
the natural characteristics and constraints of given areas,  
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การด าเนินโครงการพัฒนาใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โดยจะต้องหลีกเล่ียง
การด าเนินการที่จะก่อให้เกิดความเสียหายอันไม่อาจเยียวยาได้ และก่อนการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ต้องมีการประเมินผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนล่วงหน้า ซ่ึงผู้เสนอโครงการต้องแสดงให้เห็นว่าการด าเนินโครงการน้ัน มีประโยชน์ที่จะ
ได้รับมากกว่าความเสียหายที่อาจเกิดข้ึน และต้องมีการวางแผนเพื่อการด าเนินโครงการในลักษณะที่
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 

  นอกจากหลักการระวังไว้ก่อน ที่ได้มีการบัญญัติไว้ใน The World Charter for 
Nature 1982 แล้ว ภายหลังจากน้ัน ในปี ค.ศ. 1992 ปฏิญญาริโอ ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา 
(Rio Declaration on Environment and Development) ซ่ึงประเทศไทยและประเทศสมาชิก
สหประชาชาติรวม 178 ประเทศไดรวมลงนามรับรอง ได้มีการกล่าวถึงหลักการดังกล่าวไว้ด้ วย  
โดยปรากฏใน ข้อ 15  

 
In order to protect the environment, the precautionary 

approach shall be widely applied by States according to their 
capabilities. Where there are threats of serious or irreversible damage, 
lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for 
postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation. 

 
ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญในการปกป้องส่ิงแวดล้อม โดยการระบุให้รัฐน า

หลักการระวังไว้ก่อนมาใช้ ในกรณีที่มีการด าเนินการซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายที่ร้ายแรงต่อ
ส่ิงแวดล้อม หรือเป็นความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาแก้ไขให้กลับสู่สภาพเดิมได้ ทั้งน้ี แม้ว่าความ
เสียหายที่อาจเกิดข้ึนน้ันจะมิได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนมายืนยันก็ตาม ก็ไม่อาจยกข้ึน
เป็นข้อกล่าวอ้างที่จะไม่ด าเนินการตามมาตรการปอ้งกันผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ 

  ส าหรับประเทศไทย หลักการระวังไว้ก่อนได้ถูกน ามาใช้ในกฎหมายส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
มีการบัญญัติรับรองหลักการดังกล่าวไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจพิจารณา ก่อนการอนุญาตให้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ  

                                                             

 e) Areas degraded by human activities shall be rehabilitated for purposes in 
accord with their natural potential and compatible with the well-being of affected 
populations.” 
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ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยมีการศึกษาและก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการไว้ล่วงหน้า รวมทั้ง มีมาตรการในการ
ติดตามผลและบทลงโทษในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ดว้ย 

 2.1.2.2 หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเปล่ียนแปลงไปตามบรบิททางสังคมและ

การเมือง โดยในอดีตการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นไปในรูปแบบของการใช้สิทธิเลือกตั้ง ซ่ึงเป็น
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมือง ที่เป็นไปตามหลักการ “ประชาธิปไตยแบบ
ตัวแทน” โดยประชาชนเลือกผู้แทนหรือตวัแทนเพื่อเข้ามาเปน็ผู้ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาความเดอืดรอ้น
ของตน แต่เน่ืองจากลักษณะของสังคมสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนมากข้ึน ความคิดเห็นและความ
ต้องการของประชาชนจึงมีความหลากหลาย ส่งผลให้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยผ่านตัวแทนมี
ข้อจ ากัด และไม่มีหลักประกันว่าการตัดสินใจของตัวแทนจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรอื
แก้ไขปัญหาของประชาชนได้14 ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมจึงเป็นหลักการปกครองที่เปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองการปกครอง และในการตัดสินใจระดับต่าง ๆ  มากข้ึน 
นอกจากการอาศัยผู้แทนราษฎรที่ประชาชนไดเ้ลือกเข้าไปบริหารประเทศ  

ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน มีผู้ให้ความหมายไว้ ดังน้ี 
วิลเล่ียม ดับบลิว รีดเดอร์ (William W. Reeder) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซ่ึงรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปจัเจก
บุคคล และการมีส่วนร่วมของกลุ่ม15 
  

                                                             
14 ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์บริการประชาชน, “การมีส่วนร่วมของประชาชน 

(Public Participation),” ค ู่ม ือการมสีว่นรว่มของประชาชน (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร)์ มลูนธิ ิ
ปรญิญาโท นักบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการประชาชน ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2551). 

15 ชาติวัฒน์  ชาติกรกุล,  รปูแบบการมสีว่นรว่มและโอกาสการน าไปปฏบิตัเิพ ือ่กอ่ใหเ้กดิ
การมสี ่วนรว่มของประชาชน: ศ ึกษาเฉพาะกรณี การจดัท ารัฐธรรมนญูฉบบัใหม ่ (ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณทิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 2541). 



13 
 

พรชัย รัศมีแพทย์ ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ในสองลักษณะ 
คือ 

1. ความหมายอย่างกว้าง การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชน
เข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของประเทศและการบริหารประเทศ โดยผ่านกระบวนการทาง
การเมือง เช่น การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการเป็นรัฐมนตรี 
เป็นต้น รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ินและการเป็นสมาชิกสภาท้องถ่ินด้วย 

2. ความหมายอย่างแคบ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้า
ไปช่วยสนับสนุนงานซ่ึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยกระท าการภายในกรอบของกฎหมายหรอื
นโยบายรัฐ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนไดม้ี
ส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง  ๆ อันมี
ผลกระทบถึงตัวประชาชน 

ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ จ ากัดความของการมีส่วนร่วมของประชาชน ว่าหมายถึง การที่
ประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคมุ การใช้และกระจาย
ทรัพยากร และปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  
ตามความจ าเป็นอย่างสมศกัดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสังคม 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่
รัฐบาลท าการส่งเสริม ชักน า สนับสนุน การสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทั้งรูปแบบส่วนบุคคล 
กลุ่มชนสมาคม มูลนิธิ และองค์การอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
เรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเรื่องรวมกัน 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการที่รัฐเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของอ านาจอธิปไตย เข้ามามีส่วนในการด าเนินการต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งน้ี ภายใต้
เงื่อนไขที่รัฐได้ก าหนดไว้ ซ่ึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการทรัพยากร เพื่อให้สามารถ
ด ารงชีพและอยู่อาศัยได้ในส่ิงแวดล้อมที่ดี ถือเป็นรูปแบบหน่ึงของกระบวนการมีส่วนร่วม อันเป็นสิทธิ
ที่ส าคัญซ่ึงปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนเมื่อมีการบัญญัติไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ใหป้ระชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง
ในการตัดสินใจในการด าเนินการใด ๆ ภายในรัฐ โดยรัฐจะมีการก าหนดระดับของการมีส่วนร่วม ใน
แต่ละเรื่องไว้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมได้อย่างเหมาะสม ซ่ึง
กระบวนการดังกล่าวมีหลายระดับ ข้ึนอยู่กับรัฐที่จะยินยอมให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในระดับใด
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ได้บ้าง โดยการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนน้ัน ได้มีผู้ให้ความเห็นและแบ่งระดบัของการมี
ส่วนร่วมไว้แตกต่างกัน ดังน้ี 

สุนีย์ มัลลิกะมาลย์16 แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 2 ระดับ คือ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ า หมายถึง หน่วยงานรัฐเป็นฝ่ายริเริ่ม คิด ตัดสินใจให้มีโครงการหรอื
กิจกรรมข้ึนมา และเห็นว่าสมควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด าเนินการด้วย โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระดับน้ีมีลักษณะเป็นการส่ังการจากรัฐสู่ประชาชน (Top-Down) ซ่ึงเป็นกระบวนการมี
ส่วนร่วมที่มิได้เกิดข้ึนจากความต้องการของประชาชนโดยแท้ และการมีส่วนร่วมอีกระดับ คือ การมี
ส่วนร่วมระดับสูง หมายถึง ประชาชนเป็นฝ่ายคิดริเริ่ม ตัดสินใจ และด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ  
(Bottom-Up) 

กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ แบ่งระดับการมี
ส่วนร่วมเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) ระดับที่ 2 การปรึกษาหารือ 
(Consult) ระดับที่ 3 การให้เข้ามามีบทบาท (Involve) ระดับที่ 4 การสร้างความร่วมมือ (Collaborate) 
ระดับที่ 5 การให้อ านาจแก่ประชาชน (Empower) 

ระดับที่ 1 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานรฐั 
โดยหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ในการน าเสนอข้อมูลที่ เป็นจริงถูกต้อง ทันสมัย และประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้  

ระดับที่ 2 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเท็จจริง ความรู้สึกและความคิดเห็น
ประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงประชาชนมีบทบาทในฐานะเป็นผู้ให้ข้อมูล และอ านาจในการตัดสินใจเป็น
ของหน่วยงานรัฐ การมีส่วนร่วมในลักษณะน้ี เช่น การส ารวจความคิดเห็น และการประชุมสาธารณะ
หรือการประชาพิจารณ์ เป็นต้น 

ระดับที่ 3 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมท างานตลอดกระบวนการ
ตัดสินใจหรือเก่ียวข้องในกระบวนการก าหนดนโยบายการวางแผนโครงการ โดยหน่วยงานรัฐมีหน้าที่
จัดระบบอ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะ และการตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน เช่น  
การประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ระดับที่ 4 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระดบัสูง โดยประชาชนและ
รัฐจะท างานร่วมกันในกระบวนการของการตัดสินใจ เช่น คณะกรรมการร่วมระหว่างภาครัฐและ
เอกชน หรือคณะที่ปรกึษาภาคประชาชน 

                                                             
16 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ, รายงานผลการวจิยัตลุาการหม ูบ่า้น (รายงานการวิจัย 

เสนอต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528). 
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ระดับที่ 5 เป็นระดับที่ให้บทบาทแก่ประชาชนมากที่สุด เพราะให้ประชาชนเป็น
ผู้ตัดสินใจ และรัฐจะด าเนินการตามการตัดสินใจน้ัน เช่น การลงประชามติและการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยกระบวนการประชาคม17 

ถวิลวดี บุรีกุล ได้แบ่งระดับการมีส่วนรว่มออกเป็น 7 ระดับ คือ 
ระดับการให้ข้อมูล ซ่ึงเป็นระดับต่ าที่สุดของการมีส่วนร่วม โดยเป็นการให้ข้อมูลแก่

ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจของผู้ก าหนดนโยบายหรอืผู้วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสใหแ้สดง
ความคิดเห็นใด ๆ  

ระดับการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยผู้ก าหนดนโยบายหรือผู้วางแผน
โครงการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ได้ข้อมูลมากย่ิงข้ึน ซ่ึงการรับฟังความคิดเห็นน้ี 
จะกระท าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ก็ต่อเมื่อประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย มีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอ 

ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับข้ันการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปดิรบั
ฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยเป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้ก าหนดนโยบายและ
ประชาชน 

ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นการมีส่วนร่วมที่มีความรับผิดชอบร่วมกันในการ
วางแผนเตรียมโครงการ รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ เหมาะส าหรับการพิจารณา
ประเด็นที่มีความซับซ้อนและมีข้อโต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับที่สูงกว่าการวางแผนร่วมกัน คือเป็นระดับที่
ผู้รับผิดชอบโครงการหรือนโยบาย กับประชาชน ร่วมกันด าเนินการตามนโยบายหรือโครงการ เป็น
ข้ันตอนการน านโยบายไปปฏิบัตริ่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคท์ี่ตัง้ไว้ 

การร่วมติดตามตรวจสอบและประเมินผล เป็นระดับการมีส่วนร่วมที่มีผู้เข้าร่วมน้อย 
แต่มีประโยชน์ในการที่ผู้เก่ียวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ สามารถติดตามการด าเนินโครงการน้ัน ๆ 
ได้ โดยอาจอยู่ในรูปแบบของการตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลที่มาจากหลายฝ่าย 

ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วม เพื่อแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้ง เช่น การลงประชามติ18 

                                                             
17 กลุ่มพัฒนาระบบสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ, ค  าเฉพาะเก ีย่วกบั

การมสีว่นรว่มของประชาชน, ค้นวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 จาก http://portal.aviation.go.th/ 
site/106/Specific query.pdf 

18 ถวิลวดี บุรีกุล, พลวัตการมสี ่วนรว่มของประชาชน: จากอดตี จนถงึรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 (กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2552). 
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จากข้อมูลการแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นว่า สามารถ
สรุประดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไดเ้ป็น 4 ระดับ กล่าวคือ 

1. ระดับการใหข้้อมูล เป็นการใหข้้อมูลแก่ประชาชน เก่ียวกับรายละเอียดการด าเนิน
โครงการหรือผลการตัดสินใจ ของผู้มีอ านาจในการด าเนินโครงการหรือนโยบาย โดยไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นใด ๆ  

2. ระดับการเปิดรับฟังความคดิเห็นของประชาชน เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อให้หน่วยงานที่มีอ านาจตัดสินใจ น าข้อมูลไป
ประกอบการตัดสินใจ โดยจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการหรือ
นโยบาย 

3. ระดับการปรึกษาหารือ หรือการร่วมวางแผน เป็นการมีส่วนร่วมที่ให้ประชาชน
เข้ามามีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกัน ในการริเริ่ม วางแผนเตรียมโครงการ การด าเนินการ รวมทั้งในผลที่
จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการดว้ย 

4. ระดับการตดัสินใจ คือการใหป้ระชาชนเป็นผู้ตัดสินใจโดยตรง เก่ียวกับการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใด ๆ  และรัฐจะด าเนินการตามผลการตดัสินใจน้ัน 

ดังน้ี การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จึงอยู่ในระดบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนระดับที่เป็นการเปดิโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเห็น เพื่อที่
หน่วยงานผู้มีอ านาจจะได้น าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการด าเนินการโครงการใด ๆ ที่อาจ
กระทบต่อส่วนได้เสีย หรือประโยชน์ส าคัญของประชาชน 

รูปแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนไว้19 ดังน้ี  
1. การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเอง  (Spontaneous) ซ่ึงเป็นไปโดยการอาสาสมัคร

หรือการรวมตัวกันข้ึนเองเพื่อแก้ไขปัญหากลุ่มของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มไิดร้ับการช่วยเหลือจาก
ภายนอกซ่ึงมีรูปแบบที่เปน็เป้าหมาย 

2. การมีส่วนร่วมแบบชักน า (Induced) เป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบ
หรือสนับสนุนโดยรัฐบาล เป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศทีก่ าลังพัฒนา 

                                                             
19 United Nation, Department of International Economic and Social Affairs, 

Popular Participation as a Strategy for Promotion Community Level Action and 
National Development (New York: United Nation, 1981). 
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3. การมีส่วนร่วมแบบบังคับ (Coercive) ซ่ึงเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนิน
นโยบายของรัฐบาลหรือภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบน้ี
เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับผลทันทีแต่จะไม่ได้รับผลระยะยาว และจะมีผลเสียคือไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

การมีส่วนร่วมที่ด าเนินอยู่โดยทั่วไป สามารถสรุปไดเ้ป็น 4 รูปแบบ20 คือ 
1. การรับรู้ข่าวสาร คือการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลหรือหน่วยงานที่

เก่ียวข้องจะต้องได้รับการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดของโครงการทีจ่ะด าเนินการ รวมทั้งผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดข้ึน โดยการได้รับแจ้งข่าวสารดังกล่าวน้ี จะต้องเป็นการแจ้งก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ด าเนินโครงการ 

2. การปรึกษาหารือ เป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมทีม่ีการจัดการหารือ ระหว่างผู้ด าเนิน
โครงการกับประชาชนที่เก่ียวข้องและได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นและตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติม หรือประกอบการจัดท ารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม นอกจากน้ี การปรึกษา 
หารือยังเป็นอีกช่องทางหน่ึงในการกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชนทั่วไปและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากข้ึน รวมทั้ง เพื่อให้มีการให้ข้อเสนอแนะ
ประกอบทางเลือกในการตัดสินใจ 

3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและฝ่ายที่
เก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรม และผู้มีอ านาจตัดสินใจในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมน้ัน ๆ 
ได้ใช้เวทีสาธารณะในการท าความเข้าใจและค้นหาเหตุผลว่าจะด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในพื้นที่
น้ันหรือไม่ ซ่ึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นมีหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1) การประชุมในระดับชุมชน โดยต้อง เป็นการจัดข้ึนในชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ ซ่ึงเจ้าของโครงการหรือกิจกรรมจะต้องส่งตัวแทนเข้าร่วม เพื่ออธิบายให้ที่
ประชุมทราบถึงลักษณะโครงการและผลกระทบทีค่าดว่าจะเกิดข้ึน และตอบข้อซักถาม ทั้งน้ี การประชุม
ในรูปแบบน้ีอาจจะจัดในระดับที่กว้างข้ึนได้ เพื่อรวมหลาย ๆ ชุมชนในกรณีที่ผลกระทบอาจเกิดข้ึน
ในพื้นที่หลายชุมชน 

2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ ซ่ึงในโครงการที่มีข้อโต้แย้ง
ทางวิชาการ จ าเป็นต้องมีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญเฉพาะ
สาขามาอธิบายและให้ความเห็นต่อโครงการ 

                                                             

 20 จินตวีร์  เกษมศุข , การสร้างกระบวนการมสีว่นร่วม  (กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรปีทมุ, ม.ป.ป.). 
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3) การประชาพิจารณ์ เป็นการประชุมที่มีข้ันตอนการด าเนินการที่ชัดเจนมาก
ข้ึน เป็นเวทีการน าเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย จากทั้งเจ้าของโครงการและผู้มีส่วนได้เสียจากโครงการ 
การประชุมและคณะกรรมการจัดการประชุมจะต้องมีองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมที่เป็นที่ยอมรับ 
มีหลักเกณฑ์และประเด็นในการพิจารณาทีชั่ดเจนและแจ้งใหทุ้กฝ่ายทราบทัว่กัน 

4. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถือเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงประชาชนจะมีบทบาทในการตัดสินใจได้เพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบของ
คณะกรรมการที่เป็นผู้แทนของประชาชนในพื้นที่ โดยอาจใช้วิธีการให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
เลือกตัวแทนของตนเข้าไปน่ังในคณะกรรมการที่มีอ านาจในการตดัสินใจ 

แนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สมลักษณา ไชยเสริฐ ได้แบ่งแนวทางการจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น  

3 ด้านหลัก คือ ด้านประชาชน (Public) ด้านการมีส่วนร่วม (Participation) และด้านภาครฐั 
โดยการมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วม
ในข้ันตอนต่าง  ๆ  ในการด าเนินการพัฒนา ช่วยเหลือ สนับสนุนท าประโยชน์ในเรื่องต่าง  ๆ  หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมประเมินผล 
เพื่อให้เกิดการยอมรับและก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดกันทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียด ดังน้ี21 

1. การรับรู้ (Perception) ต้องสร้างส านึกให้ทั้งภาครัฐและประชาชน มีความ
ตระหนัก การรับรู้ การยอมรับในสิทธิหน้าที่และส่วนร่วมของทุกกลุ่มทกุฝ่าย  

2. ทัศนคติ (Attitude) ต้องสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ
และภาคประชาชนทั้งสองฝ่าย ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวคือ ภาครัฐ
จะต้องเห็นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นเรื่องที่ต้องส่งเสริม ทั้งน้ี เพื่อการได้ข้อมูล ข้อเท็จจริงและ
ความคิดที่หลากหลาย รวมทั้งบุคลากรภาครัฐผู้รับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ
ประชาชนและต่อกระบวนการมีส่วนร่วม มีการปรับปรุงบทบาทและคา่นิยม ตลอดจนตอ้งมีความอดทน
ในการท างานกับประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมต้องใช้ระยะเวลายาวนาน ต้องท าอย่างตอ่เน่ือง และมี
ความจริงใจตอ่ประชาชน ในขณะเดียวกันภาคประชาชนเองก็ควรมีท่าทีทีเ่ข้าใจความส าคญัของการมี
ส่วนร่วมของประชาชน และจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการมีส่วนร่วมและต่อเจ้าหน้าที่
เช่นเดียวกัน ซ่ึงจะก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประชาชนและเจ้าหน้าที่ ท าให้เกิดความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกันมากข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมการมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมปีระสิทธิภาพ  

                                                             

 21  สมลักษณา ไชยเสริฐ, การพ ัฒนารปูแบบการมสีว่นรว่มของประชาชน ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ สถานตี ารวจนครบาล (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549). 
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3.  การเป็นตัวแทน (Representation) จะต้องค านึงถึงประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย 
เพื่อให้ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายน้ันมีตัวแทนเข้าไปร่วมด้วย เพื่อที่จะได้เกิดความเป็นธรรม 
รวมทั้งควรค านึงถึงคุณสมบัติของตัวแทนที่ต้องการด้วย นอกจากน้ี กลุ่มที่เป็นตัวแทนจะต้องมีความ
น่าเช่ือถือจากกลุ่มทั้งหลายหรือผู้มีส่วนได้เสีย   

4. ความเช่ือมั่นและไว้วางใจ  (Trust) การมีส่วนร่วมน้ัน ต้องมีความเข้าใจและมี
ความจริงใจในการเข้าร่วม ซ่ึงการสร้างความไว้วางใจกันและกัน เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะท าให้
กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว การสร้างความเช่ือถือไว้วางใจอาจท าได้  คือ 
การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง และน าเสนอข้อมูล
ข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาครบถ้วน  

5. การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร (Information-Sharing) หมายถึง การสร้างกลไก
เพื่อการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร เน่ืองจากการมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่ท าให้ข้อมูลข่าวสาร  
ทั้งด้านที่เป็นข้อเท็จจริงและด้านที่เป็นความคิด ความรู้สึก ความคาดหวัง ได้ถูกแสดงออกมาอย่าง
หลากหลายและสมบูรณ์ครบถ้วนมากข้ึน ซ่ึงจะท าให้การวินิจฉัยปัญหาและการเสนอทางเลือก
ในการแก้ไขปญัหามีหลากหลาย และตรงกับความตอ้งการมากข้ึน โดยการที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน จ าเป็นที่จะต้องมีความรู้ และมีข้อมูลข่าวสารเพียงพอในนโยบายหรือ
โครงการที่ตนต้องการมีส่วนร่วม โดยอาจใช้สิทธใินการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

6. ฉันทามติ (Consensus) การมีส่วนร่วมเป็นการสร้างฉันทามติ โดยการให้
ประชาชนและผู้ที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วนเข้าร่วมในการหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนร่วมกัน 
หาทางออกส าหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ในทางสันติ เป็นที่ยอมรับหรอืเป็นฉันทามติของประชาสังคม 
ซ่ึงหลักของการมีส่วนร่วมที่ดีคือการที่ประชาชนสามารถที่จะร่วมมือกัน ลดความขัดแย้ง การยอมรับ
ระหว่างกลุ่ม และหาข้อสรุปร่วมกันได้ทุกฝ่าย เพื่อน าไปสู่ข้อสรุปที่เห็นพ้องหรือฉันทามติร่วมกันได้
ทุกฝ่าย 

7. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) คือ จะต้องจัดกิจกรรมที่ท าให้มีการพบปะ 
พูดคุย แลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็นของกันและกันเป็นการส่ือสารแบบ 2 ทาง (Two Ways 
Communication) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ซ่ึงจะน าไปสู่การลดอคติที่มีต่อกันและเกิด
ความเข้าใจที่ดีข้ึนระหว่างผู้ที่เข้าร่วม  

8. ความประสงค์หรือความมุ่งหมาย (Purpose) ต้องก าหนดความประสงค์หรือ
ความมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควร
เข้าร่วมหรือไม่ นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย ในการให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
ต้องระบุลักษณะของกิจกรรมว่า มีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่า  
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ควรเข้าร่วมหรือไม่ รวมทั้ง ข้ันตอนของกิจกรรมจะต้องระบุว่าในกิจกรรมแต่ละอย่างมีก่ีข้ันตอน และ
ประชาชนสามารถเข้ารว่มในข้ันตอนใดบา้ง 

9. การประเมินผล (Appraisal) เน่ืองจากการประเมินผลเป็นข้ันตอนหน่ึงในกระบวนการ
มีส่วนร่วม เพื่อน าปัญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนในทางปฏิบัติมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาผลการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ดังน้ัน การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลงาน (Performance 
Appraisal) จึงต้องเริ่มตั้งแต่การเข้าร่วมควบคุม ร่วมติดตาม ร่วมประเมินผล ร่วมบ ารุงรักษาโครงการ
และกิจกรรมที่จัดท าไว้ทัง้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ไดต้ลอดไป 

10. ความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง การปรับปรุงกลไกการท างานของ
องค์กรการมีส่วนร่วมให้มีความโปร่งใส เน่ืองจากการมีส่วนร่วมน้ันเป็นกระบวนการที่ท าให้ประชาชนมี
โอกาสตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจส าหรับการตดัสินใจของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงจะก่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินการ ลดการทุจริตและข้อผิดพลาดของนโยบาย แผน โครงการลงได้  โดย
การสร้างความไว้วางใจซ่ึงกันและกันของคนในองค์กร ซ่ึงความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย ความไว้วางใจ การเปิดเผยข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล และ
กระบวนการตรวจสอบ 

11. ความเป็นอิสระ (Independence) เป็นหลักการและเงื่อนไขส าคัญของการมี
ส่วนร่วมประการหน่ึง องค์กรการมีส่วนร่วมจะต้องมีความเป็นประชาธิปไตย โดยการยอมรับฟังความ
คิดเห็นของกันและกัน หรือความสมัครใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วม การบังคับไม่ว่าจะอยู่ในรปูแบบ
ของการคุกคาม การระดม และการวา่จา้ง ไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วม 

12. ก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง (Onward-Doing) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างตอ่เน่ือง ภาครัฐจะต้องเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมและเหน็
ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมด้วยการให้ความรู้ และการสร้างความเข้าใจในบทบาทของการมีส่วนรว่ม
ภาคประชาชน รวมทั้งมีการพูดคุยแลกเปล่ียนความคดิเหน็ซ่ึงกันและกัน 

เมื่อพิจารณาถึงวิธีการมีส่วนร่วมของประชาชนประเด็นส าคัญ คือ ต้องทราบวา่
มีประเด็นใดที่เก่ียวข้องกับสาธารณชนที่ต้องด าเนินการ ข้อมูลใดที่จ าเป็นในการแลกเปล่ียนระหว่าง
สาธารณชน จึงจะให้ผู้เก่ียวข้องสามารถตัดสินใจได้ว่าวิธีการมีส่วนร่วมใดมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์น้ันที่สุด 

  2.1.2.3 หลักการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ  
 ความส าเร็จของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ความสามารถในการจดัการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือการตัดสินใจ
ของรัฐ ซ่ึงการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางจะน ามาซ่ึงข้อตกลงร่วมกันและการตัดสินใจที่รอบคอบ
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มากข้ึน22 และการมีส่วนร่วมของประชาชนเก่ียวข้องทั้งการใหข้้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชนและการได้
ด าเนินการเพื่อให้ได้ความคิดเห็นหรือความกังวลของประชาชนกลับมา อันเป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง โดยอาจกล่าวได้ว่า องค์ประกอบที่ท าให้การมีส่วนร่วมของประชาชนบรรลุผล สามารถแบ่ง
ได้เป็น 2 ประเด็น ได้แก่ 

1) การให้ข้อมูลข่าวสาร 
การด าเนินการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ดี จะต้องประกอบด้วยการวาง

แผนการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดกัีบสาธารณชน  เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารและประเดน็
ส าคัญต่าง ๆ  อย่างครบถ้วนและใช้ประกอบการตัดสินใจได้ว่าควรจะให้การสนับสนุนหรือคัดค้าน
นโยบาย/โครงการพัฒนาน้ัน ๆ ตัวอย่างเช่น การบรรยายสรุป การแสดงนิทรรศการ สารคดี การส่ง
รายงานหรือเอกสารด้านเทคนิคที่ส าคัญการแถลงข่าว ใบแทรกหนังสือข่าว แจกการน าเสนอต่อ
ประชาคม กลุ่มท างานทางเทคนิค การประกาศ การบริการสาธารณะ เป็นต้น 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมของประชาชน ได้รับการ
รับรองในปฏิญญาริโอ ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนา (The Rio Declaration on Environment 
and Development)  โดยมีการระบุในหลักการข้อ 1023 กล่าวคือ ประชาชนต้องมีสิทธิในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อม รวมถึงข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมใด ๆ ที่จะเกิดข้ึน
ในชุมชนของตนเอง และมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยรัฐต้องอ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลอย่างกว้างขวาง 

ส าหรับประเทศไทย สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน เป็น
สิทธิที่ ได้รับการรับรองไว้ ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย พุทธศักราช 2550 รวมทั้ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยการเผยแพร่ข้อมูลหรือช้ีแจงท าความเข้าใจ
เก่ียวกับลักษณะของโครงการ ผลกระทบ ความเดือดร้อนเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการถือ

                                                             
22 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ และคณะ, เรื่องเดิม.  
23 PRINCIPLE 10 Environmental issues are best handled with the participation of 

all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall 
have appropriate access to information concerning the environment that is held by 
public authorities, including information on hazardous materials and activities in their 
communities, and the opportunity to participate in decision -making processes. States 
shall facilitate and encourage public awareness and participation by making 
information widely available. Effective access to judicial and administrative 
proceedings, including redress and remedy, shall be provided. 
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เป็นข้อมูลที่มีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นข้อมูลที่ประชาชนต้องใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการ ดังน้ัน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การมีระยะเวลาที่เพียงพอในการพิจารณา และ
เน้ือหาของข้อมูลที่สามารถท าให้เข้าใจได้โดยง่าย จึงเป็นสาระส าคัญ อันจะท าให้การใช้สิทธิของ
ประชาชน เพื่อมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ของรัฐ ซ่ึงรวมถึงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ให้เป็นไปโดยบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 

2) การมีส่วนร่วม 
เมื่อประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  อย่างครบถ้วนเหมาะสมแล้ว 

ข้ันตอนต่อไปคือการจัดเวทีหรือมาตรการต่าง  ๆ เพื่อให้สาธารณชนสามารถแสดงความรู้สึก แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อห่วงกังวลของตนต่อผู้มีอ านาจตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงมีหลายวิธีที่สามารถ
ใช้ได้ เช่น การจัดตั้งกลุ่มที่ปรึกษาหรือคณะท างานการสนทนากลุ่ม การเปิดสายด่วน การสัมภาษณ์ 
การประชุม การรับฟังความคดิเห็น และการประชุมเชิงปฏิบตัิการ เป็นต้น 

ประเด็นส าคัญ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนต้องเป็นการส่ือสารแบบ
สองทาง รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนนอกจากน้ีวิธีการที่เหมาะสมในการด าเนินการมีส่วนรว่ม
ของประชาชนคือการใช้หลายเทคนิควิธีการร่วมกันเน่ืองจากข้อมูล/ส่ิงที่ได้จากเทคนิคหน่ึงอาจ
สามารถผสมผสานรวมกับข้อมูล/ส่ิงที่ได้จากเทคนิคอ่ืนท าใหไ้ดข้้อมูลหรือส่ิงใหม่ที่เป็นประโยชน์ หรือ
อาจท าให้เกิดวิธีการมส่ีวนร่วมใหม่ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน24 

การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนการด าเนินโครงการหรือกิจการใด  ๆ  
ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม สุขภาพ หรือวิถีชีวิตของประชาชนน้ัน จะเกิดประสิทธิผลได้จ าตอ้ง
อาศัยองค์ประกอบทั้งด้านการให้ข้อมูล และการจัดกระบวนการมีส่วนร่วม ซ่ึงจะเป็นหลักประกัน
ให้กับประชาชนได้ว่า การเข้ามามีส่วนร่วมของตนน้ัน จะน าไปสู่การรับฟังข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
อย่างรอบด้าน และการพิจารณาหรือตัดสินใจของหน่วยงานที่มีอ านาจ จะด าเนินไปภายใต้หลักการ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างแทจ้รงิ 

  

                                                             
24 จุฑารัตน์ ชมพันธุ์, “การวิเคราะห์หลัก ‘การมีส่วนร่วมของประชาชน’ ใน ‘The Public 

Participation Handbook:  Making Better Decisions though Citizen Involvement’ ใ น
บริบทประเทศไทย,” วารสารการจดัการสิง่แวดลอ้ม 8, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2555). 
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2.1.3 กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
กระบวนการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย25  
1. การกล่ันกรองโครงการ (Screening) เพื่อพิจารณาว่าโครงการหรือกิจการน้ัน ๆ 

จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ ซ่ึงเก่ียวข้องกับการพิจารณาว่าผลกระทบจาก
โครงการน้ันอยู่ในระดับทีม่ีนัยส าคญัหรือไม่ 

2. การก าหนดขอบเขตและประเด็นการประเมินผลกระทบ (Scoping) จากทุกกิจกรรม 
โครงการ และทุกทางเลือกของโครงการ โดยการก าหนดขอบเขตจะท าให้สามารถศึกษาถึงผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างตรงประเด็น ลดความขัดแย้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จา่ย26 

3. การตัดสินใจเลือกทางเลือกของโครงการ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของที่ตั้ง ขนาด 
กระบวนการ และการบริหารจัดการ 

4. อธิบายรายละเอียดโครงการ โดยระบุถึงความเป็นมา ลักษณะโครงการ ที่ตั้ง ข้ันตอน
และกระบวนการพัฒนาโครงการ 

5. อธิบายข้อมูลส่ิงแวดล้อมพื้นฐาน 
6. ระบุผลกระทบทางบวกและทางลบ ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ  
7. คาดการณ์ขนาดและขอบเขตของผลกระทบ 
8. ระบุนัยส าคัญของผลกระทบ 
9. ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ 
10. การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่มี

ประสิทธิภาพ 
11. การน าเสนอการประเมินผลกระทบอย่างเป็นระบบ 
12. การตัดสินใจด าเนินโครงการ 
13. การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบ 

                                                             
25 J. Glass and R. Therivel, Introduction to Environmental Impact Assessment 

(n.p.: Routledge, 2003 อ้างถึงใน คนางค์ คันธมธุรพจน์, การมสี ่วนรว่มของประชาชนในการ
ป ระเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม  (นครปฐม : โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์ ภาควิชา
สังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561), หน้า 4-5. 

26 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม,  กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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 ในแต่ละกระบวนการข้ันตอนของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน แต่ละประเทศอาจมี
ความแตกต่างกัน แต่หลักการส าคัญที่มีร่วมกันคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยจะเป็นการมีส่วนร่วมในข้ันตอนใดหรือรูปแบบน้ันข้ึนอยู่กับ
กฎหมาย ลักษณะเฉพาะทางการเมืองและสังคมของแต่ละประเทศ ตัวอย่าง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศแคนาดา เป็นอ านาจหน้าที่ของ 
Environmental Assessment Panel ซ่ึงเป็นคณะกรรมการที่ด าเนินการเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะ ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกามอบให้
เจ้าของโครงการเป็นผู้รับผิดชอบในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับกระบวนการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตั้งแต่ข้ันตอนการริเริ่มโครงการจนกระทั่งมีการพิจารณารายงานฉบบั
สมบูรณ์27 
 

2.2 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) 

 
2.2.1 ความหมาย “การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร”์ 
แนวคิดของการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment: 

SEA) ไดเริ่มข้ึนเมื่อป พ.ศ.2513 ประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้ าแนวคิดการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เขาสู่กระบวนการตัดสินใจบนพื้นฐานของ National Environmental Policy Act 
(NEPA)28 ต่อมาได้มีการน าแนวคิดน้ีไปใช้ในยุโรป ซ่ึงมีการลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการประเมินผล
กระทบส่ิงแวด ล้อมข้ ามพรมแดน (Convention on Environmental Impact Assessment in a 
Transboundary Context) และการประชุมวิสามัญของภาคีแห่งอนุสัญญาดังกล่าว เมื่อวันที่ 21 
พฤษภาคม พ.ศ.2546 ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีส่ิงแวดล้อมในยุโรป ได้มีการออกพิธีสารว่าด้วย
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Protocol on Strategic Environmental Assessment to the 
Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context )  ซ่ึ ง

                                                             
27 สถาบันนโยบายศึกษา , มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, โครงการศึกษาแนวทางการ

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน, แนวทางการมสีว่น
ร่วมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: สถาบันฯ, 2539). 

28 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, การประเมนิสิง่แวดลอ้ม
ระดับยทุธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: SEA) , ค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 
จาก http://www.onep.go.th/eia/wp-content/uploads/2018/08/SEA.pdf  
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รับรองว่าแต่ละภาคีจะรวมการประเมินส่ิงแวดล้อมเข้ากับแผนและแผนงานในระยะแรกสุด และ
วางรากฐานส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยพิธีสารมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.255329  

ธนาคารโลกตระหนักถึงการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ว่าเป็นวิธีการส าคญั
ในการบูรณาการการพิจารณาด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เข้ากับนโยบาย แผนงาน และโครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตัดสินใจ โดยธนาคารโลกมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการใช้การประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตรเ์ป็นเครื่องมือในการพัฒนาทีย่ั่งยืน30 

องค์กรพิทักษ์ส่ิงแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency: EPA) 
ได้จ ากัดความการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ว่าหมายถึง กระบวนการที่ต้องค านึงถึง
ส่ิงแวดล้อม โดยจะต้องมีการบูรณาการในการจัดท าแผนและ แผนงาน ก่อนที่จะมีการตัดสินใจ
ด าเนินการใด ๆ ทั้งน้ี วัตถุประสงค์ของประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์คือการคุ้มครอง
ส่ิงแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน31 

คณะท างานจัดท าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร ์ได้ให้นิยาม การประเมนิ
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ว่าหมายถึง กระบวนการที่เป็นระบบเพื่อใช้สนับสนุนการตดัสินใจในการ
ก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยค านึงถึงปัจจัยทางด้านส่ิงแวดล้อม ร่วมกับปัจจัยทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และปัจจัยอ่ืน ๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้
เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน32 

อาจกล่าวได้ว่า การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสินใจเชิงระบบ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อท าให้เกิด
ความย่ังยืนในทางส่ิงแวดล้อมและอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้อง โดยครอบคลุมการประเมินผลกระทบด้าน

                                                             
29 European Commission, Strategic Environmental Assessment: SEA, Retrieved 

December 1, 2019 from https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm 
30 World Bank, Strategic Environmental Assessment, Retrieved September 10, 2019 

from https://www.worldbank.org/en/topic/environment/brief/strategic-environmental-assessment 
31 Environmental Protection Agency,  Strategic Environmental Assessment, 

Retrieved December 4, 2019 from https://www.epa.ie/monitoringassessment/assessment/sea/ 
32 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะท างานจัดท าแนวทางการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์, (ร่าง) แนวทางการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์,  
ค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จาก https://www.nesdb.go.th/ewt_w3c/ewt_dl_link.php? nid=8372 

https://ec.europa.eu/environment/eia/sea-legalcontext.htm
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ส่ิงแวดล้อมทั้งในระดับนโยบาย แผน หรือแผนงาน และค านึงถึงผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์และ
สังคมที่เกิดข้ึนด้วย เพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจ33 

 
2.2.2 ลักษณะส าคญัของการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์ 

 ลักษณะส าคัญของการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์34 ได้แก่ 
1. เปนกระบวนการที่ใชในการคาดการณผลกระทบส่ิงแวดลอม อันเกิดจากการด าเนิน

นโยบาย แผนงาน และแผนงาน ซ่ึงเปนขอส าคัญที่ท าให้การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มี
ความแตกตางจากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment: EIA)  

2. เปนกระบวนการที่มีการด าเนินการกอนที่จะมีการตัดสินใจในนโยบาย แผน และแผนงาน 
และด้วยเหตน้ีุ จึงท าใหการพิจารณาการประเมนิส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตรม์ีความยืดหยุนสูง 

3. เป็นกระบวนการที่มีการพิจารณาและเสนอทางเลือก รวมทั้ง การคาดการณ์ผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนจากแต่ละทางเลือก เพื่อน า มาสู่การหาแนวทางที่ดีที่สุดในการป้องกันและชดเชย
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4. เป็นกระบวนการที่ประชาชนทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ ผ่านการแสดงความคิดเห็น
ในข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา หรือการพิจารณาทางเลือก ซ่ึงรวมถึงทางเลือกในการไม่
พัฒนาด้วย หากการด าเนินการจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างสูง และไม่มีมาตรการ
ป้องกันแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ 

5. มีการศึกษาและพิจารณาถึงผลกระทบสะสม (Cumulative Effect) และการเสริมกัน
ของผลกระทบ (Synergistic Effect) ซ่ึงแตกต่างจากการประเมินผลกระทบในระดับโครงการ ที่ไม่มี
การประเมินในสองประเดน็ดังกล่าว 
 กระบวนการในการการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แบ่งออกได้เป็น 6 ข้ันตอน35 
ดังน้ี 

1. การกล่ันกรอง (Screening) เพื่อพิจารณาว่าจ าเป็นต้องท าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์หรอืไม่ 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา  (Scoping) โดยก าหนดกรอบของประเด็นปัญหา
ส่ิงแวดล้อม และรายละเอียดข้อมูลที่ต้องเสนอในรายงานส่ิงแวดล้อม 

                                                             
33 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, การประเมนิสิง่แวดลอ้ม

ระดบัยทุธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: SEA).  
34 เรื่องเดียวกัน. 
35 Environmental Protection Agency, op. cit. 
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3. การจัดท ารายงานส่ิงแวดล้อม (Environmental Report) 
4. การปรึกษาหารือ และการรับฟังความคิดเห็น 
5. การพิจารณาประเด็นส่ิงแวดล้อมร่วมกับแผนหรือแผนงาน (Modifications to Plans/ 

Programmes) 
6. การเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการตัดสินใจ (SEA Statement) 

 

2.3 การกลัน่กรองโครงการ กิจการ หรอืการด าเนนิการ ซึ่งตอ้งจดัท ารายงาน 
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  

  
2.3.1 ความหมายของ “การกลัน่กรองโครงการ” 

 การกล่ันกรองโครงการ (Screening) หมายถึง กระบวนการเพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่เสนอ
น้ันจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยการกล่ันกรองจะเก่ียวข้อง
กับการใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบจากโครงการที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมน้ันอยู่ในระดับ  
มีนัยส าคัญหรือไม่36 
 เป้าหมายของการกล่ันกรองโครงการ คือ เพื่อตรวจสอบการด าเนินโครงการว่าควรต้องท า
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ และหากจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ควรท าการประเมินในระดบัใด37 

  ข้ันตอนการกล่ันกรองโครงการจะเกิดข้ึนเมื่อเจ้าของโครงการเสนอโครงการเพื่อขออนุญาต
ด าเนินการต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในการพิจารณาอนุญาต ซ่ึงในข้ันตอนน้ีจะมีผู้กล่ันกรองโครงการ
เป็นผู้พิจารณารายละเอียดของโครงการว่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และ
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่38 โดยหลายประเทศไดน้ ารายงาน
                                                             

36 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
 37 United Nations Environment Programme, Assessing Environmental Impacts 
– A Global Review of Legislation,  Retrieved March 4, 2019 from http://wedocs.unep.org/ 
bitstream/handle/20.500.11822/22691/Environmental_Impacts_Legislation.pdf? 
sequence=1&isAllowed=y  

38 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย
สภาวะแวดล้อม, โครงการศกึษาพฒันาการด าเนนิงานการมสีว่นรว่มของประชาชนในกระบวนการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544), หน้า 2-9. 
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การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) มาประกอบการ
พิจารณาว่าผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนน้ันจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ และผลการพิจารณากล่ันกรองโครงการสามารถเกิดข้ึนได้ 3 ประเด็น กล่าวคือ การด าเนิน
โครงการไม่จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การด าเนินโครงการ
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการพิจารณาว่าการด าเนินโครงการน้ันจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

 
  2.3.2 รูปแบบของการกลัน่กรองโครงการ 
  รูปแบบของการกล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในแต่ละ

ประเทศอาจแตกต่างกัน และอาจเลือกใช้รูปแบบในการกล่ันกรองที่มากกว่า 1 รูปแบบ39 กล่าวคือ 
1. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (Preliminary Study or Initial Environmental 

Evaluation) เป็นการพิจารณากล่ันกรองโครงการผ่านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ซ่ึง
จะครอบคลุมโครงการทุกประเภทก่อนน าผลของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นน้ันมา
พิจารณาว่าโครงการแต่ละโครงการน้ัน จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ 

2. การพิจารณากล่ันกรองเป็นรายโครงการ (Case by Case) ซ่ึงวิธีการกล่ันกรองในรูปแบบ
น้ีมักน ามาใช้ประกอบกับการกล่ันกรองรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การก าหนดรายช่ือโครงการ หรือกรณีที่มี
โครงการต่ ากว่าหลักเกณฑ์และจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ๆ  ไป 

การพิจารณากล่ันกรองเป็นรายโครงการโดยผู้มีอ านาจในการกล่ันกรองโครงการน้ัน อาจ
อาศัยวิธีการในการขอข้อมูลหรือค าแนะน าประกอบการตัดสินใจจากหลาย ๆ ภาคส่วนที่เก่ียวข้อง40 
ดังน้ี 

 1) หน่วยงานที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม เช่น มลพิษ น้ าเสีย 
มรดกทางวัฒนธรรม เป็นต้น 

 2) ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึงสาธารณะ เพื่อช่วยเหลือในการแสดงความเห็น
เก่ียวกับข้อห่วงกังวลในท้องถ่ินเก่ียวกับการด าเนินโครงการ 

                                                             
39 Paulo Pinho, Sabine McCallum and Sara Santos Cruz, A Critical Appraisal of 

EIA Screening Practice in EU Member States (n.p.: Impact Assessment and Project 
Appraisal, 2010), pp. 91-107. 
 40 European Commission, Guidance on EIA Screening (n.p.: n.p., 2001). 
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 3) ผู้เช่ียวชาญ เช่น นักวิชาการ สถาบันวิจัย หรือผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

 4) เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ ที่ตัดสินใจเก่ียวกับลักษณะโครงการทีค่ล้ายคลึงกัน 
1. การก าหนดบัญชีรายช่ือ (List of Project) โดยวิธีการก าหนดบัญชีรายช่ือน้ัน สามารถ

แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การก าหนดรายช่ือโครงการที่ตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และการก าหนดรายช่ือโครงการซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

2. การก าหนดหลักเกณฑ์ (Threshold) รูปแบบการกล่ันกรองในลักษณะน้ี การพิจารณาวา่
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ข้ึนอยู่กับมาตรการและข้อจ ากัด หรือ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปตามขนาด พื้นที่ตั้ง หรือลักษณะเฉพาะของโครงการ  

  การกล่ันกรองโครงการในบางประเทศได้ก าหนดประเภทของโครงการที่ต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้ในรูปแบบของบัญชีรายช่ือโครงการ ซ่ึงประเทศไทยก็ใช้วิธีการน้ี 
ในขณะที่หลายประเทศใช้วิธีการพิจารณาโครงการเป็นรายกรณีว่าจะต้องจัดท ารายงานการประเมนิ 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ รวมทั้ง อาจใช้วิธีการพิจารณาควบคู่กันระหว่างบัญชีรายช่ือโครงการ
และการพิจารณาของหน่วยงานทีม่ีอ านาจ 

 
  2.3.3 ผลของการกลัน่กรองโครงการ41 

1. โครงการที่เสนอน้ัน ไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย และไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  

2. ลักษณะของโครงการจ าเป็นต้องมกีารประเมินผลกระทบอย่างเปน็ระบบมากข้ึน โดยการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องตน้ 

3. โครงการที่เสนอน้ัน มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบหลายประการโ ดยผลกระทบ
เหล่าน้ันสามารถป้องกันหรือแก้ไขได ้โดยใช้การติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโครงการ  

4. โครงการตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อส่ิงแวดล้อม และมีผลกระทบรุนแรงที่ไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ ซ่ึงจ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างละเอียด เพื่อพิจารณาถึง
ทางเลือกต่าง ๆ ในการด าเนินโครงการ รวมทั้ง เพื่อช่ังน้ าหนักระหว่างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม และการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 

                                                             
41 Robert C. Zimmermann,  Environmental Impact of Forestry (Rome: Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 1992). 
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  อาจกล่าวได้ว่าผลของการกล่ันกรองโครงการ อาจแบ่งได ้3 ประเภท ดังน้ี 
1. โครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด  
2. โครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามดุลพินิจของ

เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจพิจารณา 
3. โครงการที่ไม่ต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

  2.3.4 ผู้เก ีย่วขอ้งในการพจิารณากลัน่กรองโครงการ  
  การพิจารณาถึงผู้เก่ียวข้องในการพิจารณากล่ันกรองโครงการน้ัน มีความแตกต่างกันในแตล่ะ

ประเทศ โดยสรุปสามารถจ าแนกได ้ดังน้ี 
1.  หน่วยงานของรัฐซ่ึงมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการดูแลด้านส่ิงแวดล้อมเป็นผู้กล่ันกรอง

โครงการ เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม หรือคณะกรรมการที่ตั้งข้ึนมาเป็นการ เฉพาะ  
โดยเป็นการกล่ันกรองที่ใช้ในประเทศไทย ออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐอเมริกา 42 และเยอรมัน 

2.  หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการออกใบอนุญาตโครงการเป็นผู้กล่ันกรองโครงการ  
เช่น ประเทศญี่ปุ่น 

3.  ประชาชนและชุมชน ในพื้นที่ตั้งโครงการหรืออาจจะได้รับผลกระทบจากการด าเนิน
โครงการ ซ่ึงในบางประเทศได้เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
หรือพิจารณากล่ันกรองโครงการดว้ย เช่น ออสเตรเลีย สหภาพยุโรป เป็นต้น   

 

2.4 หลักการในการกลัน่กรองโครงการในการประเมนิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตาม
มาตรฐานสากล 

  
 ระบบกฎหมายของประเทศ บริบททางการเมือง และวัฒนธรรม มีบทบาทส าคัญในการ
ก าหนดระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศน้ัน  ๆ  ส่งผลให้การใช้รายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือส าคัญในการก าหนดนโยบายเพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ที่ช่วยควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในวงกว้างไดแ้ตกต่างกันออกไป43 รวมทั้ง ท าให้หลักการในการ
                                                             

42 ปวันรัตน์ คงวาณชิ, มาตรการทางกฎหมายเก ีย่วกบัการกลัน่กรองโครงการหรอืกจิการที่
ต ้องจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย เปรยีบเทยีบตา่งประเทศ  
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2558). 

43 World Bank, Getting to Green—A Sourcebook of Pollution Management 
Policy Tools for Growth and Competitiveness, Retrieved March 15, 2019 from 
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กล่ันกรองโครงการมีลักษณะที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานสากลได้ก าหนดกรอบแนวทางในการกล่ันกรองโครงการในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมไว้ ดังน้ี 
 โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme 
หรือ UNEP) ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมระดับโลกที่ส าคัญ ท าหน้าที่ก าหนดวาระด้าน
ส่ิงแวดล้อมทั่วโลก ส่งเสริมการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในระบบของสหประชาชาตแิละ
ท าหน้าที่ผู้สนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม โดย UNEP มีหน้าที่หลัก 3 ประการ ได้แก่ 1) ประเมินสภาพ
และแนวโน้มของส่ิงแวดล้อมในระดับชาติและระดับภูมิภาค 2) พัฒนาเอกสารด้านส่ิงแวดล้อม
ระดับชาติและระหว่างประเทศ 3) เสริมสร้างสถาบนัต่าง ๆ  เพื่อการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างชาญฉลาด44 
โดย UNEP ได้ระบุถึงหลักการและองค์ประกอบของแนวปฏิบัติที่ดีในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหลักการในการกล่ันกรองโครงการคือ โครงการที่เสนอทั้งหมดควรได้รบัการกล่ันกรอง
เพื่อพิจารณาว่ามีความจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยการกล่ันกรอง
โครงการดังกล่าว ควรระบุระดับหรือขอบเขตเขตในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้วย  
ซ่ึงกระบวนการน้ีจะท าให้เกิดความชัดเจนและมั่นใจในการด าเนินการตามมาตรฐานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม และวิธีการโดยทั่วไปในการกล่ันกรองโครงการ คือ การจัดประเภทโครงการ
ตามลักษณะของผลกระทบต่าง ๆ  ตัวอย่างการจัดประเภทโครงการ45 ดังน้ี 
 ประเภทที่ 1 โครงการที่คาดว่าไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงไม่
จ าเป็นต้องการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มเติม 
 ประเภทที่ 2 โครงการที่มีแนวโน้มว่าจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เว้นแต่จะมีการบรรเทา
ผลกระทบที่เหมาะสม ซ่ึงโครงการดังกล่าวจะต้องมีการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมและเตรียมการส าหรับ
การบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึนอย่างเหมาะสม 
 ประเภทที่ 3 โครงการที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดผลกระทบในระยะยาวที่ส าคัญ โดยไม่สามารถ
ระบุขอบเขตหรือความร้ายแรงของผลกระทบได ้หากไม่มีการศึกษาอย่างละเอียด  

                                                             

https://www.worldbank.org/en/topic/environment/publication/sourcebook -pollution-
management-policy-tools 

44 กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม, โครงการสิง่แวดลอ้มแหง่สหประชาชาต ิ(UNEP), คน้
วันที่ 15 มีนาคม 2562 จาก http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6403  

45  Hussein Abaza, Ron Bisset and Barry Sadler, Environmental Impact 
Assessment and Strategic Environmental Assessment: Towards an Integrated 
Approach, Retrieved March 15, 2019 from https://unep.ch/etu/publications/textONUBr.pdf  

http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6403
http://actionforclimate.deqp.go.th/?p=6403
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 นอกจากน้ี ข้อมูลจากธนาคารโลก ภายใต้ World Bank OP 4.01 ภาคผนวก A ว่าด้วยการ
ประเมินส่ิงแวดล้อม ได้มีการศึกษาระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ 28 ประเทศ  
ในภูมิภาคยุโรปและเอเชียกลาง (Europe and Central Asia: ECA) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจวา่
การให้สินเช่ือหรือกู้ยืมในโครงการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายการด าเนินงานของธนาคารโลก 4.01 
“การประเมินส่ิงแวดล้อม (Environmental Assessment: EA)” ซ่ึงก าหนดให้ต้องมีการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมของโครงการที่เสนอ ส าหรับการจัดหาเงินทุนของธนาคาร เพื่อช่วยให้มั่นใจว่าโครงการ
ดังกล่าวมีสภาพแวดล้อมที่ดีและย่ังยืน ซ่ึงมีที่มาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1989 เมื่อมีค าส่ังเก่ียวกับการประเมิน
ส่ิงแวดล้อม (Directive on Environmental Assessment: EA) ฉบับแรก ได้รับการรับรองจาก
ธนาคารโลก และธนาคารได้ใช้การประเมินส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน และเป็นวิธีการ
หลักในการประกันคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการ ซ่ึง OP 4.01 ก าหนดให้ประเทศที่ต้องการกู้ยืม
จากธนาคารโลก ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อประเมินความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ ระบุพื้นที่ ตรวจสอบทางเลือก และพัฒนามาตรการในการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบ 
 การประเมินส่ิงแวดล้อม หรือ EA เป็นเครื่องมือทางนโยบายที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการลด
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม จากกิจกรรมการพัฒนาและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึงครอบคลุม
ทั้งการประเมินผลการพัฒนารายโครงการ และการประเมินผลของแผนนโยบายและโครงการที่
เรียกว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: 
SEA) และส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) 
น้ัน ธนาคารโลกก าหนดให้เป็นกระบวนการที่ประเมินความเส่ียงและผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจ
เกิดข้ึนของโครงการ ซ่ึงเป็นเครื่องมือที่ต้องใช้เพื่อตอบโจทย์การประเมินส่ิงแวดล้อมที่ธนาคารโลก
ต้องการ 
 จากผลการศึกษาพบว่า ธนาคารโลกจะกล่ันกรองโครงการเพื่อก าหนดขอบเขตและลักษณะ
ของการประเมินส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม โดยแบ่งประเภทโครงการที่เสนอออกเป็น 4 ประเภท 
ตามลักษณะ สถานที่ตั้ง ความเปราะบางของพื้นที่ และขนาดของโครงการ รวมทั้ง ลักษณะทาง
ธรรมชาติและความรุนแรงของผลกระทบทีอ่าจเกิดข้ึน ซ่ึงลักษณะโครงการ 4 ประเภท46 ได้แก่ 
 ประเภท A โครงการที่น่าจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ซ่ึงในบางกรณีอาจ
ส่งผลกระทบออกมานอกพื้นที่โครงการ โดยการประเมินส่ิงแวดล้อมของโครงการดังกล่าว  คือ
การศึกษาผลกระทบด้านบวกและด้านลบของโครงการ และเปรียบเทียบทางเลือกที่เป็น ไปได้ของ

                                                             
46 World Bank, Environmental Impact Assessment Systems in Europe and Central 

Asia Countries, Retrieved April 23, 2019 from http://www.worldbank.org/eca/environment  
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โครงการ รวมถึงมาตรการบรรเทาผลกระทบและวิธีการเยียวยาชดเชยผลกระทบ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพด้านส่ิงแวดล้อม โดยประเทศที่ กู้ยืมเงินจากธนาคารต้องจัดเตรียมรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ประเภท B คือ โครงการที่อาจเกิดผลกระทบแต่มีผลกระทบน้อยกว่าโครงการประเภท A 
โดยผลกระทบของโครงการประเภท B จะมีลักษณะเฉพาะ และสามารถบรรเทาผลกระทบได้ง่าย  
ซ่ึงขอบเขตของการประเมินส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการประเภทน้ี จะแคบกว่าขอบเขตของโครงการ
ประเภท A ซ่ึงครอบคลุมผลกระทบทั้งด้านบวกและดา้นลบที่อาจเกิดข้ึน และแนะน ามาตรการปอ้งกัน
และบรรเทาผลกระทบ 
 ประเภท C คือ โครงการที่มีแนวโน้มจะมีเพียงผลกระทบเล็กน้อย หรือไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน จึงไม่จ าเป็นต้องใช้การประเมินส่ิงแวดล้อม 
 ประเภท FI คือ โครงการที่เก่ียวข้องกับการลงทุนของกองทุนธนาคารผ่าน FI ส าหรับโครงการ
ย่อยซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ธนาคารโลกจะพิจารณาข้อค้นพบและข้อเสนอแนะของ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อพิจารณาว่าเป็นเกณฑ์ที่เพียงพอส าหรับการด าเนินโครงการ
เพื่อการจัดหาเงินทุนของธนาคารหรอืไม่ 
 ทั้งน้ี การเลือกประเภทการกล่ันกรองโครงการข้ึนอยู่กับขนาดของกิจกรรมโครงการและ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับโครงการ รวมทั้งความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในแง่ของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคมวัฒนธรรม ตัวอย่างในพื้นที่ดังต่อไปน้ีท าให้โครงการควรไดร้บั
การพิจารณาเป็นโครงการประเภท A47 

1. ในหรือใกล้กับระบบนิเวศทีอ่่อนไหวและมีคา่ หรือบริเวณพื้นทีชุ่่มน้ า พื้นที่ธรรมชาตทิีอ่ยู่
อาศัยของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 

2. ในหรือใกล้กับแหล่งโบราณคดหีรือประวัตศิาสตร ์หรือวัฒนธรรมและสังคมที่มอียู่ 
3. ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น ผลกระทบและการรบกวนอ่ืน ๆ  อาจส่งผลกระทบอย่างมี

นัยส าคัญต่อชุมชน 
4. ในภูมิภาคที่มีกิจกรรมการพัฒนาจ านวนมาก หรือมีปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรร

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
5. ตามเส้นทางน้ า หรือแหล่งน้ าส าหรบับริโภค 
6. บนพื้นดินหรือแหล่งน้ าที่มีทรัพยากรที่มีคุณค่า เช่น การท าประมง แร่ธาตุ พืชสมุนไพร 

และพื้นที่การเกษตร 

                                                             
47 Moldova’s Ministry of Education , Culture and Research,  Environmental 

Management Framework (Chisinau, Moldova: Moldova’s Ministry of Education , 2017). 
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 ในขณะที่การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นเครื่องมือส าคัญของนโยบายด้านส่ิงแวดล้อม
ของสหภาพยุโรป ที่ต้องการให้รัฐสมาชิกด าเนินการประเมินส่ิงแวดล้อม จากโครงการที่มีแนวโน้มจะ
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้ ซ่ึงแม้ว่าระบบการประเมินส่ิงแวดล้อมของธนาคารโลกและสหภาพ
ยุโรป จะมีความแตกต่างกันในบางประเด็น แต่ทั้งสองระบบก็มีองค์ประกอบที่ส าคัญร่วมกัน คือ 
การกล่ันกรองโครงการ การก าหนดขอบเขต ข้ันตอนการตรวจสอบที่ชัดเจน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และการติดตามผลภายหลังด าเนินโครงการ48 

 ส าหรับสหภาพยุโรปมีการประกาศบังคับใช้ EIA Directive (2014/52/EU) ซ่ึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงการของรัฐและเอกชนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมได้มีการ
ประเมินผลกระทบอย่างเพียงพอ ก่อนที่จะได้รับการอนุมัติหรอืตัดสินใจใด ๆ  เพื่อให้โครงการดังกล่าว
ด าเนินต่อไป และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนจากการก่อสร้างหรือการด าเนิน
โครงการน้ัน ต้องได้รับการพิจารณาและประเมินผล รวมทั้ง สนับสนุนการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและประชาชนในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนที่เก่ียวข้องต้องมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะใด ๆ ในขณะที่ยังไม่มี
การตัดสินใจข้ันสุดท้ายเก่ียวกับการด าเนินโครงการ และหน่วยงานอนุมัติโครงการต้องปรึกษาหารือ
และแจ้งให้แก่สาธารณะได้ทราบถึงมาตรการในการป้องกันและแก้ไขหรือลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม49  

 EIA Directive ก าหนดให้โครงการภาครัฐและเอกชนที่มีแนวโน้มว่าจะมีผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อสภาพแวดล้อม จะต้องได้รับการประเมินก่อนที่จะได้รับความยินยอมในการพัฒนา  
ซ่ึงความยินยอมในการพัฒนา หมายถึง การตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่ให้สิทธิ
แก่ผู้ด าเนินโครงการ โดยก่อนที่จะได้รับอนุญาตให้ด าเนินโครงการจะตอ้งท าการ EIA หากโครงการน้ัน
มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญตอ่ส่ิงแวดล้อม50  

                                                             
48 World Bank,  Environmental Impact Assessment Systems in Europe and 

Central Asia Countries. 
 49 European Commission, Interpretation of Definitions of Project Categories 
of Annex I and II of the EIA Directive (n.p.: European Union, 2015). 

50  European Commission, Environmental Impact Assessment of Projects, 
Guidance on Screening Preparation of Guidance Documents for the Implementation 
of EIA Directive (Directive 2011/92/EU as amended by 2014/52/EU)/39 (n.p.: European 
Union, 2017). 
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 ในปัจจุบันประเทศที่อยู่ภายใต้ EIA Directive ได้แบ่งประเภทของการกล่ันกรองโครงการ
ในการตัดสินว่าโครงการใดที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดเกณฑ์ในการ
กล่ันกรอง ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กรณี กล่าวคือ กรณีที่จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เสมอ กรณีที่ไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และในกรณีที่ก าหนดเป็นแนวทาง  
การพิจารณา หากอาจจะต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม อย่างไรก็ตาม มีหลายประเทศที่
ใช้วิธีการก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับโครงการประเภทเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันมากในระดับของ
โครงการ ซ่ึงโดยทั่วไปการก าหนดหลักเกณฑ์สามารถท าได้ โดยอ้างอิงตามข้อมูลตอ่ไปน้ี51 

1. ลักษณะของโครงการ เช่น ขนาด 20 ไร่ข้ึนไป 
2. ความสามารถของโครงการทีค่าดการณไ์ว้ เช่น การจัดการขยะได ้50,000 ตันต่อปี 
3. ที่ตั้งโครงการ เช่น การออกแบบวางแผนตามโซนที่ก าหนด 
ทั้งน้ี บทบัญญัติของ EIA Directive ได้แบ่งโครงการพัฒนาออกเป็นสองกลุ่ม คือ Annex I 

และ Annex II ซ่ึงมีการก าหนดไว้ใน Article 452  
1. โครงการที่ถูกก าหนดไว้ใน Annex I ทุกโครงการจะต้องด าเนินการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม 
2. โครงการที่ถูกก าหนดไว้ใน Annex II ประเทศสมาชิกจะต้องพิจารณาว่าต้องด าเนินการ

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยอาจใช้วิธีการพิจารณารายโครงการ, พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่รัฐสมาชิกก าหนดข้ึน หรืออาจใช้ทั้งสองวิธีประกอบกันในการตดัสินใจ 

กรณีการแยกย่อยโครงการเพื่อหลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม EIA Directive 
(2014/52/EU) มีการก าหนดไว้ใน Article 2(1) โดยระบุว่าประเทศสมาชิกจะใช้มาตรการทั้งหมดที่

                                                             
51 Ibid. 

 52 DIRECTIVE 2014/52/EU Article 4 
1. Subject to Article 2(4), projects listed in Annex I shall be made subject to an 

assessment in accordance with Articles 5 to 10. 
2. Subject to Article 2(4), for projects listed in Annex II, Member States shall 

determine whether the project shall be made subject to an assessment in accordance 
with Articles 5 to 10. Member States shall make that determination through: 

(a) a case-by-case examination; or 
(b) thresholds or criteria set by the Member State. 
Member States may decide to apply both procedures referred to in points (a) 

and (b). 
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จ าเป็น เพื่อให้มั่นใจว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติโครงการพัฒนาซ่ึงน่าจะมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ
ส่ิงแวดล้อม เช่น ลักษณะทางธรรมชาติ ขนาด หรือสถานที่ตั้งโครงการน้ัน จะต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเก่ียวกับความยินยอมด้านการพัฒนา และการประเมินผลโดยค านึงถึงผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมของโครงการ53 ซ่ึงแนวการวินิจฉัยของศาลในประเด็นดังกล่าว วางหลักให้ต้องพิจารณา
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมในภาพรวม โดยหากโครงการมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันและมีลักษณะ
เช่ือมต่อกัน โดยไม่อาจตีความใหไ้ดร้ับการยกเว้นไม่ต้องจัดท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หาก
เมื่อมีการด าเนินโครงการหลายโครงการรวมกันแล้วอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญ อันอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตอ้งท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยมีตัวอย่างค าพพิากษา
ของศาลในคดี C-244/12  ระหว่าง Salzburger Flughafen GmbH และ Umweltsenat54 ซ่ึงศาลมี
การวินิจฉัยว่า เพื่อหลีกเล่ียงการบังคับใช้ EIA Directive โดยการแยกย่อยโครงการ การพิจารณาว่า
ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ ให้พิจารณาจากวัตถุประสงค์และความเช่ือมโยงของ
โครงการย่อยเหล่าน้ัน โดยค านึงถึงผลกระทบสะสมหรือผลกระทบโดยรวมของโครงกา รดังกล่าว
ทั้งหมดด้วย55 และในกรณีของโครงการขนาดเล็ก ศาลได้วางหลักไว้ในค าพิพากษาคดี C-392/96 ซ่ึง
ศาลได้วินิจฉัยว่า แม้เป็นโครงการขนาดเล็กก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ
ได้ หากโครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ ส่ิงแวดล้อมมีความอ่อนไหว หรือเป็ นแหล่งมรดกทาง
วัฒนธรรม56 

                                                             

 53 DIRECTIVE 2014/52/EU Article 2 (1)  
Member States shall adopt all measures necessary to ensure that, before 

development consent is given, projects likely to have significant effects on the 
environment by virtue, inter alia, of their nature, size or location are made subject to 
a requirement for development consent and an assessment with regard to their effects 
on the environment. Those projects are defined in Article 4. 
 54 Salzburger Flughafen GmbH v. Umweltsenat (Judgment of the Court, 2013) 
 55 European Commission, Interpretation of Definitions of Project Categories 
of Annex I and II of the EIA Directive . 
 56 Commission of the European Communities v. Ireland  
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นอกจากน้ี ในประเทศสหภาพยุโรปที่มีการน า EIA Directive มาใช้บังคับ ได้มีการก าหนด
มาตรการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแยกย่อยโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหลีกเล่ียงการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบที่แตกต่างกัน57 ดังน้ี 
 
ตารางที ่2.1  มาตรการในการปอ้งกันการแยกย่อยโครงการ ของประเทศในสหภาพยุโรป 

 
ประเทศ มาตรการที่น  ามาใช้ 
โปรตุเกส ให้ท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แม้จะต่ ากว่าหลักเกณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้

ได้ ในกรณีท่ีจ าเป็น 
สวีเดน ประเมินขอบเขตของโครงการในข้ันตอนการกลั่นกรองโครงการ 

เนเธอแลนด์ พิจารณาการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 
ออสเตรีย พิจารณาการเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีได้รับการอนุมัติ ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 
เยอรมัน พิจารณาการขยายโครงการท่ีไม่เคยมีการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมมาก่อน 
เยอรมัน พิจารณาว่าเป็นโครงการเดียวกัน หากมีการเช่ือมต่อกันและใช้ส่ิงอ านวยความ

สะดวกท่ัวไปร่วมกัน 
เยอรมัน พิจารณาโครงการร่วมกัน หากอยู่ในพ้ืนท่ีต้ังโครงการเดียวกัน 
เยอรมัน พิจารณาโครงการร่วมกัน หากมีการด าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีใกล้เคียงกัน 

โปแลนด์, เดนมาร์ก พิจารณาว่าเป็นโครงการเดียวกัน หากมีการเช่ือมต่อกันโดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมกัน 
ไอร์แลนด์ ใช้การก าหนดเกณฑ์บังคับข้ันต่ า ว่าโครงการใดบ้างท่ีต้องท าการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม 
เยอรมัน, อังกฤษ ใช้ข้อก าหนดในการพิจารณาโครงการท่ีเป็นอิสระ 

เดนมาร์ก, ฟินแลนด์, 
สเปน 

ใช้การพิจารณาเป็นรายโครงการ (Case by Case) 

ออสเตรีย ให้ค าจ ากัดความอย่างกว้างในการพิจารณา “โครงการ” 

 
 

                                                             
57 Alvaro Enríquez de Salamanca Sánchez-Cámara,“Project Splitting in Environmental 

Impact Assessment,” Impact Assessment and Project Appraisal 34, 2 (April 2016): 
151-159, Retrieved April 20, 2019 from https://www.researchgate.net/publication/ 
301514663  

https://www.researchgate.net/


 
บทที่ 3  

 
การกล่ันกรองโครงการที่ตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมตามระบบกฎหมายตา่งประเทศ 
 
 การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในระบบกฎหมายต่างประเทศ จะเป็น
ประโยชน์ในการเปรียบเทียบถึงความแตกต่างกับการกล่ันกรองโครงการของประเทศไทย และน ามาสู่
การวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย เพื่อปรับใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย ให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 

3.1  ประเทศองักฤษ 
 

3.1.1 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศอังกฤษ เริ่มต้นจากรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ 

ตั้งแต่ก่อนการประกาศให้มีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในสหรัฐอเมริกาในปี  ค.ศ.1970 โดย
รัฐบาลอังกฤษให้ความส าคัญกับการประเมินสภาพแวดล้อม (Environmental Statement: ES) ซ่ึงมี
ลักษณะเช่นเดียวกับรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) หรือ Environmental Impact Statement: EIS ของสหรัฐอเมริกา 

 กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแบบไม่เป็นทางการของอังกฤษ ถูกผนวกรวมอยู่
ในการวางแผนชาติและการวางผังเมือง ตั้งแต่ปี  ค.ศ.1948 จากน้ันจึงมีการรับเอาระบบการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของสหภาพยุโรปมาใช้ ในปี ค.ศ.1985 โดยอังกฤษได้เริ่มต้นจากน าเอา
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้ในการวางผังเมืองรวม ที่ด าเนินการโดยสภาเทศบาลของ
มลรัฐซ่ึงเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการวางแผน และเป็นผู้ท าการตัดสินใจในการประ เมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
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  3.1.1.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของอังกฤษ คือ ข้อบังคับ

การวางผังเมืองและผังประเทศ Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) 
Regulations 2017 (The ‘2017 Regulations’) ซ่ึง เป็นการออกข้อบั งคับตาม EIA Directive 
(2014/52/EC) ของสหภาพยุโรป ที่มีสถานะเป็นกฎหมายที่ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ และให้รัฐสมาชิก
น าไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายใน โดย  EIA Directive (2014/52/EC) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม พ.ศ.2557 และก าหนดให้รัฐสมาชิกต้องน าไปบัญญัติเป็นกฎหมายภายในประเทศของ
ตนเองภายในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.256058 ซ่ึงต่อมาได้มีการบัญญัติเก่ียวกับการประเมินผล
กระทบทางส่ิงแวดล้อมของโครงการสาธารณะและโครงการของเอกชน โดยก าหนดไว้ใน EU 
Directive (2011/92/EU)59 

 ส าหรับประเทศอังกฤษ ซ่ึงใช้บังคับข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศ Town 
and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017 (The ‘2017 
Regulations’) มีการน าโครงสร้างและองค์ประกอบของโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมตาม EIA Directive มาใช้ โดยก าหนดให้โครงการที่อยู่ใน Schedule 1 ทุก
โครงการ ต้องจัดท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และโครงการใน Schedule 2 บางโครงการ
อาจไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงาน
วางแผนท้องถ่ิน (Local Planning Authority) หรือปลัดกระทรวง (The Secretary of State)  

 3.1.1.2 กระบวนการข้ันตอนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของอังกฤษ แบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 

ดังน้ี60 

                                                             
58 Directive 2014/52/EC of The European Parliament and of The Council of 16 

April 2014 
 59 SDG Resource Centre, Environmental Impact Assessments in the UK, Retrieved 
July 15, 2019 from https://sdgresources.relx.com/legal-practical-guidance/environmental -
impact-assessments-uk-%E2%80%94-practice-note 

60 Ministry of Housing, Communities & Local Government of UK, Guidance 
Environmental Impact Assessment, Retrieved July 15, 2019 from https://www.gov.uk 
/guidance/environmental-impact-assessment#overview-of-the-environmental-impact-
assessment-process  
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1) ข้ันตอนการกล่ันกรองโครงการ (Screening) เป็นข้ันตอนการพิจารณา
ว่าโครงการจะด าเนินการน้ัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ และจะเป็น
ต้องมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ 

2) ข้ันตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา  (Scoping) หมายถึง การ
ก าหนดขอบเขตของประเด็นที่ต้องพิจารณาในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการจัดท า
รายงานสภาพแวดล้อม (Environmental Statement) โดยผู้เสนอโครงการสามารถขอความเห็นจาก
หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินเก่ียวกับข้อมูลที่จ าเป็นต้องเก็บรวบรวม ซ่ึงเรียกว่า “การก าหนดขอบเขต
ความคิดเห็น” 

3) ข้ันตอนการจัดท ารายงานสภาพแวดล้อม (Preparing an Environmental 
Statement) เกิดข้ึนเมื่อมีการวินิจฉัยว่าต้องมีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยผู้เสนอโครงการ
ต้องจัดท าส าเนารายงานสภาพแวดล้อม ซ่ึงมีข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ทั้งน้ี การจัดท ารายงานสภาพแวดล้อมต้องเป็นการจัดท าโดย
ผู้เช่ียวชาญที่มีคุณสมบัติเฉพาะ  

4) ข้ันตอนการวางแผนและการปรึกษาหารือ  (Making a Planning 
Application and Consultation) โดยในประ เทศ อังกฤษ ประชาชนสามารถมี ส่วนร่วมใน
กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ ตั้งแต่ข้ันตอนที่รายงานสภาพแวดล้อมถูกส่งให้แก่
หน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน ซ่ึงผู้เสนอโครงการต้องเปิดเผยรายงานสภาพแวดล้อมโดยเผยแพร่ทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ และโดยการแจ้งให้หน่วยงานให้ค าปรึกษาและสาธารณชนทราบล่วงหน้า ทั้งน้ี เพื่อ
เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับโครงการที่เสนอและรายงานสภาพแวดล้อมดังกล่าว 

5) การตัดสินใจ (Decision Making) โดยอาศัยรายงานสภาพแวดล้อม
และความคิดเห็นต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาโดยหน่วยงานวางแผนท้องถ่ินหรือปลัดกระทรวงที่
เก่ียวข้อง ในการตัดสินใจว่าจะให้ด าเนินโครงการพัฒนาหรือไม่ และสาธารณชนต้องได้รับการแจ้งให้
ทราบถึงเหตุผลในการตัดสินใจทัง้ทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์และสาธารณะ 

  
3.1.2 การกลัน่กรองโครงการ 

  3.1.2.1 ระบบการกล่ันกรองโครงการ 
การกล่ันกรองโครงการ ซ่ึงต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศ

อังกฤษ ใช้รูปแบบการก าหนดรายช่ือโครงการและการพิจารณาของหน่วยงานที่มีอ านาจประกอบกัน 
กล่าวคือ เมื่อเจ้าของโครงการเสนอค าร้องเพื่อด าเนินโครงการต่อสภาเทศบาลของมลรัฐ ซ่ึงเป็น
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ในการวางแผน หน่วยงานดังกล่าวจะเป็นผู้พิจารณาว่าโครงการที่ย่ืนเสนอ
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มาน้ัน ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม ่โดยกฎหมายจะมีรายช่ือของโครงการก าหนด
ไว้ แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ดังน้ี61 

1) โครงการประเภทที่ 1 (Schedule 1) เป็นโครงการพัฒนาที่จะต้องท า
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งหมด และจะต้องส่งรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIS) 
ไปพร้อมกับค าร้องด าเนินโครงการ เพื่อขออนุมัติวางแผนต่อหน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน  (Local 
Planning Authority) 

  ตัวอย่าง โครงการซ่ึงถูกก าหนดไว้ใน Schedule 162 
(1) โรงกล่ันน้ ามันน้ ามันดิบ (ไม่รวมกิจการผลิตน้ ามันหล่อล่ืนจาก

น้ ามันดิบ)  
(2)  สถานีพลังงานความร้อนและการติดตั้งการเผาไหม้อ่ืน ๆ  ที่มี

ความร้อน 300 เมกะวัตต์หรือมากกว่า 
(3) สถานีพลังงานนิวเคลียร์และเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์อ่ืน ๆ   
(4) การก าจัดส่ิงปฏิกูล โดยการเผาหรือการบ าบดัทางเคมี 
(5) การก าจัดของเสียโดยการเผาหรือการบ าบัดทางเคมี (ตามที่

ก าหนดในภาคผนวก I Directive 2008/98/EC) ของขยะอันตราย ที่มีความจุเกิน 100 ตันต่อวัน 
(6) การขุดน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ เพื่ อการค้า ที่สกัดปริมาณ

มากกว่า 500 ตันต่อวันในกรณีของปิโตรเลียม และ 500,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในกรณีของก๊าซ 
(7) เข่ือนและการติดตั้งอ่ืน ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อการกักเก็บน้ าหรือ

การกักเก็บน้ าถาวรที่มีการกักเก็บน้ าส ารอง หรือเก็บกักน้ าใหม่หรือเพิ่มเติมเกินกว่า 10 ล้านลูกบาศก์
เมตร 

(8) โรงงานอุตสาหกรรมส าหรับการผลิตเย่ือจากไม้หรือวัสดุเส้นใยที่
คล้ายกันหรือการผลิตกระดาษและกระดาษแข็ง ที่มีก าลังการผลิตเกิน 200 ตันต่อวัน 

(9) สถานที่เก็บปิโตรเลียม ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี หรือเคมีภัณฑ์ที่มี
ความจุ 200,000 ตันข้ึนไป 

                                                             
61  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัย

สภาวะแวดล้อม, เรื่องเดิม, หน้า 102. 
 62  SCHEDULE 1 Descriptions of Development for the Purposes of the 
Definition of “SCHEDULE 1 DEVELOPMENT”, Retrieved July 15, 2019 from http:// 
www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/schedule/1/made/data.pdf  
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  ทั้งน้ี รวมถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ หรือส่วนขยายของการพัฒนาที่ระบุไว้
ใน Schedule 1 เมื่อมีการเปล่ียนแปลงหรือการขยายโครงการ และท าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ  
Schedule 1 

2) โครงการประเภทที่ 2 (Schedule 2) มีบางโครงการที่ไม่ต้องท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยข้ึนอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน (Local 
planning authority) หรือปลัดกระทรวง (The Secretary of State) โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
โครงการที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในโครงการประเภทที่ 2 น้ัน พิจารณาจาก
ลักษณะของโครงการว่ามีความเป็นไปไดท้ี่จะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรอืไม่  
  โครงการที่ เ ข้าข่ายการพิจารณาให้ต้องท าการ ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 

(1) โครงการขนาดใหญ่ เป็นโครงการที่มีความส าคญัมากกว่าในระดบั
ท้องถ่ิน 

(2) โครงการที่เสนอในพื้นที่ที่มีความเส่ียงต่อการสูญเสียทาง
ธรรมชาติสูง เช่น อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ที่มีคุณค่าในทางวิทยาศาสตร์ พื้นที่ที่มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติ และพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบที่ส าคัญ โดยพิจารณาจากท าเลที่ตั้งโครงการมากกว่า
ขนาดของโครงการ 

(3) โครงการที่มีความซับซ้อนมากกว่าปกติ ซ่ึงจะได้รับผลกระทบ
ทางลบ 
 นอกจากการกล่ันกรองโครงการโดยใช้ Schedule 1 ซ่ึงก าหนดให้ทุกโครงการต้อง
ท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว กฎหมายของประเทศอังกฤษยังมีการก าหนดหลักเกณฑ์ใน
การกล่ันกรองโครงการกรณีของ Schedule 2 (Annex II) ไว้เป็นการเฉพาะ ซ่ึงหากโครงการซ่ึงเสนอ
มีการก าหนดไว้ในคอลัมน์แรกของ Schedule 2 และลักษณะของโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในคอลัมน์ที่สอง โครงการดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานวางแผนท้อง ถ่ิน 
เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินโครงการน้ันอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
รวมทั้ง โครงการที่ระบไุว้ใน Schedule 2 ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหว ต้องได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน 
แม้ว่าลักษณะของโครงการจะต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ที่สอง63 

                                                             

 63  Ministry of Housing, Communities & Local Government, Guidance Environmental 
Impact Assessment,  Explains Requirements of the Town and Country Planning 
(Environmental Impact Assessment) Regulations 2017, March 2019, Retrieved July 
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ตารางที ่3.1 โครงการซ่ึงถูกก าหนดไว้ใน Schedule 264 
ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

คอลมัน ์1 
ค  าอธบิายเก ีย่วกบัการพฒันา 

คอลมัน ์2 
หลกัเกณฑท์ีก่  าหนด 

เกษตรกรรมและการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้ า (Agriculture and Aquaculture) 
(1) การใ ช้ประโยชน์ที่ ดินโดยไม่ ได้ท าการ

เพาะปลูกหรือมีวัตถุประสงค์ในการเกษตร
อย่างเข้มข้น 

พื้นที่เกิน 0.5 เฮกตาร์ 

(2) โครงการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร รวมถึง
โครงการชลประทานและการระบายน้ า 

พื้นที่เกิน 1 เฮกตาร์ 

(3) การท าปศุสัตว์ พื้นที่เกิน 500 ตารางเมตร 
(4) การเล้ียงปลา ปริมาณผลผลิต น้ าหนักมากกว่า 10 ตันต่อปี 
(5) การถมทะเล ทุกโครงการพัฒนา 
อุตสาหกรรมพลงังาน (Energy Industry) 
(1) การติดตั้งอุตสาหกรรมส าหรบัการผลิตไฟฟา้

ไอน้ าและน้ าร้อน  
     (เว้นแต่จะรวมอยู่ใน Schedule 1) 

พื้นที่เกิน 0.5 เฮกตาร์ 

(2) สถานที่ประกอบอุตสาหกรรมเพื่อขนส่งก๊าซ
ไอน้ าและน้ าร้อน 

พื้นที่เกิน 1 เฮกตาร์ 

(3) การเก็บรักษาก๊าซธรรมชาติ 
(4) การจัดเก็บก๊าซไวไฟไว้ใตด้ิน 
(5) การเก็บรักษาเช้ือเพลิงฟอสซิล 

(1) พื้นที่ของอาคารใหม่ หรือโครงสร้างเกิน 500 
ตารางเมตร หรือ 
(2) อาคารใหม่หรือโครงสร้างจะต้องอยู่ภายใน 
100 เมตร จากน่านน้ าควบคุมใด ๆ  

(6) การอัดก้อนถ่านหินและลิกไนต์ใน
อุตสาหกรรม 

พื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร 

                                                             

15, 2019 from https://www.gov.uk/guidance/environmental-impact-assessment#Screening -
Schedule-2-projects  
 64 Schedule 2, The Town and Country Planning (Environmental Impact 
Assessment) Regulations 2017, Retrieved July 15, 2019 from http://www.legislation 
.gov.uk/uksi/2017/571/schedule/2/made  
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ตารางที ่3.1 (ต่อ)  

คอลมัน ์1 
ค  าอธบิายเก ีย่วกบัการพฒันา 

คอลมัน ์2 
หลกัเกณฑท์ีก่  าหนด 

(7) การเก็บรักษากากกัมมันตรังสี  
(เว้นแต่จะรวมอยู่ใน Schedule 1) 

(1) พื้นที่เกิน 1,000 ตารางเมตร หรือ 
(2) จะต้องได้รับอนุญาตดา้นส่ิงแวดล้อม 
ภายใต้กฎระเบียบด้านส่ิงแวดล้อม (Regulations 
2016 (2)) ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง กับ กิจกรร มของสาร
กัมมันตภาพรังสี ตามที่ระบุไว้ในวรรค 11 (2) (b), 
(2) (c) หรือ (4) ของส่วนที่ 2 ของตารางที่ 23 
หรือการเปล่ียนแปลงของใบอนุญาตดังกล่าว 

(8) การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังน้ า ก าลังการผลิต มากกว่า 0.5 เมกะวัตต์ 
(9) สถานที่ส าหรับการควบคุมพลังงานลมเพื่อ

ผลิตพลังงาน (ฟาร์มลม) 
(1) การพัฒนา เก่ียวข้อง กับการติดตั้ง กังหัน
มากกว่า 2 เครื่อง หรือ 
(2) ความสูงของกังหัน หรือความสูงของโครงสรา้ง
อ่ืนใด เกิน 15 เมตร 

(10) การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อ
การจัดเก็บทางธรณวีิทยา ตาม Directive 
2009/31/EC 

ทุกโครงการพัฒนา 

   
 จากตารางแสดงตัวอย่างโครงการซ่ึงถูกก าหนดไว้ใน Schedule 2 ข้างต้น แสดงให้
เห็นถึงการก าหนดหลักเกณฑ์การกล่ันกรองโครงการ ในลักษณะของบัญชีรายช่ือโครงการซ่ึงเป็นบัญชี
รายช่ือโครงการที่กฎหมายไดเ้ปิดช่องให้การใช้บัญชีรายช่ือโครงการดังกล่าวมีความยืดหยุ่น โดยการให้
อ านาจแก่หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินในการพิจารณาตรวจสอบกรณีของโครงการซ่ึงเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ของคอลัมน์ที่สอง และโครงการซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหว เพื่อพิจารณาว่า
การด าเนินโครงการน้ัน ๆ อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ อันมีความจ าเป็นต้องท า
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ 
 ทั้งน้ี การตีความหรือตัดสินใจเก่ียวกับหลักเกณฑ์ในการกล่ันกรองโครงการตาม 
Schedule 2 น้ันอาจมีความไม่ชัดเจน โดยมีการก าหนดขอบเขตการใช้อ านาจหน้าที่ระหว่าง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องแตกต่างกัน กล่าวคือ บทบาทของศาลคือการควบคมุและตรวจสอบการตัดสินใจ
ว่าการพัฒนาหรือการด าเนินโครงการน้ัน อยู่ภายใต้ Schedule 2 หรือไม่ โดยมิได้ใช้อ านาจในฐานะ
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ผู้ตัดสินใจหลัก แต่จะเข้าแทรกแซงก็ต่อเมื่อการตัดสินใจของหน่วยงานวางแผนท้องถ่ินไม่มีเหตุผลอัน
สมควร65 
 เมื่อต้องมีการพิจารณากล่ันกรองโครงการตาม Schedule 2 ข้ันตอนในการพิจารณา
ว่าโครงการใน Schedule 2 น่าจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ ต้องพิจารณา
จาก Schedule 3 ซ่ึงมีการก าหนดประเดน็การพิจารณาไว้ ดังน้ี66  

1) ลักษณะของโครงการ 
(1) ขนาดและการออกแบบของการพัฒนาโครงการทัง้หมด 
(2) ผลกระทบสะสมที่มีอยู่เดิมจากการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในปัจจบุนั 

หรือที่ได้รับการอนุมัติ 
(3) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดิน ดิน น้ า และความ

หลากหลายทางชีวภาพ 
(4) การผลิตของเสีย 
(5) มลพิษที่อาจเกิดข้ึน 
(6) ความเส่ียงต่อการเกิด อุบัติเหตุ  รวมถึง  ภัยพิบัติและการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(7) ความเส่ียงต่อสุขภาพของมนุษย์ 

  2) สถานที่ตั้งโครงการ และความอ่อนไหวตอ่ส่ิงแวดล้อมของพื้นที่  
(1) การใช้ประโยชน์ที่ดินซ่ึงมีอยู่เดิมและที่ได้รบัอนุมัตแิล้ว 
(2) ความอุดมสมบูรณ์และความสามารถในการฟื้นฟูธรรมชาติใน

พื้นที่ รวมถึงใต้ดิน 
(3) ความสามารถในการดูดซับของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ดังต่อไปน้ี 
(3.1) พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ชายฝ่ัง ปากแม่น้ า 
(3.2) เขตชายฝ่ังและสภาพแวดล้อมทางทะเล 
(3.3) พื้นที่ภูเขาและป่าไม้ 

                                                             

 65 SDG Resource Centre, op. cit. 
 66 Schedule 3  Selection Criteria for Screening Schedule 2 Development,  
the Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2017, 
Retrieved July 15, 2019 from http://www.legislation.gov.uk/uksi/ 2017/571/schedule 
/3/made 
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(3.4) เขตอนุรักษ์ธรรมชาติและสวนสาธารณะ 
(3.5) พื้นที่ที่ได้รับความคุ้มครองภายใตก้ฎหมายของประเทศ 
(3.6) พื้นที่ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อม

ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย 
(3.7) พื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น 
(3.8) ทิวทัศน์และสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

หรือโบราณคด ี
  3) ประเภทและลักษณะของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

(1) ขนาดและขอบเขตของผลกระทบ เช่น พื้นที่ทางภูมิศาสตร์และ
จ านวนประชากรที่อาจไดร้ับผลกระทบ 

(2) ลักษณะโดยทั่วไปของผลกระทบ 
(3) ผลกระทบข้ามพรมแดน 
(4) ความรุนแรงและความซับซ้อนของผลกระทบ 
(5) คาดการณ์ความน่าจะเป็นของผลกระทบ 
(6) ระยะเวลา ความถ่ี และการย้อนกลับของผลกระทบ 
(7) การรวมกันของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนกับผลกระทบที่มีอยู่ของ

การพัฒนาอ่ืน ๆ 
(8) ความเป็นไปไดใ้นการลดผลกระทบ 

 ในการพิจารณาเพื่อตัดสินใจว่าโครงการใน Schedule 2 โครงการใด ต้องท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่น้ัน หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินหรือปลัดกระทรวงจะแสดง
ความเห็นประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงต้องระบุเหตุผลหลักในการตดัสินใจโดยอ้างอิงหลักเกณฑ์ที่ถูกระบุ
ไว้ตาม Schedule 3 
 แม้ว่าจะมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อยที่จะมีการก าหนดให้โครงการพัฒนาตาม Schedule 
2 ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเป็นไปไม่ไดท้ี่จะก าหนดหลักเกณฑ์ซ่ึงสามารถพิสูจน์
ได้ในระดับสากลว่าจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไมก็่ตาม แต่อย่างน้อยมีความ
เป็นไปได้ที่จะเสนอระดับหรือประเภทของการพัฒนาโครงการซ่ึงมีแนวโน้มว่าจะต้องท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง มีความเป็นไปได้ในการทีจ่ะบง่ช้ีถึงระดบัหรือประเภทของการ
พัฒนาโครงการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม67 ทั้งน้ี มีการจัดท าชุด
ของหลักเกณฑ์เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนท้องถ่ินในการพิจารณาโครงการว่าน่าจะมีผลกระทบต่อ

                                                             
67 Ministry of Housing, Communities & Local Government of UK, op. cit. 
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ส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยแสดงให้เห็นถึงประเภทของผลกระทบที่น่าจะมีความส าคัญส าหรับการ
โครงการพัฒนาบางประเภท68 
 
ตารางที ่3.2  ชุดของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการ 
ตารางที ่3.2 (ต่อ)    

ประเภท 
ของการพฒันา 

 

หลกัเกณฑ ์
การประเมนิ 

ตาม Schedule 2 
หลกัเกณฑบ์ง่ชี ้

ประเดน็ส าคญั 
ที่ใชใ้นการพจิารณา 

เกษตรกรรมและการเพาะเลีย้งสตัวน์ ้ า 
(Agriculture and Aquaculture) 
(1) การใช้ประโยชน์
ที่ดินโดยไม่ได้ท าการ
เพาะปลูกหรือมี
วัตถุประสงค์ใน
การเกษตรอย่าง
เข้มข้น 

พื้นที่ของการพัฒนา
เกินกว่า 0.5 เฮกตาร์ 

ไม่น่าจะต้องท าการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  
นอกจากจะครอบคลุม
พื้นที่มากกว่า 5 
เฮกตาร์ 

ผลกระทบต่อ
นิเวศวิทยา อุทกวิทยา 
และภูมิทัศน์โดยรอบ 

(2) การจัดการน้ าเพื่อ
การ เกษตร รวมถึง
โครงการชลประทาน
และการระบายน้ า 

พื้นที่เกิน 1 เฮกตาร์ การเปล่ียนแปลง
ลักษณะของที่ดินไป
อย่างถาวร ในพื้นที่ 
เกินกว่า 5 เฮกตาร์ 

ผลกระทบที่กว้างข้ึน
เก่ียวกับอุทกวิทยา
และระบบนิเวศ
โดยรอบ ซ่ึงการ
ประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมจะไม่
จ าเป็นส าหรับ
โครงการจัดการน้ า
ตามปกติที่ด าเนินการ
โดยเกษตรกร 

                                                             

 68  Indicative Screening Thresholds, Retrieved July 15, 2019 from https:// 
www.gov.uk/guidance/environmental-impact-assessment#the-indicative-thresholds  
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)    

ประเภท 
ของการพฒันา 

 

หลกัเกณฑ ์
การประเมนิ 

ตาม Schedule 2 
หลกัเกณฑบ์ง่ชี ้

ประเดน็ส าคญั 
ที่ใชใ้นการพจิารณา 

(3) การท าปศุสัตว์ พื้นที่เกิน 500 ตาราง
เมตร 

การติดตั้ ง โรง เรือน
ออกแบบมาเพื่อการ
เล้ียง สัตว์ที่ มากกว่า 
แม่สุกร 750 ตัว,  
สุกรขุน 2,000 ตัว,  
ไก่เน้ือ 60,000 ตัว  
หรือ 50,000 ช้ัน,  
ไ ก่ ง ว ง ห รือสัตว์ปีก
อ่ืนๆ 
 

ระดับของมลภาวะทาง
กล่ินที่เพิ่มข้ึน และการ
จัดการขยะ 

อุตสาหกรรมพลงังาน (Energy industry) 
(1) อุตสาหกรรม
ส าหรับการผลิตไฟฟ้า
ไอน้ าและน้ าร้อน  
(เว้นแต่จะรวมอยู่ใน 
Schedule 1) 
 

พื้นที่เกิน 0.5 เฮกตาร์ 
 

ก าลังการผลิต 
มากกว่า 50 เมกะวัตต์ 
ในกรณีของโครงการ
ขนาดเล็กที่ใช้รูปแบบ
แปลกใหม่ ต้องใช้การ
พิจารณาอย่าง
รอบคอบ 

ระดับการปล่อยมลพิษ
ออกสู่อากาศ และการ
ขนส่งน้ ามันเช้ือเพลิง 
 

(2) การเก็บรักษาก๊าซ
ธรรมชาติ 
(3) การจัดเก็บก๊าซ
ไวไฟไว้ใต้ดิน  
(4) การเก็บรักษา
เช้ือเพลิงฟอสซิล  

(1) พื้นที่ของอาคาร
หรือโครงสร้าง  
เกิน 500 ตารางเมตร 
(2) อาคารหรือ
โครงสร้างตั้งอยู่ใน
ระยะ 100 เมตร จาก
น่านน้ าควบคุม 
 

เก็บเช้ือเพลิงได้
มากกว่า 100,000 ตัน 
กรณีโครงการที่มี
ขนาดเล็กไม่น่าจะต้อง
ท าการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 
เว้นแต่มีการจัดเก็บ
สารเคมีอันตราย 

ขนาดของโครงการ, 
ป ล่อยลง สู่แห ล่งน้ า, 
ก า ร ป ล่อยม ลพิ ษ สู่
อากาศ และความเส่ียง
ของการเกิดอุบัติเหตุ 
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)    

ประเภท 
ของการพฒันา 

 

หลกัเกณฑ ์
การประเมนิ 

ตาม Schedule 2 
หลกัเกณฑบ์ง่ชี ้

ประเดน็ส าคญั 
ที่ใชใ้นการพจิารณา 

อุตสาหกรรมและกระบวนการผลติ  
(Industrial and Manufacturing Development)  
1. การผลิตและการ
แปรรูปโลหะ 
2. อุตสาหกรรมแร่ 
3. อุตสาหกรรมเคมี 
(เว้นแต่จะรวมอยู่ใน 
Schedule 1) 
4. อุตสาหกรรม
อาหาร  
5. อุตสาหกรรมส่ิงทอ 
เครื่องหนังไม้  
และกระดาษ 
6. อุตสาหกรรมยาง  

พื้นที่เกิน 1,000 
ตารางเมตร 
ยกเว้น สถานที่จัดเก็บ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
โตรเคมีและเคมีภัณฑ์  
(1) พื้นที่ของอาคาร
หรือโครงสร้างใหม่ มี
ขนาดเกิน 0.05 
เฮกตาร์ หรือ 
(2) มากกว่า 200ตัน 
 

การพัฒนาที่
ครอบคลุมพื้นที่
มากกว่า 10 เฮกตาร์ 
กรณีการพัฒนาขนาด
เล็ก คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดการปล่อย
ของเสียที่ส าคัญ การ
ปล่อยมลพิษ หรือ
เสียงรบกวน 

(1) การพัฒนา
เก่ียวข้องกับ
กระบวนการที่ต้องอยู่
ภายใต้ข้อก าหนดการ
ควบคุมมลพิษทาง
อากาศ 
(2) กระบวนการ
เก่ียวข้องกับการปล่อย
ลงสู่แหล่งน้ า ซ่ึงต้อง
ได้รับความยินยอมจาก
ส านักงานส่ิงแวดล้อม 
(3) การด าเนินการ
ก่อให้เกิดสารที่อาจ
เป็นอันตราย หรือ
ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
(4) กระบวนการน้ีจะ
ก่อให้เกิดของเสียจาก
กัมมันตภาพรังสี หรือ
ของเสียอันตรายอ่ืน ๆ  
(5) การพัฒนาจะอยู่
ภายใต้ Council 
Directive 96182/EC 
เก่ียวกับการควบคุม
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ตารางที ่3.2 (ต่อ)    

ประเภท 
ของการพฒันา 

 

หลกัเกณฑ ์
การประเมนิ 

ตาม Schedule 2 
หลกัเกณฑบ์ง่ชี ้

ประเดน็ส าคญั 
ที่ใชใ้นการพจิารณา 

อันตรายจากอุบัติเหตุ
ที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
สารอันตราย  

    

 
 จากตัวอย่างชุดของหลักเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาโครงการดังกล่าวข้างต้น 
แสดงให้เห็นการก าหนดประเด็นส าคญั ซ่ึงหน่วยงานวางแผนท้องถ่ินสามารถน ามาใช้เพื่อประกอบการ
พิจารณาและตัดสินใจว่าโครงการตาม Schedule 2 น้ัน อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่าง
มีนัยส าคัญหรือไม่ 
 อย่างไรก็ตาม ไม่ควรสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการพัฒนาโครงการที่สูงกว่าหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดควรอยู่ภายใต้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสมอ หรือโครงการที่อยู่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์
เหล่าน้ีจะไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบทีส่ าคัญได้ ทั้งน้ี เน่ืองจากการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ
น้ันต่างมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน 
 นอกจากน้ี การพิจารณากล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องจัดท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศอังกฤษ นอกจากการพิจารณาโครงการตาม Schedule 1 และ Schedule 2 
ดังที่กล่าวข้างต้นแล้ว ประเทศอังกฤษมีการก าหนดให้อ านาจ  The Secretary of State ในการ
ตัดสินใจว่าจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการพัฒนาตาม Schedule 2 
ได้ แม้ว่าลักษณะของโครงการไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด แต่มีแนวโน้มที่จะมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ69 

 ตัวอย่างคดีที่มีประเด็นพิจารณาเก่ียวกับการกล่ันกรองโครงการ คือ คดีระหว่าง 
R (Candlish) v. Hastings Borough Council and Hastings and Bexhill Renaissance Ltd 70 ซ่ึง
มีการฟ้องในประเด็นที่หน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน ใช้อ านาจในการพิจารณาอนุญาตโครงการพัฒนา
                                                             

 69 The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 
2017, regulation 5(7). 
 70 R (Candlish) v. Hastings Borough Council and Hastings and Bexhill Renaissance 
Ltd, Queen’s Bench Division (Administrative Court, 2005)  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/regulation/5/made
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2017/571/regulation/5/made
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ในพื้นที่ โดยโครงการที่พิพาทเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ Millennium Communities Programme 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ กล่าวคือ โครงการในระยะที่ 1 ประกอบด้วยการพัฒนาถนนสายหลัก การสรา้ง
วงเวียน และการลดปริมาณน้ าผิวดิน โดยการวางแผนการด าเนินการของระยะที่ 1 น้ัน เป็นการ
ด าเนินการที่แยกต่างหากจากระยะที ่2 และการด าเนินการในระยะที่ 2 จ าเป็นต้องท าการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะครอบคลุมรวมถึงโครงการในระยะที ่1 ด้วย 

 ในการพิจารณาอนุญาตโครงการในระยะที่ 1 หน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน เห็นว่า
ไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เน่ืองจากพื้นที่ในการด าเนินการของระยะที่ 1  
น้ัน น้อยกว่า 1 เฮกตาร์ และไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ทีม่ีความอ่อนไหว 

 ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าการด าเนินโครงการในระยะที่ 1 เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ
ทั้งหมด จึงจะต้องถือว่าเป็นโครงการเดียวกัน ดังน้ัน การด าเนินโครงการทั้งในระยะที่ 1 และระยะที่ 
2 รวมกัน จึงต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่ก าหนดใน Schedule 2 ของข้อบังคับ
การวางผังเมืองและผังประเทศ  

 อย่างไรก็ตาม ศาลไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว โดยศาลเห็นว่า 
การที่หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินตัดสินว่าโครงการในระยะที่ 1 ไม่จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมน้ัน สอดคล้องกับข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศ  และ EIA Directive แล้ว ซ่ึง
เมื่อมีการด าเนินโครงการในระยะที่ 2 ผู้ด าเนินโครงการก็ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวด ล้อม  
โดยครอบคลุมรวมไปถึงการก่อสร้างในระยะที่ 1 ด้วย กรณีน้ีจึงมิใช่การจงใจหลีกเล่ียงการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด 

 การวินิจฉัยของศาลในคดีข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในการด าเนินโครงการที่มีการแบ่ง
ส่วนออกเป็นหลายข้ันตอน ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ ควรได้รบั
การพิจารณาและประเมินผลในข้ันตอนของการตัดสินใจหลักเก่ียวกับโครงการ 

 นอกจากน้ี ในคดีระหว่าง Thornhill v Cambridge City Council [2015] EWCA 
Civ 340 ซ่ึงเป็นกรณีเก่ียวกับการย่ืนขออนุญาตเปล่ียนการใช้พื้นที่ส านักงานขายรถยนต์มือสอง เป็น
การเช่ารถยนต์ โดยมีพื้นที่ส านักงานและพื้นที่ล้าง 0.18 เฮกตาร์ ตั้งอยู่ภายในลานเก็บเศษโลหะ โดยผู้
อุทธรณ์เห็นว่าการด าเนินกิจการในบริเวณทีเ่ป็นลานเก็บเศษโลหะดงักล่าวถือเป็นการด าเนินการที่เข้า
เงื่อนไขต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศ ซ่ึงเป็น
ข้อบังคับที่ใช้บังคบัอยู่ในระหว่างที่มกีารพิจารณาค าขอดังกล่าว 
 ผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างว่า การเปล่ียนแปลงการใช้พื้นที่ขนาด 0.18 เฮกตาร์ ภายในลาน
เก็บเศษโลหะน้ัน เป็นการเปล่ียนแปลงหรือขยายการพัฒนาตาม Schedule 2 คอลัมน์ 1 วรรคสิบ (a) 
ของข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศ ที่ก าหนดให้โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ที่มีขนาด
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เกิน 0.5 เฮกตาร์ ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยลานเก็บเศษโลหะที่ต้องเปล่ียนสภาพ
การใช้งานดังกล่าวคือ “โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม” ตามความหมายข้างตน้ 
 ศาลไม่เห็นพ้องด้วยกับประเด็นในการอุทธรณ์ ที่ว่าการเปล่ียนสภาพการใช้พื้นที่จาก
การขายรถยนต์มือสองไปเป็นธุรกิจเช่ารถยนต์ บนพื้นที่ 0.18 เฮกตาร์ ภายในลานเก็บเศษโลหะน้ัน 
เป็นการเปล่ียนหรือขยายโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม แม้ว่าการตีความ “โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม” จะต้องตีความในบริบทของข้อบังคับโดยรวมก็ตาม โดยศาลวินิจฉัยว่า ค าอธิบายของ
การพัฒนาโครงการในคอลัมน์ 1 ไม่ควรตีความแยกจากเกณฑ์ที่บังคับใช้ในคอลัมน์ 2 เมื่อพิจารณา
ข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศในวรรค 10 โดยรวม โดยพิจารณาทั้งสองคอลัมน์ประกอบกัน 
จะสามารถบ่งช้ีได้อย่างชัดเจนถึงลักษณะและขนาดของโครงการที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อส่ิงแวดล้อม ตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับการวางผังเมืองและผังประเทศ และ  EIA Directive ซ่ึง
โดยบริบทของข้อเท็จจริงในคดีน้ี ลานเก็บเศษโลหะดังกล่าวไม่ใช่โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม  
 เจตนารมณ์ของ EIA Directive มิใช่การน าระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
มาใช้กับทุก ๆ โครงการ แต่การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะต้องถูกน าไปใช้ภายใต้การตระหนัก
ที่ว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ันมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กับโครงการที่มีความสมเหตุสมผลวา่
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการเปล่ียนแปลงสภาพการใช้พื้นที่จากการขาย
รถยนต์มือสองไปเป็นธุรกิจเช่ารถยนต์ที่พิพาทในคดน้ีี มิได้เป็นไปในลักษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ อันจะต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแตอ่ย่างใด  
 ค าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพิจารณาถึงประเภทของ
โครงการซ่ึงต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในคอลัมน์ 1 น้ัน ต้องพิจารณาประกอบกับ
ลักษณะและขนาดของโครงการที่ก าหนดไว้ในคอลัมน์ 2 โดยค านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อ
ส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญด้วย 

  3.1.2.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
1) หน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน (Local Planning Authority)  
ถือเป็นหน่วยงานหลักที่มีอ านาจในการพิจารณาตรวจสอบ กรณีของ

โครงการซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคอลัมน์ที่สอง ใน Schedule 2 และโครงการซ่ึงตั้งอยู่ในพื้นที่ที่
มีความอ่อนไหว เพื่อพิจารณาว่าการด าเนินโครงการน้ัน ๆ อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญ อันมีความจ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่  โดยการพิจารณาของ
หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินน้ัน จะเกิดข้ึนในข้ันตอนการรับค าร้องเสนอโครงการจากเจ้าของโครงการ 

หากโครงการที่เสนอเป็นโครงการใน Schedule 1 ตามบัญชีรายช่ือ
โครงการที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการต้องจัดส่งรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIS) ไปพร้อมกับ
ค าร้องด าเนินโครงการ เพื่อขออนุมัติต่อหน่วยงานวางแผนท้องถ่ิน 
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หากเป็นโครงการใน Schedule 2 หน่วยงานงานวางแผนท้องถ่ินจะมี
อ านาจในการพิจารณาว่าโครงการน้ัน ๆ มีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ 

2) The Secretary of State 
The Town and Country Planning Regulations 2017 ข้อ 5 (6 ) ได้

ก าหนดให้ปลัดกระทรวงอาจใช้อ านาจในการกล่ันกรองโครงการได้ เมื่อเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องท า
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือกรณีมีการร้องขอจากบุคคลใด ๆ นอกจากน้ี ในข้อ 5(7) ได้
ก าหนดให้ปลัดกระทรวงมีข้อเสนอเพื่อให้การด าเนินโครงการที่อยู่ในคอลัมน์ 1 ของ  Schedule 2 
ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ แม้ว่าไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่ก าหนด แต่มีแนวโน้มที่จะมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคญั 

ทั้งน้ี ในการพิจารณาเพื่อตัดสินว่าโครงการใน Schedule 2 โครงการใด 
ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่น้ัน หน่วยงานวางแผนท้องถ่ินหรือ The Secretary 
of State จะแสดงความเห็นประกอบการตัดสินใจ ซ่ึงต้องระบุเหตุผลหลักในการตัดสินใจโดยอ้างอิง
หลักเกณฑ์ที่ถูกระบุไว้ตาม Schedule 3 

 

3.2  ประเทศญีปุ่น่ 
 

3.2.1 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ภายหลังการออกกฎหมายเก่ียวกับนโยบายส่ิงแวดล้อมแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1969 

เป็นที่มาของการบัญญัติกฎหมายในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในประเทศอ่ืน ๆ ตามมา  
โดยในประเทศญี่ปุ่นได้มกีารน าระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้ครั้งแรก ในปี ค.ศ.1972 
โดยใช้ในโครงการเก่ียวกับการก่อสร้างถนนเท่าน้ัน ต่อมาภายหลัง ปี ค.ศ.1980 จึงได้มีการน ามาใช้กับ
โครงการก่อสร้างท่าเรือ โรงไฟฟ้า และโครงการรถไฟชินคันเซ็น จากน้ันได้มีการเสนอร่า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตอ่สภานิติบัญญตัิ ในปี ค.ศ.1981 แต่ไม่ผ่าน
การพิจารณา 

เมื่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตกไป ในปี ค.ศ.1984 
คณะรัฐมนตรีจึงได้ออกข้อก าหนดในการด าเนินการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เรียกว่า 
“Cabinet-Decision EIA” นอกจากน้ี รัฐบาลท้องถ่ินได้ออกกฎหมายและก าหนดแนวทางปฏิบัติใน
การประเมินผลกระทบของพื้นที่ตนเอง ก่อนที่จะมีการน าระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมา
บัญญัติไว้ในกฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม หรือ “Basic Environment Law” ในปี ค.ศ.1993 และมีการ
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บัญญัติเป็นกฎหมายว่าดว้ยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม “Environmental Impact Assessment 
Law” ในปี ค.ศ.199771 

3.2.1.1 กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
กฎหมาย Environmental Impact Assessment Law ของประเทศญี่ปุ่น มีการ

ประกาศบังคับใช้ในปี ค.ศ.1997 และแก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ.2005 โดยกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนด
เก่ียวกับข้ันตอนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นประเด็นส าคัญในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ่ที่อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และมีบทบัญญัติที่ก าหนดความรับผิดชอบของรัฐเก่ียวกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการก าหนดมาตรการในการในการป้องกันผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการของแต่ละโครงการที่มีการเสนอ ซ่ึงมี 13 โครงการ ภายใต้กฎหมายดังกล่าว ที่
จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนน, แม่น้ า, ทางรถไฟ, 
สนามบิน, โรงไฟฟ้า, การก าจัดของเสีย, การถมที่ดิน, การจัดรูปที่ดิน, โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย, 
นิคมอุตสาหกรรม, โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมือง, ห้างสรรพสินค้า และการพัฒนาที่อยู่
อาศัยหรืออุตสาหกรรมการพัฒนาที่ดนิ 

  3.2.1.2 กระบวนการข้ันตอนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 กฎห ม า ย  Environmental Impact Assessment Law (Act No. 81, 1997) ได้

ก าหนดนิยามของ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ว่าหมายถึง การส ารวจ คาดการณ์ และการ
ประเมินถึงความเปล่ียนแปลงที่อาจเกิดข้ึนรวมถึงผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม ที่เกิดข้ึนจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมใดๆ โดยก าหนดมาตรการในการป้องกันผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวด ล้อม 
และประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการน้ันๆ อย่างครอบคลุม72 
 ข้ันตอนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เริ่มจากการทีผู้่เสนอโครงการใน Class 1 
ต้องจัดท าเอกสารการพิจารณาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (Primary Environmental 
Impact Consideration) ซ่ึงต้องระบุรายละเอียดข้อมูลเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ทางเลือกในการ
ด าเนินการ ขนาด ที่ตั้งของโครงการ รวมทั้ง ความคิดเห็นของประชาชน ผู้เช่ียวชาญ รัฐบาลท้องถ่ิน 
และข้อพิจารณาเก่ียวกับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดล้อม โดยผู้เสนอโครงการใน Class 2 
จะจัดท าหรอืไม่ก็ได ้

                                                             
71  Government of Japan, Ministry of the Environment, Environmental Impact 

Assessment in Japan (Tokyo: Ministry of the Environment, Government of Japan, 2012). 
72  Environmental Impact Assessment Law, Article 2 (1). 
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 นอกจากน้ี เจ้าของโครงการต้องท าการก าหนดขอบเขตโครงการ (Scoping) โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกับวิธีการในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอยังผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายกเทศมนตรี ในท้องที่ที่เก่ียวข้อง 
 จากน้ัน หน่วยงานราชการและผู้เสนอโครงการต้องเผยแพร่ข้อมูลการก าห นด
ขอบเขตของโครงการให้แก่ประชาชนทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้เสนอโครงการต้องสรุป
ความคิดเห็นของประชาชนเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกเทศมนตรี  
 ผู้ว่ า ราชการจั งหวัดจะท าความเห็นโดยพิจารณาจากข้อมูลความเห็นของ
นายกเทศมนตรีและประชาชนร่วมด้วย และผู้เสนอโครงการเลือกวิธีการในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมโดยพิจารณาจากความเห็นของทุกฝ่ายประกอบกัน 
 เมื่อผู้เสนอโครงการได้ท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแล้ว ต้องจัดท าเอกสาร
สรุปผลการประเมินและวิธีการแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม คือ ร่างรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม (Draft Environmental Impact Assessment: EIS) และเผยแพร่รวมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนแสดงความคิดเห็นในระยะเวลา 1 เดือน และ เสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและ
นายกเทศมนตรีต่อไป 
 เมื่อผู้เสนอโครงการน าความเห็นของทุกฝ่ายมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงร่างรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเสนอต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม  โดยรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมพร้อมด้วย
ความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม จะถูกน าไปประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต
โครงการของหน่วยงานที่มีอ านาจ73 
 

3.2.2 การกลัน่กรองโครงการ 
  3.2.2.1 ระบบการกล่ันกรองโครงการ 
 โครงการทีต่้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของญี่ปุน่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 

ดังน้ี  
  

                                                             
73 ปวันรัตน์ คงวานิช, เรื่องเดิม. 
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  1) Class 1 เป็นโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงตามกฎหมาย Environmental Impact Assessment Law ได้ก าหนดว่า โครงการใน Class 1 
เป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ และมีค าส่ังคณะรัฐมนตรีก าหนดว่าเป็นโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม74 รวมถึง โครงการที่มีลักษณะตอ่ไปน้ี 

(1) โครงการก่อสร้างหรือสร้างทางพิเศษ ทางหลวง หรือถนนประเภท
อ่ืนใด  

(2) โครงการสร้างเข่ือนหรือฝายข้ามแมน้่ า  
(3) โครงการก่อสร้างหรือปรบัปรุงทางรถไฟ 
(4) โครงการก่อสร้างสนามบิน หรือส่ิงอ านวยความสะดวกในสนามบิน 
(5) โครงการก่อสร้างเพื่อติดตั้ง หรือปรับเปล่ียนโครงสร้างการผลิตไฟฟ้า  
(6) โครงการก่อสร้างแหล่งก าจัดขยะมูลฝอยภายในประเทศ 
(7) โครงการสร้างแหล่งน้ าสาธารณะ 
(8) โครงการจัดรูปทีด่ิน 
(9) โครงการบ้านจัดสรรและการพัฒนาเมือง 
(10) โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม 
(11) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองใหม ่
(12) ศูนย์กระจายสินค้า 
(13) การพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัย หรืออุตสาหกรรม 
 

                                                             
74  Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 2 Paragraph 2 
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ภาพที ่3.1 การแบง่ประเภทโครงการ ภายใตก้ฎหมาย Environmental Impact Assessment Law75 
 
     2) Class 2 เป็นโครงการที่ต้องได้รับการพิจารณาว่าต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ซ่ึงตามกฎหมาย Environmental Impact Assessment 
Law ได้ก าหนดว่า โครงการใน Class 2 เป็นโครงการที่มีขนาดเล็กกว่าหรือเทียบเท่าโครงการใน 
Class 1 ซ่ึงจ าเป็นที่จะต้องให้หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจอนุมัติหรืออนุญาตโครงการ ท าการพิจารณาว่า
โครงการดังกล่าวจ าเป็นทีจ่ะตอ้งท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่76 

การแบ่งประเภทโครงการ ภายใต้กฎหมาย Environmental Impact Assessment 
Law แสดงให้เห็นว่า ญี่ปุ่นใช้วิธีการก าหนดว่าโครงการต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
หรือไม่ โดยพิจารณาจากระดบัของหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในบัญชี Class 1 และ Class 2 ทั้งน้ี โดยทัง้ 
Class 1 และ Class 2 ต่างเป็นโครงการประเภทเดียวกัน และแตกต่างกันที่ขนาดของโครงการ 

                                                             

 75 Ministry of the Environment of Japan, Environmental Impact Assessment 
Division, Environmental Impact Assessment in Japan, Retrieved July 15, 2019 from 
https://www.env.go.jp/en/policy/assess/pamph.pdf 

76  Environmental Impact Assessment Law 1997, Article 4 Paragraph 1 

https://www.env.go.jp/en/policy/assess/pamph.pdf
https://www.env.go.jp/en/policy/assess/pamph.pdf
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โครงการที่มีการย่ืนขออนุญาตด าเนินการ จะต้องผ่านการพิจารณากล่ันกรองว่าเข้า
เงื่อนไขต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม ่โดยหากเป็นโครงการทีก่ าหนดไว้ใน Class 1 
ซ่ึงมีลักษณะเป็นโครงการขนาดใหญ่ และอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง กฎหมาย
ก าหนดให้ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการใน Class 2 เป็นโครงการ
ลักษณะเดียวกับ Class 1 แต่มีขนาดที่เล็กกว่า ซ่ึงต้องอาศัยข้อเท็จจริงประกอบการพจิารณา เก่ียวกับ
พื้นที่ตั้ง และความเปราะบางของพื้นที่ด้านส่ิงแวดล้อม โดยจะเป็นการพิจารณาเป็นรายโครงการ ว่า
การด าเนินโครงการน้ัน ๆ  จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่77  
 
ตารางที ่3.3 การแสดงประเภทของโครงการตามกฎหมาย Environmental Impact Assessment 

Law78 
ตารางที ่3.3 (ต่อ)   

โครงการ โครงการ Class-1 โครงการ Class-2 

1. ถนน 
ทางหลวงพิเศษสายหลักของ
ประเทศ 
ทางด่วน  
การตัดถนนขนาดใหญ ่
 
 
การตัดถนนในป่า 

 
ทุกโครงการ 
4 เลน หรือมากกว่า 
4 เลน หรือมากกว่า, 
ความยาว 10 กิโลเมตร  
หรือมากกว่า  
2 เลน หรือมากกว่า,  
ความยาว 20 กิโลเมตร  
หรือมากกว่า 

 
4 เลน หรือมากกว่า,  
ความยาว 7.5k-10 กิโลเมตร  
 
 
 
2 เลน หรือมากกว่า, 
ความยาว 15-20 กิโลเมตร 

2. แม่น้ า 
เข่ือน, ฝาย, การพัฒนาที่
เก่ียวข้องกับทะเลสาบ 

พื้นที่อ่างเก็บน้ า ขนาด 
100 เฮกตาร์ หรือพื้นที่

พื้นที่อ่างเก็บน้ า ขนาด 75-100 
เฮกตาร์ หรือพื้นที่การเปล่ียนแปลง
ที่ดิน 75-100 เฮกตาร์ 

                                                             

 77 Peter King and Simon Hoiberg Olsen, Quick Study of EIA Practices in some 
Asia Pacific Countries and Beyond (n.p.: Institute for Global Environmental Strategies, 
2013). 

78 Government of Japan, Ministry of the Environment, op. cit. 
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ตารางที ่3.3 (ต่อ)   

โครงการ โครงการ Class-1 โครงการ Class-2 
การเปล่ียนแปลงที่ดิน 
มากกว่า 100 เฮกตาร์ 

3. ทางรถไฟ 
รถไฟด่วนพิเศษ Shinkansen  
 
รางรถไฟ 

ทุกโครงการ 
 
ระยะทาง 10 กิโลเมตร  
หรือมากกว่า 

 
 
ระยะทาง 7.5-10 กิโลเมตร 

4. สนามบิน ความยาวรันเวย์ 2,500 
เมตร หรือมากกว่า 

ความยาวรันเวย์ 1,875-2,500 
เมตร 

5. โรงไฟฟ้า 
โรงไฟฟ้าไฮดรอลิก 
 
โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น 
 
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้
พิภพ 
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ก าลังการผลิต 30,000 
กิโลวัตต์ หรือมากกว่า 
ก าลังการผลิต 150,000
กิโลวัตต์ หรือมากกว่า 
ก าลังการผลิต 10,000 
กิโลวัตต์ หรือมากกว่า 
ทุกโครงการ 

ก าลังการผลิต 22,500-30,000 
กิโลวัตต์ 
ก าลังการผลิต 112,500-150,000 
กิโลวัตต์ 
ก าลังการผลิต 7,500-10,000 
กิโลวัตต์ 

6. การก าจัดขยะ พื้นที่ 30 เฮกตาร์ หรือ
มากกว่า 

พื้นที่ 25-30 เฮกตาร์ 

7. การถมที่และฝังกลบ พื้นที่เกิน 50 เฮกตาร์ พื้นที่ 40-50 เฮกตาร์ 
8. โครงการจัดรูปที่ดนิ พื้นที่ 100 เฮกตาร์  

หรือมากกว่า 
พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 

9. โครงการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่
อาศัยใหม่ 

พื้นที่ 100 เฮกตาร์  
หรือมากกว่า 

พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 

10. โครงการพัฒนานิคม
อุตสาหกรรม 

พื้นที่ 100 เฮกตาร์  
หรือมากกว่า 

พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 

11. โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเมืองใหม่ 

พื้นที่ 100 เฮกตาร์  
หรือมากกว่า 

พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 



60 
 

ตารางที ่3.3 (ต่อ)   

โครงการ โครงการ Class-1 โครงการ Class-2 
12. ศูนย์กระจายสินค้า พื้นที่ 100 เฮกตาร์  

หรือมากกว่า 
พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 

13. การพัฒนาที่ดินที่อยู่อาศัย 
หรืออุตสาหกรรม  

พื้นที่ 100 เฮกตาร์  
หรือมากกว่า 

พื้นที่ 75-100 เฮกตาร์ 

   
 จากตารางประเภทของโครงการตามกฎหมาย Environmental Impact Assessment 
Law ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า การกล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมของญี่ปุ่น เป็นไปในรูปแบบของการระบุบัญชีรายช่ือ ทั้งน้ี โดยมีการแบ่งระดับของ
หลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีอ านาจสามารถพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมได้ ในกรณีที่โครงการดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใน Class 2 ดังน้ัน บัญชี
รายช่ือโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของญี่ปุ่น จึงมีลักษณะที่
ยืดหยุ่น 
 การกล่ันกรองโครงการซ่ึงอยู่ใน Class 2 ต้องด าเนินการ ดังน้ี 

1) ผู้เสนอโครงการซ่ึงอยู่ใน Class 2 ต้องยื่นข้อมูลเก่ียวกับโครงการ โดยมี
รายละเอียดประเภท ขนาด ที่ตั้ง และข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโครงการ ต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในการ
อนุมัติหรือออกใบอนุญาตโครงการใน Class 2 แต่ละประเภท79 

2) หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติหรือออกใบอนุญาตโครงการ จะส่ง
ส าเนาข้อมูลการด าเนินโครงการเบื้องต้นไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึงมีเขตอ านาจการปกครองเหนือ
พื้นที่ที่จะด าเนินโครงการ เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท าความเห็นเก่ียวกับโครงการเสนอมายัง
หน่วยงาน โดยก าหนดระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน80 

3) หลังจากหน่วยงานที่มีอ านาจในการออกใบอนุญาตโครงการได้รับ
ความเห็นจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ต้องด าเนินการวินิจฉัยถึงระดับความร้ายแรงของผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน และแจ้งผลการวินิจฉัยเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่
ผู้เสนอโครงการและผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ81  

                                                             
79  Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 1 
80  Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 2 
81  Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 3 
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4) เพือ่ให้การกล่ันกรองโครงการใน Class 2 ซ่ึงต้องพิจารณาจากประเภท 
ขนาด และเงื่อนไขทางส่ิงแวดล้อมและพื้นที่ซ่ึงโครงการใน Class 2 จะต้องด าเนินการน้ัน เป็นไปโดย
ความรอบคอบและเหมาะสม ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่มีอ านาจเหนือหน่วยงานอนุญาตโครงการ
อาจร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม เพื่อออกหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวินิจฉัยเก่ียวกับ
โครงการได้82 

นอกจากน้ี การตัดสินใจว่าจะใช้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมกับโครงการ
หรือไม่น้ัน มีการก าหนดไว้ใน Environmental Impact Assessment Law โดยอ้างอิงตามขนาดของ
โครงการ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่ได้มีขอบเขตจ ากัดอยู่เพียงขนาดโครงการเท่าน้ัน 
ตัวอย่างเช่น โครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้โรงเรียน โรงพยาบาล และจุดรับน้ าส าหรับการผลิตน้ าดื่ม 
หรือโครงการบุกเบิกถมพื้นที่ ชุ่มน้ าที่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โครงการเหล่าน้ีอาจมี
ผลกระทบร้ายแรงต่อส่ิงแวดล้อมได้เช่นกัน ดังน้ัน การตัดสินใจว่าจะใช้การประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมกับโครงการใน Class 2 หรือไม่ จึงสามารถท าไดโ้ดยการแยกพิจารณาเป็นรายกรณี (Case 
by Case) โดยการพิจารณาและตดัสินเปน็อ านาจของผู้ออกใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ เช่น การตัดสินใจ
เก่ียวกับโครงการถนน เป็นอ านาจของกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานที่ดิน การขนส่งและการท่องเที่ยว 
และการตัดสินใจในโครงการโรงไฟฟ้า เป็นอ านาจของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม 
เป็นต้น ทั้งน้ี ในการตัดสินใจของหน่วยงานน้ัน ๆ ต้องน าความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด ซ่ึง เป็นผู้ที่
มีความคุ้นเคยกับสถานการณภ์ายในท้องถ่ิน มาพิจารณาประกอบด้วย83 

ตัวอย่างการด าเนินการหรือโครงการที่มีขนาดเล็ก แต่ต้องได้รับการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง กับลักษณะโครงการ เช่น โรงไฟฟ้าเทอร์โม
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้เช่ือเพลิงซ่ึงเป็นสาเหตุของมลพิษทางอากาศ หรือถนนที่เป็นส่วนหน่ึงของโครงการ 
ซ่ึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง หรือในกรณีอาศัยเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับ
สถานการณ์ระดับภูมิภาค เช่น การก่อสร้างเข่ือนใกล้กับพื้นที่ท า รังของนกอินทรีย์ทองค า หรือ
การด าเนินโครงการภายในอุทยานแห่งชาต ิเป็นต้น84 

  3.2.2.2 หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการกล่ันกรองโครงการ 
 จากการที่ประเทศญี่ปุ่นแบ่งประเภทของโครงการที่ต้องท าการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมออกเป็น Class 1 และ Class 2 ดังกล่าวแล้วข้างต้น และมีการให้อ านาจในการพิจารณา
โครงการกับรัฐบาลท้องถ่ินด้วย ดังน้ัน Environmental Impact Assessment Law จึงก าหนด

                                                             
82  Environmental Impact Assessment Law 1997, Article 4 Paragraph 9 
83 Government of Japan, Ministry of the Environment, op. cit. 
84  Ibid. 
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อ านาจหน้าที่และบทบาทระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถ่ินไม่ให้ทับซ้อนกัน หน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการกล่ันกรองโครงการ ใน Class 1 และ Class 2 คือ85  

1) รัฐบาลกลาง (The National Government) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม เป็นผู้ก าหนดแนวทางในการพิจารณา

กล่ันกรองโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม รวมถึงก าหนดประเภทของโครงการและ
ขนาดของโครงการที่ต้องกล่ันกรองตาม Class 1 และ Class 2 

นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม ยังมีอ านาจในการออก
กฎกระทรวงเพื่อก าหนดมาตรฐานในการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการใน class 286 จากน้ันผู้อ านวยการ
ส านักงานส่ิงแวดล้อมจะต้องจัดท าและเผยแพร่แนวทางพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับมาตรฐานที่ออกโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะน ามาใช้บังคับดังกล่าว87 เพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณา
ตัดสินใจของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ว่าโครงการใน Class 2 โครงการใดบ้าง ที่ต้องท าการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

2) รัฐบาลท้องถ่ิน (Local Governments) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการให้ความเห็นเก่ียวกับประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เจ้าของโครงการด าเนินการให้เป็นไปตามการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามกฎหมาย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีอ านาจเหนือเขตพื้นที่โครงการใน Class 2 จะ
เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นว่าโครงการที่มีการเสนอมาน้ัน จ าเป็นต้องมีการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม หรือต้องด าเนินการใด ๆ  เพิ่มเติมตามกฎหมายหรอืไม่88  
 

                                                             
85 ปวันรัตน์ คงวานิช, เรื่องเดิม. 

 86 Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 9 
 87 Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 10 
 88 Environmental Impact Assessment Law 1997 , Article 4 Paragraph 2 



 
บทที่ 4 

 
แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  

ที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายไทย 
 

 การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นการศึกษาว่าโครงการพัฒนาต่าง  ๆ  ที่จะเกิดข้ึน
ในพื้นที่ น้ัน จะส่งผลในทางบวกและลบต่อทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างไร โดยอาศัยการคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนและก าหนด
มาตรการในการป้องกันและแก้ไข  
 การศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี ในการกล่ันกรองโครงการที่ต้องท าการประเมินผล กระทบ
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบัน ท าให้เห็นถึงปัญหา ข้อจ ากัด และช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ในการน ามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขและปรบัปรุงวิธีการในการกล่ันกรองโครงการ
ต่อไป ทั้งน้ี การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก คือ การศึกษาถึงที่มาและพัฒนาการของการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม การกล่ันกรองโครงการที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
กฎหมายที่เก่ียวข้องในการกล่ันกรองโครงการ กรณีศึกษา และตัวอย่างค าพิพากษา 
 

4.1 ที่มาและพัฒนาการของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มในประเทศไทย 
 

4.1.1 การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มของไทย  
 ประเทศไทยได้ประกาศใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นทางการฉบับแรก คือ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2518 ซ่ึงได้ก าหนดให้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการ 
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติข้ึน มีอ านาจหน้าที่ คือ 1. เสนอนโยบายและความเห็นเก่ียวกับการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  2. ให้ความเห็นเก่ียวกับโครงการ ที่อาจส่งผลเสียหายต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม  
 ต่อมา มีการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
เน่ืองจากกฎหมายเดิมยังไม่มีมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมไดอ้ย่างเพียงพอ โดยมีการ
ประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ.2535 ซ่ึงเพิ่ม
บทบัญญัติเก่ียวกับการส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม จัดระบบการบริหารงานด้านส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้ง ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถ่ินให้เกิด
การประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม และก าหนดหน้าที่
ค วามรับผิดชอบของ ผู้ที่เ ก่ียวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้ชัดเจน  การประกาศบังคับใช้
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังกล่าวจึงส่งผลให้เกิด
หน่วยงานด้านส่ิงแวดล้อมข้ึน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (สผ.)  
กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม (สส.)  
 นอกจากน้ี พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้
บัญญัติถึงการจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบัน คือ รายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม) โดยก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 จากน้ัน เมื่อมีการประกาศบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มีการ
บัญญัติไว้ชัดเจนในมาตรา 56 โดยมีสาระส าคัญ คือ การด าเนินโครงการพัฒนาใด ๆ ที่ส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน หรือชุมชน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ด าเนินการ หากไม่มี
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อน ซ่ึงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ประกอบด้วยการศึกษาครอบคลุมระบบส่ิงแวดล้อม 4 ด้าน คือ  

1. ทรัพยากรกายภาพ เป็นการศึกษาถึงผลกระทบ เช่น ดิน น้ า อากาศ เสียง ว่าจะเกิด
การเปล่ียนแปลงอย่างไรหากมีการด าเนินโครงการ 

2. ทรัพยากรชีวภาพ เป็นการศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงในด้านต่างๆ ที่มีต่อระบบนิเวศน์  
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ เป็นการศึกษาถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทั้ง

ทางกายภาพ และชีวภาพของมนุษย์ เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  
ปัจจุบัน ประเทศไทยประกาศใช้บังคับพระราชบัญญตัิส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซ่ึงก าหนดนิยามของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้ ดังน้ี  
“การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม” หมายความว่า กระบวนการศึกษาและประ เมินผล 

ที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตใหม้ี
การด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทาง ตรงและทางอ้อม โดยผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว 
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ผลการศึกษาเรียกว่า รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม89 และมีการออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรองรับ โดยก าหนดประเภทและขนาดของโครงการซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1.2 กระบวนการขัน้ตอนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม90 
1. การกล่ันกรองโครงการ (Screening) 
กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส า นักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ให้ความหมาย
ของการกล่ันกรองโครงการ ว่าหมายถึง กระบวนการเพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่เสนอน้ันจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่การกล่ั นกรองจะเก่ียวข้องกับการใช้
วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบจากโครงการที่มีผลต่อส่ิงแวดล้อมน้ันอยู่ในระดับ มีนัยส าคัญ
หรือไม่91 ซ่ึงการกล่ันกรองโครงการเป็นกระบวนการแรกในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ก าหนดว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดบ้าง ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างมี
นัยส าคัญ และจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

2. การก าหนดขอบเขต (Scoping)  
การก าหนดขอบเขต คือ กระบวนการในการช้ีประเด็นที่ส าคัญ ทางเลือกที่จ าเป็นต้องมี

การศึกษาและประเมิน ทั้งน้ี เน่ืองจากหัวข้อในเรื่องส่ิงแวดล้อมมีหลากหลาย ดังน้ัน การก าหนด
ขอบเขต จึงท าให้การศึกษาในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตรงประเด็น ลด
ความขัดแย้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้วยผลที่ได้จากการก าหนดขอบเขตจะน าไป
จัดท าเป็นเอกสาร เรียกว่า ขอบเขตการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม (Terms of Reference: TOR)92 และ
เมื่อมีการก าหนดขอบเขตแล้วจะน าไปสู่การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตอ่ไป  

3. การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นไปตามประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงาน

                                                             
89 ราชกจิจานเุบกษา 135, 27 ก (19 เมษายน 2561). 

 90 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กองพัฒนาระบบการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 

91 เรื่องเดียวกัน. 
92 เรื่องเดียวกัน. 
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การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.256193 ซ่ึงก าหนดให้การ
ด าเนินการเพื่อจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นหน้าที่ของผู้ด าเนินโครงการหรือ
ผู้ขออนุญาต ทั้งน้ี การจัดท ารายงานจะต้องจัดท าโดยผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เป็นไปตามหมวด 6 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมข้างต้น ซ่ึงมีการ
ก าหนดเก่ียวกับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น และรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 
การจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น จะต้องประกอบด้วยสาระส าคัญอย่างน้อย 
ดังต่อไปน้ี 

1) บทน า ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจ าเป็น ขอบเขตการศึกษา และ
วิธีการ ศึกษารวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซ่ึงต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการน้ันด้วย พร้อมระบุเหตุผล  และ
การตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ  

2) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ  
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการด าเนินการ กิจกรรมประกอบ และ
สถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  รวมทั้ง
ภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก โครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ในมาตราส่วน 1 : 50,000 และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ โดยแสดงทิศทางและ มาตราส่วน ที่
เหมาะสม  

3) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิต รวมทั้งการให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในพื้นที่ และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตั้งแต่เริ่มต้นการจัดท ารายงาน เพื่อน าผลการรับฟังความคิดเห็นและสภาพ
ปัญหาปัจจุบัน มาใช้ประกอบการจัดท ารายงาน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวจากการด าเนินการดังกล่าว
ด้วย 

                                                             
93 ราชกจิจานเุบกษา 136, ตอนพิเศษ 3 ง (4 มกราคม 2562).  
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ทั้งน้ี การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จะต้องให้ความส าคัญกับผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่มี
นัยส าคัญ ซ่ึงอาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ทั้งที่เป็นผลกระทบ
ทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคุณค่าต่าง ๆ  นอกจากน้ี 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ  ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม อย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังน้ี  

1) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการประเมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึนและในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเล่ียงได้ให้เสนอ  มาตรการ
ชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย  

2) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ เหมาะสมทาง
วิชาการ และในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการน้ัน ๆ   

3) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ส าหรับการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานฉบับหลัก ซ่ึงต้องประกอบไปด้วย
สาระส าคัญ ดังน้ี 

1) บทน า ให้แสดงที่มา วัตถุประสงค์ เหตุผลความจ าเป็น ขอบเขตการศึกษา  และ
วิธีการศึกษา รวมทั้งทางเลือกในการเลือกที่ตั้ง และ/หรือทางเลือกของวิธีการที่ใช้ ซ่ึงต้องสอดคล้อง
กับ วัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการน้ันด้วย พร้อมระบุเหตุผล  
และการตัดสินใจตามทางเลือกที่เสนอ  

2) รายละเอียดโครงการ ให้มีรายละเอียดที่สามารถแสดงภาพรวมของโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประเภท ขนาด วิธีการด าเนินการ กิจกรรมประกอบ  และ
สถานที่ตั้งของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ โดยมีภาพถ่ายและแผนที่แสดงสถานที่ตั้ง  รวมทั้ง
ภาพถ่ายและแผนที่แสดงองค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบจาก โครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ในมาตราส่วน 1 : 50,000 และ/หรือมาตราส่วนที่เหมาะสม ตลอดจน
แผนผังการใช้ที่ดินของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ โดยแสดงทิศทางและมาตราส่วน  ที่
เหมาะสม  

3) สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน ให้แสดงรายละเอียดพร้อมภาพถ่ายทรัพยากรธรรมชาติ  
และส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพ
ชีวิต โดยต้องมีรายละเอียดของผลการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ตลอดจน สภาพปัญหาปัจจุบัน พร้อมกับให้แสดงแผนที่สภาพแวดล้อม และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
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โดยรอบ ที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในระยะส้ันและระยะยาวจากการด าเนินการ ทั้งน้ี การด าเนินการ
เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนส าหรับโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ให้เป็นไปตาม
แนวทาง ที่ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมประกาศก าหนด  

4) การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ให้ระบุผลกระทบส่ิงแวดล้อมและประเมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมในทุกด้านที่จะเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  ทั้งที่
เป็นผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางอ้อม ทั้งต่อทรัพยากรธรรมชาต ิส่ิงแวดล้อม และคุณคา่ตา่ง ๆ  
รวมทั้งให้มีการประเมินทางเลือกในการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  และให้
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในทุกทางเลือกด้วย 

5) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ 

(1) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม จากการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เกิดข้ึน และในกรณีที่ความเสียหายไม่อาจหลีกเล่ียงได้ให้เสนอ
มาตรการชดเชยเยียวยาความเสียหายดังกล่าวเพิ่มเติมดว้ย  

(2) รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมทาง
วิชาการและในทางปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี ให้
ถือเป็นส่วนหน่ึงของการติดตามตรวจสอบภายหลังการด าเนินโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  
ดังกล่าวด้วย 

(3) รายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้ด าเนินการผ่านมาในกรณีเป็นโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ที่เคยมีการด าเนินการมาก่อน 

(4) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี สามารถเสนอเป็น
แผนปฏิบัติการตามมาตรการในแตล่ะดา้น ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ดว้ย 

นอกจากส่วนของรายงานหลักแล้ว การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ยังมี
ส่วนประกอบท้ายรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ได้แก่ รายการอ้างอิง เช่น รายงานการ
เก็บตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพส่ิงแวดล้อม รูปภาพ และผังหรือแบบ  ที่ใช้
ประกอบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นต้น และภาคผนวก เช่น การค านวณ  ตัวอย่าง
แบบสอบถาม หรือรูปภาพการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง และผลการวิจัยเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจในการ
จัดท ารายงานประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 

ส าหรับกรณีของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน  
ของรัฐด าเนินการร่วมกับเอกชน ให้ผู้ด าเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ  
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กิจการ หรือการด าเนินการ จัดท ารายงานฉบับย่อ โดยมีสาระส าคัญอย่างน้อย ได้แก่ (ก) บทน า (ข)  
รายละเอียดโครงการกิจการ หรือการด าเนินการโดยสังเขป ซ่ึงมีเน้ือหาเช่นเดียวกับรายงานฉบับหลัก 
และ (ค) ตารางสรุปผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ  
ส่ิงแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การเสนอรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น หรือรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ต้องเสนอมายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมซ่ึง เป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ โดยให้ผู้ด าเนินการ ผู้ขออนุญาต หรือหัวหน้าหรือผู้รักษาการแทน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงรับผิดชอบโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ จัดส่งรายงานผลการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มายังส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
หรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยให้ถือว่าส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม หรือ
หน่วยงานของรัฐที่ได้รับ  มอบหมายจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมได้รับรายงานไว้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ ์นับแต่วันประทับรับเอกสาร 

4. การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
การพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นอ านาจของคณะกรรมการ

ผู้ช านาญการ ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซ่ึงได้ก าหนดให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติแ ต่งตั้งคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการ เพื่อท าหน้าที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และจะต้องมีเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจ
อนุญาตในกิจการ อันเป็นสาระส าคัญส าหรับการด าเนินโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการน้ัน
ตามกฎหมายร่วมเป็นกรรมการอยู่ด้วย 

ปัจจุบันมีคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
จ านวน 9 คณะ94 ดังน้ี 
  

                                                             

 94 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , กองวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม, Environmental Impact Assessment EIA การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ,  
ค้นวันที่  15  กรกฎาคม 2562 จาก http://www.onep.go.th/eiathailand/environmental-
impact-assessment-eia/ 
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1. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ 

2. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาปิโตรเลียม 

3. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอุตสาหกรรมกล่ันน้ ามันปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ 

4. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 

5. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ 

6. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางน้ า 

7. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน 

8. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระ ทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการอาคาร การจัดสรรที่ดนิและบรกิารชุมชน 

9. คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการพัฒนาแหล่งน้ า 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ก าหนดให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ  ส่ิงแวดล้อมให้แล้ว
เสร็จภายในส่ีสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐตามที่ คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัตหิน้าทีแ่ทน โดยหากคณะกรรมการผู้ช านาญการมิไดพ้ิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการใหค้วามเห็นชอบ 95 

5. การติดตามตรวจสอบ  
ภายหลังจากการที่คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่า

คณะกรรมการผู้ช านาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมายน า

                                                             

 95 มาตรา 51/1 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2561 
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มาตรการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการส่ัง
อนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาต โดยให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในเรื่องน้ันด้วย96   

รวมทั้ง ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ซ่ึงได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแล้ว จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ประกาศ
ก าหนด97 ดังน้ี ในการพิจารณาอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตการด าเนินกิจการหรือโครงการใด ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม จะถูกน ามาพิจารณาประกอบและน าไปก าหนดเป็นเงื่อนไขตามกฎหมายดว้ย  

การติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ซ่ึงมีอ านาจอนุญาตรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และส่งให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมจังหวัดในเขตท้องที่ น้ัน หรือส านักงานนโยบายและแผน  ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร ภายในหกสิบวันนับแต่วันได้รับรายงาน จากน้ันให้
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมรวบรวมรายงาน และจัดท ารายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะและความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตหลีกเล่ียงหรือมิได้ปฏิบัติตามมาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นเงื่อนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุ
ใบอนุญาต ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เสนอแนะหน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาต ให้มีการด าเนินการทางกฎหมายเพื่อบังคับให้ผู้ด าเนินการ 
หรือผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามมาตรการทีไ่ดก้ าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ ส่ิงแวดล้อม ซ่ึง
เป็นเงื่อนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตใหถู้กต้อง98 

                                                             

 96 มาตรา 51/3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2561 
 97 มาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2561 
 98 มาตรา 51/5 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2561 
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4.2 การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรใ์นประเทศไทย  
 
 การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในประเทศไทย  ปรากฏอย่างเป็นรูปธรรมใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ซ่ึงก าหนดให้
ผลักดันให้เกิดระบบประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ข้ันตอนของการก าหนดนโยบาย แผน 
และการพัฒนาระดับพื้นที่อย่างสอดคล้องกับศักยภาพในการรองรับและบริหารจัดการมลพิษของ
พื้นที่ รวมทั้ง จัดให้มีระบบ กลไก และตัวช้ีวัดผลกระทบทางสุขภาพจากส่ิงแวดล้อม (Health Impact 
Assessment: HIA) และพัฒนาระบบ ประเมินผลกระทบทางสังคม และผลกระทบทางสุขภาพ ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และน าหลักการดังกล่าวมาก าหนดไว้ในการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการพัฒนาของรัฐ และ/หรือที่รัฐอนุมัติให้เอกชนด าเนินการ ตลอดจนให้มีการ
ส ารวจประเมินผลกระทบโครงการพัฒนา โดยเฉพาะโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐ ที่มีผลกระทบ
สูงต่อคุณภาพชีวิติ ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 99 ซ่ึงที่ประชุม คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ.2552 ได้มีมติข้ึนมารองรับ โดยได้ให้
ความเห็นชอบต่อเอกสาร “การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์” พร้อมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐ
น าแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมฯ ตามเอกสารดังกล่าว ไปใช้ในการก าหนดนโยบาย วางแผน และ
พัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบตอ่ศักยภาพดา้นส่ิงแวดล้อม100  
 

4.2.1 ระเบยีบและกฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์ 
รูปธรรมส าคัญประการหน่ึงที่แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยได้ยอมรับและน าการประเมิน

ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาปรับใช้ คือการที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ดังที่กล่าวข้างต้น ซ่ึงมีรายละเอียดของมติ ดังน้ี101 

1. เห็นชอบกับแนวทางการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยให้หน่วยงานภาครัฐ
น าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและการวางแผนโครงการของหน่วยงานตามความเหมาะสม  

                                                             
99 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554) (กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2549). 
100 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะท างานจัดท าแนวทางการ

ประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์, เรื่องเดิม. 
101 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, การประเมนิสิง่แวดลอ้ม

ระดบัยทุธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: SEA) . 
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2. ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ด าเนินการเผยแพร่แนวทางการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นคู่มือปฏิบัติตอ่ไป 

3. มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ น าเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับแนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปใช้ประกอบในการพิจารณาโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐและรัฐรว่ม
เอกชน โดยพิจารณาใหค้รบมติิทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ มิติส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

4. ในกรณีการก าหนดนโยบาย การวางแผนและการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อศักยภาพทางด้านส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อาจก าหนด
เป็นนโยบายให้หน่วยงานต้องจัดท าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร์เป็นกรณ ีๆ  ไป 

นอกจากมติของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ที่มีมติรองรับการประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว ยังมีบทบัญญัติของกฎหมายที่รับรองสถานะของการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้ด้วย กล่าวคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้มีการบัญญัตถึิงความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน ดังน้ี  

มาตรา 47 ในกรณีที่มีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามระเบียบหรือ กฎหมาย
อ่ืนใดไว้แล้ว การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ค านึง ถึงผลการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับ 
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวดว้ย 

จะเห็นได้ว่าบทบัญญัติมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้างต้น ให้การรับรองการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในแง่
ที่เป็นกรอบของการตามนโยบาย แผน หรือการพัฒนาพื้นที่ ซ่ึงหากจะมีการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม อันเป็นการประเมินในระดับโครงการน้ัน จ าต้องค านึงถึงกรอบการพัฒนาตามนโยบาย 
แผนหรือการพัฒนาของพื้นที่ด้วยเป็นส าคัญ 

การน าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้ มิได้หมายความว่าการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมในระดบัโครงการเป็นส่ิงทีไ่ม่จ าเป็น แต่มีความหมายว่านโยบาย และแผนต้องไดร้บั
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและจะมีการด าเนินโครงการตา่ง ๆ  ภายใน กรอบนโยบายหรือแผน
เหล่าน้ัน การน าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการ  ประเมินผลกระทบ
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ส่ิงแวดล้อมมาใ ช้ร่วมกัน เป็นการรับรองวิธีการแบบองคร์วมของนโยบาย แผน  แผนงานและ
โครงการ102 

 
4.2.2 การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรแ์ละการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้อธิบายถึงความแตกต่าง

ระหว่างการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการประเมินส่ิงแวดล้อมระดบัยุทธศาสตร1์03 กล่าวคือ 
1. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เป็นการวิเคราะห์หรือประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ในระดับโครงการ แต่การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประเมินผลกร ะทบ
ส่ิงแวดล้อมในระดับนโยบาย แผน และแผนงาน 

2. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีรายละเอียดส าหรับการศึกษาวิเคราะห์ที่มีความ
ชัดเจนในรายละเอียด และประเด็นในการประเมินผลกระทบดังกล่าว แต่การประเมินส่ิงแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์เน้นการออกแบบและการเตรียมการเพื่อศึกษาถึงทางเ ลือกที่เหมาะสมในการลด
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดในการลดหรือป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
เสนอเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้มีอ านาจต่อไป ซ่ึงรายละเอียดการศึกษาของการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์น้ัน จะไม่มีความละเอียด ชัดเจน เทียบเท่ากับการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

3. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม มีการประเมินเพียงผลกระทบทางตรงและทางอ้อม
เท่าน้ัน ในขณะที่การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มีการประ เมินผลกระทบ สะสม 
(Cumulative Impact) และผลกระทบเสริมกัน (Synergistic Impact) อย่างเป็นระบบ 

4. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน
โครงการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและมีผู้มีส่วนได้เสียจ านวนมากที่เสียประโยชน์ โดยไม่มี
การเสนอทางเลือกเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในขณะที่การประเมินส่ิงแวดล้อมระดบั
ยุทธศาสตร์ เน้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนและเน้นการสร้างเครือข่าย
ประชาชนบนพื้นฐานแนวคิดการมีส่วนร่วมสาธารณะ 

                                                             
102 สิทธิ หลีกภัย, การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มขา้มพรมแดน ตามอนสุญัญาวา่ดว้ย

การประเม ินผลกระทบสิง่แวดล้อมในบรบิทข้ามพรมแดน ค .ศ . 1991 (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต คณะบรหิารการพัฒนาส่ิงแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 2559). 

103 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, สาระนา่รู ้SEA, ค้นวนัที่ 
4 ธันวาคม 2562 จาก http://www.onep.go.th/eia/ SEA/About_SEA/About_SEA.pdf  

http://www.onep.go.th/eia/%20SEA/
http://www.onep.go.th/eia/%20SEA/
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จะเห็นได้ว่า การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินการที่แตกต่างกัน และเป็นการศึกษาคนละระดบั แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสอง
ต่างก็เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะสามารถช่วยให้การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นไปได้อย่าง
ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การบูรณาการระหว่างการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการน าการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้
ประกอบการตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางการด าเนินโครงการพัฒนาที่เหมาะสมและคุ้มค่า โดยมีการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงผลกระทบจากการด าเนินโครงการน้ัน ๆ 
อย่างละเอียด จะสามารถเพิ่มทางเลือกในการตัดสินใจด าเนินโครงการของหน่วยงานทีม่ีอ านาจ และมี
หลักประกันในการด าเนินโครงการว่าจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือมีแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบได้อย่างเหมาะสม 
 

4.3 การกลั่นกรองโครงการทีต่อ้งท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

การกล่ันกรองโครงการ คือ การพิจารณาว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการในลักษณะ
ใด ที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงการก าหนดว่าโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการใดที่จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย เริ่มต้นจาก
การที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้ก าหนดประเภทโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 10 ประเภทโครงการ ในปี พ.ศ.2524 และรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมฉบับแรกได้เกิดข้ึนในปี พ.ศ.2527 ต่อมาได้มีการเพิ่มประเภทโครงการ
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเรื่อยมา กระทั่งถึงปัจจุบันมีการก าหนดให้ 35 
ประเภทโครงการ ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ 12 ประเภทโครงการ 
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง104 

ปัจจุบัน การก าหนดการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 

                                                             
104 คนางค์ คันธมธุรพจน์, การมสีว่นรว่มของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

(นครปฐม: โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมและมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหดิล, 2561), หน้า 7. 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ทั้งน้ี ปัจจุบันรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ 
ได้แก่105 

1. รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Examination: IEE)  
เป็นรูปแบบของรายงานที่ประเทศไทยน ามาใช้ในการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ
ขนาดเล็กที่อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยในบางประเทศน ามาใช้ในการศึกษาข้อมูลเบื้ องต้ น 
เพื่อพิจารณาว่าโครงการจะก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ และใช้เป็นกรอบในการจัดท า
ขอบเขตการศึกษารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อไป106 

2. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)  
3. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ กิจการหรือการด าเนินการที่

อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (Environmental and Health Impact Assessment: EHIA) 

นอกจากน้ี มติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537) และกลไก
การด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่าง  ๆ  ตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อ
วันที่ 26 เมษายน 2554 รวมทั้ง พื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม 
ซ่ึงก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่ต้องมีการจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมและรายงานการผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 

โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของไทย เป็นการก าหนดโดยกฎหมาย โดยการพิจารณาจากบัญชีตามประเภทและขนาดของโครงการ 
ซ่ึงมีความชัดเจนแน่นอน หากโครงการอยู่ในประเภทและขนาดที่กฎหมายก าหนด โครงการน้ันต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวด ล้อม เพื่อเสนอต่อส า นักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมิน  
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ความเห็นชอบ ก่อนน าเสนอไปยังหน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติอนุญาต
โครงการ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการก่อสร้างหรือด าเนินโครงการต่อไป 

                                                             
105 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, กองพัฒนาระบบการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
106 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม,  ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม , แนวทางการมสี ่วนร่วมของประชาชนและการประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม ในกระบวนการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม  (กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 
2549). 
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4.4  การพิจารณาทางปกครองในการกลัน่กรองโครงการ โดยก าหนดหลกัเกณฑข์อง
โครงการ กิจการ หรือการด าเนนิการ ซึ่งตอ้งจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม  

  
ในข้ันตอนการกล่ันกรองโครงการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการ

ด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม น้ัน เป็นกระบวนการพิจารณา
ทางปกครองซ่ึงหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้เสนอโครงการมีสถานะเป็นคู่กรณีในการพิจารณาทาง
ปกครอง อันมีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายไดก้ าหนดไว้ โดยการพิจารณาถึงสิทธิและหน้าที่ของ
คู่กรณีดังกล่าว จ าต้องพิจารณาถึงสาระส าคัญและกระบวนการในการพิจารณาทางปกครองเป็น
เบื้องต้น กล่าวคือ 
 การพิจารณาทางปกครอง คือการเตรียมการและด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค า ส่ัง
ทางปกครอง107 โดยผู้ที่จะเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาทางปกครองมิใช่จะเป็นใครก็ได ้แต่จะตอ้ง
มีคุณสมบัติหรอืเงื่อนไขของความเปน็คู่กรณ ีตามที่กฎหมายก าหนด108 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้ก าหนดนิยามของ “ค าส่ัง
ทางปกครอง” “กฎ” “เจ้าหน้าที่” และ “คู่กรณี” ไว้ดังน้ี109 
 

 ค าส่ังทางปกครอง หมายความว่า 
 (1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติ
สัมพันธ์ข้ึนระหว่างบุคคล ในอันที่จะก่อ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ชองบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือ
ช่ัวคราว เช่น การส่ังการ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง 
และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 (2) การอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 กฎ หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง 
ข้อบัญญัติท้องถ่ิน ระเบียบข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป 
โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคบัแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเปน็การเฉพาะ 

                                                             

 107 พระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
108 บุญอนันต์ วรรณพานิชย์, หลกักฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง, พิมพค์รัง้

ที่ 3 (กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2546), หน้า 10. 
 109 มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
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 เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใช้อ านาจ
หรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐ ในการด าเนินการอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตัง้ข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืน
ของรัฐหรือไม่ก็ตาม 
 คู่กรณี หมายความว่า ผู้ย่ืนค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะ
อยู่ในบังคับของค าส่ังทางปกครอง และผู้ซ่ึงได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองเน่ืองจากสิทธิของผู้น้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าส่ังทาง
ปกครอง 

 
 นอกจากนิยามของ “เจ้าหน้าที่” และ “คู่กรณี” ข้างต้น พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 ยังได้ก าหนดเงื่อนไขและความสามารถของคู่กรณีไว้ โดยคู่กรณีต้องเป็น
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ที่สิทธิของตนถูกกระทบกระ เทือน หรืออาจถูก
กระทบกระเทือนโดยไม่อาจหลีกเล่ียงได้ และมีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทาง
ปกครองตามที่กฎหมายก าหนดได้ 110 กล่าวคือ 
 

(1) เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
(2) มีกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถในการกระท าการใน

เรื่องที่ก าหนดได้  แม้ผู้น้ันจะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

(3) ผู้แทนหรือตัวแทนของนิติบุคคลหรือคณะบุคคล 
(4) ผู้ซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายใน

ราชกิจจานุเบกษา ก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องที่ก าหนดได้ แม้ผู้น้ัน
จะยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
 

 การพิจารณาถึงสถานะของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่  
4 มกราคม 2562 ที่ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวด ล้อม

                                                             

 110 มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตวิิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
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แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 สามารถเทียบเคียงได้จากความเห็นของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองที่ 538/2541111 ที่พิจารณาสถานะของประกาศที่ออกตามมาตรา 46 แห่ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 112 ที่ก าหนดให้จัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม) 
ว่าประกาศดังกล่าวเป็น “กฎ” ตามนิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม่ ซ่ึงมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 ดังกล่าว มีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561113 
 จากกรณีที่ส านักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) หารือว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 49 วรรคห้า ก าหนดว่า  
 

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รั ฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ก าหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศก าหนดตามมาตรา 
46 ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการ

                                                             

 111 ชาญชัย แสวงศักดิ์, ค  าอธบิายกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง, พิมพค์รัง้
ที่ 8 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554), หน้า 42-43. 
 112 มาตรา 46 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนด
ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มีผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตาม
มาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49 . . . 
 113 มาตรา 48 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตมิีอ านาจประกาศก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการ
หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือ
ส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม . . . 



80 
 

ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม) ในการขอต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือ
กิจการน้ัน ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้ 

 
ดังน้ัน หากมีประกาศฯ ก าหนดให้โครงการหรือกิจการบางประเภทต้องท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม) ในข้ันขอต่อ
อายุใบอนุญาตในขณะที่ตามกฎหมายน้ัน  ๆ  ใบอนุญาตเดิมยังไม่ถือว่าหมดอายุ การก าหนดใหท้ า
รายงานฯ จะถือว่า “มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล” ตามนิยามของ “ค าส่ัง
ทางปกครอง” ในพระราชบญัญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม่  
 คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเห็นว่า ประกาศรัฐมนตรีซ่ึงใช้อ านาจตาม
มาตรา 49 วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เป็นประกาศที่ก าหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศตามมาตรา 46  
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ต้องเสนอรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม) ในการขอ
ต่ออายุใบอนุญาตส าหรับโครงการหรือกิจการน้ันตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาต เป็นการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อใช้พิจารณาในการที่จะส่ังการต่อไปว่าจะต่อหรื อไม่ต่ออายุ
ใบอนุญาตให้เท่าน้ัน หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังกล่าวยังไม่มีผลกระทบต่อสถานภาพแห่งสิทธิและ
หน้าที่ของบุคคล จนกว่าจะมีการส่ังตอ่หรอืไม่ตอ่อายุใบอนุญาต ดังน้ัน ประกาศดังกล่าวจึงเป็น “กฎ” 
ตามนิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ .2539 ดังน้ี ประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึง
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ซ่ึงเป็ นประกาศที่ออกตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
จึงมีสถานะเป็นกฎ  
 ส าหรับการพิจารณาถึงความเป็นคู่กรณีในกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ประกอบ
กับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราค ม 2562 น้ัน 
ในข้ันตอนของการกล่ันกรองโครงการ โดยก าหนดหลักเกณฑ์ว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใด 
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ มีคู่กรณีทีเ่ก่ียวข้องคือ  



81 
 

 1. คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซ่ึงประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
กรรมการ รองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการคนที่หน่ึง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นรองประธานกรรมการคนที่สอง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับส่ิงแวดล้อมไม่เกิดแปดคนซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีจะต้องมีผู้แทนภาคเอกชนร่วมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่า
ก่ึงหน่ึง และปลัดกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เป็นกรรมการและเลขานุการ  

คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศก าหนด
โครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตใหผู้้ใดด าเนินการ เป็นโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร  
ธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นผู้มีอ านาจในการ
ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

3. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานซ่ึงมี
หน้าที่ในการเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาทบทวนประกาศที่ก าหนดให้
โครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตใหผู้้ใดด าเนินการ เป็นโครงการ
หรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร  
ธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามั ย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจ าเป็นจะด าเนินการ
ให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 
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4. บุคคลหรือหน่วยงานผู้เสนอโครงการ กรณีเป็นโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ต้องยื่นค าขอในการด าเนินโครงการต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและหน่วยงานอนุมัติโครงการ เพื่อให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก่อนที่
หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจอนุมัติโครงการจะพิจารณาให้ความเห็นชอบด าเนินโครงการได้ โดยหน่วยงาน
อนุมัติโครงการน ามาตรการตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปก าหนด
เป็นเงื่อนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่อใบอนุญาต และให้ถือว่าเป็นเงื่อนไขที่ก าหนดตามกฎหมายในการ
ด าเนินโครงการน้ัน ๆ  ด้วย114 
 

4.5  กฎหมายที่เก ี่ยวข้องในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการกลั่นกรอง
โครงการ กิจการ หรือการด าเนนิการ ที่ต้องจดัท ารายงานการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

 
4.5.1 ความหมายของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มและการกลัน่กรองโครงการ 

 พระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 46 
ได้บัญญัติถึงความหมายของ “การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม” ว่าหมายถึง กระบวนการศึกษา
และประเมินผลที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่
รัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดังกล่าว และผลการศึกษาเรียกว่า “รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม”  
 ก่อนการประกาศใช้บังคับพระพระราชบญัญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 น้ัน พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ได้ใช้ค าว่า “รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม” ทั้งน้ี โดยมีความหมายอย่างเดียวกัน 
 ส าหรับ การกล่ันกรองโครงการ (Screening) เป็นกระบวนการแรกในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการก าหนดว่าโครงการใดบ้าง ที่จ าเป็นต้องเข้าสู่การประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้ให้
ความหมายของ “การกล่ันกรองโครงการ” ว่าหมายถึง กระบวนการเพื่อตัดสินใจว่าโครงการที่เสนอ
                                                             

114 มาตรา 51/3 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบบัที่ 
2) พ.ศ.2561  
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น้ันจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่การกล่ันกรองจะเก่ียวข้องกับ
การใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าผลกระทบจากโครงการที่มผีลต่อส่ิงแวดล้อมน้ันอยู่ในระดับมนัียส าคญั
หรือไม่ 
 

4.5.2 ประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนนิการ ซึ่งต้องท าการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม 

 การพิจารณาว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ในลักษณะใดที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน ได้เริ่มต้นบัญญัติไว้ในกฎหมายโดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ก าหนดให้การประกาศก าหนดประเภท
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็น
อ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ แต่เน่ืองจากพระราชบญัญัตส่ิงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 บัญญัติให้การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวด ล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงไม่สอดคล้องกับมาตรา 58 และมาตรา 278 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ซ่ึงบัญญัติให้มีการจัดท ากฎหมายที่จ าเป็นเพื่อก าหนดให้การด าเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ หากการด าเนินการดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากร  
ธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ต้องด าเนินการให้มีการศึกษาและประเมินผล
กระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหรืออนุญาตตามกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการและข้ันตอนการจัดท า การเสนอ และ
การพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่ง เสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นหลักเกณฑ์การปฏิบัติที่มีการใช้บังคับมาเป็น
เวลานานแล้ว จึงไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบนัที่เปล่ียนแปลงไป จึงมีการตราพระราชบญัญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ข้ึน  
 โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  
มีการแก้ไขบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการกล่ันกรองโครงการ คือบทบัญญัติมาตรา 48 ซ่ึงบัญญัติว่า  
 



84 
 

 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้
โครงการหรือกิจการ  หรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย 
คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวด ล้อม
อย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม  
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศก าหนด โดยจะก าหนดให้แตกต่างกัน
ตามประเภทหรือขนาดของโครงการหรือกิจการหรือ การด าเนินการก็ได้ และอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยสาระส าคัญเก่ียวกับรายละเอียดโครงการหรือกิจการ  หรือ
การด าเนินการ สภาพส่ิงแวดล้อมปัจจุบัน การประเมินทางเลือกในการด าเนินการ 
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากโครงการหรือกิจการหรือการ
ด าเนินการทั้งทางตรงและทางอ้อม การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ  ส่ิงแวดล้อมและการ
ชดเชยเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหาย 
 การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือ
กิจการหรือ การด าเนินการของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด า เนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชน  หรือส่ิงแวดล้อมอย่าง
รุนแรง ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ และจัดให้  
มีการรับฟังความคดิเห็นของผู้มีส่วนไดเ้สียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้อง ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศก าหนด เป็นการเพิ่มเติมจากที่ต้องด าเนินการตาม
วรรคสองด้วย  
 ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ
คณะกรรมการ ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหน่ึงทกุ
รอบระยะเวลาห้าป ีหรือในกรณีที่มคีวามจ าเป็นจะด าเนินการใหเ้ร็วกว่าน้ันก็ได้ 
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 จากบทบัญญัติพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าระบบการกล่ันกรองโครงการของไทยเป็นรูปแบบบัญชีรายช่ือ  
ซ่ึงเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการออกประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ  หรือการ
ด าเนินการใดของรัฐหรือที่รฐัจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการเป็นโครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการ
ที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาต ิคุณภาพส่ิงแวดล้อม  สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่าง
รุนแรง ซ่ึงปัจจุบันคือประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 
ซ่ึงก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้ องต้น 
จ านวน 2 ประเภท และโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 35 ประเภท 
 ทั้งน้ี บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 มีการเพิ่มรายละเอียดเก่ียวกับการกล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมที่แตกต่างจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
ประการส าคัญ คือ การก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศก าหนดประเภทของโครงการ
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มี
ความจ าเป็นจะด าเนินการให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม การกล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมก็ยังคงเป็นระบบบัญชีรายช่ือเช่นเดิม โครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการใด ๆ ที่ไม่อยู่ในบัญชีรายช่ือตามกฎหมายที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก็ไม่
จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมใด  ๆ  

ปัจจุบัน มีการประกาศบังคับใช้ประกาศกระท รวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่เก่ียวข้องกับการกล่ันกรองโครงการ จ านวน 2 ฉบับ ดังน้ี 

1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  และหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 มีการ
ก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื้องต้น จ านวน 2 โครงการ และโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 35 โครงการ ดังน้ี 
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ตารางที ่4.1 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงตอ้งจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องตน้ 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
1 การท าเหมืองแร่อ่ืน ๆ  นอกเหนือจากประเภทที่ก าหนดให้ต้องจัดท า

รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
แต่ไม่รวมถึงการท าเหมอืงแร่ ดังต่อไปน้ี 
(1) เหมืองแร่ทรายแก้ว หรือทรายซิลิกา 
(2) เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ 
(3) เหมืองแร่ดินเหนียวสี 
(4) เหมืองแร่ดินมาร์ล 
(5) เหมืองแร่ดินบอลเคลย์ 
(6) เหมืองแร่ดินทนไฟ 
(7) เหมืองแร่ดินเบา 

ทุกขนาด 

2 สนามบินน้ า ทุกขนาด 
 

ตารางที ่4.2 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ  ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

 
ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 

1 การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ่
1.1 เหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี 

1.1.1 เหมืองแร่ถ่านหิน 
1.1.2 เหมืองแร่โพแทช 
1.1.3 เหมืองแร่เกลือหิน 
1.1.4 เหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปนูซีเมนต์ 
1.1.5 เหมืองแร่โลหะทุกชนิด 

 

ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 1.2 เหมืองแร่ใต้ดิน 

1.3 เหมืองแร่ที่มีการใช้วัตถุระเบิด 
1.4 เหมืองแร่ทุกชนิดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ ดังต่อไปน้ี 

1.4.1 พื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 ตามมติคณะรัฐมนตร ี
1.4.2 ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมตคิณะรัฐมนตรี 
1.4.3 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 
1.4.4 พื้นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคดี 

แหล่งประวัติศาสตร์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตามกฎหมายว่า
ด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ แหล่งมรดกโลกที่ข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลกตามอนุสัญญา
ระหว่างประเทศ ในระยะทาง 2 กิโลเมตร 

 

2 การพัฒนาปิโตรเลียม ตามกฎหมายว่าดว้ยปโิตรเลียม 
2.1 การส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีการเจาะส ารวจ 
2.2 การผลิตปิโตรเลียม 

ทุกขนาด 

3 โครงการระบบขนปิโตรเลียมและน้ ามันเช้ือเพลิงทางทอ่ ยกเว้น 
(1) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่โครงการ

ทั้งหมดมีความดันใช้งานสูงสุดน้อยกว่าหรือเท่ากับย่ีสิบบาร์ 
และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน้อยกว่าหรือเท่ากับสิบ
หกน้ิวในทุกพื้นที่ แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีหรือ
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

(2) โครงการระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อบนบกที่มีความดัน
ใช้งานสูงสุดมากกว่าย่ีสิบบาร์ข้ึนไป หรือมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อมากกว่าสิบหกน้ิวข้ึนไป ที่โครงการทั้งหมด
อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
4 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม หรือ

โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการ
จัดสรรที่ดินเพื่อการอุตสาหกรรม 

ทุกขนาด 

5  อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มกีระบวนการผลิตทางเคมี ที่ มี ก า ลั ง ผ ลิ ต
ตั้งแต่ 100 ตัน ต่อ
วันข้ึนไป 

6 อุตสาหกรรมกล่ันน้ ามันปิโตรเลียม ทุกขนาด 
7 อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ ทุกขนาด 
8 อุตสาหกรรมคลอร์-แอลคาไล (Chlor – Alkali Industry) 

และอุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน หรือไฮโดรเจนคลอไรด ์(HCL) ดังน้ี 
8.1 อุตสาหกรรมคลอร์ -แอลคาไล (Chlor – Alkali Industry)  

ที่ ใ ช้ โซเดียมคลอไรด์  (NaCL) เป็นวัต ถุดิบ ในการผลิต 
ผลิตภัณฑ์คลอรีน โซเดียมไฮดรอกไซด์ โซเดียมไฮโพคลอไรด์ 
กรดไฮโดรคลอริก โซเดียมคอร์บอเนต และผงปู นคลอรีน 
(Bleaching Powder) 

8.2 อุตสาหกรรมที่ใช้คลอรีน หรือไฮโดรเจนคลอไรด์ (HCL) เป็น
วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์โซเดียมไฮโพคลอไรต์ (NaOCL) 
กรดไฮโดรคลอริก (HCL) โซเดียมคาร์บอเนต และผงปูน
คลอรีน (Bleaching Powder) 

ที่มีก าลังการผลิต
แต่ละชนิด หรือ
รวมกันตั้งแต่ 100 
ตัน ต่อวันข้ึนไป 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
9 อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ ทุกขนาด 
10 อุตสาหกรรมผลิตเย่ือกระดาษ ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 

50 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
11 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือ

ก าจัดศัตรูพืชหรอืสัตว์ โดยใช้กระบวนการทางเคมี 
ทุกขนาด 

12 อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี ทุกขนาด 
13 อุตสาหกรรมประกอบกิจการเก่ียวกับน้ าตาล 

13.1 การท าน้ าตาลทรายดิบ น้ าตาลทรายขาว น้ าตาลทราบ
บริสุทธิ์ 

13.2 การท ากลูโคส เดกซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่
คล้ายคลึงกัน 

 
ทุกขนาด 
 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
20 ตัน ต่อวันข้ึนไป 

14 อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า ที่มีก าลังการผลิตแต่ละ
ชนิดหรือรวมกันตั้งแต่ 
100 ตัน ต่อวันข้ึนไป 

15 อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่ หรือหลอมโลหะ ซ่ึงมิใช่เหล็ก
หรือเหล็กกล้า ตามล าดับที่ 14 

ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
50 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
16 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์ 

16.1 อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ 
 
 
 
16.2 อุตสาหกรรมผลิตไวน์ 
 
 
 
 
16.3 อุตสาหกรรมผลิตเบียร์ 

 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
40,000 ลิตรต่อเดือน
ข้ึนไป  
(คิดเทียบที่ 28 ดีกรี) 
 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน
ข้ึนไป  
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
600,000 ลิตรต่อเดือน
ข้ึนไป  

17 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะส่ิงปฏิกูลหรือวัสดทุีไ่ม่
ใช้แล้วตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 

ทุกขนาด 

18 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้นทุกประเภท 
ยกเว้น โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง 

ที่ มี ก า ลั ง ก า ร ผ ลิ ต
กระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ 10 
เมกกะวัตต์ข้ึนไป 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิงที่ได้รับ

ยกเว้นไม่ใช่โรงไฟฟ้าที่ตั้งอยู่พื้นที่ ดังต่อไปน้ี 
18.1 พื้นที่ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่
ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 และช้ัน 2 
18.2 พื้นที่ คุ้ มครอง ส่ิงแวด ล้อมตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 
18.3 พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติของคณะรัฐมนตรี 
18.4 พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหว่างประเทศ 
18.5 พื้นที่ซ่ึงมีระดับสารมลพิษทางอากาศสูงเกินกว่าร้อยละ 
80 ของค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

19 ระบบทางพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการทางพิเศษ หรือ
โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ 

ทุกขนาด 

20 ทางหลวงหรือถนน ซ่ึงมีความหมายตามกฎหมายว่าด้วยทาง
หลวง ที่ตัดผ่านพื้นที่ดังตอ่ไปน้ี 
20.1 พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่ า  

ตามกฎหมายว่าดว้ยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
20.2 พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยาน

แห่งชาติ 
20.3 พื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่

ช้ันลุ่มน้ าคุณภาพช้ันที่ 2 

ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 20.4 พื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาต ิ

20.5 พื้ นที่ ช า ย ฝ่ัง ทะ เล ในระ ยะ 50 เ ม ต ร  ห่ า งจาก
ระดับน้ าทะเลข้ึนสูงสุดตามปกติทางธรรมชาต ิ

20.6 พื้นที่ที่อยู่ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระหวา่ง
ประเทศหรือแหล่งมรดกโลกที่ข้ึนบัญชีแหล่งมรดกโลก 
ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศในระยะทาง 2 กิโลเมตร 

20.7 พื้นที่ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งโบราณสถาน แหล่งโบราณคด ี
แหล่งประวัติศาสตร ์หรืออุทยานประวัติศาสตร์ ตาม

กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในระยะทาง 1 กิโลเมตร ยกเว้น
ถนนผังเมือง ตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าดว้ยผังเมือง 

 

21 ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง ทุกขนาด 
22 ท่าเทียบเรือ ที่รองรับเรือขนาดตั้งแต่ 

500 ตั นกร อส ข้ึ นไป 
หรือมีความยาวหน้าท่า
ตั้งแต่ 100 เมตร หรือที่
มีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม 
ตั้ ง แ ต่  1,000 ต าราง
เมตรข้ึนไป 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
23 ท่าเทียบเรือส าราญกีฬา ที่รองรับเรือได้ตั้งแต ่50 

ล าข้ึนไป หรือที่มีพื้นที่
ท่าเทียบเรือรวมตั้งแต ่
1,000 ตารางเมตร 
ข้ึนไป 

   
24 การถมที่ดินในทะเล ที่มีขนาดไม่ถึง 300 ไร่ 
25 การก่อสร้างหรือขยายส่ิงก่อสร้างบรเิวณหรือในทะเล 

25.1 รอดักทราย เข่ือนกันทรายและคล่ืนรอบังคับกระแสน้ า 
25.2 แนวเข่ือนกันคล่ืนนอกฝ่ังทะเล 

ทุกขนาด 

26 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ 
เฉพาะการก่อสร้างหรือการขยาย สนามบินหรือทางข้ึนลง
ช่ัวคราวของเครื่องบินพาณิชย์ 

ที่มีขนาดความยาวของ
ทางวิ่ ง  ตั้ งแต่  1,100 
เมตรข้ึนไป 

27 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร ซ่ึงมีลักษณะที่ต้องหรอืการใช้ประโยชน์ใน
อาคารอย่างหน่ึงอย่างใด ดังน้ี 
27.1 อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ า ตามเอกสารท้ายประกาศ 2  

ฝ่ังทะเล หรือทะเลสาบ หรือชายหาด หรือที่ตั้งอยู่ใกล้
ห รื ออ ยู่ ใ น อุท ย า นแห่ ง ช า ติ  ห รื อ ใ น อุท ย า น
ประวัติศาสตร์ ซ่ึง เป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

27.2 อาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง 
27.3 อาคารที่ใช้เป็นส านักงานหรือที่ท าการของเอกชน 

ที่มีความสูงตั้งแต่ 23 
เมตรข้ึนไป หรือมีพื้นที่
ร ว ม กั น ทุ ก ช้ั นห รื อ
ช้ันห น่ึง ช้ันใด ในห ลัง
เดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 
ตารางเมตรข้ึนไป 

28 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ ตามกฎหมายว่าดว้ยการจัดสรรทีด่ิน 

ที่มีจ านวนที่ดินแปลง
ย่อย ตั้งแต่ 500 แปลง
ข้ึนไป หรือมีเน้ือที่เกิน
กว่า 100 ไร่ 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
29 โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วย

สถานพยาบาล 
29.1  กรณีตั้งอยู่ใกล้แม่น้ าตามเอกสารท้ายประกาศ 2 ฝ่ัง

ทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาดในระยะ 50 เมตร 
 
29.2  กรณีโครงการที่ไมอ่ยู่ในข้อง 29.1 

 
 
ที่มีเตียงส าหรับผู้ปว่ยไว้
ค้างคืน ตั้งแต่ 30 เตียง
ข้ึนไป 
ที่มีเตียงส าหรับผู้ปว่ยไว้
ค้างคืน ตั้งแต่ 60 เตียง
ข้ึนไป 

30 โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม 

ที่มีจ านวนห้องพัก 
ตั้งแต่ 80 ห้องข้ึนไป 
หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 
4,000 ตารางเมตรข้ึน
ไป 

31 อาคารอยู่อาศัยตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวนห้องชุดหรือ
ห้องพักตั้งแต่ 80 ห้อง
ข้ึนไป หรือมีพื้นที่ใช้
สอยตั้งแต่ 4,000 
ตารางเมตรข้ึนไป 

32 การชลประทาน ที่มีพื้นที่การ
ชลประทาน ตั้งแต่ 
80,000 ไร่ข้ึนไป 

33 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบก าหนดให้เป็นพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ าช้ัน 1 

ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
34 การผันน้ าข้ามลุ่มน้ า ดังต่อไปน้ี 

34.1 การผันน้ าข้ามลุ่มน้ าหลัก ยกเว้นกรณีภัยพิบัติ หรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่เป็นการ
ด าเนินการช่ัวคราว 

34.2 การผันน้ าระหว่างประเทศ ยกเว้นกรณีภัยพิบัติหรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศที่เป็นการ
ด าเนินการช่ัวคราว 

ทุกขนาด 

35 ประตูระบายน้ าในแม่น้ าสายหลัก ทุกขนาด 
 
 2. ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท ขนาด และ
วิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง  ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2553 มีที่มาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 67 วรรคสอง ซ่ึงบัญญัติว่า “การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สุขภาพ จะกระท ามิได เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องคก์ารอิสระ ซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ 
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่จัดการการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรื อด้าน
สุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว” ดังน้ัน จึงมีการออกประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 

โดยประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดให้การ
ด าเนินโครงการใน 3 ลักษณะ คือ 1.โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโคร งการ
ร่วมกับเอกชน ซ่ึงต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 2.โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ ซ่ึงไม่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือกรณีโครงการหรือกิจการซ่ึง
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จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย และ 3.โครงการหรือกิจการซ่ึงต้องได้รับอนุญาต
จากทางราชการตามกฎหมาย ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม หากเข้าเงื่อนไข
ตามประเภทและขนาด ท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ฉบับดังกล่าว 
โดยปัจจุบันมีการก าหนดประเภทโครงการ  กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่าง
รุนแรง ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 12 โครงการ ดังตารางน้ี 

 
ตารางที ่4.3 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน อย่าง
ร ุนแรง ซึ่งต ้องจัดท ารายงานการประ เมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จ านวน 12 
โครงการ 

 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
1 การถมที่ดินในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝ่ังเดิม 

ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูชายหาด 
ที่มีขนาดตั้งแต่ 300 ไร่  
ข้ึนไป 

2 การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ่ดังต่อไปน้ี 
2.1  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการท าเหมือง โดยไม่มีค้ ายัน และไม่มีการใส่
คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว 
2.2  เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะ
อ่ืน ที่ ใ ช้ไซยาไนด์ หรือปรอท หรือตะก่ัวไนเตรต ใน
กระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่มีอาร์เซโนไพไรต์ 
(Arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ (Associated Mineral)2.3 
เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการล าเลียงแร่ถ่านหินออกนอก
พื้นที่โครงการด้วยรถยนต์ 
 
 
2.4  เหมืองแร่ในทะเล 

 
ทุกขนาด 
 
 
ทุกขนาด 
 
 
 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
200,000 ตั นต่ อ เดื อน 
หรือตั้ งแต่  2,400,000 
ตันต่อปีข้ึนไป 
ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
3 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม 

หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม 
ดังต่อไปน้ี 
3.1  นิคมอุตสาหกรรมหรือโครงการทีม่ีลักษณะเช่นเดียวกับ
นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมปิโตร
เคมีตามล าดับที่ 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กตามล าดับ
ที่ 5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี มากกว่า 1 โรงงานข้ึนไป 
3 .2   นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการที่มี ลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการขยายพื้นที่เพื่อรองรบั
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีล าดับที่ 4 หรืออุตสาหกรรมถลุงแร่
เหล็ก ตามล าดับที ่5.1 หรือ 5.2 

ทุกขนาด 

4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปน้ี 
4.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมข้ัีนต้น  
     (Upstream Petrochemical Industry) 
 
 
4.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมข้ัีนกลาง  
(Intermediate Petrochemical Industry) ดังน้ี 

4.2.1 ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เปน็สารเคม ี 
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 
 
 
 

4.2.2 ที่ผลิตสารเคมี หรือใช้วัตถุดิบที่เปน็สารเคม ี 
ซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 

 
ทุกขนาด  หรือที่มีการ
ขย า ยก า ลั ง กา ร ผลิต
ตั้ งแต่ร้อยละ  35 ของ
ก าลังการผลิตเดิมข้ึนไป 
 
 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
100 ตั น  ต่ อ วั น ข้ึนไป 
หรือที่มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ 
100 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
700 ตั น  ต่ อ วั น ข้ึนไป 
หรือที่มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกันตั้งแต่ 
700 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
5 อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปน้ี 

5.1 อุตสาหกรรมถลุงเหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มีปริมาณแรป่้อน 
(Input) เข้าสู่
กระบวนการผลิต  
ตั้งแต่ 5,000 ตัน ต่อวัน
ข้ึนไป หรือที่มีปริมาณแร่
ป้อน (Input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 5,000 ตัน ต่อวัน
ข้ึนไป 

 5.2 อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน Coke หรือที
มีกระบวนการ Sintering  
5.3 อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค า หรือสังกะสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.4 อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะก่ัว 
5.5 อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและอะลูมิเนียม) 
 

ทุกขนาด 
 
ที่มีปริมาณแรป่้อน 
(Input) เข้าสู่
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 
1,000 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
หรือที่มีปริมาณแร่ปอ้น 
(Input) เข้าสู่
กระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 1,000 ตัน ต่อวัน
ข้ึนไป 
ทุกขนาด 
ที่มีก าลังการผลิต 
(Output) ตั้งแต่ 50 ตัน 
ต่อวันข้ึนไป หรือที่มี
ก าลังการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 50 ตัน ต่อวันข้ึน
ไป 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
6 การผลิต มีไว้ในครอบครองหรือใช้ซ่ึงพลังงานปรมาณูจาก

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณ ู
ที่มีก าลังตั้งแต่ 2 เมกะ
วัตต์ข้ึนไป 

7 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานประกอบ
กิจการเก่ียวกับการฝังกลบส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มีการเผาหรือฝังกลบของเสีย
อันตราย ยกเว้นการเผาในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใ ช้ของเสีย
อันตรายเป็นวัตถุดิบทดแทน หรือใช้เป็นเช้ือเพลิงเสริม 

ทุกขนาด 

8 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ที่มีการ ก่อสร้ า งขยาย 
ห รื อ เพิ่ ม ท า ง วิ่ ง ข อง
อากาศยาน ตั้งแต่ 3,000 
เมตร ข้ึนไป 

9 ท่าเทียบเรือ 1) ที่มีความยาวหน้าทา่ที่
เรือเข้าเทียบได้ (Berth 
Length) ตั้ ง แ ต่  300 
เมตรข้ึนไป หรือที่มีพื้นที่
ห น้าท่าตั้ งแต่  10,000 
ต า ร า ง เ ม ต ร  ข้ึ น ไ ป 
ยกเว้น ท่าเรือที่ชาวบ้าน
ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน
และการท่องเที่ยว 
2) ที่มีการขุดลอกร่องน้ า
ตั้งแต่ 100,000ลูกบาศก์
เมตร ข้ึนไป 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
  3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุ

อันตราย หรือกากของ
เสียอันตราย ซ่ึงเป็นสาร
ก่ อ ม ะ เ ร็ ง ก ลุ่ ม  1 มี
ปริมาณรวมกันตั้งแต่  
25,000 ตันต่อเดือนข้ึน
ไป หรือมีปริมาณรวมกัน
ทั้งปี ตั้งแต่ 250,000 ตัน
ต่อปีข้ึนไป 

10 เข่ือนกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ า ที่มีป ริมาตร กักเก็บน้ า 
ตั้งแต่ 100 ล้านลูกบาศก์
เมตรข้ึนไป หรือที่มีพื้นที่
กั ก เ ก็บ น้ า  ตั้ ง แ ต่  15 
ตารางเมตร ข้ึนไป 

11 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น ดังต่อไปน้ี 
11.1 โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิง 
 
 
 
 
11.2 โรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
 
 
 

 
ที่มีก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวมกัน
ตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ข้ึน
ไป 
 
ที่มีก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวมกัน
ตั้งแต่ 150 เมกะวัตต์ 
ข้ึนไป 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 11.3 โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็นระบบ

พลังความร้อนร่วมชนิด Combined Cycle หรือ
Cogeneration 
 
11.4 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ที่มีก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวมกัน
ตั้งแต่ 3,000 เมกะวัตต์
ข้ึนไป 
ทุกขนาด 

12 อุตสาหกรรมถ่านโค้ก ทุกขนาด 
 
จากการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงาน

การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งสอง
ฉบับข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ผลจากการกล่ันกรองโครงการซ่ึงน ามาสู่การก าหนดหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นไปในรูปแบบของการก าหนดบัญชีรายช่ือ (List of Project) เพียงรูปแบบเดียว 
และบัญชีรายช่ือโครงการดังกล่าวมีลักษณะที่ตายตวั โดยไม่เปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใด ๆ  มี
โอกาสในการพิจารณาเก่ียวกับการก าหนดให้ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ 
อีกทั้ง ประเทศไทยยังมิได้ใช้การกล่ันกรองโครงการรูปแบบอ่ืน ๆ มาประกอบ ดังน้ัน หลักเกณฑ์ใน
การพิจารณาว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใด ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
หรือไม่ ผู้เสนอโครงการ ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
หน่วยงานซ่ึงมีอ านาจในการอนุมัต/ิอนุญาต โครงการ จะต้องอ้างอิงตามบญัชีรายช่ือเป็นหลัก  

การพิจารณาโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบบัญชีรายช่ือตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ทั้งสองฉบับ ที่กล่าวถึงข้างต้น การพิจารณาในกรณโีครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดของรฐัหรอื
ที่รัฐจะอนุญาต แต่มีขนาดไม่ถึงตามที่ก าหนดไว้ในบัญชีรายช่ือ หากมีการขยายขนาดของโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการดังกล่าวในภายหลังจนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดให้ ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้วย รวมทั้ง หากมีการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแล้ว และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงมีอ านาจในการอนุมัติโครงการ ได้น ามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าว ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในการส่ังอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตแล้ว การเปล่ียนแปล ง
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แก้ไขรายละเอียดใด ๆ  หรือการขยายขนาดของโครงการให้แตกต่างจากที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ผู้ด าเนินโครงการต้องจัดท าข้อมูลหรือรายงานการแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียด หรือจัดท าเป็นรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมฉบับใหม่ดว้ย115 
 นอกจากน้ี การพิจารณาถึงประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจั ดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ยังต้องพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับป่าอนุรักษ์
เพิ่มเติม (วันที่ 13 กันยายน 2537) และกลไกการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ของโครงการต่าง ๆ  ตามมติคณะรฐัมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 รวมทั้ง พื้นที่ที่ ได้มีการประกาศ
เป็นพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ซ่ึงก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ที่ต้องมีการจัดท า รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และรายงานการผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื้องต้น ประกอบด้วย116 
 

4.5.3 ประเภทของโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการทีต่อ้งจดัท ารายงานการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม ทีม่กีารก  าหนดไวใ้นกรณอีืน่ ๆ   

นอกจากการพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ
ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามอ านาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาต ิตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แล้ว ยังต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การก าหนดประเภท
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจดัท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในกรณอ่ืีน 
ๆ ตามกฎหมายประกอบด้วย ดังน้ี 

4.5.3.1 มติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามมติ คณะรัฐมนตรี
เก่ียวกับป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (13  กันยายน 2537) และกลไกการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์

                                                             
115 ข้อ 4 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 

กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  
 116 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ระบบการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ส านักฯ, 2562). 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่าง ๆ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ 
โดยมีการก าหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมิน 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และโครงการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องตน้ ดังน้ี 

1) โครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงใน
ปัจจุบัน หมายถึง รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

(1) โครงการเข่ือนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ใน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 500 ไร่ ข้ึนไป 

(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าประเภทเข่ือนเก็บกักน้ ามีอ่างเก็บน้ า 
และประเภทฝายน้ าล้นไม่มีอ่างเก็บน้ า ที่มีก าลังการผลิตตัง้แต ่10 เมกะวัตต์ข้ึนไป 

(3) โครงการสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ก่อสร้างจากโรงไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในข่าย
ต้องเสนอรายงานตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม ให้เสนอรวมไปกับรายงานของโรงไฟฟ้าน้ัน 

(4) โครงการส ารวจปิโตรเลียมโดยวิธีวัดความไหวสะเทือนตาม
กฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม 

(5) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกที ่3 ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
2) โครงการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial 

Environmental Examination)  
(1) โครงการเข่ือนเก็บกักน้ าหรืออ่างเก็บน้ าที่มีพื้นที่โครงการอยู่ใน

พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 50 ไร่แต่ไม่ถึง 500 ไร่ 
(2) โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ าประเภทเข่ือนเก็บกักน้ ามีอ่างเก็บน้ า 

และประเภทฝายน้ าล้นไม่มีอ่างเก็บน้ า ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 200  กิโลวัตต์ข้ึนไป แต่ไม่ถึง 
10 เมกะวัตต์ 

(3) โครงการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงหรือขยายแรงดันไฟฟ้า
เฉพาะกรณีที่มีการขยายพื้นที่รัศมีความปลอดภัยของแนวสายส่ง ( Right of Way) ที่ผ่านพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม  

(4) โครงการก่อสร้างหรือขยายถนน และโครงการก่อสร้างคันทาง
ใหม่เพิ่มจากคันทางเดิมทีม่ีอยู่แล้ว ที่ผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

(5) โครงการก่อสร้างท่อล าเลียงต่าง ๆ หรือระบบชลประทานที่ผ่าน
พื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมตั้งแต่ 5 กิโลเมตรข้ึนไป 

(6) โครงการส ารวจแร่ตามกฎหมายว่าดว้ยแร่  
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(7) โครงการท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ เฉพาะกรณีการขอ
ต่ออายุประทานบตัร 

(8) โครงการที่เข้าข่ายโรงงานจ าพวกที ่2 ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงงาน 
3) โครงการที่ต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental 

Checklist) พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดล้อม และโครงการทุกชนิดที่ไม่เข้าข่ายประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อม เบื้องต้น ให้จัดท า
รายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 

4) กลไกในการด าเนินงานด้านการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ
โครงการต่าง ๆ  ดังน้ี  

(1) โครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม
และโครงการที่ต้องจัดท ารายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นให้เสนอคณะกรรมการผู้ช านาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการของหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องเป็น
ผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

(2) โครงการที่ต้องจัดท ารายการข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม พร้อม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เสนอให้กรมป่าไม้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(3) การจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
รายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ให้น าแนวทางการจัดท ารายงานตามเอกสารท้ายประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลัก เกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาใช้โดยอนุโลม  

ทั้งน้ี หน่วยงานเจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ที่ก าหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ที่ได้รับความ
เห็นชอบ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ เสนอต่อส านักงานนโยบายแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมและกรมป่าไม ้อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

4.5.3.2 พื้นที่ที่ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่คุม้ครองส่ิงแวดล้อม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดพื้นที่และ

มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีการก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องมี
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การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมและรายงานการผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น 
ทั้งน้ี การก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการดังกล่าว เป็นไปในรูปแบบของบัญชี
รายช่ือ 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่มีการก าหนดไว้ในกรณีอ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากการใช้
อ านาจออกประกาศของรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติตาม
มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
น้ัน เป็นไปในลักษณะการกล่ันกรองโครงการโดยอาศัยการพิจารณาจากความส าคัญของพื้นที่ตั้ง
โครงการเป็นส าคัญ ทั้งน้ี พื้นที่ตั้งโครงการดังกล่าวต้องพื้นที่เฉพาะทีไ่ดร้ับความคุ้มครองตามกฎหมาย
อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมติคณะรัฐมนตรี และพื้นที่คุ้มครองส่ิงแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีสถานะทางกฎหมายในการรับรอง
ความส าคัญของพื้นที่อย่างชัดเจน โดยหลักเกณฑ์ในการพิจารณายังคงใช้รูปแบบเช่นเดียวกันกับ
การก าหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 คือใช้รูปแบบการก าหนดหลักเกณฑ์ตามบญัชีรายช่ือ 

 
4.5.4 การมสีว่นรว่มของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เป็นกฎหมายฉบับหลักที่

บัญญัติถึงรายละเอียดในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยได้มีการประกาศบังคับใช้ฉบับแรก
ใน พ.ศ.2518 แต่ประเด็นสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม น้ัน 
ยังไม่ได้ถูกก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมฉบับแรก พ.ศ.2518 
และฉบับปรับปรุง พ.ศ.2521 แต่อย่างใด เน่ืองจากกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว ให้ความส าคัญกับ
นโยบายทางด้านส่ิงแวดล้อมของหน่วยงานรัฐ โดยยังไม่เปิดกว้างเก่ียวกับการมส่ีวนร่วมของประชาชน
หรือชุมชน117 และในปี พ.ศ.2524 ได้มีการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
การพลังงาน ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 10 ประเภท118 ต่อมาพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ได้รับการ

                                                             
117 กนกพร สว่างจ้า, การประเมนิสิง่แวดลอ้มขัน้กา้วหนา้ (นครปฐม: โครงการต ารา คณะ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), หน้า 282. 
118 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
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ปรับปรุงครั้งส าคัญในปี พ.ศ.2535 โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.
2535 น้ัน ได้ให้ความส าคัญกับสิทธิของประชาชนในการมส่ีวนร่วมในประเด็นส่ิงแวดล้อม เช่น สิทธิใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการได้รับค่าชดเชย และสิทธิในการเสนอความเห็นเก่ียวกับการควบคุม
มลพิษ เป็นต้น รวมทั้ง มีบทบัญญัติที่ให้อ านาจรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติในการประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงต้องท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม119 จากบทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2535 
ข้างต้น จึงเป็นที่มาของการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้
โครงการ 22 ประเภท ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีผลท าให้การจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นเครื่องมือส าคัญในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการไดอ้ย่างกว้างขวางมากข้ึน120 
 นอกจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ซ่ึงได้บัญญัติถึง
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้เป็นการเฉพาะ โด ยมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
ในประเด็นที่เก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมแล้ว การมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมยังได้รับการรับรองไว้ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญอย่างต่อเน่ือง โดยมีการบัญญัติไว้
อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวางในรัฐธรรมนูญแห่งอาณาราชจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึงถือได้ว่า
เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เน่ืองจากกระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับน้ีน้ัน ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ อีกทั้ง ยังมีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้
อย่างกว้างขวาง ซ่ึงก่อนน้ันการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกิดข้ึนถูกก าหนดไว้ในกฎหมาย
เฉพาะ ที่เป็นการรับฟังเฉพาะเรื่อง121 รวมทั้ง มีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาต ิและสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วน
ร่วมในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรือ

                                                             

 119 มาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ พ.ศ.2535  
120 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, เรื่องเดิม. 
 121 มนตรี  รูป สุวรรณ และคณะ , เจ ตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รัฐธ รรมนูญแห ่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ ุทธศกัราช 2540 (กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542), หน้า 141-142 อ้างถึงใน 
นันทวัฒน์ บรมานันท์, กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน (ตอนที่ 2), ค้นวันที่ 25 
ธันวาคม 2548 จาก http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=854   

http://public-law.net/
http://public-law.net/
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กิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนดว้ย ดังน้ี 

1. สิทธิชุมชน 
มาตรา 46 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์ หรือฟื้นฟูจารีต

ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการ
จัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน ทั้งน้ีตามที่กฎหมายบัญญตัิ 

2. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
มาตรา 59 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่
เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี ตาม
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทีก่ฎหมายบัญญัติ 

3. สิทธิการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 60 บุคคลย่อมมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการ

ปฏิบัติราชการทางปกครองอันมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน ทั้งน้ี ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่ามีบทบัญญัติที่รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยรวมถึงสิทธิ
ของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การจัดการการบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของรัฐที่มีผลกระทบ
ต่อตนเองด้วย ซ่ึงบทบัญญัติในการรบัรองสิทธิของประชาชนเหล่าน้ีเป็นพื้นฐานในการรับรองสิทธิของ
ประชาชนในกฎหมายล าดบัรองอ่ืน ๆ  ตามมา 
 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้มี
การบัญญัติเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดล้อม ไว้ในหมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ส่วนที่ 10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและ
การร้องเรียน  
 4. สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา 56 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรอืข่าวสารสาธารณะในครอบครอง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน เว้นแต่การเปิดเผยข้อมูล
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หรือข่าวสารน้ันจะกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรือส่วนได้เสียอันพึง
ได้รับความคุ้มครองของบคุคลอ่ืน หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 
5. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการแสดงความคิดเห็น 
มาตรา 57 บุคคลย่อมมีสิทธิได รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนท้องถ่ิน ก่อนการอนุญาตหรือการด าเนินโครงการหรอืกิจกรรมใด
ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดที่
เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถ่ิน และมีสิทธิแสดงความคิดเหน็ของตนต่อหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อน าไป
ประกอบการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว 

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชนในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได
เสีย ส าคัญของประชาชน ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อน
ด าเนินการ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงบัญญัติรับรองสิทธิในการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ไว้ในมาตรา 57 โดยยังคงหลักการเดิมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 
2540 มาตรา 59 แต่ได้บัญญัติเพิ่มสิทธิประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในการวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
การวางผังเมือง การก าหนดเขตการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และการออกกฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้
เสียส าคัญของประชาชน ซ่ึงรัฐจะต้องมีหน้าที่ด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง
ก่อนด าเนินการ และได้ตัดค าว่า “ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพื่อให้สามารถบังคับใช้สิทธิได้
ทันที122 

นอกจากน้ี ยังมีบทบัญญัติมาตรา 67 วรรคสอง ที่บัญญัติเก่ียวกับโครงการที่อาจส่งผลกระทบ
รุนแรง ซ่ึงบัญญัติว่า การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง
ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี

                                                             
122 วรชัย แสนสีระ, “หลักการและข้อแตกต่างระหว่าง ‘ประชามติ’ กับ ‘ประชาพิจารณ’์ 

ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย,” จลุนติ ิ(พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553), ค้นวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 จาก http://web.senate.go.th/lawdatacenter /includes/FCKeditor/upload/ 
Image/b/Legal/legal16.pdf 
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กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระ ซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
การศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ด าเนินการดังกล่าว 
 ผลจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และการที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เห็นชอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ประกาศก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการทีอ่าจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จึง
น ามาสู่การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท ขนาด 
และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางดา้น
คุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2553123 ซ่ึงก าหนดประเภทโครงการหรือ
กิจการในครั้งแรก ทั้งหมด 11 โครงการ ดังน้ี 
 

ตารางที ่4.4 โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จ านวน 11 โครงการ 

 
ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 

1 การถมที่ดินในทะเล หรือทะเลสาบ นอกแนวเขตชายฝ่ัง
เดิม ยกเว้นการถมทะเลที่เป็นการฟื้นฟูชายหาด 

ตั้งแต่ 300 ไร่ ข้ึนไป 

2 การท าเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร ่ดังต่อไปน้ี 
2.1  เหมืองแร่ใต้ดิน เฉพาะที่ออกแบบให้โครงสร้างมีการ
ยุบตัวภายหลังการท าเหมือง โดยไม่มีค้ ายันและไม่มีการใส่
คืนวัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว 
2.2  เหมืองแร่ตะก่ัว เหมืองแร่สังกะสี หรือเหมืองแร่โลหะ
อ่ืน ที่ใช้ไซยาไนด์ หรือปรอท หรือตะก่ัวไนเตรต 
 

 
ทุกขนาด 
 
 
ทุกขนาด 
 
 
 

                                                             
123 ราชกจิจานเุบกษา 127, ตอนพิเศษ 104 ง (31 สิงหาคม 2553). 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 ในกระบวนการผลิต หรือเหมืองแร่โลหะอ่ืนที่มีอารเ์ซโนไพ

ไรต์ (Arsenopyrite) เป็นแร่ประกอบ (Associated 
Mineral) 
2.3  เหมืองแร่ถ่านหิน เฉพาะที่มีการล าเลียงแร่ถ่านหิน
ออกนอกพื้นที่โครงการด้วยรถยนต์ 
 
 
2.4  เหมืองแร่ในทะเล 

ขนาดตั้งแต่ 200,000 
ตันต่อเดือน หรือตั้งแต่ 
2,400,000 ตันต่อปี 
ข้ึนไป 
ทุกขนาด 

3 นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการนิคม
อุตสาหกรรม หรือโครงการที่มลัีกษณะเช่นเดียวกับนิคม
อุตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี 
3.1  นิคมอุตสาหกรรมหรอืโครงการที่มลัีกษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อรองรับ
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีตามล าดับที ่4 หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็กตามล าดับที ่5.1 หรือ 5.2 แล้วแต่กรณี 
มากกว่า 1 โรงงานข้ึนไป 
3.2  นิคมอุตสาหกรรม หรือโครงการทีม่ีลักษณะ
เช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม ที่มีการขยายพื้นที่เพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมปโิตรเคมีล าดับที่ 4 หรืออุตสาหกรรม
ถลุงแร่เหล็ก ตามล าดับที ่5.1 หรือ 5.2 

 
 
ทุกขนาด 

4 อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ดังต่อไปน้ี 
4.1  อุตสาหกรรมปิโตรเคมข้ัีนต้น (Upstream 
Petrochemical Industry) 
 
 
4.2  อุตสาหกรรมปิโตร เคมีข้ันกลาง (Intermediate 
Petrochemical Industry) ดังน้ี 
 

 
ทุกขนาด หรือที่มีการ
ขย า ยก า ลั ง การผลิต
ตั้ งแต่ร้อยละ  35 ของ
ก าลังการผลิตเดิมข้ึนไป 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
 4.2.1 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง ที่ผลิตสารเคมี 

หรือใช้วัตถุดิบที่เปน็สารเคม ีซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 
 

ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
100 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
หรือที่มีการขยายก าลัง 

  การผลิตรวมกันตั้ งแต่  
100 ตัน ต่อวันข้ึนไป 

 4.2.2 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีข้ันกลาง ที่ผลิตสารเคมี 
หรือใช้วัตถุดิบที่เปน็สารเคม ีซ่ึงเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่ม 2A 

ที่มีก าลังการผลิตตั้งแต่ 
700 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
หรือที่มีการขยายก าลัง
การผลิตรวมกันตั้ งแต่  
700 ตัน ต่อวันข้ึนไป 

5 อุตสาหกรรมถลุงแร่ หรือหลอมโลหะ ดังต่อไปน้ี 
5.1 อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 อุตสาหกรรมถลุงแร่เหล็กที่มีการผลิตถ่าน Coke หรือ
ที่มีกระบวนการ Sintering  
 
5.3 อุตสาหกรรมถลุงแร่ ทองแดง ทองค า หรือสังกะสี 
 
 
 
 

 
ที่มีปริมาณแรป่้อน 
(Input) เข้าสู่กระบวน 
การผลิต ตั้งแต่ 5,000 
ตัน ต่อวันข้ึนไป หรือที่มี
ปริมาณแร่ป้อน (Input) 
เข้าสู่กระบวน การผลิต
รวมกันตั้งแต่ 5,000 ตัน 
ต่อวันข้ึนไป 
 
ทุกขนาด 
 
 
ที่มีปริมาณแรป่้อน 
(Input) เข้าสู่
กระบวนการผลิต ตั้งแต่ 
1,000 ตัน ต่อวันข้ึนไป 
หรือที่มีปริมาณแร่ปอ้น  
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
  (Input) เข้าสู่

กระบวนการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 1,000 ตัน ต่อวัน
ข้ึนไป 
 

 5.4  อุตสาหกรรมถลุงแร่ตะก่ัว 
 
5.5  อุตสาหกรรมหลอมโลหะ (ยกเว้นเหล็กและ

อะลูมิเนียม) 
 

 
 
 
 

5.6  อุตสาหกรรมหลอมตะก่ัว 

ทุกขนาด 
 

ขนาดก าลังการผลิต 
(Output) ตั้งแต่ 50 ตัน 
ต่อวันข้ึนไป หรือที่มี
ก าลังการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 50 ตัน ต่อวันข้ึน
ไป 

 
ขนาดก าลังการผลิต 
(Output) ตั้งแต่ 10 ตัน 
ต่อวันข้ึนไป หรือที่มี
ก าลังการผลิตรวมกัน
ตั้งแต่ 10 ตัน ต่อวันข้ึน
ไป 

6 การผลิต ก าจัด หรือปรับแต่งสารกัมมนัตรงัสี ทุกขนาด 
7 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม หรือโรงงานประกอบ

กิจการเก่ียวกับการฝังกลบส่ิงปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ที่มีการเผาหรือฝังกลบของ
เสียอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ยกเว้นการเผา
ในหม้อเผาซีเมนต์ ที่ใ ช้ของเสียอันตรายเป็นเช้ือเพลิง
ทดแทน หรือใช้เป็นเช้ือเพลิงเสริม 

ทุกขนาด 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
8 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ ที่มีการ ก่อสร้างขยาย 

ห รื อ เพิ่ ม ท า ง วิ่ งของ
อากาศยาน ตั้งแต่ 3,000 
เมตร ข้ึนไป 

9 ท่าเทียบเรือ 1) ที่มีความยาวหน้าท่า 
(berth length) ตั้ งแต่  
300 เมตรข้ึนไป หรือทีม่ี
พื้นที่ท่าเทียบเรือตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรข้ึน
ไป ยกเว้น ท่าเทียบเรือ
โดยสารหรือท่าเทียบเรอื
สินค้า เพื่ อการอุปโภค
บริโภค หรือท่าเทียบเรือ
ส าราญและกีฬา 
 
2) ที่มีการขุดลอกร่อง
น้ าตั้งแต่ 100,000 
ลูกบาศก์เมตร ข้ึนไป 
ยกเว้น ท่าเทียบเรือ
โดยสารหรือท่าเทียบเรือ
สินค้าเพื่อการอุปโภค
บริโภค หรือท่าเทียบเรือ
ส าราญและกีฬา 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 
  3) ที่มีการขนถ่ายวัตถุ

อันตราย หรือกากของ
เสียอันตราย ซ่ึงเป็นสาร
ก่อมะเร็งกลุ่ม 1  
มีปริมาณรวมกันตั้งแต่ 
25,000 ตันต่อเดือนข้ึน
ไป หรือมีปริมาณรวมกัน
ทั้งปี ตั้งแต่ 250,000 
ตันต่อปีข้ึนไป 

10 เข่ือนกักเก็บน้ า หรืออ่างเก็บน้ า 1) ที่มีปริมาตรกักเก็บน้ า 
ตั้งแต่ 100 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรข้ึนไป 
หรือ 
2) ที่มีพื้นที่กักเก็บน้ า 
ตั้งแต่ 15 ตาราง
กิโลเมตร ข้ึนไป 

11 โรงไฟฟ้าพลังความรอ้น ดังต่อไปน้ี 
11.1  โรงไฟฟฟ้าที่ใช้ถ่านหนิเป็นเช้ือเพลิง 
 
 
 
11.2  โรงไฟฟ้าที่ใช้เช้ือเพลิงชีวมวล 
 
 

 
ก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวม ตั้งแต่ 
100 เมกะวัตต์ข้ึนไป 
 
ก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้า รวม ตั้งแต่ 
150 เมกะวัตต์ข้ึนไป 
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 
 

ล าดบั ประเภทโครงการ กจิการ หรอืการด าเนนิการ ขนาด 

 11.3  โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิง ซ่ึงเป็น
ระบบพลังความร้อนร่วมชนิด combined cycle หรือ 
cogeneration 
 
11.4  โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ก าลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวม ตั้งแต่ 
3,000 เมกะวัตต์ข้ึนไป 
 
ทุกขนาด 

 
ทั้งน้ี ประเภทโครงการหรือกิจการตามประกาศดังกล่าว ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2552 ซ่ึงต้องเป็นการ
จัดท าโดยผู้ที่ไดร้ับอนุญาตใหเ้ป็นผู้มีสิทธิจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม  

ในปัจจุบัน ซ่ึงอยู่ระหว่างการใช้บังคับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ได้มีบทบัญญัตเิก่ียวกับการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ส าคัญ ดังน้ี 

1. สิทธิในการเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ เก่ียวกับการด าเนินการที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนหรือชุมชน 

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ 
(1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และ

จารีตประเพณีอันดงีามทั้งของทอ้งถ่ินและของชาติ 
(2) จัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ

ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดลุและย่ังยืนตามวิธีการทีก่ฎหมายบญัญัติ 
(3) เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์

ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการใดอันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของ
ประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะน้ัน โดยให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 

(4) จัดให้มีระบบสวัสดกิารของชุมชน 
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2. สิทธิในการรับทราบข้อมูลและการแสดงความคดิเห็นเก่ียวกับการด าเนินการของรัฐ 
มาตรา 58 การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ ถ้าการน้ันอาจมี 

ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย  
ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มีการศึกษา  
และประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการ
รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนและชุมชนที่เก่ียวข้องก่อน เพื่อน ามาประกอบการ
พิจารณา ด าเนินการหรืออนุญาตตามที่กฎหมายบญัญัต ิ 
บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล ค าช้ีแจง และเหตุผลจากหน่วยงานของรัฐก่อนการด าเนินการ  
หรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง  

ในการด าเนินการหรืออนุญาตตามวรรคหน่ึง รัฐต้องระมัดระวังใหเ้กิดผลกระทบตอ่ประชาชน 
ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยา  
ความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่
ชักช้า 

3. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
มาตรา 59 รัฐต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ ที่

มิใช่ข้อมูลเก่ียวกับความมั่นคงของรัฐหรือเป็นความลับของทางราชการตามที่กฎหมายบัญญัติ และ
ต้องจัดให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารดงักล่าวได้โดยสะดวก 

จะเห็นได้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไม่มีการแยกบทบัญญัตใิน
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีการด าเนินโครงการของรัฐตามปกติ และการด าเนิน
โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้เหมือนกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 เน่ืองจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ตัดส่วนที่ว่า
ด้วยสิทธิชุมชนออกไป แต่ทั้งน้ี ได้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติว่าการด าเนินโครงการใด ๆ  ที่ส่งผลกระทบ
น้ัน รัฐต้องระมัดระวังให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ส่ิงแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพน้อยที่สุด และต้องด าเนินการให้มีการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชนหรอื
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเปน็ธรรมและโดยไม่ชักช้า ซ่ึงบัญญัติไว้ในมาตรา 58 วรรคสาม 

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลใช้บังคับ น ามาสู่การปรับปรงุ
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยออกพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรกัษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแหง่ชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 และออกหลักเกณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดงักล่าว เช่น การจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการ
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มอบหมายให้หน่วยงานอ่ืนปฏิบัติหน้าที่แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น124 

นอกจากน้ี บทบัญญัติส าคัญซ่ึงมีการบัญญัติข้ึนใหม่ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ี คือ มาตรา 43 (3) 
ดังกล่าวข้างต้น ที่ก าหนดให้สิทธิของประชาชนในการเข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้
ด าเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด าเนินการที่จะกระทบต่อความ
เป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณาโดยรวดเร็ว โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะน้ัน และให้ประชาชนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ซ่ึง
บทบัญญัติดังกล่าวถือเป็นการรับรองสิทธิของประชาชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐที่เป็นรูปธรรม แต่
อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่ามีการออกกฎหมายเพื่อก าหนดวิธีการในการใช้สิทธิดังกล่าวของประชาชน
แต่อย่างใด  
 

4.5.5 มาตรการทางกฎหมาย ส าหรับโครงการที่ไมอ่ย ู่ในหลักเกณฑ์ซึง่ต้องท าการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม   

 ในกรณีที่การด าเนินโครงการ ไม่อยู่ภายใตเ้งื่อนไขที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
ตามกฎหมายส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีผลท าให้ไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด 
ๆ ในการบังคับให้ผู้ด าเนินโครงการดังกล่าว ต้องท าการศึกษาประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการดงักล่าว 
ดังน้ี ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีโครงการซ่ึงกฎหมายมิได้บังคับให้ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม แต่การด าเนินโครงการดังกล่าว ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ จึงมีการ
น าหลักการของประมวลหลักการปฏิบัตมิาใช้ เพื่อเป็นมาตรการในการด าเนินการส าหรบัโครงการทีไ่ม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ซ่ึงกฎหมายก าหนดให้ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยประมวล
หลักการปฏิบัติ (Code of Practice; CoP) คือ แนวทางในการก ากับการด าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมที่
ส าคัญ โดยครอบคลุมตัง้แต่ระยะเตรียมการก่อสร้าง ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ โดยมาตรการที่
น ามาก าหนดในประมวลหลักการปฏิบัติน้ัน ได้มาจากการรวบรวมและวิเคราะห์จากมาตรการป้องกัน

                                                             

 124 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, ระบบการประเมนิผล
กระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย. 
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และแก้ไขคุณภาพส่ิงแวดล้อม ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการ
แล้ว125  
 แนวคิดในการจัดท าประมวลหลักการปฏิบัติของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีที่มาจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ.2535 มาตรา 46 ที่ก าหนดให้โครงการหรือกิจการ ประเภทหรือขนาดใด หรือที่จะตั้งข้ึนในพื้นที่
ซ่ึงมีการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมไว้แล้ว และเป็นมาตรฐานที่สามารถใช้กับโครงการหรือกิจการ
ประเภทเดียวกันหรือขนาดเดียวกันหรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได้ ให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ในการประกาศก าหนดใหโ้ครงการหรือกิจการท านองเดียวกัน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อมได ้
 มติการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 
2558 เก่ียวกับการก าหนดประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่ใช้ขยะ
มูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ข้ึนไป126 สรุปสาระส าคญัได้ 
ดังน้ี 

1. เห็นชอบกับประมวลหลักการปฏิบัต ิ(Code of Practice: CoP) ส าหรับโครงการทีเ่ข้า
ข่ายได้รับการยกเว้น ไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังความร้อน 
ที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตัง้แต่ 10 เมกะวัตต์ 

2. ให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท
และขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ฉบับลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่ก าหนดให้โรงไฟฟ้าพลังความร้อน ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 
10 เมกะวัตต์ ข้ึนไป ต องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโดยยกเว้ นให้โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์

                                                             
125 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, กลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม , วารสาร
ข่าว สผ. หมวด การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 17, 3 (กันยายน-ธันวาคม 2558). 

126 คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ, มตกิารประชมุคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ
ครั้งที ่2/2558 วันที่ 10 ม ิถ ุนายน 2558, ค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จาก http://www.onep 
.go.th/neb2/index.php/2014-01-09-06-42-29?start=140 
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ข้ึนไป ไมตองจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และใช้ประมวลหลักการปฏิบัติ 
(Code of Practice: CoP) ฉบับน้ีแทน 

3. ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน รับความเห็นของคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ไปพิจารณาด าเนินการ ในประเด็นการออกแบบโรงไฟฟ้า และการติดตามตรวจ
สุขภาพของประชาชน และด าเนินการน าประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) ส าหรบั
โครงการที่เข้าข่ายได้รับการยกเว้น ไมตองจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ 
ข้ึนไป ไปก าหนดเป็นเงื่อนไขประกอบการอนุญาตโครงการ 
 ปัจจุบัน นอกจากประมวลหลักการปฏิบัติส าหรบัโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมลู
ฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เมกะวัตต์ ข้ึนไป แล้ว ยังมีการออก
ประกาศให้การด าเนินโครงการอ่ืนๆ จัดท าตามประมวลหลักการปฏิบัต ิดังน้ี 
 1. ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็น
เช้ือเพลิง ที่มีก าลังผลิตติดตั้ง ต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเช้ือเพลิง ที่มีก าลังผลิตต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ พ.ศ.2559127 
 2. ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากเทคโนโลยี
แผง โฟโตวอลเทอิก ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตวอลเทอิก 
ที่เข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2557128 

3. ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยี
แผง โฟโตวอลเทอิก ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการด้านการออกแบบติดตั้งและการจัดการ
ขยะและกากของเสีย ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโต
วอลเทอิก ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ.2557129  

 

                                                             
127 ราชกจิจานเุบกษา 133, ตอนพิเศษ 210 ง (20 กันยายน 2559). 
128 ราชกจิจานเุบกษา 131, ตอนพิเศษ 203 ง (10 ตุลาคม 2557). 
129 ราชกจิจานเุบกษา 131, ตอนพิเศษ 201 ง (7 ตุลาคม 2557). 
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 4. ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเช้ือเพลิง ตาม
“ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกันแก้ไข และติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ใช้ขยะอุตสาหกรรมเป็นเช้ือเพลิง 
พ.ศ.2559130 
 5. ประมวลหลักการปฏิบัติ ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล (ประเภทเช้ือเพลิง
แข็ง) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมและรักษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม ส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล (ประเภทเช้ือเพลิงแข็ง) 
 ผลจากการน าประมวลหลักการปฏิบัติมาใช้บังคับ คือ โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ
ใดที่มีการก าหนดให้จัดท าประมวลหลักการปฏิบัติ ต้องด าเนินการตามมาตรการป้ องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม แทนการจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ปัจจุบันคือรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม) โดยให้ถือว่า
ประมวลหลักการปฏิบัติเป็นส่วนหน่ึงของเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตด้วย131 ซ่ึงหน่วยงานที่มีอ านาจ
ในการอนุมัติโครงการจะก าหนดใหผู้้ประกอบการปฏิบัตติามประมวลหลักการปฏิบัติแทนมาตรการใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

4.6 ตัวอย่างค  าพิพากษา ที่ม ีการฟ้องขอใหเ้พิกถอนใบอนญุาตโครงการซึง่ผูฟ้อ้งคดี
กล่าวอ้างว่าเป็นการด าเนินโครงการโดยหลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม  

 
 ค าพิพากษาศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขแดงที ่ส.13/2559 ระหว่างผู้ฟ้องคด ี15 ราย  
กับผู้อ านวยการส านักเจ้าท่าภูมิภาคที ่6 ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1, นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสนามจันทร ์ 
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และบริษัท อิสเทริ์ ที พี เค แต็ปปิตอล จ ากัด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3  
 คดีน้ีประชาชนผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีภูมิล าเนาและประกอบอาชีพในต าบลสนามจนัทร์ ต าบลบา้น
โพธ์ิ และต าบลสิบเอ็ดศอก อ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา อันเป็นที่พื้นที่โดยรอบของโครงการ
โกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าเกษตรของบริษัท อิสเทริ์ ที พี เค แต็ปปิตอล จ ากัด โดยขอให้
                                                             

130 ราชกจิจานเุบกษา 133, ตอนพิเศษ 315 ง (30 ธันวาคม 2559). 
131 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม , ส านักวิเคราะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, กลุ่มงานพัฒนาระบบและติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม , เรื่องเดิม. 
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ศาลมีค าพิพากษาหรือค าส่ังเพิกถอนใบอนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ า จ านวน 6 ฉบับ เพิกถอน
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (พิเศษ) ท่าจอดเรือ จ านวน 6 ฉบับ 
และเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร และค าส่ังต่ออายุใบอนุญาต 
จ านวน 35 ฉบับ โดยท่าเทียบเรือทั้ง 6 ท่า มีรายละเอียด ดังน้ี 

1. ใบอนุญาตเลขที่ 1/2555 (ท่า A) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 995 
ตารางเมตร  

2. ใบอนุญาตเลขที่ 2/2555 (ท่า B) ความยาวหน้าท่า 66.60 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 831 
ตารางเมตร 

3. ใบอนุญาตเลขที่ 3/2555 (ท่า C) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 995 
ตารางเมตร 

4. ใบอนุญาตเลขที่ 4/2555 (ท่า D) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 995 
ตารางเมตร 

5. ใบอนุญาตเลขที่ 5/2555 (ท่า E) ความยาวหน้าท่า 66.60 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 831 
ตารางเมตร 

6. ใบอนุญาตเลขที่ 6/2555 (ท่า F) ความยาวหน้าท่า 81 เมตร พื้นที่ท่าเทียบเรือ 995 
ตารางเมตร 
 เหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ผู้ฟ้องคดียกข้ึนกล่าวอ้าง ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการ
กล่ันกรองโครงการ คือ  

1. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 พิจารณาออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 โดยไม่ได้ใหผู้้ถูก
ฟ้องคดีที่ 3 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ ( EHIA) ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ที่ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการตาม
เอกสารท้ายประกาศ ให้ท่าเทียบเรือที่มีความยาวหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ ตั้งแต่ 300 เมตร ข้ึนไป 
หรือที่มีพื้นที่หน้าท่าตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ข้ึนไป ให้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ในข้ันขออนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ 

2. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 และที่ 2 พิจารณาออกใบอนุญาตใหแ้ก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 โดยไม่ได้ใหผู้้ถูก
ฟ้องคดีที่ 3 จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และ
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แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิ งแวดล้อม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ที่
ก าหนดให้ท่าเทยีบเรือที่รบัเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส หรือความยาวหน้าทา่ตั้งแต ่100 เมตร หรือ
มีพื้นที่ท่าเทียบเรือรวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรข้ึนไป ให้เสนอในข้ันขออนุมัติหรือขออนุญาต
โครงการ 
 การขออนุญาตก่อสร้างโครงการโกดังเก็บสินค้าและท่าเรือขนถ่ายสินค้าดังกล่าว ตั้งอยู่
ในพื้นที่ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอบ้านโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีการก่อสร้างท่าเทียบเรือ จ านวน 
6 ท่า ย่ืนเข้าไปในแม่น้ าบางปะกง มีความยาวหน้าท่ารวม 457.2 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 5,642 ตาราง
เมตร รวมทั้ง ก่อสร้างโกดังสินค้าและโรงงานเป็นโครงการต่อเน่ืองกันอีก จ านวน 35 อาคาร ซ่ึงผู้ฟ้อง
คดีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างท่าเทียบเรือทั้ง 6 ท่า ถือเป็นโครงการเดียวกันและตั้งอยู่ในพื้นที่ติด กัน 
เพียงแต่แยกออกเป็น 6 ท่า เพื่อหลีกเล่ียงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและ
สุขภาพ  
 ศาลปกครองระยองวินิจฉัยว่า กรณีท่าเทียบเรือทั้ง 6 ท่า แต่ละท่าแยกห่างจากกัน ไม่ได้
ตั้งอยู่ต่อเน่ืองกัน โดยมีระยะห่างระหว่างท่าห่างกันตั้งแต่ประมาณ 91 เมตร จนถึง 505 เมตร 
จึงจ าเป็นที่จะต้องออกใบอนุญาตแยกเป็น 6 ฉบับ และท่าเทียบเรือทั้ง 6 ท่า ดังกล่าว ไม่มีความยาว
หน้าท่าตั้งแต่ 300 เมตร ข้ึนไป หรือมีพื้นที่หน้าท่าตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตร ข้ึนไป และไม่ใช่ท่าเรือ
ที่รับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตันกรอส หรือความยาวหน้าท่าตั้งแต่ 100 เมตร หรือมีพื้นที่ท่าเทียบเรือ
รวม ตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตร ข้ึนไป จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เสนอในข้ันขอ
อนุมัติหรือขออนุญาตโครงการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทั้งสองฉบบั
แต่อย่างใด 
 ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ท่าเทียบเรือจ านวน 6 ท่า ย่ืนเข้าไปในแม่น้ าบางปะกงเป็น
ความยาวหน้าท่ารวม 457.2 เมตร ขนาดพื้นที่รวม 5,642 ตารางเมตร การก่อสร้างท่าเทียบเรือทั้ง  
6 ท่า ดังกล่าว จึงถือว่าเป็นโครงการเดียวกัน การออกใบอนุญาตแยกเป็น 6 ฉบับ จึงเป็นการ
หลีกเล่ียงที่จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) น้ัน เห็นว่า ระยะห่างระหว่าง ท่า A ถึงท่า B จ านวน 91.48 
เมตร ท่า B ถึงท่า C จ านวน 96.69 เมตร ท่า C ถึงท่า D จ านวน 172.11 เมตร ท่า D ถึงท่า E จ านวน 
198.98 เมตร และท่า E ถึงท่า F จ านวน 505 เมตร 
 เมื่อได้ตรวจพิจารณาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมฯ ประกาศ วันที่ 
31 สิงหาคม 2553 ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2553 ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 (EHIA) ได้ก าหนดโครงการหรือกิจการไว้ทั้งหมด 
11 ประเภท เมื่อข้อก าหนดเก่ียวกับขนาดตามประกาศดังกล่าวใช้ถ้อยค าธรรมดาสามัญ การตีความ
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ถ้อยค าดังกล่าวน้ันต้องตีความตามความเข้าใจของบุคคลทั่วไป เน่ืองจากผู้ที่ตกอยู่ภายใต้บังคับแห่ง
กฎหมายซ่ึงเป็นบุคคลทั่วไป ย่อมเข้าใจความหมายของถ้อยค าได้ ตามหลักความสุจริต คือ การ
คุ้มครองความเช่ือถือและไว้วางใจของบคุคลที่ตกอยู่ภายใต้บงัคบัของกฎหมาย 
 แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ย่ืนค าขอท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ าฉบับเดยีวกัน แต่เมื่อสภาพของท่าเทียบเรือทัง้ 
6 ท่า แต่ละท่าแยกห่างจากกันไม่ได้ตัง้อยู่ต่อเน่ืองกัน โดยข้อความตามล าดบัที่ 9 และล าดับที่ 22 ของ
ทั้ง 2 ประกาศดังกล่าวมิได้ก าหนดข้อความไว้ในลักษณะ “ขนาด…รวมกัน…ข้ึนไป” การพิจารณา
ขนาดของโครงการหรือกิจการประเภทท่าเทียบเรือ จึงต้องพิจารณาแยกเป็นรายท่าแตล่ะท่า โดยไมน่ า
ความยาวของหน้าท่าที่เรือเข้าเทียบได้ หรือท่าเทียบเรือที่มีขนาดพื้นที่หน้าท่าแต่ละท่ามานับรวมกัน 
ซ่ึงการประกอบกิจการในแต่ละท่าสามารถด าเนินกิจการได้อย่างเป็นอิสระไม่ต้องพึ่งพาซ่ึงกันและกัน 
ไม่ต่างกับกรณีที่มีผู้ย่ืนค าขอจ านวน 6 ราย ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันแล้วได้ใบอนุญาตจ านวน 
6 ฉบับ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ซ่ึงประกาศดังกล่าวมุ่งประสงค์พิจารณาที่ความยาวหน้าทา่
ที่เรือเข้าเทียบได้ หรือพื้นที่หน้าท่าเรือหรือขนาดเรือแล้วแต่กรณเีป็นส าคญั 
 ดังน้ัน การพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าแม่น้ า ส าหรับท่าเรือ 6 ท่า จึงไม่ถือ
ว่ามีเจตนาหลีกเล่ียงการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) และ
รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
 อย่างไรก็ตาม ในคดีดังกล่าวมตีุลาการเสียงข้างน้อยไดม้ีความเห็นแย้งกับค าพพิากษา  
ในประเด็นการออกใบอนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ า เลขที่ 1/2555- 6/2555 ส าหรับท่าเรือ 6 ทา่ 
โดยตุลาการเสียงข้างน้อยมีความเห็นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีที่ 3 ย่ืนค าร้องขอท าส่ิงล่วงล้ าล าน้ า ท่าเทียบ
เรือ จ านวน 6 ท่า เพื่อใช้ในการขนถ่ายสินค้าเกษตรกรรม จะต้องจัดท ารายงานการวิเ คราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ อย่างไรน้ัน 
 ข้อเท็จจริงจากแผนผังพื้นที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 แบ่งกิจการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

กลุ่มที่ 1 ท่า A, B และ C แต่ละท่าห่างกัน 91.48 เมตร และ 96.96 เมตร มีคลังสินค้า B-1 
และ B-2 

กลุ่มที่ 2 ท่า D และ E ห่างกัน 198.98 เมตร และจากกลุ่มที่ 1 172.11 เมตร มีคลังสินคา้ A-1 
และ A-2 

กลุ่มที่ 3 ท่า F ห่างจากกลุ่มที่ 2 505 เมตร ไม่มีคลังสินค้า 
ทั้งน้ี มีถนนเช่ือมติดต่อกันทั้งสามกลุ่ม 

 โดยตุลาการเสียงข้างน้อยวินิจฉัยว่า จากข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นถึงแผนผังหรือเค้าโครง
รวมทั้งองค์ประกอบที่ใช้ร่วมกันในการประกอบกิจการท่าเทียบเรือหรือโครงการท่าเทียบเรือ ซ่ึงการ
ประกอบกิจการท่าเทียบเรือสาระส าคัญข้ึนอยู่กับความยาวหน้าท่าหรือพื้นที่ท่าเทียบเรือ การ เว้น
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ระยะห่างของแต่ละท่าเรือ ย่อมไม่ส่งผลให้จ านวนเรือเข้าเทียบท่าน้อยลง แต่ในทางกลับกันการเว้น
ระยะของท่าเทียบเรือแต่ละท่า อาจเพิ่มความสะดวกและเพิ่มจ านวนเรือเข้าเทียบท่าได้มากข้ึน  
ซ่ึงย่อมต้องมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดทีี่ 3 จะแยกเป็นรายทา่เรือ ย่อมเป็นเพื่อประโยชน์เฉพาะผู้ถูกฟ้องคดทีี ่3 
มิได้มีผลต่อจ านวนเรือที่มาใช้ตามความยาวของท่าเทียบเรือแต่อย่างใด ประกอบกับระยะห่างของทา่
เทียบเรือแต่ละท่า A ถึง F ไม่มากนัก ดังน้ัน เมื่อตามข้อเท็จจริงความยาวของหน้าท่าเทียบเรือ ท่า A 
ถึง F มีความยาว 81 เมตร, 66.60 เมตร, 81 เมตร, 81 เมตร, 81 เมตร, 66.60 เมตร และ 81 เมตร 
ตามล าดับ รวมเป็นความยาวหน้าท่าทั้งส้ิน 457.20 เมตร ที่สามารถให้บริการจ านวนเรือเข้าเทียบทา่
ได้จ านวนมาก ย่อมต้องมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม จึงเป็นโครงกา รที่จะต้องจัดท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมฯ เสนอในข้ันขออนุญาตโครงการ 
 การที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกใบอนุญาตปลูกสร้างส่ิงล่วงล้ าล าน้ าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 โดย
แยกออกเป็นรายท่าจ านวน 6 ใบ และไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมก่อน
การอนุญาต ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไม่
สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย เห็นควรพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตเลขที่ 1/2555 ถึงที่ 
6/2555 ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ออกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 
 จากค าพิพากษาของศาลปกครองระยองข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการพิจารณากล่ันกรอง
โครงการที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน หากเป็นการกล่ันกรองโครงการโดยใช้บัญชี
รายการที่มีการระบุเป็นรายช่ือประเภทและขนาดของโครงการซ่ึงต้องท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม มีข้อดี คือ สามารถตีความเพื่อกล่ันกรองโครงการตามที่กฎหมายก าหนดได้อย่างชัดเจน
และแน่นอน แต่ความชัดเจนแน่นอนดังกล่าว อาจเป็นข้อเสียในกรณีที่โดยลักษณะเฉพาะของพื้นที่
หรือรูปแบบการด าเนินโครงการ เป็นไปโดยมีแนวโน้มทีจ่ะก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อม แต่เน่ือง
ด้วยการกล่ันกรองที่ใช้ระบบบัญชีรายการที่แน่นอนน้ันเอง ไม่อาจบังคับให้โครงการที่อาจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากบัญชีรายการดังกล่าว ต้องท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมได้  
 ส าหรับความเห็นของตุลาการเสียงข้างน้อย สะท้อนให้เห็นถึงการพิจารณาลักษณะความเปน็ 
“โครงการ” ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ว่าแม้รูปแบบการขออนุญาต
ท่าเทียบเรือ จะเป็นไปโดยแยกการขออนุญาตออกเป็นรายท่า ซ่ึงแต่ละท่าต่างไม่เข้าเงื่อนไขที่ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมก็ตาม แต่เน่ืองจากการก่อสร้างท่าเทียบเรือในแต่ละ
ท่ามีระยะห่างระหว่างท่าที่ไม่มากนัก และมีลักษณะเป็นการด าเนินกิจการหรือโครงการ เดียวกัน  
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อันอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ดังน้ัน จึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวด ล้อม
และสุขภาพ 
 ดังน้ี การพิจารณาว่าการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่น้ัน นอกจากหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือโครงการแล้ว ลักษณะการด าเนิน
โครงการก็เป็นส่ิงที่ต้องค านึงถึงด้วย กล่าวคือ หากการด าเนินโครงการมีลักษณะเป็นโครงการเดียวกัน 
ตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน และประกอบกิจการโดยเก่ียวเน่ืองกัน กรณีเช่นน้ี แม้การย่ืนขออนุญาตตา่ง ๆ  
ภายในโครงการ จะเป็นไปในรูปแบบที่แบ่งแยกออกจากกัน แต่การพิจารณาว่าต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่น้ัน ต้องพิจารณาถึงผลกระทบในภาพรวมของโครงการว่า
อาจส่งผลกระทบส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคญั อันต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ โดยไม่อาจพิจารณาแต่ละใบอนุญาตแยกต่างหากจากกันได้ 



 
บทที่ 5 

 
บทวิเคราะห ์ปัญหาการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 

ซึ่งต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
5.1   ข้อดี - ข้อเสยี ของการก าหนดหลกัเกณฑก์ารกลัน่กรองโครงการโดยบญัชรีายชือ่ 
 

การพิจารณาถึงข้อดีและข้อเสีย ของการกล่ันกรองโครงการโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ตาม
บัญชีรายช่ือน้ัน จ าต้องช่ังน้ าหนักระหว่างความมัน่คงแน่นอนของกฎหมายและการป้องกันผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนแก่ส่ิงแวดล้อม โดยหลักความแน่นอนของกฎหมาย หรือหลักความมั่นคงแน่นอนแห่ง
นิติฐานะ  (Le Principle De La Sécurité Juridique) เป็นห น่ึงในห ลักการส าคัญภายใต้หลัก
ความชอบด้วยกฎหมายในทางเน้ือหา ซ่ึงเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครองที่ออกกฎหมาย
ล าดับรองในการก าหนดหลักเกณฑ์ทางกฎหมาย 132 โดยค านึงถึงความแน่นอนชัดเจนและความ
ต่อเน่ืองของกฎหมายหรือการกระท าทางปกครอง ทั้งน้ี เพื่อให้ประชาชนสามารถเช่ือถือและไว้วางใจ
ได้ว่า หากได้กระทบการโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระท าดังกล่าวจะได้รับผลตามที่กฎหมาย
ก าหนดและมีผลคงอยู่อย่างต่อเน่ือง133 อย่างไรก็ตาม การเรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายปกครอง
ออกกฎหมายที่มีความแน่นอนชัดเจนถึงขนาดสามารถขจัดดุลพินิจให้หมดส้ินไปน้ันเป็นส่ิงที่เป็นไป
ไม่ได้ เน่ืองจากรัฐเสรีประชาธิปไตยมิได้มีเพียงเป้าหมายในการประกันความมั่นคงแห่งนิติฐานะของ
ประชาชนเท่าน้ัน แต่ยังต้องอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนด้วย โดยกฎหมายหรือมาตรการที่
ฝ่ายปกครองน ามาใช้บังคับน้ัน ต้องสามารถตอบสนองความต้องการส่วนร่วมของประชาชนหรือ

                                                             
132 บรรเจิด สิงคะเนติ, หลกัพ ืน้ฐานเก ีย่วกบัสทิธเิสรภีาพ และศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย ์ 

(กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2552), หน้า 26.  
133 ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์, หลกัความม ัน่คงแนน่อนแหง่นติฐิานะกบัการพจิารณาความเปน็

ผู้ม ีสว่นไดเ้สยีทีจ่ะมสีทิธฟิอ้งเพกิถอนใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารในระบบกฎหมายฝรัง่เศส, ค้นวันที่ 
6 สิงหาคม 2562 จาก http://www.public-law.net/publaw/view.aspx ?id=1947 
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ประโยชน์มหาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง ต้องกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนน้อยที่สุด134 

เน่ืองด้วยหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย มิได้เรียกร้องเพียงให้ประชาชนสามารถทราบ
ได้ว่าหลักเกณฑ์ทางกฎหมายในปัจจุบันเป็นอย่างไร แต่เป็นสิทธิของประชาชนที่จะเรียกร้องให้
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความคงอยู่ต่อเน่ืองไปในอนาคตด้วย ดังน้ัน จึงเป็นที่มาของหลักการคุ้มครอง
ความเช่ือถือและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินมาตรการทั้งหลายของรัฐ โดย
ประชาชนสามารถเช่ือถือในหลักเกณฑ์ทางกฎหมายของรัฐเป็นหลักในการด าเนินชีวิตและการ
ประกอบธุรกิจต่าง ๆ  ได้135 

หลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมายได้ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 29 ซ่ึง
บัญญัติว่า “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ จะกระท ามิได้ เว้น
แต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญน้ีก าหนดไว้และเท่าที่
จ าเป็น และจะกระทบกระเทือนสาระส าคัญแหง่สิทธิและเสรีภาพน้ันมิได้ 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทัว่ไปและไมมุ่่งหมายให้ใช้บังคบัแก่กรณใีด
กรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นการเจาะจง ทั้งต้องระบุบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่ให้
อ านาจในการตรากฎหมายน้ันดว้ย 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงและวรรคสอง ให้น ามาใช้บังคับกับกฎที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดว้ย โดยอนุโลม” 

รวมทั้ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 26 “การตรากฎหมาย
ที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระ
หรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ และจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง ต้องระบุเหตุและความจะเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ดว้ย 

                                                             

 134 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, หลักการพ ืน้ฐานของกฎหมายปกครอง (Fundamental Principle 
of Administrative Law (กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา , 2540), 
หน้า 165. 

135 บุญศรี มีวงษ์อุโฆษ, “ความหมายและองคป์ระกอบของหลักนิติรัฐตามรฐัธรรมนูญไทย,”  
ใน นิติรฐั นิตธิรรม (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553), หน้า 267. 
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กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหน่ึง หรือแก่บุคคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง” 

จากบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญข้างต้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่าย
ปกครองออกมาใช้บังคับ ซ่ึงมีผลกระทบกระเทือนต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ัน มีลักษณะ
ส าคัญ 5 ประการประกอบกัน136 กล่าวคือ 

1. กฎหมายต้องมีลักษณะทั่วไป 
2. กฎหมายต้องมีความแน่นอนชัดเจน 
หลักความแน่นอนของกฎหมาย เป็นหลักการที่เรียกร้องว่า การบัญญัติกฎหมายต้องมีความ

แน่นอนเพียงพอที่จะท าให้บุคคลสามารถทราบได้ว่าหากต้องการด าเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงแล้ว มี
บทบัญญัติของกฎหมายใดบ้างที่ต้องค านึงถึงและปฏิบัติตาม และกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนดเงื่อนไข
ให้ต้องปฏิบัติตามอย่างไร เพื่อที่บุคคลจะสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการด าเนินการของตนให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายทีเ่ก่ียวข้องได้ โดยหลักความแน่นอนของกฎหมาย ประกอบด้วยหลักการ
ย่อย 2 หลัก คือ หลักความชัดเจนของกฎหมาย และหลักคุ้มครองความสุจริต137 

(1) หลักความชัดเจนของกฎหมาย 
(2) หลักคุ้มครองความสุจริต 

3. กฎหมายต้องไม่มีผลใช้บังคบัย้อนหลัง 
หลักห้ามมิให้กฎหมายมีผลใช้บังคับย้อนหลัง เรียกร้องไม่ให้กฎหมายมีผลใช้บังคับกับ

เหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต โดยเฉพาะกรณีของการย้อนหลังไปเป็นโทษต่อเหตุการณ์ที่ได้ส้ินสุดลงไป
แล้ว138 

4. กฎหมายต้องไม่ขัดหรอืแย้งต่อหลักความไดสั้ดส่วน 
หลักความได้สัดส่วนหรือหลักความพอสมควรแก่เหตุ เป็นหลักการที่บังคับให้ฝ่ายปกครอง

ผู้ใช้อ านาจในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ต้องกระท าการอย่างเหมาะสม ซ่ึงประกอบดว้ย
หลักการย่อย 3 หลักการ139 ได้แก่ 

                                                             
136 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 161. 
137 บรรเจิด สิงคะเนติ, เรื่องเดิม, หน้า 26. 
138 บรรเจิด สิงคะเนติ, “หลักนิติรัฐ,” ใน นิติรฐั นิตธิรรม (กรุงเทพฯ: โครงการต าราและ

เอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553), หน้า 241. 
139 วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, เรื่องเดิม, หน้า 145-149. 
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(1) หลักแห่งความเหมาะสม เรียกร้องว่าในบรรดามาตรการที่กฎหมายเปิดช่องใหฝ่้าย
ปกครองน ามาใช้บังคับแก่ประชาชนไดน้ั้น ฝ่ายปกครองต้องเลือกมาตรการที่สามารถท าใหเ้จตนารมณ์
ของกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปได้เทา่น้ัน 

(2) หลักแห่งความจ าเป็น พิจารณาถึงบรรดามาตรการหลายมาตรการที่ล้วนต่าง
สามารถท าให้เจตนารมณ์ของกฎหมายส าเร็จลุล่วงไปไดน้ั้น ฝ่ายปกครองต้องเลือกด าเนินมาตรการที่
มีความรุนแรงน้อยที่สุด หรือจ ากัดสิทธแิละเสรีภาพของประชาชนได้เพียงเท่าทีจ่ าเปน็ 

(3) หลักแห่งความได้สัดส่วนในความหมายอย่างแคบ เป็นหลักการที่เรียกร้องให้ฝ่าย
ปกครองต้องช่ังน้ าหนักถึงผลดีและผลเสียของมาตรการแต่ละมาตรการที่จะน ามาใช้บังคับกับ
ประชาชน ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนหรือสังคมส่วนร่วมอย่างไรบ้างเมื่อเทียบกับ
ประโยชน์ที่มหาชนจะไดร้ับ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการพิจารณาความสมดลุระหว่างสิทธิข้ันพื้นฐานที่
ถูกกระทบกับผลประโยชน์ส่วนร่วมที่เกิดจากการกระทบสิทธิข้ันพื้นฐานดังกล่าว ต้องอยู่ในสัดส่วนที่
สมดุลกัน140 

หลักความได้สัดส่วน ได้ปรากฏในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2560 มาตรา 26 ซ่ึงบัญญัติว่า “การตรากฎหมายที่มีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล 
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัตไิว้ในรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่รัฐธรรมนูญมิได้บญัญัติเงื่อนไขไว้ กฎหมาย
ดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรม ไม่เพิ่มภาระหรือจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่
เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้ รวมทั้ง ต้องระบุเหตุผลความจ าเป็นใน
การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวไว้ดว้ย 

กฎหมายตามวรรคหน่ึง ต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใด
กรณีหน่ึง หรือแก่บุคคลใดบคุคลหน่ึงเป็นการเจาะจง” 

5. กฎหมายต้องไม่กระทบกระเทือนต่อสารัตถะหรือหลักส าคัญของสิทธิเสรีภาพ 
การกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบของการก าหนดหลักเกณฑ์โดยบัญชีรายช่ือ สอดคล้องกับหลักความ
แน่นอนของกฎหมายหรือหลักความมั่นคงแน่นอนแห่งนิติฐานะดังกล่าวข้างต้น เน่ืองด้วยเป็นรูปแบบ
ในการออกหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน และประชาชนสามารถเข้าใจและตัดสินใจได้ว่าการด า เนิน
โครงการในลักษณะใดที่จะต้องตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และโครงการในลักษณะใดทีไ่ม่ตอ้งจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี 
โดยไม่ต้องอาศัยการตีความหรือการพิจารณาที่ซับซ้อน เน่ืองด้วยหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นไปตามประกาศ

                                                             
140 บรรเจิด สิงคะเนติ, “หลักนิติรัฐ,” ใน นิติรฐั นิตธิรรม, หน้า 243. 
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีการระบุประเภทโครงการ พื้นที่ตั้ง รวมทั้งขนาดของ
โครงการ ซ่ึงหมายความรวมถึง จ านวน ก าลังการผลิต และระวางรับน้ าหนัก แล้วแต่กรณี141 ไว้อย่าง
ชัดเจน เช่น โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่มีจ านวนห้องพัก ตั้งแต่ 
80 ห้องข้ึนไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4 ,000 ตารางเมตรข้ึนไป หรือ โรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็น
เช้ือเพลิง ที่มีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมกันตั้งแต่ 100 เมกะวัตต์ ข้ึนไป เป็นต้น 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่องก าหนดประเภท ขนาด และวิธี
ปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ  ที่
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ที่มี
การก าหนดหลักเกณฑ์การกล่ันกรองโครงการ ซ่ึงเป็นอ านาจของรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตใินการออกประกาศน้ัน ต่างมีการก าหนดเงื่อนไขในการพิจารณาวา่
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดบ้าง ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยอาศัยการพิจารณาจากประเภท ขนาด ก าลังการผลิต รวมถึง พื้นที่ตั้ง และออกเป็นหลักเกณฑ์ซ่ึง
มีลักษณะเป็นเงื่อนไขที่ชัดเจน  

ผลจากการก าหนดหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะชัดเจนน้ีเอง ท าให้ผู้เสนอโครงการสามารถพิจารณา
ได้ว่า โครงการที่ต้องการจะประกอบกิจการน้ัน อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยไม่ต้องพิจารณาหรือค านึงถึงเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนือหลักเกณฑ์
ตามประกาศดงักล่าว ทั้งน้ี เพื่อน ามาสู่การประเมินหรือคาดการณ์ถึงความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการ
ที่แน่นอน รวมทั้ง สามารถตัดสินใจวางแผนเก่ียวกับโครงการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย ซ่ึง
เป็นไปตามหลักความแน่นอนของกฎหมาย ที่เรียกร้องว่ากฎหมายซ่ึงฝ่ายปกครองออกมาใช้บังคับน้ัน 
ต้องมีความแน่นอนชัดเจนและมีความต่อเน่ือง เพียงพอที่ประชาชนสามารถเช่ือถือและและวางใจได้
ว่า หากได้กระท าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว การกระท าดังกล่าวจะได้รับผลตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างไร 

                                                             
141 ข้อ 2 ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ 

กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม, ราชกจิจานเุบกษา 136, 
ตอนพิเศษ 3 ง (4 มกราคม 2562). 
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ดังน้ัน การกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยใช้รูปแบบบญัชีรายช่ือ จึงมีข้อดีในแง่ของความชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง โดยบุคคลผู้ต้องการเสนอโครงการสามารถวางแผนการด าเนินโครงการได้
ล่วงหน้า ว่าการประกอบกิจการหรือโครงการที่เป็นไปตามบัญชีรายช่ือ โครงการดังกล่าวต้องมีการ
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และในทางตรงกันข้าม หากโครงการทีต่้องการเสนอ
น้ัน มิได้อยู่ในบัญชีรายช่ือ การด าเนินโครงการก็ไม่จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด 

ส าหรับข้อเสียของการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบของการก าหนดหลักเกณฑ์โดยบัญชีรายช่ือ คือ การระบุ
บัญชีรายช่ือมีลักษณะตายตวั โดยแบ่งประเภทโครงการตามขนาด พื้นที่ หรือก าลังการผลิต อาจท าให้
เกิดปัญหาบัญชีรายช่ือไม่ครอบคลุมและไม่เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงลักษณะของ
โครงการ รวมทั้ง อาจเป็นที่มาของปัญหาการหลีกเล่ียงการท ารายงานการประเมิ นผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยการปรับลดขนาดโครงการเพียงเล็กน้อย เพื่อไม่ให้เข้าเงื่อนไขที่ต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

เน่ืองด้วยการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นมาตรการในการคาดการณ์ล่วงหน้าถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการหรือกิจการใด ๆ รวมทั้ง ศึกษาวิธีการป้องกันหรือ
แก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนเหล่าน้ัน ผ่านการก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักการระวังไว้ก่อน เพื่อวัตถุประสงค์ส าคัญในการท าให้ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่
ส่ิงแวดล้อม ประชาชน หรือชุมชนน้ัน อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ซ่ึงมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดังกล่าวจะถูกน ามาเป็นเงื่อนไขแนบท้ายประกอบการอนุมัติโครงการด้วย ดังน้ี จึงแสดงให้
เห็นได้ว่าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเป็นกระบวนการที่ส าคัญเปน็อย่างมาก ในการพิจารณาวา่
โครงการหรือกิจการใด ควรได้รบัการอนุมัติใหด้ าเนินการหรอืไม่ 

แม้ว่าการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบของการก าหนดหลักเกณฑ์โดยบัญชีรายช่ือ จะสามารถท า
ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติตามและเป็นไปตามหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย ดังที่กล่าว
ไว้ข้างต้น แต่การพิจารณากล่ันกรองโครงการว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดบ้าง อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญและจะต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน เป็นส่ิงที่
ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงหลายปัจจัย โดยไม่อาจพิจารณาเพียงแค่เงื่อนไขด้านขนาด ก าลังการผลิต หรือ
พื้นที่ตั้งโครงการ รวมทั้ง ประโยชน์ของผู้ด าเนินโครงการและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนแก่ส่ิงแวดล้อม
หรือประชาชน จากการด าเนินโครงการน้ัน ๆ ก็เป็นส่ิงที่รัฐต้องช่ังน้ าหนักเพื่อหาความสมดุล ดังน้ัน 
ความยืดหยุ่นของรูปแบบการพิจารณากล่ันกรองโครงการ จึงเป็นประเด็นส าคัญในการเปิดโอกาสใหม้ี
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การพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการที่หลากหลาย และสามารถน ามา
ประกอบการตัดสินใจได้ว่า โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการใดบ้าง ที่ควรเข้าสู่กระบวนการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

5.2 ปัญหาการก าหนดหลกัเกณฑข์องโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามบัญชรีายชือ่ 

  
การกล่ันกรองโครงการโดยวิธีก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ เป็นรูปแบบหน่ึงในการ

กล่ันกรองโครงการ ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการกล่ันกรองโครงการ พบว่ามี 4 รูปแบบ กล่าวคือ  
1. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (Preliminary Study/Initial Environmental 

Evaluation)  
2. การพิจารณากล่ันกรองเป็นรายโครงการ (Case by Case)  
3. การก าหนดบัญชีรายช่ือ (List of Project)  
4. การก าหนดหลักเกณฑ์ (Threshold)  
การกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม อาจเลือกใช้เพียงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง หรือหลายรูปแบบควบคู่กันก็ได้ ซ่ึงใน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมบางประเทศใช้การกล่ันกรองโครงการที่มากกว่าหน่ึงรูปแบบ  
โดยแบ่งระดับการพิจารณาตามความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ  
เช่น กรณีของประเทศญี่ปุ่น ได้แบ่งโครงการออกเป็น 2 ประเภท ตามขนาดหรือความรุนแรงของ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน โดยประเภทแรกเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่และมีผลกระทบต่อส่ิงแวด ล้อม  
มีการก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ ซ่ึงบังคับให้ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ส าหรับโครงการประเภทที่สอง เป็นโครงการลักษณะเดียวกับประเภทแรก แต่มีขนาดเล็กและ
อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยกว่า กฎหมายก าหนดให้หน่วยงานที่มีอ านาจในการอนุมัติ
โครงการน้ัน ๆ เป็นผู้พิจารณาว่าการด าเนินโครงการต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรอืไม่ 
ซ่ึงการกล่ันกรองโครงการโดยใช้รูปแบบที่มีความยืดหยุ่น ไม่จ ากัดเพียงหลักเกณฑ์ตามบญัชีรายช่ือทีม่ี
ความตายตัวและไม่สามารถปรับให้เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ หรือพื้นที่ตั้งโครงการที่มี
ความอ่อนไหวเฉพาะได้น้ีเอง จะส่งผลให้การกล่ันกรองโครงการมีความครอบคลุมกับผลกระทบที่
อาจเกิดข้ึนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  



133 
 

ดังน้ัน การพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน สามารถท าได้หลายรูปแบบ รวมทั้ง อาจใช้การ
กล่ันกรองโครงการที่มากกว่าหน่ึงรูปแบบก็ย่อมได้ โดยการพิจารณาว่าจะเลือกใช้วิธีการกล่ันกรอง
โครงการในรูปแบบใดน้ัน อาจพิจารณาจากการแบ่งระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิด ข้ึน 
เช่น กรณีที่โครงการมีความชัดเจนว่าส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ให้ก าหนดเป็นบัญชีรายช่ือที่
เฉพาะเจาะจง แต่หากกรณีมีความไม่ชัดเจนว่าการด าเนินโครงการจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ อาจเลือกใช้รูปแบบการกล่ันกรองโครงการโดยการให้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น หรือให้เป็นอ านาจของหน่วยงานอนุมัติโครงการ ในการพิจารณาเป็นราย
โครงการ เป็นต้น 

นอกจากน้ี ในกรณีที่มีการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไว้แล้ว ซ่ึงเป็นการพิจารณา
ความเหมาะสมหรือทางเลือกในการด าเนินโครงการพัฒนาใด ๆ รวมทั้ง ได้มีการศึกษาถึงผลกระทบ
สะสม และการเสริมกันของผลกระทบ ซ่ึงเป็นข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการอย่างมีนัยส าคัญ ในการพิจารณาเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม จึงควรพิจารณาข้อมูลจาก
การประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ประกอบการเลือกรูปแบบการกล่ันกรองโครงการด้วย ทั้งน้ี 
ตามที่มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2561 ได้บัญญัติไว้ 

 

5.3 โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ไม ่อยู่ในเกณฑ์ต้องจดัท ารายงานการ
ประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิ

 
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาตน้ัิน 
โดยหลักแล้ว ไม่มีการบังคับให้ต้องเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาเสนอส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมพิจารณา และรายงานดังกล่าวต้องได้รบัความเห็นชอบ ก่อนการน าไปย่ืนต่อหน่วยงาน
ที่มีอ านาจในการอนุมัติโครงการ เพื่อพิจารณาประกอบการอนุมัติโครงการ รวมทั้ง น ามาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไปเป็นเงื่อนไข
แนบท้ายการอนุมัติใหด้ าเนินโครงการดังกล่าวด้วย  
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ในปัจจุบันมีการออกประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เก่ียวกับโครงการที่ไม่เข้า
เงื่อนไขต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม โดยให้น าประมวลหลักการปฏิบัติ (Code of Practice: CoP) มาใช้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การก ากับดูแลการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ให้มีมาตรฐาน และแนวทางในการประกอบกิจการที่มีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซ่ึงประมวลหลักปฏิบัติจะมีการก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม รวมทั้งมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงครอบคลุม
มาตรการต่างๆ ตั้งแต่ระยะเตรียมการโครงการ ระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการ ตลอดจนกรณีทีม่ี
การรื้อถอนอาคารบางส่วนหรือทั้งหมด 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าประมวลหลักปฏิบัติจะก าหนดให้มีการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รวมทั้งก าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อน าไปสู่การก าหนดเป็น
เงื่อนไขแนบท้ายการออกใบอนุญาตโครงการ ในลักษณะเช่นเดียวกับการจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่การศึกษาเพื่อก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามหลักการปฏิบัติน้ัน ไม่มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมส่ีวนร่วมในการน าเสนอข้อ
ห่วงกังวลหรือผลกระทบที่อาจจะได้รับจากการด าเนินโครงการ และไม่มีการติดตามตรวจสอบหรือ
ตรวจวัดสารอันตราย รวมทั้ง ไม่มีการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการก าหนดจุดตรวจวัดมลพษิ 
เหมือนเช่นที่รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน ามาใช้142 หรืออาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเพือ่
ก าหนดแนวทางตามหลักการปฏิบัติน้ันมิได้มีความเฉพาะเจาะจงในปัจจัยด้านพื้นที่ตั้งโครงการ และ
มิได้ท าการศกึษาทีล่ะเอียดเทียบเท่ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด 

ปัจจุบัน มีการน าประมวลหลักปฏิบัติมาใช้ส าหรบัโครงการตามระเบียบคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน ว่าด้วยมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับ  
ผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2555 ซ่ึงล้วนเป็นโครงการเก่ียวกับการประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า โดยมิได้ครอบคลุมถึงโครงการประเภทอ่ืน ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงาน

                                                             

 142 สนธิ คชวัฒน์, ความแตกตา่งระหวา่งประมวลหลกัปฏบิตั ิกบัการจดัท ารายงานการ
วิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นทีใ่ชข้ยะมลูฝอยเปน็
เชื้อเพลงิ, ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จาก http://www.eric.chula.ac.th/download/wcin/ 
sonthi_cop.pdf   
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การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง
ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่อย่างใด  
 

5.4  ปัญหาการก าหนดหลกัเกณฑข์องโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่งตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ในรูปแบบบญัชีรายชือ่ ซึง่ไมท่นั
ต่อสถานการณค์วามเปลีย่นแปลง 

 
 การที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
ได้แก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการทบทวนประกาศก าหนดให้โครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการใด เป็นโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสีย
ส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
ทบทวนประกาศทุกรอบระยะเวลาหา้ป ีหรือในกรณีทีจ่ าเปน็จะด าเนินการให้เร็วกว่าน้ันก็ได้ 
 บทบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงความไม่ทันต่อสถานการณ์ของประกาศ
ก าหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดบังคับใหม้ีการทบทวนทุก ๆ  ห้าปี แต่อย่างไรก็ตาม การก าหนดระยะเวลาใหม้ี
การทบทวนประกาศดังกล่าวน้ัน เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันผลกระทบที่เก่ียวกับการพัฒนา
ของเทคโนโลยี หรือลักษณะของโครงการที่มีการพัฒนาเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงที่
เกิดข้ึน ซ่ึงมิได้มีผลเป็นการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการกล่ันกรองโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด ดังน้ี รูปแบบในการกล่ันกรองโครงการยังคงถูกก าหนดให้
เป็นหลักเกณฑ์ในรูปแบบบัญชีรายช่ือเพียงรูปแบบเดยีว ซ่ึงมีลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่นเช่นเดิม  
 นอกจากน้ี การริเริ่มเพื่อให้มีการทบทวนประกาศก าหนดประเภทของโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม น้ัน มีเพียงการบัญญัติให้เปน็
อ านาจของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการเสนอต่อ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศ ซ่ึงในอดีตปรากฏข้อเท็จจริงว่าเคยมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะเพื่อทบทวนประกาศได้ กล่าวคือ มีการ
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ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือ
กิจการที่ อาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่า งรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2552  ซ่ึงมีการระบุถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการเสนอแนะต่อหน่วยงานที่มีอ านาจในการกล่ันกรองโครงการ กรณีโครงการหรือ
กิจการที่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้ งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ดังน้ี 
 

 ข้อ 1 โครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมส าหรับโครงการ หรือกิจการที่อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่
ชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคดิเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนไดเ้สีย รวมทั้ง ให้องค์การ
อิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในท้ายประกาศน้ี ดังน้ี  
 1.1 โครงการหรือกิจการใดซ่ึงมีการประกาศหรือก าหนดตามกฎหมายน้ี  
หรือกฎหมายอ่ืนให้เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างรุนแรงทั้งทางดา้นคณุภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
 1.2 โครงการหรือกิจการใดซ่ึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรบั  
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
คุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติแต่งตั้ง วินิจฉัยภายใน 30 วัน หลังจากไดรับข้อร้องเรียนว่าโครงการหรือ
กิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ 
 

 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ ข้อ 1.2 ข้างต้น เป็นการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะต่อหน่วยงานซ่ึงมีอ านาจในการกล่ันกรองโครงการ  
ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ซ่ึงแม้ว่า
โครงการหรือกิจการที่จะเกิดข้ึน ไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการตามประกาศฉบับดังกล่าว หรือตาม
กฎหมายอ่ืน ให้ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม แต่หากประชาชนผู้มีส่วนไดเ้สีย
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เก่ียวกับโครงการเห็นว่าโครงการหรือกิจการดังกล่าวเป็นโครงการหรือกิจการที่อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ก็สามารถย่ืนร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับโครงการ
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ ที่คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาตแิต่งตั้ง เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
วินิจฉัยว่าโครงการหรือกิจการดังกล่าว เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจะส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง และต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่143 
 โดยภายหลังมีการประกาศบังคับใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฯ 
ดังกล่าว ยังไม่มีกรณีที่ประชาชนมีการย่ืนร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ แต่อย่างใด 
 ต่อมา คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติได้มีมติยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมฉบับดังกล่าว และคณะรัฐมนตรีได้มีมติในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 
เรื่อง มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 รับทราบตามที่กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมรายงานมติการประชุมคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2554 
โดยเห็นชอบการยกเลิกข้อ 1.2 ของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ลงวันที่ 29 
ธันวาคม พ.ศ.2552144 ส่งผลให้ไม่มีช่องทางในการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการกล่ันกรอง
โครงการ ผ่านการย่ืนข้อร้องเรียนต่อคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับโครงการหรือกิจการ
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพได้อีก 
 ในประเด็นน้ี ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวด ล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ซ่ึงไม่มีการบัญญัติถึงคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ แต่อย่างใด ดังน้ัน จึงควรมีการออกประกาศกระทรวงทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนะต่อส านักงาน

                                                             
143 ทศวรรษ เวียงธีรวัฒน์, “ปัญหาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม: กรณีโครงการที่

กฎหมายก าหนดให้ตอ้งจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ,” วารสารมหาวทิยาลยั
รามค  าแหง ฉบบันติศิาสตร ์2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 21-37. 

144 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่อง มติคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ 
ครั้งที่ 3/2554 
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นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในการทบทวนประกาศก าหนดประเภท
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติตอ่ไป 



 
บทที่ 6 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 บทสรปุ  
 

การเกิดข้ึนของโครงการพัฒนาต่าง ๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ประชาชน และชุมชน 
อย่า งไม่อาจหลีกเล่ียงได้ โดยมาตรการในการจัดการกับปัญหาผลกระทบที่เ กิดข้ึนเหล่าน้ัน  
คือ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) ซ่ึงเป็นการศึกษา
ความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการใด ๆ เปรียบเทียบกับก่อนการ
ด าเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบเหล่าน้ันให้อยู่ในระดบั
ที่เหมาะสม และเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจเก่ียวกับโครงการของผู้มีอ านาจ  โดยกระบวนการ
ในการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมล าดับแรก คือ การพิจารณาว่าโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ
ใดบ้างที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ และต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ ส่ิงแวด ล้อม  
โดยเรียกข้ันตอนน้ีว่า การกล่ันกรองโครงการ (Screening) ซ่ึงจากการศึกษารูปแบบการกล่ันกรอง
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่ามี  
4 รูปแบบ กล่าวคือ  

1. การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น (Preliminary Study or Initial Environmental 
Evaluation) เป็นการพิจารณากล่ันกรองโครงการผ่านการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้น ซ่ึงจะ
ครอบคลุมโครงการทุกประเภทก่อนน าผลของการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อมเบื้องต้นน้ันมาพิจารณาว่า
โครงการแต่ละโครงการน้ัน จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ 

2. การพิจารณากล่ันกรองเป็นรายโครงการ (Case by Case) ซ่ึงวิธีการกล่ันกรองในรูปแบบน้ี
มักน ามาใช้ประกอบกับการกล่ันกรองรูปแบบอ่ืน ๆ  เช่น การก าหนดรายช่ือโครงการ หรือกรณีที่มี
โครงการต่ ากว่าหลักเกณฑ์และจ าเป็นต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ๆ  ไป  

3. การก าหนดบัญชีรายช่ือ (List of Project) โดยวิธีการก าหนดบัญชีรายช่ือน้ัน สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ การก าหนดรายช่ือโครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
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ส่ิงแวดล้อม และการก าหนดรายช่ือโครงการซ่ึงได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม 

4. การก าหนดหลักเกณฑ์ (Threshold) รูปแบบการกล่ันกรองในลักษณะน้ี การพิจารณาว่าตอ้ง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม ่ข้ึนอยู่กับมาตรการและข้อจ ากัด หรือหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ ซ่ึงอาจแตกต่างกันไปตามขนาด พื้นที่ตั้ง หรือลักษณะเฉพาะของโครงการ 

นับแต่ประเทศไทยมีการน าระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้ และประกาศใช้บังคบั
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ได้น ารูปแบบการกล่ันกรอง
โครงการโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ โดยให้เป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ในการ
ประกาศก าหนดประเภทและขนาดของโครงการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม และต้องจัดท ารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงหมายถึงรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในปัจจุบนั ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561  

ปัญหาในการกล่ันกรองโครงการโดยใช้หลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือเพียงวิธีเดียว ซ่ึงเป็นบัญชี
รายช่ือที่ก าหนดประเภทโครงการ ขนาด และก าลังการผลิต ที่ตายตัวและไม่ยืดหยุ่น ท าให้เกิดปัญหา
หลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ี ที่มาของข้อจ ากัดในการกล่ันกรองโครงการซ่ึงใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาตามบัญชีรายช่ือเพียงวิธีการเดียวน้ัน เน่ืองจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ก าหนดให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศก าหนดใหโ้ครงการหรอืกิจการ หรือการด าเนินการที่
อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประกอบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยใช้เกณฑ์ของขนาด ก าลังการผลิต และพื้นที่ เป็นข้อพิจารณากล่ันกรองโครงการ ว่า
โครงการ กิจการ หรือการด าเนินการในลักษณะใด ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยกฎหมายไม่มีการเปิดช่องให้การกล่ันกรองโครงการสามารถกระท าได้โดยวิธีการอ่ืน ๆ  นอกเหนือจาก
ประเภทของโครงการตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติประกาศ
ก าหนด ดังน้ัน โครงการที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามประกาศดงักล่าว แม้ว่าการด าเนินการโครงการอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ ก็ไม่มีมาตรการทางกฎหมายใด ๆ  ที่จะสามารถก าหนดให้ต้อง
จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ 



141 
 

 รูปแบบการกล่ันกรองโครงการโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือมีข้อดีในแง่ของความ
ชัดเจนและเป็นไปตามหลักความมั่นคงแน่นอนของกฎหมาย แต่เป็นลักษณะที่ตายตัวและขาดความ
ยืดหยุ่น ท าให้โครงการบางลักษณะซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือโครงการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เปราะบางเฉพาะ แต่ไม่ถูกก าหนดอยู่ในบัญชีรายช่ือโครงการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม ไม่มีช่องทางให้สามารถน าเข้าสู่กระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได ้ 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
  

จากการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม พบว่ารูปแบบในการกล่ันกรอง
โครงการมีหลายรูปแบบ และประเทศไทยใช้รปูแบบการกล่ันกรองโครงการโดยการก าหนดหลักเกณฑ์ตาม
บัญชีรายช่ือ ในลักษณะของบัญชีรายช่ือโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ที่ต้องท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เพียงวิธีการเดียวในการกล่ันกรองโครงการ ทั้งน้ี ปรากฏข้อเท็จจริงว่าใน
ต่างประเทศมีรูปแบบการพิจารณากล่ันกรองที่แตกต่างออกไป เช่น ประเทศอังกฤษ ใช้รูปแบบการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ โดยแบ่งรายช่ือออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก เป็นรายช่ือโครงการซ่ึงต้อง
ท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทั้งหมด และกลุ่มที่สอง มีการเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มี อ านาจ
สามารถพิจารณาจากลักษณะของโครงการว่ามีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญ และต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ นอกจากน้ี การที่ประเทศอังกฤษ
ให้อ านาจ Secretary of State ในการตัดสินใจให้การด าเนินโครงการต้องท าการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมได้ แม้ว่ามิได้มีลักษณะตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดน้ัน เช่นน้ีถือเป็นการน ารูปแบบการกล่ันกรอง
โครงการโดยการพิจารณารายโครงการ (Case by Case) มาใช้ ดังน้ัน ประเทศอังกฤษจึงใช้รูปแบบในการ
กล่ันกรองโครงการถึงสามรูปแบบประกอบกัน 

ส าหรับประเทศญี่ปุ่น ซ่ึงการกล่ันกรองโครงการเป็นไปในรูปแบบของการระบุบัญชีรายช่ือ ทั้งน้ี 
โดยมีการแบ่งระดับของหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้การหน่วยงานที่มีอ านาจสามารถพิจารณาตดัสินใจ
เก่ียวกับการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ ควบคู่กับการให้อ านาจหน่วยงานอนุมัติโครงการพิจารณา
ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดเล็กและมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมไม่รุนแรง ดังน้ัน บัญชีรายช่ือโครงการซ่ึง
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของญี่ปุ่นจึงมีลักษณะที่ยืดหยุ่น ซ่ึงการกล่ันกรอง
โครงการโดยอาศัยรูปแบบที่หลากหลายไม่จ ากัดเพียงรูปแบบใดรปูแบบหน่ึง เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะ
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ของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการน้ัน จะช่วยให้การกล่ันกรองโครงการมีความ
ครอบคลุมและสะท้อนให้เห็นผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนอย่างแท้จริง รวมทั้ง สามารถป้องกันปัญหาการ
หลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไดอี้กด้วย 

การที่ประเทศไทยใช้การกล่ันกรองโครงการโดยการก าหนดบัญชีรายช่ือเพียงวิธีการเดียว น้ัน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาการหลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และการก าหนดประเภทโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน ไม่ครอบคลุมกับ
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

ปัจจุบัน แม้มีการปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
โดยการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2561 และมีบทบัญญัติที่ปรับปรุงวิธีการกล่ันกรองโครงการให้มีการก าหนดระยะเวลาเพื่อทบทวน
การก าหนดประเภท และขนาดของโครงการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทุก  
5 ปี ก็ตาม แต่การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว เป็นเพียงการแก้ไขในลักษณะของการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงบัญชีรายช่ือ โดยมิได้มีผลให้เกิดการพิจารณากล่ันกรองโครงการในรูปแบบอ่ืน ๆ  แต่อย่างใด 
ดังน้ัน ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการกล่ันกรองโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดังน้ี 

1. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับบทบัญญัติของกฎหมายในการก าหนดรูปแบบการกล่ันกรองโครงการ 
กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยควรแก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 48  ซ่ึง
บัญญัติว่า  

 
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศก าหนดให้
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ 
เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต 
หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึง
ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม . . . 
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ควรแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าว โดยบัญญัติเปิดช่องให้สามารถใช้การกล่ันกรองโครงการ
กิจการ หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในรูปแบบอ่ืน ๆ  
นอกจากการออกประกาศตามอ านาจของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  ซ่ึงก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาในรูปแบบของบัญชีรายช่ือเพียงรูปแบบเดียว ดังน้ี 

 
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดย

ความเห็นชอบของคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติมีอ านาจประกาศหรือก าหนด
หลักเกณฑ์ใด ๆ ในการพิจารณาให้โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐ
หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใดด าเนินการ เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มี
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของประ ชาชน
หรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม . . . 
 

2. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกล่ันกรองโครงการ โดยการก าหนดหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ 
หรือการด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในรูปแบบบัญชีรายช่ือ ควร
ก าหนดแนวทางในการกล่ันกรองโครงการโดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนจาก
การด าเนินโครงการ โดยใช้การก าหนดหลักเกณฑ์ตามบัญชีรายช่ือ 2 บัญชี กล่าวคือ (1) บัญชีรายช่ือ
โครงการที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวด ล้อม และ (2) บัญชีรายช่ือโครงการซ่ึง
หน่วยงานที่มีอ านาจสามารถพิจารณาเลือกวิธีการกล่ันกรองโครงการที่เหมาะสมได้เพื่อตัดสินใจว่า
จ าเป็นต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ ทั้งน้ี โดยก าหนดให้โครงการตามบัญชีรายช่ือที่ 
(2) น้ัน เป็นโครงการประเภทเดียวกับโครงการตามบญัชีรายช่ือ (1) แต่มีขนาด ก าลังการผลิต หรือใช้พื้นที่
ในการด าเนินโครงการที่ต่ ากว่า 

ตัวอย่างการก าหนดหลักเกณฑ์ในการกล่ันกรองโครงการตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่
เกิดข้ึนจากการประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า 

 1) ก าลังการผลิต ต่ ากว่า 5 เมกะวัตต์ ไม่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม 
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 2) ก าลังการผลิต ระหว่าง 5-10 เมกะวัตต์ ซ่ึงอาจมีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
อย่างมีนัยส าคัญ ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณาว่าต้องจดัท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่ โดยใช้รูปแบบการกล่ันกรองโครงการรูปแบบอ่ืนเพื่อ
ประกอบการพิจารณา กล่าวคือ ก าหนดให้ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม
เบื้องต้น เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาว่าการด าเนินโครงการตามขนาดก าลังการผลิตดังกล่าว อาจ
ส่งผลกระทบรุนแรงถึงขนาดทีต่้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือไม่  

 3) ก าลังการผลิต 10 เมกะวัตต์ข้ึนไป ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ทุกกรณี 

 
 3. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีอ านาจหน้าที่โดยตรง
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการควรก าหนด
มาตรการในการพิจารณาโครงการทีม่ีลักษณะเป็นการปรับลดขนาดโครงการเพียงเล็กน้อย หรือแยกย่อย
โครงการให้มีขนาดเล็ก เพื่อหลีกเล่ียงการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยแนวทางการก าหนด
มาตรการที่หลากหลายในการปอ้งกันปัญหาดังกล่าวของประเทศในสหภาพยุโรป เช่น  

1) พิจารณาโครงการร่วมกัน หากอยู่ในพื้นที่ตั้งโครงการเดียวกัน 
2) พิจารณาโครงการร่วมกัน หากมีการด าเนินโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ทีใ่กล้เคียงกัน 
3) พิจารณาว่าเป็นโครงการเดียวกัน หากมีการเช่ือมต่อกันโดยอาศัยเทคโนโลยีร่วมกัน 
4) พิจารณาว่าเป็นโครงการเดียวกัน หากมีการเช่ือมต่อกันและใช้ส่ิงอ านวยความสะดวก

ทั่วไปร่วมกัน  
ทั้งน้ี เพื่อป้องกันมิให้เกิดการด าเนินโครงการที่อาจก่อให้เกิด ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ส่ิงแวดล้อม โดยไม่มีการศึกษาประเมินผลกระทบหรอืก าหนดมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบใด ๆ  
4. ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการทบทวนหลักเกณฑ์ของโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 

ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ซ่ึงตามพระราชบัญญัตส่ิงเสริมและรักษาคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 มาตรา 48 วรรคส่ี ได้ก าหนดให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  เพื่อพิจารณาทบทวน
ประกาศก าหนดให้โครงการหรือกิจการ หรือการด าเนินการใดของรัฐ หรือที่รัฐจะอนุญาตให้ด าเนินการ 
เป็นโครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการที่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม หรือที่อาจมีผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดล้อม คุณภาพส่ิงแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้
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เสียส าคัญอ่ืนใดของประชาชนหรือชุมชนหรือส่ิงแวดล้อมอย่างรุนแรง ซ่ึงผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาต
ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ทุกรอบระยะเวลาห้าปี น้ัน ควรเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอเพื่อให้มีการทบทวนประกาศดังกล่าวได้ด้วย ทั้ งน้ี ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมก าหนด โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะต่อหน่วยงานเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ 
ที่ต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมน้ัน อาจเกิดข้ึนได้ใน 2 กรณี ดังน้ี 

1) การเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิในการเสนอแนะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 (3) ที่บัญญัติว่า “บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิเข้าช่ือกัน
เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใด อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองด
เว้นการด าเนินการใด อันจะกระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน และได้รับแจ้ง
ผลการพิจารณาโดยเร็ว ทั้งน้ี หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาข้อเสนอแนะน้ัน โดยให้ประชาชนที่เก่ียวข้อง
มีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วย ตามวิธีที่กฎหมายบัญญัติ” น้ัน อาจเป็นช่องทางการใช้สิทธิในการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เพื่อเสนอแนะต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ขอให้มีการท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมในการด าเนินโครงการซ่ึงไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องท าการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามกฎหมายได้ หากประชาชนเห็นว่ าการด าเนินโครงการดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรอืคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

ทั้งน้ี ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะดังกล่าวภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยให้ประชาชนผู้เสนอแนะและผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการพิจารณาดว้ย  

2) การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเสนอแนะให้มีการทบทวนการก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ โดยอาศัยแนวทางจากการที่ประเทศไทยเคยมีการใช้บงัคบั
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
และแนวทางในการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2552 ซ่ึงมีการระบุถึงการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ที่มีอ านาจในการกล่ันกรองโครงการ กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาตแิละสุขภาพ  
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ในการน้ี แนวทางในการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม เพื่อเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอแนะให้มีการทบทวนการก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมได้ น้ัน อาจก าหนดในรูปแบบของการ
ตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียนส าหรับการทบทวนประกาศก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือ
การด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยก าหนดรายละเอียดและ
เงื่อนไขเก่ียวกับการทบทวนการก าหนดประเภทโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการซ่ึงต้องจัดท ารายงาน
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น  

(1) ประชาชนผู้ย่ืนข้อเสนอแนะต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการ 

(2) ปรากฎข้อเท็จจริงว่าพื้นที่ ซ่ึงเป็นที่ตั้งโครงการมีลักษณะพิเศษเป็นการเฉพาะ 
กล่าวคือ มีความส าคัญทางธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ หรือเป็นพื้นที่อ่อนไหว อันอาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินโครงการอย่างมีนัยส าคัญได้ โดยมิได้มีกฎหมายก าหนดให้การด าเนินโครงการในพื้นที่ดังกล่าว
ต้องท าการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมแต่อย่างใด 

(3) ก าหนดกรอบระยะเวลาในการวินิจฉัยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และการ
ด าเนินการ ในกรณีที่คณะกรรมการมิได้วินิจฉัยข้อเสนอแนะภายในก าหนดระยะเวลา 
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Participation Handbook: Making Better Decisions though Citizen 
Involvement” ในบริบทประเทศไทย.  วารสารการจดัการสิง่แวดลอ้ม.  8, 1  
(มกราคม-มิถุนายน 2555). 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสังคม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล้อม.  โครงการศกึษาพฒันาการด าเนนิงาน การมสีว่นรว่มของประชาชนใน
กระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
2545. 

ชาญชัย แสวงศักดิ์.  ค  าอธบิายกฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  
กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2554. 

ชาติวัฒน์  ชาติกรกุล.  รูปแบบการมสีว่นรว่มและโอกาสการน าไปปฏบิตัเิพ ือ่ ก่อใหเ้กดิการมสีว่น
ร่วมของประชาชน: ศกึษาเฉพาะกรณ ีการจดัท ารฐัธรรมนญูฉบบัใหม.่  ภาคนิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต คณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณทิตพัฒนบรหิารศาสตร์, 2541. 

โชคดี นพวรรณ.  การค ุม้ครองสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการด าเนนิโครงการขนาดใหญ ่ศกึษากรณี 
โครงการทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิและโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิไทย – มาเลเซยี.  
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2550. 

ถวิลวดี บุรีกุล.  พลวตัการมสีว่นรว่มของประชาชน: จากอดตี จนถงึรฐัธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550.  กรุงเทพฯ: สถาบันพระปกเกล้า, 2552. 

ทวีวงศ์ ศรีบุรี.  EIA การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิโลกสีเขียว, 2538. 
ทศวรรษ เวียงธีรวัฒน์.  ปัญหาการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม: กรณีโครงการที่กฎหมายก าหนดให้

ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม.  วารสารมหาวทิยาลยัรามค  าแหง 
ฉบบันติศิาสตร.์  2, 1 (มกราคม-มิถุนายน 2556): 21-37. 

นันทวัฒน์ บรมานันท์.  กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน (ตอนที ่2).  ค้นวันที่ 25 
ธันวาคม 2548 จาก http://public-law.net/publaw/view.aspx?id =854 

บรรเจิด  สิงคะเนติ.  หลักนิติรัฐ.  ใน นิติรฐั นิตธิรรม.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสาร
ประกอบการสอน คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553.  

บรรเจิด  สิงคะเนติ.  หลกัพ ืน้ฐานเก ีย่วกบัสทิธเิสรภีาพ และศกัดิศ์รคีวามเปน็มนษุย.์  กรุงเทพฯ: 
วิญญูชน, 2552. 
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บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล.  ประชาธปิไตยแบบมสีว่นรว่ม (Participatory 
Democracy).  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2548 อ้างถึงใน  
สุพร บัวทอง.  หลักเกณฑ์และแนวทางที่เหมาะสมในกระบวนการรบัฟังความคดิเห็นของ
ประชาชน.  วารสารการเมอืง การบรหิาร และกฎหมาย.  6, 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 
2557): 217-236. 

บุญศรี  มีวงษ์อุโฆษ.  ความหมายและองคป์ระกอบของหลักนิติรัฐตามรฐัธรรมนูญไทย.  ใน นิติรฐั 
นิตธิรรม.  กรุงเทพฯ: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2553. 

บุญอนันต์ วรรณพานิชย์.  หลกักฎหมายวา่ดว้ยวธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง.  พิมพ์ครั้งที่ 3.   
กรุงเทพฯ: บพิธการพิมพ์, 2546. 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการ
ด าเนินการ ซ่ึงต้องจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม และหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม.  ราชกจิจา
นุเบกษา.  136, ตอนพิเศษ 3 ง (4 มกราคม 2562). 

ปวันรัตน์  คงวาณิช.  มาตรการทางกฎหมายเก ีย่วกบัการกลัน่กรองโครงการหรอืกจิการทีต่อ้ง
จ ัดท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มในประเทศไทย เปรยีบเทยีบ
ต่างประเทศ.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2558. 

พรชัย สิทธิศรัณย์กุล.  อริยสัจ 4 เรื่องการประเมินผลกระทบตอ่สุขภาพและส่ิงแวดล้อม.  
ธรรมศาสตรเ์วชสาร 14, 1 (2557): 102-106. 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539.  ราชกจิจานเุบกษา.  113, 60 ก  
(14 พฤศจิกายน 2539). 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535.  ราชกจิจานเุบกษา.   
109, 37 (4 เมษายน 2535). 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561.  135, 27 ก 
(19 เมษายน 2561). 

มนตรี รูปสุวรรณ และคณะ.  เจตนารมณ์ของรฐัธรรมนญู รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย
พ ุทธศกัราช 2540.  กรุงเทพฯ: วิญญูชน, 2542 อ้างถึงใน นันทวัฒน์ บรมานันท์.  
กระบวนการรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน (ตอนที ่2).  ค้นวันที่ 25 ธันวาคม 2548 
จาก http://public-law.net/publaw/view.aspx?id=854 
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ราชกจิจานเุบกษา.  131, ตอนพิเศษ 201 ง (7 ตุลาคม 2557) 
ราชกจิจานเุบกษา.  131, ตอนพิเศษ 203 ง (10 ตุลาคม 2557) 
ราชกจิจานเุบกษา.  127, ตอนพิเศษ 104 ง (31 สิงหาคม 2553). 
ราชกจิจานเุบกษา.  133, ตอนพิเศษ 210 ง (20 กันยายน 2559) 
ราชกจิจานเุบกษา.  133, ตอนพิเศษ 315 ง (30 ธันวาคม 2559) 
ราชกจิจานเุบกษา.  135, 27 ก (19 เมษายน 2561). 
ราชกจิจานเุบกษา.  136, ตอนพิเศษ 3 ง (4 มกราคม 2562). 
ฤทัยรัตน์ ปทุมานนท์.  หลกัความม ัน่คงแนน่อนแหง่นติฐิานะกบัการพจิารณาความเปน็ผูม้สีว่นได้

เสยีทีจ่ะมสีทิธฟิอ้งเพกิถอนใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารในระบบกฎหมายฝรัง่เศส.   
ค้นวันที่ 6 สิงหาคม 2562 จาก http://www.public-law.net/publaw/view.aspx 
?id=1947  

วรชัย แสนสีระ.  หลักการและข้อแตกต่างระหว่าง “ประชามต”ิ กับ “ประชาพิจารณ”์ ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย.  จลุนติ.ิ  (พฤศจิกายน-ธันวาคม 2553): 
145-155.  ค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จาก http://web.senate.go.th/lawdatacenter 
/includes/FCKeditor/upload/Image/b/Legal/legal16.pdf 

วรพจน์ วิศรุตพิชญ์.  หลกัการพ ืน้ฐานของกฎหมายปกครอง (Fundamental Principle of 
Administrative Law).  กรุงเทพฯ: ส านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 
2540. 

สถาบันนโยบายศึกษา, มูลนิธิส่งเสริมนโยบายศึกษา, โครงการศึกษาแนวทางการประเมินผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมทางสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน.  แนวทางการมสีว่นรว่มของ
ประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: สถาบันฯ, 2539. 

สนธิ คชวัฒน์.  ความแตกตา่งระหวา่งประมวลหลกัปฏบิตั ิกบัการจดัท ารายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงไฟฟา้พลงังานความรอ้นทีใ่ชข้ยะมลูฝอยเปน็
เชื้อเพลงิ.  ค้นวันที่ 26 สิงหาคม 2562 จาก http://www.eric.chula.ac.th/ 
download/wcin/sonthi_cop.pdf   

สมลักษณา ไชยเสริฐ.  การพฒันารปูแบบการมสีว่นรว่มของประชาชน ในคณะกรรมการ
ตรวจสอบและตดิตามการบรหิารงานต ารวจ สถานตี ารวจนครบาล.  วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, 2549. 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ.  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตฉิบบัที ่10 (พ.ศ. 2550-2554).  กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2549. 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.  การประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบั
ย ุทธศาสตร ์(Strategic Environmental Assessment: SEA) .  ค้นวันที่ 4 ธันวาคม 
2562 จาก http://www.onep.go.th/ eia/wp-content/uploads/ 2018/ 
08/SEA.pdf  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.  ระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2553. 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม .  ระบบการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มของประเทศไทย.  กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2562. 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม .  สาระนา่รู ้SEA.  ค้นวันที่ 4 
ธันวาคม 2562 จาก  http://www.onep.go.th/eia/ SEA/About_SEA/About_SEA .pdf  

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม.  เอกสารประกอบการรบัฟงัความ
ค ิดเหน็ การปรบัปรงุระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย.  
กรุงเทพฯ: ส านักงานฯ, 2547. 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม, กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมและส่ิงแวดล้อม.  ระบบการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย.  ค้นวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 จาก http://www.onep.go.th/eia 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม , กองวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม, 
Environmental Impact Assessment EIA การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม,  
ค้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จาก http://www.onep.go.th/eiathailand/ 
environmental-impact-assessment-eia/ 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม , ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม.  แนวทางการมสีว่นรว่มของประชาชนและการประเมนิผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มทางสงัคม ในกระบวนการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม.  กรุงเทพฯ: 
ส านักงานฯ, 2549. 

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม , ส านักวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม, กลุ่มงานพัฒนาระบบและตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม .   
วารสารขา่ว สผ. หมวด การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม .  17, 3 (กันยายน-
ธันวาคม 2558). 
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ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, ศูนย์บริการประชาชน.  การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public 
Participation).  ค ู่มอืการมสีว่นรว่มของประชาชน (มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร)์ ม ูลนธิ ิ
ปรญิญาโท นักบรหิารรฐักจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  กรุงเทพฯ: ศูนย์บริการ
ประชาชน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี, 2551. 

ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ, คณะท างานจัดท าแนวทางการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์.  (ร่าง) แนวทางการประเมนิสิง่แวดลอ้มระดบั
ย ุทธศาสตร.์  ค้นวันที่ 4 ธันวาคม 2562 จาก https://www.nesdb.go.th/ 
ewt_w3c/ewt_dl_link.php?nid=8372 
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