
แนวทางการจัดทำ
EHIA
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ฉบับ 4 พ.ศ. 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560

เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณ 
ของรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ 
รวมถึง นำเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็น
เพิ่มเติมตอรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฯ

วัตถุประสงค

1. แจงลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน ให สผ. สช. และสาธารณะทราบ 
2. เปดเผยเอกสารโครงการ ไมนอยกวา 15 วัน โดยระบุถึงความเปนมา ความจำเปน แหลงเงินทุน กระบวนการ 

และแนวทางในการดำเนินโครงการ ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสุขภาพ 
และรางขอเสนอการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบดานสุขภาพ 

3. จัดระบบการลงทะเบียนเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสียและหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถลงทะเบียนลวงหนาไดโดยสะดวก 
4. จัดชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดนำเสนอประเด็นหวงกังวล ขอมูลที่เกี่ยวของ 

และนำเสนอแนวทางในการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมและสุขภาพไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง 
ของเวลาในการจัดเวทีทั้งหมด 

5. ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเนื่องไมนอยกวา 15 วัน 
โดยตองมีชองทางอยางนอย 2 ชองทาง 

6. จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน พรอมทั้งคำชี้แจง และนำเสนอขอบเขตและแนวทาง 
การทำอีเอชไอเอ สงให สผ. เพื่อทราบ และสงให สช. เพื่อเผยแพรแกสาธารณะ

เพื่อใหประชาชน ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในการนำเสนอ
ประเด็นหวงกังวลและแนวทางในการประเมิน
ผลกระทบฯ

วัตถุประสงคค.1

เพื่อใหเกิดการมีสวนรวมและการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
อยางรอบดาน

วัตถุประสงคค.2

ค.3

1. ผูจัดทำรายงานฯ เปดเผยขอเท็จจริง ดังนี้
(1) ขอมูลโครงการ ไดแก ขนาด กำลังการผลิต และขนาดพื้นที่ของโครงการหรือกิจการ ขอมูลมลพิษในดานตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการ ขอมูลแหลงน้ำหรือที่ดินสาธารณะที่จะใชเปนสถานที่รองรับน้ำทิ้ง 
หรือของเสียจากโครงการหรือกิจการ ขอมูลปจจัยที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพ

(2) แนวทางการทำอีเอชไอเอ และมาตรการปองกันและลดผลกระทบ
(3) ระยะเวลาที่คาดวาจะเริ่มดำเนินโครงการ
(4) ชื่อเจาของโครงการหรือหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตามกฎหมาย 
(5) หมายเลข โทรศัพทและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลเพิ่มเติม
(6) วัน เวลา และสถานที่ที่จะมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
(7) ปายแสดงขอมูล จะตองมีสถานที่ตั้งและขนาดที่ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย สามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก

2. ในการสำรวจและรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ผูจัดทำรายงานฯ 
 ตองแสดงชื่อโครงการหรือกิจการ วัตถุประสงค เปาหมาย และประเด็นที่จะมีการสำรวจหรือรับฟงความคิดเห็น

ของประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสำรวจแตละประเด็นจะตองสอดคลองกับรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย 

 ควรใหความสำคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและการศึกษาทำความเขาใจถึงวิถีชีวิตและสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นที่ 
ที่อาจไดรับผลกระทบฯ 

 วิธีการสำรวจและรับฟงความคิดเห็นฯ อาจใชการสัมภาษณรายบุคคล การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร 
ระบบเครือขายสารสนเทศ หรือชองทางอื่น การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมีสวนไดเสียมารับขอมูล และแสดงความคิดเห็น 
ตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ การสนทนากลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การประชุมระดับตัวแทนของ 
กลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย

3. หลังสำรวจความคิดเห็นฯ เสร็จสิ้นแลว จะตองสรุปผลทั้งในดานบวกและดานลบ ภายใน 15 วัน 
โดยใหแสดงรายงานไวที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ที่วาการอำเภอ 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กำนัน ผูใหญบาน และสถานบริการสุขภาพของรัฐ
ในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ ในจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสีย เขาถึงและพบเห็นไดโดยงาย 
ทั้งนี้จะตองแสดงรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ในสถานที่ดังกลาวขางตนไว เปนเวลาไมนอยกวา 15 วัน

ค.2 วิธีการ

ค.1 วิธีการ

ค.3 วิธีการ

1. ตองแจงลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน ให สผ. สช. และสาธารณชนรับทราบ 
2. เปดเผยรางรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ ฉบับสมบูรณ เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน 

พิจารณาลวงหนาไมนอยกวา 15 วัน 
3. ตองจัดชวงเวลาที่เหมาะสมเพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดนำเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพิ่มเติม
4. หลังการจัดเวที จะตองเปดชองทางในการรับฟงความคิดเห็นอยางนอย 2 ชองทาง อยางตอเนื่องไมนอยกวา 15 วัน
5. ใหหนวยงานเจาของโครงการจัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย พรอมทั้งความเห็นและ 

คำชี้แจงของหนวยงานเจาของโครงการ หนวยงานอนุมัติ หนวยงานอนุญาต หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมสงให สผ. 
เพื่อทราบ และสงให สช. เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน

สำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติ (สช.)

เผยแพรแกสาธารณะ

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพและการใชทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปน ดิน น้ำ ประมง ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ แรธาตุ 
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ และระบบนิเวศ

2. การผลิต ขนสง และการจัดเก็บวัตถุอันตราย โดยจะตองแจงประเภท ปริมาณ และวิธีดำเนินการของวัตถุอันตราย ทุกชนิด
3. การกำเนิดและการปลอยของเสียและสิ่งคุกคามสุขภาพจากการกอสรางจากกระบวนการผลิต และกระบวนการอื่นใด 

ไมวาจะเปนขยะ กากของเสีย กากของเสียอันตราย น้ำเสีย ขยะติดเชื้อ ความรอน มลสาร ทางอากาศ ฝุน แสง เสียง กลิ่น 
การสั่นสะเทือน และกัมมันตภาพรังสี

4. การรับสัมผัสตอมลพิษและสิ่งคุกคามสุขภาพ เชน การหายใจ การรับประทาน การสัมผัสทางผิวหนัง 
ครอบคลุมทั้งกลุมคนงาน หรือผูปฏิบัติงานในโครงการ และประชาชนโดยรอบโครงการ

5. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตออาชีพ การจางงาน และสภาพการทำงานในทองถิ่น 
6. การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบตอความสัมพันธของประชาชนและชุมชน 
7. การเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่มีความสำคัญหรือเปนมรดกทางศิลปวัฒนธรรม 
8. ผลกระทบที่เฉพาะเจาะจงหรือมีความรุนแรงเปนพิเศษตอประชาชนกลุมใดกลุมหนึ่ง โดยเฉพาะกลุมประชาชนที่มี

ความเปราะบาง เชน เด็ก ผูพิการ ผูสูงอายุ พอแมเลี้ยงเดี่ยว ชนกลุมนอย เปนตน
9. ทรัพยากรและความพรอมของภาคสาธารณสุข ทั้งในแงของการสรางเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟู 

สุขภาพของประชาชนที่อาจเกี่ยวเนื่องกับโครงการ รวมถึงความพรอมของขอมูลสถานะสุขภาพในพื้นที่กอนมีการดำเนินการ 
จัดระบบฐานขอมูลเพื่อติดตามผลกระทบ ขีดความสามารถ การสำรวจโรค และการรับมือกับอุบัติภัยและภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น

อนุญาต อนุญาต

คณะรัฐมนตรี
พิจารณาโครงการ

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ
โครงการของเอกชน

หนวยงานอนุญาต
จัดรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย
โดยใชแนวทางตามระเบียบสำนักนายกฯ ป 2548

เห็นชอบ
โครงการของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ

จัดรับฟงความเห็นของหนวยงาน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)
คณะกรรมการผูชำนาญการ (คชก.) 

พิจารณา EHIA

สรุปรายงาน

เจาของโครงการ
จาง

บริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับ สน.

จัดเวทีกำหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมินผลกระทบ
ดานสุขภาพโดยสาธารณะ

ค.1

กระบวนการประเมินผลกระทบค.2

จัดกระบวนการรับฟงความ
คิดเห็นเพื่อทบทวนรางรายงานค.3

ทำ EHIA

EHIA
ตองครอบคลุม
ปจจัยกำหนดสุขภาพ

9
เรื่อง

จัดทำโดย
สถาบันพัฒนาระบบประเมินผลกระทบโดยชุมชน (Community-led IA)
ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม (Enlaw)


