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๑. บทนำ
		 		 โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

พ.ศ.	๒๕๓๕	มาตรา	๔๖	ไดก้ำหนดใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจ 
ประกาศในราชกจิจานเุบกษากำหนดประเภท	และขนาดของโครงการหรอืกจิการของ 

ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทำรายงาน 
การวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม	และตามบทบัญญัติรั ฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ไดก้ำหนดใหก้ารดำเนนิ 
โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและ 
ประเมนิผลกระทบตอ่คณุภาพสิง่แวดลอ้มและสขุภาพของประชาชนในชมุชน	และ
จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้ง 
ได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 
และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากร 
ธรรมชาติหรือด้านสุขภาพให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	

		 		ดงันัน้	เพือ่ประโยชนใ์นการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	โดยการ 
ศึกษาและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ 
กฎหมายกำหนดไว้	 เพื่อเป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ตลอดจนคุ้มครองสิทธิของชุมชน	อีกทั้งยังเป็นประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของ 
สงัคมไทย	คอลมันก์ารปฏริปูกฎหมาย	:	LAW	REFORM	จงึใครข่อนำเสนอบทความเรือ่ง	
“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) 
หรือ EIA”	 เป็นการเฉพาะ	 ทั้งนี้	 ไม่รวมถึงการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพของ 
ประชาชนซึง่เปน็หลกัการใหมข่องรฐัธรรมนญูฉบบัปจัจบุนั	โดยมสีาระสำคญัเกีย่วกบั 

“การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ความเป็นมาของระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	หลักเกณฑ์การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือ 
กิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	 
และข้อควรพิจารณาที่สำคัญในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมีรายละเอียด 
ต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้

๒. ความเป็นมาของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
		 		การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	หรอืการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 

Environmental	Impact	Assessment	(EIA)	คอื	การศกึษาเพือ่คาดการณผ์ลกระทบ 
ทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการหรือกิจการที่สำคัญ	 เพื่อกำหนด 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
พัฒนาโครงการหรือกิจการดังกล่าว

		 		การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั้นได้มีขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศ 
สหรฐัอเมรกิา	เมือ่รฐัสภาของสหรฐัอเมรกิาไดอ้อกกฎหมายทีเ่รยีกวา่	The National 
Policy Act of 1969 หรือ NEPA	 เพื่อส่งเสริมความปรองดองระหว่างมนุษย์ 
และสิง่แวดลอ้ม	การปอ้งกนัและขจดัความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม	การสง่เสรมิสขุภาพ 
และสวัสดิการของมนุษย์	 เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจต่อระบบนิเวศน์และทรัพยากร 
ธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อชาติ	 และก่อตั้งคณะกรรมการคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 
กฎหมายฉบบันีก้ำหนดใหห้นว่ยงานของรฐับาลกลางซึง่จดัทำขอ้เสนอแนะหรอืรายงาน 
เกี่ยวกับการออกกฎหมายและการทำกิจกรรมสำคัญที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานโดยละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบ 
ตอ่สิง่แวดลอ้มของกจิกรรมดงักลา่ว	ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในเชงิลบ	ทางเลอืกอืน่	ๆ 	 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นในระยะสั้นกับการบำรุงรักษา 
และปรับปรุงเพื่อผลประโยชน์ระยะยาว	รวมทั้งการใช้ทรัพยากรที่ไม่สามารถนำกลับ
คืนได้หากมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว

		 		แนวความคิดเรื่องการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ได้แพร่หลาย 
ไปสู่ประเทศต่าง	ๆ	อาทิ	เนเธอร์แลนด์	เบลเยียม	เยอรมนี	ฝรั่งเศส	สเปน	โคลัมเบีย	
เวเนซุเอลา	เม็กซิโก	บราซิล	ออสเตรเลีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และญี่ปุ่น	เป็นต้น๑

๓. หลักเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    ประเทศไทยได้นำระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมมาใช้เป็นคร้ังแรก 

โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 

   ๑อำนาจ	 	 วงศ์บัณฑิต,	 กฎหมายสิ่งแวดล้อม,	 พิมพ์ครั้งที่	 ๒,	 (กรุงเทพฯ	 :	 บริษัท	 สำนักพิมพ์วิญญูชน	 จำกัด,	 ๒๕๕๐)	 
หน้า	๑๑๔-๑๑๖.
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พ.ศ.	๒๕๑๘	แตก่ารกำหนดประเภทและขนาดของโครงการทีต่อ้งมรีายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นภายหลังโดยการออกประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร	์
เทคโนโลยีและการพลังงาน	เรื่อง	กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ
ทีต่อ้งมรีายงานเกีย่วกบัการศกึษาและมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบกระเทอืน 
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๒๔	 ในครั้งนั้นมีการกำหนด 
โครงการที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้	 ๑๐	 ประเภท	
ด้วยกัน	 ต่อมากฎหมายเหล่านี้ได้ถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา 
คณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕	ซึง่ถอืเปน็กฎหมายหลกัในเรือ่งการประเมนิ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน๒ 

		 		สำหรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 นั้น	
มีรายละเอียดต่าง	ๆ	ของโครงการหรือกิจการที่ต้องทำการประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมสรุปได้ดังนี้

 ๓.๑  โครงการหรือกิจการตามประกาศรัฐมนตรี	 มาตรา	 ๔๖	 แห่ง 
พระราชบัญญัตินี้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 มีอำนาจ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดประเภท	และขนาดของโครงการหรือกิจการ 
ของสว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืเอกชนทีม่ผีลกระทบสิง่แวดลอ้มซึง่ตอ้งจดัทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ	 ซึ่งในปัจจุบันได้มี 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	 กำหนดประเภทและ 
ขนาดของโครงการหรอืกจิการซึง่ตอ้งจดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 
และหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติ	และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ลงวันที่	 ๑๖	 มิถุนายน	พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 กำหนดประเภทและ 
ขนาดของโครงการหรอืกจิการทีต่อ้งจดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม	 
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

		 		 	 	 	 (๑)	การทำเหมืองแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่
		 		 	 	 	 (๒)	การพฒันาปโิตรเลยีม	การสำรวจปโิตรเลยีมโดยวธิกีารเจาะสำรวจ	 

และการผลิตปิโตรเลียม
		 		 	 	 	 (๓)	 โครงการระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อ	
		 		 	 	 	 (๔)	นิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรม	หรือ 

โครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกับนิคมอุตสาหกรรม	 หรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อ 
การอุตสาหกรรม

  ๒กอบกุล		รายะนาคร,	กฎหมายกับสิ่งแวดล้อม,	(กรุงเทพฯ	:	บริษัท	สำนักพิมพ์วิญญูชน	จำกัด,	๒๕๕๐)	หน้า	๔๙.
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		 		 	 	 	 (๕)	การอตุสาหกรรม	การประกอบอตุสาหกรรมดงัตอ่ไปนี้	ตอ้งจดัทำ 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีกระบวนการ 
ผลิตทางเคมี	 อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม	อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพ 
ก๊าซธรรมชาติ	 อุตสาหกรรมคลอ	 –	 แอลคาไลน์ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์เป็นวัตถุดิบ 
ในการผลิตโซเดียมคาร์บอเนต	 โซเดียมไฮดรอกไซด์	 กรดไฮโดรคลอริก	 คลอรีน	 
โซเดียมไฮโพคลอไรต์	 และปูนคลอรีน	 อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์	 อุตสาหกรรม 
ผลิตเยื่อกระดาษ	 อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกำจัด 
ศตัรพูชืหรอืสตัวโ์ดยใชก้ระบวนการทางเคม	ีอตุสาหกรรมผลติปุย๋เคมโีดยกระบวนการ 
ทางเคม	ีอตุสาหกรรมประกอบกจิการเกีย่วกบันำ้ตาล	อตุสาหกรรมเหลก็หรอืเหลก็กลา้	
อตุสาหกรรมถลงุหรอืแตง่แร่	หรอืหลอมโลหะซึง่มใิชอ่ตุสาหกรรมเหลก็หรอืเหลก็กลา้	
อุตสาหกรรมผลิตสุรา	แอลกอฮอล์	รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์

		 		 	 	 	 (๖)	 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ 
ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน	

		 		 	 	 	 (๗)	 โรงไฟฟ้าพลังความร้อน	 ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่	 
๑๐	เมกกะวัตต์ขึ้นไป	

		 		 	 	 	 (๘)	ระบบทางพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการทางพเิศษ	หรอืโครงการ 
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับทางพิเศษ	

		 		 	 	 	 (๙)	ทางหลวงหรอืถนน	ซึง่มคีวามหมายตามกฎหมายวา่ดว้ยทางหลวง	 
ที่ตัดผ่านพื้นที่	อาทิ	พื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า	พื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วย 
อุทยานแห่งชาติ	เป็นต้น

		 		 	 	 	 (๑๐)	 ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง	
		 		 	 	 	 (๑๑)	 ท่าเทียบเรือ	รับเรือขนาดตั้งแต่	๕๐๐	ตันกรอส	หรือความยาว 

หนา้ทา่	ตัง้แต	่๑๐๐	เมตร	หรอืมพีืน้ทีท่า่เทยีบเรอืรวม	ตัง้แต	่๑,๐๐๐	ตารางเมตรขึน้ไป	 
และทา่เทยีบเรอืสำราญกฬีา	ทีร่องรบัเรอืตัง้แต	่๕๐	ลำ	หรอื	๑,๐๐๐		ตารางเมตรขึน้ไป 
	 	 	 	 		 	 	 	 (๑๒)	 การถมที่ดินในทะเล	 และการก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้าง 
บริเวณหรือในทะเล	

		 		 	 	 	 (๑๓)	 โครงการระบบขนส่งทางอากาศ
		 		 	 	 	 (๑๔)	 อาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคารซึง่ตัง้อยูใ่นบรเิวณ 

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
		 		 	 	 	 (๑๕)	 การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือเพื่อประกอบการ 

พาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน	จำนวนแปลงย่อยตั้งแต่	๕๐๐	แปลง	
หรือเนื้อที่เกินกว่า	๑๐๐	ไร่
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       (๑๖)	 โรงพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานพยาบาล	กรณตีัง้อยูใ่กล ้
แมน่ำ้	ฝัง่ทะเล	ทะเลสาบ	หรอืชายหาด	ในระยะ	๕๐	เมตร	ทีม่เีตยีงสำหรบัผูป้ว่ยไวค้า้งคนื 
ตั้งแต่	 ๓๐	 เตียงขึ้นไป	 และกรณีโครงการอื่น	 ๆ	 ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน 
ตั้งแต่	๖๐	เตียงขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๗)	 โรงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม	
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	
ขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๘)	 อาคารที่อยู่อาศัยตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร	 
ที่มีห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	ขึ้นไป

		 		 	 	 	 (๑๙)	 เขื่อนเก็บกักน้ำหรืออ่างเก็บน้ำ	
		 		 	 	 	 (๒๐)	 การชลประทาน	ที่มีพื้นที่การชลประทานตั้งแต่	๘๐,๐๐๐	ไร่	

ขึ้นไป
		 		 	 	 	 (๒๑)	 โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ 

เห็นชอบกำหนดให้เป็นพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้น	๑
   ๓.๒ โครงการหรือกิจการในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 มาตรา	 ๔๓	

และมาตรา	๔๔	แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 
มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่บางแห่งเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม	 
และกำหนดมาตรการคุม้ครองทีจ่ะใชบ้งัคบัในเขตพืน้ทีคุ่ม้ครองสิง่แวดลอ้มดงักลา่วได้	 
ซึง่อาจรวมถงึการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ	 
รัฐวิสาหกิจ	 หรือเอกชนที่จะทำการก่อสร้างหรือดำเนินการในพื้นที่นั้น	 ให้มีหน้าที่ 
ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วย

   ๓.๓ โครงการหรอืกจิการตามมตคิณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัพืน้ทีป่า่เพือ่การ 
อนุรักษ์เพิ่มเติม	 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 ๑๐	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 และ 
วันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๓๕๓	ได้มีการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่ดินและ
ป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติออกเป็น	๓	 เขต	 ได้แก่	 เขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์	
เขตพื้นที่ป่าเพื่อเศรษฐกิจ	และเขตพื้นที่ป่าที่เหมาะสมต่อการเกษตร	โดยเขตพื้นที่ป่า
เพื่อการอนุรักษ์นั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น	๒	ส่วน	คือ	พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย
และมติคณะรัฐมนตรี	และพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม	

		 		 	 	 	 พืน้ทีป่า่อนรุกัษเ์พิม่เตมิ	คอื	พืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาตทิีม่สีภาพปา่สมบรูณ ์
หรือมีศักยภาพเหมาะสมต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ	 เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของ 

  ๓	มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	๑๐	มีนาคม	๒๕๓๕	เร่ือง	การจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ีป่าสงวน 
แห่งชาติ	 และมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	 ๑๗	 มีนาคม	 ๒๕๓๕	 เร่ือง	 ผลการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ในพ้ืนท่ี 
ป่าสงวนแห่งชาติเพ่ิมเติม.
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ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พื้นที่ลักษณะนี้ได้แก่	พื้นที่ป่าที่มีลักษณะสมบูรณ์ตลอดจน 
พื้นที่ป่าที่สมควรสงวนไว้	 เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ	 พื้นที่ป่าที่มี 
ความเหมาะสมต่อการสงวนไว้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิจัย	พื้นที่ป่าที่ห้ามมิให้บุคคล 
เข้าไปหรืออยู่อาศัยตามแนวชายแดน	 พื้นที่ป่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่น	 
พืน้ทีป่า่ซึง่เปน็เขตทีต่ัง้แหลง่ธรรมชาตอินัควรอนรุกัษต์ามพระราชบญัญตัสิง่เสรมิและ 
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	พื้นที่ป่าซึ่งกำหนดเป็นโบราณสถาน	 
โบราณวัตถุตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน	 โบราณวัตถุ	 ศิลปวัตถุ	 และ 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๔	ซึ่งในกรณีที่ทางราชการจำเป็นต้องใช้พื้นที่ 
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมดังกล่าวในการจัดทำโครงการที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจหรือ 
ความมัน่คงของชาตอิยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ดแ้ลว้	จะตอ้งมกีารจดัทำรายงานการวเิคราะห ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อ 
พิจารณาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในแต่ละโครงการ

       การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ซึ่งโครงการ 
หรอืกจิการตามทีไ่ดก้ลา่วในหวัขอ้	๓.๑,	๓.๒	และ	๓.๓	จะตอ้งดำเนนิการจดัทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้องจัดทำโดยบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผูช้ำนาญการศกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	โดยใหเ้สนอรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ซึ่งมี 
สำนกัวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเปน็หนว่ยงานผูร้บัผดิชอบ	และมคีณะกรรมการ 
ผู้ชำนาญการทำหน้าที่ในการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามประเภทของแต่ละโครงการ

		 		 	 	 	 สำหรับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มนัน้	หากเปน็โครงการหรอืกจิการของสว่นราชการ	 
รัฐวิสาหกิจหรือโครงการร่วมกับเอกชนที่ต้องเสนอขอรับความเห็นชอบจาก 
คณะรัฐมนตรี	ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตั้งแต่
ในระยะทำการศึกษาความเหมาะสมของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	 เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 โดยสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะตรวจสอบรายงานเพื่อเสนอ 
ความเห็นต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	ซึ่งจะพิจารณารายงานและเสนอความเห็น 
ต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 ซึ่งจะพิจารณาในขั้นตอนต่อไปก่อนเสนอ 
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

		 		 	 	 	 กรณีเป็นโครงการหรือกิจการที่จะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการ 
ตามกฎหมายก่อนเร่ิมการก่อสร้างหรือดำเนินการ	ซ่ึงไม่จำต้องเสนอขอรับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี	 ให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น	 และต่อสำนักงานนโยบายและแผน 
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	ใหส้ำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมตรวจสอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอมา	 
หากเหน็วา่รายงานทีเ่สนอมามไิดจ้ดัทำใหถ้กูตอ้งหรอืมเีอกสารขอ้มลูไมค่รบถว้นใหแ้จง้ 
ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน	 ๑๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงานนั้น	 และหากเห็นว่า 
รายงานที่เสนอมาถูกต้องและมีข้อมูลครบถ้วนหรือได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้อง 
ครบถว้นแลว้ใหพ้จิารณาเสนอความเหน็เบือ้งตน้เกีย่วกบัรายงานดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ 
ภายใน	๓๐	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 
พิจารณาต่อไป	การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการต้องกระทำให้แล้วเสร็จ 
ภายใน	๔๕	 วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	 หากมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนด 
ระยะเวลาดงักลา่ว	ใหถ้อืวา่คณะกรรมการผูช้ำนาญการใหค้วามเหน็ชอบแลว้	ในกรณทีี ่
คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ	ให้ผู้ขออนุญาตทำการแก้ไขเพิ่มเติม 
หรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ 
กำหนด	และเมือ่ผูข้ออนญุาตไดเ้สนอรายงานซึง่ไดท้ำการแกไ้ขเพิม่เตมิหรอืไดจ้ดัทำใหม่ 
ทั้งฉบับแล้ว	 ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานให้แล้วเสร็จภายใน 
	๓๐	วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัรายงาน	หากมไิดม้กีารพจิารณาใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา 
ดังกล่าว	 ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบและให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวสั่ง 
อนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้๔

๔. การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการหรือกิจกรรม 
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ

		 		บทบัญญัติมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 
กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรงจะกระทำมิได้	เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
และสุขภาพของประชาชนในชุมชน	และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ 
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 
องค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ 
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็น 
ประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว	 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ในกรณีนี้จึงมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ทั่วไป	สรุปได้ดังนี้

    ๔.๑  โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อยา่งรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ	หมายถึง	 
โครงการหรือกิจการที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

   ๔	กอบกุล		รายะนาคร,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๕๙-๖๐.
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ทรัพยากรธรรมชาติ	หรือสุขภาพ	จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ	หรือทดแทน	หรือชดเชย
ได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ	

    ๔.๒  ประเภทของโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 ปัจจุบันได้มีประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 
เรื่อง	 กำหนดหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	
และสุขภาพ	ลงวันที่	๒๙	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๒	กำหนดประเภทของโครงการหรือ 
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไว้ดังนี้

       (๑)		 โครงการหรือกิจการใดซ่ึงมีประกาศหรือกำหนดตามกฎหมายน้ี 
หรือกฎหมายอื่นให้เป็นโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน 
อยา่งรนุแรงทัง้ทางดา้นคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาติ	และสขุภาพ	ซึง่กรณ ี
ดังกล่าวได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	 โครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิง่แวดลอ้ม	ทรพัยากรธรรมชาต	ิและสขุภาพ	ลงวนัที	่๑๔	กนัยายน	๒๕๕๒	กำหนดให ้
การทำเหมืองใต้ดินเฉพาะด้วยวิธีออกแบบให้โครงสร้างยุบตัวภายหลังการทำเหมือง 
โดยไม่มีค้ำยันและไม่มีการใส่วัสดุทดแทนเพื่อป้องกันการยุบตัว		เหมืองแร่ตะกั่วและ 
สังกะสี	 การถลุงแร่	 อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้นหรือขั้นกลางที่มีการใช้หรือผลิต 
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	 เช่น	 สารที่ก่อให้เกิดมลสารทางอากาศที่เป็น 
อนัตราย	สารทีม่พีษิรนุแรง	นคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนคิมอตุสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย	หรือโครงการที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับนิคมอุตสาหกรรม	ซึ่งจัดตั้ง 
เพือ่รองรบัอตุสาหกรรมผลติเหลก็ขัน้ตน้หรอือตุสาหกรรมปโิตรเคมขีัน้ตน้หรอืขัน้กลาง	 
โรงงานฝังกลบของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม	 หรือเตาเผาที่จัดสร้างเพื่อกำจัด 
ของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม	โรงงานผลิต	พลังงานไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล	
ยกเว้นก๊าซธรรมชาติ	ก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์	โรงไฟฟ้านิวเคลียร์	 เป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเกี่ยวกับการอุตสาหกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 (๒)	 โครงการหรือกิจการใดซึ่งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยข้อร้องเรียน 
สำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 
ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ที่คณะกรรมการ 
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาตแิตง่ตัง้	วนิจิฉยัภายใน	๓๐	วนั	หลงัจากไดร้บัขอ้รอ้งเรยีน	วา่โครงการ 
หรือกิจการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ
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    ๔.๓  การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ 
หรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง

		 		 	 	 	 การจัดทำรายงานดังกล่าวผู้จัดทำจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผูม้สีทิธจิดัทำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มและไดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ลว้กบั 
สำนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม	โดยจดัทำควบคูไ่ปกบั 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ๕	เป็นเล่มเดียวกัน	เมื่อสำนักงานนโยบายและแผน 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไดร้บัรายงานดงักลา่วจากผูจ้ดัทำแลว้ใหด้ำเนนิการ 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 
โดยเสนอรายงานต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการเพื่อพิจารณาต่อไป	 และเมื่อ 
คณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบกับรายงานดังกล่าวแล้ว	 ให้สำนักนโยบายและ 
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ 
ผูช้ำนาญการใหห้นว่ยงานของรฐัผูร้บัผดิชอบโครงการหรอืกจิการ	หรอืหนว่ยงานของรฐั 
ผูอ้นญุาตโครงการเพือ่จดัใหม้กีารรบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชนและผูม้สีว่นไดเ้สยี	 
พร้อมส่งเรื่องให้องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการหรือ 
การอนญุาตของหนว่ยงานทีร่บัผดิชอบตอ่ไป	ทัง้นี	้ในกรณทีีเ่ปน็โครงการหรอืกจิการของ 
สว่นราชการ	รฐัวสิาหกจิ	หรอืโครงการรว่มกบัเอกชนซึง่ตอ้งเสนอขอรบัความเหน็ชอบ 
จากคณะรัฐมนตรี	 ให้สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เสนอความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ	ความเห็นขององค์การอิสระ	และ 
รายงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการ 
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย

    อย่างไรก็ตาม	 เมื่อพิจารณาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ดังกล่าวมาข้างต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตาม 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต	ิ พ.ศ.	 ๒๕๓๕	แล้ว	 
พบว่ามีข้อควรพิจารณาในหลายประการซึ่งจะกล่าวในหัวข้อต่อไป

๕. ข้อควรพิจารณาในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม๖

		 		นับเป็นระยะเวลากว่า	๓๕	ปีแล้ว	ที่ประเทศไทยได้นำระบบการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเข้ามาใช้เพื่อเป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม	 และได้มีการปรับปรุงแก้ไขรวมทั้งพัฒนาระบบเพื่อให้สอดคล้องกับ 

   ๕	 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ	 Health	 Impact	 Assessment	 (HIA)	 คือ	 กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของสังคม 

ในการวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาจจะเกิดขึ้นจากนโยบาย	โครงการ	หรือ 

กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง	หากดำเนินการในช่วงเวลาและพื้นที่เดียวกัน	โดยมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย 

และมีกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม	เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตัดสินใจที่จะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชนทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว.

  ๖			อำนาจ		วงศ์บัณฑิต,	เรื่องเดียวกัน.หน้า	๑๑๓	-	๒๔๕.
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สภาพสังคมไทยตลอดเวลา	อย่างไรก็ตาม	กรณียังมีข้อควรพิจารณาบางประการเก่ียวกับการ 
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าว	 ซึ่งจะเป็นแนวทางในการป้องกันปัญหา 
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการทั้งขณะก่อสร้างและหลังการก่อสร้าง	ซึ่งสรุปได้ดังนี้

    ๕.๑  ก่อให้เกิดความล่าช้าและผลเสียหายทางเศรษฐกิจ	การประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจำต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและจัดทำรายงาน	 จึงอาจ 
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการ	 ประกอบกับบางกรณีมีการนำคดี 
ที่เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ้นสู่ศาล	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดการชะงัก 
ของโครงการและส่งผลเสียหายทางเศรษฐกิจได้

    ๕.๒  การไม่ปฏิบัติตามและการหลีกเลี่ยงไม่ทำรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจะมีการ 
กำหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเพื่อป้องกันหรือบรรเทาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจ 
เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการหรือกิจการต่าง	ๆ	รวมทั้งมาตรการในการติดตามและ 
เฝา้ระวงัผลกระทบ	แตใ่นทางปฏบิตักิลบัพบวา่ผูป้ระกอบการมกัไมย่นิยอมปฏบิตัติาม 
เงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นรายงาน	หรอืมกีารหลกีเลีย่งไมท่ำรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม	 โดยวิธีการเปลี่ยนสภาพหรือขนาดของโครงการหรือกิจการมิให้เข้า 
ลกัษณะทีต่อ้งจดัทำรายงาน	เชน่	กฎหมายกำหนดใหโ้รงแรมหรอืสถานทีพ่กัตากอากาศ 
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่	๘๐	ห้องขึ้นไป	หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่	๔,๐๐๐	ตารางเมตร	
ขึ้นไป	ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จึงก่อสร้างโรงแรมที่มี 
พืน้ทีใ่ชส้อยขนาดเลก็หรอืมหีอ้งพกัเพยีง		๗๙	หอ้ง	แตก่อ่สรา้งเปน็หลายโครงการ	หรอื 
โดยวิธีการหลีกเลี่ยงไม่จัดทำรายงานการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมเมื่อไม่ต้องขออนุญาต 
ดำเนินการตามกฎหมาย

    ๕.๓  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการประเภท 
นคิมอตุสาหกรรม	การจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมตามกฎหมายวา่ดว้ยนคิมอตุสาหกรรม 
กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 กรณีจึง 
อาจมีปัญหาหากพบว่าโครงการที่จะดำเนินการในนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็น 
โครงการหรือกิจการที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมเช่นกัน	 การกำหนดให้ผู้ประกอบการที่ดำเนินโครงการหรือกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอีกนั้น	
มีความเหมาะสมหรือไม่	และก่อให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบการเกินไปหรือไม่

    ๕.๔  ระยะเวลาในการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ  
ตามบทบัญญัติมาตรา	๔๙	แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	นั้น	คณะกรรมการผู้ชำนาญการต้องพิจารณารายงานภายใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนด	เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการทราบเปน็การแนน่อนวา่	เมือ่ใดขัน้ตอนการ 
พิจารณารายงานจะแล้วเสร็จและป้องกันมิให้มีการถ่วงเวลาในการพิจารณารายงาน 
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แต่การกำหนดระยะเวลาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน	 เนื่องจากรายงาน 
การวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มบางโครงการอาจมคีวามยาวและความละเอยีดมาก
เปน็การยากทีจ่ะพจิารณารายงานใหแ้ลว้เสรจ็ทนักำหนด	ประกอบกบัผูท้รงคณุวฒุซิึง่ 
ไดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ปน็คณะกรรมการผูช้ำนาญการอาจมภีารกจิดา้นอืน่	ๆ 	อนัทำใหก้าร
พิจารณารายงานตามกำหนดเวลาบางโครงการไม่ละเอียดรอบคอบเท่าที่ควรจะเป็น

๖. บทสรุป
		 		การดำเนินโครงการพัฒนาหรือกิจการใด	ๆ	นั้น	อาจก่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพของประชาชนในชุมชนไม่มากก็น้อย	 
ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งซึ่งจะช่วยคาดการณ์ 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	 ป้องกันปัญหาหรือบรรเทาความเสียหายให้ลดลงได้	
อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จำต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทุก	 ๆ	 ฝ่าย	 ทั้งผู้ประกอบการ	
หน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบ	ผู้มีส่วนได้เสีย	ตลอดจนประชาชนในชุมชนทุกคน	

		 		นอกจากนี	้การประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้ม Environmental Impact 
Assessment (EIA) ควบคูไ่ปกบัการประเมนิผลกระทบดา้นสขุภาพ Health Impact 
Assessment (HIA)	ในโครงการหรอืกจิการทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่ชมุชนอยา่ง
รนุแรงตามบทบญัญตัใินมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	
เป็นหลักการที่กำหนดขึ้นใหม่และอยู่ในระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจากทุกภาคส่วนซึ่งประกอบด้วยภาคประชาชน	 ภาครัฐ	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	
และภาคเอกชนผู้ประกอบการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ 
มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ในการแก้ไขปัญหา 
จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนดังกล่าว	ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการแก้ไข 
ปัญหาการปฏิบัติตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี	ที่	๒๕๐/๒๕๕๒	ลงวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	
๒๕๕๒	 ได้พิจารณาดำเนินการโดยจะต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการ	 
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมิน 
ผลกระทบด้านสุขภาพดังกล่าว	จะพัฒนาไนสู่หลักสากลเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติ	 
สิ่งแวดล้อม	และสุขภาพประชาชนชาวไทยต่อไป
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