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แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ก

คํานํา

สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มกราคม  ๒๕๖๒

 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับน้ี สํานักงานโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม (สผ.) ไดจัดทําขึ้น โดยศึกษาขอมูลจากแนวทางการมีสวนรวมของ
ประชาชนและการประเมินผลกระทบทางสังคม ซึ่ง สผ. และสถาบันนโยบายศึกษา
ไดรวมกนัศึกษาไวตัง้แตป พ.ศ. ๒๕๓๙ ตอมา สผ. รวมกบัธนาคารโลก (World Bank) 
ไดพฒันาแนวทางการมสีวนรวมของประชาชนและการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม
ทางสังคมในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในป พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อใหสอดคลอง
กบัรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐ และระเบยีบสาํนกันายก
รัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 การจัดทําแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับน้ี สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอมไดจดัทาํเพือ่ใหสอดคลองกับรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย 
พทุธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญติัสงเสริมและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงไดบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสีย 
ประชาชนและชุมชนท่ีเกี่ยวของ โดยแนวทางฯ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใชประกอบ
การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย สผ. ไดเผยแพรใหกับ
หนวยงานตางๆ ทั้งเจาของโครงการ ผูจัดทํารายงาน ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมและ
การมีสวนรวมของประชาชน และภาคประชาชนท่ัวไป ไดรับทราบและเกิดความรู
ความเขาใจ และดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชนใหไปในทิศทางเดียวกัน
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กิตติกรรมประกาศ

กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
มกราคม  ๒๕๖๒

 แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยคําแนะนําและขอเสนอแนะ 
จากผูทรงคณุวฒุดิานสงัคมและการมสีวนรวมของประชาชน ในคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม จํานวน ๕ ทาน ไดแก 
รองศาสตราจารย ดร. เสาวคนธ สุดสวาสดิ ์รองศาสตราจารย ดร. สากล จรยิวทิยานนท 
ผูชวยศาสตราจารย ประกายรัตน สุขุมาลชาติ อาจารยเติมศักดิ์ สุขวิบูลย และ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คนางค คันธมธุรพจน จนสําเร็จลุลวงดวยดี คณะผูจัดทํา
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้
 ขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษา ผูบริหาร เจาหนาที่กองวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และกองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กรุณา
เสียสละเวลาใหความคิดเห็น คําแนะนําในการจัดทําแนวทาง ซึ่งเปนประโยชน
อยางมากในการจัดทําแนวทางฉบับนี้
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สารบัญ

บทที่ ๑ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๑.๑ ความหมายและประโยชนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๑.๒ การจําแนกประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๑.๓ กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและบทบาท
                ของผูมีสวนเกี่ยวของ
บทที่ ๒ หลักการการมีสวนรวมของประชาชน 
       ๒.๑ ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน
       ๒.๒ หลักการสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน
บทที่ ๓ แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
      จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๓.๑ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๓.๒ การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชนและการจําแนก
                 ผูมีสวนไดเสีย
       ๓.๓ หลักเกณฑการจัดการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอน
             การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
       ๓.๔ เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน
       ๓.๕ การนําเสนอขอมูลการมีสวนรวมของประชาชน 

ภาคผนวก    แนวทางการประยุกตใชเทคนิคการมีสวนรวม
                 ในการบริหารโครงการในภาพรวม
บรรณานุกรม
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คําย่อ

IEE

EIA

EHIA

กก.วล.
คชก.

สผ.

รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน (Initial Environmental 
Examination)
รายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม (Environmental Impact 
Assessment)
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ กิจการ
หรอืการดาํเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาต ิคณุภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อยางรนุแรง (Environmental and Health Impact Assessment)
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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บทที่ ๑
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ ๑
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  การประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมเปนเครือ่งมอืท่ีใชในการคาดการณผลกระทบ
ทั้งทางตรงและทางออมท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ เพื่อจะไดกําหนด
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดลอม ในกระบวนการจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม
มีผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดทํารายงานหลายภาคสวนดวยกัน ในบทที่ ๑ จะกลาวถึง
ความหมายและประโยชนของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม การจาํแนกประเภท
ของการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมและกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 
และบทบาทของผูมีสวนเกี่ยวของ

๑.๑ ความหมายและประโยชนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ ๒๕๖๑ ไดใหคาํนยิามของคาํวา “การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม” หมายความวา 
กระบวนการศึกษาและประเมินผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการหรือกิจการ
หรอืการดาํเนนิการใดของรฐัหรือทีร่ฐัจะอนุญาตใหมกีารดาํเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบ
ตอทรพัยากรธรรมชาติ คณุภาพสิง่แวดลอม สขุภาพ อนามยั คณุภาพชวีติ หรอืสวน
ไดเสยีอืน่ใดของประชาชนหรอืชมุชน ท้ังทางตรงและทางออม โดยผานกระบวนการ
การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อกําหนดมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดังกลาว 
ผลการศึกษา เรียกวา รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  ประโยชนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้ 
  ๑. เปนเครือ่งมอืทีจ่ะชวยพจิารณาวาโครงการทีก่าํลงัจะเกดิขึน้ อาจจะกอใหเกดิ
ผลเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมหรือไม ในระดับมากนอยเพียงใด และหากเกิด
ผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ผูพัฒนาโครงการจะตองมีมาตรการปองกันและ

บทที่ ๑
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม
อยางเหมาะสมกอนดําเนินการ
  ๒. เปนเครื่องมือท่ีใชในการคาดการณประเด็นปญหาสําคัญดานส่ิงแวดลอม 
ทีอ่าจเกดิขึน้ตามหลกัวชิาการซ่ึงจะไดเตรยีมปองกนัและแกไขไวกอนตัง้แตข้ันเตรยีม
โครงการ รวมทัง้เปนแนวทางในการกําหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบตางๆ 
ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากไดมีการกอสรางและดําเนินการ
  ๓. เปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียม
แผนงาน แผนการเงนิในการจดัการสิง่แวดลอม รวมทัง้เปนขอมลูประกอบการตดัสนิใจ
ในขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตของหนวยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย 
  ๔. ผลการศึกษาสามารถใชเปนขอมูลแกสาธารณชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เพือ่ใหเกิดความรูความเขาใจ และลดความขดัแยงของการใชทรพัยากรท่ีอาจเกิดข้ึนได 

๑.๒ การจําแนกประเภทของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  การกําหนดโครงการหรือกิจการหรือการดําเนินการใดที่จะตองจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม จะเปนไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ออกตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ปจจุบันรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแบงไดเปน ๓ รูปแบบ ไดแก
  ๑. รายงานผลกระทบสิง่แวดลอมเบือ้งตน (Initial Environmental Examination : IEE) 

  ๒. รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม (Environmental Impact 
Assessment : EIA) 
  ๓. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ กิจการหรือ
การดําเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ 
อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอยางรุนแรง (Environmental and 
Health Impact Assessment : EHIA) 



๔

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

  นอกจากนี ้ยงัมมีตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัปาอนรุกัษเพิม่เตมิ (วนัที ่๑๓ กนัยายน ๒๕๓๗) 
และกลไกการดําเนินงานดานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการตางๆ 
ตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมือ่วนัที ่๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ รวมทัง้ พืน้ทีท่ีไ่ดมกีารประกาศ
เปนพืน้ทีคุ่มครองส่ิงแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
เรื่อง กําหนดพื้นที่และมาตรการคุมครองสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรอืกจิการทีต่องมกีารจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม 
และรายงานการผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตน

๑.๓  กระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมและบทบาทของผูมสีวนเกีย่วของ
  กระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมแบงออกเปน ๓ ข้ันตอนหลัก ไดแก 
ขั้นศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ข้ันพิจารณารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม และข้ันการดําเนนิงานและการตดิตามตรวจสอบ 
ซึ่งแตละขั้นตอน จะมีผูมีสวนเกี่ยวของที่มีบทบาท ดังนี้

ขั้นตอน

ขั้นศึกษาและ

จัดทํารายงานการ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

เจาของโครงการ - จัดเตรียมขอมูลโครงการเพื่อใชในการศึกษา 

และจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม โดยใหผูจัดทํารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิง่แวดลอมท่ีไดรบัอนุญาตเปนผูจัดทํา

รายงาน ในขั้นตอนนี้ เจาของโครงการตอง

วางแผนการดําเนินงานไวลวงหนา ต้ังแตริเริ่ม

โครงการ เนือ่งจากการศกึษาและจดัทาํรายงาน

การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมจะตองใชเวลา

ในการศึกษา ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทโครงการ 

และผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น

ผูเกี่ยวของ บทบาท



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๕

- กํากับและรวมทํางานกับผูจัดทํารายงานฯ 

ในการประเมินผลกระทบ รวมท้ังกําหนดมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และ

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม

ซึง่เปนสวนสาํคญัท่ีเจาของโครงการจะตองนาํไป

ปฏบิตัหิลงัจากทีร่ายงานฯ ไดรบัความเหน็ชอบแลว

- ประสานงานกับเจาของโครงการ เพื่อใหได

ขอมูลโครงการในการจดัทํารายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิง่แวดลอม โดยจะตองกาํหนดขอบเขต

การศกึษา วเิคราะหขอมลูรายละเอยีดโครงการ 

สภาพสิง่แวดลอมของโครงการ ประเมนิผลกระทบ

สิง่แวดลอมดานตางๆ ทีอ่าจเกิดขึน้ รวมทัง้เสนอ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 

- ตองใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการ ผลกระทบที่

อาจเกิดขึ้น และรับฟงความคิดเห็นและขอหวง

กังวลจากประชาชนที่เกี่ยวของ รวมกับเจาของ

โครงการ เพือ่นาํมาพจิารณาประกอบการจดัทาํ

รายงาน

- ใหขอมูลสภาพปจจุบันและปญหาในพื้นที่ 

เรือ่งรองเรยีนและประเดน็ความขดัแยงเกีย่วกบั

โครงการ (ถามี)

- ใหขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดลอมทีม่คีณุคาในพืน้ที ่และขอมลูทีส่าํคญัอืน่ๆ

ผูจัดทํารายงานฯ

ประชาชน/

องคกรเอกชน/

หนวยงานราชการอ่ืนๆ

ขั้นตอน ผูเกี่ยวของ บทบาท



๖

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

รวมท้ังความคิดเห็น ขอหวงกังวลตอผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการ

- เผยแพรขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัโครงการ

- พิจารณาอนุญาตผูจัดทํารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดลอม

- จดัทาํแนวทางการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม

ที่เกี่ยวของ รวมทั้งใหคําแนะนําแกเจาของ

โครงการหรือผูจัดทํารายงานฯ เกี่ยวกับการ

จดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอม

- เสนอรายงานฯ ให สผ. พิจารณาตามขั้นตอน

- ใหความรวมมือในการตรวจสถานที่ตั้งของ

โครงการ

- เขารวมช้ีแจงใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนิน

โครงการตอ คชก. ในระหวางข้ันตอนการพจิารณา

รายงาน

- เขารวมชีแ้จงขอมูลท่ีเสนอในรายงานตอ คชก. 

รวมกับเจาของโครงการ

- ตรวจสอบรายงานและพิจารณาเสนอความเห็น

เบื้องตนตอรายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม ในฐานะฝายเลขานุการของ คชก. 

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาตามที่

กฎหมายกําหนด

ขั้นพิจารณา

รายงาน

สื่อมวลชน

สผ.

เจาของโครงการ

ผูจัดทํารายงานฯ

สผ. /หนวยงาน

ที่ไดรับมอบหมาย

ใหปฏิบัติหนาที่

แทน สผ.

ขั้นตอน ผูเกี่ยวของ บทบาท



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๗

- เปนผูพจิารณาใหความเหน็ตอรายงานการประเมนิ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมทั้งมีอํานาจสั่งให

ผูจดัทาํรายงานหรอืเจาของโครงการ แกไขเพ่ิมเตมิ 

หรือจดัทาํรายงานใหมตามแนวทาง รายละเอยีด 

ประเด็นหรือหัวขอที่กําหนดไว 

- ตรวจสถานที่ที่เปนที่ตั้งของโครงการที่เสนอ

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ

มอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ดําเนินการแทน

- ในกรณีที่มีผูไดรับผลกระทบหรือประชาชน

ทีเ่กีย่วของเสนอขอคิดเหน็ในระหวางการพิจารณา

รายงานฯ คชก. จะนําความเห็นดังกลาวมา

ประกอบการพิจารณาดวย

- เปนองคประกอบใน คชก.

- รวมพิจารณารายงาน รวมทั้งใหขอมูลและ

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของแก คชก.

- ในกรณโีครงการหรอืกิจการหรอืการดําเนินการ

ของหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ

ดาํเนนิการรวมกับเอกชนทีต่องขอความเหน็ชอบ

จากคณะรฐัมนตร ีจะตองเสนอรายงานตอ กก.วล. 

และใหความเห็นประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี

- ปฏบิตัติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

ส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กําหนดไวในรายงาน

การประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม รวมท้ังจัดทํา

คณะกรรมการ

ผูชํานาญการ

พิจารณารายงาน

การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม

(คชก.) 

หนวยงานอนุมัติ/

อนุญาต

คณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ

(กก.วล.)

เจาของโครงการขั้นการดําเนินงาน

และการติดตาม

ตรวจสอบ

ขั้นตอน ผูเกี่ยวของ บทบาท



๘

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

ขั้นตอน

หมายเหตุ: การจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมใหดําเนินการตาม

              พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) 

              พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประชาชน/

องคกรเอกชน/

สื่อมวลชน

หนวยงานอนุมัติ/

อนุญาต

สผ.

ผูเกี่ยวของ บทบาท

และสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ทั้งน้ี การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ จะตองสอดคลองกับขอเท็จจริง

- ควรมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ ให

ขอคิดเห็นหรือเฝาระวังผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการ

- กํากับดูแลโครงการใหปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม 

ซึ่งเปนเงื่อนไขการสั่งอนุญาต

- รับและรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการฯ สงสาํนกังานทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) ในเขตทองที่นั้นหรือ 

สผ. สําหรับโครงการที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร

ภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ไดรับรายงาน

- นํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

เพื่อพิจารณาประกอบการขอรับใบอนุญาต 

และ/หรือตออายุใบอนุญาต

- รวบรวมรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ 

จาก ทสจ. และหนวยงานอนุมัติ/อนุญาต 

และจดัทาํรายงานพรอมขอเสนอแนะและความเห็น

เสนอตอ กก.วล. อยางนอยปละ ๑ ครั้ง



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๙

บทที่ ๒
หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

บทที่ ๒
หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน



๑๐

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม

  การมสีวนรวมของประชาชนในการประเมินผลกระทบสิง่แวดลอมเปนกระบวนการ

ซึ่งผูจัดทํารายงานและผูมีสวนเกี่ยวของจะตองใหความสําคัญ โดยแนวทางการจัด

กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตองดําเนินการโดยผูมีความรู ความเขาใจและ

ประสบการณดานการมสีวนรวมของประชาชน โดยมเีงือ่นไขพืน้ฐานของการมสีวนรวม

ของประชาชน คือ ตองมีอิสรภาพ ความเสมอภาค มีความสามารถและตองมี

จติสาธารณะ ในบทที ่๒ จะไดกลาวถงึ ความหมายของการมสีวนรวมของประชาชน 

และหลักการสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน

๒.๑ ความหมายของการมีสวนรวมของประชาชน

  “การมีสวนรวมของประชาชน” หมายถึง กระบวนการซึ่งประชาชนหรือผูมี

สวนไดเสียไดมีโอกาสแสดงทัศนะ แลกเปลี่ยนขอมูลและแสดงความคิดเห็นเพ่ือ

แสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจตางๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสม ทุกฝาย

ที่เก่ียวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ตั้งแตเร่ิมแรก เพ่ือใหเกิดความเขาใจ 

และการรับรู การเรียนรู การปรับเปลี่ยนโครงการรวมกัน ซ่ึงจะเปนประโยชนกับ

ทุกฝาย๑

  “การมสีวนรวมของประชาชนในการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม” หมายถึง 

กระบวนการท่ีจัดใหมีขึ้นในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อใหประชาชน องคกรพัฒนาเอกชน ตลอดจนหนวยงานตางๆ 

ที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ สามารถเขารวมแสดงความคิดเห็น นําเสนอขอมูล 

บทที่ ๒
หลักการการมีส่วนร่วมของประชาชน

๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๘
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ขอโตแยง หรือขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของโครงการนั้น อันเปนการสื่อสารสองทาง

๒.๒ หลักการสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน

  หลกัการมีสวนรวมของประชาชนเปนเรือ่งทีล่ะเอียดออนและจาํเปนตองดาํเนนิการ

โดยผูที่มีความรูความเขาใจและมีประสบการณในการทํางานรวมกับชุมชนที่เขาใจ

หลักการและแนวทางในการจัดการการมีสวนรวมใหประสบความสําเร็จหรืออยาง

มีความหมาย มิฉะนั้น อาจประเมินสถานการณไมถูกตองและอาจทําใหเกิดปญหา

ที่ไมคาดคิดขึ้น การมีสวนรวมของประชาชนตองมีการวางแผนใหเปนข้ันเปนตอน 

มีการประเมินปญหาในแตละขั้นตอน และปรับวิธีการดําเนินงานในแตละขั้นตอน

ใหเหมาะสมกับสถานการณ

  ในการบรรลุการมีสวนรวมของประชาชน จะตองดําเนินการตามหลักการ ไดแก 

การวางแผนกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนอยางถูกตองและเหมาะสม 

การระบุกลุมผูไดรับผลกระทบและผูมีสวนไดเสียอ่ืนๆ และการใหความสนใจกับ

กลุมเปราะบางเปนพิเศษ๒

  ทั้งนี้ การมีสวนรวมของประชาชนใหประสบความสําเร็จ ตองใหความสําคัญ

ใน ๒ สวน๓  คือ 

  ๑. หลักการพื้นฐานของการจัดการมีสวนรวมของประชาชน ประกอบดวย

หลัก ๔ S คือ

          ๑.๑ Starting Early (การเริม่ตนเรว็) กระบวนการมสีวนรวมของประชาชน

จะตองเริ่มตนตั้งแตระยะแรก มีการใหขอมูล กระตุนใหเกิดความคิดเห็น และใหมี

การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนการตัดสินใจ นอกจากนี้ การใหประชาชน

๒. พันธมิตรการพัฒนาลุมนํ้าโขงเพื่อสิ่งแวดลอม, ๒๕๕๙
๓. มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๔๖
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เขามามีสวนรวมในกระบวนการตั้งแตเริ่มตน จะชวยใหประชาชนมีเวลาคิดถึง

ทางเลือกหรือแนวทางในการแกปญหาของชุมชนที่เหมาะสมมากขึ้น และเปนขอมูล

ในการพัฒนาโครงการ

          ๑.๒ Stakeholders (ครอบคลุมผูที่เกี่ยวของ) หลักการสําคัญของการมี

สวนรวมอีกประการหน่ึงคือ การใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางกวางขวาง ผูที่

ไดรับผลกระทบหรอืผูมีสวนไดเสยีทุกฝาย ไมวาโดยตรงหรอืโดยออมถือวาเปนผูมสีวน

ไดเสีย ควรมีโอกาสเขาสูกระบวนการมีสวนรวม แตกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง

อาจถือวาตองรับฟงขอมูลหรือปรึกษาหารือเปนอันดับแรกๆ

          ๑.๓ Sincerity (ความจริงใจ) การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่มีความ

ละเอียดออน และความสัมพันธระหวางผูที่รับผิดชอบ ในการจัดกระบวนการ

มีสวนรวมของประชาชนถือวาเปนมิติที่มีการใหความสําคัญในการบริหารการมี

สวนรวมใหประสบความสําเร็จ หนวยงานเจาของโครงการหรือผูมีอํานาจอนุมัติ

ตองจัดกระบวนการอยางจริงใจ เปดเผย ซื่อสัตย ปราศจากอคติ และมีการสื่อสาร

สองทางอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะการใหขอมูลที่ถูกตองและเพียงพอ ตอบสนอง

ตอความสงสัยของผูมีสวนไดเสีย รวมทั้งแจงความกาวหนาหรือการเปลี่ยนแปลง

ของโครงการอยางตอเนื่อง

          ๑.๔  Suitability (วธิกีารทีเ่หมาะสม) การเลือกเทคนคิหรือรปูแบบการมี

สวนรวมของประชาชนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากประเภทและขนาดของโครงการ 

ความหลากหลายและลักษณะทีแ่ตกตางกันของพืน้ที ่และกลุมผูมสีวนไดเสีย ตลอดจน

ความแตกตางดานวฒันธรรม สงัคมและคานยิม ระดบัความสนใจของชมุชนในประเดน็

หรือโครงการ ความสามารถและความพรอม รวมทั้งขอจํากัดของผูที่รับผิดชอบ

ในการจัดกระบวนการมีสวนรวม
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  ๒. การมสีวนรวมของประชาชนตองมกีารวางแผน ซึง่ประกอบดวย ๓ ขัน้ตอน คอื

          ๒.๑ ขั้นเตรียมการ กําหนดทีมงานหรือผูรับผิดชอบ ตรวจสอบสถานการณ

ภายในผูที่รับผิดชอบในการตัดสินใจ เชน ระเบียบท่ีเก่ียวของ ระยะเวลาการจัด

กิจกรรม และงบประมาณ เปนตน และประเมินสถานการณสาธารณะ เชน กําหนด

ระดับความสนใจของสาธารณะหรือชุมชนในประเด็นที่ตองตัดสินใจ เปนตน

          ๒.๒ ขั้นการวางแผน นําขอมูลตางๆ จากขั้นการเตรียมการ โดยตองนํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน กําหนดผูมีสวนไดเสียและ
วิเคราะหความสําคัญของผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ ตลอดจนนํามาเขียนแผน
การมีสวนรวมของประชาชน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและกอใหเกิดความรวมมือ
ในการประสานงาน

          ๒.๓ ขั้นนําไปสูการปฏิบัติ เปนการดําเนินการตามแผน ซึ่งตองมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการของแตละกิจกรรมการมีสวนรวมของประชาชน เชน สถานท่ีจัดเวที
สาธารณะ เอกสารประกอบการจัดเวทีสธารณะ กําหนดการ วิทยากร เปนตน
 นอกจากนั้น การจัดการมีสวนรวมของประชาชน ควรเตรียมการและวางแผน
การใหขอมูล และการหารือกับชุมชนอยางเปนระบบ และตอเน่ือง รวมทั้งสอดคลอง
กับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรมของผูเขารวมหารือ ทั้งนี้ 
ในการหารือผูดําเนินการหารือควรคํานึงถึงองคประกอบหลักของการหารือ ดังนี้
           ๑. การเปดเผยขอมลูขาวสารของโครงการ โดยตองจัดใหมกีารเปดเผย
ขอมลูขาวสารโครงการอยางครบถวน ท้ังในดานประโยชนทีจ่ะไดรับและดานผลกระทบ
ทางลบ ใหผูมีสวนไดเสียและสาธารณชนท่ัวไปไดรับทราบ โดยขอมูลที่เจาของ
โครงการจะตองเผยแพรแกประชาชน จะตองประกอบดวย
     ๑.๑ เหตุผลความจําเปนและวัตถุประสงคของโครงการ
     ๑.๒ สาระสําคัญของโครงการ/ผลผลิตและผลลัพธของโครงการ
     ๑.๓ ผูดําเนินการ
     ๑.๔ สถานที่ดําเนินการ
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     ๑.๕ ขั้นตอนและระยะเวลาดําเนินการ
     ๑.๖ ผลกระทบดานบวกหรือผลประโยชนทีผู่มสีวนไดเสยีแตละกลุม
จะไดรับ
     ๑.๗ ผลกระทบดานลบทีเ่กดิขึน้ตอสิง่แวดลอม และประชาชน รวมทัง้
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการชดเชยเยียวยาความ
เดือดรอนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกลาว
     ๑.๘ แหลงเงินทุน (กรณีเปนโครงการของรัฐ)
 ขอมลูตางๆ เหลานี ้เจาของโครงการจะตองปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่
ปดประกาศของหนวยงานทองถ่ินของรัฐ สถานที่ที่จะดําเนินโครงการ และชุมชน
ที่เกี่ยวของ
 ทัง้นี ้โครงการทีต่องจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดรับการยกเวนไมตองดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘๔

           ๒. ชวงเวลาของการเปดเผยขอมูล การใหขอมูลนั้นจะตองแนใจวา
ประชาชน โดยเฉพาะผูมสีวนไดเสยีไดรบัขอมลูของโครงการลวงหนา เพือ่ใหผูมสีวน
ไดเสยีมเีวลาเพยีงพอท่ีจะสามารถทําความเขาใจเนือ้หาสาระ และสามารถตัง้คาํถาม
ทีเ่กีย่วของและใหคาํแนะนาํตอโครงการอยางเปนประโยชนได การใหขอมลูเบือ้งตน
ของโครงการนั้น ควรใหตั้งแตเริ่มออกแบบโครงการ นอกจากน้ี เจาของโครงการ
ตองจัดทาํแผนการใหขอมลูขาวสารและการหารือกบัผูมีสวนไดเสยี แผนการดําเนนิงานน้ี
ควรประกาศใหประชาชนไดรับทราบถึงวิธีการใหขอมูล และการรับฟงความคิดเห็น 
ระยะเวลา สถานที่ ตลอดจน รายละเอียดอื่นๆ ที่เพียงพอ และเหมาะสมกับการที่
ประชาชนจะสามารถเขาถงึขอมลู และเขามามสีวนรวมในการใหขอคิดเห็นในประเด็น
ตางๆ ไดตามเวลาที่กําหนด

๔. ศูนยบริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, พ.ศ. ๒๕๔๘
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แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
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           ๓. ความโปรงใสของการใหขอมูลกับผูมีสวนไดเสีย จะตองคํานึงถึง
ขดีความสามารถของผูมสีวนไดเสยีในการเขาถงึขอมูลโครงการ และเขาใจรายละเอยีด
โครงการ และสามารถประเมินทางเลือกตางๆ ตลอดจนชี้แจงขอหวงกังวลและ
ขอคิดเหน็ไดอยางมีอสิระ ปราศจากความกลวัเกรงหรอืการบงัคบั ฉะนัน้ ขอมลูตางๆ 
โดยเฉพาะในดานเทคนคิควรทีจ่ะไดมกีารกลัน่กรอง และใชภาษาทีง่ายตอความเขาใจ 
โดยผูเขารวมประชุมสามารถรวมหารือในประเด็นตางๆ เก่ียวกับโครงการและ
ผลกระทบได วิธีการหารือจะตองครอบคลุมสอดคลองกับบริบทของทองที่นั้นๆ 
เอกสารและภาษาท่ีใชควรจะมกีารปรบัใหเหมาะกบัผูเขารวมหารอืทีมี่ความหลากหลาย 
โดยเฉพาะหากผูที่ไดรับผลกระทบเปนกลุมชุมชนดั้งเดิมหรือชนเผา 

  ทัง้นี ้เจาของโครงการจะตองบนัทกึการหารอืในประเดน็ตางๆ ใหครบถวน และ
สรุปผลการรับฟงความคิดเห็นใหประชาชนรับทราบภายหลังวันที่เสร็จส้ินการรับฟง
ความคิดเห็นดวย



๑๖

กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development

แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม



กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
Division of Environmental Impact Assessment Development
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บทที่ ๓
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ ๓
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในกระบวนการจัดทํารายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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  ในกระบวนการจดัทํารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม มีผูมีสวนเกีย่วของ
หลายกลุมดวยกัน ทั้งน้ี ประเด็นหลักสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินการ
ดานการมสีวนรวมของประชาชน คอื การจาํแนกผูมสีวนไดเสีย โดยจะตองมีการจดัรบัฟง
ความคิดเห็นผูเกี่ยวของใหไดมากที่สุด ในบทที่ ๓ จะกลาวถึงผูมีสวนเก่ียวของกับ
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม การดําเนินงานดานการมีสวนรวมของประชาชน
และการจําแนกผูมีสวนไดเสีย หลักเกณฑการจัดการมีสวนรวมของประชาชน
ในข้ันตอนการจดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม เทคนคิการมีสวนรวม
ของประชาชน และการนําเสนอขอมูลการมีสวนรวมของประชาชน

๓.๑ ผูมีสวนเกี่ยวของกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  จากกระบวนการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอมและบทบาทของผูมสีวนเกีย่วของ
ในแตละขัน้ตอน สามารถแบงผูมีสวนเกีย่วของในขัน้ตอนการจัดทํารายงานการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ออกเปน ๗ กลุม ดังนี้
  ๑. ผูไดรับผลกระทบ ไดแก
           “กลุมผูเสียประโยชน” เปนกลุมที่ไดรับผลกระทบจากโครงการในดานลบ
ทั้งทางตรงและทางออม
           “กลุมผูไดรับผลประโยชน” เปนกลุมทีไ่ดรบัผลกระทบจากโครงการในดานบวก
ทั้งทางตรงและทางออม 
  ๒. ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ไดแก
           “เจาของโครงการ” ในท่ีนี้ อาจหมายถึงหนวยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
หรือภาคเอกชนที่เปนผูดําเนินโครงการ ซึ่งรวมถึง กรณีการรวมทุนระหวางภาครัฐ
และภาคเอกชน

บทที่ ๓
แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
จัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
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           “ผูจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับอนุญาตตาม
กฎหมาย”
           ทัง้นี ้เจาของโครงการและผูจดัทาํรายงานฯ จะตองดาํเนนิการรวมกนัในทกุ
ขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  ๓. ผูที่ทําหนาที่พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก
           “สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.)” 
ในฐานะฝายเลขานกุารของ คณะกรรมการผูชาํนาญการพิจารณารายงานการประเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) หรือหนวยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ (กก.วล.) มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่แทน
           “คชก.” และ/หรือ “กก.วล.”
           “ผูที่มีหนาที่ตัดสินใจอนุมัติอนุญาตโครงการ” เชน คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
และหนวยงานของรัฐ หรือเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
  ๔. หนวยงานราชการในระดับตางๆ ทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาคและทองถิ่น
ทีเ่กีย่วของ เชน กรมชลประทาน กรมปาไม กรมอทุยานแหงชาต ิสัตวปา และพันธุพืช 
องคกรปกครองสวนทองถิน่ สาํนกังานสาธารณสขุจังหวดั สาํนกังานสิง่แวดลอมภาค 
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด เปนตน
  ๕. องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม องคกรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา และนักวิชาการอิสระ
           “องคกรเอกชนดานการคุมครองสิ่งแวดลอม” ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสงเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอม หรอืองคกรชมุชนทีส่นใจและทาํงานดานสิง่แวดลอม หรอืองคกร
พฒันาเอกชน หรอืกลุมองคกรตางๆ ท่ีอยูในเขตพืน้ท่ีหรือเขาไปใชประโยชนในพืน้ที่
           “สถาบันการศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาที่อยูภายในพื้นที่ศึกษา หรือบริเวณ
ใกลเคียง
           “นักวิชาการอิสระ” รวมทั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และนักวิชาการตางๆ
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๕. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ๒๕๖๐

  ๖. สื่อมวลชน ทั้งในระดับทองถ่ินและสวนกลาง ซึ่งมีบทบาทในการนําเสนอ
ขอมลูขาวสารเกีย่วกบัโครงการ ผลกระทบของโครงการและความกาวหนาในการจัดทาํ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  ๗. ประชาชนทั่วไป ที่สนใจและมีความตองการเขามามีสวนรวม 

๓.๒ การดาํเนนิงานดานการมสีวนรวมของประชาชนและการจาํแนกผูมีสวนไดเสยี
  การดาํเนนิงานดานการมสีวนรวมของประชาชน ตองดาํเนนิการโดยผูเชีย่วชาญ
และมีประสบการณดานการมีสวนรวมของประชาชน ทั้งนี้ การดําเนินกิจกรรม
ดานการมีสวนรวมของประชาชน มีดังนี้
  ๑. จําแนกหัวขอดานสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน
  ๒. จําแนกผูมีสวนไดเสีย
  ๓. จัดทําแผนการมีสวนรวมของประชาชน กรอบการมีสวนรวม และกิจกรรม
ที่จะดําเนินงานรวมกับผูมีสวนไดเสีย
  ๔. ใหขอมูลกับสาธารณะ
  ๕. ดําเนินการปรึกษาหารือ โดยดําเนินการรวมกับกลุมผูมีสวนไดเสียตลอด
กระบวนการ
  ๖. จัดทําแผนการติดตามอยางมีสวนรวม

  ทั้งนี้ ประเด็นหลักสําคัญประการหนึ่งในการดําเนินงานดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน คือ การวิเคราะหและจําแนกผูมีสวนไดเสีย เนื่องจากเปนเครื่องมือที่ชวย
ในการระบผุูมสีวนไดเสยีหลกั การวเิคราะหผูมสีวนไดเสยีจงึทาํใหไดขอมูลท่ีสําคญัมาก
เกี่ยวกับผูที่ไดรับผลกระทบจากโครงการ ทั้งผลกระทบทางบวกและทางลบ ดังนั้น 
ผูดําเนินโครงการจะตองใหบุคคลที่เปนผูมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม เพื่อสราง
ความเขาใจและเพ่ือใหไดขอมูล ซ่ึงขอมูลดังกลาวจะเปนประโยชนตอการวางแผน
การมีสวนรวมของโครงการ๕
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ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๒๑

  การจําแนกผูมีสวนไดเสีย ควรยึดหลักการรวมผูที่เกี่ยวของไวใหมากที่สุด และ
จะตองพิจารณาถึงความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียแตละกลุมดวย อยางไรก็ตาม 
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยการแบงกลุมผูมีสวนไดเสีย อาจแบงกลุม
ผูมีสวนเกี่ยวของไดมากกวากลุม ๗ กลุม หรือบางพื้นที่อาจไมมีบางกลุม ผูดําเนินการ
ดานการมสีวนรวมของประชาชนตองพจิารณาใหเหมาะสมกบัโครงการและสถานการณ

๓.๓ หลักเกณฑการจัดการมีสวนรวมของประชาชนในขั้นตอนการจัดทํารายงาน
  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
  ตามหลกัการการมีสวนรวมของประชาชนทีก่ลาวมา การมสีวนรวมของประชาชน
จะมลีกัษณะเปนกระบวนการ มใิชการจดัรบัฟงความคดิเห็นเพยีงครัง้เดียวจะสาํเรจ็ได
ทุกกรณ ีอยางไรกต็าม มคีวามจาํเปนทีจ่ะตองมีการกาํหนดเกณฑขัน้ตํา่เพือ่เปนแนวทาง
ใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติจริงอาจจําเปนตองดําเนินการมากกวาเกณฑขั้นตํ่า 
ขอใหคํานึงถึงหลักการใหประชาชนมีสวนรวมมาก ที่สุด และหลักการสําคัญของ
การจัดการมีสวนรวมอยางมีความหมายและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ในการจัดกระบวน
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตองดําเนินการโดยผูที่มี
ความรูความเชี่ยวชาญดานการมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้

  ๓.๓.๑ กรณโีครงการทีต่องทาํรายงานผลกระทบสิง่แวดลอมเบือ้งตน (IEE) :
               ๑. ผูทีร่บัผดิชอบจัดทาํรายงานฯ จะตองเขาพืน้ทีโ่ครงการเพือ่เตรียมการ
กอนการรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเตรียม
ความพรอมของชุมชนโดยใหขอมูลโครงการกับประชาชน ประสานงานและใหขอมูล
โครงการแกผูนําชุมชนและหนวยงาน
               ๒. ในระหวางการจัดทํารายงาน ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะตอง
เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นในประเด็น
ที่เปนขอหวงกังวล อยางนอย ๑ ครั้ง และตองนําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
ระบไุวในรายงานฯ รวมทัง้นาํมาประกอบการพจิารณากาํหนดมาตรการปองกนัและ
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แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
โดยจะตองเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบดวย 

  ๓.๓.๒ กรณโีครงการทีต่องทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม (EIA):
               ๑. ผูทีรั่บผิดชอบจดัทาํรายงานฯ จะตองเขาพืน้ท่ีโครงการเพือ่เตรยีมการ
กอนการรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
                   ๑.๑ เตรยีมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมลูกบัประชาชน (Public 
Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟงความคิดเห็น
ของโครงการ โดยเนนการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน 
การจัดทําเปน infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เปนตน 
เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเพียงพอตอการแสดงความเห็น
                   ๑.๒ วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกําหนด
รูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Stakeholder 
Engagement) 
                   ๑.๓ ปรกึษาหารอืเก่ียวกบัวนั เวลา สถานที ่และรปูแบบการจดัรบัฟง
ความคิดเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
               ๒. ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายงานฯ ตองดําเนนิการตามกระบวนการการรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน อยางนอย ๒ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   ๒.๑ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่ง : เปนการรับฟง
ความคิดเห็นตอรางขอเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา 
และการประเมินทางเลือกโครงการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลกับประชาชน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เก่ียวกับรายละเอียดโครงการที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขตการศึกษา และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ อีกทั้งยังเปนการนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการรับฟง
ความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ใหครบถวน
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                   ๒.๒ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ีสอง : เปนการรับฟง
ความคิดเห็นตอการจัดทํารางรายงานและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โดยมวีตัถปุระสงค
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการรบัฟงความคิดเหน็ใหนาํมาปรบัปรุงรายงานฯ และมาตรการฯ 
และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ สําหรับโครงการขนาดใหญและ
ซับซอนอาจจะตองมีการรับฟงความคิดเห็นในวงกวาง โดยอาจพิจารณาใชเทคนิค
การมีสวนรวมอื่นๆ ที่เหมาะสมดวย
  ทั้งน้ี ในการใหขอมูลโครงการกับผูมีสวนไดเสีย ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ
จะตองจัดวางเอกสารที่เก่ียวของไวในสถานที่สาธารณะ รวมทั้งอาจเผยแพรผานทาง
เว็บไซตเพื่อใหประชาชนเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของไดอยางสะดวกรวดเร็ว

  ๓.๓.๓ กรณีโครงการที่ตองทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
สาํหรับโครงการ กจิการหรอืการดาํเนนิการทีอ่าจมผีลกระทบตอทรพัยากรธรรมชาต ิ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน
อยางรุนแรง (EHIA) :
               ๑. ผูทีรั่บผิดชอบจดัทาํรายงานฯ จะตองเขาพืน้ท่ีโครงการเพือ่เตรยีมการ
กอนการรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
                   ๑.๑ เตรยีมความพรอมของชุมชนโดยใหขอมลูกบัประชาชน (Public 
Information) ในประเด็นรายละเอียดโครงการ และกติกาการรับฟงความคิดเห็น
ของโครงการ โดยเนนการสื่อสารในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเขาใจไดงาย เชน 
การจัดทําเปน infographic คลิปวีดิโอสั้นๆ แผนพับ ปายประชาสัมพันธ เปนตน 
เพื่อใหไดขอมูลครบถวนและเพียงพอตอการแสดงความเห็น
                   ๑.๒ วิเคราะหผูมีสวนไดเสีย (Stakeholder Analysis) เพื่อกําหนด
รูปแบบการมีสวนรวมที่เหมาะสมกับผูมีสวนไดเสียแตละกลุม (Stakeholder 
Engagement)
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                   ๑.๓ ปรกึษาหารอืเก่ียวกบัวัน เวลา สถานที ่และรปูแบบการจัดรับฟง
ความเห็นที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
               ๒. ผูทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานฯ ตองดาํเนนิการตามกระบวนการการรบัฟง
ความคิดเห็นของประชาชน อยางนอย ๓ ครั้ง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
                   ๒.๑ การรบัฟงความคิดเหน็ของประชาชนครัง้ทีห่นึง่ : เปนการจดัเวที
รบัฟงความคดิเห็นเพ่ือกําหนดขอบเขตและแนวทางการประเมนิผลกระทบส่ิงแวดลอม 
รวมทั้งรายละเอียดโครงการ และการประเมินทางเลือกโครงการ เพื่อใหประชาชน 
ผูมีสวนไดเสีย และหนวยงานที่เก่ียวของไดเขามามีสวนรวมในการนําเสนอประเด็น
หวงกังวลและแนวทางในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ใหขอมูลกับประชาชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ
ที่จะเกิดขึ้นและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางออม รวมทั้งขอบเขต
การศกึษาและการประเมนิทางเลือก อกีท้ังยงัเปนการนาํขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ
จากการรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบการศึกษา และการจัดทํารายงานฯ 
ใหครบถวน ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งจะตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอน ดังตอไปนี้
         ๑) ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็น โดยแจงใหทราบผานทางชองทางการส่ือสาร ไมนอยกวา 
๓ ชองทาง เพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง
         ๒) ตองเปดเผยเอกสารโครงการลวงหนา ไมนอยกวา ๑๕ วัน 
กอนวนัจดัเวทรีบัฟงความคดิเหน็ โดยระบถุงึความเปนมา ความจาํเปน กระบวนการ 
และแนวทางในการดําเนินโครงการ รวมถึงนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัย
ที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม รางขอเสนอการกําหนดขอบเขต และแนวทาง
การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนพิจารณา 
โดยผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา ๓ ชองทาง ทั้งนี้ ควรเปนชองทาง
การส่ือสารเชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบกําหนดการจัดเวทีรับฟง
ความคิดเห็นของประชาชน
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         ๓) จดัระบบการลงทะเบยีนเพือ่ใหประชาชน ผูมสีวนไดเสยี และ
หนวยงานทีเ่กีย่วของ ซึง่มคีวามประสงคทีจ่ะใหความเห็นในการกาํหนดขอบเขตและ
แนวทางการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม สามารถลงทะเบยีนลวงหนาไดโดยสะดวก
         ๔) การจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ผูมีสวนไดเสีย ตองจัดชวงเวลาที่เหมาะสม เพื่อใหผูมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชน
ไดนาํเสนอประเดน็หวงกังวล ขอมลูท่ีเก่ียวของ และนําเสนอแนวทางในการประเมนิ
ผลกระทบดานสิง่แวดลอมตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้ผูทีรั่บผิดชอบจัดทาํรายงานฯ 
ตองรับฟงความเห็นใหครบถวน
         ๕) ภายหลังการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นฯ จะตองเปดชองทาง
ในการรับฟงความคิดเห็นอยางตอเน่ือง ไมนอยกวา ๑๕ วัน โดยตองมีชองทาง
การสื่อสารอยางนอย ๓ ชองทาง ทั้งน้ี ควรเปนชองทางการส่ือสารเชนเดียวกับ
การแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบกําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
         ๖) ใหผูทีร่บัผดิชอบจัดทาํรายงานฯ สรปุความคดิเห็นของผูมสีวน
เก่ียวของและสาธารณชน พรอมทั้งคําชี้แจง และนําเสนอขอบเขตและแนวทาง
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เพื่อเผยแพรแกสาธารณชน รวมทั้งนําไป
ประกอบการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
                   ๒.๒ การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนครัง้ท่ีสอง : เปนการจัดรับฟง
ความคิดเห็นในขั้นตอนการประเมินและจัดทํารายงานฯ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิด
การมีสวนรวม รวมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอหวงกังวลของกลุมเปาหมายหลัก
อยางรอบดาน ทัง้นี ้การรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนครัง้ทีส่องจะตองดาํเนนิการ
ตามหลักเกณฑ และขั้นตอน ดังตอไปนี้
         ๑) ใหผูทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานฯ เปดเผยขอเท็จจรงิทีเ่กีย่วกบั
โครงการหรือกิจการที่กําลังดําเนินการจัดทํารายงานฯ โดยจะตองมีขอมูลอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
                             ๑.๑) ขอมลูเกีย่วกบัประเภท ขนาด กาํลงัการผลติ และขนาด
พื้นที่ของโครงการหรือกิจการ ขอมูลเกี่ยวกับมลพิษในดานตางๆ ท่ีจะเกิดขึ้นจาก
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การดําเนินโครงการหรือกิจการและขอมูลรายละเอียดที่มีนัยสําคัญอื่นๆรวมถึงขอมูล
เกี่ยวกับปจจัยที่อาจมีผลกระทบ 
                             ๑.๒) ระยะเวลาทีค่าดวาจะสามารถเร่ิมดาํเนินโครงการหรือกิจการ
                             ๑.๓) ชือ่เจาของโครงการหรอืหนวยงานทีม่อีาํนาจในการอนมุตัิ
หรอือนญุาตตามกฎหมาย หมายเลขโทรศัพท และสถานท่ีติดตอเพือ่ขอรบัขอมลูเพิม่เติม
                             ๑.๔) วนั เวลา และสถานทีที่จ่ะมกีารรบัฟงความคดิเหน็ของ
ประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
                             ๑.๕) ปายแสดงขอมูลตาม ๑.๑ – ๑.๔ จะตองมีสถานที่ตั้ง
และขนาดที่ประชาชนและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงและอานขอมูลไดโดยสะดวก
         ๒) ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
ใหผูทีร่บัผิดชอบจดัทาํรายงานฯ แสดงชือ่โครงการหรอืกิจการ วตัถปุระสงค เปาหมาย 
และประเดน็ทีจ่ะมกีารสาํรวจหรอืรบัฟงความคดิเหน็ของประชาชนและผูมสีวนไดเสยี
ใหชัดเจน โดยประเด็นที่จะสํารวจแตละประเด็นจะตองสอดคลองกับรายละเอียด
ของโครงการหรือกิจการนั้นๆ ดวย
         ๓) ในการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
ควรใหความสําคัญกับการเก็บรวบรวมขอมูลและการศึกษา ทําความเขาใจถึงวิถีชีวิต
และสภาพแวดลอมของชุมชนในพื้นท่ีที่อาจไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจาก
การดําเนินโครงการหรือกิจการดังกลาว 
         ๔) ในการรบัฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูมสีวนไดเสยี 
ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ อาจทําโดยวิธีดังตอไปนี้
                             ๔.๑) การสัมภาษณรายบุคคล
                             ๔.๒) การแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรสาร 
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใดที่เหมาะสม
                             ๔.๓) การเปดโอกาสใหประชาชนและผูมสีวนไดเสยีรบัขอมลู
และแสดงความคิดเห็นตอหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
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                             ๔.๔) การสนทนากลุมยอย 
                             ๔.๕) การประชุมเชิงปฏิบัติการ
                             ๔.๖) การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลท่ีเกี่ยวของ
หรือมีสวนไดเสีย
         ๕) เมื่อผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ สํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนและผูมสีวนไดเสยีแลว จะตองสรปุผลการสาํรวจความคดิเหน็ ทัง้ในดานบวก
และในดานลบ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ดําเนินการสํารวจความเห็นเสร็จส้ิน 
โดยใหแสดงรายงานสรปุความคดิเหน็ไวในสถานทีส่าธารณะ ไดแก สาํนกังานทรพัยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด ที่วาการอําเภอ ที่ทําการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น กํานัน ผูใหญบาน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐในพื้นที่ซึ่งเปนที่ตั้งของโครงการหรือกิจการ 
หรือจุดที่ประชาชนหรือผูมีสวนไดเสียเขาถึงและพบเห็นไดโดยงาย ท้ังนี้ จะตองแสดง
รายงานสรุปความคิดเห็น ในสถานท่ีดังกลาวขางตนไวเปนเวลา ไมนอยกวา ๑๕ วัน 
                   ๒.๓ การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สาม: เปนการจัดเวที
รับฟงความคิดเห็นเพื่อทบทวนรางรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดตรวจสอบความถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของรางรายงานฯ 
รวมถึงนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานฯ ดังกลาว 
เพื่อใหประชาชนมีความมั่นใจในรางรายงานฯ และมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็นใหนํามาปรับปรุงรางรายงานฯ และ
มาตรการฯ และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของรายงานฯ สําหรับสําหรับโครงการ
ขนาดใหญและซบัซอนอาจจะตองมกีารรบัฟงความคดิเหน็ในวงกวาง โดยอาจพิจารณา
ใชเทคนิคการมีสวนรวมอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม ทั้งนี้ การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของ
ประชาชนครั้งที่สาม จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑ และขั้นตอน ดังตอไปนี้
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         ๑) ตองแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวัน
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นโดยแจงใหทราบผานทางชองทางการสื่อสาร ไมนอยกวา 
๓ ชองทาง เพื่อใหผูมีสวนไดเสียที่สนใจสามารถเตรียมตัวเขารวมไดอยางทั่วถึง
         ๒) ตองเปดเผยรางรายงานฯ ฉบับสมบูรณ และมาตรการฯ 
ลวงหนา ไมนอยกวา ๑๕ วนั กอนวนัจดัเวทีรบัฟงความคิดเห็น เพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของ
และสาธารณชนพิจารณา ผานทางชองทางการสื่อสารไมนอยกวา ๓ ชองทาง ทั้งนี้ 
ควรเปนชองทางการสื่อสารเชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบกําหนดการ
จัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
         ๓) การจดัเวทีการทบทวนรางรายงานฯ ตองจัดชวงเวลาทีเ่หมาะสม
เพือ่ใหผูมสีวนเก่ียวของและสาธารณชนไดนาํเสนอขอมลู ขอเทจ็จรงิ และขอคดิเห็น
เพิม่เติมตอรางรายงานฯ ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสมทัง้นี ้ตองรบัฟงความเหน็ใหครบถวน
         ๔) ภายหลังการจดัเวทรัีบฟงความคดิเหน็ฯ จะตองเปดชองทางในการ

รบัฟงความคิดเหน็อยางตอเนือ่ง ไมนอยกวา ๑๕ วนั โดยตองมชีองทางการสือ่สารอยางนอย 

๓ ชองทาง ท้ังนี้ ควรเปนชองทางการสื่อสารเชนเดียวกับการแจงใหผูมีสวนไดเสียทราบ

กําหนดการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชน

         ๕) ผูทีรั่บผดิชอบจัดทาํรายงานฯ สรปุความคดิเหน็ของประชาชนและ

ผูมีสวนไดเสียพรอมทั้งความเห็นและคําชี้แจงที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นเพื่อเผยแพร

แกสาธารณชนตอไป

 ทั้งนี้ ในการใหขอมูลโครงการกับผูมีสวนไดเสีย ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะตอง

จัดวางเอกสารท่ีเกี่ยวของไวในสถานที่สาธารณะ ไดแก สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมจงัหวดั ทีว่าการอาํเภอ ทีท่าํการขององคกรปกครองสวนทองถิน่ กาํนนั ผูใหญบาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และสถานบริการสุขภาพของรัฐ

ในพืน้ทีซ่ึง่เปนทีต่ัง้ของโครงการหรอืกจิการ หรอืจดุทีป่ระชาชนหรอืผูมสีวนไดเสยีเขาถงึและ

พบเห็นไดโดยงาย เพื่อใหประชาชนเขาถึงเอกสารที่เกี่ยวของไดอยางสะดวกรวดเร็ว

 สรุปกระบวนการรับฟงความคิดเห็นกรณีโครงการที่ตองทํารายงานการประเมินผล

กระทบสิง่แวดลอมสาํหรบัโครงการ กจิการหรือการดาํเนนิการท่ีอาจมผีลกระทบตอทรัพยากร

ธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชน

อยางรุนแรง (EHIA) ดังภาพ
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  หลกัเกณฑการจดัการมีสวนรวมของประชาชน ทัง้ในกรณโีครงการทีต่องทาํรายงาน 
IEE EIA และ EHIA ไดมกีารกาํหนดเกณฑขัน้ตํา่เพือ่เปนแนวทางใหผูเกีย่วของไดปฏบิตั ิ
โดยจะตองยดึหลักการใหประชาชนมสีวนรวมมากทีส่ดุ โดยในการจัดกระบวนการรบัฟง
ความคิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดเสียตองดําเนินการโดยผูที่มีความรู
ความเชีย่วชาญดานการมสีวนรวมของประชาชน ทัง้นี ้สรปุแนวทางการจัดการมสีวนรวม
ของประชาชน ทั้งในกรณีโครงการที่ตองทํารายงาน IEE EIA และ EHIA ดังนี้

ตารางสรุปแนวทางการจัดการมีสวนรวมของประชาชน

รายงาน

IEE

EIA

๑ ครั้ง

๒ ครั้ง

- เปดโอกาสใหประชาชนในพื้นที่และ
หนวยงานที่เกี่ยวของใหความเห็นใน
ประเด็นที่เปนขอหวงกังวล 
- นําผลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น
ระบไุวในรายงานฯ รวมทัง้นํามาประกอบ
การพิจารณากําหนดมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม

- เพือ่ใหขอมลูกบัประชาชนและหนวยงาน
ทีเ่กีย่วของ เกีย่วกบัรายละเอียดโครงการ
ท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ทัง้ทางตรงและทางออม รวมทัง้ขอบเขต
การศึกษา และการประเมินทางเลือก
โครงการ
- เพือ่นาํขอคดิเหน็และขอเสนอแนะจาก
การรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบ
การศึกษา และการจัดทํารายงานฯ ให
ครบถวน

ครั้งที่ ๑
ในระหวาง

จัดทํารายงาน

ครั้งที่ ๑

การรบัฟงความคดิเหน็
ตอรางขอเสนอ

โครงการ
รายละเอยีดโครงการ 
ขอบเขตการศึกษา
และการประเมิน
ทางเลือกโครงการ

จํานวนครั้ง

(อยางนอย)

การรับฟง

ความคิดเห็น
วัตถุประสงค
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รายงาน

 

EHIA

 

๓ ครั้ง

- เพือ่ใหประชาชนมคีวามมัน่ใจในรายงานฯ 

และมาตรการฯ ทั้งนี้ ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะทีไ่ดจากการรบัฟงความคิดเหน็

ใหนํามาปรับปรงุรายงานฯ และมาตรการฯ 

และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของ

รายงานฯ

- เพือ่ใหขอมลูกบัประชาชนและหนวยงาน

ทีเ่กีย่วของ เกีย่วกับรายละเอียดโครงการ

ท่ีจะเกิดขึ้นและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ทัง้ทางตรงและทางออม รวมทัง้ขอบเขต

การศึกษาและการประเมินทางเลือก 

- เพื่อนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจาก

การรับฟงความคิดเห็นมาใชประกอบ

การศึกษา และการจัดทํารายงานฯ 

ใหครบถวน

- เพือ่ใหเกดิการมสีวนรวมและการรบัฟง

ความคิดเห็นและขอหวงกังวลของกลุม

เปาหมายหลักอยางรอบดาน

ครั้งที่ ๒

การรบัฟงความคดิเหน็

ตอการจัดทําราง

รายงานและมาตรการ

ปองกันและแกไข

ผลกระทบสิง่แวดลอม

และมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

ครั้งที่ ๑

จัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็น

เพื่อกําหนดขอบเขต

และแนวทางการ

ประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม

ครั้งที่ ๒

การจัดรับฟง

ความคิดเห็น

ในขั้นตอนการ

ประเมิน

และจัดทํารายงานฯ 

จํานวนครั้ง

(อยางนอย)

การรับฟง

ความคิดเห็น
วัตถุประสงค
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๓.๔ เทคนิคการมีสวนรวมของประชาชน
  วิธกีารรับฟงความคดิเหน็ของประชาชน อาจใชวธิกีารอยางหน่ึงหรอืหลายอยาง 
ดังตอไปนี้ ๖

  ๑) การสํารวจความคิดเห็น
           ๑.๑ การสัมภาษณรายบุคคล
           ๑.๒ การเปดใหแสดงความคิดเห็นทางไปรษณีย ทางโทรศัพทหรือโทรสาร 
ทางระบบเครือขายสารสนเทศ หรือทางอ่ืนใด

- เพื่อใหประชาชนผูมีสวนไดเสีย และ

หนวยงานที่เกี่ยวของไดตรวจสอบความ

ถูกตอง และความครบถวนสมบูรณของ

รางรายงานฯ 

- เพื่อนําเสนอขอมูล ขอเท็จจริง และ

ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ตอรางรายงานฯ 

ดังกลาว 

- นําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ได

จากการรับฟงความคิดเห็นใหนํามา

ปรับปรุงรางรายงานฯ และมาตรการฯ 

และจะตองผนวกไวเปนสวนหนึ่งของ

รายงานฯ

ครั้งที่ ๓ 

จัดเวทีรับฟง

ความคิดเห็น

เพื่อทบทวน

รางรายงานฯ

และมาตรการฯ 

รายงาน
จํานวนครั้ง

(อยางนอย)

การรับฟง

ความคิดเห็น
วัตถุประสงค

หมายเหตุ: ผูทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานฯ จะตองเขาพืน้ท่ีโครงการเพ่ือเตรียมการกอน
              การรับฟงความคิดเห็น (Preparation Process)

๖. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
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           ๑.๓ การเปดโอกาสใหประชาชนมารับขอมูลและแสดงความคิดเห็นตอ
หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
           ๑.๔ การสนทนากลุมยอย
  ๒) การประชุมหารือ
           ๒.๑ การประชาพิจารณ
           ๒.๒ การอภิปรายสาธารณะ
           ๒.๓ การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
           ๒.๔ การประชุมเชิงปฏิบัติการ
           ๒.๕ การประชุมระดับตัวแทนของกลุมบุคคลที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดเสีย
  ๓) วิธีการอื่นที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด

  ทัง้นี ้ทีผ่านมา มีหลายหนวยงานไดรวบรวมเทคนคิและวธิกีารการมสีวนรวมของ
ประชาชนตางๆ ซ่ึงรายละเอียดวิธีการดําเนินงาน สถานการณท่ีควรนํามาใชและ
เงือ่นไขสาํคญัทีท่าํใหการดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็สามารถศกึษาไดจากตวัอยาง
แนวทางการประยุกตใชเทคนิคการมีสวนรวมในการบริหารโครงการในภาพรวมของ
มลูนธิปิริญญาโทนกับริหารรฐักจิ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๖ รายละเอียด
ตามภาคผนวก 

๓.๕ การนําเสนอขอมูลการมีสวนรวมของประชาชน
 ในการจัดทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม ควรใหประชาชนไดเขามา
มีสวนรวมโดยจะตองใหขอมูลและรับฟงความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวม
ประเด็นขอคิดเห็นและความเปนหวงใยของประชาชน นํามาประเมินผลกระทบ
สิง่แวดลอม และพจิารณาวาโครงการจะสามารถตอบสนองหรือแกไขปญหาทีป่ระชาชน
เปนหวงไดอยางไร พรอมทั้งเสนอมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอมทีเ่หมาะสม ทัง้นี ้ในการนาํเสนอ
ขอมูล ผูที่รับผิดชอบจัดทํารายงานฯ จะตองแสดงรายละเอียดอยางนอยที่สุด ดังนี้
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  ๑. ขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยเนนพื้นที่ออนไหว เชน ศาสนสถาน โรงเรียน 
สถานที่ราชการ อุทยานแหงชาติ คายทหาร สถานฑูต รวมถึงชุมชนตามทิศทางลม 
ชุมชนที่เก็บตัวอยางดานสิ่งแวดลอม ชุมชนจุดที่มีมลพิษสูงสุด เปนตน
  ๒. การกําหนดกลุมเปาหมาย และการแบงกลุมชุมชนตามพื้นที่ศึกษา
  ๓. การกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละชุมชนตามพ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
โดยใหแสดงสตูรหรือวิธีการคาํนวณใหเปนไปตามระเบยีบวิธีวิจยัทางดานสังคมศาสตร 
และใหอธิบายวิธีการคัดเลือกจํานวนตัวอยางท่ีแสดงใหเห็นวาทุกหนวยประชากร
มีโอกาสในการไดเขามามีสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียมกันและไมมีอคติ
  ๔. การสาํรวจความคิดเห็น ควรมีรายละเอียดอยางนอย ประกอบดวย ขอมลู
ทั่วไปของผูใหสัมภาษณ โครงสรางของครัวเรือน (กรณีเปนผูนําชุมชน ใหมีขอมูล
โครงสรางทางเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน) และสภาพปญหาที่เกิดขึ้นในปจจุบัน
  ผูทีร่บัผดิชอบจดัทาํรายงานฯ จะตองนาํเสนอขอมลูการรบัฟงความคิดเหน็ของ
ประชาชนที่ไดดําเนินการมาทั้งหมด รวมทั้งแผนการดําเนินงานในอนาคต เสนอไว
ในรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม ทัง้นี ้รายละเอยีดเกีย่วกบัการดาํเนนิงาน 
เชน เทคนิค วิธีการ วัน เวลา สถานท่ี ผูเขารวม เปนตน ใหเสนอไวในภาคผนวก
ของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
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ภาคผนวกภาคผนวก
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  มูลนิธิปริญญาโทนักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คูมือการมีสวนรวม
ของประชาชน, ๒๕๔๖
  พนัธมติรการพฒันาลุมนํา้โขงเพือ่สิง่แวดลอม, แนวปฏบิติัระดบัภมูภิาค สาํหรบั
การมีสวนรวมของประชาชนในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, ๒๕๖๐
  ศนูยบรกิารประชาชน สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร,ี คูมอืการปฎบัิติงาน
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของเจาหนาที่ของรัฐ, ๒๕๔๘
  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แนวทาง
การมีสวนรวมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมทางสังคม
ในการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, ๒๕๔๙
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, การบริหารราชการแบบ
มีสวนรวม : เทคนิควิธีการและการนําไปสูการปฏิบัติ, ๒๕๖๐

บรรณานุกรม
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แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ๓๙

ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา

ISBN 

พิมพครั้งที่ ๑

การอางอิง

จัดพิมพและเผยแพรโดย

ดร. รวีวรรณ  ภูริเดช
นายสุโข  อุบลทิพย
นางกานดา  ปยจันทร
นางเสาวภา  หิญชีระนันทน

นางรสริน  อมรพิทักษพันธ
นางสาวจุฑาภรณ  ทองสอดแสง
นายพงศธร  พวงสมบัติ
นายสมิต  จิระมงคล
นางสาวกชวรรณ  สังขวนิช
นางสาวนํ้าฝน  พริ้งจํารัส
นายภาดล  สหเจริญ
นายธนภัทร  ศรีถาวร

978-616-316-506-0

จํานวน ๑,๐๐๐ เลม

กองพัฒนาระบบการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 
๒๕๖๑ แนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ
จดัทาํรายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอม: กรงุเทพมหานคร

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท ๐-๒๒๖๕-๖๕๐๐ ตอ ๖๘๕๘ หรือ ๖๘๖๐

คณะผู้จัดทํา
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แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม



๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖  แขวงพญาไท  เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐ โทรศัพท� ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐   แฟกซ� ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

e-mail  :  webmaster@onep.go.th
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สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Office of Natural Resources and Environmental Policy and Planning


