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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของเครือข่ำยประชำชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 1. ตำมที่มำตรำ 58 ของรัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรใดของรัฐหรือที่รั ฐจะอนุญำตให้
ด ำเนินกำรอันจะมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพสิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือ
ส่วนได้เสียส ำคัญของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่ำงรุนแรง รัฐต้องด ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพของประชำชนหรือชุมชน และจัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณำด ำเนินกำร
หรืออนุญำตตำมที่กฎหมำยบัญญัติ แต่ตำมมำตรำ 50 ของร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... กลับก ำหนดไว้ส ำหรับเพียงโครงกำรหรือกิจกำรเท่ำนั้น ซึ่งถือเป็นกำรลดทอนสิ่ง 
ที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลงอย่ำงเห็นได้ชัด ดังนั้น มำตรำ 50 ของร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... จึงเป็นกำรบัญญัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

 2. ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .. .. ขำดรำยละเอียดใน 
กำรก ำกับกำรใช้อ ำนำจรัฐ ซึ่งเป็นกำรเขียนอ ำนำจลอยไว้ โดยไม่มีกำรก ำหนดให้ชัดเจน ทั้งนี้ควรจะมีกำรออก
กฎหมำยลูกเพ่ือรองรับหลักเกณฑ์ต่ำงๆ และต้องก ำหนดรำยละเอียดเงื่อนไข เพ่ือก ำกับกำรใช้อ ำนำจรัฐไว้ 
เพ่ือที่จะสำมำรถใช้สิทธิกระบวนกำรทำงศำลตรวจสอบได้ หำกว่ำไม่เป็นไปตำมที่กฎหมำยแม่บทก ำหนดไว้ 
อำทิ ต้องก ำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรพิจำรณำรำยงำน EIA และเปิดเผยรำยงำนให้ชุมชนได้รับทรำบกำรก ำหนด
มำตรกำรเพ่ือป้องกันกำรหลบเลี่ยงกำรท ำ EIA โดยยื่นขออนุญำตเป็นขนำด 9.9 เมกะวัตต์ เพ่ือหลบเลี่ยงกำร
จัดท ำ EIA 

 3. ด้ำนระบบของกำรประเมินผลกระทบด้ำนสิ่ งแวดล้อม ภำคประชำขนเห็นว่ำควรมีกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environment Assessment- SEA ) ที่เป็นกำรประเมินศักยภำพ
และข้อจ ำกัดของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้เห็นถึงควำมเหมำะสมของพ้ืนที่และเป้ำหมำยกำรพัฒนำพ้ืนที่ โดย
ต้องมีกำรประเมินเชิงยุทธศำสตร์ก่อนว่ำสอดคล้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่หรือไม่ หำกไม่สอดคล้องต้องไม่
ด ำเนินกำรโครงกำร 

 4. ต้องมีกำรก ำหนดกรอบหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 - ต้องพิจำรณำถึงทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำนโดยมีกำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของ 
แต่ละทำงเลือกทั้งท่ีเป็นต้นทุนด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพ 
 - ต้องศึกษำประเมินผลกระทบ และควำมเสียหำย โดยรวมถึงกำรประเมินต้นทุนภำยนอก 
(Externality) ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภำพ และคิดรวมคุณค่ำในเชิ งระบบนิเวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ต้นทุนกำรให้บริกำรเชิงนิเวศ (Ecological Service) ต้องเอำต้นทุนภำยนอกนี้ไป
รวมกับต้นทุนภำยใน และใช้ประกอบกำรประเมินควำมคุ้มค่ำของโครงกำร 
 - หำกพ้ืนที่ที่ด ำเนินโครงกำรนั้นอยู่ในพ้ืนที่ระบบนิเวศเฉพำะ ต้องออกแบบกำรศึกษำเป็นกำรเฉพำะ
สอดคล้องกับควำมจ ำเพำะของระบบนิเวศ เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับนำนำชำติ (Ramsar Site)  
 - ต้องก ำหนดแยกสัญญำว่ำจ้ำงกำรก ำหนดขอบเขตกำรศึกษำและแนวทำงประเมินผลกระทบโดย
สำธำรณะ (Public Scoping) กับสัญญำว่ำจ้ำงกำรด ำเนินกำรประเมินผลกระทบ (Assessment) ออกจำกกัน 
เพ่ือน ำผลจำกกำรท ำ Public Scoping มำก ำหนดเป็นสัญญำว่ำจ้ำงกำรประเมินผลกระทบที่เหมำะสมและมี
งบประมำณด ำเนินกำรเพียงพอ โดยจะต้องให้มีกลไกพิจำรณำเห็นชอบขอบเขตกำรศึกษำและแนวทำงกำร
ด ำเนินผลกระทบโดยสำธำรณะก่อนที่จะมีกำรด ำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อไป 
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 5. ควรมีกำรศึกษำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ ในกำรศึกษำ
ข้อจ ำกัดต่ำงๆ ไม่ว่ำจะด้ำนพ้ืนที่ ระบบนิเวศ ทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ ตลอดจนถึงกำรแก้ไขผลกระทบหรือ
กำรเยียวยำ โดยค ำนึงถึงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม และขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรของหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง และหำกมีโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ิมเข้ำไปในพ้ืนที่จะส่งผลต่อศักยภำพในกำร
รองรับของพ้ืนที่อย่ำงไร ซึ่งเห็นควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดรับกับศักยภำพของพ้ืนที่และกำรพัฒนำที่
ยั่งยืน 

 6. ให้ตัดมำตรำ 53 วรรค 4 ออกจำกร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. ... ซึ่งเป็นกำรน ำค ำสั่งของคระรักษำควำมสงบแห่งชำติ (คสช.) ที่ 9/2559 มำบัญญัติไว้ 
เกี่ยวกับกำรเปิดช่องเพ่ือให้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งเอกชนผู้รับด ำเนินกำรตำมโครงกำรหรือกิจกำรไป
พลำงก่อนได้ในระหว่ำงที่รอผลกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อันเป็นกำรเข้ำข่ำย
ละเมิดรัฐธรรมนูญตำมมำตรำ 58 ที่ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของประชำชนก่อน อันเป็นกำรลดทอนไม่ให้ควำมส ำคัญ
กับกำรปฏิบัติตำมกระบวนกำรขั้นตอนของ EIA ตำมหลักป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle)  

 7. ต้องมีกำรแยกองค์กรบริหำรจัดกำรระบบประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงำนอิสระหรือ
หน่วยงำนกลำง นอกจำกนี้เจ้ำของโครงกำรและบริษัทผู้จัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องเป็น
อิสระแยกขำดจำกกันโดยสิ้นเชิง ก ำหนดขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนให้เป็นไปโดยชอบธรรม 
มีคณะกรรมกำรตรวจสอบควบคุมดูแลในขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยเฉพำะ ก ำหนดให้ประชำชนผู้มี
ส่วนได้เสีย หรือผู้ได้รับผลกระทบสำมำรถเข้ำถึงขั้ นตอนกำรท ำรำยงำนฯ ได้ตลอดทั้งในระยะก่อนเริ่ม
ด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำร และหลังจำกด ำเนินกำร และในส่วนของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในกำร
พิจำรณำอนุมัติรำยงำนจะต้องมีองค์ประกอบที่เท่ำเทียมกันระหว่ำงภำครัฐ ภำควิชำกำร และชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ และอำจมีกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในระดับพ้ืนที่ 
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในระดับจังหวัด 

 8. ภำคประชำชนเห็นด้วยกับกำรพิจำรณำของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในร่ำง 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ... มำตรำ 50 ในประเด็นที่ก ำหนดให้กำร
ขอต่ออำยุใบอนุญำตส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่มีกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องจัดท ำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นหลักกำรเดิมที่มีอยู่ใน พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 อยู่แล้ว (มำตรำ 49 วรรคท้ำย) รวมถึงหลักกำรส ำคัญในขั้นตอนกำรออก
ประกำศกระทรวงตำมร่ำงมำตรำนี้ ต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด้วยและเห็นด้วยกับร่ำง
มำตรำ 59 ที่ก ำหนดให้รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับควำมเห็นจำกคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติหรือได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรสำมำรถน ำไปใช้ได้เป็นระยะเวลำ
ห้ำปี หำกพ้นระยะเวลำดังกล่ำวต้องมีกำรทบทวนควำมเหมำะสมก่อนน ำไปใช้ 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนำงณัติกำญจน์ สูติพันธ์วิหำร 
 1. ควรปรับร่ำงพระรำชบัญญัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญมำตรำ 58 (ก ำหนด 240 วัน ตำมมำตรำ 
278) มำกยิ่งข้ึน อีกท้ังในส่วนที่เป็นกำรประเมินผลกระทบต่อสุขภำพที่เชื่อมโยงกับทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 2. กำรเพ่ิมควำมเชื่อมโยงของกำรประเมินผลกระทบระดับยุทธศำสตร์  (Strategic Environmental 
Assessment) กับกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพระดับโครงกำร เข้ำมำในส่วนกฎหมำยร่ำง 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำก 
 เหตุผล กำรประเมินผลกระทบระดับยุทธศำสตร์ จะสำมำรถบอกถึงผลกระทบสะสมในเชิงพ้ืนที่และ
เชิงประเด็นของศักยภำพของพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ใช่พิจำรณำเพียงแค่รำยโครงกำร หรือมีกำรศึกษำกำรประเมินผล
กระทบระดับโครงกำรเท่ำนั้น 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 3. ควรให้บริษัทที่ปรึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอิสระต่อเจ้ำของ
โครงกำรฯ ไม่ควรให้เจ้ำของโครงกำรฯ ว่ำจ้ำงบริษัทที่ปรึกษำโดยตรง ควรมีกำรจัดตั้งกองทุนเพ่ือบริหำร
โครงกำรฯ ได้อย่ำงอิสระ โดยมีองค์กรอิสระในกำรด ำเนินโครงกำร 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 4. กำรเพ่ิมกำรเปิดเผยข้อมูล โดยน ำเนื้อควำมมำตรำ 6(1) ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 มำเพ่ิมเติม เนื่องจำก ร่ำง พระรำชบัญญัตินี้ ยังขำดเรื่องของกำรเปิดเผย
ข้อมูล ถึงแม้ว่ำจะมี พระรำชบัญญัติข่ำวสำรฯ แล้ว แต่ควำมครบถ้วนในกฎหมำยแม่ฯ ในเรื่องนี้ ควรจะมี และ
ควรจะบรรจุไว้ 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๖๐ ยังไม่มีส่วนนี้) 

 5. เพ่ิมเนื้อหำในเรื่องกำรตรวจประเมินผลกระทบ ทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังโครงกำรโดยให้ประชำชน
และทุกภำคส่วน โดยเฉพำะนักวิชำกำรและภำคประชำสังคมที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้เข้ำมำเกี่ยวข้องในกำร
ตรวจประเมินมำกยิ่งขึ้น (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มี
ส่วนนี้) 

 6. ควรเพิ่มมำตรกำรในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรลดมลพิษ ณ แหล่งก ำเนิด 
 มำตรำ 92 เจ้ำของโครงกำรหรือกิจกรรมใด มีกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมภำยในโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่มีลักษณะเป็นกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม หรือใช้วัตถุดิบหรือกระบวนกำรในกำรผลิต
ที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อม โดยได้ตรวจวัดผลไม่พบค่ำมลพิษ ณ แหล่งก ำเนิดแล้ว หรือที่
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติก ำหนด มีสิทธิได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษ หรือได้รับ
เงินอุดหนุนในกำรด ำเนินกำรจำกกองทุน  
 หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขอรับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมหรือเงินอุดหนุนตำมวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตำมรัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรควบคุมมลพิษและควำมเห็นชอบของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
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 เหตุผล  
 ควรวัดผลค่ำมลพิษโดยรวม ด้วยว่ำมีค่ำมลพิษเป็นอย่ำงไร ในกรณี มำตรำ 92 กำรใช้วัตถุดิบที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมนั้น อำจมีบำงตัวเท่ำนั้นที่อยู่ในเกณฑ์ แต่หำกโรงงำนมีกำรใช้
วัตถุดิบอ่ืนๆ ในปริมำณมำกๆ และมีควำมเป็นพิษที่หลำยชนิด ซึ่งยังไม่ควรได้รับค่ำยกเว้นมลพิษ ควรต้องดู
มลพิษโดยรวมประกอบ (เกรงจะมีกรณีที่มีสำรบำงตัว และปริมำณกำรใช้นิดเดียว เทียบกับสำรเคมีที่ใช้ส่วน
ใหญ่ที่เปน็พิษ และน ำมำอวดอ้ำงเกินควำมจริง หรือมีควำมจริงที่ตรงกับเงื่อนไข แต่เป็นกรณีส่วนน้อยเท่ำนั้น) 
 ดังนั้นกำรดูผลลัพธ์ทั้งหมดของกำรปลดปล่อยมลพิษของโรงงำน น่ำจะเป็นประโยชน์ต่อกำรกระตุ้นให้
ผู้ประกอบกำรหันมำลดมลพิษ ณ แหล่งก ำเนิด ในสำรเคมีที่อันตรำยและใช้ปริมำณมำก รวมถึงกำรเปลี่ยนกำร
ใช้สำรเคมีท่ีมีคุณสมบัติเหมือนกัน แต่มีควำมเป็นพิษน้อยมำก 

 7. กำรเพ่ิมรำยละเอียดในเชิงป้องกัน เช่น มำตรกำรในกำรจัดกำรเรื่องพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) ให้
มีผลในกำรบังคับใช้มำกยิ่งขึ้น มำกกว่ำ ก ำหนดประเด็นในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้ อม กำรมี
กิจกรรมใดๆที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน คุณภำพทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอย่ำงรุนแรง จะต้องมี
พ้ืนที่กันชนเพ่ือป้องกันอันตรำย ควำมปลอดภัย ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภำพกับชุมชนที่มีรัศมีของกิจกรรม
นั้นอำจส่งถึง หรือมีพ้ืนที่ระยะที่ห่ำงเพียงพอ 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 8. กำรเพ่ิมรำยละเอียดและหลักกำรส ำคัญในกำรวำงเงินประกันควำมเสี่ยง ก่อนที่จะมีโครงกำรฯ  
เพ่ือเป็นเงินในกำรเป็นหลักประกันในกำรป้องกัน กำรชดเชยค่ำเสียหำย ตลอดจนกำรเยียวยำ และกำรฟ้ืนฟู
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภำพประชำชนที่อำจได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมใดๆของ
โครงกำรฯ หรือส่งผลกระทบต่อยุทธศำสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 9. ควรเพ่ิมรำยละเอียดส ำหรับเกณฑ์ที่ชัดเจน และเหมำะสมต่อผลกระทบในเชิงพ้ืนที่และผลกระทบ
ในเชิงสะสมของกำรก ำหนดประเภทและขนำด ควำมรุนแรง ต่อโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ ทรัพยำกรต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง อำจน ำไปสู่กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพ 
 (ในเนื้อหำของร่ำงทีน่ ำมำให้พิจำณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 10. ควรเพิ่มบทลงโทษที่มำกข้ึนในแต่ละประเด็น ได้แก่ 
   10.1 บทลงโทษต่ออ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำของโครงกำรหำกไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
   10.2 บทลงโทษในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล หำกไม่มีกำรเปิดเผยข้อมูล 
   10.3 บทลงโทษในกำรพิจำรณำรำยงำน บทลงโทษต่อเจ้ำหน้ำที่ที่พิจำรณำรำยงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ที่
มีส่วนในกำรตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกำรติดตำมตรวจสอบ 
   10.4 เพ่ิมบทลงโทษส ำหรับผู้อนุมัติอนุญำต ในกรณีที่ปล่อยให้เจ้ำของโครงกำรฯ ไม่ปฏิบัติตำม
กฎหมำย 
   10.5 เพ่ิมบทลงโทษส ำหรับผู้จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 
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 11. เพ่ิมกำรส่งเสริมระบบคุณภำพในระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ให้มี
กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง ต่อแผนงำน กำรปฏิบัติ กำรตรวจติดตำม และมีกำร
ประเมินผล ทั้งระบบเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 12. ควรมีกลไกและเพ่ิมกำรส่งเสริมระบบคุณภำพ ชุดควำมรู้ที่เกี่ยวข้อง กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงำนระดับจังหวัด หน่วยงำนระดับสิ่งแวดล้อมภำค ให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ทั้งในแนวรำบ  
และแนวดิ่ง 

 13. เพิ่มกลไกและแนวทำงประเมินเชิงระบบของกำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ ในคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึงให้ควำมส ำคัญของระบบกำรสรรหำ กำรตั้งและกลไก
คณะกรรมกำรสรรหำของทุกระดับ ทั้งระดับชำติ ระดับภูมิภำค และระดับจังหวัด ที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
รวมถึงกำรพิจำรณำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ควรเพิ่มบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขในทุกระดับ 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 

 14. เพ่ิมเติมกำรมีส่วนร่วมระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์ของทุกภำคส่วน ในกำรกลั่นกรอง 
(Screening) ก่อนที่จะมีระดับโครงกำร (โครงกำรฯ ควรสอดคล้องกับยุทธศำสตร์พ้ืนที่ เชื่อมโยงยุทธศำสตร์
ของภูมิภำค และยุทธศำสตร์เชิงประเด็น รวมถึงระดับนโยบำย) 

 15. ควรให้มีองค์กรอิสระด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนหรือองค์กรที่คู่ขนำนกับกำรท ำงำนของภำครัฐ  
ในกำรประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ ทั้งระบบ และตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนกำรตั้งแต่แรก 

 16. ควรก ำหนดค ำนิยำม “วัตถุอันตรำย” และน ำเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกำรป้องกัน ควบคุม และ
มำตรกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกับ วัตถุอันตรำย เพ่ิมเติมในร่ำงพระรำชบัญญัติด้วย เนื่องจำกอยู่ในข่ำยกำร
พิจำรณำและต้องมีกำรระมัดระวังในกำรจัดกำรสิ่งเหล่ำนี้ เพ่ือควำมปลอดภัยทั้งในแง่ทรัพย์สินและชีวิต ของ
ประชำชน 
 (ในเนื้อหำของร่ำงที่น ำมำให้พิจำรณำควำมเห็น ณ วันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ยังไม่มีส่วนนี้) 
 เหตุผล ค ำว่ำ วัตถุอันตรำย ของพระรำชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ.  2535 มีอยู่ แต่ฉบับร่ำงนี้ได้ถูกตัดออก 

 17. ควรก ำหนดค ำนิยำม เพ่ิมเติม ในเรื่องกำรประเมินผลกระทบระดับยุทธศำสตร์ (หำกมีเนื้อหำใน
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ควรก ำหนดค ำนิยำมด้วย 

 18. ควรก ำหนดค ำนิยำยเพ่ิมเติมในเรื่อง “เหตุร ำคำญ” ควรน ำค ำเดิมจำก พระรำชบัญญัติส่งเสริมฯ 
พ.ศ. 2535 กลับมำ 
 เหตุผล ถึงแม้ว่ำค ำนี้จะเกี่ยวข้องกับ พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุขฯ แต่ในเรื่องผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพจำกกิจกรรมใดๆ ประชำชนจะได้รับผลกระทบซึ่งเป็นข้อร้องเรียนในเรื่องเหตุร ำคำญ
มำกมำย ดังนั้นค ำนี้เป็นค ำที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ จึงควรก ำหนดค ำนี้ไว้ในร่ำง 
พระรำชบัญญัติส่งเสริมฯ พ.ศ. .... นี้อย่ำงเดิม เพ่ือให้ทรำบว่ำหำกมีปัญหำในเรื่องนี้แล้วไปเชื่อมโยงกับ
กฎหมำยใดที่เกี่ยวข้อง แต่หำกไม่ระบุ อำจจะท ำให้ประเด็นนี้หลุดจำกกำรพิจำรณำ หรือควำมตระหนักรู้ของ
ประชำชน หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐได้ 
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 19. ควรเพ่ิมเนื้อหำในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้  ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ที่ เกี่ยวข้องกับเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ 43 มำตรำ 50 (8) มำตรำ 57 (2) มำตรำ 58 มำตรำ 258 ฉ.ด้ำนเศรษฐกิจ (4) 
มำตรำ 258 ช.ด้ำนอื่นๆ (1-3) ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องน้ ำฯ เรื่องท่ีดิน และเรื่องกำรจัดกำรขยะ 

 20. ควรเพ่ิมเนื้อหำในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องทรัพยำกร 
ตำมมำตรำ 37 มำตรำ 43 (2) มำตรำ 50 (8) มำตรำ 57 (2) มำตรำ 58 มำตรำ 72 (ทพก.น้ ำ) มำตรำ 72 (4) 
มำตรำ 178 วรรค 3 และมำตรำ 258 ช.ด้ำนอ่ืนๆ (1-3) 

 21. กำรจัดประชุมระดมควำมคิดเห็นต่อร่ำง พระรำชบัญญัติ ควรท ำเป็นระยะ จนถึงระยะสุดท้ำยจน
ได้ร่ำงสู่กำรพิจำรณำของ ครม. 

 22. กำรก ำหนดและเชื่อมโยงบทบำทของศำลสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็น 

 23. ควรให้มีกำรทบทวนเขตควบคุมมลพิษทุกๆ 5 ปี และมีกำรประเมินผลของผลลัพธ์ของกำรเป็น
เขตควบคุมมลพษิ 

 24. ควรมีกลไกกำรก ำหนดบทลงโทษ กำรก ำกับ กำรตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงำนระดับจังหวัด และหน่วยงำนระดับภูมิภำค 

 25. กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ในเรื่องควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และจิตส ำนึกเพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วน
ร่วมในกำรปกป้องรักษำสิ่งแวดล้อม 

 26. ควรมีระบบทบทวนกลไกกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบอย่ำง
รุนแรงควรมีกลไกกำรรับฟังควำมคิดเห็น แต่ควรจัดให้เป็นระบบ ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน และใช้เวลำกำรพิจำรณำ
อย่ำงรัดกุมมีประสิทธิภำพไม่เยิ่นเย้อ 

 27. ควรน ำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้ และน ำมำใช้กระบวนกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ รวมถึงในกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผลมำกยิ่งข้ึน 

 28. เพิ่มบทลงโทษ โดยกำรก ำหนดระยะเวลำในกำรที่เจ้ำของโครงกำรหรือกิจกรรมนั้น ไม่ปฏิบัติตำม
มำตรำ 79 มำตรำ 80 มำตรำ 81 โดยสั่งให้หยุดด ำเนินกำรในส่วนที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ โดยต้องมีกำร
ก ำหนดกำรปรับเป็นรำยวัน 
 เหตุผล หำกให้ปล่อยมลพิษไป ยิ่งมีระยะเวลำนำนเท่ำไร ยิ่งท ำให้เกิดมลพิษสะสม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยำกรสิ่งแวดล้อม และสุขภำพของประชำชนมำกยิ่งขึ้น จะส่งผลอันตรำยและเกิดมูลค่ำควำมเสียหำยมำก
ยิ่งขึ้น และค่ำปรับควรเป็นค่ำที่มำกกว่ำค่ำก ำไรหรือผลประโยชน์ที่โรงงำนจะได้รับ หรือคุ้มค่ำเพียงพอกับกำร
ชดเชยเยียวยำ รวมถึงกำรฟื้นฟู ทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร และสุขภำพท่ีได้รับควำมเสียหำย 

 29. ในส่วนอัตรำค่ำธรรมเนียม ในข้อที่ 5. ค่ำธรรมเนียมกำรปล่อยมลพิษ ซึ่งก ำหนดปีละ 10,000 
บำทต่อตัน มลพิษนั้น ควรก ำหนดตำมชนิดและควำมรุนแรงของสำรที่ปล่อยด้วย 
 เหตุผล มีสำรไวไฟ สำรอินทรีย์ระเหยง่ำยหลำยชนิด และหลำยประเภท ที่ถูกปล่อยไปในปริมำณที่ไม่
มำก แต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ อย่ำงรุนแรงและร้ำยแรง ดังนั้นควรพิจำรณำตำมชนิดและ
ประเภทของสำรมลพิษด้วย บำงสำรจะเกี่ยวข้องกับอุบัติภัย ควำมปลอดภัย ยิ่งต้องมีควำมรัดกุม หรือก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมที่ยิ่งสูงมำกยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกำรป้องปรำม เพ่ือให้เจ้ำของโครงกำรฯ เพ่ิมควำมระมัดระวัง หรือมี
เครื่องมือบ ำบัด หรือเครื่องมือป้องกันมิให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหำยขึ้น 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
1.นิยำม  
 “สิ่งแวดล้อม” 
 ควรเพ่ิมเติม เพ่ือประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีพของประชำชนและกำรด ำรงอยู่สืบไปของธรรมชำติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับนิยำมของสิ่งแวดล้อมและเพ่ือประโยชน์สูงสุดของ พระรำชบัญญัติสิ่งแวดล้อม 
 “มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม” 
 ควรใช้เกณฑ์มำตรฐำนดินในกำรเฝ้ำระวังหรือควบคุมค่ำของตะกอนดินเป็นมำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งใน
ปัจจุบัน กำรก ำหนดมำตรฐำนดิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ค่ำมำตรฐำนคุณภำพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
กำรอยู่อำศัยและเกษตรกรรม และ (2) ค่ำมำตรฐำนคุณภำพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรอ่ืนนอกเหนือจำกกำรอยู่
อำศัยและเกษตรกรรม ดังนั้นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรต้องออกเป็นมำตรฐำนใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพำะ 
 “ของเสียอันตรำย” 
 ควรก ำหนดนิยำมให้ชัดเจนไว้ในเนื้อหำของ พระรำชบัญญัติฉบับนี้ อีกทั้งควรมีควำมสอดคล้องกับ
กฎหมำยฉบับอื่นที่เก่ียวข้องที่มีกำรบังคับใช้อยู่ก่อนแล้ว 

2. อ ำนำจหน้ำที่ของนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ตำมที่กฎกระทรวงฯ พิจำรณำว่ำจะยังคงข้อควำมตำมมำตรำ 5 ด้วยเหตุผลว่ำบทบัญญัติมำตรำนี้
ก ำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระรำชบัญญัติและประชำชนผู้ติดต่อรำชกำรทรำบ เกี่ยวกับอ ำนำจหน้ำที่ให้
นำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ในกำรก ำกับดูแล และให้
อ ำนำจในกำรออกกฎกระทรวง ก ำหนดค่ำธรรมเนียมในส่วนเฉพำะอ ำนำจหน้ำที่ของตนเพ่ือปฏิบัติกำรตำม
พระรำชบัญญัตินี้เท่ำนั้น 
 ข้อคิดเห็น   อ ำนำจและหน้ำที่ในส่วนของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม คือส่วนใดบ้ำง สำมำรถใช้บังคับกับ
กระทรวงอ่ืนได้หรือไม่ ควรมีกำรก ำหนดขอบเขตให้ชัดเจน รวมถึงกำรประสำนระหว่ำงกระทรวงหรือหน่วยงำน
ต่ำงกระทรวง เนื่องจำกปัญหำสิ่งแวดล้อมไม่มีขอบเขต ควรมีกลไกกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร
ครอบคลุม และชัดเจน 

3. องค์ประกอบคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
 ตำมที่กระทรวงฯ ได้แก้ไขมำตรำ 13 ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ จำก “ประธำนคณะกรรมกำรร่วม
ภำคเอกชน 3 สถำบัน” เป็น “ประธำนสภำอุตสำหกรรม” เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ นั้น 
 ข้อคิดเห็น  ควรเพ่ิม ”ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย” เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติด้วย เนื่องจำกโครงกำรหรือกิจกรรมบำงประเภทอยู่ภำยใต้กำรส่งเสริมของสภำหอกำรค้ำ
แห่งประเทศไทย เช่น โครงกำรหรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น 

4. มำตรฐำนคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
 ตำมที่กระทรวงฯ พิจำรณำว่ำจะยังคงข้อควำมตำมมำตรำ 40 ด้วยเหตุผลว่ำเนื่องจำกมำตรฐำน
คุณภำพดินและมำตรฐำนตะกอนดิน มีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนดมำตรฐำนแยกออกจำกกัน เพรำะเป็นมำตรฐำน
คนละประเภท โดยมีผู้รับสัมผัสและลักษณะกำรสัมผัสแตกต่ำงกันในแต่ละประเภท กำรก ำหนดมำตรฐำน
คุณภำพดินเป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนจำกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์และกำรสัมผัสของมนุษย์ในระยะยำว เช่น 
กำรอยู่อำศัย กำรสันทนำกำรชำยหำด และอ่ืนๆ นอกเหนือจำกกำรอยู่อำศัยและสันทนำกำร (อุตสำหกรรม 



สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ  หน้ำ 9 
 

ธุรกิจ) เป็นต้น จำกกำรเข้ำสู่ร่ำงกำยทำงปำกทุกวันในระยะยำว ในส่วนของกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพ
ตะกอนดิน เป็นมำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ือกำรด ำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหน้ำดินและมนุษย์จำกกำรบริโภคสัตว์น้ ำจำก
แหล่งน้ ำที่มีตะกอนดินปนเปื้อนโดยวิเครำะห์จำกตะกอนดินที่เก็บได้จำกใต้น้ ำ โดยตรวจวัดปริมำณกำรสะสม
กำรปนเปื้อนของมลพิษที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อำศัยอยู่หน้ำดิน และอำจส่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ผ่ำนห่วงโซ่อำหำร 
 ข้อคิดเห็น  ควรให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพดิน ควบคุมค่ำมำตรฐำนคุณภำพของตะกอนดินเป็นค่ำ
มำตรฐำนเดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันกำรก ำหนดมำตรฐำนดิน แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ ค่ำมำตรฐำนคุณภำพดินที่ใช้
ประโยชน์ เพ่ือกำรอยู่อำศัยและเกษตรกรรม และค่ำมำตรฐำนคุณภำพดินที่ ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรอ่ืน
นอกเหนือจำกกำรอยู่อำศัยและเกษตรกรรมควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีควำมจ ำเป็นในกำรออกเป็นมำตรฐำน
ใหม่เรื่องตะกอนดินโดยเฉพำะ 

5. กำรก ำหนดกำรให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเม่ือมีกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมมำตรำ 50 ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
 ตำมท่ีกระทรวงฯพิจำรณำว่ำจะยังคงข้อควำมวรรคท้ำยของร่ำงมำตรำ 50 ด้วยเหตุผลว่ำเป็นหลักกำร
เดิมที่มีอยู่แล้วในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2535 นั้น 
 ข้อคิดเห็น  ขอให้กระทรวงฯ พิจำรณำทบทวนควำมเห็นดังกล่ำวอีกครั้ง เนื่องจำกกำรก ำหนดให้
โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีกำรต่ออำยุใบอนุญำต 
หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มีผลกระทบต่อภำคเอกชน และกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบกำร
ทั้งไทยและต่ำงชำติ จึงควรจะตัดบทบัญญัติในร่ำงมำตรำ 50 วรรคท้ำยออก 
 อย่ำงไรก็ดี หำกกระทรวงฯ เห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัตินี้ไว้ ควรก ำหนด
กรอบกำรใช้อ ำนำจของรัฐมนตรีไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ให้ท ำได้เฉพำะกรณีที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญที่
ท ำให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ก่อนกำรได้รับอนุญำต โดยต้องค ำนึงถึงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรลงทุน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องออกเป็นกฎกระทรวงโดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เพ่ือให้เกิดกำรกลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจนี้ 

6. ควำมไม่ชัดเจนของกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษและกำร 
ลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ตำมมำตรำ 86 ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
 ตำมที่ผู้แทนของกระทรวงฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม 2560 ที่
ผ่ำนมำว่ำ หำกรัฐจะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษ รัฐจะพิจำรณำศึกษำอย่ ำงรอบด้ำน ทั้ง
หลักวิชำกำร เศรษฐศำสตร์ รวมทั้งสภำพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี กำรซ้ ำซ้อนกับกำรที่ผู้ประกอบกำร
ต้องถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในท ำนองเดียวกันจำกกฎหมำยอื่น เพื่อน ำมำออกหลักเกณฑ์และอัตรำในกำรเก็บ
ค่ำธรรมเนียมต่อไปนี้ 
 ข้อคิดเห็น  ควรมีมำตรกำรส่งเสริมหรือจูงใจให้มำกขึ้น ครอบคลุมตั้งแต่ผู้ผลิตไปถึงผู้บริโภคขั้นปลำย
ด้วย ซึ่งกำรปรับปรุงเนื้อหำ ควรปรับปรุงให้มีควำมทันสมัยในแง่ของบริบทกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ควรจะ
ด ำเนินมำตรกำรจูงใจในภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคม ให้เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรดูแลและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
มำกขึ้น นอกจำกนี้ควรให้น้ ำหนักมำตรกำรส่งเสริมมำกกว่ำกำรใช้มำตรกำรบังคับหรือบทลงโทษ เพรำะหำก
มำตรกำรส่งเสริมใช้ได้ผล จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม รวมถึงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนหรือ
เจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกเป็นกำรก ำหนดให้ภำคส่วนต่ำงๆ มีมำตรกำรเชิงป้องกันมำกกว่ำกำรแก้ไขปัญหำเมื่อเกิด
เหตุหรือหำกมีเหตุหลีกเลี่ยงกำรถูกกฎหมำยบังคับ ย่อมเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
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 และควรเพ่ิมเติมกรอบหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและ
เชื่อมั่นแก่ภำคเอกชนและผู้ประกอบกำร 
 ข้อคิดเห็นโดยรวม 
 กำรออกกฎหมำยลูกเรื่องต่ำงๆ ควรมีกำรออกคู่มือแนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือคู่มือ
ประชำชนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำใจและปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมำย 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่มสำนพลังประชำรัฐ 
 
 ๑. กำรก ำหนดกำรให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีกำรต่ออำยุ
ใบอนุญำต หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๕๐ ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
 ตำมที่กระทรวงฯ พิจำรณำว่ำจะยังคงข้อควำมวรรคท้ำยของร่ำงมำตรำ ๕๐ ด้วยเหตุผลว่ำเป็น
หลักกำรเดิมที่มีอยู่แล้วในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น 
 คณะท ำงำนฯ ขอให้กระทรวงฯ พิจำรณำทบทวนควำมเห็นดังกล่ำวอีกครั้ง เนื่องจำกกำรก ำหนดให้
โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีกำรต่ออำยุใบอนุญำต 
หรือภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด มีผลกระทบต่อภำคเอกชน และกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุนของผู้ประกอบกำร
ทั้งไทยและต่ำงชำติ จึงควรจะตัดบทบัญญัติในร่ำงมำตรำ ๕๐ วรรคท้ำยออก 
 อย่ำงไรก็ดี หำกกระทรวงฯ เห็นว่ำมีเหตุผลและควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัตินี้ไว้ ควรก ำหนด
กรอบกำรใช้อ ำนำจของรัฐมนตรีไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ให้ท ำได้เฉพำะกรณีที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ 
ที่ท ำให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA หรือ EHIA ใหม่ก่อนกำรได้รับอนุญำต โดยต้องค ำนึงถึงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรลงทุน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องออกเป็นกฎกระทรวงโดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เพ่ือให้เกิดกำรกลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจนี้ 

 ๒. ควำมไม่ชัดเจนของกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษ
และกำรลดหรือยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ตำมมำตรำ ๘๖ ของร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
 ตำมที่ผู้แทนของกระทรวงฯ ได้ชี้แจงในที่ประชุมรับฟังควำมคิดเห็นเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ
ว่ำ หำกรัฐจะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษ รัฐจะพิจำรณำศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ทั้งหลัก
วิชำกำร เศรษฐศำสตร์ รวมทั้งสภำพเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และกำรซ้ ำซ้อนกับกำรที่ผู้ประกอบกำรต้อง
ถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในท ำนองเดียวกันจำกกฎหมำยอื่น รวมทั้งต้องไม่สร้ำงภำระจนเกินควำมจ ำเป็น เพ่ือ
น ำมำออกหลักเกณฑ์และอัตรำในกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 
 คณะท ำงำนฯ เห็นว่ำ ควรเพ่ิมเติมกรอบหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในร่ำงพระรำชบัญญัติฯ เพ่ือให้เกิด
ควำมชัดเจนและเชื่อมั่นแก่ภำคเอกชนและผู้ประกอบกำร 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของส ำนักงำนคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ  
(ส ำนักงำน กอสส.)  
ขอเสนอควำมเห็นของคณะกรรมกำรองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ และของส ำนักงำน กอสส. ที่มี
ต่อพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ... ดังนี้ 

 ๑. มำตรำ ๒๔ (๕) อุดหนุนหน่วยงำนของรัฐส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเขตควบคุม
มลพิษ หรือเขตพ้ืนที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม เห็นว่ำ หน่วยงำนของรัฐที่กล่ำวถึงควรขอรับกำรจัดสรรงบประมำณ  
โดยผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำงบประมำณปกติจำกรัฐบำล 

 ๒. มำตรำ ๕๐ วรรคสำม กำรก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มี 
ส่วนได้เสีย โครงกำรหรือกิจกำรที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรืออำจมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้เสียส ำคัญของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม  
อย่ำงรุนแรง เห็นว่ำ ควรก ำหนดให้มีรับฟังควำมคิดเห็นจำกองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสุขภำพ 

 ๓. มำตรำ ๕๑ ในกรณีที่โครงกำรหรือกิจกำรประเภทหรือขนำดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพ้ืนที่ใดมี 
กำรจัดท ำรำยงำนกระประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับควำมเห็นชอบแล้ว และเป็นมำตรฐำนที่สำมำรถ
ใช้กับโครงกำรหรือกิจกำรประเภทหรือขนำดเดียวกันหรือในพ้ืนที่ลักษณะเดียวกันได้ รัฐมนตรีโดยควำม
เห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติอำจประกำศก ำหนดให้โครงกำรหรือกิจกำรในท ำนองเดียวกัน
ถือปฏิบัติโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ เห็นว่ำ ควรตัดออกทั้ง
มำตรำเนื่องจำกขัดรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๕๐ 

 ๔. มำตรำ ๖๒ เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำกร และค่ำตอบแทนบุคคลที่ได้รับมอบหมำย
จำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เห็นว่ ำ ควรเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลำงก ำหนด 

 ๕. มำตรำ ๙๐ บทลงโทษควรครอบคลุมถึงกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมด้วย 

 ๖. มำตรำ ๙๕ ชุมชนหรือประชำชนควรสำมำรถฟ้องเรียกร้องให้ผู้ก่อมลพิษชดใช้ค่ำใช้จ่ำยของตน  
ในกำรขจัดมลพิษหรือฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วย มิใช่จ ำกัดแต่รัฐเท่ำนั้น เนื่องจำกที่ผ่ำนมำเคยมีกรณีที่หน่วยงำน
ของรัฐไม่ท ำหน้ำที่ในกำรขจัดมลพิษ 

 ๗. มำตรำ ๑๐๐ ควรตัดออกเพรำะขัดต่อเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติฉบับนี้  และยังเป็น
บทบัญญัติที่คุ้มครองผู้ประกอบกำรมำกเกินไป 

 ๘. กำรด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อชุมชนทั้งในด้ำนคุณภำพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ และสุขภำพ จะต้องน ำข้อมูลเกี่ยวกับศักยภำพกำรรับมลพิษในสิ่งแวดล้อม 
(environmental pollution carrying capacity) ในพ้ืนที่ตั้งโครงกำร/กิจกรรมนั้นๆ ในกำรพิจำรณำอนุมัติ/
อนุญำต 
 ๙. ขำดกำรเสริมสร้ำง ธรรมำภิบำลทำงสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชน ในกำรร่วมพิจำรณำหรือกำรแสดงควำมคิดเห็น และ ควำมรับผิดทำงสิ่งแวดล้อม (Environmental 
liability) ก็ยังไม่ชัดเจน 
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 ๑๐. พระรำชบัญญัติฉบับนี้มิได้กล่ำวถึงข้อบกพร่องของพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓5 
 ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ได้ขยำยอ ำนำจส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังขำดในส่วนของสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของชุมชนในกำรดูแล จัดกำรทรัพยำกรและสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งเป็นหลักกำรที่ ได้รับกำรรับรองไว้แล้วในปฏิญญำริโอว่ำด้วยสิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำ (The Rio 
Declaration on Environment and Development) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 
ก็ให้กำรรับรองไว้ด้วยเช่นกัน 
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ผลกำรพิจำรณำของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ต่อข้อเสนอของหน่วยงำนต่ำง ๆ 
 
1. ผลกำรพิจำรณำต่อเครือข่ำยประชำชนเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ควำมสอดคล้องตำมรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  

กำรรับฟังควำมคิดเห็นของพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ... ที่มีกำร
เปิดรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของกระทรวง
ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ผ่ำนมำ เป็นกำร
ขำดกำรรับฟังควำมคิดเห็นก่อนกระบวนกำรร่ำง
กฎหมำย โดยที่รัฐเป็นผู้ร่ำงกฎหมำยอยู่ฝ่ำยเดียว และ
น ำมำรับฟังควำมคิดเห็นเมื่อร่ำงกฎหมำยทั้งฉบับเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และด้วยระยะเวลำแสดงควำมคิดเห็นที่
สั้น ช่องทำงกำรแสดงควำมคิดเห็นที่แคบ ตลอดจนไม่มี
กำรเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือประกอบกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
ในด้ำนต่ำงๆ เช่น สภำพปัญหำและสำเหตุของปัญหำ
ของกฎหมำยดังกล่ำว หลักกำรอันเป็นสำระส ำคัญของ
กฎหมำยที่จะตรำขึ้น ควำมจ ำเป็นที่ต้องตรำกฎหมำย
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหำนั้น ประเด็นที่จะรับฟังควำมคิดเห็น
หรือร่ำงพระรำชบัญญัติที่จะรับฟังควำมคิดเห็น 

ดังนั้น กระบวนกำรร่ำงกฎหมำยพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ... 
ที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ปิด
รับฟังควำมคิดเห็นไปแล้วนั้น สะท้อนถึงควำมไม่
สอดคล้องกับมำตรฐำนสำกลในกระบวนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบในกำรออกกฎหมำย และไม่เป็นไปตำม
หลักกำรของรัฐธรรมนูญมำตรำ 77 

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ด ำเนินกำร
รับฟังควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ดังนี้ 
(1) กำรประชุมสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็นต่อกำรปรับปรุง
พระรำชบัญญัตฯิ เมื่อวันจันทร์ที่ 17 กรกฎำคม 2560  
(2) ผ่ ำนเว็บไซต์ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่ งแวดล้อม และหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ระหว่ำงวันที่  
20 เมษำยน ถึง 9 พฤษภำคม 2560  
(3) กำรประชุมคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
จ ำนวน 3 ครั้ง  
(4) ควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จ ำนวน 1 ครั้ง  
(5) ผ่ำนช่องทำงอ่ืน ๆ เช่น กำรยื่นข้อเสนอของหน่วยงำน
ต่ำง ๆ 
หมำยเหตุ กำรทบทวนกฎหมำยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
EIA/EHIA ได้พิจำรณำจำก 
- รำยงำนของสภำปฏิรูปแห่งชำติ (สปช.) วำระปฏิรูป 
ที่ ๒๕ เรื่อง กำรปฏิรูประบบกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
- รำยงำนของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
เรื่อง กำรปฏิ รูปด้ ำนระบบกำรประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ซึ่ งคณะรัฐมนตรีได้มี 
มติรับทรำบเมื่อวันที่  ๒๑ กุมภำพันธ์  ๒๕๖๐ ทั้ งนี้ 
ข้อเสนอกำรปฏิรูปของ สปช. และ สปท. เป็นกำรมอง
ปัญหำทั้ งระบบ และมีข้อเสนอกำรปฏิรูปทั้ งในเรื่อง 
กำรปรับปรุงกลไก และกำรปรับปรุงกฎหมำย รวมทั้ง 
ในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรปฏิรูปของสปช. และ สปท. 
ดั งกล่ ำว ได้มีกระบวนกำรรับฟั งควำมคิดเห็ นจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย 
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
- ปัญหำที่พบจำกกำรปฏิบัติงำน เช่น ปัญหำกำร
ก่อสร้ำงก่อนจัดท ำรำยงำน กำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำร
ในรำยงำน คุณภำพของผู้มีสิทธิท ำรำยงำน เป็นต้น 
 

ตำมที่มำตรำ 58 ของรัฐธรรมนูญ ก ำหนดให้กำร
ด ำเนินกำรใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญำตให้ด ำเนินกำร 
อันจะมีผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติ คุณภำพ
สิ่งแวดล้อม สุขภำพ อนำมัย คุณภำพชีวิต หรือส่วนได้
เสียส ำคัญของประชำชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม
อย่ำงรุนแรง รัฐต้องด ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำและ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของประชำชนหรือชุมชน และจัดให้มีกำรรับฟังควำม
คิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชำชนและชุมชนที่
เกี่ ยวข้องก่อน เพ่ือน ำมำประกอบกำรพิจำรณ ำ
ด ำเนินกำร หรืออนุญำตตำมที่ กฎหมำยบัญญั ติ 
ประกอบกับมำตรำ 278 ที่ ให้หน่วยงำนของรัฐที่
คณะรัฐมนตรีก ำหนดด ำเนินกำร ให้จัดท ำร่ำงกฎหมำย
ที่จ ำเป็นตำมมำตรำ 58 ให้แล้วเสร็จและเสนอต่อสภำ
นิติบัญญัติแห่งชำตินั้น 

เมื่อพิจำรณำมำตรำ 50 ของร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. …. 
ซึ่งก ำหนดว่ำ กรณีที่โครงกำรหรือกิจกำรประเภทหรือ
ขนำดใดหรือที่จะจัดตั้ งขึ้นในพ้ืนที่ ใด มีกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและได้รับ
ควำมชอบแล้ว และเป็นมำตรฐำนที่สำมำรถใช้กับ
โครงกำรหรือกิจกำรประเภทหรือขนำดเดียวกันหรือใน
พ้ืนที่ เดียวกันนั้น  และรัฐมนตรีสำมำรถประกำศ
ก ำหนดให้โครงกำรหรือกิจกำร ในท ำนองเดียวกันถือ
ปฏิบัติ โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็ได้ ตลอดจนกำรให้
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งมีอ ำนำจอนุญำตตำมกฎหมำยน ำมำตรกำร
ต่ำงๆที่ก ำหนดไว้ส ำหรับโครงกำรหรือกิจกำรที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบจำกส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมไปก ำหนดเป็นเงื่อนไขในกำร
สั่งอนุญำตหรือต่ออำยุใบอนุญำต โดยให้ถือเป็นเงื่อนไข

๑. กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดย
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) เคยท ำหนังสือสอบถำมเจตนำรมณ์ 
หลักของรัฐธรรมนูญฯ และเจตนำรมณ์ รำยมำตรำ 
โดยเฉพำะมำตรำ ๕๘ ไปยั งประธำนกรรมกำรร่ำง
รัฐธรรมนูญ เพ่ือจะได้น ำมำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุง
กฎหมำยให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป ซึ่งประธำน
กรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญได้แจ้งตอบมำว่ำ “เจตนำรมณ์
อำจดูได้จำก รัฐธรรมนูญทั้งฉบับ”  
 
๒. เห็นว่ำ มำตรำ ๕๘ ก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรใดของ 
รัฐหรือที่รัฐจะอนุญำตให้ด ำเนินกำรซึ่งมีควำมหมำยกว้ำง 
เป็นไปได้ตั้งแต่ระดับกิจกรรม โครงกำร แผนงำน แต่เมื่อ
พิจำรณำข้อก ำหนดที่รัฐต้องปฏิบัติ คือ ให้มีกำรศึกษำ
และประเมินผลกระทบต่อคุณภำพสิ่ งแวดล้อมและ 
สุขภำพ (EHIA) ซึ่ง EHIA เป็นเครื่องมือในกำรป้องกัน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระดับโครงกำร ดังนั้น ในกำร
บัญญัติกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำ EIA/EHIA ในร่ำง
พระรำชบัญญัติ จึงก ำหนดให้จัดท ำในระดับโครงกำร 
หรือกิจกำร ซึ่งเป็นไปตำมหลักกำรของ EIA จึงมิใช่เป็น
กำรลดทอนสิ่งที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลง  
 
๓. ในกรณีเจตนำรมณ์มำตรำ ๕๘ หมำยควำมถึงใน
ระดับกำรจัดท ำแผน แผนงำนหรือแผนพัฒนำ นั้น เห็น
ว่ำ เครื่องมือที่จะน ำมำใช้ คือ กำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์  
(Strategic Environmental Assessment: SEA) ซึ่ ง
จะสอดคล้องกับข้อเสนอกำรปฏิรูปด้ำนระบบกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยของ 
สปท. คือ กำรผลักดันให้มีกำรน ำ SEA มำใช้กับกำร
วำงแผนพัฒนำของประเทศอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ 
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ที่ก ำหนดตำมกฎหมำยในเรื่องนั้นด้วย 

โดยที่กล่ำวมำ มำตรำ 50 กลับเป็นกำรลดทอน 
สิ่งที่ก ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญให้แคบลงอย่ำงเห็นได้ชัด
จำกที่รัฐธรรมนูญก ำหนดให้เป็นกำรด ำเนินกำรใดของ
รัฐหรือที่รัฐจะอนุญำตให้ด ำเนินกำร กลับลดทอนเหลือ
เพียงเป็นโครงกำรหรือกิจกำรเท่ำนั้น ซึ่งไม่คลอบคลุม
ถึงกำรด ำเนินกำรของรัฐที่อำจเกิดผลกระทบขึ้น 

ดังนั้น มำตรำ 50 ของร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... จึงเป็น
กำรบัญญัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ 

 

ทส. อยู่ระหว่ำงขับเคลื่อนข้อเสนอกำรปฏิรูป SEA 
ดังกล่ำวร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ (สศช.) โดยใช้กลไกของคณะกรรมกำร
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรีมีข้อสั่งกำร
ให้ สศช.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ดังกล่ำว 
 
4. ทส. ได้เพ่ิมเติมเนื้อหำในส่วนที่ ๔ เพ่ือเชื่อมโยง EIA 
กับ SEA ไว้แล้ว ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 50 
วรรคสี่ 

     ร่ำงพระรำชบัญญัติฯ ขำดรำยละเอียดในกำรก ำกับ
กำรใช้อ ำนำจรัฐ ซึ่งเป็นกำรเขียนอ ำนำจลอยไว้ โดยไม่มี
กำรก ำหนดให้ชัดเจน ทั้งนี้ควรจะมีกำรออกกฎหมำยลูก
เพ่ือรองรับหลักเกณฑ์ต่ำงๆ และต้องก ำหนดรำยละเอียด
เงื่อนไข เพ่ือก ำกับกำรใช้อ ำนำจรัฐไว้ เพ่ือที่จะสำมำรถใช้
สิทธิกระบวนกำรทำงศำลตรวจสอบได้ หำกว่ำไม่เป็นไป
ตำมท่ีกฎหมำยแม่บทก ำหนดไว้ เช่น 
     - กำรไม่เปิดเผยรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ให้ชุมชนได้รับทรำบ ซึ่งต้องก ำหนด
เงื่อนไขเกี่ยวกับกำรพิจำรณำรำยงำน EIA ว่ำต้องเปิดเผย
รำยงำนให้ชุมชนได้รับทรำบด้วย 
     - มีกำรหลบเลี่ยงกำรท ำ EIA เช่น กรณีโรงไฟฟ้ำ         
ชีวมวลนั้นก ำหนดขนำดที่ต้องจัดท ำ EIA อยู่ที่ขนำด 
10 เมกะวัตต์ แต่กลับพบว่ำบริษัทผู้ประกอบกำรหลบ
เลี่ยงกำรท ำ EIA โดยยื่นขออนุญำตเป็นขนำด 9.9  
เมกะวัตต์ เพ่ือหลบเลี่ยงกำรจัดท ำ EIA 

 

๑. กำรใช้อ ำนำจของภำครัฐต้องอยู่ภำยใต้บทบัญญัติ
ตำมที่กฎหมำยก ำหนด ซึ่งมีกลไกตำมกฎหมำยให้
ประชำชนสำมำรถใช้สิทธิในกำรฟ้องคดีปกครองได้ 

๒. รำยงำน EIA/EHIA เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตำม 
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรอยู่แล้ว  

๓. พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ให้อ ำนำจ ทส. ก ำหนดประเภท
และขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำน 
EIA/EHIA ซึ่งหลักกำรดังกล่ำวท ำให้เกิดควำมชัดเจนใน
กำรปฏิบัติ ป้องกันกำรใช้ดุลยพินิจ ในกรณีที่โครงกำร
ประสงค์จะพัฒนำโดยมีขนำดต่ ำกว่ำที่ก ำหนด ย่อม 
เป็นสิทธิที่กระท ำได้ ซึ่ งจะมีกฎหมำยอ่ืนก ำกับดูแล 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เช่น กรณีโรงไฟฟ้ำขนำดต่ ำกว่ำ 
10 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่ต้องจัดท ำรำยงำน EIA แต่ก็จะต้อง
ปฏิบัติตำมข้อก ำหนด (COP) ของพระรำชบัญญัติฯ  
กำรประกอบกิจกำรพลังงำน เป็นต้น 

ข้อเสนอ  
๑. กำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment – SEA) 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสรุป 
ในเรื่องกำรประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment – SEA)  
ปรำกฏตำมผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว

๑. ทส. เห็นควรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอกำรปฏิรูปด้ำน
ระบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ไทยของ สปท. โดย ทส. อยู่ระหว่ำงขับเคลื่อนข้อเสนอ
กำรปฏิรูป SEA ดังกล่ำวร่วมกับส ำนักงำนพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (สศช.) โดยใช้กลไกของ
คณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทั้งนี้ นำยกรัฐมนตรี
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ว่ ำจะด ำเนิ นกำรตำมข้อเสนอกำรปฏิ รูปของสภำ 
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ (สปท .) คือ ใช้ระเบียบ 
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยคณะกรรมกำรเพ่ือกำรพัฒนำ 
ที่ ยั่ งยืน เป็นกลไกในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป SEA  
ของประเทศ 
2 . ภ ำคป ระชำชน เห็ น ว่ ำ ควร มี ก ำรป ระ เมิ น
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  
(Strategic Environmental Assessment – SEA) 
เป็นกำรประเมินศักยภำพและข้อจ ำกัดของสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งจะสำมำรถช่วยให้เห็นถึงควำมเหมำะสมกับพ้ืนที่
และเป้ ำหมำยกำรพัฒนำพ้ืนที่  โดยลักษณะของ
โครงกำรพัฒนำต้องสอดคล้องกับ SEA ของแต่ละพ้ืนที่
และกำรเกิดขึ้นของโครงกำรจะต้องมีกำรประเมินเชิง
ยุทธศำสตร์ก่อนว่ำสอดคล้องกับกำรพัฒนำพ้ืนที่หรือไม่ 
หำกว่ำสอดคล้องจึงค่อยมีกำรจัดท ำรำยงำน EIA/EHIA 
หำกไม่สอดคล้องต้องไม่ด ำเนินกำรโครงกำรนั้น 

 

มีข้อสั่งกำรให้ สศช.เป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำร
เรื่องดังกล่ำว 
 
๒. ในกำรจัดท ำข้อเสนอกำรปฏิรูปของ สปท. ได้มี
กระบวนกำรกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องด้วยแล้ว  
 
3. ทส. ได้เพ่ิมเติมเนื้อหำในส่วนที่ ๔ เพ่ือเชื่อมโยง EIA 
กับ SEA ไว้แล้ว ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 50 
วรรคสี่ 
 

ต้องมีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ เพ่ือเป็นกรอบหลักเกณฑ์ใน
กำรพิจำรณำดังต่อไปนี้ 

 ต้องพิจำรณำถึงทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำนโดยมี
กำรศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนโดยรวมของ
แต่ละทำงเลือก ทั้งที่ เป็นต้นทุนด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำน
สิ่งแวดล้อม ด้ำนสังคม และด้ำนสุขภำพ 

 ต้องศึกษำประเมินผลกระทบ และควำม
เสียหำย โดยรวมถึงกำรประเมินต้นทุนภำยนอก 
(Externality) ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม 
และสุขภำพ และคิดรวมคุณค่ำในเชิงระบบนิเวศและ
ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ต้นทุนกำรให้บริกำรเชิง
นิเวศ (Ecological Service) ต้องเอำต้นทุนภำยนอกนี้
ไปรวมกับต้นทุนภำยใน และใช้ประกอบกำรประเมิน
ควำมคุ้มค่ำของโครงกำร 

 หำกพ้ืนที่ที่ด ำเนินโครงกำรนั้นอยู่ ในพ้ืนที่
ระบบนิเวศเฉพำะ ต้องออกแบบกำรศึกษำเป็นกำร
เฉพำะสอดคล้องกับควำมจ ำเพำะของระบบนิเวศ เช่น 

๑. รับไว้พิจำรณำในชั้นกำรจัดท ำกฎหมำยล ำดับรอง  
และกำรจัดท ำแนวทำงกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อไป  

๒. ประเด็นที่ไม่อยู่ในอ ำนำจของ สผ. และอำจเป็นกำร
ลิดรอนสิทธิ เช่น กำรก ำหนดหลักเกณฑ์บังคับในเรื่อง
กำรจัดท ำสัญญำว่ำจ้ำงระหว่ำงเจ้ำของโครงกำรและ 
ผู้รับจ้ำง เนื่องจำกกำรบริหำรสัญญำจ้ำงเป็นสิทธิของ
เจ้ำของโครงกำร และระบบกำรว่ำจ้ำงจัดท ำรำยงำน
โดยเจ้ำของโครงกำรโดยตรงเป็นระบบที่ยอมรับใน
ระดั บ ส ำกล  นอกจำกนี้  ต ำม  พระรำชบัญ ญั ติ 
ก ำหนดให้รำยงำนต้องจัดท ำโดยผู้มีสิทธิท ำรำยงำนที่
ขึ้นทะเบียนกับ สผ. จึงจ ำเป็นที่บริษัทผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบโดยเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรศึกษำ
ผลกระทบทุกขั้นตอน  



สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ  หน้ำ 18 
 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
พ้ืนที่ชุ่มน้ ำที่มีควำมส ำคัญระดับนำนำชำติ (Ramsar 
Site) 

 ต้องก ำหนดแยกสัญญำว่ำจ้ำงกำรก ำหนด
ขอบเขตกำรศึกษำและแนวทำงกำรประเมินผลกระทบ
โดยสำธำรณะ (Public Scoping) กับสัญญำว่ำจ้ำงกำร
ด ำเนินกำรประเมินผลกระทบ (Assessment) ออก
จำกกัน เพ่ือน ำผลจำกกำรท ำ  Public Scoping มำ
ก ำหนดเป็นสัญญำว่ำจ้ำงกำรประเมินผลกระทบที่
เหมำะสมและมีงบประมำณด ำเนินกำรเพียงพอโดย
จะต้องให้มีกลไกพิจำรณำเห็นชอบขอบเขตกำรศึกษำ
และแนวทำงประเมินผลกระทบโดยสำธำรณะก่อนที่จะ
มีกำรด ำเนินกำรประเมินผลกระทบต่อไป 

 
๒. กำรศึกษำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying 
Capacity) ของพื้นที ่ 
ควรมีกำรศึ กษำขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับ 
(Carrying Capacity) ของพ้ืนที่ ในกำรศึกษำข้อจ ำกัด
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะด้ำนพ้ืนที่ ระบบนิเวศน์ ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในพ้ืนที่ ตลอดจนถึงกำรแก้ไขผลกระทบหรือกำรเยียวยำ 
โดยค ำนึงถึงด้ำนสิ่งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนสังคม 
และขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้อง และหำกมีโครงกำรหรือกิจกรรมเพ่ิมเข้ำไปใน
พ้ืนที่จะส่งผลต่อศักยภำพในกำรรองรับของพ้ืนที่อย่ำงไร 
ซึ่งเห็นควรมีกำรปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้สอดรับกับศักยภำพ
ของพ้ืนที่และกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 

๑. ทส. โดย สผ. รับไว้ประสำนกับ สศช. ในเรื่องกำร
ประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศำสตร์  (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ซึ่งจะมีกำรศึกษำขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับ (Carrying Capacity) ของพ้ืนที ่  

๒. ในส่วนของกำรจัดท ำและพิจำรณำรำยงำนในปัจจุบัน 
ได้มีกำรประเมิน Carrying Capacity ส ำหรับบำงพ้ืนที่
และบำงประเด็นอยู่แล้ว เช่น กำรประเมินและก ำหนด
มำตรกำรด้ำนคุณภำพอำกำศในพ้ืนที่มำบตำพุด กำร
ประเมินศักยภำพของแหล่งรองรับน้ ำทิ้ง เป็นต้น ซึ่งจะ
ได้พัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้ต่อไป 

กำรน ำค ำสั่ งของคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 
(คสช.) ที่ 9/2559 มำบัญญัติไว้ในมำตรำดังกล่ำว
กำรก ำหนดไว้เช่นนี้ เข้ำข่ำยละเมิดรัฐธรรมนูญตำม
มำตรำ 58ที่ก ำหนดให้รัฐต้องด ำเนินกำรให้มีกำรศึกษำ
และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียของประชำชนก่อน เพ่ือ
น ำมำประกอบในกำรพิจำรณำกำรด ำเนินกำรหรือ
อนุญำต รวมทั้งเป็นกำรลดทอนไม่ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรปฏิบั ติตำมกระบวนกำรขั้นตอนของ EIA ให้

กำรเพ่ิมเติมข้อควำมดังกล่ำว เป็นกำรแก้ไขให้เป็นไป
ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ ๙/๒๕๕๙ ซึ่งมีผลเป็นกำรแก้ไข
เพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบับปัจจุบัน ซึ่ง ทส. ขอรับข้อคิดเห็น
ประเด็นนี้ไปพิจำรณำในชั้นตรวจพิจำรณำร่ำงกฎหมำย
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
  



สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะและค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ผ่ำนช่องทำงอื่น ๆ  หน้ำ 19 
 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ครบถ้วนก่อนกำรด ำเนินกำรใดๆ ตำมหลักป้องกันไว้
ก่อน (Precautionary Principle) จึงเห็นสมควรตัด
มำตรำดังกล่ำวออกจำกร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ 
 
๓. องค์กรบริหำรจัดกำรระบบประเมินผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อมควรแยกเป็นหน่ วยงำน อิสระหรือ
หน่วยงำนกลำง 
เห็นว่ำควรก ำหนดบทบัญญัติในเรื่องกำรจัดจ้ำงผู้จัดท ำ
รำยงำนฯ โดยมีกำรตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่ให้มีหน้ำที่ 
จัดจ้ำงผู้จัดท ำรำยงำน (ไม่ใช่กำรว่ำจ้ำงโดยเจ้ำของ
โครงกำรตำมที่ปฏิบัติในปัจจุบัน) ภำคประชำชนจึงมี
ข้อเสนอเพ่ิมเติมต่อไปนี้ 

 กระบวนกำรจัดท ำรำยงำนประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
     - ผู้จัดท ำรำยงำนต้องเป็นหน่วยงำนกลำงที่มีกำรยอมรับ
ร่วมกัน 
     - ควำมสัมพันธ์ของเจ้ำของโครงกำรและบริษัท
ผู้จัดท ำรำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องแยก
ขำดจำกกันโดยสิ้นเชิง 
     - มีกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดย
กำรมีส่วนร่วม และแสดงถึงผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็น
ของประชำชน เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นของกระบวนกำร 
มีส่วนร่วมอย่ำงมีควำมหมำย 
     - ก ำหนดขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นให้เป็นไป
โดยชอบธรรมโดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบควบคุมดูแล
ในขั้นตอนกำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยเฉพำะ 
     - ก ำหนดให้ประชำชนผู้ มีส่ วนได้ เสียหรือผู้ ได้ รับ
ผลกระทบสำมำรถเข้ำถึงขั้นตอนกำรท ำรำยงำนฯ ได้ตลอด
ทั้งในระยะก่อนเริ่มด ำเนินกำร ระหว่ำงด ำเนินกำรและ
หลังจำกด ำเนินกำร 

 คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 
     - คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในกำรพิจำรณำอนุมัติ
รำยงำนจะต้องมีองค์ประกอบที่เท่ำเทียมกันระหว่ำงภำครัฐ
ภำควิชำกำร และชุมชนผู้ ได้ รับผลกระทบ และอำจมี
คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรในระดับพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมกำร

(๓.๑). กำรจัดตั้งหน่วยงำนขึ้นใหม่ 
- ภำครัฐมีข้อจ ำกัดในกำรจัดตั้ งหน่วยงำนขึ้นมำใหม่  
และไม่มีหลักประกันได้ว่ำกำรตั้ งหน่วยงำนขึ้นใหม่ 
จะด ำเนินกำรได้มีประสิทธิภำพมำกกว่ำรูปแบบเดิม  
ดั งตั วอย่ ำงกำรด ำเนิ นกำรขององค์ กำรอิสระด้ ำน
สิ่ งแวดล้อมและสุขภำพ (กอสส.) ที่ ผ่ ำนมำ พบว่ำมี 
ปัญหำข้อร้องเรียนภำยในหน่วยงำนเอง เกี่ยวกับควำม 
ไม่โปร่งใส จำกกำรประเมินสัดส่วนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
ในกำรพิจำรณำรำยงำนต่อโครงกำรสูงกว่ำ สผ. มำก  
 
(๓ .2) ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเจ้ำของและผู้ จัดท ำ
รำยงำนที่เป็นอิสระจำกกัน 
- ระบบกำรว่ำจ้ำงจัดท ำรำยงำนโดยเจ้ำของโครงกำร
โดยตรงเป็นระบบที่ยอมรับในระดับสำกล ซึ่งผู้จัดท ำ
รำยงำนจะต้องผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำตรวจสอบ
และขึ้นทะเบียนโดย สผ. และกำรจัดท ำรำยงำนจะต้อง
เป็นไปตำมแนวทำงกำรจัดท ำรำยงำนที่ก ำหนด รวมทั้ง
มีคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบควำม
ถูกต้องครบถ้วนของรำยงำนอีกชั้นหนึ่งด้วย  
- กรณีที่จะให้มีหน่วยงำนกลำงขึ้นมำท ำหน้ำที่ว่ำจ้ำง
ผู้จัดท ำรำยงำนแทนเจ้ำของโครงกำร จะท ำให้ เพ่ิม
ขั้นตอนและระยะเวลำในกำรจัดท ำรำยงำน และจำก
สถิติจ ำนวนรำยงำนฯ ที่มำกกว่ำ 2,000 ฉบับต่อปี 
อำจเกิดปัญหำควำมไม่เพียงพอของเจ้ำหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินกำรให้รวดเร็ว  
- ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่ำงผลักดันและท ำควำมร่วมมือ
กับสภำวิชำชีพที่ เกี่ ยวข้อง เพ่ือให้มี กำรควบคุม
จรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพด้ำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ผู้ช ำนำญกำรในระดับจังหวัด โดยจะมีควำมสอดคล้อง 
ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม
แห่ งชำติ  พ.ศ. …. ของคณะกรรมกำรปฏิ รูปกฎหมำย  
(ฉบับคณะอนุกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม)  
ที่ได้เสนอเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย
ฉบับนี้ไว้ 
 

(3.๓) กำรเข้ำถึงรำยงำน สำมำรถท ำได้ตำม
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๐
อยู่แล้ว 
 
(๓.๔) องค์ประกอบของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 
จ ำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญทำงวิชำกำร
เป็นส ำคัญ โดยประชำชนผู้ได้รับผลกระทบได้มีส่วน
ร่วมในกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นอยู่แล้ว  
 

ข้อสนับสนุนของภำคประชำชน 
ภำคประชำชนเห็นด้วยกับกำรพิจำรณำของกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อมในประเด็นที่
ก ำหนดให้กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตส ำหรับโครงกำร 
หรือกิจกำรที่มีกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง
จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้น 
มำใหม่ ซึ่งมีอยู่ ในพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 อยู่แล้ว ในมำตรำ 49 
วรรคท้ำย และในขั้นตอนกำรออกประกำศกระทรวง 
ตำมร่ำงมำตรำนี้  ต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก 
ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่ งแวดล้ อม โดยส ำนั กงำนนโยบำยและแผน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำรทบทวน
ปรับปรุงประกำศที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ โดยบำงฉบับเป็น
กำรปรับปรุ ง ในระยะเวลำไม่ เกิ น  5 ปี  นั้ น  ภำค
ประชำชนเห็นว่ำเป็นเรื่องที่เหมำะสมและควรสนับสนุน
ให้น ำไปใช้ในทำงปฏิบัติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รับทรำบ 
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2. ผลกำรพิจำรณำต่อควำมเห็นของนำงณัติกำญจน์ สูติพันธ์วิหำร 
 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
๑. ควรปรับร่ำง พระรำชบัญญัติ ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ มำตรำ ๕๘ (ก ำหนด ๒๔๐ วัน ตำมมำตรำ 
๒๗๘) มำกยิ่งขึ้น อีกทั้งในส่วนที่เป็นกำรประเมินผล
กระทบต่อสุขภำพที่เชื่อมโยงกับทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ ได้บัญญัติเนื้อหำในส่วนที่ 4  
กำรประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 
มำตรำ 58 แล้ว โดย สผ. รับไว้พิจำรณำในชั้นกฎหมำย
ล ำดับรองตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ มำตรำ ๕๐ วรรคสำม  

๒. กำรเพ่ิมควำมเชื่อมโยงของกำรประเมินผลกระทบ
ระดับยุทธศำสตร์กับกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพระดับโครงกำร เข้ำมำในส่วนกฎหมำยร่ำง 
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ มีควำมจ ำเป็นมำก 
 

ทส. ได้เพ่ิมเติมเนื้อหำในส่วนที่ ๔ เพ่ือเชื่อมโยง EIA 
กับ SEA ไว้แล้ว ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ มำตรำ 50 
วรรคสี่ 

๓. ควรให้ที่ปรึกษำในกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นอิสระต่อเจ้ำของโครงกำร ไม่
ควรให้เจ้ำของโครงกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำโดยตรง ควรมี
กำรตั้งกองทุนเพ่ือบริหำรโครงกำรได้อย่ำงอิสระ โดยมี
องค์กรอิสระในกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

(3.1) ทส. โดยส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและวิ่งแวดล้อม (สผ.) รับไว้พิจำรณำ อย่ำงไร
ก็ตำม แม้ว่ำเจ้ำของโครงกำรเป็นผู้ว่ำจ้ำงที่ปรึกษำ แต่
ทีป่รึกษำดังกล่ำวต้องขึ้นทะเบียนกับ สผ. และรำยงำนฯ 
ที่จัดท ำขึ้นยังต้องถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมกำร
ผู้ช ำนำญกำรด้วย  
 
(3.2) ปัจจุบัน สผ. อยู่ระหว่ำงผลักดันและท ำควำม
ร่วมมือกับสภำวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีกำรควบคุม
จรรยำบรรณในกำรประกอบวิชำชีพด้ำนกำรประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 
  
(3 .3 ) ส ำห รับประ เด็ น กำรตั้ งกองทุ น  ปั จจุ บั น
กรมบัญชีกลำงมีนโยบำย ไม่ให้มีกำรจัดตั้งกองทุนใหม่  
 

๔. กำรเพ่ิมกำรเปิดเผยข้อมูล โดยน ำเนื้อควำมมำตรำ 
๖ (๑) ของ พระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ มำเพ่ิมเติม เนื่องจำก 
พระรำชบัญญัติ ใหม่ยังขำดเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล 
ถึงแม้ว่ำจะมี พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรแล้ว แต่
ควำมครบถ้วนในกฎหมำยแม่ในเรื่องนี้ควรจะมี และ
ควรบรรจุไว้ 

รับไว้พิจำรณำ อย่ำงไรก็ตำม เรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล 
มีรำยละเอียดในพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำร พ.ศ. 2540 เปิดให้สิทธิประชำชนในกำร
ตรวจดูข้อมูลได้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในร่ำง พระรำชบัญญัติ 
มำตรำ ๕๐ วรรคสำม ได้ก ำหนดให้มีกระบวนกำรรับ
ฟังควำมคิดเห็นของประชำชนและผู้มีส่วนได้เสียด้วย
แล้ว 
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
๕. เพ่ิมเนื้อหำในเรื่องกำรตรวจประเมินผลกระทบ  
ทั้งก่อน ระหว่ำง และหลังโครงกำร โดยให้ประชำชน
ทุกภำคส่วน โดยเฉพำะนักวิชำกำรและภำคประชำ
สังคมที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนได้เข้ำมำเกี่ยวข้องใน
กำรตรวจประเมินมำกยิ่งขึ้น 
 

รับไว้พิจำรณำ โดยในร่ำงพระรำชบัญญัติ ได้เพ่ิมเติม
กลไกเรื่องกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรที่
เสนอในรำยงำน โดยให้ประชำชนในพ้ืนที่เข้ำมำมีส่วน
ร่วมไว้แล้ว ในร่ำงมำตรำ ๕๙  

๖. ควรเพ่ิมมำตรกำรในกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร
ลดมลพิษ ณ แหล่งก ำเนิด 
 

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ก ำหนดเรื่อง มำตรกำรส่งเสริม 
อยู่ในหมวด 6 อยู่แล้ว 

๗. กำรเพ่ิมรำยละเอียดในเชิงป้องกัน เช่น มำตรกำรใน
กำรจัดกำรเรื่องพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) ให้มีผลใน
กำรใช้บังคับมำกขึ้น มำกกว่ำ ก ำหนดประเด็นใน
รำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

(7.1) กำรจัดท ำและพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผล
กระทบสิ่ งแวดล้อมที่ผ่ำนมำ ได้ พิจำรณำก ำหนด
มำตรกำรเรื่องพ้ืนที่กันชน ให้เป็นไปตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง และเกณฑ์ขั้นต่ ำในกำรจัดท ำรำยงำนฯ เช่น 
ระยะถอยร่นของอำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร พ้ืนที่สีเขียวตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำส ำหรับ
โครงกำรแต่ละประเภท เป็นต้น  
 
(7.2)  มำตรกำรต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนฯ จะมีผล
ใช้บังคับตำมกฎหมำย โดยจะถูกน ำไปก ำหนดเป็น
เงื่อนไขในกำรสั่งอนุญำตโครงกำร ต่อไป 
 

๘. กำรเพ่ิมรำยละเอียดและหลักกำรส ำคัญในกำร
วำงเงินประกันควำมเสี่ยงก่อนที่จะมีโครงกำรฯ เพ่ือ
เป็นหลักประกันในกำรป้องกัน กำรชดเชยค่ำเสียหำย 
ตลอดจนกำรเยียวยำ และกำรฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงสุขภำพของประชำชนที่อำจ
ได้รับผลกระทบจำกกิจกรรมใดใดของโครงกำร 

ขอรับ ไว้ พิ จำรณ ำ ทั้ งนี้  กำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม มีหลักกำรในกำรคำดกำรณ์ผลกระทบที่
อำจเกิดขึ้นกับโครงกำร และจัดท ำมำตรกำรป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงกำรที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบได้จัดท ำมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้เป็นไปตำมหลักวิชำกำร  
 

๙. ควรเพ่ิมรำยละเอียดส ำหรับเกณฑ์ที่ชัดเจน และ
เหมำะสมต่อผลกระทบในเชิงพ้ืนที่และผลกระทบใน
เชิงสะสมของกำรก ำหนดประเภทและขนำด ควำม
รุนแรงต่อโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อม 
สุขภำพ ทรัพยำกรต่อชุมชนอย่ำงรุนแรง อำจน ำไปสู่
กำรก ำหนดค่ำมำตรฐำนทั้งทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม และ
สุขภำพ 

ขอรับไว้พิจำรณำในขั้นตอนกำรก ำหนดประเภทและ
ขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรที่ต้องจัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อไป ทั้งนี้ กำรก ำหนด
โค รงกำรห รือ กิ จ ก ำรที่ ต้ อ งจั ดท ำ รำย งำน กำร
ประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  มี กระบวนกำร
ด ำเนินกำรที่ต้องพิจำรณำประเภทโครงกำรหรือกิจกำร 
ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกโครงกำรนั้นๆ ควำมเห็น
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
ของหน่วยงำนอนุญำต และจะต้องรับฟังควำมคิดเห็น
จำกทุกภำคส่วน ก่อนที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  
 

๑๐. ควรเพ่ิมบทลงโทษที่มำกขึ้นในแต่ละประเด็น 
๑๐.๑ บทลงโทษต่ออ ำนำจหน้ำที่ของเจ้ำของโครงกำร

หำกไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 
๑๐.๒ บทลงโทษในเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูล หำกไม่มี

กำรเปิดเผยข้อมูล 
๑๐.๓ บทลงโทษในกำรพิจำรณำรำยงำน บทลงโทษ

ต่อเจ้ำหน้ำที่ที่พิจำรณำรำยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ที่มีส่วน
ในกำรตรวจประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือกำร
ติดตำมตรวจสอบ 

๑๐.๔ เพ่ิมบทลงโทษส ำหรับผู้อนุมัติอนุญำต ใน
กรณีท่ีปล่อยให้เจ้ำของโครงกำรฯ ไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำย 

๑๐.๕ เพ่ิมบทลงโทษส ำหรับผู้จัดท ำรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

 
๑. ได้เพ่ิมเติมบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรไว้
แล้ว 
 
๒. กำรเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
 
๓. เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำน
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
แผ่นดิน กฎหมำยว่ำด้วยระเบียบวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครอง รวมทั้งกฎหมำยว่ำด้วยควำมรับผิดทำงละเมิด 
ซึ่งในกรณีที่ปฏิบัติหน้ำที่โดยไม่ชอบ สำมำรถฟ้องคดี
ตำมกฎหมำยนั้นได้  
 
๔. ปัจจุบันกำรควบคุมกำรปฏิบัติ งำนของผู้ จัดท ำ
รำยงำนเป็นไปตำมกฎกระทรวงว่ำด้ วยกำรขอรับ
ใบอนุญำตเป็นผู้มีสิทธิท ำรำยงำนอยู่แล้ว นอกจำกนี้ สผ. 
อยู่ระหว่ำงผลักดันและท ำควำมร่วมมือกับสภำวิชำชีพที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีกำรควบคุมจรรยำบรรณในกำร
ประกอบวิชำชีพด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

๑๑. เพ่ิ มกำรส่ งเสริมระบบสุ ขภำพในระบบกำร
ประเมิ นผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมและสุ ขภำพ ให้ มี
กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง  
ต่อแผนงำน กำรปฏิบัติ กำรตรวจติดตำม และมีกำร
ประเมินผล ทั้งระบบเป็นระยะอย่ำงต่อเนื่อง 
 

รับไว้พิจำรณำ ทั้งนี้ ในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันและ
แก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ได้ ให้ ควำมส ำคัญกับ
ประเด็นสุขภำพด้วยแล้ว รวมทั้งมีมำตรกำรทั้งในระยะ
ก่อสร้ำง และระยะด ำเนินกำรโครงกำร 
 

๑๒. ควรมีกลไกและเพ่ิมกำรส่งเสริมระบบคุณภำพ 
ชุดควำมรู้ที่ เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงำนระดับจังหวัด หน่วยงำนระดับสิ่งแวดล้อมภำค 
ให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ ทั้งในแนวรำบและแนวดิ่ง 

๑. ทส. โดยกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม (สส.) ได้มี
โครงกำรจัดอบรมพัฒนำบุคลำกรด้ำนสิ่ งแวดล้อมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
๒. สผ. ให้ควำมส ำคัญกับกำรให้ควำมรู้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
สผ. ได้ให้ควำมรู้ด้ำน EIA กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๗ จังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ให้
ควำมรู้หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในเขตเศรษฐกิจพิ เศษ  
๑๐ จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิ เศษภำคตะวันออก  
๓ จังหวัด และมีแผนจะด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องในปี
ต่อไป 
 

๑๓. เพ่ิมกลไกและแนวทำงกำรประเมินเชิงระบบของ
กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ ในคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง
ให้ควำมส ำคัญของระบบสรรหำ กำรตั้งและกลไก 

รับไว้พิจำรณำ ทั้งนี้ สผ. ให้ควำมส ำคัญต่อระบบและ
ก ล ไก ก ำรส ร รห ำแ ล ะ แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะก ร รม ก ำ ร
ผู้ ช ำนำญกำร โดยมีองค์ประกอบของกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิในหลำกหลำยสำขำที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ด้ำนสุขภำพ และได้มีกำรจัดประชุมแลกเปลี่ ยน
ป ระสบ กำรณ์ ใน คณ ะกรรม กำรผู้ ช ำน ำญ กำร 
ผู้เชี่ยวชำญ ผู้ทรงคุณวุฒิ อย่ำงต่อเนื่อง 
 

๑๔. เพ่ิมเติมกำรมีส่วนร่วมระดับนโยบำยและยุทธศำสตร์
ของทุกภำคส่วนในกำรกลั่นกรองก่อนที่จะมีระดับโครงกำร 

สผ. ขอรับไว้ประสำนกับหน่วยงำนเจ้ำของแผนพัฒนำ 
ต่ำงๆ ทั้งนี้ ทส. อยู่ระหว่ำงผลักดันกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์  ร่วมกับส ำนั กงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ตำมข้อ 
เสนอกำรปฏิรูปของสภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปแห่งชำติ  
โดยนำยกรัฐมนตรีมีข้อสั่งกำรให้ส ำนักงำนเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรเรื่อง
ดังกล่ำว 
 

๑๕. ควรให้มีองค์กรอิสระด ำเนินกำรเป็นหน่วยงำนหรือ
องค์กรที่ คู่ ขนำนกับกำรท ำงำนของภำครัฐในกำร
ประเมินผลกระทบทำงสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 

๑. ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ มีควำมสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
มำตรำ ๕๘ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้มีองค์กำรอิสระขึ้นมำท ำ
หน้ำที่คู่ขนำนกับภำครัฐแต่อย่ำงใด  
 
2. กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ในระดับสำกล ยังไม่พบว่ำมีระบบกำรพิจำรณำคู่ขนำน
ของหน่วยงำนภำครัฐและองค์กรอิสระที่เป็นที่ประจักษ์ว่ำ
มีประสิทธิภำพมำกกว่ำ  
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
3. จำกผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม
และสุขภำพ (กอสส.) พบว่ำ มีปัญหำข้อร้องเรียนจำก
บุคลำกรภำยในองค์กรเกี่ยวกับควำมไม่โปร่งใสและควำม
ไม่คุ้มค่ำด้ำนงบประมำณ   
 

๑๖. ควรก ำหนดค ำนิยำม “วัตถุอันตรำย” และน ำ
เนื้อหำที่เกี่ยวข้อง กำรป้องกัน ควบคุม และมำตรกำร
จัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมกับวัตถุอันตรำย เพ่ิมเติมในร่ำง 
พระรำชบัญญัติด้วย 
 

เห็นควรตัดค ำนิยำมนี้ออกเนื่องจำกในเนื้อหำของร่ำง
พระรำชบัญญัติไม่ได้มีกำรอ้ำงถึงถ้อยค ำนี้แล้ว 

๑๗. ควรก ำหนดค ำนิยำมเพ่ิมเติมในเรื่องกำรประเมิน 
ผลกระทบระดับยุทธศำสตร์ 

สผ. รับไปประสำน สศช. ในกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูป 
SEA ตำมข้อเสนอของ สปท.  
 

๑๘. ควรก ำหนดนิยำมเพ่ิมเติม ในเรื่อง “เหตุร ำคำญ”  ทส. ขอรับไว้ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 

๑๙. ควรเพ่ิมเนื้อหำในร่ำง พระรำชบัญญัติ ให้สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ตำมมำตรำ ๔๓ 
มำตรำ ๕๐ (8) มำตรำ ๕๗ (๒) มำตรำ ๕๘ มำตรำ ๒๕๘ 
ฉ.ด้ำนเศรษฐกิจ (๔) มำตรำ ๒๕๘ ช. ด้ำนอ่ืนๆ (๑-๓)  
ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรื่องน้ ำ ที่ดิน และกำรจัดกำรขยะ 
 

ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อยู่แล้ว ทั้งนี้ ได้มีกำรเสนอร่ำงกฎหมำยทรัพยำกรน้ ำ 
กำรบริหำรจัดขยะ และเรื่องเกี่ยวกับป่ำไม้ ที่ดิน แยก
เป็นกำรเฉพำะด้วย 

๒๐. ควรเพ่ิมเนื้อหำในร่ำงพระรำชบัญญัติให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับทรัพยำกร 
 

ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ได้ปรับปรุงสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
อยู่แล้ว  

๒๑. กำรจัดประชุมระดมควำมเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติ 
ควรท ำเป็นระยะจนถึงระยะสุดท้ำยจนได้ร่ำงสู่กำร
พิจำรณำของ ครม.  
 

ทส. ได้เปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนสำมำรถเสนอควำมเห็น
ต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ มำอย่ำงต่อเนื่อง 

๒๒. กำรก ำหนดและเชื่อมโยงบทบำทของศำลสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็น 
 

ทส. ขอรับประเด็นนี้ไปพิจำรณำ   

๒๓. ควรมีกำรทบทวนเขตควบคุมมลพิษทุก ๕ ปี และ
มีกำรประเมินผลลัพธ์ของกำรเป็นเขตควบคุมมลพิษ 
 
 

ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ มำตรำ 75 วรรคสอง
ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติพิจำรณำ
ทบทวนควำมจ ำเป็นในกำรก ำหนดให้ท้องที่ใดเป็นเขต
ควบคุมมลพิษ อย่ำงน้อยทุกห้ำปี ไว้แล้ว  
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ควำมเห็น 
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และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
๒๔. ควรมีกลไกกำรก ำหนดบทลงโทษ กำรก ำกับ กำร
ตรวจสอบ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงำน
ระดับจังหวัด และหน่วยงำนระดับภูมิภำค 
 

ทส. ขอรับประเด็นนี้ ไปตรวจสอบ เนื่องจำกข้อเสนอ 
ไม่ชัดเจนว่ำจะให้ลงโทษหรือตรวจสอบหน่วยงำนดังกล่ำว 
ในกำรด ำเนินกำรกรณีใด 

๒๕. กำรรณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ในเรื่องควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และจิตส ำนึกเพ่ือให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำร
ปกป้องรักษำสิ่งแวดล้อม 
 
 

ทส. โดยกรมส่ งเสริมคุณภำพสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ น
หน่วยงำนที่มีภำรกิจในด ำเนินกำรเรื่องดังกล่ำวอยู่แล้ว 

๒๖. ควรมีระบบทบทวนกลไกกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในโครงกำรที่อำจส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรง 
ควรมีกลไกกำรรับฟังควำมคิดเห็น แต่ควรจัดให้เป็นระบบ 
ไม่มีควำมซ้ ำซ้อน และใช้เวลำในกำรพิจำรณำอย่ำงรัดกุม
มีประสิทธิภำพ 
 

สผ. รับไว้พิจำรณำในชั้นกฎหมำยล ำดับรอง 

๒๗. ควรน ำแนวปฏิบัติที่ดีของต่ำงประเทศมำประยุกต์ใช้ 
และน ำมำใช้ในกระบวนกำรจัดกำรด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
สุขภำพ รวมถึงกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบ ประเมินผล
มำกยิ่งขึ้น 
 

สผ. ขอรับไว้พิจำรณำ  

๒๘. เพ่ิมบทลงโทษ โดยก ำหนดระยะเวลำในกำรที่เจ้ำของ
โครงกำรหรือกิจกรรมนั้น ไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ ๗๙ 
มำตรำ ๘๐ มำตรำ ๘๑ โดยสั่งให้หยุดด ำเนินกำรในส่วนที่
เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ โดยต้องมีกำรก ำหนดกำรปรับ
เป็นรำยวัน 
 

ในร่ำงพระรำชบัญญัตินี้  ได้ก ำหนดเป็นบทลงโทษทำง
อำญำ ส ำหรับกำรกระท ำผิดดังกล่ำว   

๒๙. ในส่วนอัตรำค่ำธรรรมเนียม ในข้อที่ ๕ ค่ำธรรมเนียม
กำรปล่อยมลพิษ ซึ่งก ำหนดปีละ ๑๐,๐๐๐ บำทต่อตัน
มลพิษนั้น ควรก ำหนดตำมชนิดและควำมรุนแรงของสำร
ที่ปล่อยด้วย 

กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษรำยปีใน
อัตรำมลพิษปีละ 10,000 บำท ต่อตันมลพิษ เป็นอัตรำ
ขั้นสูงในกำรก ำหนด ซึ่งกำรก ำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียม
กำรปล่อยมลพิษจ ำเป็นต้องมีกำรศึกษำในเชิงเทคนิคและ
เศรษฐศำสตร์ วิจัย และค ำนวณควำมคุ้มค่ำ ประเมินผล
กระทบต่อผู้ประกอบกำรให้กำรก ำหนดค่ำธรรมเนียม
ดั งกล่ ำวมี ควำมเหมำะสมและเป็ นประโยชน์ ต่ อ
สิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำและควบคุมมลพิษอย่ำงสมดุล
อยู่แล้ว  
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3. ผลกำรพิจำรณำต่อสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย และกลุ่มประสำนพลังประชำรัฐ  
 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
๑. กำรก ำหนดให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ EIA  
หรือ EHIA ใหม่ทั้งหมดเมื่อมีกำรต่ออำยุใบอนุญำต หรือ
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ตำมมำตรำ ๕๐ ของร่ำง
พระรำชบัญญัติ ตำมที่ ทส. พิจำรณำว่ำจะยังคงข้อควำม
วรรคท้ำยของร่ำงมำตรำ ๕๐ ด้วยเหตุผลว่ำเป็นหลักกำร
เดิมที่มอียู่แล้วในพระรำชบัญญัติฉบับปี ๒๕๓๕ นั้น 
     ขอให้ ทส. พิจำรณำทบทวนควำมเห็นดังกล่ำวอีกครั้ง 
เนื่องจำกกำรก ำหนดให้โครงกำรหรือกิจกรรมที่ต้องท ำ 
EIA หรือ EHIA ต้องท ำรำยงำนใหม่ทั้ งหมดเมื่อมีกำร 
ต่ออำยุ ใบอนุญำต หรือภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด  
มีผลกระทบต่อภำคเอกชน และกำรพิจำรณำตัดสินใจ
ลงทุนของผู้ประกอบกำรทั้งไทยและต่ำงชำติ จึงควรจะ 
ตัดบทบัญญัติในร่ำงมำตรำ ๕๐ วรรคท้ำยออก 
    อย่ำงไรก็ดี หำก ทส. เห็นว่ำมีเหตุผลและควำม
จ ำเป็นที่จะต้องมีบทบัญญัตินี้ไว้ ควรก ำหนดกรอบกำร
ใช้อ ำนำจของรัฐมนตรีไว้ในร่ำง พระรำชบัญญัติ ให้ท ำ
ได้เฉพำะกรณีที่มีผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญ ที่ท ำให้
โครงกำรหรือกิจกรรมจะต้องท ำรำยงำนใหม่ โดยต้อง
ค ำนึงถึงควำมสมดุลระหว่ำงกำรลงทุน เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งต้องออกเป็นกฎกระทรวงโดยต้อง
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติ เพ่ือให้เกิดกำรกลั่นกรองกำรใช้อ ำนำจนี้ 
 

ทส. ได้ เพ่ิมเติมเติมข้อควำมในร่ำง พระรำชบัญญัติ 
มำตรำ ๕๐ วรรคห้ำ “ในกรณีที่ เห็นเป็นกำรสมควร 
รัฐมนตรีจะประกำศก ำหนด.....และเงื่อนไขที่รัฐมนตรี 
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ
ประกำศก ำหนด”  
- กฎหมำยล ำดับรองตำมมำตรำ ๕๐ คือ ประกำศ
กระทรวง ไม่ใช่กฎกระทรวง  

๒. กำรออกกฎหมำยลูกเรื่องต่ำงๆ ควรมีกำรออกคู่มือ
แนวทำงกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยหรือคู่มือประชำชนที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เพ่ือให้ประชำชนเข้ำใจและ
ปฏิบัติได้สอดคล้องกับกฎหมำย 
 

ทส. รับไว้พิจำรณำ 

3. ควรเพ่ิม ”ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย” 
เป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติด้วย 
เนื่องจำกโครงกำรหรือกิจกรรมบำงประเภทอยู่ภำยใต้กำร
ส่งเสริมของสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย เช่น โครงกำร
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหำริมทรัพย์ เป็นต้น 

กำรก ำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมกำรควรเป็น
หน่วยงำนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมและรักษำ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม และเพ่ือไม่ให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมกำรใหญ่เกินไป  
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ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
4. ควรให้ใช้เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพดิน ควบคุมค่ำ
มำตรฐำนคุณภำพของตะกอนดินเป็นค่ำมำตรฐำน
เดียวกัน ซึ่งในปัจจุบันกำรก ำหนดมำตรฐำนดิน แบ่งเป็น 
2 แบบ ได้แก่ ค่ำมำตรฐำนคุณภำพดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือ
กำรอยู่อำศัยและเกษตรกรรม และค่ำมำตรฐำนคุณภำพ
ดินที่ใช้ประโยชน์เพ่ือกำรอ่ืนนอกเหนือจำกกำรอยู่อำศัย
และเกษตรกรรมควบคุมอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่มีควำม
จ ำเป็นในกำรออกเป็นมำตรฐำนใหม่เรื่องตะกอนดิน
โดยเฉพำะ 
 

เห็นควรคงตำมร่ำง เนื่องจำก มำตรฐำนคุณภำพดิน 
และมำตรฐำนตะกอนดิน มีควำมจ ำเป็นต้องก ำหนด
มำตรฐำนแยกออกจำกกัน เพรำะเป็นมำตรฐำนคนละ
ประเภท โดยมีผู้รับสัมผัสและลักษณะกำรสัมผัสแตกต่ำง
กันในแต่ละประเภท กำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพดิน
เป็นกำรก ำหนดมำตรฐำนจำกรูปแบบกำรใช้ประโยชน์
และกำรสัมผัสของมนุษย์ในระยะยำว เช่น กำรอยู่อำศัย 
กำรสันทนำกำรชำยหำด และอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกกำร 
อยู่อำศัยและสันทนำกำร (อุตสำหกรรม ธุรกิจ) เป็นต้น 
จำกกำรเข้ำสู่ร่ำงกำยทำงปำกทุกวันในระยะยำว ในส่วน
ของกำรก ำหนดมำตรฐำนคุณภำพตะกอนดิน เป็น
มำตรฐำนที่ก ำหนดเพ่ือกำรด ำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตหน้ำดิน
และมนุษย์จำกกำรบริโภคสัตว์น้ ำจำกแหล่งน้ ำที่มีตะกอน
ดินปนเปื้อน โดยวิเครำะห์จำกตะกอนดินที่เก็บได้จำก 
ใต้น้ ำ โดยตรวจวัดปริมำณกำรสะสมกำรปนเปื้อนของ
มลพิษที่อำจส่งผลกระทบโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตที่อำศัย 
อยู่หน้ำดิน และอำจส่งผลกระทบต่อมนุษย์ผ่ำนห่วงโซ่
อำหำร 
 

๕. ควำมไม่ชัดเจนของกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
อัตรำค่ำธรรมเนียมในกำรปล่อยมลพิษและกำรลดหรือ
ยกเว้นค่ำธรรมเนียมดังกล่ำว ตำมมำตรำ ๘๖ ของร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ หำกรัฐจะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม 
ในกำรปล่อยมลพิษ รัฐจะพิจำรณำศึกษำอย่ำงรอบด้ำน  
ทั้งหลักวิชำกำร เศรษฐศำสตร์ รวมทั้งสภำพเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และกำรซ้ ำซ้อนกับกำรที่ผู้ประกอบกำร
ต้องถูกเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมในท ำนองเดียวกันจำก
กฎหมำยอ่ืน รวมทั้งต้องไม่สร้ำงภำระจนเกินควำมจ ำเป็น 
เพ่ือน ำมำออกหลักเกณฑ์และอัตรำในกำรเก็บค่ำธรรมเนียม 
เห็นว่ำ ควรเพ่ิมเติมกรอบหลักกำรดังกล่ำวข้ำงต้นในร่ำง
พระรำชบัญญัติฯ เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนและเชื่อมั่นแก่
ภำคเอกชนและผู้ประกอบกำร 

ทส. รับข้อสังเกต และหำกจะมีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
ในกำรปล่อยมลพิษ จะพิจำรณำศึกษำอย่ำงรอบด้ำน ทั้ง
หลักวิชำกำร เศรษฐศำสตร์ รวมทั้งสภำพเศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลยี และมิให้เกิดควำมซ้ ำซ้อน ทั้งนี้ กำรด ำเนินกำร
ดังกล่ำวต้องจัดท ำเป็นกฎหมำยล ำดับรอง และต้องผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ เสียก่อนออก
กฎกระทรวงดังกล่ำว 
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4. ผลกำรพิจำรณำต่อความเห็นของส านักงานคณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ควำมเห็น 
ค ำชี้แจงของกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 

และสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
หน่วยงำนของรัฐตำมมำตรำ ๒๔ (๕) ควรขอรับกำร
จัดสรรงบประมำณโดยผ่ ำนกระบวนกำรพิจำรณำ
งบประมำณปกติจำกรัฐบำล 

เป็นกรณีที่ไม่รับกำรพิจำรณำงบประมำณปกติจำกรัฐบำล 
จึงจะสำมำรถมำขอรับกำรอุดหนุนตำมมำตรำนี้ และต้อง
เป็นกำรด ำเนินงำนตำมแผนจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ หรือกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไข
ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในเขต
ควบคุมมลพิษ หรือเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
 

ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสำม ควรก ำหนดให้มีกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกองค์กำรอิสระด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกร 
ธรรมชำติ และสุขภำพ 

ยืนยันควำมเห็นตำมตำรำงวิเครำะห์ผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ที่เป็นกำรน ำหลักกำรเดิม
ตำมมำตรำ ๔๙ วรรคห้ำแห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริม 
และรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
นอกจำกนี้  ในขั้นตอนกำรออกประกำศกระทรวงตำม 
ร่ำงมำตรำนี้ จะต้องมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกฝ่ำย 
ที่เกี่ยวข้องด้วย 
 

ควรตัดมำตรำ ๕๑ ออกท้ังมำตรำ เนื่องจำกขัดมำตรำ 
๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

ยืนยันควำมเห็นว่ำ เป็นกำรน ำหลักกำรเดิมตำมมำตรำ ๔๖ 
วรรคสำมแห่งพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเป็นข้อเสนอกำร
ปฏิรูประบบกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งใน 
ทำงปฏิบัติจะมีกำรศึกษำ วิเครำะห์ควำมเหมำะสมตำม
หลักวิชำกำร รวมทั้งรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกำรที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้อง 
จัดท ำรำยงำน  
 

เบี้ยประชุมคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร และค่ำตอบแทน
บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 
ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ตำมมำตรำ ๖๒ ควรเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลำง
ก ำหนด 

ยืนยันควำมเห็นตำมตำรำงวิเครำะห์ผลกำรรับฟังควำม
คิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและรักษำคุณภำพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. .... ที่เป็นกำรก ำหนดเบี้ยประชุม
ให้เหมำะสมกับภำรกิจของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร 
ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ที่มีจ ำนวนมำก 
 

 


