
รวมม ิติสมัััชชาสุขภาพแหงชา ิติ ค ััรั้ง ีีที่ ๑ - ครั้ัังที่ีี ๗ ๕๒๖

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๕ 
 

สมัชชาสุขภาพ ๕ / หลัก ๕ 
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ระเบียบวาระท่ี ๒.๕ 

การปฏิรูประบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ (EIA/EHIA) 
สถานการณปญหาและผลกระทบ 

 
 ๑. ระบบการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) ของ
ประเทศไทยไดพัฒนาและดำเนินการมาต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเคร่ืองมือและกลไกที่สำคัญในการพิจารณาเห็นชอบของหนวยงาน
ภาครัฐตอการอนุมัติโครงการพัฒนาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและตอเนื่องถึงสุขภาพของประชาชน
ซึ่งโครงการจะตองมีการจัดทำรายงาน EIA ที่ประกอบดวยการคาดการณและประเมินผลกระทบ รวมถึงการหา
มาตรการปองกัน/จัดการ/ลดและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพท่ีผานมา ระบบและ
โครงสรางของการจัดทำรายงาน EIA มปีญหาในหลายดานจนสงผลใหเกดิความขดัแยงภายในสังคมตามมามากมาย 
เนื่องจากไมไดมีการปรับปรุงพัฒนาระบบและโครงสรางใหมีความสอดคลองและเทาทันกับสภาพความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดลอมทางการเมือง ดังหลาย ๆ กรณีที่รายงาน EIA ที่ผานความเห็น
ชอบจากภาครัฐไมไดรับความเชือ่ถอืและยอมรบัจากภาคประชาชน (โดยเฉพาะชมุชนทีอ่ยูในพืน้ท่ีโครงการ) ในขณะ
ที่เจาของโครงการบางสวนมีทัศนคติตอรายงานในแงอุปสรรคตอการขออนุมัติโครงการ จึงไมเกิดการนำมาตรการ
และขอเสนอแนะตอการลดผลกระทบจากโครงการที่อยูในรายงานมาใชใหเกิดประโยชนทั้งตอผูประกอบกิจการ
และชุมชนอยางแทจริง อีกทั้งรายงานในระยะแรก ๆ ใหความสำคัญตอผลกระทบทางดานสุขภาพของประชาชนท่ี
นอยอยูมาก โดยมีตัวอยางกรณีความขัดแยงในอดีต เชน โรงไฟฟาแมเมาะ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ฯลฯ จึงได
เกิดความพยายามในการปรับปรุงระบบ EIA เรื่อยมา  
 ๒. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดบัญญัติและใหความสำคัญตอการศึกษาและ
การประเมินผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมและสุขภาพของประชาชน รวมถึงการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ตอการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอประชาชนอยางรุนแรงทั้งทางดานสภาพส่ิง
แวดลอม  ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ทำใหในป พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงไดมีการผนวกการวิเคราะหผลกระทบดาน
สุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) เขามารวมในรายงาน EIA เดิม ตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 
๒๕๕๐จนเกิดเปนรายงาน EIA (กรณีโครงการพัฒนาระดับปกติ) และ EHIA (Environmental & Health Impact 
Assessment : EHIA) (กรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอชุมชน)๑ ปจจุบันมีโครงการ
หรือกิจการที่ตองทำรายงาน EIA รวม ๓๕ ประเภท๒ ในขณะที่โครงการหรือกิจการที่อาจใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ตอชุมชนที่ตองจัดทำ EHIA รวม ๑๑ ประเภท๓ อยางไรก็ตาม แมระบบ EIA/EHIA จะไดรับการปรับปรุงแกไขมา
อยางตอเน่ือง แตยังคงพบปญหาความขัดแยงทางสังคมที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ สะทอนใหเห็นถึงรากของ
ปญหาเชิงโครงสรางและระบบที่ยังไมไดรับการแกไขอยางแทจริงจนทำใหเกิดขอจำกัดตอการทำหนาที่เปน
เครื่องมือและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพียงพอตอการปองกันและลดผลกระทบที่เกิดตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
และปญหาดังกลาวไดอีกตอไป 
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 ๓. ปญหาเชิงโครงสรางและระบบของการดำเนินงาน EIA/EHIA๔ แบงออกเปนปญหาเชิงหลักการและ
ระบบ ปญหาการจัดทำรายงาน ปญหาการพิจารณารายงานและปญหาการติดตามตรวจสอบและประเมินผล โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
     ๓.๑  ปญหาเชิงหลักการและระบบ ไดแก  
  ๓.๑.๑ EIA/EHIA เปนการวิเคราะหผลกระทบเฉพาะระดับโครงการเทาน้ัน อีกทั้งยังขาดการ
ศึกษาในประเด็นขีดความสามารถในการรองรับ (Carrying Capacity) ของพื้นที่ทางดานสิ่งแวดลอม สังคมและ
สุขภาพ) จึงเปนขอจำกัดทำให EIA/EHIA เปนเพียงมาตรการเชิงรับและไมมีประสิทธิภาพสำหรับการบริหารจัดการ
สิ่งแวดลอมเทาที่ควร สงผลใหเกิดผลกระทบและความขัดแยงตอชุมชนบริเวณรอบโครงการ/กิจการนั้น ๆ เชน 
กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด๕ จากปญหาปลอยมลพิษตอสิ่งแวดลอมและพื้นที่ใกลเคียง จนเกิดกระแสการ
เรียกรองของภาคประชาชนตอการหาแนวทางแกไขและเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นแนวทางแกไขจึงควรมีการยก
ระดับรายงาน EIA ใหครอบคลุมการพัฒนาในระดับนโยบายหรือระดับพื้นที่ เพื่อเอื้อตอการวางแผนนโยบายและ
พัฒนาพ้ืนที่ระดับตาง ๆ อยางยั่งยืน อนึ่ง แมวาในปจจุบันไดมีมติจากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (เมื่อ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๕๒) กำหนดใหมีการทำการประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธศาสตร (Strategic Environmental 
Assessment :SEA)๖ แตยังขาดความเชื่อมโยงระหวางการทำ SEA กับ EIA/ EHIA 
  ๓.๑.๒ การศึกษาความเหมาะสมและคุมประโยชน (Feasibility Study) ของโครงการ/กิจการ 
พบปญหาใน ๒ ลักษณะ คือ  
   (๑) การแยกสวนการศึกษาจากรายงาน EIA/EHIA ทำให EIA/EHIA ไมสามารถมี
บทบาทในการพิจารณาตัดสินใจเปล่ียนแปลงหรือยับยั้งโครงการที่มีความเสี่ยงสูงตอการเกิดผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอมและชมุชน ขาดการมสีวนรวมตัง้แตขัน้ตอนการจัดทำและคดัเลือกพ้ืนทีโ่ครงการ รวมถงึปดกัน้การแสวงหา
ทางเลือกอื่นที่มีความคุมคากวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการพัฒนาขนาดใหญ 
   (๒) การไมรวมตนทุนที่เกิดข้ึนจริง อยางตนทุนทางสิ่งแวดลอมและตนทุนทางสังคม 
ทำใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบิดเบือนและสรางปญหาอยางตอเนื่อง 
  ๓.๑.๓ แมกระบวนการจัดทำ EIA/EHIA จะมีกระบวนการมีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็น
ภาคประชาชน (Public Hearing) มากขึ้น แตในการดำเนินงานจริงยังขาดการจัดกระบวนการมีสวนรวมอยางมี
ความหมาย กลายเปนรูปแบบพิธีกรรมที่จัดเพื่อใหครบถวนตามเกณฑที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ ยังมีปญหา
ดานความโปรงใสของการดำเนินการ ความไวใจและเช่ือถือจากภาคประชาชน ตัวอยางกรณีปญหาในอดีต เชน 
กรณีโครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ (โรงไฟฟาหินกรูด-บอนอก)๗ ที่มีการเคล่ือนไหวคัดคาน
ของชุมชนในพื้นที่อยางเขมขน จนเกิดการปะทะระหวางกลุมชุมชนและเจาหนาที่ของรัฐอยางรุนแรง โดยมีสาเหตุ
เริ่มตนจากการที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนผูดำเนินโครงการ ขาดการใหขอมูลขอเท็จจริงทางวิชาการ (ที่
ถูกตอง) ของโครงการ และไมเปดโอกาสใหประชาชนทุกระดับในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการรับรูและแสดง
ความคิดเห็นในระดับที่เพียงพอและมีความหมาย  
  ๓.๑.๔  ประเด็นทางดานกฎหมาย พิจารณาไดเปนเรื่อง  
   (๑) ความสัมพนัธทีไ่มสอดคลองของระบบ EIA/EHIA กบักฎหมายอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วของกับ
การดำเนินโครงการ เชน กฎหมายผังเมือง กฎหมายดานอุตสาหกรรม พระราชบัญญัติการนิคม กฎหมายดานการ
กอสรางอาคาร กฎหมายที่รองรับมาตรการลดผลกระทบดานสุขภาพ เปนตน พบวาบางกรณีในขณะที่รายงาน 
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EIA/EHIA ยังไมผานความเห็นชอบตามขั้นตอนของกฎหมาย แตมีการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมตามขั้นตอน
ของกฎหมายอื่น ๆ ไปลวงหนา และกลายเปนแรงกดดันตอการพิจารณาใหความเห็นชอบตอรายงาน EIA/ EHIA  
   (๒) ความลาสมัยของเนื้อหา บทบัญญัติ การจับปรับและบทลงโทษของกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
   (๓) ยังไมมีกฎหมายที่ใหอำนาจในการพิจารณายับยั้งหรือระงับโครงการแกหนวยงานที่
รับผิดชอบพิจารณาโครงการ เชน คณะกรรมการสิ่งแวดลอม (กก.วล.) และคณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) 
     ๓.๒ ปญหาเชิงการจัดทำรายงาน ไดแก 
  ๓.๒.๑ ปญหาแงความสัมพันธของเจาของโครงการกับผูจัดทำรายงาน /บริษัทที่ปรึกษาซ่ึงอยูใน
ความสัมพันธแบบผูวาจางกับผูรับจาง ซึ่งอาจเกิดปญหาในลักษณะที่ผูรับจาง (ผูจัดทำรายงาน/บริษัทที่ปรึกษาที่ได
รับอนุญาตจาก สผ.) จะทำรายงานเพือ่ตอบสนองความตองการของผูวาจาง (เจาของโครงการ) มุงเนนทำใหรายงาน 
EIA/EHIA ผานความเหน็ชอบ ซึง่ทำใหขาดความเปนอสิระในการทำงานและคณุภาพของเนื้องานโนมเอียงไปและอาจ
ไมเกิดประโยชนอยางแทจริง 
  ๓.๒.๒ อายุของรายงาน EIA/EHIA เนื่องจากในปจจุบันไมไดมีการกำหนดอายุของรายงานที่ได
ทำการศึกษาไวแลว ทำใหโครงการที่ผานความเห็นชอบรายงานหากไมเริ่มดำเนินการภายในชวงระยะเวลาอันใกล 
อาจสงผลใหสภาวะการณรอบขางหรือผลกระทบตาง ๆ ไมตรงกับผลการศึกษาท่ีได ซึ่งอาจสรางความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอม สังคมและสุขภาพมากขึ้น จึงควรมีแนวทางในการกำหนดอายุการใชงาน EIA/EHIA ท่ีผานความเห็น
ชอบจาก คชก.แลว 
  ๓.๒.๓ ปญหาเรื่องการกำหนดประเภทโครงการโดยใชระบบบัญชีรายการ แมในปจจบุนัการกำหนด
ประเภท ขนาดและพ้ืนที่โครงการที่ตองมีการทำ EIA และ EHIA ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามลำดับแลวก็ตาม พบวาอาจไมครอบคลุม
ทุกประเภทโครงการท่ีกอใหเกิดความเสี่ยง และมีชองโหวใหเจาของโครงการสามารถหลีกเลี่ยงการทำรายงาน EIA/
EHIA ไดโดยการลดกำลังผลิต ลดขนาดพื้นที่หรือโครงการใหต่ำกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตองจัดทำรายงาน การ
เปลี่ยนแปลงประเภทโครงการใหเขาขายไมตองขออนุญาตตัวอยางเชน การลดจำนวนหองของโครงการที่พักอาศัย 
การลดขนาดกำลังผลิตของโรงไฟฟา เปนตน  
  ๓.๒.๔ ปญหาเรื่องความไมสะทอนการคาดการณความเสี่ยงทางดานสุขภาพตามความเปนจริง
ของรายงาน EIA/EHIA ตอกลุมเสี่ยงตาง ๆ รวมถึงขาดการวิเคราะหเชื่อมโยงระหวางผลกระทบดานสิ่งแวดลอมกับ
ผลกระทบดานสุขภาพ ความไมชัดเจนของมาตรการลดผลกระทบทางสุขภาพและขาดผูเชี่ยวชาญที่รับผิดชอบ
สำหรับวิเคราะหและติดตามประเด็นสุขภาพ  
     ๓.๓  ปญหาเชิงการพิจารณารายงาน ไดแก 
  ๓.๓.๑ ปญหาในดานการเขาถงึเอกสารรายงาน EIA/EHIA ของภาคประชาชน สงผลตอความเชื่อถือ 
ความไววางใจตอกระบวนการทำงานของหนวยงานภาครัฐและผูมีสิทธิจัดทำรายงาน และในบางกรณีอาจทำให
รายงานขาดความสมบูรณของขอมูล เนื่องจากภาคประชาชนขาดโอกาสในการเพ่ิมเติมขอมูลสำคัญในพื้นที่และ
การเสนอความคิดเห็น 
  ๓.๓.๒ การสื่อสารผลการศกึษาและรายงานตอเวทีการมสีวนรวมของภาคประชาชน ดวยรปูแบบ
รายงานเองทำใหตวัรายงานมเีนือ้หาทีค่อนขางมาก และเปนการศึกษาแบบแยกสวนในแตละประเดน็ ทำใหมองความ
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เชื่อมโยงในแตละเรื่องไดยาก การใชศัพทเทคนิคคอนขางมาก เปนตน ซึ่งหากนำผลการศึกษาสื่อสารสูวงรับฟง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนจะยิ่งเกิดความยุงยาก ซับซอนตอความเขาใจของภาคประชาสังคมได 
  ๓.๓.๓  ไมมีเงื่อนไขขอกำหนดเก่ียวกบัระยะเวลาในการปรบัปรงุแกไขรายงาน EIA/EHIA ภายหลัง
จากที่ผานกระบวนการพิจารณาจาก คชก. (ในชวงระยะเวลา ๔๕ วัน) แลว ทำใหหากใชเวลาในการแกไขยาวนาน 
สถานการณหรือขอมูลบางสวนในพื้นที่โครงการอาจเปลี่ยนแปลงไปมากและไมเหมาะสมที่จะใชในการวิเคราะหผล
กระทบในรายงานอีกตอไป 
  ๓.๓.๔ โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ (กก.วล.) ตอการ
เสนอความเห็นตอรายงาน EIA/EHIA สำหรับโครงการของรัฐที่ตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  ซ่ึงมีองค
ประกอบตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ (มาตรา ๑๓ – ๒๑)๘ 
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธานและมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิดาน
สิ่งแวดลอมเปนกรรมการที่คัดเลือกโดยรัฐมนตรี  ทำใหอาจขาดความเปนอิสระในการตัดสินใจ รวมทั้งปญหาเรื่อง
ความขัดแยงเชิงอำนาจหนาที่ตอการพิจารณารายงาน EIA/EHIA เน่ืองจากในหลายกรณีหนวยงานภาครัฐเองก็มี
สถานะเปนเจาของโครงการ 
  ๓.๓.๕ ปญหา/อุปสรรคของคณะกรรมการชำนาญการ (คชก.) ตอกระบวนการพิจารณาเห็น
ชอบโครงการ แบงเปน  
   (๑) ดานองคประกอบของคณะทำงาน โดยในป ๒๔๕๔ มีคชก.ไดรับการแตงตั้งจาก
ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติจำนวน ๑๐ คณะ ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง
แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ซ่ึงประกอบดวยประธาน เจาหนาที่ผูมีอำนาจตามกฎหมายหรือกิจการที่ตองจัดทำ
รายงาน EIA ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน ๙ ทาน แตพบวายังขาดองคประกอบจากภาคสวนประชาสังคม/ชุมชนที่ไดรับผล
กระทบ  
   (๒) ดานกระบวนการทำงาน เชน การขาดผูแทน/การสนับสนุนดานขอมูลในระดับจาก
พื้นที่เพ่ือประกอบการพิจารณาโครงการ การไมสามารถเขาไปพิจารณาสภาพพ้ืนที่โครงการเนื่องจากขอจำกัดดาน
งบประมาณและเวลา เปนตน 
  ๓.๓.๖ ปญหาโครงสรางของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ตอการดำเนินงานพิจารณารายงาน EIA/EHIA พบวา สผ.เปน
หนวยโครงสรางหลักทำหนาที่ขับเคลื่อนระบบ EIA/EHIA ต้ังแตกระบวนการพิจารณารายงาน กลั่นกรอง/ตรวจ
สอบ/เสนอความเห็นตอ คชก.ในแตละคณะ จนถึงพัฒนาเทคนิค/กระบวนการของระบบ EIA/EHIA โดยภาระงาน
ที่ลนมือ ทำใหเกิดปญหาดานตาง ๆ เชน การขาดแคลนนักวิชาการท่ีมีความชำนาญท่ีเพียงพอตอจำนวนโครงการที่
พิจารณาในแตละป การทำงานแบบรายโครงการ(Project-based) ทำใหขาดการมองภาพรวม หรือผลจากการ
อนุมัติโครงการในพ้ืนที่ตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสามารถในการประเมินสถานการณระดับพื้นที่ 
     ๓.๔  ปญหาเชิงการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ไดแก 
  ๓.๔.๑ หนวยงานอนุมัติ/อนุญาตสามารถติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผล
กระทบส่ิงแวดลอมที่กำหนดไวในรายงาน EIA/EHIA และท่ีระบุไวเปนเงื่อนไขทายใบอนุญาต เฉพาะท่ีอยูในอำนาจ
ตามกฎหมายของหนวยงานอนุมัติ/อนุญาตหรืออยูในขอบเขตพื้นที่โครงการเทานั้น ทำใหขาดการประสานติดตาม
ตรวจสอบรวมกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ 
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  ๓.๔.๒ ปญหาการขาดการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฎิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่
ระบุไวในรายงาน EIA/EHIA ทำใหโครงการจำนวนมากไมปฎิบัติตามเงื่อนไขที่วางไวอยางเครงครัด แมวาทาง 
สผ.จะมีการจัดตั้งทีมติดตามภายใน แตก็ประสบปญหาความไมเพียงพอของบุคคลากรตอจำนวนโครงการ การไมมี
อำนาจและบทลงโทษสำหรับเจาของโครงการที่กระทำความผิด แมกระทั่งขาดการติดตามประสานงานในเชิงพื้นที่
วาไดมีการฝาฝนดำเนินโครงการแม EIA/EHIA มีปญหาหรือไม  
 
นโยบายและมาตรการท่ีเกี่ยวของ 
 ๔. กฎหมายท่ีเกีย่วของโดยตรงกบัการจดัทำรายงานวเิคราะหผลกระทบทางสิง่แวดลอม (สำหรับโครงการ/
กิจการ ที่กำหนดไวตามประกาศกระทรวง) ในปจจบุนัอางองิตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และไดมีการเพิ่มเติมการวิเคราะหผลกระทบทางสุขภาพเขามาในป พ.ศ. ๒๕๕๒ อางอิงมาตรา ๖๗ 
วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ แตยังพบปญหาระบบและโครงสรางในการจัดทำรายงาน EIA/EHIA 
ดังสถานการณปญหาขางตน แมวากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดจัดทำรางแกไขพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมีเนื้อหาในรางกฎหมายเกี่ยวกับการแกไขปรับปรุง
ระบบการวิเคราะหผลกระทบดานสิง่แวดลอมและสขุภาพ แตไมไดเปนการแกไขปรบัปรงุเพ่ือการปฎิรปูเชงิโครงสราง
และระบบ EIA/EHIA  ซึ่งขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจแกไขรางกฎหมายเสร็จแลว และอยูใน
ระหวางขั้นตอนรอการเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
 
ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสาร สมัชชาสุขภาพ ๕/ รางมติ ๕ 
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เอกสารอางอิง 

ในรายงาน EIA และ EHIA นั้นจะมีระดับและความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพที่ยัง
แตกตางกัน โดยรายงาน EHIA สำหรับกรณีโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรงตอ
ชุมชนนั้นจะมีระดับความเขมขนของการประเมินผลกระทบดานสุขภาพมากกวารายงาน EIA สำหรับ
โครงการพัฒนาในระดับปกติ 
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการซึ่งตองจัดทำรายงาน, ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
จากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนด ประเภท ขนาดและวิธีปฏิบัติ
สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรงฯ, ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
อางอิงจาก EIA สำรวจสถานภาพ ปญหาและทางออก,สรางสรรคปญญา : ชุดนโยบายสาธารณะ ลำดับที่ 
๒, ธันวาคม ๒๕๔๕ 
ดูรายละเอียดแนวทางการเยียวยาและแกไขผูไดรบัผลกระทบจากกรณีมาบตาพุด ไดที่ ประมวลผลการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการแกไขปญหาการปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย, มิถุนายน ๒๕๕๔ 
ยอมาจาก Strategic Environmental Assessment เปนเครื่องมือในการประเมินผลกระทบทางสิ่ง
แวดลอมในระดับพื้นที่และรายสาขาตั้งแตขั้นตอนการกำหนดนโยบาย เพื่อใหเกิดการใชทรัพยากรอยาง
คุมคาและยั่งยืน และปองกันการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจหรือใหเกิดผลกระทบ
นอยที่สุด 
โครงการกอสรางโรงไฟฟาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ในแนวทางการบริหารจัดการโครงการขนาดใหญดาน
โครงสรางพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, มิถุนายน ๒๕๔๖ 
ดูรายละเอียดองคประกอบคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติไดทางเว็บไซต http://www.onep.go.th/
neb/1.About_neb/webpage/neb_complement.html 
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